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"Hasič musí překonat svoje pohodlí, vrozené každému člověku,
a musí překonati lhostejnost, se kterou se na jeho obětavost,
statečnost, sebezapření a pracovitost skoro celý svět dívá."
(hasičské proslovy z r. 1928)

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
blíží se červen 2011 a polovina z prvního roku volebního období zastupitelstva obce, které
vzešlo z komunálních voleb 2010, uplyne. Mám před sebou volební programy všech stran,
které se těchto voleb zúčastnily. Tedy Sdružení nezávislých kandidátů a TOP 09, Sdružení pro
Jíloviště, Sdružení nezávislých kandidátů – Sportovci pro rozvoj Jíloviště a Hasiči a občané
Jíloviště. Je v nich hodně slibů a plánů, a proto bych Vás v příští Zvonici rád seznámil s tím, co
se zastupitelstvu obce za tento první půlrok z těchto volebních programů podařilo naplnit. Ve
všech programech se objevují dvě důležitá témata. Schválení územního plánu a využití
multifunkčního objektu č.p. 260 (Restaurace U Hastrmana) pro potřeby obce. Oběma bych se
chtěl věnovat ve „Slově starosty“.
Schválení návrhu nového územního plánu se zpozdilo. Důvody jsou dva. Prvním důvodem je,
že jeho zhotovitel, společnost ARCHIS s.r.o., sice již tento návrh předložil zastupitelstvu obce,
ale bohužel s mnoha chybami. Bylo proto nutné, aby byla vypracována jeho oponentura u
paní Ing. Mejsnarové. Na základě této oponentury a dalších připomínek z řad občanů a
zastupitelů se návrh nového územního plánu musí opravit. Druhým důvodem, a to hlavním,
je nutnost, aby z něho byla vypuštěna doprovodná komunikace l/4 z Baní k Motorestu
Jíloviště a na ni navazující obchvat obce. Ten měl odklonit dopravu z této doprovodné
komunikace od průjezdu motorových vozidel středem obce. Vypuštění doprovodné
komunikace je možné proto, že v novém územním plánu Středočeského kraje ZÚRce (Zásady
územního rozvoje Středočeského kraje) se již s touto doprovodnou komunikací nepočítá, a
proto ji ani náš územní plán nemusí respektovat. ZÚRka začne platit od začátku roku 2012, a
proto bude zastupitelstvo obce návrh nového územního plánu schvalovat až na svém prvním
zasedání v roce 2012.
Naše obec bohužel zatím nemá ani školku, školu, kostel a ani žádné prostory, ve kterých by
se mohli naši občané, maminky s malými dětmi, ale ani mládež scházet. Na setkávání zbývá
jedině využít restaurace a hasičskou zbrojnici. Restaurace U Hastrmana, Hotel CINEMA
Palace jsou však zavřeny, a tak zbývá Restaurace Pod lesem a Motorest Jíloviště, které Vám
tuto službu mohou nabídnout. Velkým problémem obce je také technický stav současné
budovy obecního úřadu. Její obvodové i vnitřní stěny místností v suterénu, ve kterých je
umístěna pošta a knihovna, jsou vlhké, střechou při prudkých deštích zatéká. Budova je v
majetku obce, ale pozemek, na kterém stojí, má jiného vlastníka. Ani velikostí budova
potřebám obce nevyhovuje. Kritická situace je hlavně v knihovně. Vlhké stěny neprospívají
ani knížkám ani zdraví paní knihovnici. Ke všemu je nutné rekonstruovat i hasičskou zbrojnici
pro její špatný stav.
Důsledkem těchto všech okolností je, že obec nežije, stává se noclehárnou. To byl také asi
důvod, proč se všechny volební programy zmiňují o využití multifunkčního objektu č.p. 260
(Restaurace U Hastrmana) pro potřeby obce. Konkrétně by se v tomto objektu jednalo
 o vybudování školky
 přestěhování pošty
 zachování restaurace a společenského sálu
 využití prostoru v podkroví pro obecní úřad, knihovnu a archiv
 dle možnosti vytvoření místnosti pro ordinaci např. praktického lékaře nebo zubaře

Bohužel však majitel tohoto multifunkčního objektu č.p. 260, společnost GZG, s.r.o., trvá na
prodeji za předpokladu, že obec koupí tuto společnost za původní cenu ve výši 15 mil. Kč
(aktuální cena je 12 mil. Kč). Na základě cenová kalkulace k tomu musíme přičíst odhadované
finanční náklady na rekonstrukci, přestavbu a dostavbu tohoto objektu, které se pohybují ve
výši cca 10 mil. Kč včetně DPH. Koupě tohoto objektu, tedy s.r.o., výše kupní ceny a také
výše finančních nákladů na rekonstrukci je proto pro obec nereálná. Další možností je, že
nějaký investor koupí tuto společnost GZG, s.r.o., zainvestuje rekonstrukci objektu s jeho
využitím tak, jak je výše uvedeno, a pak jednotlivým subjektům místnosti pronajme. I tato
možnost je pro obec nereálná z důvodu předpokládaného vysokého nájmu.
Zastupitelstvo obce na zasedání č. 2/2011 schválilo usnesení, ve kterém souhlasí s návrhem
finančního výboru, který navrhuje, že cena nemovitosti č. p. 260 při prodeji nesmí být
výrazně vyšší než 5, 5 mil. Kč z důvodu, že vyšší cena by byla nad finanční možnosti obce. V
různém se pak zastupitelé shodli, že řešení výstavby nebo rekonstrukce OÚ se nabízí ve 4
variantách:
 vybudování nového OÚ na obecním pozemku parc. č. 236/1 (u úpravny vody),
 využití objektu restaurace, služeb a obchodu č.p. 260,
 využití objektu hasičské zbrojnice,
 rekonstruování stávající budovy OÚ.
Po zvážení všech okolností jednotlivých variant by mělo dne 9. 6. zastupitelstvo obce na
zasedání č. 5/2011 vybrat a schválit jednu z výše uvedených variant.
Toto rozhodnutí zastupitelstva obce zásadně ovlivní budoucnost naší obce. Obec buď
zůstane noclehárnou, nebo Vám nabídne možnost se scházet, rozvíjet a smysluplně
využívat váš volný čas.
Karel Dostálek
Starosta

Z RADNICE
Dotace (ne)přidělené Ministerstvem pro místní rozvoj v programu
Podpory rozvoje a obnovy venkova
Netrpělivě očekávané rozhodnutí ministerstva bylo zveřejněno na internetových stránkách
poslední týden v květnu 2011.
Bohužel nebyla doporučena žádost o dotační titul č. 2 - Postavení objektu pro zázemí
volnočasových aktivit dětí a mládeže v obci Jíloviště ani žádost o dotační titul č. 4 - Obnova
staré hasičské zbrojnice ul. Pražská v obci Jíloviště.
Z 341 schválené žádosti dotačního titulu č. 2 jich je 29 ve Středočeském kraji. U dotačního
titulu č. 4. byla většina doporučených žádostí s výraznou charakteristikou sakrální stavby
(křížky, kaple, kapličky) a mezi 180 schválenými je jich ve Středočeském kraji 22.
V červnu 2011 očekáváme vyhlášení dalších výzev pro čerpání dotací a věříme, že se budou
týkat oblastí, kde budeme moci žádosti opakovat.
Fatková

