Duben 2019

¢ Duben

¡ 20. 4. 2019
Velikonoční rocková zábava
KD Šalmanovice – 20.00 hodin
hraje Kredencz, vstupné 100 Kč
¡ 27. 4. 2019
VIII. Metalová palba– MENHIR a hosté:
METALMOR, FROZEN, POPPYHEAD
KD Jílovice – 20.00 hodin, vstupné 250 Kč
¡ 30. 4. 2019
Stavění májky a pálení čarodějnic
Jílovice, Kojákovice, Kramolín, Lipnice,
Šalmanovice, Nepomuk

www.obecjilovice.cz

občasník, číslo 1

¢ Květen
¡ 3. 5. 2019
Hroší divadlo SDH Borovany
v KD Jílovice uvede hru Rychlé Šípy,
začátek v 19.02 hod., vstupné 60 Kč
¡ 18. 5. 2019
Pouť – Kojákovice
15.00 hodin – Mše svatá u kapličky
19.00 hodin – zábava v obecním domě

¢ Červen
¡ 1. 6. 2019
Dětský den – Kojákovice

10 Kč

¡ 15. 6. 2019
Festival dechových hudeb
13.00 hodin – Kuželna Jílovice
¡ 22. 6. 2019
Pivní slavnost – Pivovar Jílovice
13. 00 hodin – ke čtyřletému výročí
otevření pivovaru
– slavnostní posezení u piva s hudbou
a občerstvením
¡ 29. 6. 2019
Prázdniny začínají v Lipnici
14.00 hodin – náves

oujilovice@seznam.cz
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JÍLOVICKO

duben 2019

Projednávané body
Zastupitelstvem Obce Jílovice
Vážení občané Jílovicka,
mám za sebou první měsíce ve funkci starostky, a tak si dovolím krátké zhodnocení. Chtěla
bych velmi pochválit práci všech zastupitelů. Je vidět, že o fungování našich obcí mají opravdový
zájem a cením si jejich postřehů, názorů i nápadů. Také jsem si ověřila, že pracovníci obecního
úřadu tvoří spolehlivý a fungující tým a cítím se v jejich kolektivu velmi dobře. V neposlední řadě
bych chtěla poděkovat panu místostarostovi za jeho podporu a pomoc.
Nyní bych se zaměřila na praktické záležitosti. Jednou z nich je příspěvek na žáka ZUŠ, který
schválilo zastupitelstvo na svém listopadovém zasedání. Úhrada 50 % školného bude hrazena přímo rodičům na základě předloženého potvrzení o zaplaceném školném. Tato podpora bude poskytována pro děti s trvalým pobytem v Jílovicích a přidružených obcích do ukončení povinné školní
docházky. Potvrzení o zaplaceném školném nám dodává přímo ZUŠ Trhové Sviny. Nově mají nárok na tento příspěvek i děti, které navštěvují jiné ZUŠ (Borovany atd.). V tomto případě předloží
potvrzení na obecním úřadu přímo rodiče.
Další informace se týkají provozování vodovodu a kanalizace. Vzhledem k neuspokojivému
průběhu posledních odečtů jsme se s firmou PRVOK s.r.o. dohodli, že odečty bude nadále provádět pan Petr Novotný, který je jako občan Jílovic znalý místních poměrů a v této funkci se osvědčil.
V Kojákovicích a Šalmanovicích zůstává stejný termín odečtů jako v roce 2018 (září), v Jílovicích
proběhnou odečty mimořádně znovu v polovině roku 2019 (fakturace červenec), a další v polovině
roku 2020 (fakturační období bude nastaveno vždy od 1.7. do 30.6. následujícího roku). Pro obyvatele, kteří nejsou dle svého prohlášení připojeni na kanalizaci, platí od 1.1.2019 zákonná povinnost uchovávat doklady o vyvážení jímky nebo septiku. Také proběhnou kontroly odběrných míst
v Jílovicích, kde vzhledem k nahlášenému stavu vodoměru existuje podezření, že jsou připojeny
na vlastní studnu, kterou nemají nahlášenou.
Poslední informace, kterou jistě uvítají všechny spolky Jílovicka, se týká navýšení příspěvku
spolkům na částku 8.000 Kč. Způsob čerpání příspěvku zůstává i nadále stejný.
Závěrem bych chtěla všem popřát krásné jarní dny.
Ing. Lucie Beránková

