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Rozcestí s odpočívadlem.

Z radnice
NEPOVOLENÉ STAVBY V KATASTRU OBCE JÍLOVIŠTĚ
V katastru obce Jíloviště se začínají rozmáhat nepovolené stavby. Konkrétně jde o
nepovolenou rekonstrukci občerstvení na Cukráku a nepovolené odstranění chaty č.e. 053 a
následně její nepovolená stavba v lokalitě Na Hájensku. Obě tyto kauzy již řešilo zastupitelstvo
obce na zasedání č. 24 a 25 a vrátí se k nim na zasedání č. 26, na kterém by mělo rozhodnout, jak
dále postupovat. Jsem přesvědčen, že jejich vyřešení je pro život v naší obci zcela zásadní věc,
a proto Vás v příštím čísle Zvonice budu podrobně o těchto kauzách informovat.
Karel Dostálek

PŘISTAVENÍ KONTEJNERŮ
NEBEZPEČNÉHO ODPADU

NA

KOMUNÁLNÍ

ODPAD

A

SBĚR

V sobotu 18. dubna byly pro Vás přistaveny velkoobjemové kontejnery na odložené věci,
které Vám doma překážely a za týden, v sobotu 25. dubna se uskutečnil sběr nebezpečného odpadu.
Obě tyto akce proběhly za Vaší velké účasti, a velmi mile mě překvapilo, že jak kolem kontejnerů
na komunální odpad, tak i na pozemku před OÚ po sběru nebezpečného odpadu nezůstal žádný
nepořádek a za to Vám moc děkuji.
Karel Dostálek

CHODNÍK VE VŠENORSKÉ ULICI
Chodník ve Všenorské ulici je již hotový. Zbývá Vás tedy jen informovat o konečných
finančních nákladech na tuto stavbu. Pro osvěžení paměti bych uvedl, že výběrové řízení na ni
vyhrála společnost REINSTAV, s.r.o. s nabídnutou cenou díla 818 796,- Kč. Během stavby však
došlo ke dvěma změnám proti původní projektové dokumentaci. V ní se počítalo se zatrubněním
příkopu mezi chodníkem a celní školou pouze v délce 30 m. Z důvodu větší bezpečnosti chodců
bylo zatrubnění prodlouženo na 90 m. Ani odvedení dešťových vod z ulice Na Hájensku nebylo v
původní projektové dokumentaci řešeno, a proto se po souhlasu zastupitelstva obce tato změna
stavby před dokončením také uskutečnila. Díky těmto oběma změnám došlo k navýšení finančních
nákladů až na 1 024 221,- Kč. Jde o částku vysokou, ale myslím si, že je důležité, že celá stavba
komplexně řeší tuto lokalitu, a to jak z hlediska bezpečnosti chodců, tak i odvedení dešťových vod
z lokality Hájenska do dešťové kanalizace.
Karel Dostálek

PROTIHLUKOVÉ VALY
Výstavba dvou třetin protihlukových valů na rychlostní komunikaci Strakonická již
skončila. Zbývá ještě vybudovat cca 40 m od okálů směrem k mostu na Všenory. Bohužel výstavba
této části protihlukových valů se zdá být v nedohlednu, protože s majitelkou dotčeného pozemku se
ŘSD zatím nedokázalo domluvit na uzavření smlouvy o věcném břemenu z důvodu jejího
nepřijatelného finančního požadavku.
Na funkčnost protihlukových valů se ozývají zcela rozdílné názory. Někteří obyvatelé obce
tvrdí, že hluk z rychlostní komunikace se snížil, někteří si naopak stěžují, že hlukové zatížení
v místech jejich rodinného domu se zvýšilo, a jsou i takové extrémní názory, které považují celou
tuto stavbu za vyhozené peníze ze státního rozpočtu.
Jenom bych znovu zopakoval, že zadavatelem hlukové studie, projektové dokumentace i
investorem této stavby je ŘSD a kdokoliv z občanů se mohl jak ke hlukové studii, tak i k projektové
dokumentaci vyjádřit a vznést proti ní své námitky.

