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Z radnice
POD KOVÁNÍ
Na úvod zpráv z radnice bych cht l nejd íve pod kovat, paní a panu Kubrovým za nezištnou
pomoc p i vydávání našeho obecního asopisu Zvonice. P es svoji spole nost Pragoeduca – PhDr.
Zde ka Kubrová zadarmo zajiš ovali její tisk, a tím pomáhali naší obecní pokladn , aby byly její
výdaje co nejmenší. Protože manželé Kubrovi ukon ili svoji innost ve svém nakladatelství, naše
spolupráce p i tisku Zvonice kon í. Ješt jednou moc d kuji za pomoc a p eji hodn št stí a zdraví
v dalším život .
Karel Dostálek

CHECK-POINT
B hem m síce b ezna ob an m Jílovišt a okolních obcí OÚ Jílovišt nabídne novou službu
CHECKPOINT. Díky ní bude možné získat ov ený výpis z katastru nemovitostí, výpis z
obchodního, živnostenského a trestního rejst íku. Nová služba ušet í as, tak je p edpoklad, že bude
využívána.
Karel Dostálek

SOCIÁLNÍ KOMISE
V naší obci již delší dobu funguje sociální komise, která se snaží pomáhat našim
spoluob an m v sociáln tíživé situaci formou podpory a pro její p id lení si stanovila jednozna ná
pravidla. O sociální podporu m že požádat každý ob an Jílovišt s p íjmem menším než 2,5 násobek
životního minima nebo s vážnou dlouhodobou nemocí. O sociální podporu je možné požádat dvakrát
ro n . V íme, že tímto krokem p isp jeme t m ob an m, kte í pomoc opravdu pot ebují.
Jan Vorel

CHODNÍK NA VŠENORSKÉ
Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí na chodník na Všenorské již byla p edána
Stavebnímu ú adu v Mníšku pod Brdy spolu s žádostí o vydání územního rozhodnutí. V co nejkratší
dob pak bude požádáno o stavební povolení, které spolu se zajišt ním finan ního krytí umožní, aby
se tento chodník v co nejkratší dob vybudoval. V íme, že to bude do konce tohoto roku.
Karel Dostálek

VÝJEZD Z RYCHLOSTNÍ KOMUNIKACE POD MOSTEM NA VŠENORY
SD R, Správa Praha zahrnula na tento rok do svých investi ních akcí „Výjezd z rychlostní
komunikace pod mostem na Všenory“. Je p edpoklad, že když nedojde k n jakým komplikacím, tak
k realizaci m že dojít do konce tohoto roku. Cht l bych jenom p ipomenout, že na „Výjezd
z rychlostní komunikace pod mostem na Všenory“ bylo již vydáno stavební povolení a že se po ítá
s autobusovou zastávkou na tomto výjezdu.
Karel Dostálek

PROTIHLUKOVÉ VALY
Stavební ú ad v Mníšku pod Brdy vyhlásil územní ízení na investi ní akci „Jílovišt opat ení
proti hluku“. Investorem je editelství silnic a dálnic R, Správa Praha, které má p edstavu, že
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stavební povolení by mohlo být vydané do konce srpna a k realizaci by mohlo dojít koncem tohoto
roku nebo na za átku roku 2009.
Karel Dostálek

POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD V ROCE 2008
V obecn závazné Vyhlášce . 1/2008 schválené na zasedání zastupitelstva obce .12/2008
dne 23. 1. 2008 se stanoví výše místního poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru,
p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálního odpadu na rok 2008. Tento místní poplatek
je stanoven ve výši 500,- K za poplatníka a kalendá ní rok a je tedy stejný jako v roce 2007. Sazbu
poplatku tvo í ástka 250,- K za poplatníka a kalendá ní rok a ástka 250,- K za poplatníka a
kalendá ní rok, která je stanovena na základ skute ných náklad za sb r a svoz net íd ného
komunálního odpadu obce Jílovišt p edchozího roku, tedy roku 2007.
Skute né náklady obce na sb r a svoz net íd ného komunálního odpadu v roce 2007 byly
512,- K na osobu. Celkové náklady v roce 2007 byly na území obce Jílovišt ve výši 402 080,- K .
Po et fyzických osob, které m li v obci trvalý pobyt byl 613 a po et fyzických osob, které m li ve
vlastnictví stavbu ur enou nebo sloužící k individuální rekreaci byl 172. Z t chto údaj pak vyšly
skute né náklady na osobu ve výši 512,- K .
Jenom pro p ipomenutí, v roce 2006 byly skute né náklady obce na sb r a svoz net íd ného
komunálního odpadu 536,- K na osobu, celkové náklady 416 703,- K , po et fyzických osob, které
m li v obci trvalý pobyt 605 a po et fyzických osob, které m li v obci ve vlastnictví stavbu ur enou
nebo sloužící k rekreaci 172. Z t chto údaj pak vyšly skute né náklady na osobu ve výši 536,- K .
V roce 2007 tedy došlo k poklesu skute ných náklad na osobu na ástku 512,- K .
Ješt jedna informace m že být zajímavá. Dlužná ástka za nevybrané místní poplatky v roce
2005 inila 6 300,- K , v roce 2006 9 500,- K a v roce 2007 je tato ástka zatím ve výši 16 792,K . Zatím celková dlužná ástka za roky 2005 až 2007 je 31 142,- K .
Karel Dostálek

POPLATKOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2008
1. Místní poplatek za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a
odstra ování komunálních odpad ve výši 500,-- K za poplatníka a kalendá ní rok je splatný
nejpozd ji do 31. b ezna 2008.
2. Místní poplatek ze ps je povinen zaplatit držitel psa dle odpovídající sazby nejpozd ji do 30.
dubna 2008.
Sazby poplatku ze ps

iní ro n :

a) za prvního psa

250,-- K

b) za druhého a každého dalšího psa

375,-- K

c) za prvního psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo
vdoveckého d chodu, který je jeho jediným zdrojem p íjm anebo poživatel sirot ího
d chodu
70,-- K
d) za druhého a každého dalšího psa, jehož vlastníkem je osoba uvedená v písmenu c)
100,-- K
Poplatky uhra te:
o

poštovní poukázkou, která je k vyzvednutí na OÚ Jílovišt ,

o

hotov do pokladny správce poplatk ,

o

bezhotovostním p evodem na b žný ú et obce . 174002065/0300 u SOB, a. s., pobo ka
Praha – Perla, variabilní symbol u poplatku za komunální odpad 1337XXX (chata i
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13375XXX) a poplatku ze ps 1341XXX (místo X dopl te své íslo popisné, chata i íslo
eviden ní).
V p ípad jakýchkoliv nejasností se obra te na OÚ Jílovišt , telefon 257 730 274.
D kujeme Váš obecní ú ad

