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Vážení spoluob�ané,

tuto Zvonici  budete �íst t�sn�  p�ed váno�ními svátky, a proto mi dovolte,  abych Vám
pop�ál, jménem ZO Jílovišt�, OÚ Jílovišt�, zástupce starosty a jménem svým, krásné a klidné
váno�ní svátky, hodn� št�stí a hlavn� zdraví v roce 2008.

 Karel Dostálek

     starosta

Z radnice
ROK 2007

ZO zvolené ve volbách v listopadu minulého roku má první rok své �innosti za sebou.
Jaké události se v naší obci za tuto dobu staly? 

Asi se ur�it� všichni shodneme, že hlavní událostí tohoto suchého roku byl nedostatek
pitné vody, který se hlavn� projevil v letních m�sících. Bylo t�eba zajistit bez omezování zásobování
obce pitnou vodou, a proto se musela voda dovážet cisternami z Baní do vodojemu na Cukráku. Tento
stav  nastal  jednak  díky  poklesu  vody  v obecních  zdrojích,  ale  také  zvýšeným  jejím  odb�rem.
Prognóza, že voda bude mít v budoucnu cenu zlata, se tak za�íná pomalu, ale jist� napl�ovat a vede
ur�it�  k tomu,  že  budeme  muset  s vodou  daleko  více  šet�it.  Nedostatek  pitné  vody  není  jenom
problémem naší obce, ale v�tšiny obcí v Mníšeckém regionu. Proto si myslím, že nalezení nového
zdroje vody  o vydatnosti 3 l/s má pro obec veliký význam. Znamená pro ni nezávislost a možnost
regulovat si její cenu. P�edpokládám, že b�hem jara p�íštího roku bude tento nový vrt p�ipojen do
vodovodního systému obce a problém s nedostatkem vody v následujících letech  by pro naši obec
mohl  být vy�ešen.

Dalším velkým problémem, který v tomto roce zcela neo�ekávan� nastal, bylo snížení
p�íjmu fyzických osob do rozpo�tu obce ve výši p�ibližn� jeden mil. K�. Díky tomuto snížení nebylo
možné uskute�nit n�které investi�ních akce, s kterými ZO v tomto roce po�ítalo. Byl to nap�. nákup
m��i��  rychlosti  v ulici  Pražské,  oprava  obecních  komunikací  a  hlavn�  pokra�ování  rekonstrukce
obecní komunikace v �ásti ulice Pražské od OÚ k autobusové zastávce na Prahu.

Dne 20. 10. prob�hlo místní šet�ení ve v�ci uvedení zrekonstruované �isti�ky odpadních
vod (�OV) do trvalého provozu. P�i tomto šet�ení bylo zjišt�no, že do �OV p�itéká velké množství
balastních a deš�ových vod. Proto do konce tohoto roku musí být nainstalováno v technologii �OV
m��ení, které zm��í  jejich skute�né množství, které do �OV p�itéká. Co se tý�e deš�ových vod je
ur�it� jednou z p�í�in tohoto stavu, kanaliza�ní vpus� v ulici Pražské p�ed rodinným domem �. 5. Díky
ní odtéká deš�ová voda do �OV z �ásti  ulice Pražské a ulice Lipové p�es bývalý hotel  Hubertus.
Z d�vodu  velkého  množství  p�ítoku  balastních  a  deš�ových  vod  nemohla  být  �OV  uvedena  do
trvalého  provozu.  Do  doby  než  bude  tento  stav  napraven,  tak  nebude  možné  povolovat  další
p�ipojování RD do obecní kanalizace.

�ím dál více se v naší obci projevuje skute�nost, že nemáme v obci vhodný objekt, ve
kterém by se mohli scházet naši spoluob�ané, a� už jde o seniory,  maminky s malými d�tmi nebo



mládež. �ešením m�že být rekonstrukce objektu �.p. 2. Tento objekt je veliký, prostorný, nachází se
ve st�edu obce a je pro tuto �innost nejvíce vhodný.

A co se v roce 2007 poda�ilo? Jednání s kompetentními ú�ady na získání financí  na
realizaci sjezdu z rychlostní komunikace pod mostem na Všenory probíhají velmi nad�jn�, a když vše
dob�e  dopadne,  ke  konci  p�íštího  roku  by  se  mohlo  za�ít  s výstavbou.  Také  vybudování
protihlukových val� je na dobré cest�. V polovin� p�íštího roku by m�la být schválena na tuto stavbu
projektová dokumentace pro stavební povolení. Reálný termín realizace této investi�ní akce je rok
2009. Myslím, že ob� tyto investi�ní akce velmi obci pomohou. Pr�jezd motorových vozidel st�edem
obce se omezí a také hluk z rychlostní komunikace bude omezen.

Na šesti místech na autobusových zastávkách na Strakonické rychlostní komunikaci a
jedné  autobusové  zastávce  ve  st�edu  obce,  byly  vybudovány  nové  autobusové  p�íst�ešky.  Jejich
vybudování  má kladnou odezvu u  obyvatel  okolních  obcí,  ale  bohužel  nikdo  z našich  ob�an�  a�
v kladném nebo v záporném smyslu  se k nim nevyjád�il.  Okolní  obce Klínec,  �ernolice atd.  o n�
projevily zájem a požádaly nás o kontakt na firmu, která je vyrábí.

Nejv�tší  radost  mám však z toho,  že se v naší  obci  za�aly pravideln�,  každý týden,
scházet  v hasi�ské  zbrojnici  maminky  s malými  d�tmi.  Jejich  �innost  by  m�la  být  zaštít�na
vznikajícím ob�anským sdružením Klubí�ko. Vznik tohoto sdružení umožní daleko snadn�ji na svoji
�innost  získat  finan�ní  prost�edky z dodací,  a  jsem p�esv�d�en,  že  i  obec  toto  ob�anské  sdružení
v p�íštím roce maximáln� podpo�í. Je opravdu radost vid�t, jak si p�edškoláci spole�n� hrají a získávají
si v obci  kamarády a kamarádky. Kéž by v naší obci vznikala další ob�anská sdružení nebo spolky
r�zného zam��ení, protože jejich vznik by pomohl obci v dalším rozvoji. 

