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26. 5. 2012
Pozvání na dětské odpoledne, pořádané pro děti k jejich svátku, přijalo přes 40 dětí,
převážně předškolního věku.
Počasí, nálada i výkony byly vynikající!
O prázdninách si, děti, užívejte jenom krásné dny ! ! !
Můžete nám o nich napsat do Zvonice.

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
Vy, kteří jste podepsali Petici na ochranu krajinné oblasti Jíloviště, respektuji, že jste
tím chtěli vyjádřit svůj názor, že nesouhlasíte se zastavováním Močidel. S tím ale
nesouhlasím ani já a určitě ani celé zastupitelstvo obce, které uvažuje pouze o
výstavbě 7 rodinných domů v této lokalitě východně od již vybudované komunikace.
Tato výstavba by obci spolu s případným prodejem budovy OÚ Jíloviště přinesla
finanční částku ve výši 15 mil. Kč, která by byla použita na výstavbu multifunkčního
objektu, a dále by se opravily komunikace K Dubíčku, Lesní, Na Močidlech a Na Plazích
ve výši finanční částky 5 mil. Kč. V případě, že trváte na s vém názoru nepostavit
7 rodinných domů Na Močidlech, a to i přes výše uvedené skutečnosti, poraďte
zastupitelstvu obce, jak má obec na tyto stavební akce sehnat tak vysoké finanční
prostředky a nezadlužit se. Rozpočet obce je nemůže pokrýt!
V této petici vyslovilo zásadní nesouhlas se záměry obecního zastupitelstva celkem
208 občanů Jíloviště. Ptám se, jestli by byl tento počet stejný i v případě, že by tito
občané od organizátorů této petice dostali informaci, že jde pouze o výstavbu 7
rodinných domů, a ne více než 50, jak třeba pan J. Malý, syn paní RNDr. J. Malé, uváděl
při přesvědčování občanů, aby ji podepsali. Odvolával se na to, že tento údaj má ode
mne, já jsem s ním ale nemluvil od roku 2010. Ano při výstavbě 50 rodinných domů by
opravdu mohlo dojít k nedostatečnému zásobování obce pitnou vodou a problému se
zpracováváním odpadních vod, tak jak je v petici uvedeno, ale u 7 rodinných domů to
opravdu nehrozí.
Dále také musím konstatovat, že Petiční výbor ve složení RNDr. J. Malá, CSc.,
MUDr. I. Vaněčková a F. Vaněk nebyl schopen zajistit, aby se někteří občané
nepodepsali pod peticí dvakrát s různými podpisy. Podpisový arch (str. 3) neobsahuje
text petice, přitom není označen tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být podpisy
podpořena, není na něm uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil,
nebo oprávněného zástupce petičního výboru, což je v rozporu se zákonem č. 85/1990
Sb., o právu petičním.

Zastupitelstvo obce se bude touto peticí zabývat na nejbližším zasedání,
které se bude pravděpodobně konat 28. 6. 2012.
Karel Dostálek

Z RADNICE
Sdružení občanů na ochranu krajinné oblasti Jíloviště
Sdružení občanů bylo zaregistrováno na MV 5. 5. 1999. Já jsem jeho činnost zaznamenal
poprvé v roce 2002 při projednávání Změny č. 2 ÚPNSÚ a pak 21. 9. 2006 před komunálními
volbami, kdy poslalo příspěvek do Zvonice s názvem „Životní prostředí má (mít) přednost“. Je
to také jediný dokument, který na radnici od něho máme.
Od té doby nebylo o něm vůbec slyšet. A mělo být! Naší obci hrozila doslova katastrofa.
V územním plánu, tak zvaného VÚC (Velkého územního celku) Pražského regionu, který byl
schválen Zastupitelstvem Středočeského kraje dne 18. 12. 2006 usnesením 55-15/2006/ZK,
byla zakreslena doprovodná komunikace ke komunikaci I/4 z Baní do Jíloviště, s napojením
na obecní komunikaci u Motorestu Jíloviště, která prochází dále středem obce. Územní plán
VÚC byl platný do roku 2011 a z tohoto důvodu musela být tato doprovodná komunikace
zakreslena v první verzi Návrhu územního plánu naší obce. Řešila ji tak, že ji odklonila mimo
střed obce. Díky jednáním u projektanta nového územního plánu po VÚC, tzv. ZURky (Zásady
územního rozvoje, platného od začátku roku 2012) a na Krajském úřadě Středočeského kraje
se podařilo, že se s touto doprovodnou komunikací již v tomto novém územním plánu
nepočítá. Vše kolem této doprovodné komunikace jsem popsal ve Zvonici 1/2011. Sdružení
občanů vůbec na tento článek nereagovalo a nemělo ani žádné připomínky k Návrhu zadání
územního plánu Jíloviště, které bylo schváleno na zasedání zastupitelstva obce 6. května
2009. Nemělo také připomínky k první ani ke druhé verzi Návrhu územního plánu Jíloviště.
Až v případě možné výstavby 7 rodinných domů Na Močidlech začalo Sdružení občanů
vyvíjet velkou aktivitu. Nejdříve na obec přišel dopis „Připomínky k projednávání změn
územního plánu na veřejné schůzi zastupitelstva Jíloviště, konaného dne 26. 4. 2012 –
vyjádření občanského sdružení“, ve kterém byla uvedena řada závidějících formulací až
nepravd. Na ty jsem reagoval dopisem ze dne 16. 5. 2012 a byly pro Vaši informaci otištěny v
„Informacích ze zastupitelstva obce Jíloviště“. Dne 29. 5. 2012 přišla od Sdružení občanů
reakce na tento můj dopis. Následně e-mailem poslala paní RNDr. J. Malá (bez data) další
dopis k otištění a přiložila k němu i fotografii.
Ptám se, zda je zvýšená aktivita Sdružení občanů zapříčiněna tím, že v prvém případě by
jezdila motorová vozidla ulicí Pražskou a v druhém případě ulicí Na Plazích?

Dopis Sdružení občanů a příspěvek jsou uveřejněny na žádost paní
RNDr. J. Malé, CSc.

