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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
poslední dny byly pro obyvatele Čech opět tragické. Udeřily znovu povodně a znovu jsme si všichni
uvědomili, jak dokáže být příroda krutá, jaké tragédie musí prožívat občané postižení touto povodní,
tedy neštěstí, smutek, beznaděj, ale také to, že existují občané, kteří jim nezištně nabídnou pomocnou
ruku. Nehledí na sebe, na své osobní volno a riskují i své životy. Ať jsou to hasiči, policisté nebo obyčejní
lidé, tedy všichni ti, kteří jim pomáhali a pomáhají jejich utrpení zmírnit, pomoci jim a dát jim znovu
naději v normální život. Mezi ně patří i členové našeho SDH Jíloviště, zásahové jednotky, kteří se aktivně
zúčastnili odstraňování nebezpečných stavů, vzniklých následkem silných dešťů a prováděli následné
likvidační práce. Jsou to:
Mirek Petřík ml., Karel Špaček, Jindra Tamchyna, Michal Petřík, Radek Moureček, Pavel Krištůfek,
Mirek Petřík st., Zdeněk Čámský, Petr Dubina, Aleš Novák, Pepa Nový, Tomáš Trkovský, Honza
Hudeček, Pavel Brichta, Karel Neuman, Martin Zima, Honza Balcárek, Martin Kovařík a v neposlední
řadě i jeden z členů mladých hasičů, a to Filip Tamchyna. V nasazení se tedy vystřídala téměř celá
zásahová jednotka.
Všem výše jmenovaným děkuji jménem všech občanů naší obce a také jménem svým za práci, kterou
vykonali!
V naší obci pomáhali členové SDH Jíloviště v sedmi případech při čerpání vody ze zatopených sklepů a při
odvodnění obecních komunikací Pode Zděmi a Na Hájensku.
Silné deště způsobily v naší obci vyplavení ČOV a zaplavení čerpací stanice Na Hájensku, ale také
částečně zaplavily a vzedmuly spodní vodu u všech zdrojů pitné vody (“U Ruky“, „Jeptiška“, vrt JL 5).
Také došlo k sesuvu skalních kamenů pod Kazínskou skálou na cestu pro pěší podél Berounky. Přibližné
finanční náklady na likvidaci škod na vodárenském majetku obce se pohybují od 190 do 460 tis. Kč.
V důsledku zaplavení a vzedmutí spodní vody u všech zdrojů pitné vody došlo k uvolnění železa ve
vrchních vrstvách a tím v důsledku oxidace došlo k lehkému zákalu pitné vody. Proto provozovatel naší
vodovodní a kanalizační sítě VaK Beroun, a. s., přistoupil k těmto krokům:
 Denně prováděl kontrolu surové i vyrobené vody na úpravně vody.
 Zvýšil dávkování chlornanu sodného ke zdravotnímu zabezpečení vody do doby ustálení spodní
hladiny vody do normálního stavu.
 Zprovoznil dávkování manganistanu siřičitého, jako dalšího stupně úpravy pitné vody před
samotnou filtrací, aby došlo k odstranění železa ze surové vody.
 Dle možnosti odkaloval vodovodní síť.
 Prameniště U Ruky dočasně odstavil a v důsledku toho byla čerpána dočasně voda pouze z vrtů.
V této Zvonici se můžete seznámit s výsledkem provozního měření kvality pitné vody, odebrané
v úpravně vody dne 11. 6. 2013.
Zastupitelstvo obce Jíloviště bude na zasedání č. 27/2013 schvalovat Závěrečný účet obce za rok 2012,
ze kterého je vidět, že obec v roce 2012, tak jako i v předešlých letech, hospodařila s finančními
prostředky obce velice úsporně, zodpovědně. Tuto skutečnost také potvrzuje i Rozpočtový výhled obce
na roky 2014 - 2017 od pana Ing. Luďka Tesaře, se kterým jste se mohli seznámit na webových stránkách
obce. Také bych chtěl připomenout, že jsme obec, která má mimo dvou rodinných domů v ulici
K Cihelně, provozovny společnosti HIKO, s.r.o., a chatových oblastí odkanalizovanou celou obec, v obci je
rozveden obecní vodovod a zemní plyn. V posledních letech již nedocházelo k výpadkům v zásobování
pitnou vodou díky tomu, že obec má zajištěné dostatečné množství pitné vody z vlastních zdrojů, vrtů.