Proto také moje nejv�tší p�ání do p�íštího roku 2008 a do dalších let je, aby se daleko
více obyvatel naší obce zapojilo do vzniku a �innosti dalších ob�anských sdružení a spolk�.

Karel Dostálek

     starosta

Výb�r provozovatele vodovodu a kanalizace pro období 2008 - 2014
Ke konci letošního roku naší  obci  kon�í  smlouva na provoz vodovodu a kanalizace s VHS

Benešov. Z tohoto d�vodu jsme provád�li výb�r provozovatele našeho vodovodu a kanalizace, P�i této
p�íležitosti dochází i k dalším zm�nám provozu vodovodu a kanalizace.

 Ve spolupráci  s odborníky byla sestavena zcela nová a propracovan�jší  smlouva, sou�asn�
dochází také k revizím a úpravám provozních �ád� tak, aby pokud možno bylo vše tak jak má být.
Jednou ze zásadních zm�n nové smlouvy na provoz vodovodu a kanalizace je, že obec bude vybírat od
provozovatele  nájemné  za  provoz  vodohospodá�ského  za�ízení.  K tomuto  kroku  jsme  se  rozhodli
zejména z d�vodu, že chceme být dobrými hospodá�i a díky nájemnému si vytvá�et rezervu na obnovu
vodovodu a kanalizace. Jelikož obce sv�j majetek neodpisují, je tento zp�sob jediný možný, krom�
p�ípadných dotací, jak získat prost�edky na obnovu. Sou�asn� s podpisem nové smlouvy a p�ípadným
p�echodem k novému provozovateli  dojde ke kompletní  revizi  všech p�ipojení  a ode�tu  vodom�r�
pokud možno za ú�asti zástupc� nového i starého provozovatele a také zástupce obce.

Na základ� obdržených nabídek od oslovených firem je pravd�podobné, že dojde k navýšení
ceny vodného a sto�ného, snažíme se však o to, aby cena byla pokud možno co nejnižší, ale chceme
také, aby služba, kterou nám, ob�an�m Jílovišt� provozovatelská firma nabízí, byla kvalitn�jší než
doposud.

Na  posledním letošním zasedání  zastupitelstva  dne  12.  12.  2007 vybere  zastupitelstvo,  na
základ�  doporu�ení  výb�rové  komise,  provozovatele  našeho vodovodu a kanalizace  na následující
7  leté  období.  V��ím,  že  to  p�inese  ob�an�m  Jílovišt�  užitek  v podob�  menších  problém�  se
zásobováním vodou v naší obci.

Jan Vorel



Hasi�i
ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA
vyjela  ve  složení  Mirek  Pet�ík  st.,  Michal  Pet�ík,  Martin  Zima,  Radek  Moure�ek,  Dan

Hude�ek, Petr Matys,  Honza Balcárek, Karel  Špa�ek a Karel Neuman ve �tvrtek 8.11.2007 kolem
17.30 hodin k požáru st�echy obytného domu ve Všenorech.

Tento rok  není po�etný na výjezdy jen u naší  jednotky.  Podle zdroj�  z Hasi�ských  novin
zasahovali „dobráci“ od ledna do zá�í letošního roku u více než t�iceti tisíc událostí. To je více než
26% ze všech p�ípad�, u kterých jednotky PO zasahovaly. Oproti stejnému období lo�ského roku to je
nár�st o 24% a oproti p�edlo�sku dokonce tém�� 87%.                      

                                                                                                                Fatková.

P�EDÁNÍ NEJVYŠŠÍHO HASI�SKÉHO VYZNAMENÁNÍ – �tvrtek 18.
10. 2007
Ve dnech 18. a 19. �íjna hostilo Centrum hasi�ského hnutí v P�ibyslavi 41dobrovolných hasi��

i hasi�ek z �ech , Moravy a Slezska , kte�í rozší�ili �ady Zasloužilých hasi��. Medaili Zasloužilý hasi�
jim na  hru	  p�ipnul  starosta  Sdružení  Ing.  Karel  Richter.  Tito  „dobráci“  v�novali  za  desítky  let
„hasi�in�“ nespo�et hodin. Vždy�  titul Zasloužilý hasi� m�že být ud�len jen �len�m starším 60 let,
kte�í  se  více  jak  p�tat�icet  let  v�nují  dobrovolné  hasi�ské  �innosti.  V�tšinou  je  však  ud�lován
podstatn� starším �len�m. Letos m�l nejstarší  87 rok�, ale v�kový pr�m�r byl dev�tašedesát let.. 

Ú�astníky páte�ního slavnostního ceremoniálu v nejhez�í síni p�ibyslavského zámku byli i t�i
ocen�ní hasi�i z okresu Praha – západ : Jan Laufík a  Antonín Marek z Jílovišt� a pan Zden�k Rychlý
z Bojova. Ješt� jednou G R A T U L U J E M E  !

Doprovázela je snad nejpo�etn�jší delegace v �ele se starostou OSH �MS okresu Praha - západ
Zde�kem Mlejnským, starostou SDH Jílovišt� Miroslavem Pet�íkem a mladými �leny naší zásahové
jednotky. V d�stojné atmosfé�e byla p�ipomenuta mnohaletá �innost vyznamenaných( J. Laufík 48 let
�lenem SDH, A. Marek 39 let),  kte�í se zapsali svým podpisem do Pam�tní knihy. Jejich snímek se
stane sou�ástí fotogalerie Zasloužilých hasi�� , která je umíst�na jako stálá expozice muzea hasi�ství
v P�ibyslavi. „Naši“ Zasloužilý hasi�i vykonali velký kus práce hlavn�  v požární prevenci, �innosti
s mládeží a prost� byli tam, kde je sbor, okrsek nebo okres pot�eboval.

