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2010

Mikuláš anděl a čerti 2010

Z radnice
VÁNOČNÍ PŘÁNÍ
Vážení spoluobčané,
protože tuto Zvonici budete číst před vánočními svátky, rád bych Vám popřál jménem ZO
Jíloviště, OÚ Jíloviště, zástupkyně starosty i jménem svým krásné a klidné vánoční svátky a
hodně štěstí a hlavně zdraví v roce 2011.
Karel Dostálek

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY KOMUNÁLNÍCH A SENÁTNÍCH VOLEB 2010
a)

Komunální volby na volební období 2010 - 2014

Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů
Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
Celkový počet odevzdaných úředních obálek
Název sdružení

Zvolení kandidáti

Sdružení pro Jíloviště

Karel Dostálek
František Andres
Ivo Černý

Sdružení nezávislých
kandidátů Sportovci pro rozvoj
Jíloviště

Počet
hlasů

514
350
348

Celkový
počet hlasů
zastupitelů

Celkový
počet hlasů
celého
sdružení

% hlasů

158
125
120

403

986

45,40
35.91
34,48

Lucie Hastrmanová
Jan Nekola
Pavel Šmíd

134
133
123

390

890

38,50
38,21
35,34

Hasiči a občané
Jíloviště

Libuše Fatková
Radek Moureček

105
92

197

610

30,17
26,43

Sdružení nezávislých
kandidátů a TOP 09

Jan Vorel

108

108

442

31,03

b)

Senátní volby

Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů
Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky – 1 kolo
Celkový počet odevzdaných úředních obálek – 1 kolo
Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky – 2 kolo
Celkový počet odevzdaných úředních obálek – 2 kolo
Kandidát
Ing. Věra
Kovářová
Jiří Oberfalzer
Illés Tom Jack
DiS.
Marcel Winter
JUDr. Pavel
Kysela
JUDr. Rudolf
Peltan

514
285
285
128
128

Volební
strana
TOP +
STAN
ODS

Navrhující
strana
TOP 09

Politická
Počet hlasů
příslušnost 1 kolo
2 kolo
bezpartijní 99
72

% hlasů
1 kolo
2 kolo
36,39
56,69

ODS

ODS

96

55

35,25

43,30

SPOZ

SPOZ

SPOZ

5

X

1,83

X

Suveren.

Suveren.

BEZPP

4

X

1,47

X

ČSSD

ČSSD

ČSSD

51

X

18,75

X

KSČM

KSČM

KSČM

17

X

6,25

X

Na závěr této informace o výsledcích komunálních a senátních voleb 2010 v naší obci bych rád
poděkoval všem občanům, kteří k volbám přišli, a to bez rozdílu, koho volili. Vy, kteří jste volit
nepřišli, a jste nespokojeni s výsledkem voleb, můžete své neúčasti jenom litovat, protože možná
právě Vaše hlasy mohly rozhodnout o tom, že by volby dopadly podle Vašich představ.
Také děkuji všem členům volební komise za práci, kterou ve volební komisi vykonali.
Karel Dostálek

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, ZVOLENÉHO NA
ZÁKLADĚ VÝSLEDKU KOMUNÁLNÍCH VOLEB 2010
Dne 11. listopadu proběhlo ustavující zasedání zastupitelstva obce, zvoleného na základě
komunálních voleb 2010 s programem zvolit vedení obce na volební období 2010 až 2014.
Volby dopadly takto:
starosta:
místostarostka:

Ing. Karel Dostálek
Libuše Fatková

předseda finančního výboru:
členové:

Ing. Jan Vorel
Ing Jiří Havelka
Petr Brůna
Ing. Oldřich Nový
Ing. Jaroslava Nováková

předseda kontrolního výboru:
členové:

Radek Moureček
Ing. Václav Pařízek
Slavomír Baudyš
Lucie Hastrmanová
Gabriela Tamchynová
Karel Dostálek

Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vám všem, kteří jste v letošních komunálních volbách dali svůj hlas kandidátům ze
Sdružení pro Jíloviště, moc poděkovali. Vaší důvěry si velmi vážíme a budeme se snažit ji
nezklamat.
Sdružení pro Jíloviště

