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Obec Jílovišt , pohled z v že Cukráku

Z radnice
KRÁDEŽ KONTEJNERU NA H BITOV
B hem soboty 1. 9. byl neznámým pachatelem odcizen kontejner na biologický odpad, který
stál p ed vchodem u h bitova.
Vážení ob ané, rád bych Vás proto znovu požádal o spolupráci. Bu te všímaví k tomu, co se
d je kolem Vás. Chra te majetek sv j i obecní. P i podez ení, že by mohl být spáchán trestný in,
neváhejte a volejte Policii R Mníšek pod Brdy, tel. . 737736581, 318592255 nebo na m j mobilní
telefon tel. . 602232842. D kuji.
Karel Dostálek

ZÁSOBOVÁNÍ OBCE PITNOU VODOU
Od pátku 30. 8. se již pitná voda do vodojemu cisternami nedováží . Tím je tedy potvrzeno, že
celý problém zvýšené spot eby vody v letních m sících byl zp soben hlavn používáním vody
z obecního vodovodu na zalévání zahrad a napoušt ní bazén . Ochladilo se, za alo pršet a spot eba
vody poklesla. Náklady na dovážení vody do vodojemu od za átku m síce b ezna do konce m síce
srpna byly pro obecní rozpo et neúnosné. Pokud by se v budoucnu m la tato situace opakovat, byli
bychom nuceni p istoupit k regula ním opat ením, jako je uzavírání vody v ur itých asových úsecích
a zajiš ování pitné vody pomocí p istavených cisteren na vytypovaná místa. Abychom k takovému
drastickému kroku nemuseli p istupovat, apeluji na všechny naše ob any: sta te se dobrými hospodá i
a snažte se touto drahocennou tekutinou maximáln šet it.
Karel Dostálek

POKLES P ÍJM V ROZPO TU NA ROK 2007
Velmi špatnou zprávou je nenapl ování rozpo tu v tomto roce da ovými p íjmy
a to hlavn v položce 1112 „Da z p íjmu fyzických osob ze samostatné výd le né innosti“. Ke dni
31. 8 2007 jsme oproti p edpokládanému ro nímu p íjmu 1 330 000,-- K obrželi pouze 294 400,-K . P i ur ení p edpokládané výše tohoto p íjmu jsme vycházeli z p íjm v minulých letech, které
byly nap . v roce 2006 1 325 tis. K , v roce 2005 1 529 tis. K atd. Obec je bohužel nucena, sáhnout
p i realizaci svých zám r do úspor z minulých let a ke zrušení n kterých plánovaných akcí.
Karel Dostálek
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LIKVIDACE ZAHRADNÍHO ODPADU
P estože na svém posledním zasedání ZO neodsouhlasilo pálení suchých v tví, na základ nov
zjišt ných skute ností se POVOLUJE pálení suchého d evního odpadu v dob :
od 21. zá í do 31. íjna 2007 každý pátek od 12.00 do 17.00 hodin a každou sobotu od 8.00
do 17.00 hodin. Ohe musí být v dob západu slunce zcela uhašen. Mimo tuto uvedenou dobu je
pálení zahradního odpadu zakázáno.
Povoleno je pouze pálení suchého d evního odpadu, nap . v tví z pro ezávky strom , listí
z kaštan a o ech . Pálení se p ipouští za podmínky, že majitel odpadu bude provád t toto pálení
na vlastním pozemku p i dodržení obecn platných zásad protipožární ochrany tak, aby nedošlo
k nekontrolovatelnému rozší ení ohn . Za p ípadné nedodržení protipožárních p edpis , pop ípad
za vzniklé následné škody, pln zodpovídá majitel odpadu.
Spalování ostatního zahradního odpadu se zakazuje. Tento bioodpad je možné odkládat
do kontejneru u h bitova.
Karel Dostálek