Vždy� i pro záv�re�nou �e� byl za Zasloužilé hasi�e vybrán pan Zden�k Rychlý. Pod�koval za
slavnostní zážitek a  pozornost, která byla jejich práci v�nována i za poctu nejvyšší – ud�lení titulu
Zasloužilý hasi�.Jménem ocen�ných p�islíbil u hasi�ské �innosti vytrvat, dokud to zdraví dovolí, a t�m
mladším ješt� s n��ím pomoci.

Sou�ástí programu ud�lování titulu Zasloužilý hasi� byla i prohlídka muzea pro zú�astn�né a
slavnostní ve�e�e, po které  s p�ítomnými besedovali p�edstavitelé Sdružení hasi�� �MS. 

„Všem  se  v P�ibyslavi  líbilo  a  to  zejména  díky  hasi��m  z Jílovišt�,  kte�í  tvo�ili  po�etný
doprovod.“, napsal starosta okresního sdružení Z. Mlejnský ve Zpravodaji 4/2007 OSH �MS Praha-
západ.

                                                                                                                              Fatková. 



Slavnostní chvíle nám p�iblížil kamerou a fotoaparátem vnuk Jendy Laufíka – Lukáš Laufík. 

HURÁ MNÍŠEK  - v sobotu 20. 10. 2007
Tuto sout�ž pro malé hasi�e po�ádá SDH Mníšek pod Brdy každý

rok. Vzhledem k ro�ní dob� nebývá �asto vlídné po�así a zažili jsme tam
i celý deštivý den.

Letos p�ijelo na sout�ž  5 sbor�. SDH  Davle p�ivezl t�i družstva
mladých  hasi��,  SDH Slapy a  Nová Ves  pod  Pleší  p�ihlásil  po  dvou
družstvech. SDH Mníšek pod Brdy byl zastoupen stejn�  jako náš sbor
jedním družstvem. SDH Jílovišt�  reprezentovali:   Fanda Andres,  Síma
�erná,  Jana  Krej�ová,  Pepa  Nový,  Denisa  Pospíšilová,  Áda  Šedivá  a
Natálka Tymichová . Družstvo doplnila Veronika Rybárová jako náhradník. D�ti sout�žily ve t�ech
disciplínách. 

1. – požární útok dopln�ný o p�epravu „ran�ného“ na nosítkách.

Pln�ní  úkolu  odstartoval  velitel  družstva.  Na  jeho  pokyn  vyb�hli  závodníci  s nosítky
p�ipravenými na startu pro figurínu o váze cca 20-25 kg ležící  25 m ve sm�ru následného provedení
požárního útoku. S „ran�ným“ se vrátili na start, kde položili nosítka i s „ran�ným“ do vyzna�eného
prostoru 3x2m a vrátili se na startovní �áru. V okamžiku návratu posledního nosi�e dal velitel povel
k provedení požárního útoku podle pravidel hry PLAMEN s cílem shodit proudem vody plechovky na
podstavci.

M��il se �as od prvního povelu velitele družstva až do okamžiku shození poslední plechovky.

Trestné body mohli malí hasi�i „nachytat“ za „vysypání“ nosítek, start požárního útoku p�ed
návratem posledního nosi�e,  položení  nosítek  mimo ozna�enou plochu,  p�i  požárním útoku podle
sm�rnic pro hru PLAMEN. Naše d�ti m�ly t�etí nejlepší �as.

2. – práce se džberovkami

2m od startovní �áry byly umíst�ny dv� džberovky (džberové st�íka�ky) napln�né vodou, ke
kterým na povel  velitele  družstvo dob�hlo,  rozvinulo úto�ná vedení  (hadice  od džberovek) k �á�e
vyzna�ené asi 3m od džberovky a snažilo se co nejrychleji srazit plastové kelímky 0,5 l postavené na



kovovém sudu cca 1 m nad zemí ve vzdálenosti 3m do �áry výst�iku. U džberovek byla p�ipravena
jedna nádoba se „záložní“ vodou, která mohla být použita pro libovolnou džberovku. �as na spln�ní
disciplíny  byl  limitován  množstvím  vody.  M��il  se  od  povelu  :“Vp�ed“,  do  shození  posledního
kelímku nebo vy�erpání ur�eného množství vody.

Trestné body se p�i�ítaly za neshození všech kelímk� (platí pro každý ter� zvláš�)  a na �á�e
výst�iku za p�ešlap a p�esah hrdla proudni�ky. 

Za  tuto  disciplínu  jsme po�adatel�m vd��ni,  d�ti  nemají  mnoho p�íležitostí  pom��it  v této
�innosti své síly a v p�íprav� na hru PLAMEN ji u nás trochu opomíjíme.

3. – zkouška zru�nosti v práci s požárními armaturami

Štafetový zp�sob pln�ní disciplíny spo�íval v rychlém spojení požárních armatur p�ipravených
u startovní �áry na desku se šroubeními a p�lspojkami ve výšce cca 1m nad zemí, která byla vzdálená
5m od  startu.   Závodníci  vybíhali  po stupn�  jeden  po  druhém. �as se  po�ítal  od  povelu  velitele: 

“ Vp�ed“ do návratu posledního �lena družstva na startovní �árnu.

Trestné body se p�i�ítaly za vyb�hnutí  dalšího sout�žícího p�ed p�ekro�ením startovní �áry
p�edchozím závodníkem a za špatné p�ipevn�ní armatury ke šroubení nebo p�lspojce.

Ani s touto disciplínou se nikde jinde nesetkáváme. P�i pln�ní disciplín museli mít sout�žící na
hlav� p�ilbu s podbradníkem. I toto je dobrá pr�prava do hry PLAMEN. V t�chto dovednostech byly
naši mladí hasi�i na druhém míst�. 

V celkovém hodnocení se naše d�ti umístily jako t�etí nejlepší družstvo.

Na záv�r p�ipravili po�adatelé již tradi�n� opékání bu�tík�.

D�ti doprovázeli manželé Pet�íkovi, H. Krej�ová, D. Hude�ek a P. Matys.

                                                                                                                                 Fatková.

