Červen 2019

¢ ČERVEN:

¡ 15. 6. 2019
XVII. ročník festivalu
dechových hudeb
13.00 hodin – Jílovice kuželna
hrají: Babouci, Kramolínka, Podhoranka,
Jižani, Petříkovská muzika
¡ 22. 6. 2019
Pivní slavnost
13.00 hodin – areál pivovaru
slavnostní posezení u piva s hudbou
ke čtvrtému výročí otevření pivovaru
¡ 6. 7. 2019
Prázdniny začínají v Lipnici
14.00 hodin – náves
soutěžní odpoledne nejen pro děti
¡ 30. 6. 2019
Rally Jílovice – Jílovice nádraží

¢ ČERVENEC:

¡ 13. 7. 2019
XX. ročník turnaje v malé kopané
„O pohár starostky obce“
8.00 hodin, výkop 9.00 hodin
Jílovice – hřiště u vodárny
občerstvení zajištěno
registrace týmů – Jana Káplová
tel. 725 845 344

www.obecjilovice.cz

občasník, číslo 2

¡ 20. 7. 2019
Pytlácký flám
14.00 hodin – Šalmanovice hřiště
soutěžní odpoledne pro děti
a přátelé myslivosti
zvěřinové speciality
18.00 – posezení s hudbou pod pergolou
¡ 20. 7. 2019
Dětský karneval
15.00 hodin – Kramolín u hasičské zbrojnice
venkovní akce pro děti, dětská diskotéka
vstup dětiček v maskách vítán
¡ 20. 7. 2019
Venkovní zábava
19.00 hodin – Kramolín u hasičské zbrojnice
hraje: WERNER BROS
¡ 26. 7. 2019
Pouťová zábava
21.30 hodin – Jílovice kuželna
hraje: skupina Parkán, vstupné: 150 Kč
¡ 27. 7. 2019
Posezení s country kapelou
20.00 hodin – Jílovice kuželna
¡ 27. 7. 2019
Pouťový ohňostroj
22.00 hodin – Jílovice náves
¡ 28. 7. 2019
Pouť Jílovice
11.00 hodin – mše svatá – kostel sv. Jakuba

10 Kč

¡ 28. 7. 2019
Pouťové posezení při dechovce
10.00 –16.00 hod – Jílovice kuželna
hraje: Kramolínka
¡ 28. 7. 2019
Pouťový fotbálek
14.00 hodin – Šalmanovice hřiště

¢ SRPEN:

¡ 3. 8. 2019
Rybářské závody
7.30 hodin – Kramolín
¡ 10. 8. 2019
Lipnické slavnosti
13.00 hodin – Lipnice náves
mše svatá u místní kapličky
posezení s hudbou – Flamendři
¡ 24. 8. 2019
Zatloukání hřebíků zednickým kladivem
15.00 hodin – Kojákovice
¡ 17. 8. 2018
Hasičská soutěž „O pohár starostky obce“
13.00 hodin – Jílovice, hřiště u vodárny
soutěž v požárním útoku

¢ ZÁŘÍ:

¡ 14. 9. 2019
Pouť v Kramolíně
15.00 hodin – mše svatá u místní kapličky

oujilovice@seznam.cz
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JÍLOVICKO

Vážení občané Jílovicka,
v tomto vydání zpravodaje bych vás ráda informovala zejména o dotacích, které se nám podařilo získat od Jihočeského kraje.
Velkou radost budou jistě mít hasiči, protože
jsme získali dotaci na nákup přenosné motorové
stříkačky pro JSDHO Jílovice ve výši 193 000 Kč
a navíc také dotaci na pořízení přenosné motorové stříkačky pro JSDH Šalmanovice ve výši
190 000 Kč. Vyšla nám i neinvestiční dotace ve
výši 30 000 Kč na nákup vybavení pro hasiče
(vysoušeč oděvů, hadice atd.).
V rámci dotačního programu Podpora kultury
jsme získali neinvestiční dotaci 30 000 Kč na pořádání 17. ročníku Festivalu dechových hudeb.
Bližší informace o Festivalu naleznete v kalendáři kulturních akcí a v letáku.
V rámci dotačního programu Podpora oprav a
rekonstrukcí místních komunikací budeme moci
opravit komunikaci na parc. č. 378/6, k. ú. Jílovice u Trhových Svinů (Nová ulice). Na tuto akci
nám bylo poskytnuto 635 991 Kč.
V rámci Programu obnovy venkova jsme získali dvě neinvestiční dotace a to na úroky z úvěru DPS Jílovice ve výši 30 000 Kč a na opravu
střechy muzea v Kojákovicích 210 000 Kč. Při
realizaci opravy střechy muzea musíme požá-

Název služby

červen 2019

dat o vydání závazného stanoviska pověřený
Městský úřad v Trhových Svinech, oddělení
kulturních památek, neboť tato budova je památkově chráněna.
Kromě dotací od Jihočeského kraje jsme podali dvě žádosti o dotace přes Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR a sice opravu komunikace na
parc. č. 1757/2 a 1378/46, k. ú. Jílovice u Trhových Svinů (Vršek, okolo Srnců) a obnovu ZŠ a
MŠ Jílovice, v jejímž rámci by mělo dojít k výměně osvětlení a k montáži akustických panelů
ve třídách. Zda jsme dotace získali, bychom se
měli dozvědět do konce května.
Důležitou informací pro všechny obyvatele
Kramolína, Lipnice a jílovického nádraží je skutečnost, že byla konečně podána žádost o stavební povolení na vodovod do těchto místních částí.
Tato měla být podána již v březnu, ale došlo ke
změně zákona, a proto jsme museli znovu zajistit
podpisy majitelů pozemků, jichž se stavba vodovodu dotkne, přímo na situačním výkresu. Děkuji zastupitelům Stanislavu Hadačovi a Mgr. Janě
Školkové za spolupráci.
Závěrem přeji všem příjemně strávené léto a
dobu dovolených.
Ing. Lucie Beránková

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

Strojní hrabání

Kč/hod.