NOVÝ PROVOZOVATEL VODOVODU A KANALIZACE V NAŠÍ OBCI
Dne 24. 11. a 28. 11. 2007 prob hlo výb rové ízení na nového provozovatele vodovodu a
kanalizace v naší obci. Z p ti oslovených uchaze se p ihlásili do výb rového ízení ty i, a z nich
byla výb rovou komisí zastupitelstva obce vybrána spole nost VAK Beroun, a.s. Tato spole nost
pak byla novým provozovatelem potvrzena zastupitelstvem obce na zasedání . 11/2007, které se
konalo dne 12. 12. 2007. VAK Beroun, a.s. za al s provozováním od 1. 2. 2008. Po prvních
zkušenostech s touto spole ností jsem p esv d en, že dojde ur it k zlepšení celkového technického
stavu vodovodní a kanaliza ní sít v naší obci. Prvním krokem nového provozovatele je posouzení
v jakém technickém stavu je vodovodní a kanaliza ní sí , ale již te je jasné, že musí dojít
k optimalizaci chodu úpravny vody a k urychlenému p ipojení nového vrtu na Jeptišce, a tím ke
zvýšení dodávaného množství vody do vodovodního systému. Dále je, podle VAK Beroun, a.s.,
nutné klí ová místa vodovodní sít vybavit technikou umož ující dálkové sledování množství
erpané vody z vrt , upravené vody z úpravny, dále dodávané množství vody do vodojemu a
z vodojemu do obce. Díky tomuto sledování bude možné rychle reagovat na poruchové stavy, které
vzniknou ve vodovodní síti. Dalším d ležitým cílem, který si VAK Beroun, a.s. vytknul, je snížení
velkých ztrát vody, ke kterým v naší obci ve vodovodní síti dochází. V ím, že díky všem t mto
opat ením se zásobování vodou obce zlepší a problémy, které byly v minulém roce se již nebudou
opakovat. Na záv r bych cht l ješt upozornit, že toto zlepšení nenastane ihned od 1. 2. 2008, tedy
od doby, kdy za al VAK Beroun, a.s. s provozováním, ale že to n jakou dobu potrvá. Proto novému
provozovateli dejme as a klid, aby svoji vizi mohl naplnit.
Také s novým provozovatelem dojde ke zm nám, které v provozování vodovodu a
kanalizace nastanou.
B hem m síce února a b ezna bude spole nost VAK Beroun rozesílat informa ní dopisy, ke
kterým bude p iložen podklad pro uzav ení smlouvy a dotazník pro stanovení zp sobu zjiš ování
odkanalizovaného množství vody pro ob any napojené na ve ejnou kanalizaci, kte í sou asn
využívají vlastní zdroj vody. Na základ vypln ných podklad a pop . dotazníku budou uzav eny
smlouvy o dodávce vody a vypoušt ní vod odpadních.
Množství vody, které je do kanalizace odvedeno, se ze zákona o vodovodech a kanalizacích
zjiš uje následovn :
1) Pokud je nemovitost napojená na ve ejnou kanalizaci a vodovod a tento vodovod využívá jako
jediný zdroj vody, platí odb ratel sto né dle stavu vodom ru.
2) Pokud nemovitost napojená na ve ejnou kanalizaci využívá vlastní zdroj vody nebo kombinaci
ve ejného vodovodu a vlastního zdroje, je množství odpadní vody stanoveno:
a) paušální ástkou na základ sm rných ísel uvedených v P íloze . 12 vyhlášky . 428/2001
Sb., kterou se provádí Zákon o vodovodech a kanalizacích. Výše paušálu standardn
vybavené domácnosti je 46 m3/osobu/rok.
b) sou tem spot eby vody z ve ejného vodovodu a sou tem spot eby vody z vlastního zdroje
(dle osazených vodom r ). M ení spot eby vody z vlastního zdroje je povinen zajistit ob an
schváleným, cejchovaným m idlem na vlastní náklady.
Jedná–li se o rekrea ní objekt je postup obdobný. Ob an má možnost osadit si na vlastní
zdroj platné m idlo nebo platí paušální ástku. Tato je stanovena op t dle sm rných ísel ro ních
spot eb vody na 1 obyvatele, p i emž je však p ihlédnuto k dob , po kterou je chata užívána.
Karel Dostálek
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KONTAKTY NA VAK BEROUN, a.s.

adresa:

Mostníkovská 255, 266 41 Beroun

zelená linka:

800 100 663

www.vakberoun.cz

úst edna:

311 747 111

office@vakberoun.cz

dispe ink (poruchy):

311 625 352

zákaznické centrum:

311 747 134

provoz. N.Ves p.Pl.:
ved.prov.N.Ves
p.Pl.:

606 666 990

zakaznicke.centrum@vakberoun.cz
318 586 761

Ing. Josef Bálek

602 102 091

Jan Kolá

311 747 163

manažer akvizic:

dispecink@vakberoun.cz

zc.mnisecko@vakberoun.cz

jan.kolar@vakberoun.cz

VAK BEROUN INFORMUJE
Vážení zákazníci.
K hlášení poruch nebo pro kontakt s naším zákaznickým centrem je Vám k dispozici
bezplatná zelená telefonická linka 800 100 662. Hlásit poruchy nebo závady v dodávkách vody i
odvád ní odpadních vod m žete nep etržit , pracovnice zákaznického centra pro uzavírání smluv,
podávání informací a ešení záležitostí spojených s fakturací jsou Vám k dispozici v Po, St 7:0017:00h a v Út, t, Pá 7:00-15:00h.
vakberoun@vakberoun.cz
www.vakberoun.cz
S ohledem na blížící se jarní m síce si Vás dovolujeme upozornit, že vodárenský systém
obce Jílovišt nem že zaru it nep etržitou dodávku vody do všech odb rných míst v p ípad ,
že bude pitná voda užívána k pln ní bazén a k závlaze zelených ploch. První jarní pln ní
bazén zajiš ujte výhradn dovozem vody cisternou a pitnou vodu z p ípojky používejte pouze
na dopl ování. V p ípad , že nebude respektováno toto doporu ení, je ohrožena plynulost
dodávek vody. Zárove tím m že dojít k pot eb dovozu vody z jiných zdroj , což by
zvyšovalo náklady na dodávku vody a následn nutnost zvýšit cenu pro kone né spot ebitele.
Mgr. Ji í Paul, technický editel VaK Beroun
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NÁVRH CENY VODNÉHO A STO NÉHO NA ROK 2008
Cena vodného je kalkulována na 36,34 K /m3 s DPH, cena sto ného na 25,66 K /m3 s DPH.
V kalkulaci je obsaženo ro ní nájemné za provozovaný majetek ve výši 550.000,- K . Tyto
prost edky budou sloužit obci k investování do vodohospodá ského majetku a k financování oprav
nad plánovaný rámec.
K /m3 bez DPH

K /m3 v . 9% DPH

Vodné

33,34

36,34

Sto né

23,54

25,66

Celkem

56,88

62,00

V roce 2008 nás tedy 10 litr pitné vody a její následné ekologické odvedení a vy išt ní
p ijde na 62 halé .
Této návrh ceny vodného a sto ného bude platný jenom v p ípad , že bude schválen
zastupitelstvem obce Jílovišt na zasedání . 13/2008, které se bude konat dne 27. 2. 2008.

POŠTA NA JÍLOVIŠTI
B hem dlouhodobé nemoci paní Kuncové, vedoucí pošty v naší obci, se místo ní st ídala
jedna paní administrátorka za druhou. Byly zasko eny a p ekvapeny agresivitou a vulgárností
n kterých našich spoluob an , kte í si p išli na poštu vy izovat své záležitosti. P í inou jejich
chování bylo to, že paní administrátorky na nich požadovaly co jim ukládá p íslušná sm rnice tedy,
aby adresát, kterému je ur en doporu ený dopis, složenka, balík atd., si osobn jej p išel vyzvednout,
a prokázal se platným dokladem své totožnosti. U n kterých našich ob an tento postup vyvolal
takový hn v, že jsem až ve své místnosti slyšel jejich k ik a nadávky. Za všechny tyto naše ob any
se stydím a paním administrátorkám se moc omlouvám. Bohužel výsledkem takového jednání této
malé ásti našich ob an je to, že zde nechce nikdo z administrátorek pracovat. M že se tedy stát, že
pošta v naší obci se uzav e, a budeme si pro ni jezdit do Mníšku pod Brdy.
Karel Dostálek

ODPADY
Blíží se jarní m síce a tedy za ne se uklízet doma, na zahrad , ale také na ve ejných
prostranstvích. K tomu Vám ur it poslouží tyto informace:

•

Pálení zahradního odpadu je povoleno v dob od 1. b ezna (1. 3. 2008) do 31. kv tna (31.
5. 2007) každý pátek od 12.00 hod. do 17.00 hod. a každou sobotu od 8.00 hod. do
17.00 hod. Ohe musí být v dob západu slunce zcela uhašen. Mimo tuto uvedenou dobu
je pálení zahradního odpadu zakázáno (dle protipožárních sm rnic).
Pálení je povoleno pouze suchého d evního odpadu, nap . v tve z pro ezávky strom ,
listí z kaštan a o ech . Pálení se p ipouští za podmínky, že majitel odpadu bude provád t
pálení na vlastním pozemku p i dodržení obecn platných zásad protipožární ochrany proti
nekontrolovanému rozší ení ohn . Za p ípadné nedodržení protipožárních p edpis ,
pop ípad za následné škody pálením vzniklé, pln zodpovídá majitel odpadu.
Spalování ostatního zahradního odpadu se zakazuje a místem jeho ukládání se ur uje
kontejner u h bitova.
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Kurz drátovaného šperku
Za átkem prosince lo ského roku se dvanáct zájemky sešlo na kurzu drátovaného šperku,
který organizoval Obecní ú ad. Lucka Hastrmanová nám poskytla perfektn p ipravenou místnost
v rodinné restauraci U Hastrmana a ú astnicím p ipravila i ob erstvení.
Um ní drátkování nás p ijela nau it skv lá lektorka Kajjka Hátleová. V tšina z nás s touto
technikou nem la žádnou zkušenost, a proto jsme se u ily všechno hezky od za átku. Zanedlouho
jsme v d ly, jak vytvo it základní o ko, jednoduché zapínání nebo základ pro náušnice. Nebylo to
úpln jednoduché, drátek si mnohdy d lal, co cht l, a ná adí v našich rukou taky, ale nakonec jsme
to zvládly všechny. Za družného hovoru p ed námi p ibývalo mnoho r zných komponent , ze
kterých pomali ku za ínaly vznikat drobné šperky. Pokud nám cokoli nešlo, Kajjka znovu a znovu
trp liv vysv tlovala, kde jsme ud laly chybu a jak ji napravit. A protože jsme se u ily rychle, brzy
jsme se mohly pochlubit skute ným drátovaným šperkem. Byl jím náramek z m d ného drátu
kombinovaný s r znými korálky. Za t ch pár spole n strávených hodin ješt p ibyly r zné
p ív sky, náhrdelníky a dokonce i odrátované korálky. Shodly jsme se, že jeden kurz k získání
dokonalosti nesta í, a tak jsme od Kajjky získaly p íslib, že na ja e p ijede znovu. Zveme tedy i další
lidi ky, kte í mají zájem na chvíli “vypnout“ a vytvo it si v p íjemné atmosfé e pro sebe nebo pro
své blízké n co, co jim ud lá radost. Jak to na kurzu vypadalo a alespo n kolik šperk od našich
šikulek si m žete prohlédnout na fotografiích.

- dana -
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Obecní ú ad vás zve:
na divadelní p edstavení aj u královny (Divadlo Na Fidlova ce) dne 10. dubna 2008,
a na další kurz s Kajjkou dne 25. dubna 2008.
Podrobnosti v nejbližší dob naleznete na www.jiloviste.cz a výv sce p ed OÚ.

Zvonice nov a trochu jinak
Redak ní rada p ipravila pro naši Zvonici v novém roce dv zm ny. Jednou ze zm n je, že
p ibude více informací a lánk . Z toho d vodu bude pot eba více asu na jejich zpracování, a proto
bude prodloužen interval ve vydávání jednotlivých ísel. Zvonice nebude tedy vycházet pravideln
každý m síc, ale p edpokládáme jedenkrát za 5 až 8 týdn . Druhá zm na se týká barevnosti. Na
internetu bude ke stažení, jak barevná, tak i ernobílá verze. S tiskovou verzí to bohužel není tak
jednoduché. Náklady na tisk ernobílé verze, a to v po tu stránek jako je tato Zvonice jsou p es 20K , u barevné verze je to tém 45,- K . P esto bychom rádi nabídli možnost odebírat verzi
barevnou, ale v tom p ípad by to znamenalo za ni zaplatit. Cena barevné verze by byla 25 K . Na
internetových stránkách obce www.jiloviste.cz již za ala b žet anketa, zda jste pro ernobílou verzi,
která by byla zdarma, nebo zda dáte p ednost verzi barevné, v cen 25 K .
Aktuální výtisk Zvonice naleznete na internetu na adrese:
http://www.jiloviste.cz/?mesicnik-obce-jiloviste-zvonice&clanek=zvonice-1-2008_371
Jan Vorel

Poznej svého
ve ejnosti

policistu,

p edstavení

OOP

Okresní editelství Policie R Praha-venkov Vám p edstavuje policisty z Obvodního
odd lení Mníšek pod Brdy, kte í vykonávají obch zkovou službu v p id leném okrsku svého
územního obvodu.
P edstavením jednotlivých okrskových policist o ekáváme odstran ní sou asné anonymity
a naopak v tší otev enost a informovanost naší ve ejnosti p i poskytování služeb. Konkrétní policista
daného území má tak možnost se p iblížit ke svým ob an m, navázat s nimi lepší komunikaci a
spolupráci. Hlavním cílem je poskytnout svým klient m lepší servis v rámci okrskové obch zkové
služby.
Obvodní odd lení Mníšek pod Brdy najdeme v samotné obci na nám stí
F.X. Svobody p. 27. Na policejní služebn pracuje celkem 14 policist .
V ele policejní služebny stojí 30 - letý nadporu ík Šampalík Stanislav,
který je u policie od roku 2000. Do prosince 2004 byl za azen na OOP v
Mníšku pod Brdy jako policejní inspektor a od prosince 2004 do
prosince 2006 vykonával funkci zástupce vedoucího odd lení. Od
prosince 2006 je vedoucím odd lení. V sou asné dob druhým rokem
studuje Vysokou školu Evropských a regionálních studií o.p.s., se
sídlem v eských Bud jovicích.
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Jeho zástupcem je 33 letý nadporu ík Urban Petr, který pracuje u policie od roku 1999. Do
prosince 2006 byl za azen na OOP Mníšek pod Brdy jako policejní inspektor a od uvedené doby
vykonává funkci zástupce vedoucího odd lení. I on od roku 2006 studuje Vysokou školu
Evropských a regionálních studií o.p.s. se sídlem v eských Bud jovicích.
V sou asné dob vzhledem k dlouhodobé pracovní neschopnosti npor.
Petra Urbana je výkonem funkce zástupce vedoucího odd lení od ervna
2007 pov en 43 letý npor. B etislav Rajman, který je u policie od roku
1985. Do roku 2001 sloužil na OOP Mníšek pod Brdy, kdy po té pracoval
jako opera ní d stojník Okresního editelství P R Praha - západ. V roce
2005 se op t vrátil na OOP Mníšek pod Brdy, kde do prosince 2006
vykonával funkci vedoucího odd lení. V prosinci roku 2006 vzhledem k
reorganizaci požádal o uvoln ní z funkce a po al pracovat jako vrchní
inspektor na uvedeném odd lení.
Náro n jší trestní kauzy na odd lení zpracovává vrchní inspektor nprap. Ji í
kterému je 38 let a u policie slouží 17 let.

ermák,

Co je hlavní náplní okrskového policisty? Policista má p ehled o p id leném území a o
veškeré spáchané trestné innosti. P i b žném výkonu služby odhaluje, prov uje a dokumentuje
trestné iny a projednává p estupky. Dále vy izuje veškeré písemnosti, iní preventivní opat ení k
p edcházení a zabra ování trestné innosti. Soust e uje si poznatky o bezpe nostní situaci v okrsku
a pln je využívá k pln ní vlastních úkol . Má dobrou osobní a místní znalost daného území. Tento
policista je nejvíce v p ímém kontaktu s ob any.
Policisté z Obvodní odd lení Mníšek pod Brdy mají na starosti tyto pov ené obce: Mníšek
pod Brdy, St íbrná Lhota, Ryman , Jílovišt , Trnová, Klínec, ísovice, Bojov, itka, ernolice,
Líšnice, Kytín, Chouzavá, Zaho any, Senešnice, Malá Le ice

Okrsky jsou rozd leny mezi jednotlivé policisty s ohledem na správní
obyvatel a bezpe nostní situaci v daném území takto:

len ní, po et

1. Sv ené území: Mníšek pod Brdy - nám stí, nové sídlišt , chatová oblast Madlenka, Red
River
prap. Uldrych Dušan, 29 let, u policie od roku 2002.
2. Sv ené území: Mníšek pod Brdy - staré sídlišt , chat. st edisko Sequenc, Kvíkalka, Obora
Štítek, St íbrná Lhota
prap. Pavel Zábojník, 27 let, u policie od roku 2003.
3. Sv ené území: Mníšek pod Brdy - podnik ÚVR, Kovohut , chat. st ediska Nad
Nádražím, V Mokrém
prap. Michaela Pavlová, 25 let, u policie od roku 2001.