LESNÍ ADRENALIN – v sobotu 27. 10. 2007
byl asi pro mnohé malé hasi�e i „turisty“, kte�í p�išli v pom�rn�  teplém odpoledni ve 12,30

hodin k hasi�ské zbrojnici zvláštním zážitkem. Navštívili lesní areál v Praze 4 – Mod�anech, kde je
instalována 180m dlouhá lanová trasa s 11 p�ekážkami  a 4 lanovými sjezdy.  Ten nejdelší je 40m
dlouhý.

Po d�kladném pou�ení a „oble�ení“ do lezecké výstroje vyrazili krátce p�ed druhou hodinou
odpoledne  první odvážlivci  mezi stromy v lese.  P�ekážky,  nap�.  pohyblivé klády,   lana,  všelijaké
žeb�í�ky,  velikou sí�  i  sjezdy p�ekonávali  r�znou rychlostí.  Ti  zdatn�jší  si  trasu „prošli“  dokonce
dvakrát. State�ní však byli všichni , na n�kterých pohyblivých p�ekážkách museli p�ekonat velkého
„bob�íka strachu“ i si sáhnout na dno svých fyzických sil. Vždy�  se n�kde pohybovali ve výšce až
10m nad zemí. Velkou trp�livost musely prokázat i  dosp�lé doprovody našich „Tarzan�“ – Hanka
Krej�ová, Dan  Hude�ek a Honza Vorel, kte�í „lezli“ s d�tmi mezi stromy i Vlasta Pospíšilová, která
pobíhala s hlavou zaklon�nou a pomáhala d�tem dole ze zem�.spolu se dv�ma instruktory a Petrem
Matysem. S dopravou do Mod�an pomohla Jaruška Šmídová.

Cestou jsme vid�li stavbu dálni�ního obchvatu , který p�emostí celé údolí od Mod�an až do
Lochkova  (dodate�ná  informace:  Za�átkem  listopadu  byla  u  vznikajícího  tunelu  mezi  Vestcem  a
Lahovicemi uložena soška svaté Barbory,  patronky všech horník�. Stavba byla také za p�ítomnosti
primátora hl. m�sta Prahy Pavla Béma vysv�cena kn�zem) i budovu meteorologického ústavu v Praze
4 - Komo�anech .

Všichni, kdo p�išli, si cht�jí návšt�vu areálu ur�it� ješt� zopakovat. A ti, kte�í už nem�li sílu
pokra�ovat a  instruktor Ondra  je sla�oval,  ur�it� „dolezou“ p�íšt� až do konce. 

.                                                                                                                                                   Fatková. 



Foto – Vlasta Pospíšilová



DUŠI�KOVÁ  NOC NA „HASI�ÁRN�“ – pátek 2.11. 2007

Více jak dvacet d�tí se nemohlo do�kat až se v pátek setmí, obléknou si masky a vyrazí do ulic
na Jílovišti. �ekala je totiž dobrodružná noc .

Stejn� jako minulý rok p�ipravili pro n� dosp�lí hasi�i „strašidelnou cestu“ tentokrát  kolem
h�bitova. „Rozruch“ ud�lali i v pizzerii U Hastrmana, kde jejich dovád�ní shovívav� p�ijali, dokonce
dostali i n�jakou sladkou „koledu“.

Pokra�ováním  byl  pro  v�tšinu  z nich  nocleh  v klubovn�  hasi�ské  zbrojnice,  kterou
„halloweensky“   vyzdobily  Vlasta  Pospíšilová  a  Hanka  Krej�ová.  Spaní  p�edcházely  r�zné  hry  a
sout�že a kdo necht�l ani po nich zav�ít o�i, mohl se dívat na Harryho Pottera a ohnivý pohár.

Vedoucí  MH  Jana  Pet�íková  a  Hanka  Krej�ová  „nocovaly“  s d�tmi.  Vlasta  Pospíšilová  a
Jaruška Šmídová „b�žely“ upéct n�co dobrého ke snídani. Bábovka i perník d�tem ráno moc chutnal.

Doufejme, že se nám poda�í tento bláznivý a barevný svátek oslavit p�íští rok už pot�etí.

                                                                                                                             Fatková.

Foto - VlastaPospíšilová



V PROSINCI VÁS ZVEME

V sobotu 15. 12. 2007 od 16:00 hodin

    na hasi�ské zbrojnici v Jílovišti.

Pobavíme se a rozsvítíme již po dvacáté váno�ní strom u hasi�ské zbrojnice.

  Kde :  v pizzerii U Hastrmana

 Kdy :  ve st�edu 26. 12. 2007  - prezentace od 8:00 hodin – startovné =50,- K�

V sobotu 29. 12. 2007 – stolní tenis pro d�ti na hasi�ské zbrojnici - od 9:00 hod.

Výro�ní valná hromada  Sboru dobrovolných hasi�� v Jílovišti 
bude 19. ledna 2008 v pizzerii u Hastrmana od 17.00 hodin.

Sbor dobrovolných hasi�� uzavírá významný rok ve svém trvání,

rok ve kterém si oslavami  p�ipomenul 70. let od svého založení.

D�kuje všem svým �len�m za vynaložené úsilí v napl�ování

hasi�ské  �innosti,  jejich  rodinám  za  velikou  trp�livost  a pochopení , 

všem ob�an�m za podporu, kterou projevili ú�astí na hasi�ských akcích .

Velké pod�kování pat�í t�m, kte�í p�isp�li na �innost našeho sboru jakýmkoliv darem.

Budeme se dále snažit pracovat tak, abychom  d�stojn� pokra�ovali v tradicích našich p�edk�.

K tomu p�ejeme všem svým �len�m i všem ob�an�m Jílovišt� hodn� zdraví a spokojenosti.



KLUBÍ�KO
Možná jste si  již všimli plakátk�  vyv�šených  na nást�nkách v obci, které zvou malé d�ti  a

jejich rodi�e do KLUBÍ�KA.

Co  tedy KLUBÍ�KO je? 

Je  to  klub  p�edškolních  d�tí,  v�etn�  t�ch  nejmenších  (1-6  let),  a  jejich  rodi��  (p�ípadn�
prarodi��) . Vznikl letos v �íjnu a pomalu se rozbíhá .