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V obci aktivně a úspěšně funguje Sbor dobrovolných hasičů Jíloviště, zásahová jednotka SDH zřízená
obcí, TJ Jíloviště, jejíž A tým zvítězil v soutěži 1 A třídy skupiny B Středočeského kraje roku 2012/2013 a
postupuje do krajského přeboru, a Okrašlovací spolek obce Jíloviště. V obci se také každoročně pořádá
Posvícení, ohňostroj, pálení čarodějnic a staví se májka. Za to, že je naše obec v takovémto dobrém
stavu, se zasloužila všechna zastupitelstva, ale také bývalá starostka obce, paní RNDr. M. Ulbrichová.
Problémem naší obce je to, co stále opakuji - obec nemá školku a hlavně prostory, ve kterých by se
mohli scházet její občané. Školka v obci je nutná nejen proto, že rodičům umožní umístit zde své děti, ale
také proto, že si děti již v raném dětství vytvoří vztah k naší obci a skamarádí se se svými vrstevníky.
V obci je také špatný stav obecních komunikací. Zatím se na nich bohužel opravují jenom díry. Kvalitní
rekonstrukce s obrubníky a odkanalizováním se kromě rekonstrukce první části ulice Pražská
neuskutečnila. Dalším pokračováním měla být „Rekonstrukce uličního prostoru Pražská“ od OÚ
k hasičské zbrojnici, ale její realizace byla podmíněna získáním dotace. Tato rekonstrukce je nutná
hlavně z důvodu, že tento úsek využívají občané z půlky obce při cestách od autobusové zastávky. Za
deště se musí brodit loužemi, a proto vstupují do komunikace, což je pro ně velmi nebezpečné. Díky této
rekonstrukci by se vybudovaly chodníky, veřejné osvětlení a hlavně by se odvedly dešťové vody
z komunikace ulice Lipová a horní části ulice Pražská. Tato tolik potřebná dotace nám však bohužel
nebyla přidělena! Jistá naděje ještě existuje, ale to jen v případě, že by finanční částka na prioritní osu:
Doprava - ROP Střední Čechy, byla navýšena. V důsledku povodní si však myslím, že to není reálné.
Na opravy, rekonstrukce a dostavby dalších obecních komunikací má obec vypracovány projektové
návrhy. Jde o komunikace Na Hájensku, Lomená, K Trnové, Lipová a Na Zvonici. V oblasti Na Močidlech o
komunikace Na Močidlech, Lesní 1, Lesní 2, K Dubíčku a Na Plazích, ale aby došlo k jejich realizaci,
potřebuje na ně mít obec finanční prostředky.
A zde jsou další informace:
 Obraciště a zastávka BUS Trnová: Dne 13. 6. 2013 byla obci zaslána k připomínkování projektová
dokumentace na obraciště a zastávku BUS Trnová – DUR pro územní řízení, která se musí
urychleně projednat s dotčenými státními orgány.
 Stará hasičská zbrojnice: Dne 15. 4. došlo k předání staveniště na rekonstrukci staré hasičské
zbrojnice – 1. etapy a dne 17. 5. byla tato 1. etapa ukončena a předána obci. V této 1. etapě
odborná stavební společnost František Vlk podbetonovala obvodové zdi budovy staré hasičské
zbrojnice, vybudovala opěrné zdi, dešťovou kanalizaci atd. ve výši finančních nákladů 151,320 tis.
Kč. Při výběrovém řízení tato stavební společnost nabídla realizaci této rekonstrukce ve finanční
výši 174,480 tis. Kč. Dalším krokem rekonstrukce staré hasičské zbrojnice bude to, že překážky a
další věci z ní budou přemístěny do plechové garáže, kterou obec zakoupila za 28,907 tis. Kč a
která byla postavena u úpravny vody. Po vyprázdnění staré hasičské zbrojnice se strhne její
střecha, vybuduje se věnec a krov, který bude osazen klasickými pálenými taškami - bobrovkami
v termínu do konce srpna. Dřevo na krov daroval obci pan Ing. F. Tobolka, kterému touto cestou
za tento dar moc děkuji.
 Nový územní plán obce Jíloviště: Dne 26. května byl obci zaslán Návrh územního plánu Jíloviště
v digitální podobě od projektanta - společnosti ARCHIS. Tento návrh je zveřejněn na webových
stránkách obce. Termín jeho projednání s dotčenými státními orgány není ještě znám.