DOTACE
Základem dotační politiky obce je takzvaný Rozpočtový výhled obce Jíloviště, který schvaluje
zastupitelstvo obce. Například v Rozpočtovém výhledu na roky 2010 – 2012, který byl schválen na
zasedání zastupitelstva obce dne 9. 9. 2009, byly v roce 2010 naplánovány tyto investiční akce
•
připojení nového vrtu JL5 do vodovodní sítě obce
•
výměna vodovodního řadu v ul. Pražská
•
vybudování tlakové kanalizace v ul. Pražská
•
vybudování dešťové kanalizace v části ulice Pražská
V roce 2011 je naplánována investiční akce rekonstrukce uličního prostoru ulice Pražská, úsek
Příjezdní – autobusová zastávka, a v roce 2012 rekonstrukce úpravny vody.
V těchto Rozpočtových výhledech zastupitelstvo obce schvaluje svoji vizi, jaké investiční akce by
se měly realizovat, a hlavně, jak by obec v budoucích letech měla vypadat.
Získání dotace lze uvést na příkladu připojení vrtu JL5 do vodovodní sítě obce. Šlo o prioritu obce,
protože v době sucha v letech 2006 až 2007 se musela voda dovážet cisternami do vodojemu. Bylo
proto nutné hledat nový zdroj vody. Ten se našel v blízkosti lokality Jeptiška v roce 2007 a byl
označen jako JL5. Při zkouškách jeho vydatnosti se zjistilo, že je schopen dodávat minimálně 3l/s
vody do vodovodní sítě obce.
a) Zastupitelstvo obce v polovině roku 2008 schválilo, aby byl vyhotoven projekt na
investiční akci „Jíloviště vodovod, rozšíření prameniště Jeptiška - připojení nového vrtu
JL5“.
b) Na základě projektové dokumentace vyhotovené na začátku roku 2009 byly zjištěny
finanční náklady na tuto investiční akci ve výši 3 mil Kč a obec požádala o vydání
stavebního povolení na výše uvedenou investiční akci.
c) Na konci roku 2009 se zastupitelstvo obce rozhodlo, že se tato investiční akce bude
realizovat, ale jen za podmínky získání dotace.
d) Na konci roku 2009 Ministerstvo zemědělství vyhlásilo dotační titul Výstavba a obnova
infrastruktury vodovodů a kanalizací ze kterého obec tuto potřebnou dotaci mohla získat
a proto o ni požádala.
e) Ve schváleném rozpočtu na rok 2010 byla finanční částka na výše uvedenou investiční
akci ve výši 3 mil. pokryta z příjmů obce.
f) V červenci roku 2010 byla obci dotace potvrzena, ale pouze ve výši 45% ze státního
rozpočtu a 10 % z rozpočtu Středočeského kraje.
g) V říjnu 2010 se investiční akce „Jíloviště vodovod, rozšíření prameniště Jeptiška připojení nového vrtu JL5“ začala realizovat.

Z tohoto příkladu je zcela jasně vidět, že pro získání dotace na jakoukoliv investiční akci je nutné,
aby tato investiční akce
1.
2.
3.
4.

byla uvedena v Rozpočtovém výhledu obce
byla na ni vyhotovena projektová dokumentace
bylo na ni vydáno stavební povolení
byla finančně kryta z příjmů obce a to buď v celé výši, nebo ve výši
spoluúčasti, která však může být různá. V případě výše uvedené investiční
akce byla spoluúčast obce ve výši 45 %.
Karel Dostálek

OD 1. 1. 2011 PLATÍ NOVÉ POŽADAVKY NA KOMÍNY
Od 1. ledna 2011 vstupuje v platnost nařízení vlády ČR č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární
bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv a zároveň je tímto nařízením
zrušena vyhláška č. 111/1981 Sb., o čištění komínů.
Tento nový právní předpis zohledňuje stav vědy a techniky a reaguje na současné požadavky
odborné i laické veřejnosti. Při jeho tvorbě bylo přihlédnuto zejména ke skutečnosti, že v
posledních letech se zvýšil počet osob, které zahynuly v důsledku otravy oxidem uhelnatým.
Dalším faktem, který musel být při tvorbě nového předpisu zohledněn je to, že občané a podnikající
právnické a fyzické osoby často nedodržovali lhůty čištění komínů a kouřovodů podle stávající
platné legislativy. Sami odborníci z řad kominíků uznávají, že některé lhůty pro čištění komínů
uvedené ve vyhlášce č. 111/1981 Sb., o čištění komínů, jsou dnes překonané – například čištění
komínů, k nimž jsou připojeny spotřebiče na paliva tuhá a kapalná do výkonu 50 kW šestkrát do
roka – a v některých případech nejsou schopni uspokojit poptávku po těchto službách. Na druhé
straně je část laické veřejnosti schopna čistit komíny i svépomocí za podmínky, že jednou za rok si
musí nechat komín zkontrolovat odborně způsobilou osobou v oboru kominictví. Seznam všech
odborně způsobilých osob v oboru kominictví je k dispozici na místně příslušném živnostenském
úřadu nebo na internetové adrese: http//www.skcr.cz.
Z uvedených důvodů je snahou v novém předpisu uvést také reálné, nezbytné a odborníky
uznávané lhůty pro čištění komínů a kouřovodů, které by v praxi jak občané, tak i právnické a
podnikající fyzické osoby opravdu dodržovali. V nařízení vlády jsou tedy lhůty pro čištění komínů a
kouřovodů uzpůsobeny odborným požadavkům kominíků a také požadavkům praxe.
Nově zakotvená podmínka nechat vyčistit komín a kouřovod odborně způsobilou osobou
nejméně jednou za rok a čistit komín svépomocí častěji, přinese občanům i právnickým a
podnikajícím osobám úsporu nákladů na čištění komínů, popřípadě spalinové cesty oproti
původní právní úpravě. Čištění svépomocí, které nařízení vlády nabízí jako možnost, nikoliv jako
povinnost, přináší největší změnu pro podnikající fyzické osoby a pro fyzické osoby (občany),
protože ty podle stávajících předpisů tuto možnost neměly. Právnické osoby (organizace) měly
umožněno čištění komína svépomocí a pouze za určitých podmínek.
Nařízení vlády zavádí pro „komíny a kouřovody“ legislativní zkratku „spalinová cesta“.
Upravuje podmínky pro provoz spalinových cest určených pro odvod spalin ze spotřebičů paliv do
vnějšího prostředí a způsob a lhůty provádění kontrol, čištění a revizí spalinových cest za účelem
zvýšení požární bezpečnosti provozu spotřebičů paliv.
Nařízení vlády dále definuje obsah „revize spalinových cest“, kdo revizi spalinové cesty
provádí, lhůty revizí spalinových cest a náležitosti potvrzení o provedení kontroly anebo čištění
spalinové cesty, potvrzení o provedení revize spalinové cesty a vypalování komína.