247,93 Kč

52,07 Kč

300,00 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

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

Název služby

jednotka

cena
bez DPH

DPH 10 %

cena
včetně DPH

Zpravodaj

Kč/ks

9, 09 Kč

0,91 Kč

10,00 Kč
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Usnesení zastupitelstva obce č. 115/2019 ze dne 5. 6. 2019

Rádi bychom vás informovali o pořádání
příměstského tábora v Jílovicích pod záštitou
Obce Jílovice. Původně měl být tábor realizován za předpokladu, že se podaří získat dotaci, což se bohužel nezdařilo, ale vzhledem
k výsledku dotazníkového šetření a velkému
zájmu jsme se přesto rozhodli tábor uskutečnit. Účelem tábora je pomoci rodičům, kteří
pro děti nemají hlídání během letních prázdnin, anebo kteří chtějí dětem zpestřit letní
radovánky. Na rozdíl od klasických táborů
příměstský tábor nenabízí možnost přespání.
Tábor je naplánován na dva termíny, a to
od 29. 7. 2019 – 2. 8. 2019 nebo od 12. 8. 2019
– 16. 8. 2019 denně od 7.00 do 17.00 hodin. Je
určený pro děti ve věku od 3 do 15 let. Vzhledem k věku dětí se přizpůsobí denní program i
herní aktivity. V plánu je například celodenní
výlet na Blata, celodenní výlet do Muzea veteránů na jílovickém nádraží, procházka po
naučné stezce ke Stropničce, zábavné školení
na třídění plastů, výtvarné aktivity z plastu,
školení první pomoci od záchranářů, fotografický kurz krajinářské a ateliérové fotografie
pro starší děti, sportovní aktivity, trénink dětí
dle věkových kategorií, sportovní hry, výtvarné aktivity a mnoho dalšího… Dětem je zajištěno celodenní stravování. Pokud byste měli
zájem přihlásit na příměstský tábor své děti a
prozatím jste neobdrželi přihlášku, kontaktujte nás prosím na telefonu 721 931 335, kde
se dozvíte i více informací. Přihlášky je nutné odevzdat do 30. 6. 2019 na obecní úřad
v Jílovicích. Cena za týden tábora je stanovena na 1500 Kč za dítě. Těšíme se na všechny
dětičky J.
Mgr. Jana Školková

Obec Jílovice je zřizovatelem ZŠ a MŠ Jílovice. V souvislosti s demografickým vývojem na Jílovicku se občas stává, že poptávka
po předškolním vzdělávání převyšuje nabídku. V následujících třech letech by mělo dojít
k tomu, že z kapacitních důvodů nebude možné do mateřské školy přijmout každý rok cca
5-6 tříletých dětí. Od 1. 9. 2018 má však Obec
ze zákona povinnost zajistit předškolní vzdělávání všem dětem, které do 31. 8. daného roku
dosáhnou věku tří let. V měsíci březnu byla
provedena analýza zájmu o předškolní vzdělávání na Jílovicku. Výsledky dotazníkového
šetření ukázaly, že 75% dotázaných místních
rodin by uvítalo možnost umístit dítě do školky
i v průběhu školního roku. Tedy mezi druhým
a třetím rokem věku dítěte. V současné době
však není možné zajistit předškolní vzdělávání
ani některým tříletým dětem. Obec si je vědoma závažnosti tohoto problému a je připravena
řešit rozšíření mateřské školy tak, aby do školky byli přijati všichni zájemci o předškolní
vzdělávání. O dalších krocích vedoucích k rozšíření MŠ budete informováni prostřednictvím
jílovického zpravodaje. Mgr. Jana Školková
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v Kč
PŘÍJMY CELKEM
Daňové příjmy

30 361 640,61
18 371 566,56

Nedaňové příjmy

5 662 866,73

Kapitálové příjmy

140 350,00

Přijaté transfery

6 186 857,32

VÝDAJE CELKEM
Běžné výdaje

32 770 607,61
21 803 059,24

Kapitálové výdaje

10 967 548,37

Splátky úvěrů

951 264,00

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

-3 053 259,55

DLOUHODOBÉ ÚVĚRY CELKEM
Dům s pečovatelskou službou

2 159 063,50
1 611 800,00

Veřejné osvětlení Šalmanovice

238 000,50

Modernizace míst. komunikací

309 263,00

STAV FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A POKLADNĚ
Běžné účty

12 492 294,23

Běžné účty fondů

1 251 241,45

Pokladna

36 868,00

Výsledek hospodaření obce za rok 2018 je ovlivněn dotacemi na projekty
„Nákup vyvážecí soupravy pro lesní hospodářství“ 338 750,00 Kč a „Výměna
oken a zateplení bytového domu č.p. 26 a č.p. 74 v Jílovicích“ 2 742 801,60 Kč,
které byly proplaceny v roce 2019.
Kompletní informace k hospodaření obce najdete na internetových
stránkách www.obecjilovice.cz.
Jana Králová, BBS., účetní

Okrsky
v obci Jílovice
celkem

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

5

805

224

27,83

224

222

Strana

Platné hlasy

#

název

celkem

v%

2

Strana nezávislosti ČR

1

0,45

3

CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI

2

0,9

5

Občanská demokratická strana

15

6,75

6

ANO, vytrollíme europarlament

9

4,05

7

Česká str.sociálně demokrat.

9

4,05

8

Romská demokratická strana

1

0,45

9

Komunistická str.Čech a Moravy

30

13,51

10

Koalice DSSS a NF

1

0,45

11

SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka

3

1,35

15

Pro Česko

1

0,45

22

Česká Suverenita

1

0,45

24

HLAS

2

0,9

26

Koalice STAN, TOP 09

17

7,65

27

Česká pirátská strana

21

9,45

28

Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD)

23

10,36

30

ANO 2011

51

22,97

34

Demokratická strana zelených

3

1,35

36

Koalice Soukromníci, NEZ

2

0,9

37

Evropa společně

3

1,35

39

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

22

9,9

40

Alternativa pro Česk. rep.2017

5

2,25

Politické strany a hnutí, které nezískaly žádný hlas v tabulce nejsou uvedeny.