ZE ZASTUPITELSTVA
ZE ZÁPISU ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JÍLOVIŠTĚ
č. 4 / 2011 ze dne 14. 4. 2011
Přítomno 7 zastupitelů a 9 občanů.
Úvodem zasedání starosta obce Ing. K. Dostálek přivítal přítomné a informoval o výsledku
„úklidové“ soboty 9. 4. 2011. V přistavených kontejnerech bylo 11 lednic, 12 televizorů a 30
pneumatik i s disky. Je to nepochopitelné proto, že současně probíhal i sběr nebezpečného
odpadu u OÚ. Sdělil také skutečnost, že přistihl stavební firmu ze Všenor, která přivezla
nevhodný odpad do kontejneru.
Předložil fotografie nepořádku v krajině okolo obce, a to je, bohužel, výsledek „péče“
některých občanů Jíloviště o životní prostředí kolem nás - Močidla , u okálů, Na Hájensku , v
Dubíčku.
Připomenul možnost pronájmu kontejneru na bioodpad, který bude svážen od dubna do
října ve 14denních intervalech. Překvapil ho malý zájem občanů.
Předseda KV R. Moureček seznámil přítomné s plněním usnesení – dopis manželům Hrubým
byl poslán v termínu, schody u mostu jsou opravené. Připomenul zveřejňování zápisu ze
zasedání na internetových stránkách obce.
Starosta obce sdělil, že při kontrole hospodaření obce ze dne 22. 2. 2011 nebyly shledány
chyby a nedostatky. Vyslovil poděkování paní M. Šedivé a D. Tvrdoňové za výbornou práci,
kterou odvádějí pro dobrý chod obce v kompetenci svých pracovních zařazení. Dokumenty z
kontroly jsou k nahlédnutí na OÚ.

OZ projednalo a schválilo:
 Opakovaně záměr (usnesení č. 2e/37/2010 ze dne 8. 9. 2010) a prodej (usnesení č.
2c/38/2010 ze dne 13. 10. 2010) předzahrádky panu A. Cvrčkovi. Důvodem je chybný
zápis v katastru nemovitostí. Nová výměra je o 8m² menší.
 Kupní smlouvu ve věci koupě pozemku parc. č. 19/7. Tento pozemek prodá pan Fr.
Andres obci k realizaci navrhovaného projektu opravy staré hasičské zbrojnice za
celkovou částku 10,- Kč. Ve smlouvě je článek, který ošetřuje případ změny užívání
pozemku pro účely obce. Pokud tato skutečnost nastane, připadne pozemek zpět
rodině Andresů. Starosta obce Ing. K. Dostálek poděkoval panu Fr. Andresovi ml. za
vstřícnost v souvislosti s opravou staré hasičské zbrojnice.
 Financování obrubníků a dlažby u Restaurace Pod lesem. Bylo vyhověno žádosti Ing.
O. Nového o spolufinancování úprav terénu u Restaurace Pod lesem. FV navrhl použít
fin. prostředky ve výši 80 000,- Kč z plánované investice na rekonstrukci ulice Pražská.
R. Moureček a S. Baudyš měli dotaz na šíři chodníku – měla by být dostačující.
V diskuzi zazněl návrh na rozlišení parkovacích míst odlišnou barvou dlažby.
 Rozpočtové opatření č. 2/2011, které se týká přesunu fin. prostředků z veřejné sil.
dopravy na opravu autob. čekáren cca 60 000,- Kč, vybudování cihelné šachty na
dešťovou kanalizaci, změn uložení STL plynovodu a financování veřejného osvětlení v










ulici Hasičská, kde bylo současně uloženo vedení pro připojení nn a veřejného
osvětlení.
Do 14 dnů by měla být zahájena oprava autobusových čekáren. Proti odcizení budou
použity nanýtované pásky na deskách.
Starosta obce Ing. K. Dostálek navrhl i možnost nápisů nebo znaku obce na deskách.
O. Šedivý navrhl provázat pásky s železnou konstrukcí.
Rekonstrukci vodovodního řadu v havarijním stavu na ulici Pražská společností LB
2000 s. r. o. klasickou výkopovou technikou ve výši vysoutěžené ceny díla 590 595,Kč včetně DPH. Další náklady podle skutečnosti, tj. úprava povrchů obecní
komunikace 5 cm živičnou vrstvou, uložení silničních obrub, dopravní značení a
rekonstrukce napojovaných uzlů do ulice Na Blatech a K Trnové budou klasifikovány
jako vícepráce a budou obcí uhrazeny do výše 110 000 Kč.
Starosta obce Ing. K. Dostálek konstatoval, že skutečnosti a potřeby, týkající se vedení
sítí, se odhalují postupně při jejich odkrývání. Poděkoval Ing. Bálkovi z VAK Beroun za
jeho věcné připomínky, týkající se nejen rekonstrukce vodovodního potrubí v ulici
Pražská, ale i připojení vrtu JL5:
Ing. Bálek po provedených měřeních a dodatečných zjištěních vedení infrastrukturní
sítě v ulici Pražská nedoporučil realizovat výměnu litinového vodovodního potrubí
protlakem. Tato technologie předpokládá uložení vedení v hloubce 2m. To je pro
případné budoucí opravy problematické. Na současné vedení sítí v ulici Pražská
nejsou projekty, kde by bylo přesně vyznačené jejich vedení. Vítěz výběrového řízení,
společnost LB 2000, s.r.o., naměřila skutečnou vzdálenost 175m (původní byla 160).
Souhlasí s provedením ručního výkopu za stejnou cenu.
Při rekonstrukci uzlů do ulic Na Blatech a K Trnové, které v projektu nebyly
zpracovány, vzniknou další finanční náklady. Provozovatel vodohospodářské sítě tuto
výměnu doporučuje!
Mandantní smlouvu s panem Ing. Melicharem na stavbu „JÍLOVIŠTĚ – PRAŽSKÁ
ULICE, rekonstrukce vodovodního řadu v havarijním stavu“. Dosavadní spolupráci s
ním hodnotil starosta obce Ing. Dostálek kladně.
Prodej dřeva z obecního pozemku parc. č. 236/11, pod cvičným hřištěm za 100,- Kč
volně loženého 1 m vytěženého dřeva.
Postup při budování domovní a kanalizační přípojky a její financování.
Starosta obce Ing. K. Dostálek otevřel diskuzi k financování přípojek a navrhl stanovit
konkrétní pravidla při určování úhrady. Dosud je obcí financována kanalizační
přípojka z hl. řadu k hranici pozemku vlastníka. Od roku 2001 umožňuje zákon č. 274
tuto skutečnost změnit a úhradu ponechat na vlastníkovi nemovitosti.
Ing. A. Cvrček navrhl rozlišit připojení nových domů a domů ve staré zástavbě.
Ing. Doubková doporučila podporovat v obci kanalizační přípojky z důvodu zlepšování
životního prostředí v obci. Odhadla cenu 1m přípojky na cca 1000,- Kč. Navrhla
oddělit financování vodovodních a kanalizačních přípojek, nové připojení a
rekonstrukci stávajícího připojení z potřeb vlastníka.
L. Fatková navrhla individuální řešení pro každý jednotlivý případ napojení na hlavní
řad, vzhledem k tomu, že nepřipojených domů je málo .
Ing. K. Dostálek informoval o právní konzultaci k nařízení připojení vlastníka
nemovitosti na veřejnou kanalizaci (v současnosti se řeší případ v ulici Lomená).
Teoretický příkaz je možný, praktický výsledek však dosud není znám.