Moje odpověď
Citace
„V připomínkách k územnímu plánu, ze dne 2. 5. 2012, jsme se vyjádřili k Vámi přednesené
navrhované změně – výstavby 7 eventuelně 10 rodinných domů na východ od komunikace v
lokalitě Na Močidlech. Tento záměr byl poprvé veřejně prezentován 23. 4. 2012 ve Zvonici a
následně měl být návrh projednán a odhlasován na veřejném zasedání zastupitelstva obce
dne 26. 4. 2012. Pouze na základě silně negativní reakce občanů jste se rozhodl nehlasovat
o výše uvedené změně územního plánu a ukončil veřejné zasedání OÚ“.
Znovu zopakuji to, co jsem uvedl v Informacích. „Na doporučení projektanta nového
územního plánu obce, kterým je společnost Archis, Doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc.,
zastupitelstvo obce na zasedání dne 26. 4. 2012 chtělo schválit v bodě programu g) Návrh
změny využití pozemků v Návrhu územního plánu Jíloviště využití pozemku Z8, na kterém
by bylo vybudováno 7 rodinných domů jako územní rezervu. Mysleli jsme si, že takto
změněné využití tohoto pozemku by nám dalo prostor k dalšímu jednání s investorem.
Bohužel, až těsně před samotným zasedáním jsme zjistili, že takový postup by byl
nesprávný a proto se tento bod programu neprojednával. Byl pouze dán prostor
přítomným občanům, aby se k této případné výstavbě vyjádřili. To jsem také při
schvalování programu zasedání oznámil zastupitelům a přítomným občanům. Mezi
přítomnými občany převažovali hlavně majitelé rodinných domů Na Močidlech, kterých by
se tato výstavba bezprostředně dotýkala. Zrušení projednávání tohoto bodu vyvolalo mezi
nimi pochybnosti o čistých úmyslech zastupitelstva obce. Zasedání se stalo rázem velmi
emotivním, místy bouřlivým. Padla až taková slova, že jsme zkorumpovaní apod.“
Citace
„Jsme nuceni znovu zdůraznit, že občanské sdružení nebylo informováno, natož přizváno k
projednávání uvedeného návrhu změny, jak vyplývá mimo jiné z implementace Aarhuské
úmluvy, zákona o posuzování vlivů na životní prostředí – EIA zákon č. 100/2001 Sb. a zákon o
strategickém posuzování SEA zákon č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č.93/2004 Sb.“
Jak jsem již uvedl, vůbec jsem netušil, že Občanské sdružení ještě existuje, a proto jsem ho
neoslovil a neinformoval o tom, že se zastupitelstvo obce dne 28. ledna 2009 rozhodlo
pořídit nový územní plán Jíloviště! SEA a EIA jsou procesy, kterými se posuzují vlivy na
životní prostředí. SEA je proces posuzování vlivů koncepcí a územně plánovacích
dokumentací na životní prostředí. Krajský úřad Středočeského kraje jako jediný může
požadovat při pořizování územního plánu SEA. V našem případě by to bylo jenom tehdy, že
by náš nový územní plán řešil doprovodnou komunikaci. EIA je proces posuzování vlivů
záměrů na životní prostředí a nemá nic společného s územním plánem. Je požadován při
územním rozhodování Stavebním úřadem.
Citace
„Ve zdůvodnění oné výstavby uvádíte chybějící vybavenost obce (chybí kostel, školka, škola,
shromažďovací prostory, …) a stav obecní pokladny, ve které, mimo železné rezervy, nejsou
k dispozici žádné volné finanční prostředky, tj. že je obecní pokladna prázdná. To je
skutečnost, kterou jako občané negativně vnímáme. Příčiny vzniklé situace je třeba
podrobit hlubší analýze. Občanské sdružení podpoří veškeré aktivity, které povedou ke
zlepšení tohoto stavu.“

Opravdu nevím, kde Sdružení občanů dostalo tuto informaci, že obecní pokladna je
prázdná. Jenom pro upřesnění tedy budu citovat ze své odpovědi na Váš dopis:
„Dále jsem také uvedl, že obec má a musí mít stále na svém účtu finanční částku ve výši
kolem 3 mil. Kč jako železnou rezervu, ale že nemá 15 až 20 mil. na vybudování výše
zmíněného objektu a to je také důvodem, proč zastupitelstvo obce hledá možnosti, jak
tuto finanční částku získat. Jednou z možností je povolit výstavbu max. 7 rodinných domů
Na Močidlech, a proto tuto možnost zastupitelstvo obce pečlivě a zodpovědně zvažuje.“
Jestli z toho Sdružení občanů vyvozuje, že obecní pokladna je prázdná a že příčiny vzniklé
situace je třeba podrobit hlubší analýze, tak tomu opravdu nerozumím! O hospodaření
obce je možné se dozvědět mimo jiné na zasedáních zastupitelstva obce, například při
schvalování rozpočtu nebo závěrečného účtu. Závěrečný účet za rok 2011 bude
zastupitelstvo obce schvalovat na příštím zasedání pravděpodobně 28. 6. 2012. Jenom pro
informaci, v současné době je na účtu obce finanční částka ve výši 7 mil. Kč.
Citace
Na str. 17 téhož dokumentu je zároveň uvedena podmínka: „Pro posílení plynulosti a zlepšení
tlakových poměrů bude před zástavbou plochy Z2, Z3, Z4, Z7, P2 a P5 rekonstruován vodojem
Cukrák a rozšířena jeho kapacita (veřejně prospěšná stavba).
Vodojem Cukrák má v současné době kapacitu 150 m³ pitné vody. O zvýšení této jeho
nedostatečné kapacity (na 400 m³) zastupitelstvo obce uvažuje proto, že díky tomuto
navýšení by došlo k větší akumulaci pitné vody, která by pak umožnila v případě poruchy
na vodovodním systému obce prodloužit zásobování obce pitnou vodou. Protože na jeho
rozšíření bude potřeba zábor lesa, je proto vhodné, aby se s touto stavbou v novém
územním plánu počítalo.
Citace
Současná kapacita čističky odpadních vod je pro 700 obyvatel s tím, že v obci je hlášeno 610
obyvatel (údaje z dopisu 168/2012/OÚ). V bilanci nejsou zahrnuta veřejná velkokapacitní
zařízení napojená na kanalizační síť – restaurace, hotely, průmyslové a obchodní provozy,
dále obyvatelé trvale bydlící v obci, avšak s trvalým bydlištěm mimo obec. Z upřesňujících
výpočtů, při započítání těchto skutečností lze dovodit, že dnes je kapacita čističky na stropní
hranici, či ji již překračuje. Velmi konzervativním odhadem je dnešní celkový počet obyvatel,
tedy obyvatel plus zde nehlášených, na hranici 800, a to bez zohlednění uvedených
restauračních, školících a ubytovacích zařízení“
Ve svém dopise jsem uvedl:
„Dále v Provozním řádu ČOV a v projektové dokumentaci na její rekonstrukci se uvádí, že
kapacita ČOV je 700 EO (ekvivalentních obyvatel). Počet obyvatel trvale v obci hlášených k
1. 1. 2012 byl 610 a na základě měření přítoku odpadních vod do ČOV je využita její
kapacita ve výši 582 EO (informace VAK Beroun, a.s., provozovatele vodovodní a
kanalizační sítě v obci)“.
Pro lepší pochopení ještě doplním a upřesním.
EO (ekvivalentní obyvatel) je definován produkcí znečišťování 60 g BSK5 (biochemická
spotřeba kyslíku) za den, a proto EO (ekvivalentní obyvatel) není totéž jako obyvatel.
Jenom pro srovnání, obec o 500 obyvatelích má 350 EO. Na přítoku fekálních vod do naší
ČOV se měří skutečné množství přitékajících odpadních vod z celé obce a na základě
měření BSK5 se výpočtem získává počet EO, tedy skutečné zatížení ČOV. Případným

zájemcům mohu poskytnout „Vyhodnocení provozu ČOV Jíloviště“, které vypracoval VAK
Beroun, a.s., pro potřeby kontroly její činnosti, kterou provedla ČIŽP v květnu 2012.
Tedy opakuji! Kapacita ČOV v naší obci je v současné době využita 582 EO, a to na základě
skutečného přitékajícího množství odpadních vod z celé obce, tedy i z restauračních a
ubytovacích zařízení, celní školy atd.
Citace
Žádáme Vás o vysvětlení, co Vás přimělo takto zásadně změnit názor.