Také bych rád vyzval ty občany, kteří jsou přesvědčeni, že hluk se jim v místech jejich
rodinného domu zvýšil, aby podali na OÚ Jíloviště žádost o přeměření hlukové hladiny. Všechny
tyto žádosti předám ŘSD, které na základě nich zajistí v těchto objektech nové hlukové měření.
V případě, že se prokáže, že došlo ke zvýšení hlukové hladiny, musí ŘSD zajistit nápravu.
Karel Dostálek

SCHVÁLENÉ VYHLÁŠKY OBCE JÍLOVIŠTĚ V ROCE 2009
Zastupitelstvo obce Jíloviště schválilo na zasedání, které se konalo 1. dubna Obecně
závaznou vyhlášku č. 1/2009 – Spalování suchých rostlin, č. 2 – Zákaz spalování některých druhů
paliv a na zasedání 6. května pak Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2009 – Hluk v obci.

OBEC JÍLOVIŠTĚ
Obecně závazná vyhláška
obce Jíloviště
č. 1/2009,
kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů
v obci Jíloviště
Zastupitelstvo obce Jíloviště se na svém zasedání dne 1. 4. 2009 usnesením č. 2k/24/2009
usneslo vydat na základě § 50 odst. 3 písm. a) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Za účelem ochrany vnějšího ovzduší před vnášením znečišťujících látek stanoví obec
podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů, které lze spalovat v otevřených ohništích,
zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních.
Čl. 2
Podmínky spalování suchých rostlinných materiálů
(1) Suché rostlinné materiály dle čl. 1 lze spalovat, a to v pátek a sobotu v období
- od 1. března do 31. května v době od 8,00 hodin do 18,00 hodin
- od 1. září do 31. října v době od 8,00 hodin do 17,00 hodin
a v neděli od 8,00 hodin do 12,00 hodin.
(2) Suché rostlinné materiály dle čl. 1 nelze spalovat ve dnech, které jsou státem uznaným svátkem.
Čl. 3
Závěrečné ustanovení
Pálení se připouští za podmínky, že majitel suchých rostlinných materiálů bude provádět
pálení na vlastním pozemku při dodržení obecně platných zásad protipožární ochrany proti
nekontrolovanému rozšíření ohně. Za případné nedodržení protipožárních předpisů, popřípadě za
následné škody, které pálením vzniknou, plně zodpovídá majitel odpadu.
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 20. 4. 2009.

OBEC JÍLOVIŠTĚ
Obecně závazná vyhláška
obce Jíloviště
č. 2/2009,
kterou se zakazují některé druhy paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování
v obci Jíloviště
Zastupitelstvo obce Jíloviště se na svém zasedání dne 1. 4. 2009 usnesením č. 2l/24/2009
usneslo vydat na základě § 50 odst. 3 písm. b) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
(1) V malých spalovacích zdrojích znečišťování, kterými jsou zdroje znečišťování o
jmenovitém tepelném výkonu nižším než 0,2 MW1), je zakázáno spalovat paliva
s vyšším obsahem síry a příměsí dalších látek, které mají při jejich spalování
nepříznivý vliv na kvalitu ovzduší.
(2) Zákaz dle odst. 1 platí pro:
a) hnědé uhlí energetické
b) lignit
c) uhelné kaly
d) proplástky.
Čl. 2
Závěrečná ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 20. 4. 2009 a tímto dnem se ruší
vyhláška č. 1/2003 o ochraně ovzduší.
___________
1)
§ 4 odst. 5 písm. d) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších
zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů

OBEC JÍLOVIŠTĚ
Obecně závazná vyhláška
obce Jíloviště
č. 3/2009,
o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
Zastupitelstvo obce Jíloviště se na svém zasedání dne 6. 5. 2009 usnesením č. 2k/25/2009
usneslo vydat na základě § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci
Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci, je:
a)rušení nočního klidu,
b)používání hlučných strojů a zařízení v nevhodnou denní dobu.
Čl. 2
Omezení činností
(1)Noční klid je dobou od 22.00 hodin do 06.00 hodin. V této době je každý povinen
zachovat klid a omezit hlučné projevy.
Mimořádně lze pořádat např. plesy, večírky, zábavy s tancem… jen na povolení Obecního
úřadu Jíloviště.
(2)Každý je povinen zdržet se o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu
v době od 12.00 hodin do 22.00 hodin veškerých prací spojených s užíváním zařízení a
přístrojů způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil,
křovinořezů apod.
(3) Organizátoři veřejných společenských a sportovních akcí, konaných na venkovním
prostranství, jsou povinni tyto akce ukončit do 22.00 hodin.
Čl. 3
Výjimky
1)Pro pořádání konkrétní akce může starosta obce povolit výjimku z ustanovení. čl. 2 odst. (1)
vyhlášky na základě žádosti. Žádost o výjimku musí být podána nejméně 7 kalendářních dnů před
konáním akce.
2)Žádost o výjimku musí obsahovat
a)identifikaci organizátora akce vč. kontaktní osoby,
b)označení druhu akce, dobu a místo konání, počátek a konec akce,
c)předpokládaný počet osob, které se akce zúčastní.
Čl. 4
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
Chtěl bych upozornit, že každý z nás, kdo tyto vyhlášky nebude dodržovat, se tak
vystavuje nebezpečí, že jeho jednání bude považováno za přestupek, který bude projednáván
na přestupkové komisi v Mníšku pod Brdy a může být za něj i pokutován.
Karel Dostálek

KONTEJNERY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD
Opět bych upozornil, že odkládáním komunálního odpadu mimo kontejnery na tříděný
odpad dochází ze strany občana, který tak činí, k porušování § 47 zákona č. 200/1990 Sb –
O přestupcích,o přestupek proti veřejnému pořádku, a za tento přestupek může být
pokutován.
Díky neukázněnosti některých z Vás vznikají u kontejnerů stále černé skládky, tak jak je
vidět například na přiložené fotografii u kontejnerů pro chataře za zahradnictvím pana Ing. A.
Cvrčka. Myslím, že k této černé skládce není potřeba žádného komentáře!
Karel Dostálek

Dokončení plynofikace obce – věcná břemena
Je to již několik let, co byla v naší obci provedena plynofikace. Je však potřeba dokončit
některé kroky, aby bylo vše kompletní. Nyní je potřeba uzavřít smlouvy o věcných břemenech mezi
majiteli pozemků, na kterých plynovod vede, obcí a Středočeskou plynárenskou. Obec, jakožto
investor plynofikace, bude vyplácet 10 Kč za běžný metr věcného břemene. Dále uvádím návrh
smlouvy, který bude uzavírán se všemi majiteli pozemků. Originály smluv a geometrických plánů
jsou shromážděny na obecním úřadu, majitelé dotčených pozemků se si je mohou přijít kdykoliv, po
předchozí dohodě, prohlédnout a podepsat. Jeden exemplář smlouvy a návrh na vklad do katastru
však musí byt s ověřeným podpisem. Poplatek za jeho ověření bude hrazen obcí Jíloviště. Ověření
podpisu je možné učinit každé pondělí a středu od 8:00 do 17:00, ve středu 17.6. je navíc tato doba
prodloužena do 19:00.
Všichni majitelé dotčených pozemků budou o této skutečnosti informováni s výzvou k
jednání
Jan Vorel

SMLOUVA
o zřízení věcného břemene
uzavřená podle ust. § 151 n a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s
příslušnými ustanoveními zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických
odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
mezi smluvními stranami:
Jméno , příjmení...
dále jen „povinni"
a
STP Net, s.r.o.
sídlo: Novodvorská 803/82, 142 01 Praha 4
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
Bankovní
spojení:
Československá
obchodní
banka,a.s.
IČ: 27455611
DIČ: CZ27455611

v
,

Praze, oddíl C,
číslo
účtu:

vložka 114332
17663433/0300

zastoupena na základě plné moci společností:
SČP Net, s.r.o.
sídlo: Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 23083
IČ:27295567
DIČ: CZ27295567
zastoupena na základě plných mocí Mgr. Petrem Pískem, LL. M. Eur., vedoucím správy nemovitého majetku a Markétou
Kaňkovou, technikem správy nemovitého majetku dále jen „oprávněný"
a
Obec Jíloviště
sídlo: Pražská 81, 252 02 Jíloviště IČ:00241334
zastoupena: starostou Ing. Karlem Dostálkem
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Praha-Axa, č.ú. 174002065/0300 dále jen „investor"
I.
Úvodní ustanovení
1. Povinní prohlašují, že jsou podílovými spoluvlastníky pozemku pare. č. st. XXXXX dle KN o celkové
výměře XXXX m2, zapsaného na LV č. XXXX pro k.ú. a obec Jíloviště, u Katastrálního úřadu pro
Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha - západ (dále jen „povinný pozemek").
Povinní dále prohlašují, že vlastnictví k povinnému pozemku ke dni podpisu této smlouvy nepozbyli.
2. Oprávněný se stane vlastníkem plynárenského zařízení STL plynovod Jíloviště, včetně jeho
příslušenství, které je uloženo v povinném pozemku v celkové délce XXXXm (dále jen „plynárenské
zařízení").
II.
Předmět smlouvy
1. Povinní zřizují ve prospěch oprávněného k povinnému pozemku věcné břemeno spočívající v :
a.
právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství,
b.
právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi,
provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek
(dále jen „věcné břemeno").

opravami

a

2. Věcné břemeno se zřizuje úplatně na dobu neurčitou.
3. Skutečná poloha plynárenského zařízení včetně rozsahu věcného břemene je stanovena a vyznačena v
geometrickém plánu č. 612-18/2007, vyhotoveném firmou Miloš Částka - Geodetická služba, Mrkvičkova 2, Praha 6,
potvrzeném dne 21.5.2007 Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha - západ.
Geometrický plán tvoří nedílnou součást této smlouvy.

III.
Úhrada za zřízení věcného břemene
1. Smluvní strany se dohodly na jednorázové úhradě za zřízení věcného břemene ve výši 10,-Kč/bm x XXXm, tedy
celkem XXXX,-Kč (slovy třicetosm korun českých), která bude v podílu uvedeném na LV zaplacena investorem,
povinným do 30 dnů ode dne obdržení oznámení o provedení vkladu práva věcného břemene do katastru nemovitostí, a
to složenkou na adresy povinných uvedené v záhlaví.