Jak vlastn� KLUBÍ�KO vzniklo?

Prvotní nápad vyšel od našeho pana starosty, který si na ja�e pozval maminky p�edškolních d�tí
, aby je informoval o tom, co je možné malým d�tem na Jílovišti nabídnout, a aby se zeptal, co nám na
Jílovišti  chybí,  co  bychom   pot�ebovaly.  Nabídl  nám také  možnost  pravideln�  se  s našimi  d�tmi
scházet.Tuto nabídku jsme všechny uvítaly, protože naše d�ti mají mén� možností se navzájem poznat
a navázat  kontakty,   jelikož na Jílovišti nemáme školku ani  školu a d�ti  navšt�vují  r�zná za�ízení
v okolí.  Nakonec  i  my  rodi�e  bychom  se  rádi  více  poznali,  a  to  zejména  ti,  co  se  na  Jílovišt�
p�ist�hovali teprve p�ed nedávnem.

Po delší odmlce jsme se sešli te	 na podzim a dohodli jsme se na pravidelných sch�zkách.
Obec  nám   nabídla  jako  prostoru  klubovnu  hasi�ské  zbrojnice,  o  kterou  se  s námi  bude  Sbor
dobrovolných hasi�� Jílovišt� d�lit.V��ím že, spole�né využívání klubovny bude  p�i vzájemné dohod�
a spolupráci dob�e fungovat. 

Kdy se scházíme?

Sch�zky jsou každé úterý cca od 16 do 18 hodin.

Co v KLUBÍ�KU d�láme? 

Pomalu si v hasi�árn� vytvá�íme zázemí. D�ti tu mají malý koberec na hraní, dostali jsme i
podložku z p�nových puzzle. N�které d�ti v�novaly svoje hra�ky, ale zatím jich není mnoho.

Sch�zka se skládá z volné �ásti, kdy si d�ti hrají než se sejdeme, pak následuje program, který
si  sami p�ipravujeme.  Nemáme žádné lektory a tak je  každý nápad  vítán.  Kreslíme,  povídáme si
�íkanky,  hádanky,  �teme pohádky.  Chceme i  trochu  tvo�it,  t�eba  váno�ní  p�ání�ka,  ozdoby.  Také
bychom si cht�li s d�tmi zahrát divadélko. Zatím ale nemáme nikoho, kdo by si s d�tmi zazpíval, což
je škoda, ale v��íme, že se ur�it� n�kdo najde. D�tem se v KLUBÍ�KU moc líbí, ani po dvou hodinách
se jim nechce dom�. To nás velice t�ší. 

Kde se o KLUBÍ�KU dozvíte? 

Pro pot�eby KLUBÍ�KA byla z�ízena samostatná diskuse, kterou naleznete na internetových
stránkách  naší  obce  v rubrice  DISKUSE.  Najdete  tam naše  plány,  aktuální  zm�ny a  informace  o
programu sch�zek. 

Zveme všechny malé d�ti, jejich rodi�e nebo prarodi�e, �i další blízké – p�ij	te mezi nás a
podpo�te naši �innost.  

Marie Sporerová

Kontakty: Marie Sporerová – 605 519 065, mariesporerova@seznam.cz

                 Gabriela Tamchynová - 602 348 995, gabriela.tamchynova@centrum.cz



Fotografie z vítání ob�ánk�

Protihluková  opat�ení  kolem  Strakonické
silnice

V sou�asné  dob�  má  naše  obec  p�islíbeno  od  �editelství  silnic  a  dálnic  �R  vybudování
protihlukových  st�n  a  val�  podél  Strakonické  silnice.  P�edpokládá  se,  že  v p�íštím  roce  bude
zpracována  a  schválena  projektová  dokumentace  a  v roce  2009  budou  protihluková  opat�ení
zrealizována.  Tím se  výrazn�  sníží  hluková zát�ž  obyvatel,  zejména  t�ch,  kte�í  mají  své  domovy
v bezprost�ední blízkosti zmín�né komunikace. Následující odstavce p�inášejí výtah    

z hlukové studie obce Jílovišt� zhotovené v �ervenci 2005 na základ� objednávky �editelství
silnic a dálnic �R. Pon�kud podrobn�jší zpracování naleznete na internetových stránkách naší obce.



 Úvod
Jediným zdrojem hluku v obci je a bude doprava. Nejv�tší zát�ž zp�sobuje hluk z provozu na

silnici I/4  – Strakonické a dále z provozu na silnici III.  T�ídy 11513 Jílovišt�  – Všenory.  K t�mto
zdroj�m  se  p�ipojují  ješt�  n�které  místní  komunikace  (P�íjezdní,  Pražská)  a  nájezdové  rampy
mimoúrov�ových  k�ižovatek.  V naší  obci  prob�hlo  n�kolik  r�zných  m��ení,  na  základ�  výsledk�
z jednotlivých m��ících bod� a odhad� intenzity provozu v budoucích letech byl zpracován výpo�tový
model. Do modelu byla zahrnuta i skute�nost, že automobily zpravidla nedodržují rychlostní omezení,
výpo�ty byly provád�ny pro rychlost 110 km/h u osobních a 100 km/h u nákladních automobil�.  

Intenzity provozu na komunikacích
Intenzita  provozu  na  pozemních  komunikacích  každoro�n�  (zatím)  stoupá.  Nap�íklad  úsek

Jílovišt� – �itka projelo za 24 hodin pracovního dne v obou sm�rech v roce 1990 7017 vozidel, o p�t
let pozd�ji již 15458, v roce 2000 19242 a v roce 2005 již 26000 vozidel, z toho vždy necelá p�tina
nákladních.Odhady pro rok 2005 na základ� výsledk� do roku 2000 byly 24500 – 30000 vozidel a pro
rok 2010 se po�ítá s 27400 – 34000 vozidly. 

Na silnici Jílovišt� Všenory je nár�st po�tu vozidel menší. V roce 1990 zde zaznamenali 1208
vozidel a v roce 2010 se po�ítá s 2500 – 3000 vozidly za 24 hodin.