K základním požadavkům požární bezpečnosti patří:
1. Každý si musí počínat tak, aby při provozu komína a kouřovodu (dále jen „spalinová
cesta“) a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru.
2. Provoz spalinové cesty a spotřebiče paliv se považuje za vyhovující z hlediska požární
bezpečnosti, jestliže se kontrola, čištění a revize spalinové cesty, čištění spotřebiče paliv a
vypalování komína provádí způsobem a ve lhůtách stanovených tímto nařízením vlády, a pokud
nejsou při jejich čištění, kontrole nebo revizi shledány závady.
Kontrolu spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského
oprávnění v oboru kominictví.
Kontrola spalinové cesty se provádí:
a)
posouzením bezpečného umístění hořlavé stavební konstrukce, materiálu a
předmětu v návaznosti na konstrukční provedení spalinové cesty a připojeného
spotřebiče paliv,
b)
posouzením komína, zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti a
provozuschopnosti,
c)
posouzením, zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, k jeho
vymetacím, čisticím a kontrolním místům,
d) posouzením zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové
cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo
střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou stavby,
e) posouzením jejího stavebně technického stavu.
Čištění spalinové cesty:
1.
Čištění spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel
živnostenského oprávnění v oboru kominictví; čištění spalinové cesty sloužící pro odtah spalin od
spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět svépomocí.
2.
Čištění spalinové cesty se provádí čisticími pracemi, zejména se zaměřením na
odstraňování pevných usazenin ve spalinové cestě a na lapači jisker a na vybírání pevných
znečišťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce komínového průduchu nebo kondenzátů ze
spalinové cesty.
3.
Vypalování komína:
Komín může vypalovat pouze osoba odborně způsobilá, která je držitelem živnostenského
oprávnění v oboru kominictví, nebo revizní technik komínů, a to za pomoci další k tomu způsobilé
osoby. Komín se smí vypalovat pouze tehdy, pokud není možné odstranit pevné usazeniny spalin
jiným způsobem, a to za předpokladu, že komín je odolný proti účinkům hoření, a nedojde-li
vypalováním k narušení účelu, kterému komín slouží.
Vypalování komína oznamuje majitel stavby místně příslušnému hasičskému záchrannému sboru
kraje, a to nejméně 5 pracovních dnů přede dnem zahájení této činnosti.
Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání pevných znečišťujících částí a kondenzátu a
čištění spotřebiče paliv za období jednoho roku (dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 91/2010 Sb.)

Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání pevných znečišťujících částí a kondenzátu a
čištění spotřebiče paliv za období jednoho roku

Výkon
připojeného
spotřebiče
paliv

Činnost

do
50
včetně

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Pevné
Kapalné
Celoroční
Sezónní provoz
provoz
3x
2x
3x

kW Čištění
spalinové cesty
Kontrola
1x
spalinové cesty
Výběr pevných 1x
(tuhých)
znečišťujících
částí
a
kondenzátu
nad 50 kW
Kontrola
a 2x
čištění
spalinové cesty
Výběr pevných 2x
(tuhých)
znečišťujících
částí
a
kondenzátu
Čištění
2x
spotřebiče paliv

Plynné

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

nejméně
výrobce

podle

návodu

Doplňující pravidla k tabulce:
1. Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty pro spotřebič paliv po dobu
nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.
2. U jednovrstvého (nevyvložkovaného) zděného komína pro spotřebiče na plynná paliva se
lhůty kontrol a čištění řídí lhůtami kontrol a čištění spotřebiče na pevná paliva.
3. Při kontrolách a čištění dvakrát ročně se tyto činnosti provádějí v přiměřených časových
odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší
6 měsíců.
4. Při kontrolách a čištění třikrát ročně se tyto činnosti provádějí v přiměřených časových
odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší
4 měsíců.
5. Pojistný (rezervní) komín používaný pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva v
případech, kdy nelze zajistit topení jiným způsobem, se kontroluje a v případě potřeby i čistí
nejméně jedenkrát za rok.