VZHLED OBCE
Obec Jílovišt nemá obecn závaznou vyhlášku, která by stanovovala, jak by se m li ob ané
starat o své nemovitosti, aby nenarušovaly vzhled obce. Pro vydání takovéto vyhlášky neexistuje
v sou asné dob žádné zákonné zmocn ní, ale jak sami vidíte kolem sebe, obec má velký problém
s istotou a po ádkem na pozemcích, jejichž majiteli jsou ve v tšin p ípad fyzické osoby,
v n kterých p ípadech právnické osoby nebo fyzická osoba, která je podnikatelem. Jak to ešit?
Protože se jedná o narušení vzhledu obce, fyzickou osobu m že obec postihnout
dle p estupkového zákona za p estupek podle § 47b, právnickou nebo fyzickou osobu, která je
podnikatelem za správní delikt podle § 58 odst. 2 zákona o obcích. P i stanovení výše pokuty obec
p ihlíží zejména k povaze, závažnosti, dob trvání a následk m protiprávního jednání.
Mezi neudržováním istoty a po ádku na pozemku a narušením vzhledu obce musí být p í inná
souvislost. K pojmu „vzhled obce“ není však bohužel dodnes závazný výklad, takže nelze jednotn
ur it n jaké zásady toho, jak má pozemek vypadat. Posuzuje se však okolí pozemku, jeho umíst ní
v rámci obce apod.
P i zaplevelení pozemk , a tento jev je v naší obci rozší ený hlavn v lokalit Na Mo idlech, je
pro jeho posouzení d ležité stanovení právního postavení pachatele tohoto deliktu. Pro ur ení užití
p íslušného právního p edpisu je rozhodující, zda se jedná o fyzickou osobu nebo právnickou osobu,
nebo fyzickou osobu, která je podnikatelem. V p ípad fyzické osoby se jedná o p estupek podle § 78
odst. 2 písm. a) zákona o rostlinoléka ské pé i.V tomto zákon je vymezena povinnost vlastníka
pozemku nebo objektu, p ípadn uživatele „zjiš ovat a omezovat výskyt a ší ení škodlivých
organizm v etn plevel tak, aby nevznikala škoda jiným osobám“ a v p ípad porušení této
povinnosti m že být uložena pokuta až 30 000 K , ale p íslušným správním orgánem je obecní ú ad
obce s rozší enou p sobností a výnos z pokuty je jejím p íjmem.
Právnické osoby a podnikající fyzické osoby se svým jednáním i ne inností mohou dopustit
správního deliktu podle § 78 odst. 6 písm. a) zákona o rostlinoléka ské pé i a nebo pokud zjevn
dochází k narušování vzhledu obce (pozemky podél hlavní silnice, návsi, nám stí, ve ejn p ístupné
pozemky) podle správního deliktu § 58 odst. 2 zákona o obcích. Za prvn uvedený delikt lze uložit
pokutu a p íslušným správním orgánem je obecní ú ad obce s rozší enou p sobností a výnos pokuty je
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jejím p íjmem. Za druhý správní delikt lze také uložit pokutu a p íslušným správním orgánem je obec,
ve které k porušení povinnosti došlo.
Obec majitel m zaplevelených pozemk Na Mo idlech v minulém roce zaslala dopis,
ve kterém je vyzvala, aby své pozemky posekali. Výzva nem la valného úsp chu. Proto jsme p edali
na n které majitele stížnost na Odbor životního prost edí do ernošic, tedy na správní orgán
s p enesenou p sobností. Dodnes se v této v ci nic nestalo.
Co budeme d lat dál?
Znovu vyzveme Odbor životního prost edí, aby p inutil majitele t chto zaplevelených pozemk
k náprav . Co se tý e n kterých pozemk ve st edu obce, které narušují její vzhled budeme postupovat
podle výše uvedených zákon a v íme, že tito majitelé na svých pozemcích zjednají nápravu.
Karel Dostálek

Milí tená i,
od našeho ob ana, pana Jaroslava Marka, který bydlí Na Hájensku, jsem dostal krásnou
básni ku. Myslím si, že by Vás, stejn jako m , pot šila, a proto jsem pana Marka požádal o souhlas
s jejím otišt ním. K panu Markovi bych ješt rád uvedl, že je velkým patriotem naší obce, a že kdykoli
ho potkám, vyza uje z n ho radost ze života, dobrá nálada a v le bojovat se svým osudem.
Karel Dostálek