V poslední době se šíří o opravách na rybníce Maršál různé zkreslené
informace, proto se nyní pokusím vše vysvětlit a objasnit celý proces.
V roce 2015 nabídl nájemce obecních rybníků pan Ježek ze společnosti HYDRO&KOV realizaci opravy a odbahnění rybníka Maršál
„Velký“ v Šalmanovicích na své náklady. Po úpravách projektu bylo
zřejmé, že veškerá přepadová voda poteče obtokovou stokou do rybníka „Klabouch“ (Lesní rybník), dále přes Kojan, Velké Bahno do Podřezanského rybníka. Tím se velká voda vyhne vsi a nebude způsobovat
větší škody. Takto připravenou projektovou dokumentaci schválilo zastupitelstvo obce a následně zaměstnanci HYDRO&KOVu podali žádost o dotaci.
Dotace na Ministerstvu zemědělství nebyla však přidělena, proto byla podávána opakovaně. Mezi tím pan Ježek zaměstnal velmi schopného
pana inženýra, který převzal agendu projektových příprav a řešení dotačních titulů. Protože však dotace na Maršál byla opakovaně zamítána a
vypršela různá povolení potřebná k odbahnění a k opravě, musel znovu
požádat všechny dotčené orgány o vyjádření, mimo jiné i Lesy ČR.
Úředník Lesů ČR v novém vyjádření zamítl vpouštění přepadové vody
do obtokové stoky, protože dle mapy stoka v lese končí a není možné tedy cíleně podmáčet les. Ve skutečnosti stoka pokračuje dále, což by pan
úředník zjistil, kdyby nerozhodl od stolu. Pan inženýr z HYDRO&KOVu
na tuto novou skutečnost musel reagovat a bezpečnostní přeliv přesunul
na hráz bez souhlasu obce, aniž by měl tušení o nějakém existujícím požadavku odvést přepadovou vodu obtokovou stokou okolo vsi tak, aby
nebyla při přívalových deštích zaplavována náves a níže postavená
obydlí.
Souhlas Obce Jílovice již měl původní, takže nic nebránilo novému
podání žádosti o dotaci, kterou uzpůsobil parametrům dotačního titulu
řešící pouze opravu hráze a neřešící odbahnění a opravu zbytku rybníka.
Dotace byla přidělena a pan inženýr z HYDRO&KOVu mi koncem
února oznámil, že 1. března budou započaty práce dle projektu. Na základě tohoto telefonátu jsme dle původního plánu vytěžili náletové dřeviny, aby se rybník mohl zvětšit do původní velikosti dle katastrální
mapy. V okamžiku, kdy chtěla firma, která vyhrála výběrové řízení na
rekonstrukci hráze, dělat přeliv na hrázi a pustit vodu v těsné blízkosti
lesa pana Lukáše Mejdrecha, nám došlo, že je něco špatně. Začali jsme
zjišťovat, dle jakého plánu firma postupuje a porovnali jsme ho s projektem, který jsme měli na obci. Zjištění bylo jednoznačné, projekty se
neshodovaly v zásadní věci. Odvádění přepadové vody není vedeno
obtokovou stokou, ale přes hráz rybníka.
Po řadě jednání s úřady a zjišťování, zda je možno změnit projekt při
realizaci dotace, Obec Jílovice vyvolala jednání na hrázi rybníka Maršál
„Velký“. Zúčastnili se: pan Petr Ježek – vedoucí provozu ze společnosti
HYDRO&KOV s.r.o., Ing. Jiří Witzany – místostarosta, Václav Mejdrech – zastupitel, Bc. Ladislav Koranda – zastupitel, Lukáš Mejdrech –
majitel ohroženého lesa, Ing. Paštyka – za Lesy ČR (nástupce úředníka,
který vydal zamítavé rozhodnutí na vpouštění vody do lesa), Ing. Jiří
Koplík – projektant jiných obdobných vodních děl.
Na tomto jednání, po dlouhé diskuzi, došlo k dohodě, že bezpečnostní přeliv na přepadovou vodu bude postaven na obtokové stoce.
V současné době jsou stavební práce pozastavené a probíhá jednání
s Ministerstvem zemědělství na změnu stavebních prací dle dohodnutého požadavku. Rekonstrukce hráze a bezpečnostního přelivu by měla
být dokončena do konce letošního roku.
Nynější dotace je pouze na rekonstrukci hráze a výstavbu nového loviště. Nezahrnuje odbahnění, proto nedojde k rozšíření zaneseného rybníka na celou původní výměru.
Ing. Jiří Witzany, místostarosta
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30. 3. 2019
V měsíci dubnu až červnu svá životní
jubilea oslavili a oslaví
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡

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
Pavel Myška z Jílovic
Jana Matušková ze Šalmanovic
Adolf Školka z Lipnice
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

Životní jubilea oslaví:
Červenec
¡ Zdeněk Joch ze Šalmanovic
¡ Věra Jindrová z Jílovic
¡ Josef Tůma z Jílovic
¡ Milan Kupeček z Jílovic
¡ Ladislav Čada z Kramolína
¡ Žofie Herrmannová z Lipnice
¡ Marie Janochová z Lipnice
Srpen
¡ Zdeněk Kamiš z Jílovic
¡ Stanislav Brácha z Lipnice
¡ Věra Stupková z Lipnice
Září
¡ Eugen Holšan z Nepomuku
¡ Jarmila Řežábová z Kojákovic
¡ Václav Šůsa z Jílovic
¡ Anna Šulcová z Kramolína

Kruhem přátel hudby při Základní umělecké škole F. Pišingera, Trhové Sviny
ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny ve spolupráci s Kruhem přátel hudby
při Základní umělecké škole F. Pišingera, Trhové Sviny si Vám dovoluje
představit dramaturgický výhled na 45. koncertní sezónu 2019/2020.
V tomto ročníku dojde v organizaci koncertů k několika dílčím změnám,
které by měly vyjít vstříc co nejširšímu spektru posluchačů jak věkově, tak
geograficky. Předně budou všechny koncerty začínat již v 18.00 hodin,
abychom umožnili poslech kvalitní hudby i mladším dětem, pro které byl
dosavadní čas příliš pozdní. Obohacením programu budou koncerty i v některých obcích, které na činnost KPH přispívají. Můžete se tak těšit na koncert na zámku v Nových Hradech, v kostele v Benešově nad Černou nebo
v ambitech ve Svatém Janě nad Malší. Celkový počet koncertů se také rozroste ze sedmi na devět a kromě artificiální hudby se můžete těšit i na exkurze do jiných žánrů. Další novinkou této sezóny je aktivní zapojení žáků
ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny (včetně poboček) do průběhu koncertů
KPH. Budou vystupovat buďto přímo s profesionálními umělci, nebo se
s nimi na jevišti prostřídají. Nastalé změny budou vyžadovat určité úpravy
v organizaci sezóny. Vzhledem k navýšení počtu koncertů se mírně zvýší