Odpovím Vám stejně jako v Informaci.
„Myslím si, že mohu mluvit za celé zastupitelstvo obce, že jsme si vědomi všech úskalí,
která může výstavba (maximálně) sedmi rodinných domů přinést. Pro naše rozhodování je
podmínkou, že negativa této výstavby se musí minimalizovat, pozitiva naopak
maximalizovat. Pečlivě zvažujeme, jak to udělat. Určitě při našem rozhodování bude
nejdůležitější, aby pozitiva převážila nad negativy. Nepopiratelným pozitivem je určitě
šance pro obec, že bude konečně pořízen multifunkční objekt a budou opraveny obecní
komunikace, na které jinak nemáme finanční prostředky. I v komunální politice platí, že ne
vždy lze naplnit všechny programové cíle a je pak třeba se s plnou odpovědností
rozhodnout, které upřednostnit. Je pak na občanech (voličích), aby v dalších volbách svými
hlasy dali zřetelně najevo, zda upřednostnění toho kterého bodu volebního programu před
jiným považují za dobré pro obec a pro sebe samotné.“
Citace
Občanské sdružení považuje důvody ke změnám v územním plánu za nezdůvodnitelné,
nepřinesou obci žádná pozitiva, prohloubí se komplikace s vodou, kanalizací, dopravou a zničí
se bezdůvodně životní prostředí nejen pro obyvatele, ale i pro řadu rostlin a živočichů.
S výše uvedenou výstavbou nesouhlasíme!
S tímto názorem nesouhlasím! Proto nechme na občanech naší obce, ať se sami na základě
výše uvedených informací rozhodnou, s kterým názorem souhlasí.

Dopis Sdružení občanů zaslaný e-mailem

Moje odpověď
Nemyslím si, že mezi Sdružením na ochranu krajinné oblasti Jíloviště a mnou probíhá v
poslední době poměrně vzrušená debata. Já pouze odpovídám na dopisy a e-mail tohoto
Sdružení občanů a snažím se vyvrátit zkreslené až nepravdivé informace v nich uveřejněné.
Také nevím o tom, že bych já narychlo navrhoval změnu územního plánu obce, která by
vedla k nevratné devastaci charakteru krajiny obce Jíloviště. Věřím, že si každý občan naší
obce na základě předložených informací sám udělá svůj názor, jak to ve skutečnosti je.
A k Vaší závěrečné větě, že „Jedna věc se však panu starostovi bezpochyby podařila, obec žije
a ukazuje se, že její občané nejsou lhostejní“ dodávám, ale bohužel Vámi zmanipulovaní.
Dokazuje to vaše petice, dopisy atd. i přiložená fotografie pod názvem „Odpadní vody
z čističky odcházející do potoka Haďák“. Ptám
se, kde byla fotografie pořízena? Jako protiklad
nabízím fotografie ze dne 8. 5. v 15:00 h. Je na
nich vyfotografována voda vytékající z naší ČOV
do potoka Haďák.
Kde je tedy pravda?

Závěr
Vážení spoluobčané,
protože se o mně po obci vykládají různé věci, pro vysvětlení uvádím:
I.
II.

III.

Nevzal jsem a neberu úplatky. Je to proti mému přesvědčení! Kdybych
to udělal, byla by to moje degradace, ponížení.
Žádný rodinný dům ve Štěchovicích nestavíme, nemáme na něj finanční
prostředky a ani nechceme bydlet nikde jinde než na Jílovišti. Jíloviště
je pro nás srdeční záležitost a jsme tady nadmíru spokojeni.
S panem JUDr. J. Nekolou spolupracuji jako se zastupitelem. Pokud chce
současné zastupitelstvo v obci něco vybudovat a dokázat, je důležité,
aby všichni zastupitelé více komunikovali a spolupracovali. Se
zastupitelem JUDr. J. Nekolou se mi spolupracuje velmi dobře. Oceňuji
jeho přímočarost v jednání a dodržení dohodnutého slova. To jsou
vlastnosti, které v dnešní době bohužel nejsou obvyklé.
Karel Dostálek

„Jak to vypadalo Na Močidlech a při výstavbě SRBA Servisu“

Žádost o dotaci na opravu staré hasičské zbrojnice
Žádost o dotaci na opravu staré hasičské zbrojnice nebyla komisí Ministerstva pro místní
rozvoj schválena.

Z jednání Svazku obcí Mníšeckého regionu dne 15. 5. 2012
Hlavním bodem programu bylo seznámení s vývojem záměru investora BUDOUCÍ VÝSTAVBY
- "REKONSTRUKCE UHELNÉ KOTELNY NA ENERGETICKÉ CENTRUM.
Na dotazy našich občanů předkládáme tuto informaci.
Ke konci roku 2011, konkrétně 23. 12. 2011, obdrželo město Mníšek pod Brdy, jako dotčený
samosprávný celek, od Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a
zemědělství, žádost o sdělení stanoviska města k záměru nazvaném „Rekonstrukce uhelné
kotelny na energetické centrum“ předloženou společností UVR Mníšek pod Brdy, a.s.,
Současně Krajský úřad vyzval město ke zveřejnění oznámení o záměru na úřední desce města
(od 22. 12. 2011 po dobu zákonem stanovených 15 dnů) tak, aby každý občan mohl sdělit
Krajskému úřadu své případné námitky nebo připomínky.
Město Mníšek pod Brdy po prostudování podkladů k oznámení se zavádějícím názvem
záměru společnosti UVR Mníšek, a.s., nechalo zpracovat poměrně obsáhlé stanovisko, které
začátkem ledna zaslalo Krajskému úřadu. Dne 18. 1. 2012 toto stanovisko města projednala
Rada města.
Následně Krajský úřad rozhodl, že předložený záměr, s ohledem na povahu a rozměr záměru,
obsahu obdržených vyjádření k oznámení, charakteru možných vlivů na veřejné zdraví a
životní prostředí, bude nadále posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí, v celém rozsahu (tedy zjišťovací řízení v úplném rozsahu – velká EIA).
UVR Mníšek pod Brdy je proto povinen zpracovat EIA dokumentaci pro posouzení celého
záměru a tu předložit k posouzení.
K dnešnímu dni UVR Mníšek pod Brdy žádnou dokumentaci pro posouzení nepředložil.
Není tedy zatím co posuzovat. Až bude předložena dokumentace k posouzení, najdete ji na
oficiálních stránkách města Mníšek pod Brdy včetně všech zpracovaných dokumentů, které
město nebo mikroregion k tomuto tématu připraví. Také zde najdete informace k
probíhajícím peticím. Petici „Spalovně v Mníšku pod Brdy jasné NE“ můžete podepsat také na
OÚ v Jílovišti.
Zástupci obcí SOMR ve svém usnesení č. 4/2012 zásadně a jednomyslně odmítají jakýkoli
projekt zařízení spalovny na úrovni regionu.
Dalším diskutovaným bodem byla situace ve školství. Všechny obce – zřizovatelé MŠ a ZŠ
hlásí naplněné kapacity již v letošním roce. Pro příští roky je nutné naplánovat přístavbu ZŠ v
Mníšku pod Brdy.
Fatková
Usnesením OZ č. 2e /13/2012 byl schválen souhlas
s užitím obecního znaku obce Jíloviště ve vydání
sběratelské kolekce „Erby měst a obcí České
republiky“ společností AKTIV 95 OPAVA, s.r.o., na
předmětech „BUTTEN“. Jedná se o nový sběratelský fenomén – BUTTONY – v počeštěném
výraze „PLACKY“. Společnost si dala za cíl vytvořit sběratelské kolekce různých motivů.
Podpořit sběratelské vášně dětí, mládeže i dospělých a nabídnout zábavu, vyplnění volného
času a poskytnout spoustu cenných informací o motivech na „PLACKÁCH“ v jednotlivých