6. Spalinová cesta určená pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva sloužícího v
živnostenské provozovně k přípravě pokrmů se kontroluje a čistí nejméně jedenkrát za dva
měsíce.
7. Ve stavbě pro rodinnou rekreaci se kontrola a čištění spalinové cesty provádí nejméně
jedenkrát za rok.
8. Čištění spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné
provádět svépomocí podle návodu výrobce, nejméně však jedenkrát za rok, a to za
podmínky, že budou prováděny jejich pravidelné kontroly odborně způsobilou osobou.
Přehlednější tabulka
a) Kotel na uhlí či dřevo v rodinném domě
* Čištění komína: dvakrát ročně u kotlů s provozem do šesti měsíců v roce
(obvykle na vytápění), třikrát ročně u kotlů s celoročním provozem (obvykle i
ohřev vody)
* Vybírání sazí: jednou ročně
* Kontrola komína: jednou ročně
* Kontrola a revize kotle: menší kontrola podle návodu výrobce, větší revize
není nutná
* Kdo se o to stará: majitel domu, čistit komín a vybírat saze lze i svépomocí
b) Kotel na plyn v rodinném domě
* Čištění komína: jednou ročně
* Vybírání usazenin z dolní části komína: jednou ročně
* Kontrola komína: jednou ročně
* Kontrola a revize kotle: menší kontrola jednou ročně či podle doporučení
výrobce, větší revize jednou za tři roky
* Kdo se o to stará: majitel domu, čistit komín musí vždy kominík
c) Krb či krbová kamna v rodinném domě
* Čištění komína: dvakrát ročně u kamen a krbů s provozem do šesti měsíců v
roce, třikrát ročně u těch s celoročním provozem, pokud jsou třeba napojené i
na ohřev vody
* Vybíraní sazí a dehtu: jednou ročně.
* Kontrola komína: jednou ročně
* Kontrola a revize kamen či krbu: menší kontrola podle návodu výrobce, větší
revize není nutná
* Kdo se o to stará: majitel domu, čistit komín a vybírat saze lze i svépomocí
d) Plynová kamna („vafky“) v bytě
* Čištění komína, vybírání usazenin a kontrola komína: není nutné, plynová
kamna se obejdou bez komína, odvětrávají se fasádou
* Kontrola a revize kamen: menší kontrola jednou ročně či podle návodu
výrobce, větší revize jednou za tři roky
* Kdo se o to stará: majitel bytu, v nájemních domech správce, společenství
vlastníků či družstvo - může také pověřit správce
e) Plynový ohřívač vody (karma) v bytě
* Čištění a vybírání usazenin z komína: jednou ročně

* Kontrola komína: jednou ročně
* Kontrola a revize ohřívače: menší kontrola jednou ročně či podle návodu
výrobce, větší revize jednou za tři roky
* Kdo se o to stará: u vlastního komínu majitel bytu, u společného komínu
správce či pověřený obyvatel domu, čistit komín může jen kominík
f) Kachlová kamna na chalupě
* Čištění komína: nejméně jednou ročně
* Vybíraní sazí a dehtu: nejméně jednou ročně
* Kontrola komína: aspoň jednou ročně
* Kontrola a revize kamen: kontrola u novějších kamen, případně dle návodu,
větší revize není nutná
* Kdo se o to stará: majitel chalupy, čistit komín a vybírat saze lze i svépomocí
Karel Dostálek

REALIZOVANÉ INVESTIČNÍ AKCE V OBCI BĚHEM MĚSÍCE LISTOPADU
A PROSINCE
Do 15. listopadu při investiční akci „Jíloviště vodovod, rozšíření prameniště Jeptiška“ - připojení
nového vrtu JL5 do vodovodní sítě obce bylo položeno vodovodní potrubí a napájení NN ve
vybudované přístupové cestě od tohoto vrtu k prameništi Jeptiška. Také byl již položen kabel NN
od rozvaděče v ulici Všenorská k podchodu na autobusovou zastávku Trnová pro napájení
elektrickým proudem jak vrtu JL5, ale také vrtu JL2 v prameništi Jeptiška. Stavební práce celé této
investiční akce budou dokončeny do 1. prosince. Nový vrt JL5 bude zásobovat vodou celou naší
obec a jenom v případě velkého sucha by se měl do vodovodní sítě obce připojit vrt JL2. Největší
výhodou vrtu JL5, kromě vydatnosti, je, že díky kvalitě jeho vody, která obsahuje malé množství
dusičnanů a železa, tak dojde k zlepšení kvality obecní vody.
V případě, že teploty po 1. prosinci neklesnou pod – 5° C bude firma ZEPRIS, s.r.o. pokračovat
další investiční akcí „Doplnění dešťové kanalizace v ulici Pražská v obci Jíloviště“, při které bude
položena dešťová kanalizace od OÚ k vyústění komunikace ulice Lipová do ulice Pražská a měla
by být ukončena do 17. prosince.
Omlouváme se, že při realizaci této druhé investiční akce dojde v ulici Pražská k omezení
automobilového provozu a schůdnosti pro chodce.
Karel Dostálek