členské příspěvky. Plné předplatné na sezónu – 9 koncertů – bude stát
800 Kč a zlevněné (důchodci, studenti, ZTP) 450 Kč. Naopak v případě jednorázových vstupenek na konkrétní koncerty snižujeme plné vstupné
z 200 Kč na 150 Kč, zlevněné vstupné zůstává 100 Kč. Pro děti do 15 let
a žáky ZUŠ F. Pišingera trvá i nadále vstup volný. Nově zavádíme zlevněné
vstupné 100 Kč také pro jednu osobu doprovázející žáka ZUŠ. Rádi bychom ještě rozšířili možnosti dopravy na naše koncerty. Pravidelný svozový autobus na trase Kaplice – Soběnov – Besednice chystáme vypravovat
i v příští sezóně a pokud by se v některých dalších obcích našel větší počet
zájemců o hromadnou dopravu, kontaktujte nás prosím do 12. července
v kanceláři ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny a my se Vám s organizací
svozového autobusu pokusíme vyjít vstříc.
Doufáme, že Vás naše nabídka zaujme a těšíme se na setkání s Vámi při
poslechu kvalitní hudby.
Výbor KPH při ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny
Připravovaný výhled na sezónu 2019/2020 přinášíme na str. 6
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Minulý týden jsem se náhodou potkala se svou
spolužačkou ze školy. Kromě toho jak se má a co
je nového jsem se jí také ptala na její babičku,
u které jsme často trávily odpoledne. K mé lítosti
mi spolužačka sdělila, že babička má po pádu zlomený
krček a leží na oddělení následné péče (dříve tzv. LDNce). Shánějí pro ni
místo v domově pro seniory a přemlouvají lékaře, aby ji v nemocnici nechali co nejdéle, protože všichni v rodině pracují a nemají možnost být s babičkou doma. Překvapilo mne to. „A nějakou sociální službu jste u vás
v Pacově neoslovili?“ ptala jsem se jí. „Oslovili. Pracují jen do půl čtvrté,
víkendy vůbec nedělají a dopoledne, kdy toho babička potřebuje nejvíc, toho mají moc. No a my stejně nikdo nemáme ošetřovatelství, tak to sami nezvládneme.“ Odpověděla mi kamarádka.
Mrzí mne, když slyším o rodině, která uvažuje o tom, mít svého blízkého
doma, ale nemá potřebnou podporu. Tápe v tom, jaké kompenzační pomůcky pořídit, kolik péče vlastně člověk bude potřebovat. Bojí se náročnosti
péče – představují si ji jako velmi odbornou, kterou běžný člověk nezvládne.
Opak je přitom pravdou. Ve většině případů naši nejbližší potřebují jednoduše zůstat v čistotě, mít zajištěno podání jídla a pití a podporu v chůzi,
polohování, přesunu z lůžka na křeslo anebo vozík. Potřebují pomoc při
osobní hygieně. Jsou-li doma celý den sami, pak také trochu té lidské
blízkosti a sdílení.
Jsem ráda, že u nás jsou tyto služby dostupné. V Arše se k tomu snažíme
maximálně přispět. Dostupní jsme každý den do 19 hodin. S rodinami, které
se na nás obrátí s žádostí o podporu, diskutujeme všechny jejich možnosti.

Pro jílovický ples se jedno seniorské odpolední setkání vyráběly pompomy.
V záplavě oranžové a bílé jsme se doslova topili. Na setkání seniorů vás
zveme opět od druhé poloviny září do domu s pečovatelskou službou
Sociální služba není jen o jednotlivých úkonech, ale o celkové podpoře rodiny, aby svou náročnou situaci spojenou s péčí o blízkého co nejlépe
zvládla.
Jestli jste v situaci, že se rozhodujete o péči, můžete se u nás poradit
o tom, co všechno je k tomu potřeba a kde vám s čím pomohou. V kanceláři
v Borovanech u autobusového nádraží jsme každý všední den od 7 do
15.30 hodin. Telefonní číslo sociální pracovnice je 399 499 936.
Spolužačky babička se pravděpodobně do domácí péče nevrátí. Pevně věřím, že ale i v domově pro seniory prožije klidné stáří a rodina ji neopustí.
I díky jejímu příběhu mám pocit, že sociální služby, které mohou přijet k vám
domů tak, jak vy potřebujete, mají nezastupitelnou roli a obrovský smysl.
Monika Strapková, ředitelka pečovatelské služby Archa

V týdnu od 18. do 22. března 2019 naše škola opět uspořádala ozdravný
pobyt na šumavském Zadově. Sněhové podmínky byly ideální, počasí se také „neflákalo“ a tak se týden v krásné zimní přírodě určitě opět povedl. Závěrem velké poděkování zastupitelstvu obce Jílovice, které se podílelo
podstatnou částkou na financování tohoto krásného pobytu.
Tady je zadovská hymna, kterou pro nás napsaly žákyně 5. třídy Barbora
Myšková a Monika Křížová.

Báseň zadovská
Lyžovačka to je hračka, pro třeťáky je to rvačka,
první a druhá bobuje, při tom se moc raduje.

Naši lyžaři

Na chatě Cihelny, jsou pokoje útulný.
Jídelna docela ujde, chuť na rajskou hned přijde.
Do lyžáků se obujem a hned vyrážíme ven!
Hůlky a lyže popadnem, skipasy nezapomenem.
Na kopci si malí bobují a při tom se s Olešňáky radují.
Na chatu přijdou strhaní, na kopci ukázali své nadání.
P. ú. Urbánková má tým Sněžní draci – jsou vždy v akci.
Paní učitelka se raduje, celý den pak bez sebe je.
Pan ředitel má tým elitní, na Kobylu si s ním vylítni.
Má tam ty nej lyžaře, není tam místo pro žádný šumaře.
P. vychovatelka a účetní, první a druhou třídu uklidní.
Je to pro ně zábava, když je v týmu dobrá nálada.
Dětem vůbec nevadí, že nemaj telefony na hraní.
Je však pro nás divný, když si hrajou aspoň s židlí.
Mgr. Jiří Havel