IV.
Vznik věcného břemene
Smluvní strany prohlašují, že jim je známo, že věcné břemeno vzniká dnem jeho vkladu do katastru nemovitostí s
právními účinky na základě pravomocného rozhodnutí o jeho povolení ke dni, kdy byl návrh na vklad doručen
katastrálnímu úřadu.
Náklady spojené s podáním návrhu na vklad práva dle této smlouvy do katastru nemovitostí nese investor.
Pro případ zamítnutí vkladu práva na základě této smlouvy katastrálním úřadem se smluvní strany zavazují učinit
veškeré relevantní kroky k odstranění překážek provedení vkladu při zachování smyslu a účelu této smlouvy.
V.
Ostatní ujednání
Povinní prohlašují, že povinný pozemek je bez faktických i právních vad a neexistují žádné okolnosti, které by bránily
řádnému výkonu práv odpovídajících věcnému břemeni. Oprávněný práva odpovídající věcnému břemeni přijímá a
povinní se zavazují jejich výkon strpět.
Ve prospěch plynárenského zařízení je dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní
správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „EZ") zřízeno ochranné pásmo, a to v rozsahu dle § 68 odst. 3 EZ, tzn. 1 m na obě strany od půdorysu. V tomto
ochranném pásmu je zakázáno provádět činnosti, které by ve svých důsledcích ohrozily plynárenské zařízení včetně
jeho příslušenství, spolehlivost a bezpečnost jeho provozu, zejména stavební činnosti, zemní práce, umísťování
konstrukcí, zřizování skládek a uskladňování materiálů, není-li oprávněným stanoveno jinak.
Povinní prohlašují, že si jsou vědomi všech omezení, která jsou se zřízením a provozováním plynárenského zařízení
spojena, a že nebudou provádět činnosti, které by ve svých důsledcích mohly ohrozit toto zařízení, jeho spolehlivost a
bezpečnost provozu.
Náklady spojené s běžným udržováním pozemku nesou povinní.
VI. Plná moc
Ve smyslu ustanovení § 31 odst. 1 občanského zákoníku udělují povinní a oprávněný podpisem této smlouvy investorovi
plnou moc k podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu práva odpovídajícímu věcnému břemeni dle této
smlouvy do katastru nemovitostí a k zastupování ve věcech vkladu práv dle této smlouvy do katastru nemovitostí, mimo
doručení rozhodnutí katastrálního úřadu o povolení vkladu práv dle této smlouvy do katastru nemovitostí, a aby činil v
této věci právní úkony, které jsou k tomu nezbytné, včetně písemných, a činil při tom podpisy. Podpisem této smlouvy
investor plnou moc přijímá.
VII.
Ochrana osobních údajů
1. Je-li povinný fyzickou osobou, bere na vědomí, že oprávněný ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, shromažďuje a
zpracovává jeho osobní údaje, a to za Účelem realizace této smlouvy, případně i pro účely oznamování budoucích
vstupů na povinný pozemek.
2. Je-li povinný fyzickou osobou, souhlasí s tím, aby oprávněný ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb.
shromáždil a zpracoval o povinném údaje týkající se jména a příjmení, rodného čísla nebo data narození, bydliště, a to
pouze za účelem jejich využití při výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Jiné využití se vylučuje.

VIII.
Závěrečná ustanovení
Smlouva se vyhotovuje v XXX stejnopisech, z nichž po 1 obdrží každá smluvní strana, XXX stejnopisů je určeno pro
potřeby řízení před katastrálním úřadem.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
Otázky neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, případně EZ.

Investor prohlašuje, že smlouva o zřízení věcného břemena byla před jejím uzavřením v souladu se zákonem č.
128/2000 Sb., o obcích, projednána a schválena zastupitelstvem Obce Jíloviště.
Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že nebyla
podepsána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
Na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.

Zprávička z líšnické školičky
Druhé pololetí začalo rychle utíkat a konec školního roku se blíží. Do té doby máme
naplánováno mnoho akcí. V současné době jezdíme na plavání a po jeho skončení budeme
pokračovat kurzem golfu. Naši žáci se tak v rámci tělesné výchovy seznamují s různými druhy
sportů.
Budeme hrát zábavné celoškolní soutěže – kuličkiádu a pexesiádu. Ale také vědomostní
soutěže Jaký jsem počtář, Líšnice mluví anglicky, a Jak umíme česky, ve kterých děti mohou
ukázat, co všechno se za rok naučily.
Před závěrem školního roku vyjedeme na školu v přírodě, pojedeme pro nás na známé místo
k Orlické přehradě. Před vysvědčením všechny pozveme na Školní akademii, která se již stala
školní tradicí. Děti se nejvíce těší, jak po akademii budou spát ve škole. Pro naše páťáky je to vždy
takové rozloučení s jejich školou.
Za všechny Mgr. Alena Heckelová a Mgr. Zuzana Valešová