Sou�asná hluková zát�ž
Pro silnici I/4 platí v sou�asné dob� limity pro starou hlukovou zát�ž - 70 dB v denní a 60 dB

v no�ní dob�. Pro silnici III/11513 platí limit 55, resp. 45 dB. U nejbližších objekt� podél Strakonické
se dosažené hodnoty pohybují v blízkosti t�chto limit�, u �.p. 71 byly v no�ní dob� nam��eny hodnoty
57,7 – 61,0 dB, tedy  o 1 dB vyšší než limit. Z výpo�t� dále vyplývá, že objekty mezi Pražskou a
Strakonickou – ty nejblíže Strakonické (�.p.  142) jsou zatíženy hlukem 53,0 – 61,8 dB v no�ních
hodinách. 

V okolí  Všenorské  trpí  p�edevším objekty  v první  �ad�  –  na  jejich  fasádách  se  vyskytuje
hluková zát�ž 56,8 – 60,2 dB ve dne a 51,6 – 55,0 dB v noci, limit je tedy p�ekro�en o 6,6, resp. 10,0
dB. Hluk ze Strakonické zde p�itom nehraje podstatnou roli.

Protihluková opat�ení
Vzhledem k p�ekro�ení hlukových limit� zejména v noci, které bude dosahovat až 1,9 dB, je

t�eba  u  Strakonické  provést  protihluková  opat�ení  clonícího  charakteru.  Celkem  se  po�ítá
s vybudováním t�í protihlukových st�n. První z nich o délce 130 m a výšce až 3 m bude na severním
okraji  Strakonické  a  bude zejména chránit  objekt Na Zvonici  �.p.  71.  Na prot�jší  stran�  se  bude
nacházet druhá st�na o délce 340 m a výšce až 2,5 m, která se potáhne od zastávky autobusu p�es most
nad ulicí  Na Zvonici  až k nehlubokému zá�ezu p�ed motorestem.  Tato st�na bude chránit  objekty
v ulicích  Na  Zvonici  a  v Lipové  od  hluku  z komunikace  i  od  hluku  odraženého  od  první  st�ny.
Poslední st�na o délce 165 m bude na jižním okraji Strakonické na korun� dnešního valu mezi mostem
Všenorské ulice a mostem nad P�íjezdní. Její výška bude nejvýše 2,5 m a výška valu rovn�ž 2,5 m,
celkem tedy 5 m. Naproti  této st�n�  by m�l  být  z�ízen cca 130 m dlouhý val,  který odstíní  zónu
rekrea�ních objekt�, se kterou se do budoucna po�ítá jako s obytnou zónou. Protihlukové st�ny by
m�ly  být  z odrazivého  materiálu,  pouze  horní  pruh  o  ší�i  1  m bude z materiálu  pohltivého.  Jako
dopln�k se doporu�uje vysázení pruh� izola�ní zelen�, ovšem zde je nutná minimální ší�ka 20 m. U
n�kterých objekt� je doporu�eno plné oplocení a okna se zvýšenou nepr�zvu�ností. 

Hladiny hluku u vybraných objekt�
Následující tabulka uvádí nam��ené hladiny hluku v roce 2005, vypo�tené hladiny hluku pro

rok  2005  a  p�edpokládané  hladiny  hluku  v roce  2010  ve  dvou  variantách  –  bez  protihlukových
opat�ení  a  s protihlukovými  opat�eními.  Polohy  jednotlivých  objekt�  jsou  zakresleny  v mapce.
Hladiny hluku jsou v decibelech.



 
2005 zm��ené 2005 výpo�et 2010 bez PHO 2010 s PHO Zm�na Bod Objekt Pod

laží den noc den  noc den noc den noc den noc 
1 Jílovišt� 210  - chata 2. 57,6 51,5 56,7 50,3 58,5 52,2 58,7 52,4 0,2 0,2 
2 U cihelny 193 2. 65,9 59,8 64,2 57,9 65,2 58,9 64,8 58,5 -0,4 -0,4 
3 U cihelny 46 2. 65,7 59,6 65,2 58,9 66,2 59,9 65,9 59,6 -0,3 -0,3 
4 Ubytovna 2. 58,6 52,5 58,0 51,6 59,5 52,6 59,3 52,9 -0,2 0,3 
5 Klínecká 157 2. 60,0 54,6 59,2 52,4 59,6 53,2 59,7 53,2 0,1 0,0 
6 Pražská 142 2. 67,9 61,6 58,4 52,1 60,0 53,7 57,2 50,9 -2,8 -2,8 
7 Soub�žná 169 2. 57,8 51,5 58,3 52,0 58,7 52,4 58,3 52,0 -0,4 -0,4 
8 Lipová 12 2. 62,5 56,7 62,8 56,5 63,5 57,1 55,5 49,2 -8,0 -7,9 
9 Na Zvonici 69 1. 66,3 60,5 65,9 59,6 66,4 60,1 60,2 53,7 -6,2 -6,4 
10 Na Blatech 177 1. 62,9 57,1 61,6 55,3 62,3 55,9 57,7 51,4 -4,6 -4,5 
11 Na Zvonici 71 2. 69,1 62,6 67,3 61,0 67,8 61,5 64,8 58,5 -3,0 -3,0 
12 Pražská 116 2. 61,4 53,9 61,4 54,1 58,4 51,3 58,4 51,3 0,0 0,0 
13 Baxova vila 3. 64,9 58,5 60,5 54,1 61,5 54,6 61,8 55,0 0,3 0,4 
14 Hotel Palace Cinema 1. 66,7 60,3 65,6 58,7 66,0 58,9 65,5 58,8 -0,5 -0,1 

Záv�r
Navržená opat�ení by m�la do budoucna s rezervou zajistit dodržení hlukových limit� v okolí

Strakonické.  V žádném  p�ípad�  ne�eší  hlukové  zatížení  v okolí  Všenorské,  které  nespadá  do
odpov�dnosti �SD. 