Bobový tým
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Ve středu 20. 3. 2019 jsme si jeli užít celý den do funparku Panda v Českých Budějovicích. Všichni jsme se moc těšili, což bylo patrné i z ranního
rozhovoru s rodiči. Děti se tak moc těšily, že buď nemohly večer usnout
anebo se zase naopak budily brzy ráno, aby jim neujel autobus J. Po příjezdu jsme si odložili věci do salonku a už nic nebránilo ve zdolávání klouzaček, prolézaček, trampolín nebo jízdě v autíčkách… K obědu jsme měli
dobré jahodové knedlíky a po krátkém odpočinku si děti užily ještě hodinku
skotačení. Energie jim opravdu nechyběla a domů se nikomu nechtělo. Za
krásný výlet děkujeme Obci Jílovice, která nám celý výlet zaplatila.
Yvetta Syrovátková, učitelka MŠ

červen 2019

Kruh přátel hudby
Připravovaný výhled na sezónu 2019/2020
ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny a KPH při této ZUŠ
si Vás dovolují pozvat na 45. koncertní sezónu
318.–326. hudební večer
¡ Čt. 26. září – Jaroslav Šonský – housle (KD T. Sviny)
¡ St. 16. října – Fautores Flautae
+ vystoupení žáků ZUŠ z Nových Hradů (zámek Nové Hrady)
¡ St. 27. listopadu – Slavic trio – členové Listiny mladých
+ vystoupení žáků ZUŠ Trhové Sviny (KD T. Sviny)
¡ St. 11. prosince – Calypte – Vánoční koncert (KD T. Sviny)
¡ St. 22. ledna – Sedlák Virtuosi (KD T. Sviny)
¡ Čt. 20. února – Radek Žitný – klarinet a saxofon (KD T. Sviny)
¡ Út. 31. března – Jan Meisl – akordeon
+ vystoupení žáků ZUŠ z Benešova nad Černou (kostel Benešov n. Č.)
¡ Pá. 24. dubna – French touch – chanson
+ vystoupení žáků ZUŠ ze Svatého Jana nad Malší
(ambity Sv. Jan n. M.)
¡ St. 20. května – ZUŠ slaví 60 let
– koncert pedagogů, žáků a přátel ZUŠ F. Pišingera, T. Sviny
(KD T. Sviny)
Koncerty probíhají od 18. 00 hodin.
Odjezd autobusů: Kaplice 17.00, Soběnov 17.15, Besednice 17.20,
Ledenice 17.15, Borovany 17.25 – dle zájmu.
Koncerty finančně podporuje Jihočeský kraj, Nadace ČHF,
Město Trhové Sviny, Městys Ledenice, Městys Besednice,
Město Nové Hrady a obec Benešov nad Černou
Informace v ZUŠ Trhové Sviny, tel. 380 120 540,
e-mail reditel@zustsviny.cz

Na jaře týden před velikonocemi MŠ Jílovice uspořádala společné tvoření rodičů s dětmi na téma: „ Velikonoční přáníčka“. Paní učitelky nachystaly vše potřebné – barevné papíry, lepidla, nůžky, šablony, různé druhy přání pro inspiraci a spoustu jiných materiálů. Jakmile se děti vyspaly,
maminky začaly chodit do školky a mohly začít s výrobou. Tak vznikala pod rukama dětí i rodičů
krásná velikonoční přáníčka, ze kterých na nás vykukovali zajíčci z trávy, kuřátka ozdobená peříčky a bílí beránci. Některé děti vyrobily více přáníček, a tak mohly potěšit a obdarovat své babičky a tetičky. Mezi všemi maminkami byl i jeden tatínek, kterému šlo dílo od ruky, a bylo
vidět, jak jsou s dcerou sehraní. Všichni si odpoledne příjemně užili a těšíme se na další tematické tvoření. Jaké bude? Necháme se překvapit.
Gabriela Podoláková, učitelka MŠ

V pondělí 29. 4. se v mateřské škole Jílovice
opět uskutečnilo spaní ve školce. Tentokrát ve
školce spalo 13 dětí, což je přesně půlka třídy.
Počasí nám moc nepřálo, a tak jakmile se děti
rozloučily s maminkami, šlo se do základní školy, kde se děti rozdělily do smíšených skupin se
školáky a začaly plnit různé úkoly jako např.
kouzelné fazole, hod pavoukem, kouzelný chodník… Po splnění úkolů a obdržení všech razítek
se děti šly posilnit buřtíky do školní jídelny. Poté
si ještě pohrály, ochutnaly všechny dobroty, které jim maminky připravily a chystaly se na spaní.
Na co se děti těšily již od odpoledne, byla neodmyslitelná polštářová bitva. Potom ještě pohádka
před spaním a postupně usínaly. Ráno, když se
vzbudily, tak se postupně převlékaly do kostýmů
čarodějnic a čarodějů. Mohl začít den plný kouzel, her, tancování, létání na koštěti. Každé dítě
obdrželo Průkaz čaroděje/čarodějnice s platnými
údaji o věku, počtu zubů, délce nosu s bradavicí,
počtu koček, pavouků a jiné havěti a hlavně jakou
značku koštěte vlastní. Děti si vše skvěle užily
a už teď víme, že si to příští rok zopakujeme. Ale
naši letošní předškoláci už ve škole.
Gabriela Podoláková, učitelka MŠ
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V měsících dubnu a květnu proběhly zápisy do základní a mateřské školy pro nadcházející školní rok 2019/2020. Zápis do základní školy opět proběhl tradičně netradičně. Žáci z vyšších ročníků si pro naše nové kamarády
připravili několik stanovišť, kde si mohli budoucí prvňáčci trochu pohrát.
K tomu jim pomáhali sloni, tygři, čápi či jiná zvířata. Naše paní učitelky si
přitom s nimi povídaly a tak trošku si je při tom prokleply J. Myslíme si, že
tato hravá forma je pro naše zářijové prvňáčky určitě mnohem lepší než
„nějaké zkoušení“. Každý předškolák pak odcházel s pocitem příjemně
strávené půlhodinky. Na nějaký ten dáreček pro skoroškoláky také došlo.
Už se na naše nové posily moc těšíme!!!
Blíží se závěr roku a s ním kromě finišování ve škole i spousta dalších
akcí. Namátkou bych jmenoval dopravní hřiště v Třeboni, Svatojánský
vlastivědný maraton, školní akademii, výlet pro úspěšné absolventy celoročního projektu, výlet celoškolní, Školičku pro naše předškoláčky, divadelní vystoupení dramatického kroužku či slavnostní závěr roku. Tak si ten
finiš užijme, ať začátek prázdnin doprovází jen dobrý pocit z úspěšně
odvedené práce.
Mgr. Jiří Havel, ředitel školy