Zasedání ze dne 21. listopadu 2018
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Návrh rozpočtu Obce Jílovice na rok 2019.
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce
na období 2020 až 2021.
Stanovení rozsahu kompetencí Rady Obce při
provádění rozpočtových opatření dle §102 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.
Zvýšení nájemného v bytových domech č.p.
74 a 26 o 1100,-Kč/byt s tím, že po dobu následujících tří let se tato cena nebude zvyšovat.
Další navýšení proběhne po třech letech na
střední hodnoty obvyklého nájemného.
Místostarosta obce informoval o proběhlých a
probíhajících vyúčtování uvedených dotací:
vyvážecí vůz za traktor, varovný a informační
systém obce, zateplení bytových domů č.p. 74
a 26, POV – parkoviště před KD. Dále informoval o plánu požádat o dotace z Jihočeského
kraje na rok 2019, konkrétně na kulturu a opravu cest.
Úhrada školného ve výši 50 % pro děti navštěvující základní uměleckou školu bude hrazeno
přímo rodičům na základě předloženého potvrzení o zaplaceném školném. Tato podpora
bude poskytována pro děti s trvalým pobytem
v Jílovicích a přidružených obcích do ukončení povinné školní docházky.
Schválen příspěvek na ozdravný pobyt žáků
ZŠ Jílovice ve výši 60 000,- Kč.
Finanční a věcné dary obyvatelstvu. 70., 75. a
80. narozeniny – dárkový balíček v hodnotě
cca 500,- Kč. 85. narozeniny a každý další rok
- dárkový balíček v hodnotě cca 700,- Kč. Zlatá a Diamantová svatba – dárkový balíček
v hodnotě cca 1000,- Kč + obřad na OÚ dle domluvy. Vítání občánků – 2000,- Kč + kožený
měšec + květina + polštářek + bryndák. Domovy důchodců – vánoční čajové cukroví,
kalendář. Posezení v DPS - vánoční čajové
cukroví, kalendář, nápoje. Příspěvek na
prvňáčka nastupujícího do ZŠ Jílovice –
1000,- Kč + památeční kniha. Uspořádání zájezdu pro důchodce.
Sestavení kulturní komise obce ve složení:
předseda kulturní komise: Helena Kyselová,
členové za Jílovice a Vlachnovice: Ing. Magdaléna Chytrová, Stanislava Měchurová, člen
za Kramolín: Mgr. Jana Školková, členové za
Lipnici: Stanislav Hadač, Ing. Miroslav Zeman, členové za Kojákovice: Miroslav Šimánek, Robert Šťastný a členové za Šalmanovice:
Jana Tetourová a Marie Fučíková.
Schválení kulturních akcí pořádaných Obcí Jílovice: Festival dechových hudeb, Dětský karneval, spolupodílení se na pořádání Bálu
spolků, zajištění hudby na sobotní pouťovou
zábavu na Kuželně.
Nestanovení jednacího řádu a hlasovat dle
dosavadní praxe. To znamená, že výsledek
hlasování se zapisuje pouze formou čísel a
jmenovitě se zapisuje pouze v případě, že o to
zastupitel, který hlasoval proti návrhu nebo se
zdržel, požádá a chce uvést stručný důvod.
Schválení pronájmu pozemků v areálu Kuželny od Tělovýchovné jednoty Jílovice. Smlou-
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va mezi Obcí Jílovice a TJ Jílovice se sjednává
bezúplatně na dobu 10ti let.
Na základě stavebního zákona č. 225/2017 Sb.
zadává zastupitelstvo vypracování Úplného znění územního plánu Jílovice po vydání jeho Změny č. 2 (§ 55c stavebního zákona č. 225/2017
Sb.) od společnosti SP STUDIO s.r.o. za cenu
118 000,- bez DPH.
Zastupitelstvo pověřilo starostku, aby informovala Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových (ÚZSVM) o existenci inženýrských sítí na pozemku č. 75/1 v k. ú. Kojákovice,
který má úřad zájem prodat. Pokud i přes toto
upozornění obce ÚZSVM přistoupí k výběrovému řízení s aukcí, zastupitelé pověřují starostku
k nákupu části pozemku č. 75/1 (konkrétně pozemku p. č. 1948 oddělený GP 257-4/2013)
v k. ú. Kojákovice. K nákupu pozemku uvolňují finanční částku do výše 500 000,- Kč.
Schválení smlouvy o bezúplatném převodu
pozemku p. č. 1718/1 v k. ú. Jílovice u Trhových Svinů od Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových.
Žádosti o koupi pozemků:
A) Zamítnutí žádosti o odkoupení obecních pozemků na návsi v Jílovicích č. 42/1 a část pozemku 1703/28 v k.ú. Jílovice u Trhových
Svinů do doby, než bude vyřešen problém
s odkanalizováním pozemku 42/4 a 1707/2.
B) Zveřejnění pronájmu pozemků č. 105/5,
1314/6 a 1314/5 v k. ú. Kojákovice na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou za
cenu 500,-Kč/ha/rok k nepodnikatelským
účelům.
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C) Zveřejnění pozemku č. 1916/18 a st. č. 66
v k. ú. Lipnice u Kojákovic k prodeji. Při
zveřejnění popsat skutečnost, která se týká
zásobování pozemku vodou a neexistenci
inženýrských sítí.
Vyřazení rozhlasových rozvodů Jílovice, Lipnice, Kramolín a Kojákovice v celkové hodnotě
95 828,- Kč z majetku obce z důvodu výstavby
nového rozhlasu.
Pan Ing. Jan Žvak seznámil zastupitelstvo obce s motivačním a evidenčním systémem pro
odpadové hospodářství od firmy Moje odpadky. Zastupitelé pověřili starostku, aby kontaktovala Ing. Radka Staňka, který je jednatelem
firmy Moje odpadky a domluvila s ním schůzku a
dále byl prezentován motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství v MAS Sdružení
Růže ostatním obcím, které jsou zařazeny ve
společném systému odpadového hospodářství
v regionu.
Schválení bezúplatného převodu majetku ZŠ a
MŠ Jílovice na nově vzniklou příspěvkovou
organizaci MŠ Mladošovice. Jedná se o majetek, který byl umístěn v MŠ Mladošovice, ale
byl evidován pod ZŠ a MŠ Jílovice.
Rozpočet a střednědobý výhled ZŠ a MŠ Jílovice.
Ministerstvo spravedlnosti ČR seznámilo s povinnostmi, které pro obec jakožto tzv. podpůrné orgány v návaznosti na tyto volby vyplývají
ze zákona o střetu zájmů.
Výroční zpráva společnosti Archa Borovany.
Protokol o kontrole výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel. Kontrola
proběhla dne 12. 11. 2018 a v průběhu kontroly nebyla zjištěna žádná pochybení.
pokračování na str. 3
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Zastupitelům byly rozdány kalendáře, které
budou dále distribuovat trvale žijícím obyvatelům ve své obci.
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Schválení rozpočtu Obce Jílovice na rok 2019,
včetně rozpočtu příspěvkové organizace, kdy
závazným ukazatelem je odvětvové třídění –
paragraf. Dále zastupitelstvo schválilo, dle
svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích, poskytnutí dotací a příspěvků z rozpočtu
na rok 2019.
Schválení střednědobého výhledu rozpočtu
obce na období 2020 až 2021.
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření Obce Jílovice za rok 2018, které proběhlo 28. listopadu 2018. Přezkoumání hospodaření bylo
uskutečněno výběrovým způsobem. Při přezkoumání hospodaření územního celku nebyly
zjištěny žádné chyby a nedostatky. Nedostatky
zjištěné z přezkumu hospodaření za rok 2017
budou napraveny do 15. 2. 2019.
Na základě doporučení kontrolorky dílčího
přezkoumání hospodaření ze dne 28. 11. 2018
zastupitelstvo rozhodlo revokovat usnesení č.
28/2018 a dále stanovilo v souladu s § 102 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích provádění rozpočtových opatření v tomto rozsahu:
rada může provádět rozpočtová opatření ke
schválenému rozpočtu na straně příjmů neomezeně a změny ve výdajích rozpočtu do
výše 1 500 000,- Kč na odvětvové třídění – paragraf.
Schválení rozpočtového opatření č. 12.
Schválení kalkulace vodného a stočného na
rok 2019 ve stejné výši jako v roce 2018.
Uzavření dohody o provedení práce s panem
Petrem Novotným, kde sjednaným druhem
práce je sekání a odklízení trávy v okolí vodovodních zařízení obce a ČOV v Jílovicích,
okolí přečerpávací stanice v Nepomuku, areálu
vrtu, úpravny a vodojemu v Šalmanovicích a
areálu úpravny v Kojákovicích. Dohoda se uzavírá na celé volební období a panu Novotnému
náleží odměna za práci provedenou na základě
této dohody v celkové výši 47 379,- Kč/rok
2
2
(cena 1,60 Kč/m , udržovaná plocha 7403 m a
údržba se provádí 4 krát ročně).
Úprava ceníku služeb poskytovaných Obcí Jílovice.
Inventarizace majetku obce za rok 2018.
Schválení kupní smlouvy č. 338/2018 – UZSVM/
C/4551/2008 – K od Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových. Předmět koupě je pozemek p. č. 1948 oddělený GP
257-4/2013 od pozemku st. p. 75/1 v k. ú. Kojákovice. Kupní cena činí 91.000,- Kč.
Schválení kupní smlouvy č. 346/2018– UZSVM/
C/4551/2008 – K od Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových. Předmět koupě je pozemek p.p.č. 1949 oddělený GP
257-4/2013 od pozemku stp. 75/1 a dále pozemek stavební parcela č. 75/4 v k. ú. Kojákovice. Kupní cena činí 46.000,- Kč.
Schválení prodeje obecního pozemku p.č. 1759/2
2
o výměře 48 m a pozemku p.č. 35/2 (dle GP č.
2
721-132/2018) o výměře 163 m v k. ú. Jílovi2
ce u Trhových Svinů za cenu 100,- Kč/m .
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Zastupitelstvo obce stanovilo místo a dny konání svatebních obřadů takto:
Místo – zasedací místnost OÚ Jílovice a jiná
vhodná místa na pozemcích v působnosti Obce
Jílovice. Dny konání – pátek, sobota.
Na základě vyčíslení skutečných nákladů na
svoz a sběr netříděného komunálního odpadu zastupitelstvo obce ponechává v platnosti
obecně závaznou vyhlášku obce č. 4/2017
O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Navržená sazba poplatku činí 550,- Kč/osobu /rok u trvale žijících a 550,- Kč/rekreační
objekt/rok. Celkové skutečné náklady na svoz
a sběr netříděného komunálního odpadu za rok
2017 činily 837 488,- Kč. Náklady na jednoho
poplatníka tedy činily 635,- Kč/rok.
Návrhy zastupitelů na investiční a neinvestiční
akce obce:
Helena Kyselová
– střecha na Muzeu v Kojákovicích
– upravit náves v Jílovicích
– nové osvětlení v budově ZŠ a MŠ Jílovice
Mgr. Jana Školková
– výstavba vodovodu v Kramolíně
– kontejnery u zastávky (zpevnit stání pod
kontejnery na separovaný odpad v Kramolíně + vhodně upravit prostor okolo kontejnerů, zakrýt keři apod.)
– do obecní budovy zavést vodovod a kanalizaci nebo čističku
– výměna oken v kapličce
– 2 lavičky u rybníka
František Fráně
– vybudovat veřejné osvětlení okolo panelové
cesty k vodárně v Jílovicích
– cesta na Hlubokou – vykoupit kousek pozemku a rozšířit cestu naproti Pepíkovi Popelovi (Staňkovo zahradu)
Stanislav Hadač, Ing. Miroslav Zeman
– výstavba vodovodu v Lipnici
– vybudování veřejného osvětlení v Jílovicích
a v Kojákovicích
– snížit citlivost fotobuňky na veřejném osvětlení v Kojákovicích
– zámková dlažba před obecní budovu v Kramolíně
– nová okna a dveře v obecním domě č.p. 19
v Lipnici (materiál dodá obec, práce obyvatelé Lipnice)
Bc. Ladislav Koranda
– prodloužit vodovod v Jiterní Vsi a v Nepomuku (spodní cesta k Jirmusům)
Ing. Miroslav Zeman, Bc. Ladislav Koranda,
Stanislav Hadač
– realizovat pozemkovou úpravu katastrálních území
– upravit veřejné prostranství okolo čekárny
v Lipnici
– stoly a židle do klubovny v Lipnici (20 židlí
+ 5 stolů)
Miroslav Šimánek
– dětské hřiště v Kojákovicích
– kanalizace k obecnímu domu Kojákovice
č.p. 67
– novou střechu na hasičské zbrojnici v Kojákovicích
– opravit váhu v Kojákovicích
– opravit silnice v Kojákovicích
– opravit obecní budovu bývalého obchodu
v Kojákovicích
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– opravit střechu na Muzeu Kojákovice
– ořezat větve okolo hlavní silnice Lipnice,
Kojákovice
Václav Smetana (host)
– vybudovat parkoviště pro obyvatele domu
s pečovatelskou službou
Bc. Ladislav Koranda, Štěpán Král
– výstavba haly pod obcí, technické zázemí,
které by se dalo využít např. i pro pořádání
chovatelských výstav atd.
– třetí vrata na hasičárnu v Šalmanovicích
– nové dveře do přísálí KD Šalmanovice
– oprava hasičárny v Jiterní Vsi
– upravit pomník v Jiterní Vsi a odstranit plot
okolo pomníku
– koupit kamna do bývalého obchodu v Šalmanovicích
– vybudování technického zázemí pro „technickou četu“, garáže, přístřešky pro techniku, zastřešený prostor pro štěpku, posypový
písek s možností využití areálu i pro pořádání
chovatelských výstav, areál by byl umístěn
pod obcí mezi „Myslivnou“ a „Lipnem“.
Ing. Martina Šafránková Králová
– vodovod do Jiterní Vsi
– zakoupení bývalého areálu Konstanty v Jílovicích
– zbudování multifunkčního hřiště v Jílovicích
– zvýšení kapacity školky v Jílovicích
– upravit umístění značek označujících začátek obce v Nepomuku a Šalmanovicích
Štěpán Král
– nakoupit kontejnery pro technické služby
(vysoký, nízký)
Ing. Jiří Witzany
– vybudování technického zázemí pro „technickou četu“, garáže, přístřešky pro techniku, zastřešený prostor pro štěpku, posypový
písek s možností využití areálu i pro pořádání
chovatelských výstav, areál by byl umístěn
pod obcí mezi Myslivnou a rybníkem Lipno
– vykoupit pozemek od Jihočeského kraje
vedle obchodu v Jílovicích za účelem vybudování parkoviště pro obyvatele domu s pečovatelskou službou
– nové střechy na bytové domy Jílovice č.p.
74 a č.p. 26
– parkoviště u bytových domů Jílovice č.p. 74
a č.p. 26
– příprava elektroinstalace v úpravnách vody
a vodojemech na případné připojení elektrocentrál v období dlouhodobějších výpadků
energie „Blackout“.
Dotace Obce Jílovice na rok 2019:
a) Schválení žádosti o dotaci s názvem „Obnova ZŠ a MŠ Jílovice“ na Ministerstvo pro
místní rozvoj, do podprogramu Podpora
obnovy a rozvoje venkova, dotační titul:
117d8210E - Rekonstrukce a přestavba veřejných budov a zároveň bere na vědomí
Zásady podprogramu pro poskytování dotací k této akci.
b) Schválení žádosti o dotaci na výměnu střešní krytiny na Muzeu v Kojákovicích.
c) Schválení žádosti o dotaci na úroky z úvěru
na DPS.
d) Schválení žádosti o dotaci na Festival dechových hudeb v Jílovicích a masopustní
kapely v Jílovicích a Šalmanovicích.
pokračování na str. 4
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Zastupitelstvem Obce Jílovice
pokračování ze str. 3
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e) Schválení žádosti o dotaci na komunikace –
1) Oprava komunikace na parc. č. 1757/2
a 1378/46, k.ú. Jílovice u Trhových Svinů
na Ministerstvo pro místní rozvoj, do podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul: 117d8210A – Podpora
obnovy místních komunikací a zároveň bere na vědomí Zásady podprogramu pro poskytování dotací k této akci.
2) Oprava MK na parcele č. 378/6 v k.ú. Jílovice u Trhových Svinů („Nová ulice“ v Jílovicích).
f) Schválení žádosti o dotaci na přenosné hasičské stříkačky pro JPO 3 Jílovice a JPO 5
Šalmanovice.
g) Schválení žádosti o dotaci na náhradní vrt.
Investice a neinvestice obce na rok 2019: V roce 2018 byly již schváleny investice, které se
však nestihly realizovat. Jsou to: nákup sypače, obklady stěn v KD Jílovice, závěsy a opona
na podium v KD Jílovice. Další schválené investice a neinvestice obce na rok 2019:
a) Úprava hasičské zbrojnice v Šalmanovicích spočívající ve vytvoření nové garáže a
výměně stávajících vrat.
b) Nový rozvod elektroinstalace OÚ Jílovice
a řešení způsobu vytápění.
c) Výkupy pozemků pod humenní cestou v Kojákovicích dle předloženého projektu pana
Ing. Jáchyma.
d) Oprava MK na p.č. 396/11 v k.ú. Jílovice u Trhových Svinů recyklátem (Jílovické nádraží).
Směrnice obce č. 3/2018. Aktualizace původní
směrnice, která se týká financování obnovy
vodohospodářského majetku obce. Hlavním
účelem fondu je financování obnovy vodohospodářského majetku obce.
Umístění kontejneru na třídění použitého jedlého oleje.
Protokol o kontrole u příjemce veřejné finanční podpory. Kontrola proběhla dne 6. 12. 2018
a týkala se hospodaření s veřejnými prostředky
a dohody o poskytnutí příspěvku na vytvoření
pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací. U kontrolované dohody nebylo
zjištěno porušení podmínek.
Poděkování Obci Jílovice za finanční podporu
Linky bezpečí, z.s.
Restaurátorská zpráva – restaurování plastiky
světce v kostele sv. Jakuba v Jílovicích.

n

n

Zasedání ze dne 6. března 2019
n

n

Vyřazení majetku dle doporučení technické
čety a zveřejnění nabídky prodeje tohoto majetku obálkovou metodou s tím, že Ostrowek
K 162 bude oceněn znaleckým posudkem.
Jedná se o tento majetek: Ostrowek K 162, vrtačka ruční, svářečka RTB3 TRAFO, forma na
tvárnice, nádrž na naftu, stavební vrátek, vibrační pěch, rotační sekačka ŽTR 140.
Podání žádosti s názvem „Nákup vybavení pro
JSDH obce Jílovice“ do Dotačního programu
Jihočeského kraje – Neinvestiční dotace pro
jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje a současně schvaluje zajištění
vlastního podílu na realizaci projektu. Jedná se
o toto vybavení: zásahová hadice B75 Pyrotex
6x, zásahová hadice C52 Pyrotex 6x, vysoušeč