Mod ín
P ed mými okny stojí mod ín
a vrhá do pokoje stín.
Otev u okno a nejdelší dv v tve
se jak dv ruce ke mn vztahují.
Pot esu jimi a hned jsme kamarádi.
Z jara má hebkou dla z erstvého jehli í.
V lét je provon n dozrálou prysky icí.
S podzimem sype zlato z rukáv .
Za zimních nocí prom ní se v st íbro,
po hladké k e hv zdy klouzají,
podává v tev jako dlouhé bidlo,
po kterém nám sí ník p echází.
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Nechám se vést až k prochladlému srdci,
v n mž šeptá zpomalené mízy proud:
„Kdyby mé v tve m ly rozbít okna,
klidn je u ízni, mám jich p ece dost.
Kdybych však p íliš tvému domu stínil,
budeš m asi muset porazit….“
Pak, prosím, vyslechni poslední p ání strom :
nechceme rychlou smrt od motorové pily,
chceme muže, jenž se v potu tvá e s námi rve.
Tisíc ran sekerou, to je ta správná smrt.
Ty tupé údery jsou jako estná salva.
Vždy nikdo nesp chá na kone ný sv j pád.
Chvíli si odpo i a ješt pohle vzh ru
než moje koruna Ti skon í u nohou.
Chci ješt vzpomínat na všechny tiché vánky,
na písn sýkorek i na tv j zvu ný zp v,
na no ní vich ice, jež rušily tv j spánek,
na zimní úpl ky, kdy s mízou tuhla krev.
Ne rychlý pád, spíš dlouhé umírání,
kdy ješt naposled ti dýchnu do oken,
a tvoje mozoly, jež jsou mým umírá kem,
ti po mn z stanou jak nedosn ný sen.
/Jílovišt 15. 2. 1987/ Jaroslav Marek
Na Hájensku 66, Jílovišt
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Autobusové zastávky otev ený dopis
V c: žádost o úpravu p ístupu k autobusovým
zastávkám na stanici Jílovišt -Trnová
Z jednání zastupitelstva obce vyplynulo, že obec má být p íjemcem dotace na úpravu
autobusových ekáren. Vzhledem k tomu, že autobusové ekárny na hlavní silnici byly nov
vybudovány v za átku 90. let a stejn jako ekárna v obci vyžadují jen pravidelný úklid a údržbu,
obracíme se na Vás se žádostí, aby byla v nována p ednostní pozornost autobusovým zastávkám ve
stanici Jílovišt -Trnová, p edevším jejich p ístupnosti. Protože se nejedná o centrální ást obce co by
"výkladní sk í ", pan starosta ani lenové zastupitelstva z ejm tyto zastávky p íliš asto nevyužívají a
taky nenavšt vují. Jejich údržba a úklid by žádné dotace nepot ebovaly - sta ily by odpadní koše a
jejich pravidelné vyprazd ování, posekání trávy a kop iv vr stajících do nástupišt , nát r stojan na
jízdní ády, než zcela zrezaví, a možná i lavi ka pro ekající cestující. Již to by sv d ilo o kulturnosti
obce Jílovišt . Zoufalý je ovšem p ístup k t mto zastávkám, které využívají p edevším obyvatelé
lokality Hájenska, zam stnanci Celní školy, trnovští ob ané a ob as i návšt vníci této okrajové oblasti
Jílovišt .
Jdete-li z Hájenska na tuto zastávku, máte po absolvování ch ze po hr zném a nebezpe ném
"chodníku" po p ipojení na dálnici dv volby. Bu m žete jít zakázaným zp sobem po okraji dálnice,
p i emž okolo Vás sviští kolony aut a kamion , nebo sejdete na úzkou cesti ku za škarpou, kde
klopýtáte p es kamení, vy nívající skály a ko eny. A to jde jen tak dlouho, dokud neprší - pak je
cesti ka plná bahna - a dokud nenapadne sníh. Tím se octnete na zastávce ve sm ru na Mníšek p.B.
Chcete-li jet ve sm ru na Prahu, musíte projít podchodem. A to je skute n jen pro silné povahy. Tam
se z ejm nikdy neuklízí a je-li tma, netušíte do eho šlapete. A v zim ? Nasn ží-li a je, nedej Bože,
náledí, strmé vchody jsou prakticky nep ístupné. Vezmeme-li v úvahu, že mladí v tšinou jezdí autem a
jedou-li autobusem, odvážn p eb hnou dálnici na druhou stranu, pak tento podchod používají
v tšinou d ti a osoby d chodového v ku.
Již jednou jsem na tento problém upozornila pana starostu (ústn ) a byla mi p islíbena (ústn )
náprava. Uplynuly 2 roky a nic se ned je.
Vzhledem k tomu, že zastávka Jílovišt - Trnová rozcestí byla z ízena v dob , kdy Jílovišt a
Trnová byly slou eny pod jedním MNV a dnes je již Trnová samostatnou obcí, která si zajiš uje
dopravu podle svých pot eb a finan ních možností, dovoluji si navrhnout, p eložení této zastávky na
znamení do úrovn mostu na Všenory. Toto umíst ní by jist lépe vyhovovalo obyvatel m a dalším
cestujícím z oblasti Hájenska, bylo by p ed za átkem dálni ního zna ení a úprava p ístupu k
zastávkám by byla mén náro ná. (Stávající zastávky by pak mohly sloužit obci Trnová - pokud na
nich má zájem - s tím, že by si jejich údržbu zajiš ovala sama.)
Pokud by závažné d vody bránily tomuto p eložení, žádám jménem ob an , kterých se tento
problém týká, aby 1) byla vybudována sch dná cesta pro p ší od jíloviš ské hájenky k autobusové
zastávce Jílovišt -Trnová ve sm ru na Mníšek p.B. a tato byla i v zimních m sících udržována, 2) byly
vybudovány schody p i obou vstupech do podchodu pod dálnici a tyto byly sou asn s podchodem
celoro n udržovány v kulturním stavu, 3) byla upravena sch dná cesti ka p i výstupu na zastávce
Jílovišt -Trnová (sm r Praha) na trnovskou silnici.
Budou-li u t chto zastávek - bez ohledu na jejich umíst ní- postaveny i ekárny, budeme to
jist považovat za luxusní nadstandard. K výše uvedenému "hr znému chodníku" bych doporu ovala
alespo jeho stranu p iléhající k hluboké škarp zajistit zábradlím. To již není luxus, ale nezbytná
ochrana chodc .
Jílovišt 14.8.07
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Marie Ulbrichová