ZO Jíloviště schválilo příspěvek na kanalizační přípojku k č.p. 2 a 54 od hlavního
kanalizačního řadu na hranici pozemku stavebníka ve výši =28.000,- Kč. Nadále bude
obec Jíloviště řešit kanalizační přípojky individuálně.
Finanční příspěvek ve výši =20 000,- Kč při vydání souhlasu k připojení budovy na
plynovodní řad.
Uhradit VAK Beroun náklady spojené s únikem vody (lokalizace poruchy a oprava) z
vodoměrné šachty na parc. č. 241/9 - TJ Jíloviště z rozpočtu obce. TJ Jíloviště na svoje
náklady zrekonstruuje podle norem vodoměrnou šachtu do příští zimy.
Rozpočet víceprací ve výši 83 389,- Kč na akci Jíloviště – Dešťová kanalizace v ulici
Pražská – I. etapa. Vícepráce vznikly vybudováním zděné šachty v návaznosti na
starou dešťovou kanalizaci a přeložky plynovodu u č.p.3 a č.p.27.
Smlouvy o zajištění přeložky STL a Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene.
Změny v uložení STL u č. p. 3 a č. p. 27 je potřeba provést i smluvně. Projektová
dokumentace musí být předložena majiteli plynovodu společnosti RWE.

1) Informace:
a) Žádost paní Angeliky Holubové
Starosta obce Ing. K. Dostálek seznámil zastupitele s žádostí A. Holubové, která nabízí práce,
týkající se úklidu v obci, pro případ odchodu pana Velase do důchodu. Zatím není aktuální
tuto záležitost řešit. Pan Velas své služby pro obec dosud nevypověděl. Nabízí se i možnost
nárazově využít osob nezaměstnaných nebo odsouzených na veřejně prospěšné práce.
b) Oprava autobusových čekáren
Železné konstrukce autob. čekáren natřel pan Velas modrou barvou a do 14 dnů se začne s
montáží stěn.
c) Řešení účelové komunikace ke hřbitovu parc. č. 437/1 a 184/2
Rodině Bartoňů, jako majiteli lesního pozemku, který chce obec směnit, byl zaslán dopis s
návrhem na výměnu. O odprodej nemají majitelé zájem. Na projektové dokumentaci na
veřejné osvětlení v lokalitě ulice Fr. Smolíka společnost Eltodo, s.r.o., pracuje.
d) Řešení účelové komunikace parc. č. 92/2
Protože cesta je vyjeta na pozemku pana B. Kovaříka a nesouhlasí se zanesením v katastru
nemovitostí, umístil pan B. Kovařík na cestu železnou závoru (fotodokumentace přiložena).
Po konzultaci s právníkem musí pan B. Kovařík závoru odstranit.
Ing. J. Vejnarová – cesta zanesená na katastru nemovitostí není vlastnicky vyřešena a je
potřeba její geometrické zaměření.
Ing. K. Dostálek – celá záležitost bude vyžadovat dlouhodobé řešení. Není však možné
zabránit majitelům chat k příjezdu do osady Bučina.
e) Informace o připojení vrtu JL5 a realizace dešťové kanalizace v ulici Pražská
K připojení vrtu dojde příští týden. O dešťové kanalizaci se hovořilo během jednání OZ.
2) Dotazy občanů.
Dotazy občanů byly zodpovězeny v diskuzích k jednání OZ.
Zasedání ZO – ve čtvrtek 9. 6. 2011 v 19,00 hod. v hasičské zbrojnici.
Fatková

CO SE DĚJE V OBCI
JÍLOVIŠTĚ - vodovod, rozšíření prameniště Jeptiška
Znovu bych rád zopakoval, že díky této investiční akci byl již připojen nový vrt JL5 do
vodovodního systému obce. Jejím zhotovitelem byla na základě výběrového řízení
společnost ZEPRIS, s.r.o. Dílo bylo předáno dne 22. 4. a obec již požádala Stavební úřad v
Mníšku pod Brdy a Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství o vydání
kolaudačního souhlasu. Díky novému vrtu, který má minimální vydatnost 3 l/s bude mít
obec dostatek pitné vody i v suchých letních měsících s menším obsahem dusičnanů a železa.
Celkové finanční náklady této investiční akce byly 3 078 tis. Kč plus nutné vícepráce za
technologii vystrojení vrtu, které byly provedeny na základě požadavků provozovatele
vodovodního řadu a kanalizace VAKu Beroun, a.s. ve výši 204 tis. Kč. Celková cena díla je tedy
3 282 tis. Kč. Na tuto investiční akci obec získala dotaci ve výši 1 693 tis. Kč.

Doplnění dešťové kanalizace v ulici Pražská v obci Jíloviště
Investiční akce „JÍLOVIŠTĚ – UL. PRAŽSKÁ, Dešťová kanalizace - 1. etapa“ byla dokončena dne
24.3. Jejím zhotovitelem byla na základě výběrového řízení také společnost ZEPRIS, s.r.o., s
cenou díla 557 tis. Kč. Znovu bych zrekapituloval, že v této ceně díla se nepočítalo s úpravou
provizorní asfaltové vrstvy komunikace v tloušťce 50 mm v místech, kde byl proveden výkop.
Původně se počítalo jenom se zhutněným štěrkem z důvodu, že se neví, kdy dojde k
rekonstrukci komunikace od OÚ Jíloviště k vyústění komunikace Lipová do ulice Pražská a to
byl také důvod, proč se zastupitelstvo obce rozhodlo, že místo uvažovaného štěrku se položí
provizorní asfaltová vrstva, která však finančně zatížila obec ve výši 126 tis. Kč. Další
vícepráce ve výši 83 tis. Kč vznikly díky nutné změně uložení STL plynovodu a vložením
nevyprojektované zděné kanalizační šachty do řadu dešťové kanalizace, do které ústí řady
odvádějící dešťové vody z ulice Lipová a ze statku č.p. 3. Celková cena díla je tedy 761 tis. Kč.

JÍLOVIŠTĚ - PRAŽSKÁ ULICE, Rekonstrukce vodovodního řadu v
havarijním stavu
Poslední již dokončenou investiční akcí je „JÍLOVIŠTĚ – PRAŽSKÁ ULICE, Rekonstrukce
vodovodního řadu v havarijním stavu“. Na základě výběrového řízení byla vybrána
společnost LB 2000, s.r.o. z Olomouce, která ve výběrovém řízení nabídla nejnižší cenu za
provedení díla ve výši 590 tis. Kč. Ve středu 25. 5. byl nový vodovodní řad i s přípojkami
připojen do vodovodní sítě obce. Do 3. 6. bude výkop zasypán a vše uklizeno.

UPOZORNĚNÍ
Také bych Vás chtěl požádat, abyste při zjištění, že ve Vaší ulici nesvítí svítidlo veřejného
osvětlení, nahlásili číslo, které je uvedeno na jeho sloupu, na centrální dispečink společnosti
ELTODO, a.s. Jde o bezplatné telefonní volání na číslo 800 101 109.