n

oděvů ROS 09 1x, můstek přejezdový plastový 2x, protipořezové návleky na kalhoty 2x.
Žádosti o koupi pozemků:
A) Zamítnutí žádosti o odkoupení části pozemku
p.č. 1801/5 v k. ú. Kojákovice vzhledem ke
skutečnosti, že je v budoucnu plánována
oprava cesty a výstavba zpevněné komunikace, přičemž ještě nevíme, jak velká část
z požadovaného pozemku bude pro výstavbu nutná. Povolení užívání pozemku stejně
jako doposud.
B) Zamítnutí žádosti o odkoupení pozemků
p.č. 1856/1, 1853/1 a 1853/2 v k.ú. Kojákovice vzhledem ke skutečnosti, že na pozemcích 1856/1, 1853/1 a 1853/2 vede obecní
kanalizace a nabídka pronájmu pozemků
p.č. 1856/1, 1853/1 a 1853/2 v k.ú. Kojákovice na dobu neurčitou s roční výpovědní
lhůtou za cenu 3500,-Kč/ha/rok za účelem
snadnějšího přístupu k pozemku p.č. 30/1.
Na pozemku p.č. 30/1 povoleno provozování mobilního občerstvení.
C) Neschválení zveřejnění pozemku p.č. 527/18
v k. ú. Kramolín u Kojákovic k prodeji. Od
pozemku p.č. 527/18 bude geometrickým
plánem oddělena vodní tůň.
D) Schválení zveřejnění pozemku p.č. 1736/2
v k. ú. Jílovice u Trhových Svinů k prodeji.
E) Schvalení zveřejnění pozemku p.č. 351/13
v k. ú. Jílovice u Trhových Svinů k prodeji.
F) Neschválení zveřejnění pozemků p.č. 111/27
a p.č. 527/18 v k. ú. Kramolín u Kojákovic
k prodeji, od pozemku p.č. 527/18 bude
geometrickým plánem oddělena vodní tůň.
Prodej pozemků:
A) Schválení prodeje pozemku p.č. 1703/53
2
o výměře 110 m s věcným břemenem možného vstupu a opravy kanalizačního potrubí a
2
pozemku p.č. 1/5 o výměře 65 m v k. ú. Jílo2
vice u Trhových Svinů za cenu 100,- Kč/m .
B) Neschválení prodeje pozemku p.č. 47/7
2
o výměře 81 m v k. ú. Jílovice u Trhových
Svinů a návrh odkoupení cesty k návsi (část
pozemku p.č. 1711) a koupi pozemku p.č.
2
1118/3 o výměře 33 m v k. ú. Jílovice
u T. Svinů dle GP č. 723-90/2018.
C) Schválení prodeje pozemku p.č. 1089/7
2
o výměře 72 m v k. ú. Šalmanovice za ce2
nu 100,- Kč/m s tím, že k pozemku bude
zřízeno věcné břemeno ve prospěch Obce
Jílovice, neboť pod tímto pozemkem vede
zatrubněná stoka, kterou nechal zhotovit
MNV Šalmanovice.
D) Schválení prodeje pozemku p.č. 1703/79
2
(dle GP č. 728-101/2018) o výměře 145 m
v k. ú. Jílovice u Trhových Svinů za cenu
2
100,- Kč/m . Pozemek bude zatížen věcným břemenem.
E) Schválení prodeje pozemků p.č. 1916/18
2
2
o výměře 939 m a st.č. 66 o výměře 119 m
2
v k. ú. Lipnice u Kojákovic za cenu 180,- Kč/m
s tím, že v kupní smlouvě bude uvedena
podmínka, že do pěti let bude mít kupující
vydané stavební povolení k objektu k trvalému bydlení a při nedodržení této podmínky dojde k odkoupení pozemků zpět do
vlastnictví obce za kupní cenu.
Schválení nákupu oceloplechového kontejneru na traktorový nosič v hodnotě do 50.000,- Kč
pro zásobování školy štěpkou a také z ekonomických důvodů.
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Schválení nákupu použitého sběracího vozu
v hodnotě do 40.000,- Kč bez DPH z důvodu
značného opotřebení a nefunkčnosti stávajícího sběracího vozu.
Schválení uzavření Smlouvy o dílo č. 01/2019
na zhotovení projektové přípravy k akci „Veřejné osvětlení Jílovice náves a přilehlé okolí“
s panem Janem Kyselou, IČ:40703711, cena
díla celkem v hodnotě 39.320,- Kč.
Schválení položení kabelových rozvodů VO
v akci „Veřejné osvětlení Jílovice náves a přilehlé okolí“, které jsou projektovány jako bezplatná přílož kabelových rozvodů NN E.ON a
mezi osvětlovacími body 2 – 3 – 4 jsou navrženy v souladu s rozvodem NN řízeným protlakem. Obec Jílovice nakoupí materiál (el. kabel
a příslušenství) a položení kabelu VO zajistí
společností Elektrostav Strakonice s.r.o.
Schválení zakoupení a instalace jednoho svítidla solárního veřejného osvětlení na panelové
cestě k vodárně v Jílovicích. Budou osloveni
alespoň tři dodavatelé a vybrána nejvýhodnější nabídka.
Zastupitelstvo Obce Jílovice vydává opatřením obecné povahy č. 1/2019 ze dne 6. 3. 2019
změnu č.2 ÚP Jílovice.
Schválení způsobu stanovení finanční spoluúčasti žadatelů o změnu územního plánu č. 2:
rozpočítat celkové náklady na vypracování
2
změny územního plánu č. 2 na m a poté vypočítat finanční spoluúčast žadatelů o změnu
územního plánu č. 2 podle výměry pozemků,
které mají do změny zahrnuty.
Schválení poskytnutí finančního příspěvku
Mateřské škole Jílovice na výlet do Pandy
v Českých Budějovicích dne 20. 3. 2019. Výše
příspěvku činí 7.880,- Kč.
Projednání zákazu umisťování soukromých
reklamních materiálů na plochu obecních vývěsek. Zastupitelstvo obce nebude zatím přistupovat k tvorbě vyhlášky upravující umisťování
soukromých reklamních materiálů na plochu
obecních vývěsek.
Schválení navýšení příspěvku spolkům působícím na Jílovicku na částku 8.000,- Kč.
Schválení přistoupení Obce Jílovice do Sdružení místních samospráv ČR na základě § 46
a § 84 odst. 2 písm. e zákona o obcích č.
128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
a čl. 3 Stanov Sdružení místních samospráv
České republiky. Členský příspěvek je ve výši
2.500,- Kč + 2,- Kč na každého občana obce.
Informování o aktivitách SMOJK.
Opakovaná žádost ÚZSVM o spolupráci
při řešení žádosti obce o bezúplatný převod
pozemků p.p.č. 14/10, 14/13, 15/3, 14/1
v k.ú. Kojákovice (u hasičské zbrojnice), změna v pasportu místních, účelových komunikací
(2014, Pavel Mareš).
Na základě návrhu Ing. Karla Drnka, znalce
v oboru ekonomiky, zvážit výši cen obecních
pozemků.
Informace týkající se provozování vodovodu a
kanalizace – odečítání stavů vodoměrů, kontrola odběrných míst v Jílovicích, připojení na
kanalizaci v Jílovicích.
Členství v Jihočeské Silva Nortica.
Informace o jednání s firmou Moje odpadky na
valné hromadě Sdružení Růže a v Suchdole
nad Lužnicí.

Nezkrácené zápisy ze zasedání zastupitelstva
obce naleznete na webových stránkách obce
www.obecjilovice.cz v sekci úřední deska.
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Od ledna
je v Jílovicích u obchodu

Název služby

jednotka

cena
bez DPH

DPH 21 %

cena
včetně DPH

Doprava traktorem

Kč/hod.

289,24 Kč

60,76 Kč

350,00 Kč

Zapůjčení traktorového vleku

Kč/den

165,28 Kč

34,72 Kč

200,00 Kč

Zemní práce strojem K 162 Bělorus

Kč/hod.

446,26 Kč

93,74 Kč

540,00 Kč

Sečení trávy traktorovou rotační sekačkou

Kč/hod.

388,41 Kč

81,59 Kč

470,00 Kč

Sečení bubnovou sekačkou

Kč/hod.

247,92 Kč

52,08 Kč

300,00 Kč

Sečení samochodnou sekačkou VIKING

Kč/hod.

330,56 Kč

69,44 Kč

400,00 Kč

Křovinořez, motorová pila (včetně obsluhy)

Kč/hod.

289,24 Kč

60,76 Kč

350,00 Kč

Ruční hrabání + nakládání a jiné pomocné práce

Kč/hod.

123,96 Kč

26,04 Kč

150,00 Kč

Půjčovné výsuvného žebříku

Kč/den

165,28 Kč

34,72 Kč

200,00 Kč

Kopírování

Kč/stránka

2,48 Kč

0,52 Kč

3,00 Kč

Hlášení rozhlasem

Kč/hlášení

41,32 Kč

8,68 Kč

50,00 Kč

DPS - praní prádla

Kč/1 x pračka

34,71 Kč

7,29 Kč

42,00 Kč

Pytle na domovní odpad

Kč/ks

9,00 Kč

1,91 Kč

11,00 Kč

Inzerát ve zpravodaji velikosti A4

Kč/ks

413,20 Kč

86,80 Kč

500,00 Kč

Inzerát ve zpravodaji velikosti A5

Kč/ks

206,60 Kč

43,40 Kč

250,00 Kč

Inzerát ve zpravodaji velikosti A6

Kč/ks

103,30 Kč

21,70 Kč

125,00 Kč

Set stůl + lavice

Kč/set/den

20,66 Kč

4,34 Kč

25,00 Kč

Sečení s příkopovým ramenem

Kč/hodina

603,27 Kč

126,73 Kč

730,00 Kč

Vysprávka asfaltových krytů (bez materiálu)

Kč/m

305,77 Kč

64,23 Kč

370,00 Kč

DPH 10 %

cena
včetně DPH

0,91 Kč

10,00 Kč

2

Název služby

jednotka

cena
bez DPH

Zpravodaj

Kč/ks

9, 09 Kč

Usnesení zastupitelstva obce č. 51/2018 ze dne 12. 12. 2018

Máme radost, že více než rok trvající projekt s názvem: „Rozvoj mobility terénní pečovatelské služby“ se naplnil. Pečovatelská služba bude více
dostupná zejména v odlehlých osadách regionu. Zvýšila se také naše okamžitá kapacita z pěti na šest uživatelů v jeden okamžik. To vše díky nákupu tří nových služebních vozů
Dacia Dokker. Projekt je spolufinancován Evropskou unií. V rámci Integrovaného regionálního operačního programu (č. výzvy 042/06_16_072/CLLD_15_01_238), 5. výzvy MAS Sdružení Růže –
Sociální infrastruktura 2.
Cílem našeho projektu, který nyní budeme plně realizovat, je rozšíření dostupnosti pečovatelské
služby do malých obcí a osad regionu, kde je v současné době málo anebo vůbec dostupná. Úspěšné
zakončení projektu by nebylo možné bez předfinancování nákupu Městem Borovany. Za tuto možnost, která v Borovanech dlouhodobě funguje, a vstřícné osobní jednání ještě jednou moc děkujeme.
Bez spolupráce se státní, respektive obecní, správou bychom nemohli služby uživatelům poskytovat
v takové míře a kvalitě.

Péče o seniory a těžce hendikepované osoby s sebou nese
i fyzickou námahu, kterou musíme vynaložit při jejich přenášení z lůžka na vozík nebo do koupelny. Při provádění těchto
úkonů je velmi důležitá bezpečnost, a to pro osobu pečovanou
i pečující. Pro tuto nesnadnou činnost si můžete mimo jiné
i v Arše zapůjčit ELEKTRICKÝ ZVEDÁK. Jeho rozměry
jsou: šířka 60 – 92 cm (k rozšíření u přesunu na invalidní vozík), délka 110 cm. Celková hmotnost zvedáku je vyšší –
40 kilo, z důvodu vysoké nosnosti až 150 kilogramů. Pomůcku půjčujeme za úhradu 400 korun měsíčně.
Bližší informace získáte na telefonním čísle 399 499 936
(sociální pracovnice Iva Jelínková), e-mailu: info@archaborovany.cz nebo osobně v kanceláři Archy na Žižkovo náměstí č. 149 (naproti autobusového nádraží).
Tereza Umlaufová – koordinátorka projektů

kontejner na
potravinářský olej

Informace k likvidaci oleje a tuku
najdete na stránkách
www.projektpromestaaobce.cz

V měsících listopadu a prosinci v našem
okrsku proběhly výroční schůze SDH. Ve
všech sborech se na ně velmi dobře připravili.
Byla zhodnocena práce za uplynulý rok a též
předložen plán prací na rok 2019. V některých obcích byli odměněni i někteří členové
za práci a za léta u sboru. Je chvályhodné, že
práci do budoucna všichni berou s nadšením.
Uvědomují si, že ji dělají pro své obce, své
spoluobčany a také pro sebe a své děti. V některých sborech je velmi dobrá spolupráce
mezi hasiči a myslivci, což dokazuje, že je
dobré v obci táhnout za jeden provaz.
Náš okrsek č. 11 čítá 286 členů. Nejvíce
odpracovaných hodin strávili členové sborů
na údržbě výstroje a výzbroje, na druhém
místě jsou poctivě odpracované hodiny na
kulturních a společenských akcích, kterých
bylo v loňském roce 119. Taktická cvičení
proběhla v Jílovicích /3x/, v Kojákovicích a
v Kramolíně.
Poděkování patří všem, kdo se podílí na
hasičské práci, protože v loňském roce bylo odpracováno celkem ve všech činnostech
2 184 hodin, když to přepočítáme na dny – je
to celých 90 dnů práce. Zvláštní poděkování
patří všem, kteří se věnují práci s mládeží. Také děkuji zástupcům obce, za účast na schůzích a dobrou spolupráci se sbory.
Na závěr všem přeji mnoho elánu do další
hasičské činnosti.
Helena Kyselová

30. března 2019
10.00 hodin

zasedací místnost OÚ Jílovice
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V měsících lednu–březnu
svá životní jubilea oslavili a oslaví:
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡

Marie Tůmová z Jílovic
Vlasta Hlaváčová z Jílovic
Bohumil Pavel z Kramolína
Jiřina Roubínová z Jílovic
Marie Plchová z Lipnice
Stanislav Kroupa z Lipnice
Vlasta Kupecká z Jílovic
Jan Žák z Jílovic
Ludmila Tampírová z Jílovic
Jaroslava Šafářová z Jílovic
Miluška Bumbová ze Šalmanovic
Stanislav Koranda ze Šalmanovic
Růžena Mlnaříková z Kojákovic

JÍLOVICKO
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Příprava začala již den předem ozdobením stromečku. Na vánoční den ve školce jsme se všichni
moc těšili, a proto jsme byli již od rána slavnostně naladěni a za poslechu koled jsme nazdobili stolky
ve třídě. A za to jsme si užívali hned 3x. Dopoledne nám Ježíšek nadělil dárečky, které si necháme ve
školce pro všechny děti. V poledne jsme si pochutnali na svátečním obědě u slavnostně prostřeného
stolu. Odpoledne za námi do školky přišli rodiče a společně jsme čekali, jestli se k nám Ježíšek ještě
vrátí a přinese nám dárečky, které si budeme moci odnést domů. Čekání jsme vyplnili pouštěním lodiček, rozkrajováním jablíček, ochutnávali jsme cukroví od maminek a babiček a popíjeli nealko punč
nebo vánoční čaj. A Ježíšek opravdu přiletěl…
Yvetta Syrovátková, učitelka MŠ