Vyhodnocení plánu práce za 1. pololetí r. 2007
PLÁN PRÁCE ZO JÍLOVIŠT DO 30.6.2007
AKCE

ZODPOV DNÝ

PLN NÍ

1. Vymalovat OÚ a položit dlažbu v p ízemí budovy OÚ.

Dostálek

hotovo

2. Koupit ú ední tabule (Hájensko, K Trnové).

Vorel

hotovo

3. Dokon it zrychlovací stanici.

Dostálek

hotovo

4. Opravit kolumbárium na h bitov .

Vorel

5. P ipravit vydávání Zvonice v m sí ních nebo dvoum sí ních Vorel
cyklech.
6. P ipravit podklady pro legalizaci p ipojení nového vrtu.

Dostálek

7. Provést kontrolu p ipojení rodinných dom na obecní vodovod Vorel
a kanalizaci.
8. P ipravit podklady pro rekonstrukci komunikace od OÚ Dostálek
k autobusové zastávce.
9. P ipravit projektovou dokumentaci pro napojení objekt pana -----Andrese a Cvr ka na tlakovou kanalizaci.
10. P ipravit projektovou dokumentaci pro napojení pr myslové -----zóny na tlakovou kanalizaci.
11. Do ešit v cná b emena – plynofikace, smlouva s SD.
Dostálek

zrušeno - úsporná opat ení
hotovo
jednaní stále probíhají
bude ralizováno spole ne s p evodem na
provozovatele který bude vybrán ve
výb rovém ízení na podzim
p esunuto na p íští rok - úsporná
opat ení
bude ešeno na základ rozhodnutí CPH
a p ípadné rekonstrkce Pražské ulice
p esunuto na p íští rok - úsporná
opat ení
výsledky budou v íjnu 2007

12. Do ešit geometrické zam ení.

Dostálek

hotovo

13. Rozhodnout o vybavení d tského h išt .

Vorel

hotovo

14. Rozhodnout o využití staré hasi ské zbrojnice.

Vorel

projednáno v zastupitelstvu, nutná
rekonstrukce v p íštím roce

15. Dokon it jednání o prodeji obecních pozemk .

Dostálek

v ešení prost ednictvím právního
zástupce obce

16. Vypracovat povod ový plán.

Dostálek

17. Vypracovat požární ád obce.

Dostálek

18. ešit v zastupitelstvu problém vandalizmu a zajišt ní Vorel
klubovny.
19. Jednat s majitelem o koupi ásti ulice Hasi ská.
Dostálek
20. Jednat s majiteli o koupi ásti ulice Hasi ská.

Dostálek

21. Nabídnout možnost senior m scházet se v hasi ské zbrojnici, Dostálek
program výuky internetu pro seniory a umožnit jim p ístup na
internet.
22. Hledat možnosti využití místních objekt ke kulturním Vorel
akcím.
23.
Monitoring dopravních p estupk a vandalizmu v obci.
Vorel
24. Smír í komise.

Dostálek

25. Možnost bezplatné inzerce i prezentace našich podnikatel Vorel
na webových stránkách obce.
26. Na turistických trasách vybudovat odpo ívadla.