Hasiči
Branný závod Karla Košaře – BZKK.
Již 21. ročník BZKK se uskutečnil v sobotu 2. května 2009.
Letos udělalo radost organizátorům 27 dvojic závodníků.
Podle slov B. Košařové, hlavní pořadatelky za SDH Praha 5 – Lipence,
je účast hlavně mladých soutěžících příslibem konání dalších ročníků
závodu. Rozdělení do věkových kategorií - mladší od 18 do 39 a starší nad 40
let - zůstalo stejné.
Trasu, tentokrát z Lipenců do Jíloviště, připravila již osvědčená dvojice zástupců SDH
Jíloviště – J. Fatka a starosta sboru, M. Petřík. V úvodu závodu zazněl návrh ze strany organizátorů
na změnu autorů trasy, ale byl zamítnut - nebyla by to prý taková legrace.
Většina dvojic však brala závod zodpovědně a snažila se o co nejlepší umístění. V každém
případě si všichni prověřili své síly i znalosti .
Na stanovišti K1 , které bylo v hasičské zbrojnici v Lipencích, hned po startu získávali body
házením šipek na terč. Největší počet bodů (78) „naházela“ dvojice H. Krejčová a E. Vranešičová
z Jíloviště z kategorie mladších.
„Atletická disciplína“ - hod granátem - čekala na závodníky na stanovišti K2, když zdolali
kopec do lesa. Neházelo se do dálky, ale do vyznačeného prostoru. Nejvíce jich tam umístila
dvojice P. Fatka a M. Nekolná z Lipenců (5).
Stanoviště K3 potrápilo závodníky odhadem součtu obvodů 3 určených stromů v lese ve
výšce 2 m, určeným v milimetrech. S tolerancí 100 mm „trefila“ správný součet (4 020 mm)
dvojice Novotná - Čámský ze starší kategorie, Puchmajerová – Allinen, Fatková –Janda a Kubínová
- Janovský z kategorie mladší.
Přeskok potůčku a odpověď na otázku ze silničního provozu umístili pořadatelé na
stanoviště K4.
První část úkolu, přeskočit potůček, splnili všichni. Ve druhé části již tak jednotní nebyli.

Zkuste si to také: Od 1. 1.1 2009 je jediným dokladem, kterým se v silničním provozu prokazuje
povinné ručení:
−doklad vydaný pojišťovnou
−ústřižek zaplacené složenky
−zelená karta
−nemusí se jím hned prokazovat, až při řízení dopravní nehody
Na stanovišti chybně odpověděly jen dvě dvojice mladších závodníků. Ostatní správně
zaškrtli c).
Na „vyhlídce“ u rogala – K5 bylo uzlování. Uvázat „zkracovačku“ a lodní uzel umí každý,
kdo pracuje s malými hasiči nebo prošel dětskými soutěžemi.
K6 prověřila nejen odhad, ale i důvtip závodníků. Od „Másílka“ v Bučině měřili vzdálenost
vyčnívající televizní věže na Cukráku nad okolním lesem. Pokyn uvést údaj v mm, byl pro mnohé
zavádějící a také nevěděli, jak použít nataženou ruku k měření. Správně si mezi prsty umístili
siluetu vysílače a odhadli vzdálenost mezi nimi s tolerancí 100mm: Čámská L. - Šmíd P., Mihálová
H. - Čámská M., Janoušek - Janoušková a Liška - Komorníková.
Na K7, v lese za Hájenskem, se střílelo ze vzduchovky na terč vestoje. Každý měl 3 střely.
Nejvíce bodů nastřílela dvojice Kirchmanová - Ježek.(49).
Přes Všenorskou silnici vedla mapka závodníky do podchodu na rozcestí k Trnové ke
stanovišti K8. Opět zde odhadovali délku podchodu v cm (2 430) a vzpomínali na založení
dobrovolných hasičů v České republice (1864), Lipencích (1904) a na Jílovišti (1937). Nikdo neměl
všechny části testu správně.
10x přeskočit přes švihadlo museli závodníci na K9. Jen tři z 54 závodníků tento úkol
nesplnili.
Posledním stanovištěm K10 se opět závodníci vrátili do dětství, když „skákali panáka“.
Hodnotilo se i to, kam dopadl hozený kamínek. V součtu dosáhly nejvyššího čísla Vlaďka Marková
a Jarmila Marková .
O dobrý oběd v cíli (knedlíčková polévka a gulášek s knedlíkem) se postarali v pizzerii
U Hastrmana. K poslechu a později i k tanci (jak jen načerpali závodníci nové síly) hrála hudební
skupina Sdružvoltón.