ŽIVOTNÍ JUBILEUM OSLAVÍ:
Duben
¡ Milan Řežáb z Jílovic
¡ Vladimír Strouha z Kojákovic
¡ Hedvika Špačková z Jílovic
¡ Ing. Antonín Šulc z Kramolína
¡ Adolf Řežáb z Kojákovic
¡ Marie Maděrová z Kojákovic
Květen
¡ Pavel Myška z Jílovic
¡ Jana Matušková ze Šalmanovic
¡ Adolf Školka z Lipnice
Červen
¡ Alois Dobrovský z Jílovic
¡ Jana Ižofová z Jílovic
¡ Jiřina Vicánová z Jílovic
¡ Jan Říha z Jílovic
¡ JUDr. František Špaček z Jílovic
¡ Alžběta Cábová z Jílovic
¡ Květoslava Koubová z Kojákovic
¡ Božena Vicánová z Jílovic

Na přání dcery uvádíme – rodačka z Kojákovic
čp. 18 a za svobodna se jmenovala Šimánková

Ve středu 27. února rozšířili řady jílovických prvňáčků předškoláci z naší mateřské školy. Tentokrát jsme to pojali formou tzv. „výměnného pobytu“, kdy se současní prvňáčci na chvíli vrátili do
školky a naopak budoucí prvňáčci zasedli do jejich lavic. V 1. třídě jsme přivítali Simonku Beránkovou, Honzíka Chuchla, Fandu Kápla, Štěpánku Královou, Matyáška Lavičku, Adélku Slonkovou a
Marečka Šťastného. Hravou formou na koberci jsme se všichni společně seznámili. Poté si předškoláci vyzkoušeli, jak to „chodí“ v opravdové vyučovací hodině. Paní učitelka je nejprve poučila o pravidlech, která se ve škole a během vyučování dodržují a pak už se děti pustily do práce. S chutí vyplňovaly
připravené pracovní listy o zvířátkách v ZOO, vyzkoušely si psaní na tabuli. Potom jsme si popovídali
a nakonec dostaly děti i malý domácí úkol. Za každý splněný si předškoláčci vysloužili odměnu v podobě samolepky do jejich medaile. Všichni byli moc šikovní, usměvaví a spokojení a do školky se
vraceli s krásnou zlatou medailí na krku. Už se na všechny naše budoucí žáčky těšíme při zápise, který
se letos koná 2. dubna 2019.
Gabriela Urbánková

Ač nám to vůbec nepřipadne, přehoupl se letošní školní rok do druhé poloviny. Pomalu je třeba začít připravovat rok následující. V něm nás čekají určité změny. Jednak jsme zvědavi na nové spolužáky a také se už delší čas chystá reforma financování základních škol. Naše škola se jako už po
několikáté zapojí do čerpání peněz z evropských fondů. Žádost se zpracovává a prostředky takto získané bychom měli využívat v následujících dvou letech. To určitě přinese další finance pro rozvoj
jílovické školy.
S dalším rokem souvisí již tradiční akce pořádané našimi pedagogy. Patří mezi ně tzv. Školička,
kdy se budoucí prvňáci vydávají za poznáním toho, co je čeká příštím rokem. Na škole proběhl i Den
otevřených dveří, který nabídl 14. března všem zájemcům prohlídku školy. Zájemci o výuku u nás
ovšem nemusí čekat na další „otevřený den“, ale stačí si návštěvu domluvit kdykoliv s vedením školy.
Závěrem bych ještě zmínil termíny zápisů. Do základní školy se můžete přihlásit 2. dubna
2019 a do mateřské školy 6.–10. května 2019. Podrobnosti najdete na našich internetových
stránkách www.zsjilovice.cz.
Mgr. Jiří Havel, ředitel školy

8

JÍLOVICKO

duben 2019

K dětskému věku neodmyslitelně patří různé
soutěže, při kterých děti porovnávají své dovednosti a znalosti, svůj um a bystrost. Vybraní žáci
naší školy se letos 5. března, již potřetí, vydali do
Základní školy v Mladém, aby porovnali své znalosti v českém jazyce a literatuře se žáky z ostatních málotřídních škol. Za účasti téměř 60 svých
vrstevníků se třeťáci Radek Hospodářský a Martin
Bazal a páťáci Štěpán Picek a Barbora Myšková
rozhodně neztratili. Nejlépe si se záludnou češtinou poradil Radek Hospodářský, který skončil na
12. místě ve své kategorii. Ale ani ostatní soutěžící se nenechali zahanbit. Blahopřejeme! Děti
nečekala v Mladém pouze práce v podobě vymýšlení básniček, doplňování přísloví, synonym
či správného i/y. Ve chvíli, kdy přítomní učitelé
opravovali jejich práce, byla pro žáky připravena
kouzelnická show. Mohli si také prohlédnout školu a třídy a popovídat si s kamarády ze zúčastněných škol a bohatě se občerstvit. Celé odpoledne
se neslo v příjemné atmosféře a přineslo všem
účastníkům mnoho potěšení.
Gabriela Urbánková

V pátek 1. března 2019 se uskutečnila jako již mnohokrát „Dětská masopustní koleda“. Naštěstí se nevyplnily předpovědi počasí a vystoupení dětí se
mohlo uskutečnit jako každý rok na návsi.
Koledníci požádali o právo koledovat a pak udělali hned první kolečko pro
paní starostku. Následovalo vystoupení dětí z mateřské školy, které předvedly
současná povolání. Školáci si připravili program odpovídající celoročnímu projektu, který nese název „Máme rádi zvířata“. Verši, tancem a písničkou představili například klokana, kočkovité šelmy, ptáky, medvědy a domácí zvířata. Pak
následovala kolečka pro všechny přítomné diváky. Tradičně školáci prošli symbolicky obcí a u mnoha domácností vytočili kolečka, při kterých je doprovázela
kapela ve složení paní Helena Kyselová a pan Jaroslav Vicány. K polednímu se
začala naplňovat předpověď počasí, ale to už naše koledování bylo u konce.
Tak zase za rok na shledanou.
Stanislava Měchurová

„Každý má své povolání, práci čili zaměstnání...“. Letošní masopust mateřské školy byl na téma povolání. Nebyla to ale ledajaká povolání. Rodiče, babičky, dědečkové, tetičky, strýčkové a ostatní
diváci, tak mohli vidět své ratolesti jako modelky, které předváděly
klobouk, plavky i šperk zlatý, kosmonauta, který letěl do nebes, automechanika, policistu a dokonce i rádiového amatéra. V jedné scénce
si děti zahrály na to, jaké je to být opravdovým učitelem a snažit se ze
žáků udělat učence. Nakonec si ti naši nejmladší zatancovali u popelnice a ostatní jim k tomu zazpívali známou píseň „Popelář“. Všichni
si masopust dobře užili, zasmáli se a vychutnali zasloužené odměny.
Děkujeme rodičům za pomoc při přípravě masek a všem přítomným za finanční a sladkou odměnu.
Gabriela Podoláková, učitelka MŠ
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Podle jílovické kroniky byl Orel v obci založen již v roce 1921. Zanedlouho avšak přišla druhá světová válka a
posléze období totality. Obnovit Orla se tak povedlo až
v roce 2018.
Orel je katolická sportovní organizace, která byla založena na počátku 20. století katolickými sportovci, avšak
nezaměřuje se pouze na sportovní aktivity, ale i kulturní,
společenské nebo náboženské. „Plánujeme organizovat
cvičení dětí a maminek. Dále pak cestopisné a vzdělávací
přednášky. A v neposlední řadě se již podílíme na organizaci salesiánských letních táborů,“ říká starosta jílovického
Orla Šimon Heller.
V jihočeském kraji je jílovický Orel po českobudějovickém a českokrumlovském teprve třetím. Významně rozšířenějším je pak na Moravě. V celé zemi je organizováno
v Orlu 19 000 členů v 250 jednotách.
„Chceme být aktivní v místě, kde žijeme. Naše působení
se neomezuje pouze na Jílovice, ale na celý náš region. Rádi v našich řadách přivítáme další aktivní členy,“ dodává
Šimon Heller s tím, že v případě zájmu je možné kontaktovat jílovické Orli na adrese hellersimon@seznam.cz nebo
773 514 314.
A na závěr pozvání na orelskou přednášku. V sobotu
27. dubna od 20.00 bude Šimon Heller v Jílovicích u Tomášků vyprávět o své cestě po Nepálu. Všichni jsou na
přednášku srdečně zváni.
Mgr. Šimon Heller

Dne 16. února proběhl v Jílovicích tradiční
dětský karneval. Účast byla i přes pěkné počasí,
které lákalo k výletům, opět hojná a celou akcí
nás provázel zkušený a léty ověřený moderátor
Luboš Voráček. Sálem kulturního domu tak vířili princezny, indiánky, kovbojové, piráti, superhrdinové, mochomůrka, kočičky, berušky,
Pipi dlouhá punčocha, kostlivec i další krásné
masky a dokonce mezi nás zavítal i Michael
Jackson.
Pod vedením čertic děti soutěžily a plnily nejrůznější úkoly, za což dostávaly lístečky s číslem,
které pak vyměňovaly za drobné odměny. Příjemným překvapením a zpestřením pro ně byl i déšť

V neděli 6. ledna 2019 jsme uspořádali „hasičskou tříkrálovou sbírku". V odpoledních hodinách jsme ve čtyřech skupinách obešli celou obec. Celkem jsme vybrali
14 408 Kč a z toho jsme předali na Charitu 7 000 Kč. Všem dárcům ze srdce děkujeme.
Helena Kyselová

pestrobarevných balonků, který se během karnevalu snesl z balkonu.
Masky a jejich doprovod si mohli osladit odpoledne oblíbenými zákusky z trhosvinenské cukrářské výrobny a rodiče jistě uvítali možnost nechat
vyfotit své ratolesti ve fotoateliéru v 1. patře kulturního domu.
Krátkou reportáž z této veselé akce přijela natočit také Jihočeská televize a těžko říci, zda po
tomto vydařeném a náročném odpoledni odcházeli
více unavené děti nebo jejich rodiče či prarodiče.
Každopádně doufáme, že všichni byli spokojeni a
příští rok se budeme těšit na shledanou.
Ing. Lucie Beránková

Myslivecký spolek Jílovice a Honební
společenstvo Jílovice uspořádaly v sobotu
3. 11. 2018 tradiční Hubertskou zábavu v sále hostince U Tomášků v Jílovicích. Zábavě předcházela pečlivá dopolední příprava
tomboly a výzdoba sálu.
Před osmou hodinou večerní se příjemně
vytopený sál hostince začal zaplňovat hosty
nejen z Jílovic, ale i z širokého okolí, čímž se
splnilo naše očekávání. Když kapela Kramolínka odehrála úvodní sérii písní, předseda
MS uvítal všechny přítomné a zábavu oficiálně zahájil. Po zahájení se roznášela večeře v podobě jeleního guláše. Kapela pak
zahrála několik sérií písní, při nichž se pokaždé sál zcela zaplnil tančícími páry. Kolem jedenácté hodiny se vydávala tombola.
Ty nejhodnotnější ceny, jako lety letadlem
nebo láhev prvotřídního alkoholu, se losovaly ze vstupenek. Zábava pokračovala až do
brzkých ranních hodin.
Poděkování patří všem organizátorům,
sponzorům, hostinským, našim ženám a vůbec všem, kteří se zúčastnili celé akce. Podle
ohlasů veřejnosti se zábava líbila, stejně jako
minulé ročníky, tak zase za rok přátelé.
Myslivosti zdar!
Pavel Fráně, předseda MS Jílovice
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Již sedmým rokem provozuje jílovická společnost FONEKA s.r.o. pěstitelskou pálenici a od
roku 2018 také s povolením na činnost jako
ovocný lihovar. Za dobu svého působení si získala pálenice stovky spokojených pěstitelů. To bylo hlavním podnětem pro rozšíření činnosti na
ovocný lihovar, jehož povolovací proces a provozování je výrazně náročnější. Zaregistrovali
jsme mezinárodní ochrannou známku, pod kterou budeme naše produkty uvádět na trh a připravujeme se na prodej čistých, pravých, ovocných
destilátů a na výrobu a prodej pivní pálenky ve
spolupráci s Pivovarem Jílovice. (Která obec či
město se může pochlubit, že má lihovar i pivovar?). Abychom si otestovali kvalitu našich pálenek, přihlásili jsme se do mezinárodní soutěže
v Rakouském Wieselburgu, kde bylo dalších cca
1600 vzorků destilátů. Výsledkem je bronzová
medaile v kategorii Strong Spirit naší 50% slivovice z pěstitelského pálení. A hlavně zlatá medaile
pro naši 47% višňovici ve své kategorii. Obdržela
v hodnocení zkušených someliérů 19 bodů ze
20 možných. A to je pro nás víc než zlato. Zkrátka vynikající při smyslovém hodnocení! Vynikající březnový úspěch jílovických destilátů!
Jiří Kápl