 Vybudování komunikace mezi ulicí Hasičská a K Trnové: Tato komunikace mohla být v této
kvalitě vybudována jenom díky spolufinancování občanů dotčené lokality. Pan Z. Olšák a J. Sváček
nejdříve z vlastních finančních prostředků zafinacovali podloží pro tuto komunikaci ve výši 80 tis.
Kč a finální položení asfaltového povrchu bylo realizováno za finanční částku ve výši 230 tis. Kč.
Na ní přispěli pan Z. Olšák, J. Sváček, Z. Barnet, F. Ringo Čech ve výši 155 tis. Kč a obec Jíloviště ve
výši 74,595 tis. Kč. Všem výše jmenovaným občanům za jejich přístup moc děkuji!
Karel Dostálek
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Gratulace
Na závěr mi dovolte, abych pogratuloval našim fotbalistům A týmu k vítězství v soutěži 1 A třídy skupiny
B Středočeského kraje roku 2012/2013 a tím k postupu do krajského přeboru.
Gratulujeme!!!
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Z RADNICE
POVODEŇ 2013

Převzato z Novinky.cz, foto Jindřich Kopyto

ZE ZASTUPITELSTVA
Potřebujeme na Jílovišti školku?
Odevzdáním vyplněného dotazníku, zveřejněného v minulém čísle Zvonice, reagovalo na tuto výzvu
devět maminek. Mezi zájemci je 13 dětí ve věku 4 měsíce až 5 let.
V odpovědích na typ předškolního zařízení upřednostnily maminky ve všech případech státní školku. Ve
třech dotaznících byla označena i mateřská skupina a ve třech rodinách typ předškolního zařízení neřeší,
přikloní se k většině.
Podle věku je mezi zájemci 6 dětí ve „školkovém“ věku 3 – 6 let (min. počet žáků v jedné třídě MŠ je 13).
Příznivěji vycházejí výsledky dotazníku pro mateřskou skupinu, která umožňuje, za jistých podmínek, i
péči o mladší děti a minimální počet není stanoven.
Jaká je tedy odpověď na úvodní otázku?
Ano, v Jílovišti přiměřené předškolní zařízení potřebujeme.
Po neúspěšných jednáních s různými státními školkami našeho regionu i v Praze v letošním i loňském
roce má OZ snahu vyřešit tuto potřebu vlastními zdroji.
Fatková
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CO SE DĚJE V OBCI
ROPID - prázdninový JŘ l. 318
Tento jízdní řád bude v platnosti v období od 29. 6. do 31. 8. 2013. Na lince dochází jen k drobné úpravě
jízdního řádu, a to ke zrušení spoje s odjezdem ze zastávky „Jíloviště“ ve směru do Prahy v 06:44 hod.
Všechny ostatní spoje zůstávají po dobu letních školních prázdnin zachovány.
Zároveň bude (stejně jako každý rok) dočasně zrušena zastávka „Praha, Elišky Přemyslovny“.
Fatková

Od 1. července 2013 budou naši občané dostávat poštu od motorizovaných
doručovatelek - Dany Machkové a Oliny Minaříkové, které stejným způsobem doručovaly
a budou dále doručovat poštu i v obcích Líšnice, Klínec a Trnová.
Děkujeme paní A. Kučerové za roky, kdy nám nosila dopisy i letáky do domovních schránek a přejeme jí
hodně zdraví a spokojenosti v dalším působišti.
Sbírka víček z PET lahví, která byla ukončena koncem dubna, vynesla na naší poště přes 82 800 kusů
víček, to je asi 138 kg. Pomohly i paní H. Vaňková a D. Hudečková z našeho obchodu, i tam mohli občané
víčka odevzdávat. A téměř 58 kg přispěla klínecká školička.
Poděkování patří všem, kdo se zapojili.
Také sbírka použitého textilu, která se uskutečnila v neděli 12. 5. 2013, byla úspěšná.
Naši občané přinesli do hasičské zbrojnice 40 velkých pytlů a 4 velké krabice textilu,
3 tašky obuvi a pracovníci Diakonie Broumov si z Jíloviště odvezli také zánovní kočárek a
hračky… Všem dárcům srdečně děkujeme.
Fatková
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Dětské odpoledne 1. 6. 2013
I když „pršelo, jen se lilo“, na hřiště přišlo asi 30 dětí se svými rodiči i prarodiči.
Zábavné i sportovní disciplíny pořadatelé umístili improvizovaně na zastřešené plochy kolem kabin
fotbalistů.