Prvenství v obou kategoriích si odvezli do Lipenců, i když v té mladší by měl být putovní
pohár alespoň půl roku na Jílovišti. Zvítězila totiž smíšená dvojice: Martin Pavlíček z Lipenců a
Radek Moureček z Jíloviště. Druhé místo obsadili loňští vítězové z Lipenců: Karel Kobliha a
Pepa Vladyka. Třetí se umístili Marie Kirchmannová a Jiří Ježek, startující za Jíloviště. I čtvrté
místo získali pro Jíloviště Michal Petřík a Tomáš Prskavec.
Ve starší kategorii startovalo 6 dvojic. Nejlepší byla lipenecká - manželé Zuzka a Honza
Fatkovi. Za nimi překvapivě Vlaďka Marková a Jarmila Marková (velká gratulace) z Jíloviště a
na třetím místě byla nejrychlejší dvojice ze starší kategorie (celkový čas na trati 137 min.) Dáša
Novotná a Zdeněk Čámský také z Jíloviště. Čtvrtí byli Mirja Nekolná a Pavel Fatka z Lipenců,

kteří měli v součtu nejvyšší věk (106 let). Páté místo patřilo opět „generační“ dvojici Marková Petra
a Marková Tereza z Jíloviště a šestí - Franta Holeka a Věra Krásná - nebyli hodnoceni, využili
totiž na trase závodu dopravní prostředek, k čemuž se dobrovolně v cíli přiznali.
Ať závodníci, organizátoři i rozhodčí vydrží do dalších ročníků! Příští jaro, v květnu, zase
nashledanou !!!

Sportovci
Turistický tábor 12.7.2009 – 19.7.2009
Zveme všechny děti na turistický tábor v Adršpachu cena tábora pro Jílovišťské 2165 Kč
Cena tábora zahrnuje: stravu, ubytování v chatce nebo ve stanu, pitný režim, cestovné, vstupné

odjezd z jíloviště 12.7. autobusem
návrat 19.7. odpoledne (bude upřesněno) autobusem
na táboře bude zakázáno používání mobilů, doporučujeme aby si ho děti sebou nebrali, jinak bude
mobil po dobu tábora uschován u vedoucích
seznam věcí sebou bude umístěn na internetu na adrese http://sportovci.jiloviste.cz/
fotografie z tábora budou po skončení na adrese: http://sportovci.jiloviste.cz/
kontaktní telefony:
Jan Vorel
777 093 088
Jaruška Šmídová
777 155 353

Souboj Haška a Siegla ozdobí oslavy 90 let
fotbalu v Lipencích
Fotbal v sousedních Lipencích oslaví letos své devadesátiny. Sokol Lipence proto plánuje na
sobotu 13. června na svém stadionu fotbalový den pro celou rodinu. Diváci uvidí řadu exhibičních
utkání a jako vyvrcholení souboj týmů sportovních i kulturních osobností vedených Ivanem
Haškem a Horstem Sieglem, kteří v Lipencích bydlí. Programem bude provázet Libor Bouček, na
trávníku se představí mj. internacionálové František Straka, Jan Stejskal, herec Ivan Trojan nebo
Mahulena Bočanová.
Pro děti budou připraveny atrakce a hry pod patronací klauna Ronalda McDonalda. Večer
vystoupí pod širým nebem skupina Lokomotiva se známým moderátorem Petrem Vondráčkem. V
tombole budete moci vyhrát fotbalové dresy podepsané slavnými hráči, fotoaparát Nikon, sud piva
a spoustu dalších cen.
(jkl)

INFORMACE
Je připravován jednodenní zájezd do Polska na říjnovou sobotu. Přesný termín zatím není
stanoven. Cena je 200 Kč za osobu. Bližší informace budou zveřejněny na vývěskách v obci.
Městské kulturní středisko v Mníšku pod Brdy si dovoluje nabídnout veřejnosti novou knihu :
POZDRAV Z MNÍŠKU - KNIHA HISTORICKÝCH POHLEDNIC
(celobarevná publikace formátu A3 na křídě, 80 stran, cena Kč 250,-).
Kniha je tč. v prodeji v pokladně MÚ Mníšek pod Brdy, Městské knihovně Mníšek pod Brdy, v MKS
Mníšek pod Brdy a v areálu Skalka.
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