4. Sv ené území: Jílovišt + chatová st ediska
prap. Michal Kv to , 28 let, u policie od roku 1999.

5. Sv ené území: Klínec, Trnová + chatová st ediska
prap. Lukáš Va ata, 28 let, u policie od roku 2000.
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6. Sv ené území:

ísovice, Bojov, Senešnice, Malá Le ice + chatová st ediska

prap. Petr Doj ar, 31 let, u policie od roku 1996.
7. Sv ené území:

itka, ernolice, Líšnice + chatová st ediska

prap. Drobílková, 33 let, u policie od roku 1996.
8. Sv ené území: Kytín, Chouzavá, Rymán , Zaho any + chatová st ediska
prap. Zbyn k erný, 50 let, u policie od roku 1992.
Obvodní odd lení P R Mníšek pod Brdy je od zá í roku 2007 za azené v programu
Community policing. „Community policing“ (komjúnity polísing - komunitní p ístup k policejní
práci) je pojem, který zast ešuje asto velmi r zné postupy práce policie zohled ující aktivní
komunikaci s ve ejností. Výsledky spolupráce se mohou projevit jak v oblasti prevence kriminality,
tak ve zvýšení efektivity každodenní policejní práce p i zajiš ování ve ejného po ádku a
bezpe nosti. Principy „community policing“ jsou zavád ny od 60. let v mnoha zemích sou asné EU
a v posledních letech i v zemích st ední a východní Evropy.
P edstavení metod „Community policing“ prob hlo dne 5. zá í 2007 na Státním zámku v
Mníšku pod Brdy a bylo prezentováno pod názvem „Najít spole ný cíl“.
Zde se setkali zástupci místních samospráv obcí, základních škol a policie. V programu
seminá e vystoupili hosté, kte í seznámili p ítomné s novým a významným projektem užší
spolupráce P R s ob any, m stskými a obecními ú ady, jakož i dalšími institucemi. Využívání
t chto metod v podmínkách holandské policie p edstavil zahrani ní host Rudy van Leussen. O
uplatn ní nového p ístupu k vzájemné komunikaci se pod lili zástupci z okresních editelství P R
Mladá Boleslav a Kutná Hora. P i záv re né e i editel Okresního editelství P R Praha - venkov
plk. Mgr. Bc. Milan Komárek uvedl, že policisté nastupují novou cestu komunikace a zárove
vyzval i zástupce ve ejnosti ke vzájemné spolupráci.
V sou asné dob m že obvodní odd lení policie v Mníšek pod Brdy ob an m nabídnout
možnost besed k aktuálním bezpe nostním témat m, osobní konzultace a p ípadné poradenství v
trestních v cech, osobní p ístup k ob an m a v neposlední ad i pracovní p íležitosti.

Na okrskové policisty je možné se obrátit s p ípadnými podn ty na ešení konkrétních
problém v p íslušných teritoriích p ímo na Obvodním odd lení Mníšek pod Brdy, Nám stí F.X.
Svobody p. 27, 252 10 Mníšek pod Brdy, nebo na tel. . 974 882 720, mobil 737736581, fax: 318
592 255, E-mail: pzoopmnis@mvcr.cz.

Policie R Obvodní odd lení Mníšek pod Brdy
radí ob an m.
Po ínaje dnem 1.10.2007 má Policie eské republiky (P R) oprávn ní k blokaci odcizených
mobilních telefon . Protože krádeže mobilních telefon pat í mezi velmi rozší enou kriminalitu,
proto bychom Vám rádi poskytli bližší informace.
V p ípad odcizení mobilního telefonu postupujte následujícím zp sobem:
1. Požádejte svého operátora o blokaci SIM karty, tedy telefonního ísla.
2. Poté se dostavte na nejbližší útvar P R a oznamte krádež. K tomu, aby Váš telefon mohl
být zablokován, je nutné p edložit bu záru ní list s uvedeným identifikátorem IMEI,
nebo doklad o jeho nabytí a obalem s identifikátorem IMEI. Na základ p edložených
dokument m že police neprodlen nechat mobilní telefon zablokovat. Uživateli
odcizeného telefonu se na displeji objeví zpráva, že je mobilní telefon je policií blokován
do všech sítí mobilních operátor mimo tís ovou linku 112.
12

3. Pokud nep edložíte uvedené doklady ihned p i ohlášení krádeže, nem že být Váš telefon
být zablokován. Blokace m že být provedena až po jejich dodate ném p edložení.
4. Bude-li Váš odcizený a zablokovaný telefon nalezen, útvar P R, který telefon zablokoval,
provede na Vaši žádost a s Vaším souhlasem odblokování Vašeho mobilního telefonu a ten
bude op t zcela funk ní.
5. Dojde-li k blokaci Vámi užívaného mobilního telefonu z d vod Vám neznámých, obra te
se rovn ž o pomoc na nejbližší útvar P R, kde bude prov eno, z jakého d vodu k blokaci
došlo.

Upozor ujeme však ob any, že nelze ze strany P R zablokovat ztracený mobilní telefon.
V p ípad , že oznamovatel nepravdiv uvede krádež místo ztráty, m že se tak dopustit
p estupku k ivého vysv tlení dle ustanovení § 47a/1a zákona o p estupcích . 200/1990 Sb., ve
zn ní pozd jších zm n a dopl k , za který lze uložit sankci do výše 50 000,- K .
V p ípad dotaz , Vám rádi poskytneme bližší informace na tel. . 318 592 255.

Zm na sídla Okresní správy
zabezpe ení Praha – západ

sociálního

Ve dnech 11. - 14.b ezna 2008 prob hne st hování Okresní správy sociálního zabezpe ení
Praha – západ do nového sídla v ulici Sokolovská 855/225, 3. patro, 190 00 Praha 9. V t chto
dnech bude OSSZ Praha – západ pro ve ejnost zcela uzav ena.
Podatelna bude v provozu pouze pro p íjem podání na nové adrese v prostorách klientského
centra OSSZ Praha- západ, Sokolovská 855/225, Praha 9, 11.-.14.3.2008 v dob od 8:00 do 16:00
hodin
Telefonní spojení po dobu st hování bude omezeno, kontakt do nového sídla bude od
12.3.2008 na tel. . 284005301 – sekretariát OSSZ.
hodin.

Od pond lí 17.3.2008 za ne na OSSZ Praha – západ plný provoz dle standardních ú edních
íslo ú tu pro odvod pojistného na OSSZ Praha – západ se nem ní.
Spojení do nového p sobišt : metro trasa B stanice Vyso anská
Všem velice d kujeme za pochopení.

P edstavení u itel a d tí ZŠ ve Všenorech na
Jílovišti
Hlášení místního rozhlasu v sobotu 22. prosince 2007 pozvalo naše ob any do pizzerie
„U Hastrmana“ na odpolední vystoupení žák a u itel všenorské školy, v nované vánoc m.
Z Jílovišt mnoho ob an nep išlo, p esto byl sál pizzerie zapln n.
Úvodní p ednes netradi ních váno ních koled v podání Fabiánova tria – u itel ZŠ ve Všenorech byl
milým pohlazením v p edváno ním shonu. Divadelní kroužek žák se p edstavil ztvárn ním události
, která se stala : „P ed dv ma tisíci lety v Betlém “, jak zazn lo na úvod z d tských úst. Spojení
loutkového a živého divadla ur it d ti bavilo a s chutí si zazpívaly doprovázeny svými u iteli.
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Na míst je pod kování za nápad p ijet k nám na Jílovišt a doufejme, že návšt va nebyla poslední.
Rádi seznámíme tená e a ob any Jílovišt s informacemi, které nám o škole poskytla editelka
školy Mgr. Hana Brožová :