PROČ BYLO VE VODĚ Z OBECNÍHO VODOVODU HODNĚ VZDUCHU
V minulém čísle Zvonice jsem Vás již informoval, že asi před dvěma měsíci začala z obecního
vodovodu téci voda, která někdy byla úplně bílá. Nebylo to způsobeno velkým množstvím chlóru,
ale bublinkami vzduchu, které během krátké doby z vody vyprchaly. Další závadou, která se již
objevila za působení minulého provozovatele VHS Benešov, a.s., byl snížený tlak vody na
zásobním řadu v lokalitě od Motorestu až do půlky ulice K Dubíčku. Předpokládalo se, že obě tyto
závady mohou být způsobeny havarijním stavem vodojemu. K jeho opravě však bylo nutné, aby se
na celý týden odstavil z provozu. Jedinou možností, jak to udělat bez přerušení dodávky vody do
obce, bylo využít pro zásobování obce vodou pouze výtlačného řadu. Z tohoto důvodu došlo na
výtlačném řadu k výměně stávajícího čerpadla za čerpadlo s frekvenčním měničem, které je

schopné regulovat dodávané množství vody do obce v závislosti na množství vody odebírané. Po
nainstalování a zprovoznění tohoto čerpadla na konci měsíce října došlo k týdenní odstávce
vodojemu a k jeho částečné rekonstrukci, při které došlo k výměně všech potrubí, jak na výtlačném,
tak i na zásobním řadu. Při jejich výměně se zjistilo, že tato potrubí byla zcela zrezavělá a na
některých místech proděravělá.
Po zprovoznění čerpadla s frekvenčním měničem bublinky vzduchu z vodovodního řadu zmizely a
po rekonstrukci vodojemu tlak v lokalitě od Motorestu až do půlky ulice
K Dubíčku se zvýšil na normální úroveň.
Karel Dostálek

Hasiči
PODĚKOVÁNÍ
Vážení spoluobčané,
volební strana „ Hasiči a občané Jíloviště“ vám děkuje za hlasy, kterými jste zvolili do
zastupitelstva obce Jíloviště její dva kandidáty: L. Fatkovou a R. Mourečka.
Již před volbami jsme byli odhodláni, bez ohledu na jejich výsledek, pracovat pro obec a
odhodlání v nás přetrvává. Naši kandidáti jsou zastoupeni ve finančním i kontrolním výboru Ing. O. Nový, S. Baudyš, Ing. V. Pařízek- a také ostatní jsou připraveni zapojit se do
veřejného života obce.
Věříme, že nás podpoří i ti občané, pro které jsme nebyli v letošních volbách favorité a
společně nastavíme podmínky pro zlepšení občanského soužití v naší obci.
Hasiči a občané Jíloviště
Z činnosti zásahové jednotky:
- 2x naši hasiči vyjeli k ohni v lesním porostu – 15. 10. 2010 za Srba servisem nad Kazínem
a 6. 11. 2010 proti motorestu. 11. 11. 2010 v 1:00 hodin byli přivoláni k požáru RD v Trnové. Tento
noční výjezd byl vyhodnocen jako „planý poplach“.
- v sobotu 23. 10. 2010 absolvovali členové zásahové jednotky Z. Čámský, Mir. Petřík st.,
M. Zima, K. Špaček, Michal Petřík, R. Moureček, Pavel Krištůfek, J. Nový a Mir. Petřík ml.
celodenní stáž na základně HZS v Řevnicích. Náplní dne byly testy odborných znalostí, praktický
výcvik s dýchací technikou, ale i oprava naší Avie. Starosta SDH Jíloviště prošel přezkoušením
odborné způsobilosti pro velitele a strojníky.
- v sobotu 20. 11. 2010 připravili M. Petřík ml., K. Špaček a R. Moureček za pomoci dalších
členů zásahové jednotky zajímavou ukázku s hasičskou výstrojí, jako součást besedy s hasiči pro
děti
- průběžně pokračují práce na dokončení opravy druhého cisternového vozu a příprava
(dokumentace, povolení) přístřešku pro požární techniku u hasičské zbrojnice.
Za vedení Mir. Petříka ml. připravili chlapci ze zásahové jednotky žárovky na vánoční
strom.

PLAMEN – I. kolo soutěže pro mladé hasiče
Do Lhoty u Dolních Břežan odjela naše výprava 16. října 2010 kolem 7:00 hodiny ráno.
S přepravou našich malých závodníků pomohla maminka Šmídová, Veinhauerová, tatínek Moravčík
a členové sboru H. Krejčová, V. Mihálová a Michal Petřík. Moc jim děkujeme.