Vorel

27. Vy išt ní obce

Vorel/Dostálek

28. Rozvody elekt iny

Vorel

29. Rozvody telecom

Dostálek
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ve spolupráci se SDH bude vypracován
do konce roku
projednáno v zastupitelstvu, p esunuto
na p íští rok - úsporná opat ení
nutno po kat na do ešení d dictví
v ešení
hotovo
projednáno v zastupitelstvu
zrušeno - úsporná opat ení
bez ohlasu - zrušeno
hotovo
p esunuto na p íští rok - úsporná
opat ení
ve ejn prosp šné práce - pod vedení p
Velase
hotovo
eší se po ástech - v jednání s O2

Oslavy 70. výro í založení Sboru dobrovolných
hasi v Jílovišti v sobotu 25. srpna 2007
byly sváte ním dnem pro celou obec. Ranní „budí ek“ místním rozhlasem zval již od 8:30
hodin k ú asti na hasi ské slavnosti.
Modré uniformy host i len našeho sboru zaplnily dopoledne hasi skou zbrojnici i prostory
p ed ní. V klubovn p ipravil Radek Moure ek malou výstavku z historie i sou asnosti našeho sboru.
Dominovalo ji staré hasi ské oble ení a ná adí, které bylo možno porovnat s tím nejnov jším. Za tuto
možnost d kujeme hasi ským sbor m isovice a Klínec i rodin Andresových, kte í vystavené
exponáty zap j ily.
Pobavila ada fotografií z nejr zn jších oblastí innosti sboru, zaujaly modely miniatur
s hasi skou tématikou. Zp ístupn ní výstavky po celé dopoledne pomohly zajistit dcery zakladatele
našeho sboru , pana Antonína Dvo áka, L. Šichová, lenka našeho sboru a E. Michelová.
Naše d v ata ob tav prodávala upomínkové odzná ky, pohledy s hasi skými auty našeho
sboru i lístky na tombolu, která byla p ipravena na odpolední program pod fotbalovým h išt m. Síma
erná a Zuzka Šmídová stály v uniformách mladých hasi
estnou stráž u pomní ku padlých pod
jedlí u zbrojnice.
Po desáté hodin se adil velitel sboru Jirka Michel p ed hasi skou zbrojnicí slavnostní pr vod.
Z jeho ela byla odvezena hasi skou avií smute ní kytice na místní h bitov, k uct ní památky
zesnulých len . Za praporem Sdružení hasi a státní vlajkou m l místo prapor našeho sboru.
Zástavy nesli Radek Moure ek a Tomáš Cígler v historických hasi ských uniformách a Dan Hude ek
v sou asné uniform dobrovolných hasi . Pr vod tvo ili místní obyvatelé i hosté zú astn ných sbor
- SDH Bojov, ísovice, Klínec, Lety, Lipence, Líšnice, Mokropsy a Trnová i se svými prapory,
pokud je m li. Do kroku vyhrávali muzikanti z dechové kapely ATLAS, kte í už zp íjemnili chvíle
p ed zbrojnicí a vydrželi až do 18:00 hodiny podve erní „koncertovat“ z podia na tréninkovém h išti.
Cíl pr vodu byl v pizzerii U Hastrmana, kde se konala slavnostní Valná hromada.
U p íležitosti 70. výro í založení Sboru dobrovolných hasi v Jílovišti byla vyznamenána ada
jeho len , jako pod kování a uznání jejich práce. B l a h o p e j e m e !
estné uznání Okresního sdružení hasi

MS Praha – západ :

ámská Lucie
ámská Monika
Krej ová Hana
Kirchmannová Marie
Mihálová V ra
Krišt fek Pavel
Šmíd Petr

Medaile za p íkladnou práci : obec Jílovišt
Šmíd Václav
Sou ková Marnit
Hrubá Marie
Marková Jitka
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Šmídová Jaroslava
Pet ík Michal
Hude ek Daniel
Obermajer Josef ml.
Zima Martin
Medaile za zásluhy : Šicha Bed ich st.
Š astný Josef
Obermajer Josef st.
Ma ík Václav
Kova ík Petr
ámský Zden k
Pet ík Miroslav ml.
Obermajerová Šárka
Pospíšilová Vlasta
Špa ek Karel
Neuman Karel
Moure ek Radek
Kova ík Martin
Medaile sv. Floriána: Fatková Libuše, Pet íková Jana, Zikmund Ji í
Medaile za mimo ádné zásluhy: Fatka Josef, Vl ek Ladislav, Michel Ji í
estné uznání Sdružení hasi

ech Moravy a Slezska: Kova ík Bed ich, Vápeník Jaroslav

ád sv. Floriána : Sudík Jaroslav
Nejvyšší ocen ní dobrovolného hasi stva titul „Zasloužilý hasi “ bude slavnostn p edán v muzeu
hasi v P ibyslavi Janu Laufíkovi a Antonínu Markovi
P i p edání upomínek a vyhlášení ocen ní p ítomní povstali a dlouhotrvajícím potleskem vyjád ili své
pocity .
Mezi vyznamenanými hasi i není jméno starosty sboru Miroslava Pet íka st. Nevešel se totiž
do kolonek ádu pro p iznání vyznamenání, který podléhá p ísným pravidl m a posloupnosti. Protože
má nejv tší podíl na výsledcích sboru svou vytrvalostí a pracovitostí, p edal mu velitel našich hasi
Jirka Michel plaketu a „medaili pro radost“, jako výraz úcty a pod kování za dlouholetou ob tavou
práci v ele našeho sboru od všech jeho len .
Ve slavnostních zdravicích vyjád ili p ítomní obdiv a pochvalu našemu sboru. Zástupci p edali
také dárky. Zajímavá byla listina z obecní kroniky Líšnice z roku 1824, kde je zmi ován požár v jejich
obci:

„ V kv tnu t.r. vypukl požár domku J. St íbrného v Líšnici p.43 a rozší iv se i na domy
.p.19 a 45, ztrávil i hospodá . stavení a stáje usedlosti .18. Požáru obcovali sbory z Líšnice,
Mníšku a isovic a st íka ky z Trnové a Jílovišt .“
Vzácným hostem byl senátor Ji í Oberfalzer, který zmínil dva nové poznatky z Jílovišt . Na
žádné podobné hasi ské akci, a objel jich prý už dost, ješt nezažil p edání nejvyššího ocen ní
„Zasloužilý hasi “ ani zp sob vyjád ení pod kování starostovi sboru. Jeho dárkem pro náš sbor byl
šek na 5 000,- K .
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Na tréninkovém h išti a v prostoru bývalého pionýrského tábora byl na odpoledne p ipraven
bohatý program, jehož hlavní ástí byla sout ž v požárním sportu pro muže nad 40 let a pro ženy ,
které již oslavily t icítku.
Postavit družstvo této v kové kategorie nebylo jednoduché a tak se na startu objevila také dv
družstva smíšená. I Jílovišt reprezentovalo jen družstvo muž . Mirek Pet ík st., Petr Marek, Josef
Fatka, Pavel Šmíd, Jirka Michel, Zden k ámský a vypomohl Zden k Mlejnský – starosta okresního
sdružení hasi
MS okresu Praha –západ. Zajistili pro nás první místo. Druzí byli hasi i z ísovic,
t etí Klínec, pak Lipence a Líšnice.
Z žen si pohár za první místo odvezly hasi ky z Klínce, na druhém míst byla d v ata
z Lipenc . T etí místo pat ilo smíšenému družstvu lipeneckých, které p edvedlo požární útok „babek“
pro pobavení všech p ítomných.
B hem odpoledne byly v obležení d tí t i trampoliny a také výsuvná plošina HZS
St edo eského kraje z Kladna, která umožnila zájemc m shlédnout na naši obec z výšky 42 metr .
Ukázky sla ování p edvedli „lezci“ z HZS hl. m. Prahy. A rozst íhat „havarovaný“ automobil
pro vyprošt ní ran ného p ijeli ukázat profesionální hasi i z požární stanice HZS v evnicích.
Na záv r odpoledne vyst íkalo hasi ské auto VHJ – VÚ 8407 24. základny dopravního letectva
z letišt v Praze – Kbelích 9,5 kubíku vody nejr zn jšími proudy .
V podve er byly odvezeny nejen všechny zap j ené stoly a lavice, ale také byly uklizeny
odpadky. Ob erstvení pana Kuky, které zajiš ovalo „materiální pot eby“ p ítomných, opoušt lo
Jílovišt zcela vyprodáno.
Hezké po así ozdobilo vyda ený den, který skon il hojn navštíveným spole enským ve erem
v pizzerii U Hastrmana.
Co zbývá dodat. Vše by se neuskute nilo bez ob tavé a nezištné práce našich len a bez
laskavé podpory sponzor , kte í p isp li finan ními i nefinan ními dary. D k u j e m e .
AMEST s.r.o, Ing. Jaroslav Stan k – DAVELO s.r.o., Ing. Ji í Zikmund – Hanel spol. s r.o.,
Pardubice – HIKO sport s.r.o., pan Ivan Hilgert – Husky s.r.o. – pan Petr Br na – Elektomontáže
s.r.o., Lety - Lachout s.r.o. , pan Ji í Lachout - Lesy Jílovišt Ing. Josef Hruška, Ing. Filip Tobolka –
NOVUM s.r.o., Ing Old ich Nový – obchod ANNA, Praha 5 – paní Anna Wertheimová – obec
Jílovišt – obec Všenory – Pokládka živi ných sm sí, pan Martin Š astný – senátor Ji í Oberfalzer –
St edo eský krajský ú ad – Transakta a.s., JUDr. Old ich Petrá ek – Ing. Jan Vorel – Zahradnické
služby – CHOD RA.
Zástupci sponzor p evzali jako pod kování od hasi
tmavomodrá trika s výšivkou sv.
Floriána a nápisem SDH Jílovišt . Ši ky nestihly vyšít tolik tri ek a tak se na všechny nedostalo. Jak
bude dodána zásilka se zbytkem objednávky, bude dárek svým majitel m p edán.
Do této obsáhlé zprávy se ješt mnoho informací nevešlo. Nap . , že ve tvrtek p ed oslavami
otiskl deník Šíp pozvánku na naše oslavy. Jak jsme hodiny diskutovali o p ípravách a kolik práce se
muselo ud lat, aby se sobota 25.8.2007 vyda ila.
Kdo by cht l vid t více fotografií, m že se podívat na internetové stránky našeho sboru, které
z ídil jako dar Jan Vorel.
Fatková.
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Informace pro ob any
Jak ušet it ?
S prvními sychravými dny letošního podzimu, si jist všichni klademe tuto stejnou otázku
týkající se vytáp ní našich domov .
V magazínu pro uživatele zemního plynu jsme si p e etli:
----- v místnosti sta í 21 stup