Dnešní obec Všenory vznikla v roce 1951 slou ením dvou samostatných obcí – Všenor a
Horních Mokropes. Práv z Mokropes pochází nejstarší zmínka o vyu ování, a to již z roku 1697, ale
skute nou školu zde nechala z ídit až roku 1782 vrchnost ze zbraslavského kláštera. Dokonce víme,
že to bylo v chalup íslo 31 a že prvním u itelem se stal Vojt ch Dobeš, který zde vyu oval
úctyhodných 52 let. A to v podmínkách více než bídných, kdy musel zápasit s hmotným nedostatkem
osobním i školním, vlhkem, zimou i epidemií cholery.
Jeho pokra ovatelé na tom byli lépe, když obec postavila školní budovu v blízkosti kostela
sv. Václava. Sem docházeli žáci i ze Všenor a ernolic. D tí s rozvojem obcí neustále p ibývalo,
mokropeská škola jejich po et zvládala jen t žko, proto se od po átku t icátých let 20. století za alo
na radnici ve Všenorech uvažovat o stavb vlastní školy. Když v srpnu 1938 otevírali její novou
budovu, byli p ítomni snad všichni všenorští ob ané. Na dobových fotografiích vidíme, že slavnost
byla umocn na hrozbou blížící se války, proto na budov vlály krom eskoslovenské i francouzská a
americká vlajka.
Do Všenor se školní vyu ování postupn p esunulo z Horních Mokropes úpln . Dnes má
škola dv budovy na odd lených pozemcích vzdálených od sebe necelých sto metr . 1.– 4. t ída je
umíst na v prostorných a sv tlých t ídách budovy z osmdesátých let minulého století, v které se
nachází i t locvi na. Na zahrad s d tskou architekturou je menší h išt . Žáci 5.-9. ro níku se u í v
budov uprost ed rozlehlé zahrady, kde se staví multifunk ní sportovišt . Každého návšt vníka školy
zaujme u ebna výpo etní techniky v atraktivním prost edí podkroví vybudovaného b hem rozsáhlejší
rekonstrukce p ed deseti lety.
Do školy již tradi n dojížd li a dojížd jí žáci z blízkého i vzdálen jšího okolí: z ernolic,
itky, ernošic, Dob ichovic, evnic, Zadní a Hlásné T eban , Jílovišt , ale t eba i z Prahy, Chot e
i Vonoklas. Umož uje jim to výhodné železni ní a autobusové spojení. Dojížd jícím škola vychází
všemožn vst íc, nap . p i tvorb rozvrhu.
Školní prostory pulzují ilým životem nejen v dob vyu ování, ale díky kroužk m a dalším
zájmovým aktivitám asto až do ve erních hodin. P i škole totiž p sobí St edisko volného asu, které
má celookresní p sobnost, a jeho nabídka mimoškolní innosti je na nevelkou obec pozoruhodná.
Jazykovými kurzy po ínaje, p es sport až po hudební nástroje, zp v a divadlo. Není se co divit, že do
všenorských kroužk mí í i celá ada t ch, kte í bydlí i ve vzdálen jších místech Poberouní.
Všenorská škola nabízí svým žák m i jejich rodi m krom nezbytného standardu
mimo ádn klidné prost edí v bezprost edním sousedství lesa a zahrad. Nižší po et žák ve t ídách
umož uje mít každého jednotlivce stále na o ích, maximáln se mu individuáln v novat. Rodinné
klima je pak nejlepší prevencí závažných výchovných problém , se kterými zápasí ve stále v tším
m ítku velké školy.
Každá obec, chce-li se takto hrd nazývat, má mít školu. Také v ní se totiž utvá í kladný
vztah budoucího ob ana k místu, kde žije, k lidem, k historii. Bez t chto ko en se život lov ka
snáze vyvrátí, protože nemá pat i nou oporu.
Proto Všenorští d lají vše pro to, aby hlavn jejich p i in ním, a možná i drobnou
výpomocí dobrého ducha brdských les Fabiána, byly p íští roky školy i obce úsp šné. Ostatn
p ij te se podívat na n kterou z akcí po ádaných školou, jak se jim to da í. Malebná obec Všenory i
její škola vás nezklamou.
Škoda, že zápisy žák do prvních t íd již prob hly. Možná bude tento lánek inspirací pro
rodi e budoucích školák v dalších letech a k sou asným 4 žák m z Jílovišt , kte í školu navšt vují
se p ipojí další.
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Absenci školy v naší obci se snažíme nahradit d tem inností u hasi a sportovc , nov u
t ch nejmenších, v Klubí ku. Jak se nám poda í : „ ….utvo it kladný vztah budoucích ob an
k místu, kde žijí, k lidem , k historii.“, jak se krásn vyjád ila paní editelka, ukáže as. Je to úkol
nelehký a dlouhodobý.

Fatková.

Novoro ní procházka
Snad každý z vás, ob an , se b hem volných dn o váno ních svátcích vydal na krátkou nebo delší
procházku naší obcí nebo jejím okolím. Pokusím se popsat jednu takovou svou procházku po
jíloviš ských ulicích o ima obecního zastupitele.
Z ulice K Dubí ku jsem zamí ila p es Pražskou do ulice Na Zvonici. P i pohledu vlevo je vid t
slibn pokra ující stavba nové budovy restaurace Pod lesem. I prot jší domek v Lipové p. 37. již
dostal úpln novou podobu. Sm rem k podchodu pod Strakonickou silnicí jsem míjela domek .p.
51. , který má vkusnou p ístavbu a snažila se p edstavit si p ed sebou protihlukové bariéry kolem
silnice. Jaké asi budou? Jen aby nebyly z d ev ných palisád, co se objevily v nedaleké itce. Snad
bude mít OZ p íležitost se ke kone nému realiza nímu návrhu vyjád it.
Kolem plotu Srba servisu jsem p išla na sjezd ze Strakonické. To už mne optimismus opustil.
Žádný chodník, nep ehledná zatá ka, a to odhaduji nutnost používání této cesty tak pro dv desítky
zam stnanc provozovny HIKO, s.r.o. Krátký úsek jsem prošla bez nehody, p estože u odbo ky
k Ciheln , p ed mostem, hrozilo sesutí suchých vyvrácených strom ze strán na vozovku. Ob ané
z ostr vku obytných budov U Cihelny , trochu násiln odd lených od obce rychlostní komunikací,
nemají cestování jednoduché. Polní cesty, které vedou k jejich obydlím, se jen špatn v mokrém
po así udržují. Ani p ší p echod pak není jist moc p íjemný. Na cest ke h bitovu mi byl odm nou
krásný rozhled vlevo i vpravo. U Strakonické „promodrávaly“ , podle mého, povedené nové
autobusové ekárny. Cestou dále p ímo volá h bitovní ze po oprav a bude jist dobré využít
letošní zažádanou dotaci na generální opravu celého h bitova.
Ani zdejší ulice Fr. Smolíka nebyla pro ch zi p íliš pohodlná. Bez úsp chu jsem si p edstavovala
plánovanou, tolik diskutovanou zástavbu na nyn jších tenisových kurtech u hotelu Cinema. Zda
bude osídlení pro obec p ínosné ukáže as. Investor by mohl t eba nabídnout p ednostn možnost
získání bytu zájemc m z Jílovišt . Možná by se dalo ubrat na po tu byt v uvažovaném prostoru a
ud lat p ístavbu na stávající objekt s rovnou st echou, který by si jistou údržbu také zasloužil. Výška
této budovy neomezuje tolik okolní zástavbu. Každopádn noví obyvatelé „Smolíkova“ zvýší nároky
na místní infrastrukturu. V oblasti plánovaného sjezdu ze Všenorské je opravdu velký prostor, kam
by se dala umístit i kone ná autobusu. Zmizelo by autobusové stání z centra obce, dalo by se zvážit
i pot ebné zázemí pro idi e (nap . bu ka s WC apod.) a hlavn by se p iblížila zastávka autobusu
obyvatel m Hájenska. Je také dobré p emýšlet o možné pravd podobné budoucí pot eb dopravního
spojení s Poberouním (škola, nákupy, vlak, atd.). Prázdnotou zející budova samotného hotelu
Cinema je jen smutnou p ipomínkou doby, kdy jsme tam chodili na plesy a zábavy. Škoda
nevyužitého objektu. Prot jší rekonstruovaná vila není pravd podobn z d vod vysokých cen ješt
zcela obydlena. Na kritizovaný chodník kolem Celní školy jsem se rad ji nevydala a zamí ila p es
most zpátky do vsi.
Z mostu je p íjemný pohled na upravený úsek Pražské ulice až ke k ižovatce s P íjezdní u obecního
ú adu. Ješt že už zmizely nep kné d ev né ohrádky kolem strom mezi chodníkem a silnicí. Cesta
kolem k ížku a okál , které dostávají nové kabáty i vzhled byla p íjemná. Po levé stran prosvítala
zelená plocha trávníku fotbalového h išt a spolu s novými prvky na d tském h iš átku je tato oblast
spolu s pizzerií U Hastrmana vhodná pro sportovn rekrea ní vyžití domácích i návšt vník
Jílovišt .
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Vytoužená „náves“ – pokra ování Pražské ulice sm rem na Prahu, již neskýtá zdaleka tak hezký
pohled. Chátrající budova staré hasi ské zbrojnice by si zasloužila opravu. V havarijním stavu je i
stavení vedle kapli ky, kde bývala hospoda U Cvr k , pozd ji obchod. Šedivá bedna na zimní posyp
není také žádnou ozdobou a t i vedle sebe umíst né informa ní tabule zdaleka nespl ují sv j ú el.
Nová lavi ka na rozcestí s Lipovou ulicí je moc hezká, ale nevím, zda bude pro „sousedské“
posezení využívána. Hasi i si zbrojnici u p íležitosti lo ských oslav zkrášlili, ale stejnou pé i by
m li v novat i informa ní sk í ce, která také pot ebuje údržbu.
V úzké Zahradní ulici nelze než konstatovat neut šený stav cesty, která je plná „d r“ . U nelíbiv
umíst ných kontejner na papír a plasty kolem nevzhledné stavby rodinného domku na rohu ulice
K Dubí ku mí ím dom , na teplý aj k váno nímu strome ku.
A co vaše procházky? Pod lte se o poznatky a nápady.
Fatková.