Jiří Kápl a Michal Kápl v Rakousku s oceněním

JÍLOVICKO

Letošní tradiční jílovický masopust připadl na
1. a 2. března. Celý masopust pro nás začíná daleko, daleko dříve. A myslím si, že nemluvím pouze za aktéry jílovického masopustu, ale tak to
probíhá ve většině obcí. Již začátkem února jsme
se začali scházet v kulturním domě kvůli přípravě a programu na večerní zábavu. Nácvik koleček růžičkové i slaměné koledy proběhl neděli
před masopustem.
V pátek před obchůzkou jílovického nádraží
se scházíme v naší návesní hospůdce a z této naší
masopustní základny jsme převezeni komfortní
dopravou Radka Brůžků na jílovické nádraží.
I když je zde jen hrstka baráčků, tak to stojí za absolvování. Domácí nás královsky přivítali a pohostili. Letošní rok jsme se z nádraží vrátili až
kolem 20 hodiny, ale to největší nás ještě čeká.
V sobotu od 7 hodiny se opět scházíme v hostinci u usměvavé Jarky a česnekového mága Boříka. Česnečka od Boříka a jeden vyprošťovák od
Jarky, to je to, co každý z nás potřebuje. No nic, je
8 hodin, jdeme na to nebo spíš běžíme na to. Poklonit se u pomníku padlých, a pak dvě tuplovaná
kolečka, ty prověří kondici koledníků. Hromadné foto a vyrážíme – letos směr Veska. Červená
růžičko, proč se nerozvíjíš, proč ty k nám Pepíč-
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ku, proč ty k nám nechodíš… a pořád dokola, Růžička, Mysliveček, Růžička, Šoféři, Obrázek…
Je to docela záhul a to nemusím běhat v koledě,
jen tak si hraji a zpívám. No co víc psát, všude
nás srdečně přivítali, štědře obdarovali a pohostili. Vždyť pohoštění, ať už sladké, slané či tekuté
bylo snad u každého baráku. Do kulturáku jsme
došli v půl sedmé. Hajdy domů, vypulírovat a nástup na další štaci, tentokrát v teple a suchu, protože přes den nám počasí opravdu nepřálo.
Letošní program na masopustní zábavě se
odehrával na téma „Star Dance …když hvězdy
končí“. Po kolečkách růžičkové a slaměné koledy uvedli Tereza Kostková a třínohý Marek Eben
masopustní show. Myslím si, že vystoupení čtyř
profesionálních tanečních skupin se vydařilo a
doufám, že se diváci bavili alespoň tak dobře,
jako já.
Lidé se mění, doba se mění. Masopust se také
mění a vím, že pamětníci řeknou: „dřív to bývalo
jiný, lepší“. A já tomu věřím. Ale přesto jsem ráda, že mohu poděkovat všem, kdo se na koledu
s námi vydali a pomohli k udržení této tradice
v naší obci. Tak za rok v pátek 21. února u Boříka
ve tři.
Helena Kyselová
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Už 13. dubna 2019 čeká kapelu EXNI!TO
koncert v Mladošovicích po 20 letech hraní na
české punkové scéně. Začátek je plánovaný na
dvacátou hodinu. Bude to oslava, party a hlavně
velká jízda. K této příležitosti jsem vyzpovídala
hlavního frontmana kapely Michala „Ježíka“
Školku, který otevřeně vypráví vše od začátku
existence kapely, až po dnešní současnost. Kapela EXNI!TO vznikla v Jílovicích. Skupinka
mladých zapálených kluků, kteří měli odhodlání, vůli a především sny, které chtěli zrealizovat
a to se jim také povedlo. Nechte se vtáhnout do
příběhu této kapely, která má letos výročí 20 let.
Kdy padla první zmínka o kapele?
První náznak, že založíme kapelu, byl v roce
1998. Na konci školního roku na školní akademii
jsme dali s kluky dohromady kapelu. Z kartonů
jsme si vystřihali hudební nástroje, namalovali
struny, a protože jsme poslouchali punkovou muziku, imitovali jsme tenkrát na jevišti v KD Jílovice skupinu Sex Pistols, písničku Anarchy in the
U. K. V té době jsme ještě neměli tušení, že založíme opravdovou kapelu se skutečnými nástroji.
Až po úspěšném školním vystoupení jsme si řekli, že uděláme kapelu.
V té době jste už uměli hrát na hudební nástroje?
Podle mě neuměl hrát nikdo.
A kdy tedy vznikla skutečná kapela? A jaká v té
době byla sestava?
Rok po vystoupení na školní akademii jsme se
začali zajímat o kapelu a dávat ji dohromady. Takže vznik kapely se traduje k roku 1999. Dali jsme se
do shánění nástrojů. Já jsem tenkrát koupil od jedné
pankerky z Budějovic bicí za 5000 Kč, Řeži si
pořídil asi za 600 Kč Jolanu se třemi strunami.
Ještě nám sházel do party kytarista. Zanedlouho
se k nám přidal Víťa Kuliš ze Suchdola nad Lužnicí. Ten si tenkrát donesl po domácku dělanou
kytaru. Vzal prkno, do toho vyřezal díry, z jiné
kytary koupil krk a celé to sešrouboval dohromady. Na praxi ve škole si vyrobil bustr z plechu a
různých elektrosoučástek a s tím jsme začínali
hrát. A takto jsme i odehráli jeden koncert.
Začínali jsme tenkrát ve třech – já – Michal
„Ježík“ Školka, Milan „Řeži“ Řežáb a Víťa Kuliš, později se k nám do kapely přidal Martin
„Pšík“ Adamčák. Ze začátku jsme hráli všichni
na všechno. Pak jsme se domluvili, co komu šlo
nejlépe. Já jsem zpíval, Řeži hrál na basu, Pšík na
bicí a Víťa na kytaru. Pak když si Pšík zlomil ruku, vystřídal jsem ho za bicím já a Pšík jeden čas
chvíli zpíval, ale pak se to zase obrátilo. Když
nás Pšík opustil, hráli jsme dva nebo tři roky ve
třech. A když odešel i Víťa, do kapely přišel Míra
„Mirys“ Novotný. Od roku 1999 do roku 2006
jsme v podstatě hráli v kuse.
Kdo kapelu založil?
Iniciativa byla z mé strany.
Jak vznikl název kapely EXNI!TO?
Název kapely vznikl ještě tenkrát na „staré
boudě“. Scházeli jsme se tam jako parta, říkali
jsme si „bouďáci“. Pořádali se tam různé akce.
A když se pořádně popíjelo, povzbuzovali jsme
se pokřikem „exni to, exni to“ a od toho je v podstatě i název kapely.

Kdy jste poprvé vystupovali? Kdy jste měli oficiální koncert s kapelou?
První neoficiální koncert měla kapela v Mladošovicích. Tenkrát jsme tam byli na kapele Edmond. Bavili jsme se a pařili. Vědělo se tam, že
máme kapelu. Venca Pitra (pozn.: nájemce místní
hospody a sálu) nám tam na místě zařídil, aby nás
kluci z kapely na chvíli pustili zahrát. Ta kapela
nám to skutečně dovolila a my zahráli poprvé naše
nazkoušené tři písničky – Visací zámek – Traktor,
E!E – Kleš a třetí písnička byla od Telexu.
První oficiální koncert byl v roce 2000 opět
v Mladošovicích. Byli jsme předskokani kapele
Danger. Zahráli jsme set devíti písniček. Lidi naše hudba hodně vzala. Mladošovice byly zrodem
našeho koncertování a proto oslavu 20 let kapely EXNI!TO pořádáme právě v Mladošovicích.
Tam kde jsme začali, tam to taky oslavíme. Není lepší místo.
A na otázky jsem se náhle neptala jen já. Při
dalších vzpomínkách, které Ježíkovi přicházely
na mysl, mi říká: „ a víš, jak jsem sestavil první
bicí?“
Když jsem si přivezl bicí z Budějovic od té
pankerky, vůbec jsem nevěděl, jak mají být sestaveny. Jak to vůbec vypadá, jak se to skládá.
V té době ještě nefrčel google, abych si to mohl
najít na internetu. Musel jsem si poradit sám. Měl
jsem koupené CD kapely Sex Pistols a na obalu
byla fotka zezadu na kapelu se záběrem na bicí.
A já jsem podle toho obrázku bicí sestavil. Tenkrát, když jsem šel v Mladošovicích hrát po tom
bubeníkovi na jeho bicí, zjistil jsem, že to má sestavené úplně naopak. Od té doby jsem věděl, jak
je to správně a bicí si přehodil tak, jak patří.
Můžeš představit členy, co budou vystupovat na
dubnové oslavě?
Od roku 1999 jsem tam ten nejstarší matador
já – Michal „Ježík“ Školka. Pak je tam se mnou
kytarista Milan „Řeži“ Řežáb (původně basák),
který v kapele spoustu let hrál a teď se ke kapele
zase vrátil. Dále je v kapele Jiří „Květák“ Grosser, který hraje na bicí a nový člen Michal „Vampír“ Jírek, který hraje na baskytaru.