kolekcích. Z celkového počtu 6 247 měst a obcí ČR jich zatím dalo souhlas a zapojilo se do
sběratelské kolekce 1 035. Více informací naleznete na www.plackuj.cz.
Fatková

ZE ZASTUPITELSTVA
ZE ZÁPISU ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JÍLOVIŠTĚ č. 13 / 2012
ze dne 26. 4. 2012
Přítomno: 8 zastupitelů a 23 občanů
ZO projednalo a schválilo:
 Rozpočtové opatření č. 2/2012, týkající se převodu částky 200 000,- Kč z prostředků na
rekonstrukci ulice Pražská na zahájení opravy staré hasičské zbrojnice.
 Smlouvu o zřízení věcného břemene – Na Plazích kNN. Jedná se o schválení
majetkoprávních stavů, týkajících se uložení kabelů el. vedení do země v ulici Na
Plazích.
 Smlouvy o zřízení věcného břemene RWE GasNet, s.r.o., na základě smlouvy o
smlouvě budoucí č. 36/11/4737 ze dne 23. 3. 2012. Tato Smlouva řeší uložení
plynovodu na obecním pozemku v lokalitě u okálů v délce 0,34 m.
 Souhlas s užitím obecního znaku.
ZO se seznámilo:
 S informací o neohlášené stavební činnosti. Starosta obce Ing. K. Dostálek seznámil
přítomné se stavebními úpravami na pozemku č. kat. 60/3 v chatové oblasti v Bučině,
za SRBA Servisem, které se začaly provádět bez stavebního povolení, souhlasu obce a
nebyly projednány se Stavebním úřadem v Mníšku pod Brdy. Na základě těchto
skutečností byla stavba zastavena. Citoval regulativ z platného ÚP obce, který se týká
chatové zástavby v Jílovišti. V tomto regulativu je uvedeno, že úpravy stávajících
objektů nesmějí měnit jejich charakter a objem.
 Se žádostí pana Ing. V. Pařízka ze dne 23. 4. 2012 o vybudování chodníku ze zámkové
dlažby, který by nahradil stávající chodník z betonových panelů a byl by příležitostně
využíván i k parkování vozidel a se záměrem souhlasilo. Definitivní rozhodnutí o
vybudování chodníku projedná zastupitelstvo obce Jíloviště po předložení vyhotovené
projektové dokumentace, schválené Odborem dopravy MěÚ Černošice a Stavebním
úřadem v Mníšku pod Brdy.

O bodu g) - Návrhu změny využití pozemků v Návrhu územního plánu Jíloviště - týkající se
lokality Na Močidlech - ZO nehlasovalo. Do termínu zasedání ZO nebyly známé všechny
potřebné skutečnosti.
Fatková

CO SE DĚJE V OBCI
Alice Štálová
† 20. května 2012
Všem, kdo měli Alici Štálovou rádi:
Milá Alice, v neděli 20. května 2012 jsem se dozvěděl, že k nám už nikdy nepřijdeš a
nepřineseš láhev merlotu, který jsi měla tak ráda Ty i Tvůj Jindra. Budou nám všem chybět
Tvoje příběhy z mládí, rozčilení ze současné politiky a z toho, jak se historie stále a stále
opakuje. I přes Tvých neuvěřitelných 93 let jsi pořád velmi přesně vnímala aktuální problémy
a nebála ses nazývat je pravými jmény. Poslední dva roky musely být pro Tebe mimořádně
těžké. Kdo z nás, o několik desítek let mladších, by se dokázal vyrovnat s pobytem v několika
zřízeních LDN, zdravotními problémy, složitým rodinným zázemím a stálou touhou po
samostatném životě v Jílovišti. Myslím, že Tvůj život by vydal nejméně na jeden román, který
jsme měli tu čest vyslechnout v řadě pokračování během Tvých návštěv. Nikdo z nás už
nebude mít příležitost vyslechnout úžasné příběhy z první republiky, okupace, z padesátých i
pozdějších let, které byly tak bytostně spjaty s naší republikou. Mé děti i jejich rodiče měli
díky Tobě protiváhu plytkých a krátkodechých zpráv z politiky, vývoje cen akcií a zlata.
Děkuji za sebe i svou rodinu.
JD.

Smýcení bříz
Na žádost Ing. V. Pařízka a na základě znaleckého posudku Ing. F. Tobolky z Lesů Jíloviště byly
smýceny břízy u okálů. Stromy vyrostly z náletu a jejich umístění ve zpevněných plochách
bylo příčinou odumírání vrcholových částí, které ohrožovaly komunikaci i chodce pádem
odesychajícího větvoví. Obecně se nedoporučuje břízy pěstovat ve zpevněných plochách
uličních stromořadí. Zde relativně rychle stromy chřadnou a odesychají od svých vrcholů.

Televizní a filmové natáčení
V pondělí 23. 4. 2012 byli naši občané pozváni na natáčení televizního
pořadu TV Prima „Česko na talíři“. Pořad představuje návrat k tradičním
českým receptům a kuchyni, regionální prodejce a produkty, krásy našich
obcí a také VIP hosty z kraje, kde se natáčí. V díle, který se natáčel v naší obci, byla hostem
Miss Eva Čerešňáková, která bydlí na Zbraslavi. K nám na Jíloviště však nepřijela. Jak se celé
natáčení podařilo, mohli diváci posoudit v neděli 20. 5. 2012, kdy byl pořad od 18:00 hodin
na TV Prima family odvysílán.
Děkujeme těm, kteří se přišli ke hřišti na natáčení pořadu s šéfkuchařem Jaroslavem
Sapíkem podívat a setrvali až do konce (od 10:00 – 13:00 hodin). Mezi diváky byli i přespolní
z Klínce a Lipenců.