Do nového roku - Desatero rad pro duši
1 Sm jte se co nej ast ji. Aktivují se p i tom
hormony št stí (endorfiny) a posilují váš
imunitní systém.

2. Berte se takoví, jací jste. Dobrý vzhled není jen
otázkou oble ení, nalí ení i ú esu, ale i osobního
„vylad ní“ a sebejistoty.

3. Nenechávejte si své mín ní pro sebe.

4. Stejn jako smích pat í k nejd ležit jším

Když vás n co rozzlobí, ekn te klidn

pocit m i plá . Když se vám chce bre et, slzy

ostatním, co si myslíte.

nepotla ujte.

5. Splnit všechny úkoly, které na vás klade

6. Zjist te, jak dlouhý spánek vám nejvíce

všední den, je mnohdy t žké. Touha být

vyhovuje (n komu p t, jinému dev t hodin)

ve všem perfektní však vede jen ke stresu.

a tuto dobu dodržujte.

7. I p esto, že vám všichni íkají n co jiného,

8. Když vás n co roz ílí, praš te s telefonním

gestikulujte. e t la rozvíjí temperament i

sluchátkem, k i te, kopn te do sk ín nebo

osobnost.

hlasit zpívejte. Kdo se umí správn rozzlobit
rychle se také uklidní.
Takový zp sob „vypoušt ní páry“ je však
velice osobní záležitostí. Proto byste u toho
m li být rad ji sami.

9. Mnozí lidé v duchu žijí již v budoucnosti

10. lov k pot ebuje komunikovat s ostatními.

- plánují na zít ek i na p íští rok. Nau te se

Ti, kdo žijí velmi osamocen , trpí stresem

rad ji prožívat každý den.
T šte se nap íklad na dobrou ve e i.

ast ji, než lidé, kte í se o své starosti i radosti
d lí.

( ze zahrani ního tisku - Fa - )
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Z regionálního tisku
Sousoší URNA
Za ú asti ministra vnitra Ivana Langra bylo v areálu ministerstva Na Baních dne 8. prosince
2007 odhaleno sousoší p íslušník Útvaru rychlého nasazení.
Zbraslavské noviny 1/2008-Fa

M stská policie informuje: st hování služebny
Po letech p sobení v M Zbraslav se st huje MP na detašované pracovišt V Praze 5 –
Radotín , Sídlišt 1075. Nenašly se finan ní prost edky na stávající služebnu v ulici
Žabov eská,bývalé jesle ani náhradní prostory.
Podle komisa e MichalaVocetky, vedoucího detašovaného pracovišt MP Radotín odhalili
v roce 2007 strážníci – okrská i na Zbraslavi 5 022 p estupk . Ve ve ejném po ádku 1 352
p estupk ( z toho bylo nahlášeno 474 erných skládek), v doprav 3 527 (z toho 389nerespektování
dopravní zna ky – Zákaz vjezdu, 51 p estupk za rychlost a 328 p estupk , kterých se dopustili
chodci). P estupk proti majetku strážníci odhalili 19, p estupk na úseku p ed alkoholismem a
jinými toxikomaniemi 103 (z toho 100 p ípad kou ení na místech zákonem zakázaných) a 21
p estupk ostatních. Celkem na Zbraslavi nasadili 38 TPZOV (tzv. boti ek).
Strážníci na Zbraslavi ud lili v minulém roce celkem 690 pokut v celkové výši 219 900,-.
K , zkontrolovali 4 988 osob, 9x zajiš ovali místo trestného inu do p íjezdu Policie eské
republiky, 2x p edali Policii R hledanou osobu.
Na zbraslavskou služebnu se pr m rn obracelo 10 ob an se žádostí o radu, s oznámením
protiprávních jednání nebo zde ob ané ešili spáchané p estupky.
Strážníci se v roce 2007 zú astnili 62 bezpe nostních akcí jak na Zbraslavi, tak v rámci celé
Prahy (nap . závod veterán , Vejvodova Zbraslav, pochod neonacist Prahou, karneval na Smíchov
a další). Dále strážníci uspo ádali n kolik besed se seniory a d tmi v mate ských školkách se
zam ením na chování v i cizím lidem , neznámým ps m apod.
St hování eká MP ješt jednou, po úpravách nových prostor v budov u starého h išt
v Radotín .
O této zm n bude ve ejnost v as informována.
Zbraslavské noviny 1/2008-Fa

Medailové žn zbraslavského juda
… Na za átku sychravého listopadu ti nejlepší Zbraslaváci vyjeli do ciziny. V n meckém
Cottbusu , v konkurenci mnoha stát a 32 klub , triumfáln zvít zili Jan Zikeš, Daniela Hegarova,
Tereza Legová a Renata Hude ková mezi staršími, Šárka Holubová, Richard Lego, Vít Šmejkal a
Kristýna Pleska ová mezi mladšími, druzí skon ili Adam Bujok a Sam Thomson.
O týden pozd ji se Zbraslaváci vydali dobýt jih, v Prachaticích zvít zili Hude ková,
Hegarová, Kropíková, Bujok a Thomson, druhé byly Holubová a Pleska ová, t etí Hude ek ,
Pleska a Šmejkal.Další zastávkou na vít zném tažení byl každoro ní turnaj v Neratovicích, kde byli
borci ze Zbraslavi op t nejúsp šn jší.
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Velkým trenérským p ínosem se stal p íchod Adolfa Ziky, který t ikrát získal titul
juniorského mistra republiky v judu, byl bronzovým medailistou z evropského turnaje junior ve
Vídni a studoval na judo akademii v Japonsku.
Mikulášské oslavy za aly v oddíle o prvním prosincovém víkendu, kdy mezinárodní USK
Cup vyhrály závodnice Flejberková, Hegarova, Legová, t etí byla Hude ková.
15.12.2007 p ijelo do zbraslavské sokolovny 150 závodník z celé republiky na již
13.Váno ní turnaj žák a p ípravky .Domácí nem li konkurenci. Získali 12 prvních, 11 druhých a 9
t etích míst a suverénní vít zství v kolektivním poháru.
Na záv r roku závodníky ekalo už jen každoro ní oddílové bodování a váno ní sportovní
besídka. A na ty nejlepší i zm na barvy pásku, vyšší kyu.
Od ledna Zbraslaváci op t cvi í vždy v pond lí a ve tvrtek, od 18. 00 do 20:00 hodin
v rekonstruované t locvi n ZŠ Nad parkem, a znovu se po ádá nábor pro zájemce od 6 let. Veškeré
informace na domovských stránkách www.judozbraslav.wz.cz nebo na telefonu 602 100 959.
Zbraslavské noviny 1/2008 – Fa

Blahop ejeme sourozenc m Hude kovým z Jílovišt a p ejeme další medaile p i úsp šné
reprezentaci oddílu i Jílovišt .
Podle Zbraslavských novin 1/2008 zpracovala Fatková

Hasi i
Záv r roku byl op t velmi bohatý. Hlavn pro naše d ti.
Spolupráce s turistickým kroužkem fungovala a tak po „lesním adrenalinu“ (27.10.2007) a
„duši kové noci“ (2.11.2007) jsme navštívili v sobotu 17.11.2007 sousední Trnovou a naše šikovné
d ti se „potrénovaly“ v házení bowlingovou koulí.

Foto V. Pospíšilová
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S „turis ákem“ – Honzou Vorlem a Jaruškou Šmídovou p inesly z jedné procházky v lese
jmelí, šišky a šípky , které nechaly na „hasi árn “ sušit. Byla to první p íprava na chystanou výrobu
adventních v nc .
Na tu jsme se sešli v sobotu 1.12. 2007 v klubovn hasi ské zbrojnice. Chvojí p inesl pan
hajný J. Krej í, moc d kujeme, n které pom cky zakoupili hasi i, n co zbylo od lo ska a také si
oblíbené „ozd bky“ donesl každý sám. Vlasta Pospíšilová b hala od jednoho k druhému a radila, jak
omotat um lé korpusy vo avými v tvi kami. Starší pomáhali mladším s lepícími pistolemi.
Spokojeni ze svého díla byli všichni. P íští rok nám možná bude klubovna t sná.