Černé skládky v obci
V naší obci vznikly tyto černé skládky
 v lese na konci ulice Baxovy, pozemek parc. č. 199. Majitelem pozemku je prof.
Bartoň – Dobenín Josef a Curryová Eva. Černá skládka obsahuje biologický odpad
(větve, trávu, keře, zbytky zeleniny),
 vedle okálu č.p. 142, pozemek parc. č. 147/2d2. Majitelem je Dalekorej Petr a
Dalekorejová Lydie. Černá skládka obsahuje biologický odpad (trávu), ale i stavební
suť a betonové panely,
 vedle obecní komunikace parc. č. 451. Černá skládka obsahuje biologický odpad
(trávu, větve, roští),
 za obchodem, pozemek parc. č. 142/1. Majitelem je Gottsteinová Marcela a
Drbalová Zdenka. Obsahuje stavební suť.
Bohužel, kdekoliv se objeví třeba jen malá hromádka trávy, svádí to některé z Vás, že do ní
přihodíte stavební suť, větve, keře atd. a tak již začne vznikat černá skládka. Vyzývám
proto všechny z Vás, kteří těchto výše uvedených černých skládek využíváte, abyste tak
nečinili. Porušujete tím zákon o obcích č. 128/2000 Sb., zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.
atd. a můžete být za to pokutováni. Biologický odpad máte možnost likvidovat pomocí
nádob na biologický odpad, které Vám budou pronajaty za cenu 120 l – 368,- Kč a 240 l 593,- Kč s vývozem 1 x za dva týdny od 1. června do konce měsíce listopadu. Likvidaci
stavebního materiálu si musíte zajistit sami!
Karel Dostálek

Nový nízkopodlažní autobus na Mníšecku
podle Informačního zpravodaje PID č.8/2011 z 29. 4. 2011
a č.10/2011 z 1. 6. 2011

Dopravce MARTIN UHER, s.r.o. zařadil do provozu
na linky Pražské integrované dopravy již sedmý
kloubový autobus. Zároveň rozšířil svůj vozový
park o deváté nízkopodlažní vozidlo. Nový
autobus bude provozován na linkách 317, 320 a
321 mezi Prahou, Mníškem pod Brdy a Dobříší.
Autobus značky Solaris Urbino 18 je plně
nízkopodlažní, má troje dveře a celkem 52
sedaček, které jsou opatřeny měkčími sedáky pro
pohodlnější sezení na delší vzdálenosti. Nový typ sedaček je také vybaven zvýšenými
opěrkami hlavy a nastavitelnými opěrkami na ruce. Pro lepší odvětrávání interiéru v letních
měsících jsou v autobuse instalovány velké větrací otvory v bočních oknech. Vůz je nalakován
v jednotném nátěru PID, který tvoří kombinace červené, modré a bílé barvy, a plně odpovídá
požadovaným standardům kvality pro nové příměstské autobusy PID.
Nízkopodlažní kloubové autobusy Solaris Urbino 18 jsou provozovány na linkách PID u třech
dopravců (MARTIN UHER – 3, Veolia Transport Praha – 3 a ČSAD Střední Čechy – 4). Díky
svojí konstrukci a širší karoserii nabízejí více místa pro cestující a umožňují snadný nástup
vozíčkářů, cestujících s kočárky a méně pohyblivých osob.
Dopravce MARTIN UHER má jeden z nejmladších vozových parků v rámci Pražské
integrované dopravy – průměrné stáří je 7 let.
Martin Uher také stál u zrodu Pražské integrované dopravy – na linkách PID jezdí již od roku
1992 (linka 255), první příměstská linka tohoto dopravce byla zavedena v roce 1995, a to pod
číslem 360 do Jíloviště. Do Mníšku pod Brdy byly zavedeny linky PID o rok později a letos 1.
července tomu bude již 15 let.
V současné době zajišťuje dopravce MARTIN UHER provoz na linkách PID, které obsluhují
jižní okraj Prahy a jihozápadní část Středočeského kraje. Konkrétně se jedná o linky 314, 317,
318, 320, 321, 446, 447, 448, 449 a také brdský cyklobus.

Trvalé změny PID od 12.6.2011
K celostátnímu termínu změn jízdních řádů dochází většinou pouze ke kosmetickým úpravám
jízdních řádů především na příměstských autobusových linkách. Významnější změnou je
rozšíření noční obsluhy regionu jižně od Prahy. Nově bude také garantován provoz
nízkopodlažních autobusů na linkách 317 a 321.

Změna charakterů zastávek
Jíloviště, hlavní silnice: na znamení (původně stálá) ! ! !
nezapomeňte si v autobuse zazvonit nebo na zastávce mávnout, platí pro oba směry
Líšnice, hlavní silnice: na znamení (původně stálá)
Mníšek pod Brdy, závod (hl. sil.): na znamení (původně stálá)

Novinky v bezplatné přepravě na území Prahy od 1.7.2011
Od 1.7.2011 dochází k rozšíření bezplatné přepravy o děti od 10 do 15 let a o seniory od 65
do 70 let. Pro lepší orientaci jsme pro Vás připravili následující souhrn podmínek a
požadavků pro jednotlivé věkové kategorie, které mohou jezdit po Praze od 1.7.2011
bezplatně.
 Děti od narození do 6 let
• jezdí zdarma v Praze i mimo Prahu
• nemusí nijak prokazovat věk
 Děti od 6 do 10 let
• jezdí zdarma pouze v Praze
• musí prokázat věk jakoukoli průkazkou ověřenou vydavatelem (jméno,
příjmení, datum narození, fotografie)
• pokud nemají žádnou průkazku  platí poloviční jednotlivé jízdné
 Děti od 10 do 15 let
• jezdí zdarma pouze v Praze
• musí se prokázat opencard s nahranou aplikací „jízdné zdarma“ za 120 Kč
• pokud nemají opencard s aplikací „jízdné zdarma“, ale mohou prokázat věk 
platí poloviční jednotlivé jízdné
• pokud nemohou ani prokázat věk  platí plné jízdné
 Senioři od 65 do 70 let
• jezdí zdarma pouze v Praze
• musí se prokázat opencard s nahranou aplikací „jízdné zdarma“ za 120 Kč na
max. 6 let
• pokud nemají opencard s aplikací „jízdné zdarma“ za 120 Kč, ale mají
„průkazku PID“  platí po Praze poloviční jednotlivé jízdné
• pokud nemají ani „průkazku PID“  platí plné jízdné
 Senioři nad 70 let
• jezdí zdarma v Praze i okolí (ve vnějších pásmech pouze v autobusech PID)
• stačí se prokázat občanským průkazem ČR, povolením k pobytu v ČR nebo
identifikační průkazkou PID případně opencard za 20 Kč
• pro bezplatné cestování po Praze ve vlacích je nutné mít opencard s aplikací
„Senior 70+“ za 20 Kč na 4 roky
• pokud nemohou prokázat věk  platí plné jízdné