Deštivé počasí neubralo dětem na nadšení a ochotně, mnohé v pláštěnkách a holinách, „sbíraly“ bodíky
za plnění úkolů na stanovištích. Ty pak vyměnily za drobné ceny, které zakoupila obec.
O občerstvení se postarali sportovci. Také hasiči měli zajímavé stanoviště, kde si děti mohly vyzkoušet
práci s požárními hadicemi, prohlédnout si fotografie ze závodů i získané medaile.
V náboru malých fotbalistů se přihlásilo 5 chlapců a 2 děvčata.
Poděkování patří všem, kdo svůj volný čas náročné organizaci dětského odpoledne věnovali.

Děti, mějte prázdniny plné sluníčka a hezkých zážitků. Deště už bylo dost!
Fatková
Foto: J. Nový SDH Jíloviště
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Cukroušův mazec 2013 na web stránkách zúčastněných klubů
CYKLOFIT LIBEREC MTB TEAM
Ve sváteční den se na start Trek Cukroušův Mazec postavila v nabité
konkurenci i Terka Balíková. Na trase 35 km ve velké konkurenci nakonec
obsadila ve své kategorii 3. místo – čas 02:25:24.537
Advids´blog
Můj letošní první a historicky v životě třetí MTB závod. Byl jsem na něj nalákán Stáňou, jejíž tým Kolotým
Tryskomyš ho pořádá. Když mi pak poslala odkaz na zážitky minulých účastníků, kteří trať popsali jako
„houpavou“, nebylo co řešit. To už jsem byl stejně přihlášený. Nyní vím, že ty články museli psát závodníci
končící na bedně, protože já říkám trase o délce 69 km s převýšením 2 000 m „kopcovitá“.
V prvním kole jsem si nevšiml, že jsem projel pár metrů od Cukráku, podle kterého je i závod
pojmenovaný. Proč „mazec“ je myslím jasné.
Celé druhé kolo jsme se vzájemně předjížděli s dalšími dvěma závodníky, občas prohodili pár slov a tak si
zpříjemňovali útrapy. Už první kopec, zmiňovaný jako singlík, nebyl po 35 km v terénu žádný med. O to
horší byly ty další. První křeč se mi zakousla do stehna na 45. kilometru.
Ještě musím vyzdvihnout opravdu krásnou trasu. Na fulla akorát a lituju ty, co to jeli na hardtailech.
Určitě jsou zvyklí, ale můj zadek by to už asi nerozchodil. V paměti mi (kromě kopců) utkvěly takové malé
serpentinky, kde člověk viděl, kdo je daleko před ním a za ním, a měl tak dobrý přehled o soupeřích.
Zákeřní chalupáři obracející šipky jsou asi všude a já si naštěstí zajel jen asi 400 metrů. Nechápu to ani
z pohledu vesničanů, protože bloudící závodníci = závodníci pobývající déle na „jejich území“. Ale takhle
logicky se k tomu asi nestavěli.
Schumiho cyklistický deníček
Po téměř 3,5 hodinové bitvě jsem unavený celý čtvrtek i pátek, snažím se maximálně odpočívat a dobře
jíst, ale moc to nezabírá, to není dobrý!
V tomhle stavu vyrážím v sobotu na další závod XCO Beckov. Po Cukrouši jsem unavený, cítím, že tělo
ještě potřebuje regenerovat. Skutečně to poslední, co zrovna chci, je závodit, ale bohužel nemám na
vybranou. Stejně jakou Cukrouš je i Beckov součástí série UAC. V té potřebuju odjet aspoň 7 závodů z 12,
jenže mám tak nabitý kalendář, že náhradu za Beckov bych jen těžko hledal, takže jedu.
ALGHEROTEAM - „Jezdím, abych žil, žiju, abych jezdil“
Počasí nepřálo, sice nepršelo, ale teploty kolem 13 stupňů nebyly úplně ideální. Už úvodní stoupání dalo
vědět, že tento závod bude zase pěkně bolet. Nájezd po asfaltu je ještě dobrý, ale jak se vjede na pěšinu,
náročnost se zvyšuje. Toto stoupání jsem ještě zvládl celkem ok a mohl pokračovat dál. Následoval
celkem pohodový úsek, který narušila skutečnost, že cca na 6. km se smotali závodníci vepředu a bohužel
jeden zůstal ležet. Při mém průjezdu již byla na cestě k místu nehody záchranka. Klučina byl dost
pomlácenej. V cíli říkali, že má zlomená obě zápěstí a je celkově dost pomlácenej. Přeji brzké uzdravení.