-----

V první ad zamezíme p etáp ní obytných prostor. Každý stupe Celsia navíc znamená
v celoro ním provozu zvýšení spot eby zemního plynu o 6 - 7 %. Sta í-li vám v místnosti teplota 21º
C, vytáp ním na 24º C bychom zvýšili rozpo et na vytáp ní o 18 – 21 %.
----- p íliš horká voda je zbyte ná -----P íliš horká voda spot ebovává p íliš plynu na oh átí. Mnohdy ji potom v kohoutcích mícháme
se studenou, abychom si v ní mohli umýt ruce nebo se osprchovat. Sta í nastavit její teplotu na
p ijatelnou hodnotu, proto neoh íváme vodu nad 55 º C.
----- byt nemá vychladnout ----D m i byt by nem l nikdy vychladnout pod 15 º C, protože všechny stavební konstrukce se
musí následn znovu oh át a to stojí velké peníze. Zárove tím zamezíme vzniku plísní, které vznikají
p i p ekro ení rosného bodu (teplota pod cca 12 º C p i relativní vlhkosti vnit ního vzduchu okolo
60%). D je se to obzvlášt v rozích byt v nejvyšších patrech a za nábytkem bez noži ek p istaveným
blízko obvodové zdi.
----- prov ení stavu rozvod a spot ebi

-----

P ed zahájením topné sezóny necháme odborným servisem prov it a zkontrolovat stav všech
plynových spot ebi . M žeme tak nejen snížit jejich spot ebu, ale zamezit i p ípadnému úniku plynu.
----- teplo uniká okny a dve mi -----Net snícími okny a dve mi proletí každý rok tisíce korun za topení. Zvlášt starší zdvojená
okna opat ená zavíracími kli kami bývají pokroucená a odstávají v horních partiích. Net sné vstupní
dve e bytu ve vysokých domech mohou být díky komínovému efektu schodišt spolu s net snícími
okny zdrojem proud ní chladného vzduchu bytem.
Na dotaz: „Jak vytáp t nejlevn ji ?“, odpovídá projektant vytáp ní Ing. Václav Šolc.
D ležitou roli v úspo e vytáp ní hrají tepeln technické vlastnosti obydlí.
Nap . tepelná ztráta v modelovém domu pro ty lennou rodinu s p edpokládanou vytáp nou
plochou 160 m² a obvodovým plášt m domu 450m ² v etn oken a dve í se významn liší podle data
výstavby.
Stavba z osmdesátých let tak má tepelnou ztrátu 32 319 kWh za rok, sou asná stavba
rodinného domu, postavená po roce 2000, má tepelnou ztrátu 9 246 kWh ro n . P i cen tepla
získaného ze zemního plynu cca 1,152 K / kWh iní náklady na vytáp ní u rodinného domu
z osmdesátých let 37 231 korun za rok, u sou asné stavby domu pouze 10 651 korun.
Srovnání ro ních náklad dokazuje, že dobrou kvalitou stavebních prvk ušet íme více než dv
t etiny náklad na vytáp ní našeho obydlí.
P evzato z magazínu STP „Žijeme na plný plyn“/ro ník 4/zima 2007
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Vítání nových ob ánk

a prv ák

z Jílovišt .