Nejčastější dotazy ke změně Tarifu PID od 1.7.2011
1. Je mi 70 a více let. Budu také potřebovat opencard?
Ne. Pro osoby starší 70 let se nic nemění, pro bezplatné cestování postačí i nadále
občanský průkaz nebo identifikační průkazka PID, která dokladuje váš věk. Pokud však
chcete jezdit po Praze zdarma také ve vlacích PID, potřebujete opencard s nahranou
aplikací Senior 70+, která stojí 20 Kč na 4 roky.
2. Mému dítěti je mezi 6 a 10 lety. Mění se pro něj při cestách po Praze něco?
Ne. Pokud prokáže věk jakoukoli průkazkou ověřenou vydavatelem, na které bude
jméno, datum narození a fotografie, jezdí po Praze i nadále zdarma. Prokazovat se
samozřejmě může i pomocí opencard s nahranou tarifní kategorií.
3. Co mám udělat, abych jezdil po Praze zdarma od 1. 7.2011? (10-15 nebo 65 70 let)
Lidé, kteří mají nově nárok na bezplatnou přepravu, budou potřebovat opencard s
nahranou aplikací, která stojí 120 Kč s platností max. 6 let. Je tedy nejdříve nutné
zažádat o opencard (pokud ji už nemáte) a poté si na ní nechat nahrát příslušnou
aplikaci na kterémkoli místě, kde se prodává elektronické jízdné PID.
4. Odkdy a kde si mohu nahrát aplikaci na opencard, abych mohl jezdit zdarma?
Novou aplikaci pro bezplatnou přepravu pro děti od 10 do 15 let a pro seniory od 65
do 70 let na území Prahy si bude možné nahrát od 20. června 2011 na kterémkoli
místě s prodejem elektronického jízdného PID (zejména ve stanicích metra). Před
tímto datem není možné tuto aplikaci na opencard nahrát.
5. Co když si nestihnu opencard pořídit? Dostanu i přesto v Praze slevu?
Bezplatná přeprava pro děti od 10 do 15 let a pro seniory od 65 do 70 let je
podmíněna vlastnictvím opencard s nahranou příslušnou aplikací. Pokud ale dítě
prokáže věk jakoukoli jinou průkazkou se jménem, fotografií a datem narození (nebo
senior „průkazkou PID“), zaplatí pouze poloviční jednotlivé jízdné. Pokud však
nedoloží věk ani tímto způsobem, nárok na žádnou slevu nemá a zaplatí plnocenné
jízdné.
6. Je mi mezi 60 a 65 lety. Mohu dál jezdit po Praze se slevou?
Ano. Pro seniory mezi 60 a 65 lety se ohledně prokazování slev nic nemění. Pokud se
prokážou „průkazkou PID“ nebo aplikací „průkazka PID“ na opencard, jezdí po Praze
za poloviční jednotlivé jízdné. S opencard si lze kupovat i předplatní kupony za
sníženou cenu.
7. Budu-li jezdit po Praze zdarma, co potřebuji za jízdenky při cestě mimo Prahu?
Bezplatná přeprava je v mimopražských tarifních pásmech umožněna pouze dětem
do 6 let a seniorům nad 70 let (těm jen v autobusech). Kdo jezdí zdarma jen po Praze
a chce jet vlakem PID nebo příměstským autobusem za její hranice, musí si dokoupit
jízdenku pro příslušný počet vnějších tarifních pásem.
8. Může si opencard pořídit i mimopražský zájemce nebo cizinec?
Ano, vydání opencard není podmíněno ani trvalým bydlištěm, ani státním
občanstvím.

9. Kolik stojí vydání opencard a jak dlouho to trvá?
Vydání osobní opencard je i nadále bezplatné. Standardní doba pro zpracování
žádosti a výrobu je cca 14 dní. Pokud na její vydání spěcháte, můžete si kartu pořídit
na počkání (poplatek za expresní vydání karty je 250 Kč).
10. Kde a jak půjde vrátit nevyužité jízdenky?
Nevyužité již neplatné jednotlivé jízdenky PID se budou zpětně vykupovat v budově
Centrálního dispečinku v ulici Na Bojišti 5, Praha 2 (hala v přízemí, přepážka číslo 9), a
to až do konce roku 2011.
Více informací o novinkách v Tarifu PID najdete na www.ropid.cz , www.opencard.cz nebo
www.dpp.cz .
Fatková

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
Fotbalové celebrity v Lipencích, „O pohár Ivana Haška“
v sobotu 11.6.2011
Pohár Ivana Haška – turnaj přípravky
Program:
10:45 Slavnostní zahájení turnaje za účasti Ivana Haška
11:00-13:35 Zápasy turnaje
13:00 Otevření Game zóny pro děti
13:45 Slavnostní vyhlášení výsledků turnaje
Fotbalová paráda Lipence 2011
14:00 Slavnostní nástup účastníků turnaje osobností (Háša Team, Sigi Team, Amfora)
14:10 -15:05 První zápas turnaje osobností
15:15 – 16:15 Druhý zápas turnaje osobností
16:15 – 16:20 Exhibice lipeneckých žen - Sokolek
16:30 – 17:30 Třetí zápas turnaje osobností
17:45 Slavnostní vyhlášení výsledků turnaje osobností
18:00 – 19:00 Zápas starých gard (40+) a žáků (2000-2001) Lipence – Zbraslav
19:00 Autogramiáda osobností
20:00 Losování tomboly
20:15 Diskotéka Jirky Kulhánka
20:45– 22:15 Diskotéka Petra Salavy
22:15 – 01:00 Diskotéka Jirky Kulhánka
Výkop turnaje osobností bude mít Jiřina Bohdalová, moderuje Libor Bouček.
Jisté hvězdy týmů:
Háša Team: Ivan Hašek, Ivan Trojan, Ladislav Vízek, David Novotný, Ondřej Vetchý, Vladimír Šmicer, Martin Dejdar
Sigi Team: Horst Siegl, Pavel Kuka, Tomáš Řepka, Sagvan Tofi, Vojtěch Dyk, Jakub Prachař
Amfora: Petr Salava, Karol Dobiaš, Jan Berger, Jan Rosák, Roman Šebrle, Karel Šíp

Restaurace Pod lesem
Začátek je vždy ve 20:00
23.06. Music box s kapelou Queen
02.07. Karaoke
16.07. Podřibský Band

Motorest Jíloviště
Začátek je ve 20:00
24.06. Netradiční dívčí kapela „Český holky“ za podpory dvou mužů – muzikantů
hrají country, trampské písně a lidovky

OKRAŠLOVACÍ SPOLEK
Novinky z okrašlování
Také v tomto čísle Zvonice přinášíme stručné zprávy z dění v Okrašlovacím spolku Jíloviště.
I přes to, že se nepodařilo získat v rámci otevřeného dotačního programu na Ministerstvu
pro místní rozvoj příspěvek na rekonstrukci staré hasičské zbrojnice, zůstává tato akce
hlavním okrašlovacím záměrem. Nadále budeme sledovat další příležitosti k čerpání v
grantových projektech. Aktuálně je jedinou možností pro zahájení prací na rekonstrukci
financování získané z prostředků veřejné sbírky. Proto se na vás, občany a příznivce Jíloviště,
obracíme znovu s výzvou a prosbou k přispění ve prospěch zlepšení vzhledu této historické
stavby v centru obce. O historii staré hasičárny se můžete zároveň detailně dočíst také v této
Zvonici.
Sbírka je dostupná na účtu číslo: 2900065378/20101 (Fio, družstevní záložna).
Členové Okrašlovacího spolku se také dohodli na opětovné žádosti na čerpání příspěvku z
programu Nadace Telefonica Czech Republic. Žádost bude směrována na získání prostředků
pro zakoupení laviček do obce, po kterých volají zejména starší občané. Výsledky budou
známy v průběhu léta.
Další termín setkání spolku je naplánován na 15. srpna 2011.
Za Okrašlovací spolek Gabriela Tamchynová