Jak jste se k Vampírovi dostali?
Je to kluk ze Starých Hodějovic. Hraje ve
dvou kapelách. Potkali jsme se spolu na svatbě
mého kamaráda. Na stolech jsme měli jmenovky
Michal a Jana a naproti nám byly také jmenovky
Michal a Jana. A skutečně přišel Michal s Janou.
Stejná jména, ve stejném věku, děti také ve stejném věku. Tak si tak povídáme a najednou Vampír říká: „ty mi strašně připomínáš zpěváka
z EXNI!TO, já chodil na jejich koncerty, ale oni
už teď nehrajou. Ale možná, že ještě někdy vystoupí.“ Já se na něj tak podíval, jestli to myslí
vážně. Pak jsem mu řekl, že jsem to fakt já. A takhle jsme se seznámili. Jezdili jsme k sobě na návštěvy. A jednou takhle popíjíme a Vampír
najednou vyhrkne: „a proč nehrajete?“ Načež já
mu povídám, že pořád nemáme basáka. Každý
v kapele vydrží jen chvilku a pak ho to přestane
bavit. Tak prostě když není basák, tak nehrajeme.
A Vampír zase na to: „tak já se to naučím“. Na to
já mu říkám, že to určitě nedá, nebo že se to nenaučí, protože je kytarista. Vampír si trval na svém
a tvrdil, že to prostě dá. Chvíli jsme se hecovali,
až došlo na sázku. Jestli se to Vampír zmákne naučit, já zhubnu 7 kg do dubnové oslavy 20 let. Za
nějakou dobu přišel Vampír a představte si, on to
prostě dal. Takto to vzniklo, kvůli sázce. Já si byl
jistý, že to nedá a on přišel a dal to.
Takže ty už teď poctivě držíš dietu?
Nepiju moc dvanáctku, teď piju jen jedenáctku.
Budu muset zabrat. Budu každý den běhat do Prahy
a zpět, abych zhubnul a dostal se do kondičky.
Za jak dlouho se Vampír naučil hrát na baskytaru ty vaše písničky?
Před Vánocemi v roce 2018 jsme si řekli, aby
se něco naučil a on dal pět písniček. Na oslavu
máme v plánu 20 písniček a on už to při třetí
zkoušce zvládal všechno.
Jak vznikl nápad zrealizovat oslavu 20 let od založení kapely EXNI!TO?
Po třech nebo čtyřech letech pauzy odstartovala ta naše sázka s Vampírem koncert v Mladošovicích. Tím, že se to naučil, jsme si řekli, že
uděláme několik koncertů. Pak přišel Řeži a dopokračování na str. 12
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Zpověď punkové kapely EXNI!TO
pokračování ze str. 11
dal, že to letos bude 20 let od založení, tak proto
ta oslava, která se chystá na 13. 4. 2019 v Mladošovicích. Tam bude možné, mimo jiné vidět, splnění mé části sázky a to shodit 7 kg. Vampír
donese váhu a na podiu proběhne velké vážení.
Budu se muset svléct. A pokud nevyhraju, tak
musím koupit sud žumberské třináctky.
Jaký je váš styl? Čistě punk?
Punkcore – tvrdý punk.
Jakou máte s kapelou vaši oblíbenou písničku,
kterou za ta léta hrajete?
Taková moje srdcovka je písnička Ideální syn.
Jaká byla vaše první nazkoušená nepřevzatá píseň kapely?
Proti vám.
Kdo pro vás byl v té době inspirací, jaké kapely?
Pro mě jednoznačně Sex Pistols a potom
EXPLOITED.
Kolik jste vydali alb a jaké mají názvy?
V roce 2003 jsme to odstartovali nahráním
Dema. V roce 2004 to pokračovalo vydáním živáku Live in Mo-Do (legendární klub Mo-Do,
dnes již nestojí – výborná scéna a super lidi).
O rok později ve 2005 přišlo první album s názvem Proti vám, nahrané v sestavě Michal „Ježík“
Školka, Martin „Pšík“ Adamčák, Míra „Mirys“
Novotný. Na zadní straně obalu tohoto alba je fotka názvů písniček. Ty názvy byly tenkrát ve skutečnosti nastříkané červeným sprejem na dveřích
starého domu v Jílovicích za bytovkami (dnes již
nestojí), my to vyfotili a použili na zadní obal CD.
V roce 2008 vzniká album Plnou parou, v sestavě
Michal „Ježík“ Školka, Lukáš„Woflus“ Wölfl –
bicí, Míra „Losaň“ Losos – basa, Míra „Mirys“
Novotný a Míra „Čuki“ Prokop – kytara. Třetí album bylo točené v roce 2014 nesoucí název Prostě takovej, v sestavě Michal „Ježík“ Školka, Jiří
„Květák“ Grosser – bicí, Míra „Mirys“ Novotný
– kytara a na basu hrál Pavel Machek.
V kapele se vás za celou tu dobu vystřídalo
spoustu. Myslíš, že se na váš koncert přijdou podívat bývalí členové?
V kapele se nás vystřídalo cca 13 až 15 lidí.
A já mám takovou myšlenku. Chci oslovit úplně
všechny, co tam kdy hráli. Abychom mohli společně zavzpomínat a pobavit se. Některé kluky,
co odešli z kapely, jsem už pak vůbec neviděl.
Podařilo se mi spojit se skoro se všemi. Budu
hrozně rád, když přijdou úplně všichni.
Kdo skládal texty k písním?
Já – Michal „Školka“ Ježík.
Podporovali vás lidé ve vašem okolí? Jak na vás
lidé reagovali? A jak je to nyní?
Dřív nás lidé v Jílovicích neměli moc rádi. Byli
jsme pankáči – pro ostatní tedy vyvrhelové. Zkoušeli jsme na různých místech po vsi a to dělalo dost hluku. Teď nás určitě už vnímají jinak. Lépe.
U mě z máminy strany mě podporovali maximálně. Tam za mnou stáli všichni. Od mamky
jsem měl volnou ruku. Mohl jsem si dělat, co
jsem chtěl. Pořád jsme zkoušeli. Snad 12 – 14 hodin jsme byli zavření o víkendu ve zkušebně a
v týdnu se zkoušelo pořád hned po škole.
Kde jste vůbec zkoušeli?
Začínali jsme zkoušet v pneuservisu na návsi.
Rozléhalo se to po celé vsi. Ze začátku jsme měli
tři písničky a ty jsme jeli pořád dokola. Takže pro
mnohé spoluobčany to nebylo to pravé ořechové. Na tom místě jsme už dál pak kvůli tomu
hluku nemohli zkoušet. Jeden čas jsme hráli
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u nás doma (u mojí mamky Jany Školkové v Jílovicích) v pokojíčku. Máma byla tak tolerantní,
že nás tam nechala hrát. Pak jsme zkoušeli v KD
Jílovice nahoře nebo u Řežábů, a tak různě pořád
tady po okolí.
Jaké hity jsou pro vaše fanoušky ty nejoblíbenější?
Ideální syn, Život je takovej, Ukrajina, Krásy
jižních Čech a Punkový provaz. Jsou to písničky
z prvního alba Proti vám. To album je hodně povedené. My jsme ho hráli na analog. To bylo jediné album, kdy jsme ještě nahrávali postaru,
protože ten v tom studiu ho ještě měl. Což je nejlepší, co může být. Album je nahrané v jednom
kuse. Každý nástroj je nahraný najednou. Tam
nejde střihat. Má to takový teplejší přirozenější
zvuk, než teď už klasický digital.
Ideální syn – píseň, která mnohé vzala za své.
Rebel proti rodině a společnosti... dá se to tak
brát? A kde jsi bral inspiraci?
Ten song byl složený v KD Jílovice tam nahoře. Dal jsem si pivo a za 15 minut jsem složil písničku Ideální syn a Život je takovej. A inspiraci
jsem bral určitě z rodiny. Tenkrát jsem nosil číro,
pyramidy, otrhané kalhoty. Naproti tomu stál
můj děda Adolf Školka, muzikant, který hrál celý
život dechovku, slušný člověk, vypadal jako štramák. Tenkrát mě to trápilo, že jsme spolu neměli
úplně tak dobrý vztah. Nebyl jsem právě tím ideálním synem, jakého si přáli mít. Nešel jsem
v těch šlépějích dechové hudby. Mě braly kytary,
punk-rock a mírná rebelie. Vůbec se to neslučovalo s náhledem na jejich život. A tenkrát mě to
hodně trápilo. Do těch písniček jsem dával své
emoce a vzpomínky a na základě toho vznikla píseň Ideální syn. Řekl jsem si, co prožívám já, že
prožívají určitě i ostatní. Proto tento song. Aby se
v něm určitá skupina lidí sama našla. Už když
jsme tu písničku nahrávali na první naše album,
cítil jsem, že to bude hit. A on skutečně byl. Vyšla deska a dali jsme to do éteru. Když jsme pak
jeli hrát do Strakonic do Rock Baru, lidi na nás
čekali, stáli tam se vstupenkami, chtěli si povídat
a chtěli podpisy. Bar byl osypaný lidmi. Bylo tam
patnáct stolů a všechny obsazené fanoušky. Byl
plný klub a všichni řvali, zpívali a čekali, až uslyší Ideálního syna. Neuvěřitelné. To bylo nejkrásnější, na co si vzpomínám. Tímto songem jsme
se strefili přesně tam, kam jsme měli.
Dělali jste koncerty pouze po jižních Čechách
nebo jste jezdili i větší dálky?
Hráli jsme v Čechách, ale jezdili jsme i na Slovensko na festival v Brezové pod Bradlom nebo
do Německa do Drážďan a Chemnitzu. V Německu jsme poprvé byli s mým autem značky Dacia.
To byl zážitek. Němci se divili, že jsme tam s tím
vůbec dojeli. Akce tam začínali později, než jsme
zvyklí u nás. V deset hodin byl klub prázdný a
v jedenáct už stěny praskaly ve švech.
Jak často se s kapelou vídáte?
Teď se vídáme každý týden v pondělí a poctivě zkoušíme.
Píšete/skládáte nové písničky?
Ne. Teď je čas se soustředit hlavně na tu starou tvorbu. Abychom ji pořádně vyladili.
Oslava 20 let založení kapely v Mladošovicích
bude jediným koncertem v tomto roce? Nebo
plánujete přidat dalších koncerty?
Nebude. Oslavou v Mladošovicích právě začínáme a plánujeme ještě další koncerty. Máme v plánu Prahu a budeme zvažovat ještě další
akce. Určitě nechceme úplně někam daleko,
abychom na cestách nestrávili spoustu hodin.

duben 2019
Protože za těch 20 let se toho u nás v soukromí
dost změnilo. Všichni máme už rodiny, tedy až
na Květáka, ten má králíčka. Proto chceme zvolit
cca 5 koncertů, dobré na dojezd, vydat se volnou
cestou a hlavně v klidu.
Jakou čekáte účast na koncertu v Mladošovicích?
Každý koncert se vsázíme, kolik přijde lidí.
Sejdeme se nějaký den před koncertem v hospodě, na papír napíšeme nějaký typ a dáme ho na
nástěnku. Ten kdo vyhraje, pije panáky zadarmo.
Na oslavu typuji tak 250 lidí.
Kde si mohou vaši fanoušci v předprodeji zakoupit vstupenku na koncert?
Předprodej vstupenek je možný v Mladošovicích U Chřestýše, v Jílovicích v hostinci U Tomášků,
v Nových Hradech v Infocentru, v Trhových Svinech
v prodejně autodílů Luďka Myšky a v Českých Budějovicích v prodejním stánku donuterie Donut
s Tebou na Senovážném náměstí.
Těšíš se na koncert?
Jasně. Těším se na staré známé tváře, ale těším se i na úplně nové lidi, kteří nás nikdy neviděli.
Jaké budete mít předkapely?
První kapela, která tam bude hrát, se jmenuje
JZLF (tzn.: jablko znetvořené lidským faktorem). Skvělí baviči, kteří hrají ska punk a umí to
pěkně rozpařit. Jako druhá kapela vystoupí ATD.
Jsou to naši fajn kamarádi, kteří hrají punk-rock.
S touto kapelou jsme cca před třemi roky objeli
společně spoustu koncertů. Každá kapela bude
hrát hodinku. Pak vystoupí naše kapela EXNI!TO
a po koncertu bude samozřejmě after-party, na
které se budou pouštět naše staré skladby, promítat fotky z našich koncertů, mejdanů, z boudy, ze
zkoušek a různých akcí.
Máte připravené nějaké novinky pro fanoušky?
Na koncertě bude možnost zakoupení nové
kolekce oblečení k výročí 20 let EXNI!TO, dámská a pánská trika ve všech velikostech (dva druhy potisků) a pánské mikiny. Kdo by měl zájem
o oblečení již nyní, trika i mikiny jsou k dispozici
u mě.
Na koncertu si pak ve stánku mimo oblečení
mohou lidé koupit všechny naše desky.
Jsme téměř na konci a na řadu přichází poděkování. Je někdo takový, komu bys rád něco
vzkázal?
Určitě, ten člověk je Venca Pitrů z Mladošovic, který nám k tomuto všemu otevřel cestu a
umožnil nám koncertovat. On byl jediný, kdo
nám v té době pomohl, stál za námi celou dobu a
nenechal nás nikdy ve štychu. Určitě jemu patří
velké díky za to, že nám umožnil, kdykoliv si
v Mladošovicích zahrát a vždycky nás držel.
Co bys rád vzkázal čtenářům zpravodaje Jílovicko?
Když se vrátím zpět do minulosti, rád bych
především poděkoval za určitou dávku tolerance,
kterou s námi v dřívějších letech lidé z Jílovic
měli.
Teď bych chtěl říct těm lidem, kteří nás znali a
poslouchali, ať se určitě přijdou podívat na koncert do Mladošovic a zavzpomínat na dvacet let,
které máme za sebou. Moc rádi je uvidíme.
A těm co nás neznají, tak vám moc děkuju, že
jste si udělali čas a přečetli si tento článek, abyste
zjistili, kdo jsme byli a kdo jsme teď. A pokud budete mít chuť, určitě se také přijďte podívat na
koncert. Bude to stát za to. Bude to fajn mejdan,
kterého můžete být součástí.
Lucka Králová
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Ač už se nyní všichni díváme dopředu a těšíme se na první jarní a hlavně
slunečné dny, ráda se vrátím na chvilinku zpět k vánočnímu času a připomenu krásný předvánoční den, který nám zpříjemnil jindy tak chaotickou a
uspěchanou náladu, která občas nastane během posledního měsíce v roce.
První prosincovou adventní neděli se do Šalmanovic přímo z nebe snesli
malí andělíčci a přišli potěšit všechny zúčastněné na rozsvícení vánočního
stromku, který se již tradičně rozsvěcuje na začátku adventu.
Počasí si z nás v ten den trochu vystřelilo. Místo pořádné ladovské zimy
nás navštívil spíše sám pan Apríl. Sníh vystřídal vítr a pak začalo dokonce i
pršet. Ale to nás nemohlo v žádném případě odradit od parádně rozjeté akce. Stromek jsme ze všech stran nazdobili, navěsili dárečky a připnuli světýlka. Starou studnu zdobil ohromný adventní věnec, který čekal, až se na
něm zapálí první svíčka. Všude kolem voněly výborné perníčky, vánoční
cukroví a lahodný punč. Vše bylo krásně připravené, jen a jen začít.
Úvodním slovem všechny příchozí přivítal Ladislav Koranda a vtáhl tak
všechny do přichystané akce. Na scénu přilétli malí andělíčci, snesli se nebeskou branou až k nám na náves do Šalmanovic a přinesli s sebou spoustu
krásných básniček, písniček a povídání. To byla ale pěkná podívaná. Zleva,
zprava, všude byli a radostí nás pohltili. Dětičky svým andělským vystoupením ohromily opravdu všechny, a tak se dočkaly hlasitého bouřlivého potlesku a spousty dojatých pohledů nejedné maminky, babičky, tety, ale i
tatínků, strýců a všech ostatních.
Volné chvilky nám zpříjemnili kluci Tröstlů, kteří opět báječně zahráli
vánoční koledy na housle a kytaru. A pak přišla ta chvíle. Na návsi se diamantově rozzářil vánoční strom a jeho odrazy se přítomným proměnily
v malé jiskřičky v očích. Kouzelná vánoční chvíle jako z pohádky. Na známou tóninu „Jede, jede, poštovský panáček“ pak přilákal Štěpán Král st. vá-