Hned ve čtvrtek 26. 4. 2012 zaplnil stejnou plochu u fotbalového hřiště početný štáb filmařů.
Režisér Vít Olmer natáčel v ulici Lomená scény svého celovečerního filmu s názvem „Lehčí
než dech“.
Fatková

Cukroušův Mazec 2012
neb cukrmazec, jinak MTB marathon (bikermaraton) se startem a
cílem v Praze 5 – Zbraslavi, Na Plácku, byl situován do překrásného
prostředí lesů mezi Zbraslaví, Jílovištěm a Lipenci a obsahoval
všechny pasáže – lesní a polní cesty, louky a minimálně asfaltu.
Byl to nultý ročník MTB závodu určeného pro širokou cyklistickou veřejnost, v blízkosti Prahy,
pořádaný o.s. KT Tryskomyš, vítězem soutěže týmů Galaxy Serie 2011.
Závod se konal pod záštitou starosty Městské části Praha 5 – Zbraslav, pana Ing. Aleše
Háněla, MBA, za podpory starostů obce Jíloviště a Městské části Praha 5 - Lipence a byl
pořádán jako součást závodů Unie Amatérských cyklistů (UAC).
Vítězem na delší trati - 60 km (2 okruhy) se stal Jan Kec z klubu Superior Riders. Ujel ji za
2:14:44. Nejrychlejší na 30km dlouhé trati byl časem 1:11:04 Petr Koudelka z klubu Krab
Cycles Specialized
Mezi cyklisty byly i ženy. Nejlepší na delší trati byla mezi muži Šárka Vejvodová z Merida
Biking Teamu - 40. místo s časem 2:53:04. První ženou na kratší trati se stala na 15. místě
Karla Štěpánová z Kona Cycling Pointu časem 1:22:28. Tato závodnice byla nominována
reprezentačním trenérem na start Světového poháru v Novém Městě na Moravě a
v La Bresse ve Francii.
Pořadatelé děkují všem našim občanům za pomoc při zajištění trasy v katastru naší obce.
Uplatnily se i znalosti první pomoci a řízení vozidla. Při počtu cca 250 startujících došlo pouze
ke třem zraněním, která vyžadovala ošetření v ordinaci.
Tak příští rok možná I. ročník?!
Fatková

Dětské odpoledne,
připravené sportovci Jíloviště v sobotu 26. května 2012, bylo mimořádně vydařené. Od 12:30
hodin připravovali pořadatelé „sportoviště“ pro děti – překážkovou běžeckou dráhu, kužele
jako mety pro skákání v pytlích, branky s terči, střelbu na špalíčky, cíle pro granát a míček i
házení provázkovými oky. Nechybělo ani chytání rybiček pro nejmenší. Zajímavou a dětmi
hojně navštěvovanou disciplínu – shození plechovek proudem vody - připravili naši hasiči,
kteří na závěr předvedli některé způsoby stříkání vodou.
Od 14:00 do 16:30 hodin sbíraly děti na jednotlivých stanovištích body a ty pak mohly směnit
za nějakou hračku. Hodnota předmětů byla odstupňována počtem získaných bodů.
Podmínkou bylo splnění disciplíny na každém stanovišti. Pak se děti mohly vracet na
libovolné stanoviště, aby získaly další bodíky na hračky, které si vybraly. Nejvíce žádány byly
blikací brýle, autíčka, stříkací pistole na vodu (hodně dětí bylo v tom teplém dni pak
mokrých, protože je hned vyzkoušely). Na ceny finančně přispěla obec Jíloviště. Občerstvení
během celého odpoledne - pití, klobásky, dorty a ovoce - zajistila TJ Jíloviště. Dost pohybu si
s dětmi užili i jejich rodiče, když se přemísťovali mezi stanovišti.
Odpolednem provázel Milan Černý a další ochotní rodiče a sportovci vytrvali na stanovištích.
O doplňování tekutin, a nejen pro děti, se vzorně starala Zuzka Kadlecová, u grilu se s
klobáskami „hřála“ M. Hrubá.

Při závěrečném hodnocení pořadatelů, které se protáhlo do setmění, už „padaly“ návrhy na
další disciplíny pro příští rok. Tak se máte, děti, na co těšit.
Fatková

HASIČI
Zásahová jednotka
Pokračování letošních četných výjezdů naší zásahové jednotky:
 28. 4. 2012 zásah u požáru automobilu v Černolicích
 30. 4. 2012 po postavení májky a zapálení hranice 2x planý výjezd v době od 21:08
do 23:45 hodin.
 20. 5. 2012 požár lesa pod Cukrákem
 22. 5. 2012 hořící tráva v Černolicích. Poděkování za zásah od starosty Černolic
tlumočila paní Dana Tvrdoňová. Naši chlapci dojeli na místo požáru z hasičských
sborů první.
 28. 5. 2012 v odpoledních hodinách hašení staré slámy ve Všenorech
V pátek 25. května 2012 odvezl Mirek Petřík ml. a J. Tamchyna oba hasičské vozy na
technické prohlídky do stanice STK v Příbrami. Avie i Tatra „prošly“.

Branný závod Karla Košaře 5. 5. 2012
Za krásného slunečného počasí odstartovalo na trasu 24. ročníku BZKK padesát šest
závodníků. Letos byl začátek u Motorestu na Jílovišti a konec v hasičské zbrojnici v Lipencích.
Za SDH Jíloviště se přípravy trasy zúčastnil Radek Moureček, v Lipencích Honza Fatka, Tonda
Jiříček a B. Košařová. Přestože došlo v období příprav k menšímu „komunikačnímu šumu“,
zhostili se organizátoři svého úkolu ke společné spokojenosti závodníků. Kromě tradičních
disciplín – ve zručnosti (hod míčkem, výroba vlaštovky z papíru, chůze nebo skákání v pytli
apod.), testu ze znalostí požární prevence, střelby na špalíky i na terč - obohatili pořadatelé
úkoly otázkami ze znalosti naší republiky. Závodníci umísťovali na mapku naší republiky
terčíky s výrobky do míst, kde byl původ jejich produkce. Např. plzeňské pivo, Vitana, pivo
Svijany, Starobrno, rum Božkov apod. Na jiném stanovišti zodpovídali otázky z geografie.
Možná zde „nachytala“ mnohá dvojice trestné body. Během závodu také získávali soutěžící
indicie, podle kterých měli v cíli uhodnout společný výraz – jedno slovo. Zkuste si to také:
včela - K. Čapek – Anglie – závit.
Z celkového počtu 28 dvojic jich bylo 8 ve starší kategorii, od 40 let výše. Závodníci z Jíloviště
byli zastoupeni 11x v mladší kategorii a 3x mezi staršími. Oba putovní poháry zůstaly i tento
rok v Lipencích. Z mladších obhájili prvenství z loňska bratři Jan a Petr Fatkovi. I druhé místo
patřilo Lipencům, ale třetí příčku „obsadili“ Pavel Brychta a Tomáš Trkovský z SDH Jíloviště.
Mezi staršími byla oceněna z Jíloviště pouze nejstarší dvojice - „babi“ Součková a Fatková.
Dohromady jim byly 123 roky. Vítězi této kategorie se stali M. Pavlíček a T. Malý z Lipenců.
K obědu byla nudlová polévka a bramborový salát s řízkem. Přestože k dobré náladě
vyhrávala country skupina, pospíchali naši na mistrovský zápas fotbalistů na Jíloviště. Hrálo
se s Vonoklasy a šlo o prvenství v soutěži.
Při vyhlašování výsledku závodu zaznělo i poděkování rozhodčím, kteří byli na stanovištích,
i všem ostatním, kteří přispěli ke zdárnému průběhu celé akce, jíž se zúčastnili celkem 92
lidé. Všichni si zaslouží uznání.
Na start letošního ročníku přišlo o dvě dvojice více než minulý rok.
Bude nás víc i v roce 2013 ? !