HASIČI
Hasičská zbrojnice - historie
Ze řady staveb, které jsou spojeny s venkovem, jsou hasičské zbrojnice, kromě kostelů, far,
škol, hostinců a sokoloven, příkladem společenského života vesnic. Jedním z důvodů opravy
a uvedení této stavby do původního stavu je, že se jedná o němý důkaz spolupráce a
soudružnosti občanů ve vytváření a ochraně hodnot a kulturní činnosti. 55 let tato stavba
sloužila k uskladnění techniky, se kterou členové sboru chránili lidi před ohněm, ale také
vozili lidi do nemocnic a porodnic při „samaritánské činnosti“.
Historie této budovy je velmi úzce spjata s hasičským hnutím. Samo hasičské hnutí vzniká
v Čechách prvním sborem ve Velvarech. Je založen v roce 1864 a další sbory vznikají podle
jeho stanov, například Zbraslav. Pod ideálem pomoci bližnímu vznikají i sbory v našem okolí
(1877 Líšnice, 1878 Mníšek pod Brdy, 1879 Čisovice, 1880 Dobřichovice). Obec Jíloviště
nezůstává pozadu a dne 15. dubna 1882 se obecní výbor jednohlasně usnáší na koupení
čtyřkolové stříkačky a následně výstavbě hasičské kolny. Zde má být uskladněno hasičské
náčiní a pohřební vůz. Stavba je započata 1. května 1882 a uvolněno je 710 zlatých. Cena
stříkačky je přibližně 600 zlatých. Částka je rozdělena na dvě splátky pro rok 1882 a 1883.
Pozemek na tuto kolnu poskytuje bezplatně pan František Andres, číslo popisné 3, na dobu

služby této budovy pro hasičské účely. Tyto pozemky věnuje dnešní pokračovatel
hospodářské tradice pan Andres Františk ml. obci. Budova je postavena s rozměry 9x6 metrů.
Její střechu zdobí věžička se zvonem, který oznamuje jak požár, tak i úmrtí v obci. Tento zvon
je zachován do dnešních dnů. S budováním elektrické sítě přichází přístavba v podobě
trafostanice, zbourané po roce 1989. Modernizace přichází i k hasičům. Ruční stříkačku
nahrazuje v roce 1937 stříkačka motorová, koně nejprve vůz Mercedes, později Chevrolet.
Druhý jmenovaný se stříkačkou Smekal nachází domov v nové hasičské zbrojnici postavené
v roce 1963. Poté slouží stará „hasičárna“ jako skladiště národního výboru, později obecního
úřadu až do dnešního dne. Vybavení dobrovolného sboru se rozrůstá, a proto je původně
nová „hasičárna“ z roku 1963 přestavována členy, a v roce 1987 předána k užívání zvětšená
stavba. Bohužel ani dnešní stavba už neodpovídá prostorově vybavení nynější zásahové
jednotky. Nová hasičská zbrojnice se týká budoucnosti, ale neměli bychom zapomínat na to,
kde tyto myšlenky začaly, a snažit se zachovat jeden z pomníků společenského života obce.
Radek Moureček

Z činnosti zásahové jednotky
Děkujeme za poskytnuté použité autobaterie a železný šrot při sběru v březnu a dubnu
tohoto roku.
 8. 4. 2011 hašení hořící chaty ve Všenorech
 21. 4. 2011 likvidace lesního požáru nad Všenory
 5. 2011 výjezd k hořícímu automobilu na Strakonické silnici u Cukráku
 dle potřeby je zavážena voda na hřbitov (8. 4. a 24. 5. 2011)
 25. 5. 2011 asistence při transportu zraněného v Jílovišti
 26. 5. 2011 prošly oba požární vozy SDH Jíloviště STK
 stavebním úřadem byl vydán souhlas k postavení přístřešku za HZ pro Tatru
Branný závod Karla Košaře – 23. ročník.
Sobota 7. května 2011 se opět vydařila. Slunečno bylo už od rána a k hasičské zbrojnici na
Jílovišti přišlo na osmou hodinu ráno 20 závodníků v kategorii mladších, od 18 do 39 let a dvě
dvojice starší kategorie, kdy jeden z nich již oslavil své čtyřicáté narozeniny.
Start Avie, která odvážela závodníky, se nezdržoval, řidič – Pepa Obermajer ml. se musel
ještě“otočit“ a na pomoc přijel Honza Fatka z Lipenců s hasičským tranzitem pro 9 osob. Na
start do Lipenců si jelo pro konečné pokyny i osm rozhodčích.
Před desátou hodinou odstartovala první dvojice a pak následovalo dalších 25. Na trase,
kterou pečlivě vybral J. Fatka, bylo připraveno na stanovištích celkem 19 rozhodčích s úkoly,
které prověřily znalosti i fyzickou zdatnost, šikovnost a orientaci závodníků.
Proběhli nebo prošli území od Berounky „Na vírku“, to je mezi Černošicemi a Radotínem,
přes Kazínskou skálu, stoupáním pověstné „másílko“ z Mokropsů (to si dali někteří dolů i
nahoru) a Bučinu na Jílovišti. Cíl v motorestu na Jílovišti našli všichni. Ten jim „ukázala“
poslední mapka, v pořadí třetí, s fotografií oroseného půllitru s pivem. Užili si střelbu, která
byla hned dvakrát - na špalíky a do terčů. Nechyběly „oblíbené“ testy z požárních znalostí.
Opakují se stejné otázky, a přesto nad nimi závodníci dlouho přemýšlejí.
Nejrychleji proběhli trať bratři Jan a Petr Fatkovi z Lipenců a obsadili první místo. I druzí byli
mladí lipenečtí hasiči – Martin Emler a Lukáš Rak. Diplom za třetí umístění si odvezli na
Jíloviště Veronika Marková a Lukáš Klucký. Další nejlepší dvojice z Jíloviště – Radek Moureček
a Honza Vorel obsadila páté místo.
Putovní pohár pro nejlepší dvojici ve starší kategorii (od 40 let výše) získali, stejně jako
minulý rok, hasiči z Lipenců – Josef Vladyka a Karel Kobliha. Druzí byli Karel a Ondřej Krůtovi
(otec a syn), třetí Martin Říha a Petr Bubeník. Vlasta Pospíšilová a Zdena Krejčová se umístily
na 4. místě. Třetí a poslední žena v kategorii starších - Iveta Charousková spolu s partnerem
Františkem Holekou z Lipenců obhájili prvenství nejstarší dvojice, která se závodu zúčastnila.
Bylo jim dohromady 101 let.
Nejdelší čas na trati měla dvojice Karel Špaček a Martin Zima z Jíloviště. V cíli dostali malé
želvičky. Překvapili novým účesem a obarvenými vousy na tvářích. Všichni si užili hezký den.
Sice ani jeden z putovních pohárů letos na Jíloviště „neputoval“, ale sliby zúčastněných, že
příští rok to bude jinak, jsou nadějí do pokračování dalších ročníků.
Božena Košařová, manželka „otce“ myšlenky uskutečnit tento závod, a Josef Fatka, autor
trasy branného závodu, poděkovali za pořádající hasičské sbory za účast závodníkům i 25
dobrovolníkům, kteří strávili na zajištění kontrolních stanovišť skoro čtyři hodiny.
Náročný den zakončili všichni při hudbě a tanci, ke kterému načerpali síly po vydatném
obědě v motorestu na Jílovišti.