Poznámka: Jak si ješt� n�kte�í pamatují ze školy, intenzita zvuku se ur�uje dvojím zp�sobem –
absolutn�,  jako  hodnota  akustického  tlaku  a,  což  je  b�žn�jší  zp�sob,  relativn�,  tedy  v pom�ru
k dohodnutému  prahu  slyšitelnosti.  Jelikož  lidské  vnímání  intenzity  zvuku  není  lineární,  což  by
znamenalo,  že  nap�íklad  trojnásobné  zvýšení  akustického  tlaku  bude  vnímáno  jako  trojnásobné
zvýšení  intenzity  zvuku,  používá  se  v tomto  p�ípad�  logaritmická  stupnice,  která  lépe  odpovídá
subjektivnímu vnímání. Jednotka je Bell, v praxi se setkáme spíše s desetinou – dB (decibel). Zvuk o
intenzit� 20 dB vnímá lidské ucho jako dvojnásobný proti zvuku o intenzit� 10 dB. Objektivn� se však
energie zvuku zvýšila v pom�ru 102 / 101 , tedy 10x. Jinými slovy snížení hlukového zatížení o 3 dB
znamená snížení energie zvuku na polovinu. 

Petr Sporer



VELKÁ  MALÁ ŠKOLA  ANEB JAK SE U�Í
V LÍŠNICI

Líšnická škola existuje již více než t�i  sta let.  Za tuto dlouhou dobu jí  prošla slušná �ádka
u�itel� a na stovky a stovky žák�. Jsme rádi, že škola funguje dodnes a m�že se pochlubit celou �adou
zvláštností.

Jedná  se  o  tzv.  málot�ídní  školu,  ve  které  se  u�í  ve  t�ech  t�ídách.  Jeden  ro�ník  je
samostatn�, ostatní pak pracují po dvou ve spole�ných t�ídách. Tento zp�sob práce je náro�ný pro
u�itele,  avšak pro žáky je velmi p�ínosný.  D�ti  se dokonale znají  nap�í�  ro�níky,  rozvíjí  se nejen
spolupráce a empatie žák�, ale hlavn� kamarádství, úcta ke spolužákovi a silný pocit sounáležitosti. V
naší škole nikdy neuslyšíte, že by se žáci nazývali p�íjmením…

Využíváme všech metod výuky, od klasického výkladu po skupinovou práci a projekty.
P�i skupinové výuce žáci pracují ve v�kov� heterogenních skupinách, které jsou pevn� sestaveny na
období  celého  školního  roku.  To  umožní  jednotlivým  �len�m,  dob�e  poznat  dovednosti  vlastní  i
koleg�, usnad�uje to rozd�lování úkol� i jejich pln�ní. Tím žáky vedeme k samostatnosti a schopnosti
dod�lat  rozd�lanou  práci  a  prezentovat  výsledek.  Projektové  dny,  žáky velmi  oblíbené,  se  váží  k
rozli�ným témat�m (nap�. Náš les, Zví�ata kolem nás…) a uskute��ují se n�kolikrát do roka.

Naší zvláštností je výuka tzv.“výchov“, tedy výchovy hudební, výtvarné a t�lesné. Tyto
p�edm�ty se vyu�ují vždy ve všech t�ídách najednou, a tak celá škola p�ipravuje váno�ní koncert v
kostele �i tvo�í spole�ná výtvarná díla, která m�žete v naší škole shlédnout (malby na st�nách školního
schodišt� atp.). Na podzim a na ja�e chodí žáci v rámci t�lesné výchovy na líšnické golfové h�išt�, kde
se u�í správn� patovat �i odpalovat , v zim� pak jezdíme na plavání do P�íbrami �i trénujeme bruslení
na zimním stadionu v Dob�íši. 

Škola žije aktivním životem i odpoledne, kdy je pro žáky otev�ena družina, ale také
mnoho kroužk�. Mezi nejoblíben�jší kroužky pat�í kutílek, francouzština, kroužek digitální fotografie
�i  tane�ní  gymnastika.  Své  dít�  však  m�žete  p�ihlásit  i  na  výtvarný  kroužek,  sborový  zp�v  �i
dramatickou výchovu a flétni�ky, mnoho d�tí také chodí na stále oblíben�jší keramiku. Naší raritou je
rybá�ský kroužek, kde mohou žáci získat i rybá�ský lístek, vyjížd�jí na no�ní výpravy za rybolovem a
u�í se lásce i úct� k životnímu prost�edí. Všechny kroužky jsou otev�eny i d�tem, které nejsou našimi
žáky a p�ijímáme i d�ti mladší šesti let.

Ve škole vyu�ují t�i vyu�ující (�editelka Mgr. Alena Heckelová, Mgr. Zuzana Valešová
a Mgr. Alena Fialová), družinu vede Mgr. Magdalena Brožová, která pracuje zárove� jako speciální
pedagožka.  Škola má i  vlastní  školní  psycholožku Mgr.  Janu Hladovcovou,  a tak m�že žák�m, v
p�ípad�  pot�eby,  nabídnout kompletní  poradenský i nápravný servis.  Troufáme si  tvrdit,  že vztahy
pedagog� a rodi�� jsou nadstandardní, rodi�e jsou ve škole vítáni kdykoliv a mohou se aktivn� zapojit
do naší práce. To je podporováno i r�znými spole�nými akcemi, jako je drakiáda, pravidelná fotbalová
utkání „Rodi�e versus d�ti“, váno�ní trhy, karneval �i spole�né opékání bu�t�.

V lednu p�íštího roku vyrážíme všichni na zimní školu v p�írod� do Horní Malé Úpy v
Krkonoších, kde se vy�ádíme na sn�hu, a v �ervnu se pak chystáme na prodloužený víkend pod stanem
u p�ehrady Orlík, kde se k nám na záv�r p�ipojí i rodi�e a oslavíme tak spole�n� záv�r školního roku. 

A na záv�r zpráva nejlepší: Po velkém úsilí paní �editelky a zna�né podpory líšnického
zastupitelstva bude v lednu 2008 otev�ena zrekonstruovaná �ást školy, kde vzniká výdejna ob�d� a
školní klub. A tak již d�ti nebudou muset docházet denn� na ob�dy do �itecké školky a budou mít více
�asu na zájmové kroužky a další odpolední aktivity!