o.s. KT Tryskomyš – poděkování fair play závodníkům (zveřejněno na žádost zraněného cyklisty)
„Jsem velmi rád, že mi o.s. KT Tryskomyš umožnili touto cestou poděkovat všem, kteří mi poskytli po
pádu na 7. km bez váhání první pomoc a postarali se o mě až do příjezdu zdravotníků. Těším se na další
ročník, kdy budu moci, doufám, všem osobně poděkovat a užít si 2. ročník stejně tak dobře jako ten nultý.
Všem sportovcům zdar!“
Tito borci, kteří pomohli i za cenu ztráty umístění v závodě, dokázali, že jsou fakt borci.
Se svolením o. s. TK Tryskomyš zpracovala Fatková
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Pozvánka na výlet v sobotu 3. srpna 2013 - nejen pro dříve narozené
Časový rozvrh:
8:30 hodin odjezd z Jíloviště od obecního úřadu na Zámek Dobříš
9:00 - 13:00 osobní program s možností prohlídky:
 zámeckých expozic: 11 místností ve stylu
rokoka a klasicismu - 50 minut
 ½ expozice - 30 minut
 zámecké zahrady (anglický a francouzský park)
 Dobříšské přízraky - strašidelná výprava za
místními pověstmi pro děti každého věku - 20
min.
 muzea města Dobříš (otevřeno od 10:00 –
12:00 a od 13:00- 17:00 )
 galerie JCM – obrazy evropských mistrů 18.
století
 návštěvy rybích hodů na zámeckém nádvoří
 13:30 odjezd do Strže - Památníku Karla Čapka
 Prohlídka expozic věnovaných životu a dílu
o K. Čapka
o jeho ženy O. Scheinpflugové
o novináře a spisovatele Ferdinanda Peroutky
Odjezd na Jíloviště: 14:30 hodin
Jízdné 50,Zájemci, přihlaste se na obecním úřadě do 20. července 2013.
Fatková

Pojďme si hrát v Klubíčku
Klub rodičů a dětí - Klubíčko Okrašlovacího spolku obce Jíloviště zve všechny děti a rodiče do
prázdninové dopolední herny
v bývalé Pizzerii U Hastrmana.
každé pondělí a čtvrtek od 9:00 do 12:00 hodin - začínáme v pondělí 8. července 2013.
Cílem je :
 vytvořit rodičům s dětmi prostor pro setkávání a navazování vztahů a současně tak oživovat
společenský život v Jílovišti
 nabízet aktivní způsob trávení volného času
 naučit se komunikovat se svými vrstevníky a rychleji tak zvládnout začlenění do dětského
kolektivu
Příspěvek : 20,- Kč za dítě a dopoledne s rodičem
Zdarma: voda, káva, čaj, sirup
Přezůvky a svačinku s sebou.
Fatková
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Opět k nám zavítalo divadlo, tentokrát s Červenou Karkulkou
6. 4. 2013 se ve společenské místnosti hasičské zbrojnice uskutečnilo divadelní představení Červená
Karkulka. Klasickou pohádku zahrál osvědčený soubor Divadla v kufru a jak je jeho dobrým zvykem, opět
zapojil do děje i děti a nakonec si zvídavé holčičky a kluci mohli zapůjčit divadelní rekvizity. Akce měla
mezi dětmi i rodiči pozitivní ohlas, na podzim Klubíčko plánuje další představení.
Klubíčko Okrašlovacího spolku Jíloviště děkuje OÚ Jíloviště za finanční příspěvek na tuto akci a SDH
Jíloviště za zapůjčení společenské místnosti.
Za Klubíčko napsala Stefanová
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Z MNÍŠECKÉHO KULTURNÍHO LÉTA 2013
DOBÝVÁNÍ ZÁMKU ŠVÉDSKÝMI VOJSKY - pátek 5. 7. 2013
3. ročník atraktivní podívané, stánky s občerstvením a suvenýry, ukázky šermu, lidové tradice, jarmarky,
řemesla.
Jak to dopadlo na Mníšku roku 1639 během třicetileté války? Dobyli Švédové zámek nebo jejich tlaku
odolal? Volná rekonstrukce bitvy pod vedením generála Johana Bannéra. Speciální prohlídky zámku
pro rodiny s dětmi.