Přelom února a března 2019 ovládlo masopustní veselí i obce na Jílovicku. Průvod ve složení koledníci, muzikanti a maškary nebo muzikanti a
maškary obcházejí jednotlivá stavení ve svých
obcích a obveselují své spoluobčany. Poděkováním je milé přijetí, štědrá koleda a hojná pohostinnost. U nás v Šalmanovicích se letos konalo
9. března.
Celodenní masopustní maraton odstartoval
v 8. hodin od místní hospůdky. Koledníci nejprve
udělali tiché kolečko před pomníkem padlých
a poté se průvod hasičskými auty přesunul do
vzdálenějších obcí Nepomuku a Jiterní Vsi. Hlavy koledníků letos zdobily zbrusu nové klobouky. Nemalé starosti jim však tropil silný vítr,
který průvod nemile doprovázel. Koledníci tak
sváděli náročný boj udržet již tak těžké klobouky
na svém místě. Šestičlenná kapela „Co vesnice
dala“ vyhrávala valčíkovou Růžičku a mnoho
oblíbených písniček na přání hospodářů a hospodyněk. O tu pravou masopustní atmosféru se samozřejmě postaraly masky. A že jich letos bylo!
Kominíci zrevidovali komíny a všem na vesnici
doporučili koupi nových kotlů. Z brazilského Rio
de Janeira přilétly lehce oděné tanečnice, které
v rytmu samby zatančily, a lechtivě zvolenými
doplňky občany rozesmály. Dva šarmantní muzikanti s flašinetem zase zpívali a vyhrávali písnič-

nočního pošťáka. Ten si to namířil se svým koněm a velkou brašnou přímo
za dětmi. Děti se na něj sesypaly jak včely na med. Každé dítko chtělo ten
svůj dopis pro Ježíška hodit do brašny jako první. Když byla pošta odevzdána, poštovský panáček začal pomalu mizet v dáli. Musel chvátat, aby stihl
včas doručit Ježíškovi všechna ta tajná přání. Co říkáte děti? Našly jste pod
stromkem to, co jste si přály? Pod šalmanovickým stromem na všechny dětičky čekaly malé dárečky. Taková malá příprava na Štědrý večer. Na konci
kluci odpálili ohňostroj a kouzelné Vánoce v Šalmanovicích začaly.
A co dodat na konec? Samozřejmě poděkování. Za SDH Šalmanovice
velice děkujeme všem místním dětičkám, ale také sousedním dětičkám z Jílovic, které se podílely na vánočním vystoupení, které bylo naprosto božské, tedy andělské. Mám velkou radost z toho, jak nadšeně s vtipem a s tím
jejich nespoutaným šibalstvím se do toho pustily. Velké díky patří také klukům Tröstlů, bez kterých si rozsvícení stromku v Šalmanovicích už asi ani
neumíme představit. A v neposlední řadě také děkujeme všem ženám i mužům, kteří pomáhali s přípravami, se zajišťováním a se spoustou těch dalších věcí okolo. Díky, díky, díky. Ale teď už obraťme list. A přivítejme s tou
nejlepší náladou JARO.
Lucka Králová

ky různých žánrů. Kadeřnice s kosmetičkou učesaly a nalíčily na večerní tancovačku. Kněz vysvětil všechny příbytky a hlavně celý masopustní
den dokumentoval. Již několik let se na masopustním veselí podílejí také děti. Partička doktorů a sestřiček všechny uzdravila, chovatelky
stihly vykrmit hladového čuníka, manikérky zase
lakovaly ženám nehty na večerní tancovačku.
Nejmladší účastnicí byla malá indiánka, která
v dětském kolektivu srandovně pobíhala sem a
tam. Účelem každoročního masopustu je pobavit
a rozveselit své spoluobčany, a to si myslím, že
v letošním složení celého masopustního průvodu
bylo na 100% splněno.
Po obchůzce vesnic se koleda přesunula do
místního sálu, kde nastávající večer pokračo-

val masopustní veselicí s oblíbenou kapelou Regent. Koledníci na tanečním parketu vytočili několik koleček, Červenou růžičku uložili k ročnímu
spánku a následně vyzvali všechny hosty do věnečku. A pak se už jen tancovalo a zpívalo až do
pozdních nočních hodin.
Sbor dobrovolných hasičů Šalmanovice,
pod jehož záštitou masopust probíhá, děkuje
občanům za štědrou koledu, milé přijetí a bohaté pohoštění. Všem účastníkům masopustního průvodu za vytrvalost a odvahu zdolat velmi
náročný celodenní maraton. Věřte nebo nevěřte,
v mobilní aplikaci jedna z kolednic naměřila bez
několika metrů neuvěřitelných dvacet kilometrů.
Martina Korandová
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Jako každý rok jsme se sešli ráno v klubovně na návsi. Muzikanti se připravovali a masky se malovaly a připravovaly na průvod obcí. Po doladění všech detailů jsme vyrazili na obchůzku
vesnicí. Masopust zaklepal na každé dveře místních stavení, někde
na průvod nikdo nečekal, ale u většiny na nás čekalo vřelé přivítání
a bohaté občerstvení. Za přijetí masopustu a připravené pohoštění
patří velké díky všem majitelům a domácím. Po opuštění posledního domu jsme se vrátili zpět do klubovny a po malém odpočinku
jsme se přesouvali do Hrachovišťské hospůdky. V hospodě na nás
čekal pan hospodský a chvilku po nás dorazil i hrachovišťský masopust. Ještě jsme se rozloučili s našimi muzikanty. Zbytek večera nám
dělala společnost kapela Strouha band. Kapela hrála pěkně a nahlas a
některé doprovázela do brzkých ranních hodin.
Všem zúčastněným, a všem co nás podpořili, moc děkuji, protože bez nich by to nešlo.
Budeme se těšit na příští rok.
Stanislav Hadač

¢

Dne 1. 12. 2018 jsme v Kojákovicích zahájili
adventní dobu. Již se stalo tradicí, že děti nejdříve vyrábí z korálků, drátků, látek a jiného podobného materiálu ozdoby na vánoční strom a bylo
tomu tak i tento rok. Před místní klubovnou pak
stromek nazdobily a poté byl stromek nasvícen.
Všichni jsme si zazpívali vánoční koledy a děti
vyhlížely Mikuláše s andělem a čerty. Každé dítě
obdrželo od Mikuláše po přednesení básničky balíček se sladkostmi a ovocem. V předvánočním
shonu jsme si spolu s dětmi krásně užili jedno
prosincové odpoledne.
Za SDH Kojákovice, Jitka Petráková

V Lipnici začíná advent rozsvícením
vánočního stromku. Při loňském rozsvícení měla premiéru kanadská jedlička,
která je vysazena v parčíku u kapličky.
Podle ohlasů obyvatel Lipnice i přespolních návštěvníků to jedličce moc slušelo. Jako každý rok se na nás přiletěl
podívat Mikuláš se svou družinou. Hodné i zlobivé děti odříkaly básničku a za
odměnu jim byl předán malý balíček pamlsků. I když jsme malá obec, tak se
u nás sešlo 24 dětí. Příjemnou předvánoční atmosféru dotvořil punč a grog.
Všem organizátorům patří velký dík
za přípravu stromku a uvaření výborných nápojů. Dále patří velký dík Obci
Jílovice za finanční podporu. A budeme
se těšit na příští začátek adventu.
Stanislav Hadač
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Mezinárodní den žen pravidelně slavíme 8. března a je symbolem bojů,
které ženy po celém světě podstoupily, aby získaly rovnost a práva. V tento
den oslavujeme sociální, ekonomické, kulturní a politické úspěchy žen.
Svátek se slaví po celém světě a tento den byl zpříjemněn i ženám v Kojákovicích, byť s jednodenním zpožděním – v sobotu 9. března 2019.
V 17 hodin se ženy sešly v místní klubovně, bylo pro ně připraveno občerstvení, dále pak promítání fotografií a videí z akcí, které proběhly
v Kojákovicích v uplynulém roce, a pak už se všechny těšily na pánské
ochotnické divadlo. Tentokrát si pro ně pánové připravili komedii scénáristy Zdeňka Svěráka „Vesničko má středisková“. Výborné rekvizity,
kostýmy, ale hlavně herecké výkony pobavily ženské publikum natolik,
že ochotníky odměnilo dlouhotrvajícím potleskem. Pánové, děkujeme a
těšíme se na příští rok.
Za SDH Kojákovice, Jitka Petráková

Letos již po třetí uspořádalo SDH Kojákovice
„zimní lyžařský tábor“. Tento rok nám bohužel
nevyšlo ubytování, neboť chata Povodí Vltavy byla v rekonstrukci. Bylo nám líto tábor zrušit úplně,
a tak jsme vyrazili lyžovat alespoň na jeden den.
V sobotu 12. 1. 2019 vyjela z Kojákovic kolona aut – směr Lipno – celkem se 37 pasažery, z toho 16 dětí. Na místě jsme se rozdělili do několika
skupin podle zdatnosti, a přestože nebylo počasí
ideální, vydrželi jsme brázdit lipenské sjezdovky
až do zavírací doby. Unavení z celodenního venkovního pobytu na horách jsme se vrátili do
Kojákovic, v obecním domě jsme povečeřeli,
povyprávěli jsme si své zážitky ze sjezdovek a
rozdali jsme dětem medaile.
Čtvrtý ročník zimního tábora bude určitě už
s ubytováním, a tak už se zase všichni těšíme.
Za SDH Kojákovice Jitka Petráková

Masopust začíná svátkem Tří králů a končí
popeleční středou. Toto období předchází čtyřicetidennímu postnímu období před Velikonocemi, kdy se má upustit od požívání masa. Proto je
masopust oficiálně považován za svátek jídla.
Zvyk starý přes 700 let se stále drží na mnoha
místech v Česku a drží se také v Kojákovicích.
23. 2. 2019 v 9 hodin ráno se sešly masky
v obecním domě a po malém občerstvení pak
společně s muzikou vyrazily na obchůzku místních stavení. A protože fantazii se meze nekladou,
průvod byl plný rozmanitých a nápaditých masek.
V každém stavení pak hospodáři a hospodyňky
měli přichystáno občerstvení a na oplátku byli
rozveseleni muzikou a různými vtípky. V pozdním odpoledni se průvod vrátil zpět k obecnímu
domu a právě zde večer zábava pokračovala. Nechyběla tombola a místní ženy všech věkových
kategorií měly připraveno vystoupení. Tentokrát
se tančil kankán a ženy byly odměněny bouřlivým potleskem.
Hojnost masek a večer plně obsazený obecní
dům pak dokazoval, že masopust je jedna z nejoblíbenějších akcí v Kojákovicích.
Za SDH Kojákovice Jitka Petráková
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Loňské rozsvícení stromečku v Kramolíně
připadlo na neděli 16. 12. 2018. Vánoční atmosféru v tento den podtrhnul padající sníh. Kdo
Kramolín navštívil, měl jistě příjemný zážitek.
Stromeček krásně svítil, zažehnuté dřevěné špalky ohřály zmrzlé ruce a teplíčko zajistil i sladký
punč nebo horký čaj. Kromě cukroví si hosté
pochutnávali i na ohni opečených špekáčkách.
Všem bylo do zpěvu, muzikantům se nedalo odolat. Michal Školka a Martin Kajaba se postarali
o dvouhodinový koncert vánočních koled a poslechové hudby. Lidé se sešli, popovídali a popřáli si
vzájemně mnoho štěstí a zdraví do nového roku.
Vysoká účast místních i kamarádů z okolních
vesnic nás všechny mile překvapila, jsme rádi, že
jsme se alespoň na chvíli pozastavili a užívali si
příjemnou vánoční atmosféru.
Mgr. Jana Školková