Pokud vás naše škola zaujala, vše pot�ebné najdete na www.zslisnice.cz, anebo p�ímo v
naší škole. P�ij	te se podívat, budete vždy vítáni!

Za kolektiv Alena Fialová, u�itelka 1. a 2. ro�níku



Kam Za Kulturou
1.12. 2007   -  A d v e n t n í   t r h y  - Dob�ichovice , zámek

15.12. 2007   -  V á n o � n í   t r h y   – �ernošce
15.12. 2007   -  D � t s k ý    j a r m a r k  -  Dob�ichovice
23.12. 2007   -  K o n c e r t   N o t i � e k  – �evnice, kostel v 17:00 hodin

Akce na Zbraslavi
pátek 7. prosince VÁNO�NÍ KONCERT
Zpívá a na dobové nástroje hraje soubor RITORNELLO. Kostel sv. Havla od  19:00 hodin.

sobota 8. prosince O ZLÉM VLKU A NEZBEDNÝCH PRASÁTKÁCH
Ma�áskový muzikál. Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin

sobota 8. prosince  CANTI DI PRAGA 
se sbormistrem Ji�ím Chválou. Zámek Zbraslav od 18:00 hodin. Vstupenky NG.

10. – 22. prosince VÝSTAVA BETLÉM�
Výstavní sí� M�stského domu Zbraslav ve výp�j�ní dob� knihovny a p�i akcích.

úterý 11. prosince  �ESKÁ MŠE VÁNO�NÍ J.J. RYBY
Ú�inkuje Smíchovská komorní filharmonie, P�vecký sbor PedF UK a P�vecký sbor Pegas. Zámek
Zbraslav od 19:00 hodin. Vstupné dobrovolné.

úterý 11. prosince   PROMÍTÁNÍ S V. LINDNEREM
Tak trochu váno�ní promítání pro seniory. Klub KLASU od 15:00 hodin.

st�eda 12. prosince VÁNO�NÍ KONCERT
žák� ZUŠ Zbraslav. Zámek Zbraslav od 18:15 hodin

sobota 15. prosince P�EDVÁNO�NÍ VESELICE PEXESA
s maskami i bez v sále ubytovny Barbora od 15:00 hodin

sobota 15. prosince �ERT�V ŠVAGR
Marionetová pohádka. Divadlo J. Kašky od 15.00 hodin.

sobota 15. prosince RYBOVA �ESKÁ MŠE VÁNO�NÍ
 Orchestr  a sbor Gymnázia Evropská s dirigentem Josefem Lebedou.  Zámek Zbraslav od 16:00 a
18:00 hodin. Vstupenky NG.

sobota 22. prosince JAK PEJSEK S KO�I�KOU SLAVILI VÁNOCE
Ma�ásková pohádka. Divadlo J. Kašky od 14:30  a 15:30 hodin.

sobota 22. prosince ZBRASLAVSKÉ VÁNOCE
Koledy, váno�ní hudba, ob�erstvení, oh�ostroj. M�stský d�m  a prostranství p�ed ním od 16:00 hodin.

ned�le 23. prosince VÁNO�NÍ KONCERT
ženského p�veckého sboru Frangula Chorus. Hus�v sbor od 16 hodin. Rolni�ky a malé zvone�ky s
sebou!

ned�le 6. ledna T�ÍKRÁLOVÝ KONCERT 
ženského p�veckého sboru Frangula Chorus. Kostel sv. Jakuba V�tšího  od 16 hodin.

Informace, rezervace, vstupenky: kulturní odd. ÚM� Praha-Zbraslav, U Malé �eky 3, tel 257111801.
ZM
NA PROGRAMU VYHRAZENA!



Líšnické divadlo K�oví zabodovalo na festivalu
hudebních divadel 

V  pr�b�hu  �íjna  a  listopadu  2007  prob�hl  v  kulturním  dom�  Sázava  7.ro�ník  p�ehlídky
amatérských hudebních divadel Voskovcova Sázava 2007. 

Divadelní spole�nost K�oví, kterou už n�kolik let podporuje m�sto Mníšek pod Brdy a letos
poprvé i St�edo�eský kraj, se zú�astnilo p�ehlídky amatérských divadel-Voskovcova Sázava  se svojí
aktuální hrou od Ivana Krause Poker bez esa.

K�oví se za 8 let své existence vyprofilovalo jako divadlo s výraznou autorskou hudební tvá�í. 

Prom�nili se �lenové a �lenky, prom�nila se i dramaturgie K�oví. Od veselých pohádkových
báchorek a frašek jsme se posunuli ke komorní „filozofické komedii“, ale zdravé jádro, styl i nadšení
z�stává.    

A jaké ceny jsme si odvezli ze Sázavy?

Cena  St�edo�eského  KÚ:  DS  K�oví  Líšnice,  za  reprezentaci  st�edo�eského  amatérského
divadla

 Cena za nejlepší hudbu:                Václav Mašek, Poker bez esa, DS K�oví Líšnice

 Cena za nejlepší scénu:                Dana Radová, Poker bez esa, DS K�oví Líšnice

A  odm�nou  nejvyšší  za  osm  let  ochotnické  lásky  a  snahy  jest  pozvání  k  hostování  do
�inoherního klubu ve Sme�kách na 2. prosince 2007.

Srde�n�  zveme všechny naše p�íznivce k velmi slavnostnímu p�edstavení hry Ivana Krause:
Poker bez esa v �inoherním klubu. Po p�edstavení bude pok�t�no  první k�ovácké CD, které pok�tíme
spolu  s  kmotrou  Nadˇou  Munzarovou a  kmotrem Ivanem Krausem.  Svým úžasným  klavírem nás
doprovodí jazzmann, hudební skladatel, aranžér i spolutv�rce našeho CD Zden�k Zden�k. 

Dana Radová, režisérka DS K�oví.

Rezervace vstupenek  od 15.12. 2007  na 

http://www.cinoherniklub.cz/pokladna.php
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