Foto V. Pospíšilová
Váno ní besídka v sobotu 15. 12. 2007 v hasi ské zbrojnici byla pro
d ti p edzv stí blížícího se Št drého dne plného p ekvapení a radosti. Ozdobili
jsme v klubovn váno ní stromek a p ipravili vše na kouzelnické odpoledne.
Pozvali jsme totiž mezi nás opravdového kouzelníka.
Byl to mladý kluk, jmenoval se Pavel Dolejška, a když mají kouzelníci
sout ž , získává umíst ní na prvních místech. Vypráv l nám podivnou pohádku
o kocouru Sylvestrovi a ku eti Tweety a p i ní ukazoval ješt podivn jší v ci. Nechal t eba zmizet
barvy z knížky a na záv r nás popletl s barevnými králí ky. Však mu chlapci i d v átka
s kouzlením moc pomáhali.
Poslechli jsme si, jako každý rok, hezké básni ky i písni ky od našich malých divák .
Pot šili je za jejich „vystoupení“ sladkým balí kem a sp chali jsme všichni k velké jedli u zbrojnice.
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Krásn se rozzá ila desítky sv týlek za zvuku váno ních koled z místního rozhlasu již po
dvacáté. Opravdu se chlapc m ze zásahové jednotky moc povedla.
D ti pobíhaly s prskavkami kolem dosp lých a vyza ovala z nich netrp livost, co asi bude
pod strome kem doma. Jestlipak to všechny vydržely ?
Na program i sladké balí ky finan n p isp la obec . D kujeme.
-

Fatková-

Foto Jan Vorel
Váno ní turnaj a stolní tenis už má v Jílovišti dlouholetou tradici. Pro dosp lé byly
postaveny t i stoly v pizzerii U Hastrmana ve st edu 26. 12. 2007 . Od 8:00 hodin se zapsalo na
startovní listinu 25 závodník . Putovní pohár pro vít ze nikam „neputoval“, z stal v držení Pavla
Šmída, který opakovan „vypinkal“ první místo.
D ti se sešly ke svému sportovnímu klání za pingpongovými stoly v sobotu 29. 12. 2007
v hasi ské zbrojnici. Pohodlí u televizního p ijíma e nebo po íta e vym nilo za aktivní pohyb jen
sedm d tí se kterými strávili dopoledne Hanka Krej ová a Michal Pet ík.
Závodníci byli rozd leni do dvou v kových kategorií. Ve starší si první místo vybojovala
Jana Krej ová, druhý byl Filip Kratochvíl a t etí se umístil Fanda Andres. Pro úplnost na tvrtém
stupínku stála Síma erná. Mezi mladšími byl nejlepší Milan erný, pak Áda Kratochvílová a t etí
byla Isabela Adresová. D kujeme všem za ú ast.
2007.

Poslední událostí roku byl op t nádherný p edsilvestrovský oh ostroj , v ned li 30. 12.

20

Sv telné gejzíry vybuchovaly k no ní obloze za zvuku melodie z filmového hitu „Piráti
z Karibiku“. Bou livým potleskem i jinými projevy vyjád ili p ítomní diváci, mezi kterými byli i
p espolní, spokojenost s neobvyklou podívanou. Kdo cht l, mohl si ud lat „silvestrovskou
generálku“ na pokra ování zapo atého ve era v pizzerii U Hastrmana.
Tak ješt jednou – úsp šn a ve zdraví krá ejte v novém roce 2008 !
Nový rok zahájíme Výro ní valnou hromadou dne 19. ledna 2008 od 17:00 hodin v pizzerii
U Hastrmana. Slavnostní jednání bude zakon enou ve erem s hudbou a tancem.
V ned li 13. ledna 2008 oblékli naši chlapci uniformy a zvali po vsi na Hasi ský bál, který
po ádáme ve spolupráci s obcí. Cht li bychom tím obnovit d ív jší tradice, protože si myslíme, že je
to možný zp sob setkávání a poznávání se mezi ob any.
Zprávy za hasi e zpracovala Fatková

Hasi ský bál,
v sobotu 26. ledna 2008, navázal na tradici ples a bál , které se po ádaly
v sále budovy Celní školy a hotelu Cinema. Mezi hasi skými uniformami se
zazelenaly i lesácké a vojenská. Hezkou podívanou pro oko byly i spole enské šaty
tane nic.
Ned lní „zvaní“ hasi , týden p ed bálem, bylo ob any p ijímáno v tšinou
kladn a hodn jich p islíbilo svou ú ast nebo p isp li na tombolu. Hlavní výhrou
bohaté tomboly, na které se podíleli svými dary lenové SDH i sponzo i, byl k our
od Les Jílovišt .
Hudební skupina STYL hrála k tanci i poslechu více než stovce p ítomných.
Myšlenka , pro kterou se spojili organizáto i bálu - obec a hasi i Jílovišt , se naplnila a kulturní
život v Jílovišti se posunul o kousek výš.
-

Sportovci, fotografie z vycházek turist
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Fa –

Foto Jan Vorel
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V zimních m sících byli naši turisti na n kolika vycházkách v okolí Jílovišt . Byli jsme Na vyhlídce
nad Berounkou a na Kazín . Po átkem února jsme navštívili Národní muzeum. Na jaro p ipravujeme
výlety na Karlštejn, do Srbska i na Brdy. T šíme se na hojnou ú ast na sobotních turistických
akcích.
Jan Vorel

Sonety
Želví sonet
Neumím napsat želví bl z
Život je na to p íliš krátký
Neznám tak pomalý autobus
Mí jede dop edu než zpátky
O želvách psal už mnohý badatel
Nikomu na to však život nesta il
Každý napsal jen p lku: želKoncovku – vy as vytla il
Z pancí e želvy nevyjdou
Jenom si jdou a jdou a jdou
Nevíme ani kde tábo í
Žijí v souši i na mo i
Jenom pomalu si hrají
Potomstvo málokdy mají

Psí sonet
Št kání ve form zn lky
Projevem je schopných ps
Vyšt kávají rámusenky
Pak upadnou do psích sn
Život psí má v sob zradu
Když pán píše sonety
Zapomene na zahradu
Má stažené rolety
Pes obíhá stále kolem
Nestane se meteorem
Ošt kává sousedy
Zachce-li se mu též fenky
Skouše cizí navštívenky
Hladoví je to se ví
Jaroslav Marek
Na Hájensku 66, Jílovišt
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Protihluková opat ení aktuáln
Dne 21. 1. 2008 byla na náš obecní ú ad doru ena (a na ú ední desce vyv šena) vyhláška
stavebního ú adu v Mníšku pod Brdy o zahájení územního ízení ve v ci stavby protihlukových
bariér podél komunikace I/4. Termín ústního projednávání je 19. února ve 13 hodin a do té doby
mohou ú astníci ízení (tj. editelství silnic a dálnic a obec Jílovišt ) vznášet námitky a p ipomínky.
Pro toto územní ízení nechalo SD vypracovat dokumentaci. V této dokumentaci je již
p esn stanovena podoba stavby v etn p edpokládaných zábor
ástí n kterých parcel.
Protihluková opat ení prakticky odpovídají t m, která jsou uvedena v hlukové studii, s níž jste se
mohli seznámit v posledním ísle lo ského ro níku Zvonice.
Protihlukové st ny budou celkem t i:

Protihluková st na . 1
Nachází se jižn od Strakonické mezi ulicemi P íjezdní a Na Zvonici. Skládá se ze t í úsek :
28 m s výškou 2,0 m, 72 m s výškou 2,5 m a 240 m s výškou 2,0 m.
St na je založena na železobetonových pilotech DN 530 mm ve vzdálenosti 4 m. Spodní ást
tvo í soklové železobetonové panely (cca 60 cm nad úrove dlažby na stran silnice), nad nimi jsou
panely s pohltivou vrstvou na stran silnice – nap . z recyklovaných plast nebo hydrofobizovaného
d eva. P echody mezi r znými výškami budou plynulé. Nad mostem m že být použito plexisklo
v horní ásti nebo v celé výšce. Plocha st ny je od hrany vozovky vzdálená minimáln 1600 mm.
P edpokládaný útlum 4 – 7 dB.