Okrsková soutěž v Malé Lečici, v sobotu 28. 5. 2011.
Na soutěži 7. okrsku OSH ČMS okresu Praha – západ reprezentovalo náš sbor jedno družstvo
žen a dvě družstva mužů. Soutěžilo se v požárním útoku na vodu. Po delší neúčasti našich
žen v této soutěži byla naše „sedmička“ - Marie Kirchmanová, Milča Kyptová, Věra
Mihálová, Lucka Coufalová (Čámská), Jitka Marková ml., Jarka Šmídová, Hanka Šichová - ze
čtyř soupeřících družstev nejlepší a vrátila SDH Jíloviště v ženské kategorii na stupínek
nejvyšší.
Michal Petřík, Mirek Petřík ml., Tomáš Cigler, Karel Neuman, Petr Šmíd, Tomáš Trkovský a
Pavel Krištůfek skončili na třetím místě a zajistili našemu SDH, stejně jako děvčata, postup
na okresní kolo ve Zlatníkách, v sobotu 11. 6. 2011. Po opakovaném startu (nefungující
časomíra) předvedlo naše druhé družstvo mužů – Karel Špaček, Pepa Nový, Petr Matys,
Honza Hudeček, Fanda Andres ml., Pavel Brychta a Jakub Šura - už jen „exhibiční“ požární
útok na vodu a skončilo na 10. místě.

Mladí hasiči
V úterý 10. 5. 2011, za přítomnosti místostarosty SHČMS okresu Praha – západ pana
Vratislava Horáka, prokázaly naše děti své znalosti v testech požárních odborností.
Tomáš Senft – preventista, Lukáš Hudeček, Honzík a Evička Veinhauerovi, Martin Šmíd ,
Anetka Verbeščuková a Kuba Rába – kronikář, Natka Tymichová a Hanka Černá – strojník,
Milan Černý - velitel. Všichni prospěli – blahopřejeme!
II. kolo PLAMEN - Slapy 21. 5. 2011
Přestože jsme mohli na základě účasti v prvním kole přihlásit do soutěže družstvo starších i
mladších, podařilo se připravit na soutěž jen družstvo jedno. Podle věku dětí v kategorii
starších: Jana Krejčová, Síma Černá, Natka Tymichová, Lukáš Hudeček, Milan Černý, Tomáš
Senft, Hanka Černá, Martin Šmíd, Evička a Honzík Veinhauerovi. Počet závodníků doplňovali
náhradníci – Kuba Rába a Filip Tamchyna.
Naším cílem bylo udržet se v soutěži (nebýt diskvalifikováni) a umístit se co nejlépe. Děti však
překvapily a překonaly naše očekávání. Přivezly domů medaile za třetí místo ! ! ! Za
družstvem z SDH Sloup a Hradištko to vůbec není špatné. Některá disciplína se vydařila (na
útoku CTIF naše děti nedostaly žádné trestné body za mluvení !!!) jiná se příliš nepovedla
(tentokrát požární útok na vodu) a tak víme, kde se vylepšit.
Poděkování patří dětem i všem, kteří se podíleli na přípravě (Michal Petřík, Pepa Nový, Karel
Špaček, Jana Petříková, Štěpán Moravčík), pomáhali na soutěži (Denisa Pospíšilová) i s
dopravou dětí (Jindra Tamchyna, Ivana Veinhauerová). Také pořadatelé z SDH Slapy připravili
soutěž dobře.
Pro náhradníky sice medaile nebyla, ale na jejím získání mají také velkou zásluhu. Chodili
totiž poctivě na nácviky a moc tím pomohli při tréninku. Spolu s dětmi chodila cvičit i Terezka
Moravčíková. Věkem je s Filipem v kategorii přípravky a opravdové medaile je určitě teprve
čekají.
Kubovi patří pochvala za pomoc mladým hasičům ze Středokluk.
Přestože bylo úmorné horko, hrály děti v čase mezi plněním disciplín Frisbee (házení
létajícím talířem).

Jako vždy jsme měli zastoupení i mezi rozhodčími. Hlavním rozhodčím závodu byl Mirek
Petřík – starosta našeho sboru, na požárním útoku na vodu Radek Moureček, a pomocného
rozhodčího na štafetě požárních dvojic dělal Pepa Nový.
Od 7:00, kdy byl sraz na zbrojnici v Jílovišti, do návratu v 17:00 hodin, to byl pro všechny
určitě velmi náročný, ale vydařený den.

Pozvánka na soutěž v požárním útoku mužů a žen

„O putovní pohár SDH Jíloviště“
Soutěž se koná dne: 25. 6. 2011 od 9:00 hod.
Místo konání soutěže: Tréninkové hřiště SDH Jíloviště (pod
areálem TJ)
Těšíme se na vaši účast, přijďte podpořit naše hasiče a hasičky.
Za SDH Jíloviště Fatková

TURISTICKÝ ODDÍL
Turistický oddíl Jíloviště
Turistický oddíl se pustil do poslední části přípravy na letní
tábor, který se uskuteční od 9. – 16. července. Tuto sobotu
jsme se zúčastnili pochodu „Slévání vody“ z Jíloviště do
Radotína. Cestou jsme se podívali do míst, odkud Kazi
prorokovala slávu Prahy a svoji pouť jsme zakončili po
solidních 10 km v Radotíně na nádraží, kudy projížděl slavný
původní Orient Expres, o kterém psala i Agátha Christie.
Tématem letošního tábora, na který pojedeme do Česko-Saského Švýcarska, je Pán prstenů.
Ty z vás, kteří znáte Pána prstenů, jistě nepřekvapí, že budeme podnikat dobrodružné
průzkumné výpravy po zdejší úchvatné krajině. Účastníci se mohou těšit nejen na tradiční
oblíbené hry, ale i na několik nových her, jako je soutěž o nejhezčí tématický kostým, který
musí mít všichni účastníci s sebou.
Marie Kuželková
Jan Vorel

Přihláška

Jméno: ............…................……………….……....……

Příjmení: ............…................……………….……....……

Datum narození a rodné číslo: ……...................……..........………………………………………..
Adresa: ……….……….....……………………...….…...…….…….....…......................…....……..

PSČ: …………..…..….…

Telefon domů: ...............................…………...…………..…....

Telefon do zaměstnání : ……………...………...……..........

Mobil otce: ………….………............……………...…..……...

Mobil matky: ……….………............……………...…..……

E-mail: ………….…….............…………..………..………….
Další důležitá sdělení (zdrav. potíže, omezení…):
….……..............................……………...……………....................................................................………..........................…...…….....

Datum: .................................