Zázemí pro závodníky bylo pečlivě připravené, stany byly dokonce vytápěny, a přestože předpověď
počasí slibovala déšť celý den, začalo pršet až po závodě.
Náš sbor připravil pro I. kolo soutěže hry PLAMEN dvě pětičlenné hlídky v družstvu starší
kategorie:
Jíloviště A: Síma Černá, Jana Krejčová, Áda Šedivá, Natálie Tymichová, Lukáš Hudeček
Jíloviště B: Áda Kratochvílová, Tomáš Senft, Kuba Rába, Radek Holub, Julča Holubová
Pro nemoc některých dětí se postavila na start závodu v kategorii mladších jen jedna hlídka. S
našimi zkušenějšími mladými hasiči Hankou Černou, Martinem Šmídem, Evičkou a Honzíkem
Veinhauerovými, zajistila postup do dalšího kola pro mladší kategorii i Terezka Moravčíková, která
byla v soutěži úplným nováčkem.
Na soutěž vyslalo 11 hasičských sborů okresu Praha – západ celkem 33 hlídky, to je celkem 165
dětí. V kategorii mladších závodilo 17 hlídek a naše děti se umístily na 15. místě. Zvítězili mladí
hasiči ze Sloupu, druhé místo obsadili mladí hasiči z Hradištka (měli v soutěži 4 hlídky) a třetí
nejlepší čas získala hlídka „A“ z Jílového.
Ve starší kategorii bylo přihlášeno 16 hlídek. Největším počtem 3 byl zastoupen SDH Kamenný
Újezdec, který obsadil i třetí místo. Druzí byli mladí hasiči z Hradištka a první opět SDH Sloup.
Naše hlídka „A“ se umístila jako čtvrtá, hlídka „B“ skončila na patnáctém místě. Pro jarní kolo se
započítává pro náš sbor 4. místo.
Děkujeme také všem, kteří pomohli jako rozhodčí i při přípravě našich dětí na soutěž
(J. Petříková, H. Krejčová, J. Krejčí, R. Moureček, Pepa Nový, D. Pospíšilová, J. Petříková).
Věříme, že na jarní kolo budou děti zdravé a v 10členných družstvech vybojují dobré umístění.

Beseda s hasiči – sobota 20. 11. 2010
Stejně jako minulý rok jsme i letos pozvali Zasloužilého hasiče Jana Laufíka, aby se s dětmi pobavil
o požární prevenci a připomenul historii hasičstva.
Novinkou byly praktické ukázky z práce hasičů, které připravili pro naše děti chlapci ze zásahové
jednotky. Děti si mohly vyzkoušet i dýchací přístroje a seznámily se s dalšími pomůckami hasičů
při jejich práci. Nechyběly ani videozáznamy ze skutečných zásahů.
Zůstali jsme až do pozdního odpoledne a děti stále kladly otázky. Děkujeme všem, kteří tuto akci
připravili. Určitě si zaslouží opakování.

Foto D. Pospíšilová

Vánoční dekorace.
Letošní první adventní neděle byla hned po sobotě, kdy jsme „tvořili“ v hasičské zbrojnici adventní
věnce a vánoční svícny. Pan hajný Krejčí se nám opět postaral o jedlové chvojí.
Děti byly moc šikovné a výtvory se jim velmi povedly. Hodně pomohla i paní Angelika Holubová,
která nám ukázala, jak odborně věnce z chvojí uvázat. Jaruška Šmídová nasušila pomerančová
kolečka a Pepa Nový s Karlem Špačkem nestačili stříhat jedlové větvičky. Perníčky napečené na
ozdobu skončily více v bříškách dětí než na zelených věncích.

Foto V. Pospíšilová

Smutné rozloučení
V podzimní den 2. listopadu 2010 jsme se sešli, někteří
ve slavnostních uniformách, ve smuteční obřadní síni
v Praze 5 – Motole. Tím, s kým jsme se přišli rozloučit,
byl dlouholetý člen našeho hasičského sboru
Bedřich Šicha
.
Na Jíloviště přišel se svými rodiči v roce 1945. Jeho otec byl zahradníkem v hotelu Hubertus a
zřejmě tady si Béda osvojoval velkou lásku k přírodě, která mu vydržela po celý život. Byl
pracovitý a na jeho zahrádku za domkem, kde bydlel s manželkou Liduškou a synem Bédou ml.
bylo radost pohledět. Není divu, že jeho velkým koníčkem byla i myslivost. U Šichů na dvorku
vždy běhali pejskové, Bédovi věrní kamarádi.
Do SDH vstoupil v roce 1970 a i tady odvedl velký kus práce, za kterou získal různá ocenění.
Nezapomeneme na setkání, když bylo posvícení „U hasičů“ v roce 2004. Do hasičské zbrojnice to
měl sice kousek, ale protože už tehdy špatně chodil a měl velké bolesti při chůzi, bylo pro něho
překonání této vzdálenosti velikým výkonem. Přišel tenkrát mezi nás se svým starším bratrem
Mirkem ( † 5. 9. 2006). Potěšili jsme se vzpomínáním na partu „staré gardy“ hasičů, od které jsme
se učili „ dělat hasičinu srdcem“, a do které Béda určitě patřil.
Budeme vzpomínat s úctou a obdivem.

Co připravujeme :
********************************************************************************

V sobotu 18. 12. 2010 se sejdeme v 16:00 hodin
na hasičské zbrojnici!
Asi v 17:00 hodin rozsvítíme náš vánoční strom.
Vystoupení dětí – prskavky.
Srdečně zveme všechny děti i jejich doprovody!

********************************************************************************

Stolní tenis
Turnaj pro dospělé – v neděli 26. prosince 2010 v zimní zahradě hotelu Cinema palace.
Prezentace od 8:00 hodin - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Startovné 50,- Kč
Turnaj dětí – ve středu 29. prosince 2010 od 9:00 hodin v hasičské zbrojnici na Jílovišti.