SKALECKÁ POUŤ - 20. - 21. 7. 2013
Skalecká pouť, nejvýznamnější regionální slavnost, si uchovala své tradice a význam po dlouhá desetiletí.
Sobotní program
• 08:00 hodin, náměstí, farmářský trh, jarmark, pouťové atrakce
• 08:00 hodin, pěší pouť s hudbou Ritornello na Skalku ke kostelu Sv. Maří Magdaleny
• 10:00 hodin, Skalka, venkovní mše svatá - Mons. ThLic. Artur Matuszek, rektor Arcibiskupského
semináře v Praze - doprovází Mníšecký farní sbor
• koncert vážné hudby a setkání osobností a spolků z celého regionu
Odpoledne:
• Brdský kos 2013, vítězové pěvecké soutěže
• 008, mníšecká rocková kapela
• ABBA Stars revival, jedna z nejlepších evropských ABBA revivalových kapel
• Petr Kolář s kapelou, oceňovaný populární zpěvák s mimořádným hlasovým rozsahem
• JUMPING DRUMS, neopakovatelné bubenické vystoupení
Nedělní program
• 10:00 hodin, divadelní představení (nejen) pro děti, farní zahrada, ŘKF Sv. Václava, náměstí
• 14:00 hodin, Mníšecká pouťová neckyáda, Zadní rybník, živá hudba, outdoorové aktivity
• 18:30 hodin, varhanní koncert duchovní hudby, Kostel sv. Václava, slavnostní zakončení Skalecké pouti
HRADIŠŤAN - koncert - neděle 15. 9. 2013 - zahrada Státního zámku Mníšek pod Brdy
Hradišťan s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou je ojedinělým tělesem s vysokou uměleckou
i interpretační úrovní, nezvykle širokým žánrovým záběrem a netradičním repertoárem, jehož silným
inspiračním zdrojem byla zejména v počátcích jeho existence lidová tradice.
Působivá kulisa zámecké zahrady
umocní
zážitek
z poslechu
nejuznávanějšího
souboru
u nás
i v Evropě.
Informace
k předprodeji
získáte
na adrese mks@mnisek.cz.
Výtěžek ze vstupného bude věnován
do veřejné sbírky Skalecké kapličky.
Děkujeme.

Fatková
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HASIČI
Povodeň 2013
Vážení občané obce Jíloviště,
možná by někdo řekl, že je Jíloviště na kopci a záplavy ani zatopené sklepy tudíž nikomu nehrozí.
Opak je ale pravdou. Letošní deštivé počasí a následné povodně zaměstnaly v uplynulých dnech i
zásahovou jednotku obce Jíloviště, a proto byly na kritické dny zavedeny nepřetržité služby v hasičské
zbrojnici. Během 48 hodin od 1. 6. 2013 do 3. 6. 2013 vyjížděla naše jednotka celkem k 18 událostem, při
kterých prováděla:
 odčerpávání vody ze zatopených sklepů v obcích Jíloviště, Trnová a Mníšek pod Brdy.
 pomocí motorové pily odstraňovala padlé a nebezpečné stromy přes silnice Mníšek pod Brdy
směr Řevnice a Zbraslav směr Štěchovice.
 čištění stavidla a odtoku rybníka přetékajícího přes hráz v obci Černolice, kde hrozilo poškození
hráze a zatopení domů pod hrází. Následně odchytávala kapry, kteří se dostali z rybníka s
přetékající vodou. Ti byli v pořádku vráceni zpět do rybníka.
 zásah v obci Všenory, čištění koryta potoka, který přitékal z Jíloviště, tak aby nedocházelo k jeho
rozlévání na komunikaci a do okolních domů.
 v úterý 4. 6. 2013 byla jednotka vyslána k pomoci odstraňování následků povodně do obce Lety,
kde prováděla odčerpávání sklepů, studní a vzniklých lagun v zahradách, kde likvidační práce
probíhaly až do soboty 8. 6. 2013.
Všechny zásahy byly fyzicky i časově velmi náročné. Proto mi dovolte, abych i touto cestou vyslovil všem
členům zásahové jednotky SDH obce Jíloviště, kteří se zásahů účastnili, veliký dík, za svědomitě a
kvalitně odvedenou obětavou práci. Dík patří i členkám SDH, které pro zasahující připravovaly po
návratu na základnu teplé stravování.