Protihluková st na . 2
Na severní stran Strakonické k ochran

.p. 71. Skládá se taktéž ze t í úsek :

8 m s výškou 1,5 m, 72 m s výškou 3,0 m a 30 m s výškou 1,5 m. Konstrukce je shodná se
st nou . 1, z pohltivého materiálu má být minimáln poslední 1 metr výšky. Západní ást (p ed Srba
servisem) m že být áste n z pr hledného materiálu. P edpokládaný útlum 3 dB.

Protihluková st na . 3
Nachází se na prodlouženém valu v západní ásti obce jižn od Strakonické. Val bude na
východní stran prodloužen o cca 50 m a navýšen na 2,5 m. St na bude za ínat cca 26 m od konce
nového valu a bude mít tyto výšky:
12 m s výškou 1 m, 32 m s výškou 1,5 m, 8 m s výškou 2,0 m, 76 m (kolem rodinných dom )
s výškou 2,5 m, 38 m s výškou 2,0 m a 4 m s výškou 1,0 m.
St na bude mít obdobnou konstrukci jako . 1 a 2, uvažuje se neodrazivý povrch v celé délce
a výšce. Vegetace na valu bude up esn na v dalším stupni projektové dokumentace. P edpokládaný
útlum bude u nejbližších objekt 4 – 6 dB. Jediná tato stavba se neobejde bez trvalých zábor ástí
parcel sousedících s komunikací I/4, což je nebo bude p edm tem jednání s vlastníky.
P edpokládaná životnost konstrukce je 50 let pro železobetonové soklové panely, 30 let pro
ocelové sloupky a 15 let pro výpl ové panely. Stavba se bude provád t p edevším z komunikace I/4.
P edpokládá se provád ní po etapách. Pravd podobn bude pot eba krom odstavného pruhu uzav ít
i pravý jízdní pruh. Realizace bude zahájena sanací íms mostu p es ulici Na Zvonici, což p inese
dopravní omezení i na této komunikaci.
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Individuální protihluková opat ení
Budou podrobn ji ešena v dalším stupni projektové dokumentace. Jedná se o vým nu oken
na jižních fasádách .p. 46 a 193.
Poznámka autora lánku: Jelikož hluk emitovaný projížd jícími automobily je úm rný jejich
rychlosti, bude t eba trvat i do budoucna na omezení rychlosti na I/4 p i pr jezdu naší obcí na
sou asných 90 km/h. Pokud by došlo ke zvýšení nap . na 130 km/h, domnívám se, že by se
v sou asné dob projektovaná protihluková opat ení stala nedostate nými.
Petr Sporer

Sobotní a ned lní autobusové spojení se
Zbraslaví
Mnozí z Vás možná již post ehli, že s prosincovou zm nou jízdních ád došlo u linek 317 a 321 ke
z ízení zastávky na znamení „Lahovi ky“. Tato zm na, ke které p isp la i iniciativa našeho pana starosty p i
jednání s ROPIDem, výrazn zlepšuje spojení naší obce se Zbraslaví a umož uje tak nap íklad návšt vu
divadelního p edstavení s použitím hromadné dopravy.
Z ízení nové zastávky zjednodušuje p estup mezi linkami jedoucími z Jílovišt do Prahy a linkami ze
Smíchova na Zbraslav, nebo vzdálenost zastávek opa ných sm r je cca 700 m ch ze, zatímco
v Lahovi kách sta í podejít Strakonickou podchodem spojujícím zastávky opa ných sm r .
Pro úplnost uvádím sobotní a ned lní jízdní ády (bez n kterých asných ranních a pozdních
ve erních spoj ). V úseku Jílovišt – Lahovi ky se jedná o linky 317 nebo 321, pro úsek Lahovi ky –
Zbraslavské nám stí je uvedena i linka, která zajiš uje uvedený spoj. Poznámka „Dále každou hodinu“
znamená, že takto jezdí uvedený spoj každých 60 minut. První následující spoj, který nezapadne do 60minutového taktu, je vypsán celý.

Sobota
Linka
Zbraslavské nám.
Lahovi ky p íj.
Lahovi ky
Jílovišt hl. sil.

243
7.51
7.55
8.07
8.18

Jílovišt hl. sil.
Lahovi ky p íjezd
Lahovi ky
Zbraslavské nám.
Linka

241
8.30
8.34
8.37
8.48

5.14
5.24
5.26
5.30
243

243
243
8.54
Dále
8.58 každou
9.07 hodinu
9.18

6.14
6.24
6.26
6.30
243

7.14
7.24
7.38
7.42
129

8.14
8.24
8.36
8.40
129

129
18.45
18.49
19.07
20.18

129
19.45
19.49
20.07
20.18

Dále
každou
hodinu
129

129
20.44
20.48
21.07
21.17

17.14
17.24
17.27
17.31
243

129
21.44
21.48
22.07
22.17

18.14
18.24
18.34
18.38
241

129
22.44
22.48
23.07
23.17
19.14
19.24
19.34
19.38
241

241
0.04
0.08
0.42
0.52
20.14
20.24
20.33
20.37
241

Ned le
Jílovišt hl. sil.
Lahovi ky p íj.
Lahovi ky
Zbraslavské n.
Linka
Linka
Zbraslav. nám.
Lahovi ky p íj.
Lahovi ky
Jílovišt hl.sil.

6.14
6.24
6.26
6.30
243
243
7.56
8.00
8.07
8.18

7.14
7.24
7.26
7.30
243

8.14
8.24
8.27
8.31
243

Dále
každou
hodinu
243

13.14
Dále 16.14
13.24 každou 16.24
13.36 hodinu 16.36
13.40
16.40
129
129
129

243
243
243
243
243
241
8.57
Dále 13.54
Dále 16.54 17.30
9.01 každou 13.58 každou 16.58 17.34
9.07 hodinu 14.07 hodinu 17.07 17.37
9.18
14.18
17.18 17.47
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16.44
16.54
17.00
17.04
241

17.14
Dále 20.14
17.24 každou 20.24
17.36 hodinu 20.38
17.40
20.42
129
129
241

243
243
129
129
17.54
Dále 21.44 22.44
17.58 každou 21.48 22.48
18.07 hodinu 22.07 23.07
18.18
22.17 23.17

241
0.04
0.08
0.42
0.52

Podobn lze i ve všední dny využít tento zp sob cestování, pokud již jezdí 318 v hodinovém intervalu
a ekání na další spoj by bylo zbyte n dlouhé. Jízdní doba 14 minut linkou 318 a 16 minut (nejkratší as)
s p estupem v Lahovi kách je docela srovnatelná.
Petr Sporer

Vakcinace ps a ko ek
v ned li 30. 3. 2008 od 15 – 16 hodin
na veterinární ošet ovn
Pode Zd mi 165
Cena : - vzteklina
- kombin. vakcina
Celkem :

v Jílovišti,

100,- K
250,- K
350,- K

ZAHRADNICKÉ PRÁCE - údržba zelen
kácení a pro ezy rizikových strom provád né i
horolezeckou technikou
likvidace pa ez frézováním
št pkování v tví
zakládání trávník a pokládka travních koberc
sekání a provzduš ování travnatých ploch
st íhání živých plot
úprava dlouhodob neudržovaných pozemk
sb r a úklid listí, odvoz a likvidace odpad
automatické závlahové systémy
návrhy, realizace a celoro ní údržba zahrad

Eduard Pacák

mobil: 605 789 346
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Poj te si hrát, d ti

Do okének nad obrázkem dopl te po et v cí, které vidíte namalované. Puntíky, íslicí nebo
obojím.Také m žete vybarvit klukovi modrou a zelenou bundu, copatým hol i kám ervenou nebo
žlutou atd. Ud lejte si obrázek barevný !
P evzato z asopisu Sluní ko 02/2004

Zvonice d kuje
Manželé Václav a Zde ka Kubrovi ukon ili p edm t podnikání, který jim umož oval
spolupráci p i dokon ování a tisku našeho zpravodaje. Cht la bych p ipomenout, že jejich bezplatná
pomoc za ala v kv tnu 2003 a skon ila k 31.12. 2007. D kujeme mockrát za finan ní podporu, která
nám byla touto cestou po celou dobu poskytována i za profesionální jednání, které bylo vždy
p íjemné a vst ícné.
Do další, jist nadále aktivní, etapy jejich života jim p ejeme hodn zdraví a pohody.
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