Aprílové počasí připadlo letos na 16. březen, den, kdy se v Kramolíně
konal 6. ročník tradičního masopustu. Ranní déšť neodradil žádné masky a
ani muzikanty z kapely Kramolínka. Odpoledne se nám počasí odvděčilo
11ti stupni a projasněnou oblohou. Do průvodu se s námi tentokrát vydal
nový masopust, náš kamarád Jirka Witzanů, a svou funkci plnil čestně do
posledního dechu. Potkat jste v Kramolíně mohli bandu mimin se sociálními pracovnicemi, které se snažily dětičky udat u každé chalupy, vojáky s
pořádným dělem, servírky, dva drzé cikány, nevěstu, zápasníka sumo, přísné kontrolory a v neposlední řadě pána a dámu z třicátých let. Další letošní
novinkou byla i změna směru masopustního pochodu. To proto, aby si řádění masek užili naplno i ti, ke kterým v minulosti ne vždy každý dorazil.
Kapela byla neunavitelná a hrála do brzkých ranních hodin. Na zábavě se
sešli kamarádi ze širokého okolí.
Připravená tombola se během pár hodin vyprodala a pěkné ceny našly
své majitele. Ve večerních hodinách proběhla i dražba jízdního kola a domku z porcelánu. Tradiční Bohouškův guláš a polévka nás výborně zasytily a

dodaly sílu na nekonečné řádění. Srdečně děkujeme všem sponzorům za
štědré dárky do tomboly, všem, kteří masopustní rej pohostili, kteří se s námi na masopust vydali, všem, kteří pomáhali a také kapele, za jejich skvělý
doprovod. Těšíme se na další ročník.
Mgr. Jana Školková
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„Tam kde se modrá len,
tam někde pod kopcem,
tam kam se vlaštovičky vrací...“
První verše vypůjčené ze sentimentální písně
uvozují článek o jedné modře kvetoucí polní plodině, bez které představit si polní hospodářství
v méně úrodných oblastech bylo dříve téměř nemožné. Modře kvetoucí pole u nás patřívala ke
kulisám prvních dnů letních prázdnin. Modrá pole
vzal čas. Zůstala jen v písních táborových ohňů a
ve vzpomínkách pamětníků. Spatřit dnes v českých končinách pole s kvetoucím lnem přadným
už nelze.
V roce 2010 se definitivně uzavřely brány
humpoleckého ČEMOLENU a vyšlo poslední
číslo časopisu „Lnář.“ Důvodem k likvidaci společnosti, která výrobu, výkup a zpracování lnu
v Čechách a na Moravě řídila téměř šedesát let,
byl nezájem státu i zemědělců. V České republice
nenajde se už ani jeden zemědělský závod, který
by len chtěl pěstovat. Tkalcovny jsou odkázány na
len z Francie, Ruska nebo Běloruska.
Lněné látky kdysi bývaly ceněny jako nejkvalitnější a nejtrvanlivější textilie. Jednalo se
o nejhodnotnější věno, které dostávaly nevěsty.
Velkou hodnotu mělo i semínko lnu, ze kterého
se lisoval olej na svícení, na výrobu léků, potravin, krmiv, barev a kolomazi.
Ještě na počátku 19. století, než postupně trh
ovládly levnější látky z manufaktur a velkého
textilního průmyslu, pěstoval a zpracovával se len
snad v každé zemědělské rodině. Byla to jedna
z mála možností, jak zlepšit na vsi životní úroveň.
Tkaním plátna se pak zabývali tkalci. V Lipnici
byli mezi posledními známými tkalci Jan Lexa na
č. 17 a Ondřej Zeman na č. 39. Úplně posledním
tkalcem, který v Lipnici seděl u tkalcovského
stavu – asi do roku 1890 – byl nějaký Jan Altrichter. Pobýval u Plchů č. 22. Mimo tkaní látek uměl
dobře hrát na dudy. Říkalo se mu Honza Bos,
protože chodil pořád bosý.
Zpracovávání lnu v Lipnici připomínají donedávna používané názvy dvou rybníků (Velká a
Malá pazderna). Osaměle mimo zastavěnou hospodářskou a obytnou část, kvůli protipožární
bezpečnosti, stávaly na protilehlých koncích vsi
dvě obecní pazderny, chalupy, u kterých se v jed-

Nářadí na len

noduchých sušárnách len dosoušel nad plamenem. Při číslování domů po roce 1750 dostaly
pazderny popisná čísla 32 a 38. Sušením lnu byli
pověřováni pazderníci, kteří v obecních pazdernách bydleli. V blízkosti pazderny musel být rybník, aby v případě vznícení lnu byl dostatek vody
na hašení. Okolo roku 1850, když už se domácí
výrobou lněných látek zabývalo jen několik posledních lidí, obec Lipnice pazderny prodala.
Pěstování lnu a výrobu plátna zná lidstvo už
mnoho tisíciletí (nestarší nález na světě z Dolních
Věstonic je starý asi 28.000 let – lovci mamutů).
Len se sel časně zjara, sklizeň se prováděla ručně, trháním celých rostlin, které se stavěly do budek (kapliček), aby vyschly a zpevnily se. Po
vyschnutí byl len svázán do snopů, odvezen domů a na mlatě ve stodole byl po malých hrstech
odsemeňován na nástrojích zvaných drhlíky či
drhleny. Potom se len rosil – byl asi jeden měsíc
rozložený na louce – a sušil.
K získání vlákna z dobře vysušených lněných
stonků bylo používáno jen jednoduché ruční nářadí. Len bylo třeba nejdříve zbavit dřevnaté
části-pazdeří. Stonky proto byly lámány v trdlicích (na snímku vpravo), nejdříve nahrubo
v chřástačce, potom jemněji v dotěračce. Následovalo potěrování, při němž speciální dřevěnou
lištou byly odstraňovány zbytky pazdeří společně s vlákny, od kterých se od pazdeří nepodařilo
oddělit. Tím vznikl odpad zvaný koudel. Potom
se vochlovalo, což bylo česání vláken kartáči
s velmi ostrými ocelovými hřeby. Nářadí se jmenovalo vochle a vochlice (na snímku vlevo).
Dobře vyčištěná a vyhlazená vlákna byla připravena k sepředení – vyrobení nití na přeslici čili
kolovratu. Ke kolovratu patřilo motovidlo, na
které se upředená niť natáčela.
Zmínka o kolovratu nemohla chybět ani v takové školní klasice, jakou je „Babička“ od Boženy Němcové: »Jednoho dne vrazil Jan do světnice
s křikem: „Děti, děti, pojďte se podívat, babička
snesla s půdy kolovrat!“ – „Je to jaký div?“ kárala
matka děti, vidouc, že se všecky ze dveří ženou,
i Barunka.«
Předení na kolovratech patřívalo k těm příjemnějším fázím zpracování lnu, předlo se v teplých místnostech od listopadu do února, při práci
bylo možné vyprávět nebo si i zazpívat. Len
předly ženy bez rozdílu věku. Večer často předly
ve skupinách, když si kolovraty přinesly do některého domu. Říkalo se tomu přástky. Nejprve
se na krátké žerdi (stojanu) z vyvochlovaného
lnu připravila panenka. Z panenky se jednou rukou vytahovalo vlákno, ze kterého se vřetenem
kolovratu stáčela nit. Pohon kolovratu, šlapáním
na pedál, obstarávala sama přadlena. Předení lnu
při slabém osvětlení nebylo nic jednoduchého,
jednotvárná práce vyžadovala stálou pozornost,
zručnost a cit ženské ruky. Upředená nit musela
být tenká, ale pevná a stejně silná. Na kolovratech
se spřádala i vypraná ovčí vlna.
Večerní přástky bývaly společenskou událostí, na níž mezi pozvanými lidmi nemohli chybět

Stojím tu u cesty několik staletí,
zažil jsem války, letecké nálety,
viděl jsem bídu a lidský smutek,
slyšel jsem pláč krvavých bojů skutek,
přežil jsem a stále tu stojím,
nemám strach, jen trochu se bojím...
Usínám v podzimní čas pro sílu jara,
těším se v nové procitnutí blaha,
pukají pupeny a listy se teplem rojí,
zdobí mou korunu, půdu hnojí,
padají plody, dary mé divoké zvěři přece,
žaludy sbírá mládež do krmelců v lese...
Daroval jsem úkryt broukům roháčům,
je možná lepším než kterých boháčů,
hnízdí v mých vráskách datlové i žluvy,
těší se tomu kdekdo, děti rády o nich mluví,
pomáhám lidem, hmyzu, ptákům, lani,
ukryta ve větvoví Matce Zemi se klaní...
Stojím tu u cesty a kolem dubový lesík,
předávám život, stárnu, zašeptal Měsíc,
nežil jsem nadarmo, rod můj hráze drží,
pevní vodní břehy, výpusť zrcadel hrčí,
zestárnu, vlasy obrostou štěstím, jmelím,
odpovím úsměvem, širokou hlavou, chvěním...
Hledat mě budete, nejsem tak dál,
možná kdys u vchodu chrámu jsem stál,
tajnosti v zemi prý mé kořeny ztuží,
psát pravdu historik může jak se sluší,
najdete mě, rád vás uvidím,
radostným vánkem se pokloním...
Z vlastní tvorby ,,Poezie Jílovicka“
Mgr. Zdeňka Švandová
členka Mysliveckého spolku Jílovice
známí vypravěči a zpěváci. Když byly na přástkách dospělé dívky, stávalo se, že pod rouškou
noci snažili se do jejich blízkosti dostat nejdotěrnější chasníci. Uvnitř přebytečného místa nebývalo, a tak na nezvané hosty čekalo u dveří vědro
s vodou. Čekání venku, než přadleny půjdou domů, zkracovala si bujná chasa všelijakou zábavou
včetně hrubých vylomenin (strašením u oken, přenášením dřevěných toalet, smontováním vozu na
střeše, zvedáním stěn roubených chalup apod.)
Z upředených nití vyráběli tkalci na tkalcovských stavech plátno. Místa, kde pracovali tkalci,
poznala se podle zvuku, nekonečného klepání
stavu: „na cukr, na kafe, na cukr, na kafe…“
Ve 20. století ve lnářství rychle ruční práce
ubývala, nahradily ji stroje. Pěstování lnu se ujala zemědělská velkovýroba, která jeho plochy
rozšířila, Po roce 1970 už byla sklizeň lnu zcela
zmechanizovaná. Z naší oblasti se stonky lnu dopravovaly ke zpracování do tírny společnosti Lužan ve Veselí nad Lužnicí. Chybou lnu je, že jeho
sklizeň, sušení, doprava a zpracování jsou náročnější na práci, čas a dobré počasí než obilí nebo
řepka. Len musel ustoupit moderní ekonomice.
Co se týká dobrého vlivu této staré zemědělské
plodiny na úrodnost a vlhkost půdy a na pestrost
krajiny, nezbývá než jejího zmizení litovat.
(Zdroj: Zázraky před jižní hranicí, kronika
obce Lipnice, učebnice SZTŠ)
Stanislav Kroupa
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¢ KOKOSOVÉ ŘEZY
A4 500 Kč
A5 250 Kč
A6 a menší
125 Kč

¡ 250 g másla (HERY)
¡ 200 g cukru moučka
¡ 4 ks vajec
¡ 3 pol. lžíce kakaa
¡ 4 pol. lžíce mléka
¡ 200 g polohrubé mouky
¡ 2 lžičky prášku do pečiva
Utřeme cukr s máslem, přidáme vejce, prosátou
mouku s kakaem a práškem do pečiva.
Pečeme ve vymazaném a vysypaném plechu na
180 °C.
Náplň
¡ 500 ml mléka
¡ 200 g cukr krupice
¡ 6 pol. lžic polohrubé mouky
¡ 200 g kokosu
¡ 200g másla
¡ vanilkový cukr
Mléko a cukr přivedeme k varu, přidáme mouku,
provaříme, odstavíme, přidáme kokos, pokrájené
máslo, a vanilkový cukr. Vzniklou hmotu promícháme a natřeme na upečenou placku. Po vychladnutí poléváme čokoládovou polevou.

¢ MAZANEC – 2 bochánky

Příští vydání zpravodaje
připravíme v měsíci červnu 2019

u REVIZE t
¡ domovních a bytových rozvodů
a hromosvodů

Uzávěrka příspěvků je 26. května 2019
včetně. Příspěvky zaslané po termínu
uzávěrky již nebudou v červnovém
vydání zpravodaje zveřejněny.

¡ domovních přípojek
a elektroměrů
¡ ručního nářadí, el. strojů
a svařovacích zařízení

Ing. ŠAFÁŘ Petr, Jílovice 56
tel. +420 724 936 539
isafi@seznam.cz

Kontakt pro zasílání příspěvků:
Martina Korandová,
ma.korandova@seznam.cz
tel. 724 715 264
Obec Jílovice, oujilovice@seznam.cz
tel. 386 325 110

Krásné prožití velikonočních svátků všem svým čtenářům
přeje redakční rada a Obec Jílovice

1 kg polohrubé mouky
220 g másla
220 g cukru
4 žloutky
2 kostičky droždí /84 g/
3 lžíce oleje
1 lžička soli
vanilkový cukr
citronová kůra
100 g rozinek
mandle lupínky
Droždí rozdrobíme do menší misky, posypeme lžící cukru a zalijeme trochou vlažného mléka a necháme vzejít kvásek.
Do mísy prosejeme mouku, přidáme sůl, rozpuštěné máslo, zbytek cukru a mléka, kvásek
a ostatní suroviny a promícháme. Poslední přidáme do těsta rozinky a mandle. Vypracujeme hladké těsto, poprášíme hladkou moukou, zakryjeme
utěrkou a necháme na teple kynout asi 2 hodiny.
Během kynutí těsto dvakrát promícháme. Těsto
vyklopíme na vál, vytvarujeme 2 bochánky.
Přendáme na plech vyložený pečícím papírem.
Necháme asi 20 minut kynout, potřeme bílkem,
posypeme mandlovými lupínky a necháme ještě
chvíli kynout. Pečeme v předehřáté troubě tak na
200 °C asi 10 minut, teplotu stáhneme na 160 °C
a pečeme ještě asi 30–40minut, ke konci pečení
přikryjeme mazance pečícím papírem. Záleží, jak
nám peče trouba. Pečené mazance zkoušíme špejlí, pečené těsto se na špejli nelepí.
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