V úterý 14. 5. k nám do školy zavítala
p. Kohoutová z firmy B. P. Medical. Už nadpis napovídá, jaké překvapení si pro naše žáky
připravila. Děti se seznámily a vyzkoušely si
práci s mikroskopem, viděly svlečky pavouků, živé šváby americké a další zajímavosti.
Zahrály si hry a vytvořily krásné plakáty.
Každá třída měla své téma, které prozkoumávala pod mikroskopem. 1. a 2. třída se podívala na život na louce, 3. a 4. třída zkoumala
svět hmyzu a 5. třída probádala život ve vodě. Akce se myslím velmi povedla, děti byly
nadšené, zvídavé a spokojené. Níže si můžete přečíst jejich „postřehy“ z tohoto vzdělávacího programu.
Gabriela Urbánková

Čarodějnice ve školce
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Naši budoucí prvňáčci
Z leva: Mareček Šťastný, Adélka Slonková, Fanda Kápl, Štěpánka Králová,
Honzík Chuchel a Simonka Beránková

MIKROSKOPY

MIKROSKOPY

Než jsme šli na mikroskopy, tak jsme si povídali o hmyzu. Potom jsme luštili tajenku. Paní
nám přivezla živé šváby. Tak jsme si je prohlíželi
a potom nám ukázala kůži sklípkana. Když jsme
šli na mikroskopy, tak nám paní ukázala, jak se
s nimi pracuje. Když jsme to pochopili, tak už
jsme si brouky mohli i fotit. Ale nebylo to tak
lehké. Museli jsme si je zaměřit a mě se to vůbec
nepovedlo. Měli jsme lupy a mikroskopy. Taky
jsme se koukali do mikroskopů a malovali na papír. Nalepili jsme si obrázky na velký papír a teď
nám to zdobí třídu.
Tereza Mejdrechová, 3. třída

Na mikroskopech jsme si prohlíželi např.
mouchu, klíště a křídlo mouchy. Pak jsme si prohlíželi živé tvory, kteří žijí ve vodě – Hrotnatka,
krásnoočko, řasy. Tuto hodinu jsme se naučili
pracovat s mikroskopy. Moc mě to bavilo.
Štěpán Picek, 5. třída

PRÁCE S MIKROSKOPY
Mě se na mikroskopech nejvíc líbilo, jak jsme
zkoumali živé brouky. A zrovna se jim narodila
miminka. V jedné krabici byli větší švábi a v té
druhé krabici byli ti malí švábi. Byli zahrabané
v zemi, protože nemají rádi světlo. Pak jsme dělali
tajenku, kterou máme vyvěšenou na zdi ve třídě.
Paní nám ukázala i kůže velkých sklípkanů. A pak
jsme zkoumali v mikroskopech nohu mouchy domácí, křídlo zlatoočky, tykadlo zlatoočky, sosák
mouchy. A přes lupu jsme viděli kobylku, pavouka,
svlečku švába, ústní ústrojí motýla, včelí křídlo.
Markéta Bohdalová, 3. třída

SVĚT HMYZU
V úterý 14. 5. jsme měli program SVĚT
HMYZU. Viděl jsem velké oblečky švábů. Viděl
jsem poprvé mikroskopy a moc se mi to líbilo.
Také jsem viděl klíště, ale bylo mrtvé. Bylo ve
sklíčku, stejně jako ostatní věci. Také jsme měli
tajenku a měl jsem asi tři odpovědi správně.
S mikroskopy jsem se naučil, že musí zespoda
svítit světlo a musí se to zaostřit.
Radek Hospodářský, 3. třída

MIKROSKOPY
Dne 14.5. byli ve škole mikroskopy. 5. třída
měla téma ŽIVOT VE VODĚ. Zkoumali jsme
vody z rybníků a jejich organismy. Pak jsme si
některé články pouštěli, byli fakt super. Práce
s mikroskopem mě bavila a docela mi šla. Takže
mikroskopy byly super.
Barbora Myšková, 5. třída

V dubnu jeli naši žáci na výtvarnou soutěž Vrátecký Picasso. Zastupovali nás Marie Vacková,
Adéla Marešová a Martin Bazal. V této soutěži se nejlépe umístil Martin Bazal, jenž za svou práci získal od odborné poroty „Zvláštní ocenění“. Porota ocenila především jeho nápaditost a originální
výtvarné zpracování.
V květnu jsme si opět zahráli meziškolní beeball. První kolo se konalo v Petříkově a našim žákům
se opět dařilo velmi dobře, neboť všechna utkání vyhráli. Porazili žáky Petříkova, Trhových Svinů,
Olešnice a Besednic. Další kolo bude v červnu na Rejtech. Doufáme, že potvrdíme roli favorita.
Další květnovou akcí byla přírodovědná soutěž „Olešnický lístek“. Své znalosti o přírodě jeli porovnat s ostatními žáky Nela Beránková, Matěj Mudrák, František Dvořák, Marie Vacková, Monika
Křížová a Hynek Míka. Velice dobře si poradili třeťáci Nela Beránková a Matěj Mudrák, kteří obsadili
první a druhé místo. Ostatní se umístili ve svých kategoriích mezi sedmým a desátým místem.
V květnu nás ještě čeká porovnání znalostí ve vlastivědě na „Svatojánském vlastivědném maratonu“. Vybraní žáci se již připravují a snad také dovezou nějakou trofej. I když, samozřejmě, u všech
těchto soutěží je důležitější zúčastnit se, než vyhrát…
Mgr. Dagmar Lošková
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Mladí hasiči měli letošní sezónu dobře rozjetou. Z podzimní soutěže dobře nakročili na okresní kolo a naše plány nebyly zúžené pouze na tuto akci.
6. dubna jsme se zúčastnili dvoudenního školení vedoucích mladých hasičů ve Velkých Skalinách. Na školení jsme odjeli ve složení: já-Helena
Kyselová, Kačka Oppolzerová, Pepa Witzany, nováček Jirka Slonek a rozhodčí Víťa Květoň. Já jsem se na školení moc „neohřála“. Před obědem
jsem si udělala výlet do českobudějovické nemocnice s vyhozeným kolenem. Tím se moje aktivní činnost u mladých hasičů omezila pouze na
pasivní komandování ostatních, a to já umím.
28. dubna jsem pověřila tatínka Míru Valhu, zda by nedovezl a ohlídal
již přihlášené děti na závod jednotlivců – „Zlivská stovka“. Děti byly rozděleny podle věkových kategorií a dopadly následovně: Lucka Valhová byla šestá, Petra Panská čtvrtá a Tomáš Novotný obsadil první místo! Všem
třem patří velká gratulace.
I přes chladné počasí nácvik na jarní kolo probíhal na hřišti u vodárny.
Děti jsou v přírodě, na čerstvém vzduchu a nám se s nimi lépe pracuje. Jarní
část hry Plamen se konala 18. května na Nových Hradech. My jsme se
zúčastnili se třemi družstvy – jedno družstvo starších a dvě mladší. Děti
soupeří v běhu požární všestrannosti a požárním útoku. A jak jsme předpokládali, tak se i stalo. Dvě družstva postoupila na okresní kolo.
Helena Kyselová