I. kolo soutěže v požárním sportu dospělých
uspořádal SDH Klínec v sobotu 12. 5. 2012. Naše děvčata - M. Kirchmannová, L. Coufalová,
M. Kyptová, V. Mihálová, V. Marková, N. Marvalová, D. Pospíšilová, J. Krejčová - obhájila
prvenství nejrychlejším časem provedení požárního útoku na vodu. „Trenér“ K. Špaček byl
spokojený, družstvo postoupilo do druhého kola soutěže.
Muži - Michal Petřík, K. Špaček, K. Neuman, T. a Z. Trkovský, P. Brychta, F. Andres ml. opakovali dvakrát útok, protože nefungovala el. časomíra. Posledním pokusem s měřením
„na stopky“ vybojovali výborné druhé místo. Hned za nimi se umístilo druhé družstvo našich
hasičů – M. Kovařík, Mirek Petřík ml., P. Krištůfek, T. Cígler, A. Novák, J. Balcárek a J. Nový. I
muži budou náš sbor reprezentovat na okresním kole 2. 6. 2012 v Letech.

V. noční útočení v JZD
Po dětském odpoledni 26. 5. 2012 na hřišti v Jílovišti, kde naši chlapci zajišťovali disciplínu
„shazování plechovek proudem vody“ a připravili ukázku techniky stříkání, odjeli kolem osmé
večer na noční útočení, které pořádal již popáté SDH Sloup. Soutěž se konala v areálu
bývalého JZD. Soutěžilo se v kategoriích: PS do 12 ccm - muži, ženy, smíšená družstva
dohromady a PS nad 12 ccm - muži a ženy zvlášť. Všichni měli dva pokusy.
Náš sbor přijal pozvání poprvé a ve složení Fanda Andres ml., Pavel Brychta, Pepa Nový,
Michal Petřík, Karel Špaček, Zdeněk a Tomáš Trkovský vybojoval první místo mezi 23
soutěžícími družstvy. Smíšené družstvo – K. Špaček, M. Kirchmannová, L. Coufalová, M.
Kyptová, V. Marková, D. Pospíšilová, N. Marvalová - skončilo na 5. místě mezi 11 soutěžícími
družstvy této kategorie.
Při soutěži hrál DJ Hoppa ze známé diskotéky ve Hvozdnici. Závodníci se domů vrátili až
ráno.

Okresní soutěž v požárním sportu v Letech 2. 6. 2012
II. kolu soutěže v požárním sportu mužů a žen předcházela velmi deštivá noc. Terén u řeky
Berounky byl pro závodníky nejen mokrý, ale i dost nerovný. Podmínky však byly pro všechny
stejné a tak, po překonání počátečních organizačních potíží, se postavila na start závodu
3 družstva žen a 7 družstev mužů. Běžela se štafeta 4 x 100 m, štafeta jednotlivců 100 m s
překážkami, kdy muselo každé družstvo zaběhnout 4 platné časy, a prováděl se požární útok
na vodu s nástřikem el. terčů.
Naše děvčata - L. Coufalová, S. Černá, M. Kirchmannová,
M. Kyptová, V. Marková, Jana Marková, N. Marvalová a D.
Pospíšilová - se umístila na 2. místě za ženami ze SDH
Davle-Sloup a před hasičkami z Hostivic. S vítězným
družstvem bude Denisa hostovat v neděli 17. 6. 2012 na
krajské soutěži dorostu v Rakovníku. Svým časem na
štafetě jednotlivců se zařadila hned za tři závodnice ze
Sloupu.
Mužům z našeho sboru - F. Andres ml., J. Hudeček, L.
Hudeček, P. Krištůfek, J. Nový, Mich. Petřík, K. Špaček a Z.
Trkovský - se nepodařil požární útok na vodu a skončili na
7. místě.
Mezi rozhodčími byli na soutěži z našeho sboru M. Petřík
st. a R. Moureček.

Mladí hasiči
II. kolo hry PLAMEN v Radlíku 19. května 2012
I naši mladí hasiči přivezli ze své soutěže pohár a medaile za druhé místo. Celkem je na
okrese Praha-západ zapojeno do soutěže PLAMEN 11 kolektivů mládeže, SDH může přihlásit
10tičlenné družstvo v kategorii mladších (do 11 let) a starších (11 – 15 let). Největším úskalím
pro naše děti, soutěžící v kategorii starších družstev, byla štafeta CTIF, kde v prvním pokusu
nenastříkaly v limitu terče džberovou stříkačkou. Dávaly si však pozor na mluvení, za které se
přičítají trestné body. V druhém pokusu sice nastříkaly, ale „nachytaly“ velký počet trestných
bodů během provádění disciplíny. Nejlépe se jim povedl požární útok na vodu.
Gratulujeme dětem – H. Černé, L. Hudečkovi, K. Rábovi, T. Senftovi, M. Šmídovi,
F. Tamchynovi, N. Tymichové, J. a E. Veinhauerovým a A. Verbeščukové, i jejich vedoucím
Mich. Petříkovi a J. Novému. Zásluhu na úspěchu mají i ostatní členové našeho sboru, kteří se
věnovali dětem v jejich celoroční činnosti. Poděkování za pomoc patří i rodičům našich
mladých hasičů.
Teď si všichni odpočiňte, užijte si krásné prázdniny a v září začneme další ročník soutěže
2012 – 2013.
Noví zájemci o zapojení do činnosti mladých hasičů, hlaste se u paní J. Petříkové nebo
L. Fatkové. Potřebujeme vás!
Fatková