Srdečně zveme na oba tradiční vánoční turnaje !!!
Nezapomeňte sportovní obuv !!!
********************************************************************************

Předsilvestrovský ohňostroj
ve čtvrtek 30. 12. 2010 od 19:00 hodin u hřiště
pořádá obec Jíloviště a SDH jíloviště

Po ohňostroji se rozloučíme se starým rokem v klubovně hasičské zbrojnice.
Zveme všechny přátele hasičů!

********************************************************************************
15. ledna 2011 se koná

Výroční valná hromada SDH Jíloviště
Od 17:00 hodin v hotelu Cinema Palace.

********************************************************************************
5. února 2011 připravujeme Hasičský bál. Podrobnější informace na plakátech.
********************************************************************************

Klidné vánoční svátky,
zdraví a spokojenost v roce 2011
přejí hasiči Jíloviště
a děkují za podporu v roce 2010 !

********************************************************************************
Za SDH Jíloviště L. Fatková.

Sdružení nezávislých kandidátů a TOP 09
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
Sdružení nezávislých kandidátů a TOP 09 je rozhodnuto pracovat pro obec a přispět tak k
příjemnějšímu životu v Jílovišti. Děkujeme Vám za hlasy, díky kterým je Ing. Jan Vorel jako
náš zástupce v zastupitelstvu. Naši další kandidáti se zapojí do práce ve finančním výboru
(Ing. Jiří Havelka a Ing. Jaroslava Nováková). Společně s nimi jsou pro obec odhodláni v
odborných komisích pracovat i naši další kandidáti. Věříme, že nás v naší práci podpoří i ti,
pro které byli někteří z nás zatím neznámí, a společně tak budeme moci přispět ke zlepšení
života v obci.
Jan Vorel za Sdružení nezávislých kandidátů a TOP 09

Nový územní plán Jíloviště
Město Černošice nechalo letos ze zákonných důvodů vypracovat nový územní plán naší obce.
Za naši obec se na jeho zadání podílel pan starosta – Ing. Dostálek.
Nyní byl předložen návrh řešení. Pokusím se vám nyní přiblížit jeho základní body:
Zastavěné území
Nový územní plán respektuje rozlohu současného zastavěného území obce. K další výstavbě
předpokládá výhradně využití volných ploch v zastavěném území obce, případně ploch na toto
území navazujících. Pro výstavbu rodinných domů počítá s plochami N6 a A1 – prostor bývalých
kravínů a na ně na západní straně navazující louka – a N4 a N5, což jsou plochy uvnitř stávající
zástavby Na Hájensku. Pro občanskou vybavenost vyhrazuje plochy N2 a N3, což jsou nezastavěné
plochy podél Strakonické, resp. mezi Strakonickou a zástavbou v Pražské. Jako plochu pro výrobní
účely vyhrazuje plochu N8 na sever od Strakonické a na ni navazuje ještě rezerva R1 pro případný
další rozvoj. S č.p. 2 (N7) se počítá pro veřejnou infrastrukturu, zde ovšem záleží na současném
majiteli. Součástí ÚP jsou i podmínky pro novou výstavbu, aby byl zachován současný ráz obce.
Doprava
Základním a pravděpodobně z hlediska obce nejvýznamnějším bodem územního plánu je výstavba
souběžné komunikace s I/4, tedy Strakonickou. Tato komunikace je obsažena v územním plánu
VÚC Pražský region a tudíž i územní plán naší obce ji musí mít zapracovanou. Předpokládá se, že
tato komunikace povede od Baní souběžně se Strakonickou, před motorestem ji podejde, projde
přes Zvonici, na severní straně obejde Srba servis, Hiko a výše zmíněná rozvojová území, a před
mostem u hotelu Cinema Palace znovu podejde Strakonickou a zaústí se do Pražské v místě
odbočky na Klínec.
Dále počítá ÚP s vybudováním odpočívky s čerpací stanicí, hygienickým zázemím a parkovacími
místy na Cukráku ve směru od Prahy – tj. v místě nynějšího občerstvení.
S veřejnou dopravou se plánuje přemístění stanice autobusu k fotbalovému hřišti – k jeho
západnímu okraji. To je ovšem organizační opatření v rámci stávajícího členění ploch.
Pro cyklistiku se plánují cyklostezky – Baně – Jíloviště (DI6) a Jíloviště - Trnová (DI7). Pro jezdce
na koních je plánována hipostezka DI3 od jízdárny k chatám nad Všenory.
Inženýrské sítě
Územní plán nepočítá s dramatickým rozšiřováním současných inženýrských sítí. Přes území obce
bude veden vodovod Baně – Všenory s uvažovaným rozšířením kapacity vodojemu na Cukráku.
Tolik stručně k současnému návrhu územního plánu. ÚP je k nahlédnutí na obecním úřadě a
připomínky k této variantě je možné vznášet do ….
Několik myšlenek k návrhu ÚP:
Při psaní předchozího článku jsem měl všechny podklady u sebe, takže bych si dovolil několik
připomínek k řešení asi nejzásadnějšího tématu, tedy dopravy.
Silniční obchvat na severu obce
Jelikož bydlíme v ulici Na Zvonici, dotýká se nás toto téma velice. Navrhovaný obchvat by nám i
dalším obyvatelům severovýchodní části obce odříznul nerušený a bezpečný přístup do lesů na
Bučině. Kromě bezpečnostního rizika zde vznikne i psychologická bariéra mezi obcí a lesem a
loukami, kam chodí například děti sáňkovat. O dopadu nové komunikace na kvalitu bydlení v č.p.