Na krátkém slavnostním odpoledni se nám v sobotu 8. zá í 2007
p edstavili dva chlapci : nejmladší ob ánek David Stan k, narozený 31.7.
2007 a Michal Stefanov, kterého byla již plná kolébka. Tu jako každý rok
laskav zap j ila rodina Andresových. Mezi „miminky“ byla nejstarší
Terezka Tomanová , která už zkoušela první kr ky.
Srdnat se p edstavil a pov d l nám své první zážitky „prv á ek“ Kuba Rába a trochu stydliv
Radoslav Holub, kterého jsme vítali v roce 2000 jako nového ob ánka Jílovišt .
Starosta obce Ing. K. Dostálek p ivítal p ítomné a využil krátké chvilky p ed slavností
k povídání s rodi i d tí o situaci kolem školek a školství v našem regionu.
Dva ú astníci odpoledne se totiž zdrželi v zácp na silnici kolem Zbraslavi, kde probíhal závod
automobilových veterán a sou asn , myslím, i triatlon Big man. Silnice byly áste n uzav ené a do
Prahy trvala cesta i t i hodiny.
Vše dob e dopadlo, a p ed tvrtou zazn la v klubovn hasi ské zbrojnice první písni ka našich
d v at : „D átko se narodilo, p išli jsme mu p át….“
Moc p kné pásmo básni ek s ješt jednou písni kou pro školáky p ipravila se Símou ernou, ,
Zuzkou Šmídovou a Natálkou Tymichovou, maminka Tymichová. D kujeme.
Tradi n dostali noví ob ánci i „prv áci“ malý dárek od obce Jílovišt . Rodi m Ji ího Zichy,
kte í na „vítání“ se synkem nep išli, bude p edán na OÚ
Nov se všichni p ítomní podepsali do Pam tní knihy obce.
Vážíme si zájmu a ú asti rodinných p íslušník pozvaných d tí a máme radost, že je pro koho
tuto malou slavnost každý rok p ipravit.
Ješt jednou p ejeme novým ob ánk m š astný život a jejich rodi m hodn radosti z t ch
malých i v tších „uzlí k “ jak zazn lo v jedné básni ce.
Školák m hodn jedni ek a krásných školních zážitk .
T šíme se na p íští rok. M lo by být hodn „prv á k “ a snad p ijdou také i noví ob ánci.
Budeme totiž p ipravovat „vítání“ již podesáté !
Fatková.

Kam Za Kulturou
KINO MNÍŠEK POD BRDY - ZÁ Í 2007
Za átky promítání ve 20 hod., není-li uvedeno jinak.
19. st eda * HOSTEL II. (USA)
Nízkorozpo tový horor v tarantinovském stylu – ve druhém díle prožívají hr zná dobrodružství t i
mladé americké turistky, které padnou v hostelu poblíž Bratislavy do pasti brutálního maniaka.
Širokoúhlý.
Od 18 let!
22. sobota * NEJLEPŠÍ SPORTOVEC STOLETÍ (Nizozemsko)
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* ŠTR DL 2007 - v 16.00!
Cimrmanologové Sv rák a Smoljak v ele doporu ovali k uvedení u nás tuto p íjemnou komedii
pon kud absurdní zápletkou – na sportovce století je nominován neznámý muž, který vyniká
oblíbeném lidovém sportu – sezení na k lu...

s
v

26. st eda * KLIK – ŽIVOT NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ (USA)
Co kdyby naše životy byly ízeny univerzálním ovlada em, stejn jako r zné p ístroje? Takový
ovlada si koupí architekt Norman – a tak m že „vypnout“ psa nebo si p eto it celý sv j dosavadní
život... V hlavních komedie Adam Sandler a Kate Beckinsale.
29. sobota * KLETBA ZLATÉHO KV TU (Hong-Kong – ína)
V 10. století našeho letopo tu je vládce íny, imperátor Ping, spalován láskou i nenávistí ke své žen ,
jež skrývá sv j vztah s Pingovým synem z prvního manželství. Rodinná tragédie shakespearovského
ražení s efektními bojovými scénami a vyt íbeným vizuálním stylem.
Širokoúhlý.
Od 15 let.
P ipravujeme:
HARRY POTTER A FÉNIX V ÁD , VB-USA (13. 10.),
SIMPSONOVI VE FILMU, USA (20. 10.),
MEDVÍDEK, R (31. 10.), GYMPL , R (3. 11.),
HV ZDNÝ PRACH, VB-USA (10. 11.)

St edo eské obce testují nový systém sb ru
elektroodpadu
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Kurz drátovaného šperku
Obecní ú ad p ipravuje na n kterou
podzimní sobotu v restauraci U Hastrmana
kurz drátovaného šperku. Pod vedením
zkušené lektorky si sami vyrobíte
originální šperk z m d ného drátku
a korálk . Protože takovouto akci
po ádáme poprvé, prosíme p ípadné
zájemce, aby se p edb žn hlásili na OÚ
u paní Šedivé (tel. 257730274, e-mail:obec@jiloviste.cz). Podle Vašeho
zájmu zajistíme termín kurzu. T šíme se na Vás!
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