SPORTOVCI
Historie vzniku fotbalového hřiště
Kdysi dávno, na začátku 70. let minulého století, jsme se na jedné páteční hasičské (tehdy
požárnické) členské schůzi rozhodli vybudovat si svoje obecní fotbalové hřiště. Přestože jsme
měli v Jílovišti hodně fotbalistů, neměli jsme vlastní fotbalové mužstvo a všichni hráči hráli v
okolních vesnicích.
Po dvou jednáních s tehdejším vedením Místního národního výboru (MNV) v Jílovišti jsme se
dohodli, že MNV stavbu hřiště podpoří. Základem bylo, že MNV vykoupilo část zahrady od
paní Hany Krásové. V rámci tehdejší tzv. Akce Z, tj. v rámci dobrovolných kolektivních
neplacených brigád, jsme jako občané Jíloviště a příznivci fotbalu začali s vlastní stavbou, a to
s úpravou terénu, skrytím asi 15 cm zahradní hlíny. Největší problém nám dělaly vzrostlé
stromy – jedle, smrky a modříny. Jednalo se tehdy asi o 14-15 stromů ve věku kolem třiceti
až čtyřiceti let. Samozřejmě, mnozí z toho radost neměli. Zbavit se stromů je jednoduché, ale
vypěstovat je, vysázet a starat se o ně, to je umění. Chtěli jsme hřiště, tak stromy bohužel
musely pryč. Vytrhávali jsme je ze země náklaďákem PRAGA V3S. Museli jsme použít
směrové kladky, protože některé stromy měly kořeny velmi hluboko. Potom bylo třeba
vyrovnat terén do roviny a k tomu bylo použito veliké množství kamenů, bylo jich určitě přes
100 plných náklaďáků. Pomohl nám s tím podnik, který tehdy stavěl silnici pro motorová
vozidla D4. Kameny na naše hřiště pocházely z rozsáhlých zemních prací, spojených s
výstavbou D4 v okolí Jíloviště. Některé balvany byly tak mohutné (až 1 m3), že bylo třeba je
rozdrtit buldozerem. Na další urovnání terénu se potom navezlo několik fůr kamenné drtě.
Následovaly další fůry jílu a na závěr ještě přes 70 m3 škváry.

Prvními hráči na novém hřišti byli kluci, ze kterých později pan Jareš, sportovní nadšenec,
vytvořil první registrované žákovské mužstvo TJ Jíloviště. Po několika letech, po smrti pana
Jareše, převzal taktovku pan Ivo Černý, který se věnoval i starším hráčům. Pan Černý
obětoval pro TJ Jíloviště spoustu času a energie. Sehnal mj. maringotky, které sloužily jako
kabiny. Uplynul nějaký ten pátek a byl zakoupen velký autobus LIAZ. Tímto autobusem se
jezdilo nejen na zápasy, ale také na různé zájezdy, jako například na výstavu Země živitelka
do Českých Budějovic.
Hřiště se využívalo skoro ke všem akcím v obci, ať už to byla hasičská cvičení a výročí nebo
dětské dny. Nikdo neskrýval nadšení.
Škvárové hřiště mělo své klady i zápory. Třeba v jarním období, kdy na hřišti byl ještě sníh a
dojednal se nějaký turnaj, stačilo vzít sypač (VSV 6) se sněhovou radlicí a odhrnout z hřiště
sníh. Sněhovou radlicí se hřiště nepoškodilo, ale spíše ještě urovnalo. Turnaj se tak mohl bez
problémů hrát. Hlavní nevýhodou však bylo, že hráči byli při pádu často sedření až do krve.
Uplynul nějaký čas a tažným koněm jílovišťského sportu se stal pan V. Ryant. Nejprve získal
od Jednoty Praha-západ montovaný dům, tzv. teskobarák, který začal sloužit nejen jako nové
šatny, ale i jako společenský prostor pro schůze a oslavy. Kromě toho se pan V. Ryant zasadil
o vybudování volejbalového hřiště. Jednoho dne se mě zeptal, jestli bych mohl někoho
sehnat pro vyasfaltování volejbalového hřiště. To však byl tehdy veliký problém nejen kvůli
penězům, kterých se TJ Jíloviště nedostávalo. Potom se mi podařilo pro pomoc získat Okresní
správu silnic Zbraslav, která volejbalové hřiště nakonec vyasfaltovala. Jednání, která později
vedl pan V. Ryant, však nebyla jednoduchá. Součástí dohody bylo, že členové TJ Jíloviště
vyčistí a opraví vpusť dešťové vody z D4, kterou udržovala Okresní správa silnic.
Po devadesátém roce přišlo pro naše fotbalové hřiště špatné období. Část hřiště byla
odbagrována s poukazem na to, že pozemek nebyl od původní majitelky, paní Krásové, řádně
vykoupen. Podle mého to však byla nehorázná lež. Myslím, že to byla, bohužel, jedna z
důležitých příčin rozhádání se hasičů se sportovci.
Naštěstí došlo po roce 2000 hlavně díky pomoci JUDr. Jana Nekoly, velkého fotbalového
nadšence, k dostavbě hřiště do dnešního stavu. Hřiště bylo nejen zatravněno, ale byla
postavena nová klubovna a vybudováno bylo i zavlažování do země a osvětlení. Tímto začala
být fotbalová éra o něčem jiném.
Jíloviště, 27.5.2012 Bedřich Kovařík
Jíloviště A
Lety-Jíloviště A 1-0 - jediná jarní prohra Jíloviště A-Dublovice 11-0 Rožmitál-Jíloviště A 0-4
Jíloviště A-Vonoklasy 2-0 Podlesí-Jíloviště A 0-3 Jíloviště A-Hořovicko B 8-0 Nečín-Jíloviště A
1-5 Jíloviště A-Komárov 11-0 dvě kola před koncem máme náskok 6 bodů, takže stačí uhrát
ještě jeden bod a I.A.třída je naše.
Jíloviště B
Dolní Břežany-Jíloviště B 2-1
Jíloviště B-Bojanovice 2-2
Hvozdnice B-Jíloviště B 4-1
Jíloviště B-Radlík 5-2
Libeř-Jíloviště B 2-2
Jíloviště B-Zvole B 5-3
Vrané-Jíloviště B 3-1
Jíloviště B-Psáry 7-0 dvě kola před koncem je III.třída zachráněna ahoj
Pavel Šmíd
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Připomínky k projednávání změn územního plánu na veřejné
schůzi zastupitelstva Jíloviště, konaného dne 26. 4. 2012
- vyjádření občanského sdružení