Přátelé malých kubatur z Těšínova a Jílovic uspořádali v sobotu 11. května 2019 společnou vyjížďku. Na jílovickou náves se sjelo 43 nadšenců se
svými nadupanými stroji o obsahu 50 ccm. Dorazili účastníci nejen z blízkého okolí, ale i z Písku, Kladna, Rakovníku a Prahy. Řádně seřídit, poštelovat,
naleštit a hlavně doufat, že se svým svěřencem šťastně dojede do cíle. Po zápisu do startovní listiny ještě mezi sebou účastníci stihli probrat technické
věci, zážitky a úsměvné historky z jiných závodů.
Na již tradiční vyjížďku se společně podle kategorií (Jawa 50, moped
a speciál – upravené stroje) vydali na trasu Jílovice, Lipnice, Nové Hrady
a zpět. Dopolední vytrvalý déšť ustal a vyjížďka proběhla hladce a bez větších komplikací. Všichni si jízdu jarní krajinou užili, až na jednoho odpadlíka, který si jí také užil, ale přes okno svozové dodávky a do cíle dorazil
s „menším“ zpožděním.
Po dojezdu i posledního závodníka do cíle byly vyhodnoceny nejoriginálnější dvojice: stroj + jezdec. V kategorii Jawa 50 se na prvním místě
umístil Zdeněk Marysko z Prahy, druhý byl jílovický Milan Řežáb a třetí
Pavel Sedláček z Branné. V kategorii moped byl první Milan Bártík z Prahy, druhý Karel Lysý z Rakovníku a třetí místo si odvezl František Krupauer z Písku. A v kategorii speciál byl první Milan Mařík z Kladna, druhý Jiří
Kamarýt z Rakovníku a třetí dojel Marek Matoušek z Kladna.
Na závěr bych rád poděkoval jílovickým hasičům za pomoc při organizaci a Obci Jílovice za zázemí pro závodníky, kteří přijeli o den dříve.
Jiří Špinler

Již potřetí se letos na konci května spojily stovky základních uměleckých škol z celé republiky a vyrazily vstříc lidem, opustily školy, třídy,
koncertní síně a předváděly svou práci na náměstích, v kostelích, amfiteátrech a dalších netradičních místech pod hlavičkou akce ZUŠ OPEN 2019.
Letos svůj program v rámci tohoto projektu poprvé připravila i jílovická pobočka Základní umělecké školy F. Pišingera, Trhové Sviny. V pondělí
27. května se žáci sešli na návsi na Kuželně, aby ukázali, co se v letošním
roce naučili. Posluchači slyšeli mladého flétnistu, klavíristku a houslistky
ze třídy pana učitele Jaroslava Tröstla, po nichž zahráli kytaristé ze třídy
Pavla Kříhy několik trampských písní, k jejichž zpěvu se s chutí přidalo i
publikum. Na závěr předvedli žáci pod vedením Michaela Tröstla pohádkovou operku Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka – O Budulínkovi. Děti byly
odměněny bouřlivým potleskem a od paní starostky dostaly sladkou odměnu.
Myslím, že si květnový podvečer všichni užili, posluchačům se představení
líbilo a v příštím roce se pokusíme na zdařilou akci navázat.
Za pedagogy jílovické pobočky ZUŠ F. Pišingera, Michael Tröstl

V sobotu 11. května dospěla naše „Růže“ plnoletosti. Za osmnáct let pořádání cykloturistické akce „Jízda pro Růži“ si tato již dospělá akce vydobyla od
svých pravidelných účastníků své familiární jednodušší označení Růže. Po letech jistě nebude na závadu připomenout, proč má naše Růže velké R. Jedním
z původních důvodů pořádání akce byla i propagace organizace Sdružení Růže, soustřeďující tehdy 12 obcí mikroregionu od Srubce po Nové Hrady. V současné době Sdružení Růže soustřeďuje 22 obcí a 4 organizace.
Pokud si dnes připomínáme osmnáctiny Růže, jistě nebude na závadu
prozradit, kolik cyklistů již využilo její nabídku prožít jednu sobotu při průjezdu krásnou jarní přírodou společně s mnoha svými již známými. V roce
2002 to bylo 75 cyklistů, v dalších letech 90, 110 a každým rokem stále víc.
Na 14. ročník přijelo již 323 cyklistů, ale rekord 344 jsme zaznamenali další
rok! Účast závisí na počasí a na dalších akcích v okolí. Letošní účast byla
219 cyklistů. Celková účast za 18 ročníků je 3 620 cyklistů. Kolik je
takových akcí?
K neustálé oblíbenosti této sportovně turistické akce jízdy na 73 km nepatří jen rekreační pohyb ve voňavé jarní přírodě a příjemná společnost, ale
ve velké míře je to i srdečné přijetí účastníků jízdy ve většině projížděných
obcí, které se každoročně při razítkování pamětních listů jízdy také starají
o doplnění energie a tekutin účastníkům jízdy. Mezi ty dlouhodobě nejštědřejší obce patří (po směru jízdy) Ledenice, Jílovice, Petříkov a Olešnice.
Nečekané a dobré občerstvení připravili letos i v Mladošovicích. Jisté upomínkové předměty dostávali v minulosti účastníci jízdy i v Horní Stropnici,
Žáru a Čížkrajicích. Všem touto cestou za pořadatele akce a všechny účastníky jízd upřímně děkuji. V neposlední řadě chci také poděkovat Sdružení
Růže, které každoročně sponzoruje malou poutnickou svačinku (polévku
s rohlíkem) všem účastníkům.
Na závěr opět trochu statistiky o 18. ročníku. Z Borovan letos vyjelo celkem 193 cyklistů a v Ledenicích se k jízdě přidalo ještě dalších 26. Borovanských občanů jelo 82, z Českých Budějovic jich přijelo 26, z Trhových Svinů
23, ze Srubce 8, z Kamenné a Dvorce po 6, z Hluboké 5, z Vrcova 4 a ještě
další ze 17 obcí, mezi kterými bylo i Sezimovo Ústí a Písek.
Naší dospělé Růži přejme stálé mládí, mnoho věrných i nových nápadníků a příznivé počasí!
Josef Malík
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Oblíbenou jarní akcí určenou převážně pro
rodiny s dětmi se v Šalmanovicích bezesporu stal
Aprílový pochod. Letošní již 3. ročník se konal
6. dubna a sraz všech účastníků byl symbolicky
v 10.06 v Korandovic Stodole – pub. Po ranní kávičce a svačince se banda 18 dospělých, 15 dětí,
3 psů a 2 kočárků vydala na předem naplánovanou
trasu Šalmanovice – Hlína. Pro zpestření pochodu
byla pro děti připravena stanoviště, u kterých musely plnit různorodé zálesácké úkoly, a pomocí
indicií odhadnout, kudy vede cesta k ukrytému
pokladu.
Hned za humny čekalo překvapení, které se
záhadně podařilo přede všemi utajit až do poslední chvíle, kobylka Kráska. Pod odborným
dohledem místní chovatelky koní Jany se děti
postupně vystřídaly v koňském sedle. Ve tvářích
těch nejmenších byl vidět strach mísící se s kře-