71 a 69E, která by byla sevřena mezi Strakonickou a novou komunikaci ani nemluvě. Jako řešení
bych viděl, pokud se již souběžná komunikace z Baní bude muset postavit, její zaústění do
Strakonické před motorestem a převedení veškeré tranzitní dopravy přes obec po této komunikaci.
Podobné řešení se nachází u Mladé Boleslavi – příslušná část rychlostní komunikace je bez
poplatku. Mimo to bude třeba důsledně trvat na dodržení rychlostního omezení na současných 90
km/h, a to zejména z důvodu dodržení hlukových limitů.
Vybudováním nového sjezdu u hotelu Cinema Palace dostane bydlení v Baxově vile další ránu.
Jako výhodnější by se mi jevilo vybudování odbočky na Všenory o několik set metrů dále tak, aby
procházela za hájovnou a až za hranicí obce by se napojila na Všenorskou. Pro auta směřující od
Všenor do Prahy by se nabízelo buď vybudovat nový podjezd pod Strakonickou někde mezi
mostem a odbočkou na Trnovou (čili dohromady dva podjezdy v katastru obce, jako v návrhu ÚP),
nebo ponechat dopravu do Trnové, Klínce a Líšnice proudit přes most (tím se jeden podjezd ušetří,
ale obyvatelé Všenorské budou zatíženi průjezdem vozidel ze Všenor do Prahy a z Prahy do Klínce,
Trnové a Líšnice). Další variantou k úvaze by mohlo být využití podjezdu u Klínce k vybudování
sjezdu ze Strakonické pro obsluhu Klínce a Líšnice, eventuálně využití silnice Klínec-Všenory,
která by ale zřejmě musela být zjednosměrněna.
Benzínka a odpočívadlo na Cukráku
Nedojde k dalšímu znehodnocení lesů zápachem pohonných hmot? Další benzínka je za Klíncem,
to by mohlo stačit. Pokud by se budovalo na Cukráku něco velkolepějšího, mělo by se do podmínek
dát i vybudování lávky pro pěší.
Cyklistická stezka
Vybudování cyklistické stezky souběžně se Strakonickou mi nepřipadá nejvýhodnější
z hlediska zdraví cyklistů. Nebylo by lépe ji vést hlouběji v lese po červené značce nebo po lesní
cestě mezi Strakonickou a červenou?
Zastávka autobusu u hřiště
Navrhované zajíždění autobusů ke hřišti, kde by byla otočka a odkud by se autobus vracel směrem
k mostu, by přineslo kromě prodloužení jízdních dob i citelné zhoršení životních podmínek v ulici
K vodárně, zejména č.p. 113, 114, 119 a 132, a 144 v Pražské. Pokud jde o dostupnost zastávek
hromadné dopravy pro obyvatele Hájenska, situaci by mohly ulehčit nové zastávky u křižovatky
Klínecká-Pražská minimálně pro spoje do nebo z Klínce a Trnové. V případě spojů končících v
Jílovišti by se možná dal pro otáčení autobusů využít prostor pod mostem v ulici Fr. Smolíka.
Témata územního plánu se dotýkají každého z nás a doprava zvláště. Věřím, že můj příspěvek k
diskusi o navrhovaném řešení nezůstane osamocený a že se v diskusi podaří najít optimální řešení
pro naši obec.
Petr Sporer

Okrašlovací spolek obce Jíloviště
Fotogalerie vánočního bazárku

Turistický oddíl
Fotogalerie turistických výletů

Foto: Jaromír Kuželka

FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU PROSTŘEDNICTVÍM OP LZZ A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR

Pokud jste momentálně bez práce, je Vám nad 50let a jste evidováni na Úřadu práce ve Středočeském kraji a
hledáte nové zaměstnání,
rádi bychom Vám nabídli:

Poskytujeme potřebné informace přispívající k řešení nepříznivých
sociálních situací, které jsou primárně spojené s nezaměstnaností, ale
týkají se i návazných problémů klientek a klientů (výpověď z práce,
diskriminace, rozvod apod.) a pomáháme prosazovat Vaše práva a
zájmy. Nabízíme pomoc a vedení při zahájení podnikatel. aktivit.
Místo:

Informační a poradenské centrum - ČSŽ, Nekázanka

18 (16), Praha 1
Kdy:

Čtvrtek, každých 14 dní, od 09-17:00 hodin

Své dotazy zasílejte na:

moravcikovakaterina@csz.cz

Více informací:

www.inpc-praha.cz, Tel.: +420 222 211 024, +420 773 468
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Využití této služby je k dispozici v rámci projektu ,,Jak posílit dovednosti na trhu práce“
Registrační č. projektu:CZ.1.04/3.3.05/31.00249,který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky
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