Občanské sdružení zásadně odmítá navrhované změny územního plánu, které by vedly
k nevratné devastaci charakteru krajiny obce Jíloviště. Požadujeme dodržet původní ÚP,
který revitalizaci v uvedené oblasti chce docílit buď plněním původního účelu
(obhospodařované pole), nebo zatravněním a výsadbou zelených remízek s interakčními
prvky. V oblasti Močidel má být posílen rekreační potenciál krajiny nejen pro obyvatele obce,
ale i pro obyvatele Prahy - území se nachází v zóně každodenní rekreace obyvatel Prahy", viz
studie VÚLHM.
Z jednání zastupitelstva vyplynulo, že připravovaný návrh na změnu územního plánu je
připravován dlouhodobě a občanské sdružení nebylo přizváno k projednávání navrhovaných
změn, jak to ukládá zastupitelstvu zákon. Na tomto místě je vhodné připomenout volební
program vítězných kandidátů současného zastupitelstva, podporovaný i občanským
sdružením, který byl postavený, mimo jiné i na ochraně životního prostředí a dodržování
územního plánu. Pro obecní úřad byla vypracována i odborná studie soudním znalcem
vyhodnocující dopady další výstavby v lokalitě Močidla pro stabilitu území.
Hlavními důvody navrhovaných změn územního plánu, které uvedl pan starosta Ing.
Dostálek, je potřeba rozšíření obce a prázdná obecní pokladna, která by měla být naplněna
„darem“ od investora. K těmto nesourodým argumentům OS uvádí, že v současné době
nejsou využity ani všechny stavební parcely určené k rozšiřování obce a není tedy ani důvod
ke změnám územního plánu ve smyslu rozšiřování výstavby nad rámec stávajícího územního
plánu. Navíc obec nemá dostatečné zdroje pitné vody a velkým problémem může být i
zpracování odpadních vod. Co se týká předpokládaného „daru“, tak sama paní Dvořáková
(firma LA SABENA, a.s.) se na veřejné schůzi vyjádřila, že na dar není žádný právní nárok.
Navrhovaná změna územního plánu, navíc velmi vágně formulovaná, předpokládá zástavbu
v širokém rozmezí 12 až 20 tis. m2. Jaké jsou negativní dopady zástavby pro východní část
obce, kromě ekologických dopadů a zničení charakteru krajiny, pro který je doposud naše

obce vyhledávanou destinací? Především se pro většinu obyvatel obce výrazně zhorší životní
prostředí vlivem zvýšené automobilové dopravy, např. prašnost, hluk, riziko úrazů.
Co však postihne všechny obyvatele, kromě těch, kteří mají vlastní studnu, bude nedostatek
vody. Všichni si již zažili období sucha, kdy z kohoutku nekápla ani kapka, zákazy zalévání
zahrad apod. Pan starosta sám uvádí ve Zpravodaji obce Jíloviště (Zvonice 2, 2012), že
vydatnost čerpané vody z nově připojeného vrtu poklesla a řešením by mohl být přivaděč
vody z Baní, na který však obec nezískala dotace Přitom i předběžně odhadnuté náklady na
vybudování tohoto přivaděče jsou zcela jistě mimo finanční možnosti naší obce. Vůbec
neřešenou otázkou je i kapacita čističky odpadních vod a dopravní obslužnost v dotčené
oblasti. Další rozšiřování výstavby nad rámec územního plánu je hazardem nejen s životním
prostředím, ale i s občany této obce.
Občanské sdružení považuje důvody ke změnám v územním plánu za nezdůvodnitelné
a především výrazně účelové.
za občanské sdružení
RNDr. Jana Malá, CSc

Život obce Jíloviště
Pravdou je, že obec Jíloviště žije. A nežije pouze
poslední dobou díky Sdružení občanů na ochranu
krajinné oblasti Jíloviště. Život obce nespustil ani
pan starosta. Tato obec žije spolkovou činností
aktivních obyvatel, kterým není Jíloviště lhostejné.
Je jedno, zda tito obyvatelé působí v okrašlovacím
spolku, sboru dobrovolných hasičů, tělovýchovné
jednotě, turistickém oddílu mládeže nebo zásahové
jednotce obce. Každým rokem se zde rozsvěcí
vánoční strom, pořádá se stavění máje s pálením
čarodějnic, slaví posvícení, chodí Mikuláš se svou družinou. Občané mohou nakoupit
tématické zboží na velikonočním a vánočním bazárku. Děti se mohou účastnit dětského dne.
Jako další součást kultury je nutno uvést místní knihovnu. V době funkčního sálu se zde
konaly také plesy a zábavy. Sportovní vyžití nabízí 2 družstva dospělých fotbalistů hrající 1. B
třídu krajské soutěže a 3. třídu okresní soutěže. Družstvo mladých fotbalistů hraje okresní
soutěž. Sportovní činnost vyvíjí i Sbor dobrovolných hasičů. Družstvo žen skončilo letos v
okrese Praha-západ na 2. místě, muži obsadili 7. místo. Poháry ze soutěží často vozí kolektiv
mladých hasičů. Místní sbor pořádá také svou soutěž o putovní pohár a každoročně vánoční
turnaj ve stolním tenisu pro dospělé i děti. Turistický oddíl mládeže pořádá pravidelně výlety
do okolí. Spolková činnost zde má dlouhou tradici. Hasičské dění na Jílovišti začalo v roce
1882. Přes menší přestávky sbor pracuje ve společenské i kulturní oblasti dodnes, oblast
represe řeší zásahová jednotka.
V roce 1904 je založen podpůrný spolek Přemysl, jehož posláním bylo shromáždění financí na
veřejně prospěšné účely. Tento spolek zaniká nástupem komunistického režimu. V roce 1946
byl založen okrašlovací a osvětový spolek. V jeho čelo zasedly zdejší známé osobnosti,
pocházející převážně z nových obyvatel. Předsedou spolku se stal Stanislav Reiniš, učitel a
spisovatel, který popisuje ve své tvorbě i zdejší okolí. Spolek hodlal budovat hřiště,
sportoviště, vycházkové cesty, koupaliště v přírodě a organizovat přednášky, divadelní
představení, promítání filmů. Za dobu své existence vybudoval mimo jiné 3 odpočívadla s
lavičkami v lokalitě Na zvonici, sloužící k výhledům do kraje. Tyto výhledy i odpočívadla končí
výstavbou SRBA Servisu. To ještě neexistovalo Sdružení občanů na ochranu krajinné oblasti
obce Jíloviště. Proč? Dva členové ze tříčlenného petičního výboru zde již měli trvalé bydliště.
Sbor byl nuceně 28. 2. 1950 zrušen, na jeho působení navazuje od 15. 5. 2008 dnešní spolek.
Od roku 1975 zde hrají žáci organizovaně fotbal, rokem 1979 začínají hrát i dospělí. Desítky
let zde vyrážel turistický oddíl tělovýchovné jednoty na výlety a tábory po celé republice.
Stejný cíl má i turistický oddíl mládeže nyní. Krátce zde působil spolek národního sjednocení.
Je dobré vědět, že zde působí sdružení občanů, kterému není místní život lhostejný. Aktivita
občanů jistě přispěje k rozvoji společenského a kulturního života Jíloviště. Je pouze škoda, že
poslední akce Petice na ochranu krajinné oblasti Jíloviště budí značnou nedůvěru. Jistě
nedopatřením došlo k chybě při uvedení minimálně 30 lidí. Bohužel ve 4 případech se jedná
o chybu, která byla již v minulosti v některých případech posouzena jako pokutovatelný
přestupek. Zde však působí spíše jako podvod.
Radek Moureček
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