Za zásahovou jednotku SDH obce Jíloviště
Miroslav Petřík DiS., zástupce velitele
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BZKK 25. Ročník - sobota 4. května 2013
Před startem se v klubovně hasičů v
Lipencích sešlo celkem 24
soutěžních dvojic.
Závod dokončilo sedm dvojic ve starší
kategorii a 17 v mladší.
V cíli, v Motorestu u Šichů na Jílovišti,
čekal závodníky oběd, vyhlášení
výsledků a dobrá zábava s „DJ Milanem
Machačným ze SDH Lipence.
K. Špaček a M. Zima v cíli!

„Tvrdě“ bojovali o poslední místo.
Na trase závodu bylo celkem devět kontrolních stanovišť. Kromě tradičních úkolů - shazování PET lahví
hadicí, překonání vodní plochy na plavidle, střelby atd., připravili organizátoři i novinky, např.: navlékání
knoflíků na nit a vázání kravaty.
Na žádném stanovišti nechyběla ani „oblíbená“ kvízová otázka:
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1. Kolikátý ročník Branného závodu se dnes běží?
a) 15. b) 20. c) 25.
2. Od kterého roku se tento braňák jmenuje Branný závod Karla Košaře? a) 1993 b) 2003 c) 2008
3. Kolik km² má Česká republika? Tolerance 1000 km².

a) 96 25 km² b) 65 359 km² c) 78 867 km²

4. Kolik km² má katastrální území obce Jíloviště?
a) 13,99 km² b) 18,56 km² c) 26,53 km²
5. Kolik obyvatel má obec Jíloviště? Tolerance 100.
a) 663 b) 865 c ) 1023
6. Kolik km² má katastrální území obce Lipence? Tolerance 2 km². a) 8,21 km² b) 11,16 km² c) 14.29 km²
7. Kolik obyvatel má obec Lipence? Tolerance 100.
a) 2050 b) 865 c ) 1600
8. Jaké je telefonní číslo na hasiče.
a) 150 b) 155 c) 158 d) 112
V cíli, jako minulý rok, měli závodníci určit slovo z indícií, které během závodu sbírali.
Fatková

NÁZORY NAŠICH OBČANŮ
KDO NEJDE S NÁMI, JDE PROTI NÁM!
Na dubnové schůzi zastupitelstva jsme byli svědky bouřlivé diskuse o tom, kdo bude v dalších měsících
tisknout naši Zvonici. Dozvěděli jsme se, že to již nebude firma Casus Direct Mail a.s., reprezentovaná
jejím předsedou představenstva, panem Ing. Vladimírem Dlouhým z Jíloviště. Starosta dal přednost
neznámé firmě z Mníšku, která ho zřejmě jakoby náhodou oslovila v únoru s nabídkou šitou na míru….
Poslední Zvonice byla již vytištěna touto společností.
Co bylo důvodem této náhlé změny?
Pracovala snad firma Casus v minulých pěti letech nekvalitně, byla nespolehlivá, nebo se dokonce stalo,
že nedodržela smluvené termíny?
Na to jsme se zastupitelů zeptali, ale žádnou rozumnou odpověď jsme bohužel nedostali.
Diskusi ukončila členka zastupitelstva prohlášením, že doporučuje zastupitelům, aby schválili změnu
vydavatele proto, že se názorově s Ing. Dlouhým neshodnou. Pan Dlouhý prostě vyjadřuje kritické názory
na práci našich zastupitelů! Takže to v praxi znamená, že pokud si kterýkoliv občan Jíloviště dovolí
nesouhlasit s názory starosty a zastupitelů, bude vyloučen z jakékoliv další spolupráce s obcí, ačkoliv
bude nabízet kvalitní služby?
Takové chování zastupitelů není možné. Asi si neuvědomují, že naštěstí žijeme v jiné době než v té, kdy
platilo „kdo nejde s námi, jde proti nám!“. A občan má přeci právo projevit veřejně svůj, byť
nesouhlasný, názor.
Návrh nakonec díky tomu, že nezískal nutný počet hlasů zastupitelů, zatím neprošel. Nicméně starosta je
zmocněn zastupitelstvem k samostatnému rozhodování ve výdajích obce až do částky 100 000 Kč. To
znamená, že v této věci není vázán názory zastupitelů, a jak rozhodne, není těžké uhádnout…
Petr Rögner, za Sdružení na ochranu krajinné oblasti Jíloviště
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