Podpis zákonného zástupce dítěte: ....……………...….....…....……

Termín podání přihlášek do: 20.6.2011

Cena tábora: 2615 Kč
sleva pro děti s bydlištěm v Jílovišti 450 Kč (cena
pro Jílovišťské - 2165 Kč)
Cena tábora zahrnuje:

stravu

ubytování ve stanu

pitný režim

cestovné

vstupné

Další informace:

odjezd z Jíloviště 9.7. autobusem

návrat 16.7. odpoledne (bude upřesněno) autobusem

na táboře bude zakázáno používání mobilů, doporučujeme, aby si ho děti s sebou nebraly,
jinak bude mobil po dobu tábora uschován u vedoucích

seznam věcí s sebou bude umístěn na internetu na adrese http://sportovci.jiloviste.cz/
a předán na některé ze schůzek v červnu

fotografie z tábora budou po skončení na adrese: http://sportovci.jiloviste.cz/

kontaktní telefony:

Jan Vorel
777 093 088

Jaruška Šmídová
777 155 353

Jan Vorel

ZE STARÉ ZVONICE
Krátká poznámka o první příměstské lince 360, zmíněná v článku
ROPIDU,
v sobě skrývá trpělivé úsilí a nespočetná jednání tehdejší starostky obce RNDr. Marie
Ulbrichové.
Ve Zvonici č.2/1995 v článku „Jak budeme cestovat?“, píše:
„Od 1. 8. 1994 vstoupil v platnost zákon o silniční dopravě, který říká, že závazek veřejné
služby v linkové dopravě vzniká na základě písemné smlouvy mezi obcí a dopravcem. Z této
smlouvy vyplývá ovšem povinnost obce nahradit dopravci, který závazek veřejné služby plní,
prokazatelnou ztrátu vzniklou v důsledku plnění tohoto závazku.“
Tato skutečnost zahájila jednání o zajištění dopravy nejprve s ČSAD. Zkušenosti mají jistě
mnozí občané ještě v paměti.
Současně se obec obrátila i na ROPID s dotazem na možnosti zapojení mníšeckého regionu
do tzv. Integrovaného systému dopravy. Výhodou by bylo rozložení úhrady ztrát, kdy by se
obec dělila stejným dílem s Magistrátem hl. města Prahy.
Výsledkem jednání byl souhlas OZ Jíloviště s uzavřením smlouvy s Ropidem o integrované
dopravě, do jejíhož systému měla být obec zařazena od 1. 9. 1995. Návrh jízdního řádu
vznikal na základě potřeb občanů Jíloviště.
Zvonice 3/1995: „Výzva“
„Prosíme všechny, kteří ještě nesdělili obecnímu úřadu, kterými autobusy dojíždí do práce a
zpět, aby tak urychleně učinili. Stejně tak potřebujeme znát i potřeby dopravy pro ty, kteří
nejezdí pravidelně každý den. Informace o potřebách občanů musíme znát pro jednání s
dopravci. Po uzavření smluv a rozhodnutí o zachování či rušení spojů bude pozdě!
Finanční nároky na dotaci dopravy ze strany obcí jsou tak vysoké, že bude zapotřebí zvažovat
každý spoj. Prosíme tedy o vaši spolupráci! Je to ve vašem zájmu.“
Zvonice 7/1995: „Od 1. 7. zajišťuje dopravu v mníšeckém regionu firma JUDr. Jan Hofmann,
Česká spedice – autoopravny – doprava, Praha 9, Klíčov, a to na základě trojstranné smlouvy
mezi dopravcem, Dopravním úřadem Praha – západ a obcemi mníšeckého regionu.
Prokázané ztráty budou zúčastněné obce platit procentuálním podílem: Mníšek p. Brdy 70%,
Řitka, Jíloviště 8%, Klínec 6%, Líšnice 5%, Kytín 3%.“
S touto dopravou nebyla mezi občany Jíloviště spokojenost. Spoje příjížděly do zastávek naší
obce již zcela obsazené. Někteří řidiči ani neotevřeli dveře autobusu. Chybělo označení, zda
spoj zajíždí na Zbraslav nebo je přímý na Prahu. Řidiči neznali ceny jízdenek , mnozí ani trasu
a ptali se cestujících, kudy mají jet. Provozovatel řešil mnoho stížností. Přijatými opatřeními
bylo jmenovité označení řidičů, předkoupení jízdenek, které řidič orazítkoval apod.

Zvonice 9/1995: „ K lince IDS č. 360“
Výběrové řízení na dopravce l. 360 proběhlo na konci července, 30denní lhůta na vydání
licence pro vybraného dopravce, pana Martina Uhera, začala běžet až v 2. týdnu srpna, a
místní šetření, z kterého vyplynuly povinnosti obce ve vybavení autobusových zastávek, se
konalo až 25. srpna. Posouzení naší „připravenosti“ k zahájení autobusové dopravy při
kontrole 12.9. dopadlo dobře a první městský autobus vyjel 18. září 1995.
Koncem roku byly zavedeny i sobotní spoje, od II. čtvrtletí 1996 byl zřízen také nedělní
provoz.
Současnost je taková, že smluvním dopravcem naší obce je stále pan Martin Uher, nedělní
spoje do obce nezajíždějí.
Fatková

CO SE U NÁS ŠUŠKÁ
O problému rekonstrukce vodovodního řadu v havarijním stavu
Při rekonstrukci vodovodního řadu (starého litinového potrubí) v ulici Pražská došlo u
některých z Vás k pochybnostem o vhodném způsobu jejího provedení. Na úvod je důležité
připomenout, že na tuto výměnu nebylo vydáno stavební povolení, ale jen „Ohlášení“.
Technické řešení výměny je v něm navrženo bezvýkopovou technikou, a to metodou
cracking, při které se nové potrubí zatahuje do stávajícího potrubí, které v našem případě
mělo být v délce 80,3 m. Během přípravy na tuto výměnu však bylo zjištěno, že skutečná
délka starého litinového potrubí je 175 m. Metoda cracking je finančně náročná, a proto
zastupitelstvo obce rozhodlo, že bude použita jiná metoda, řízený protlak. Na zhotovitele
této rekonstrukce starého litinového potrubí při použití řízeného protlaku bylo vyhlášeno
výběrové řízení, ve kterém nejnižší cenu nabídla společnost LB 2000, s.r.o. Do této ceny byla
pouze započítána výměna hlavního vodovodního řadu bez finančních nákladů na vystrojení
osmi přípojek (osmi šoupat a zemních souprav atd.) a dvou hydrantů. Ani tato metoda však
nebyla nakonec realizována a to z důvodu, že nové potrubí by bylo položeno ve velké
hloubce cca 2,4 m. a bylo by velmi náročné jednak realizovat jednotlivé přípojky, ale i
případná oprava poruchy by byla komplikovaná.
Po domluvě se společností LB 2000, s.r.o. bylo rozhodnuto, že se výměna provede klasickou
výkopovou technikou s položením vodovodního potrubí ROBUST SUPERpipe, které má
výhodu v tom, že se nemusí obsypávat pískem, ale pouze výkopkem o velikosti zrn do max.
200 mm s ostrohranným tvarem. Cena z výběrového řízení zůstala nezměněna.
Proč jsme nepoložili nové vodovodní potrubí k potrubí budované dešťové kanalizace?
Takováto realizace by vyžadovala projektovou dokumentaci, stavební povolení a díky osmi
přípojkám by byla komunikace zcela rozkopána.
Pro představu je na přiloženém obrázku vidět, v jakém stavu bylo vyměňované litinové
potrubí.

Proč se znovu bude kopat v ulici Pražská od OÚ Jíloviště k ulici
Lipová?
Bohužel ještě s kopáním v této části ulice není konec. Od 30. 5. začne společnost Šindy, spol.
s r.o., znovu kopat výkop od OÚ k ulici Lipová pro pokládku nového telefonního kabelu.
Jeho případné položení do výkopu nového vodovodního potrubí odmítl jak provozovatel
našeho vodovodu a kanalizace, VAK Beroun, a.s., tak i zhotovitel této investiční akce,
společnost Šindy, spol. s r.o., z důvodu, že by díky malé vzdálenosti mezi telefonním kabelem
a vodovodním potrubím došlo k porušení příslušné normy.
Karel Dostálek
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