čovitým úsměvem. Jízda na koni se velice líbila
a děti nabila energií do následující honby za pokladem.
Ukrytá stará pískovna, o které málokdo věděl, s písčitojílovitým jezírkem uprostřed, poskytla hladovým účastníkům pravé zálesácké
zátiší k obědu a odpočinku. Rozdělal se oheň a
každý si opekl „cosikdopřinesl“, „cosikdoulovil“ nebo „cosikdonašel“. Plná bříška, popíjení
zlatavého moku, bezvětří a první jarní sluníčko –
krásná to popolední idylka trávená v přírodě. Neposedné děti čas využily lezením po stěnách pískovny, mezi vymletými kořeny stromů a střelbou
ze vzduchovky. Provizorní střelnice totiž lákala
lízátky a bonbony. Nejmenším s pevnou muškou
pomohli tatínkové a maminky. A pak mlsali
všichni. Moc pěkně by se sedělo (leželo), ale ještě dlouhá cesta byla před námi. Vyklepat písek

z kalhot a tenisek, uhasit oheň, uklidit po sobě tak,
aby pískovna nepocítila návštěvu vetřelců a pokračovat dál směr rybník Kypa a Hlína. Po cestě si
děti vyzkoušely uvazování uzlů, nahazování rybářským prutem, hledání trasy pomocí buzoly,
určování azimutu, zatloukání hřebíků a střelbu
z luku.
Prověřit statečnost a nebojácnost dětí bylo jít
cestou necestou, najít starou opuštěnou chýši
u Požeráčku, křídou se uvnitř podepsat a jako důkaz donést v mobilu selfíčko všech odvážlivců.
Při přípravě nás ani v duchu nenapadlo, že taková
stezka odvahy za bílého dne, bude okořeněná
strachem a slzičkami. Ona ale ta chýše je fakt
strašidelná…
Poslední, a pro děti to nejočekávanější, zastaveníčko následovalo cestou z Nepomuku zpátky
do Korandovic stodoly. Výstřel z luku ukázal
směr a zabodnutý šíp místo hledání pokladu. Nalezená dřevěná truhla ukrývala čokoládové penízky, bonbony a různé pamlsky, které si děti
mezi sebou spravedlivě rozdělily. A než jsme
došli do stodoly, bylo snědeno.
Po návratu na nás ve Stodole – pub čekalo občerstvení, které bylo účastníky pochodu předem
připraveno. Po setmění se ještě narychlo připravila stezka odvahy, kterou si děti, povzbuzeny
tou denní, vyprosily.
Aprílový pochod není žádný apríl, ale příjemná procházka po krásných, zajímavých, známých
i neznámých místech v okolí našich Šalmanovic,
strávená ve společnosti dobrých přátel.
Martina Korandová

Velikonoční svátky a s nimi spojené čtyři dny
volna se přímo nabízely k jarním výletům a práci
na zahradách a zahrádkách. V okolních vesnicích
a městech se to doslova hemžilo kulturními akcemi, velikonočními výstavami a květinovými jarmarky. Někteří po zimě oprášili kola a vyrazili se
s dětmi projet do přírody.
Velikonoce bez pochyby ovlivnily i náš jídelníček. Nádivky, mazance a beránci provoněli
každou domácnost. V meníčku samozřejmě nechyběly vajíčkové speciality a „koprovka“ byla
ve většině domácností číslem jedna. Hojnost jídla, malovaná vajíčka a velikonoční výzdoba domácností a zahrad na nás dýchala z každého
koutu a dodávala tu pravou sváteční atmosféru.
Pro zpříjemnění Velikonoc již třetím rokem
pořádají šalmanovičtí hasiči velikonoční zábavu.
A tak sobotní večer patřil rockové kapele Kredencz. Vlastní tvorbou i přebranými hity pro
„staré páky“ rozbouřila nejen srdce rockerů, ale i
dříve narozených a teenagerů. Hojná účast místních i přespolních příznivců, kteří zcela zaplnili
místní sál, potvrdila zvyšující se popularitu této
kapely.

Zatímco nedělní dopoledne většina vesnice
vyspávala po bujaré noci, děti se vydaly na tradiční velikonoční řehtání. Vyzbrojeni pomlázkami a řehtačkami obcházely vybraná stavení. Za
říkanku a vyšlehání hospodyňky na zdraví si vykoledovaly malovaná vajíčka a plno sladkých
dobrot. V některých staveních je i k polednímu
vítali ospalí a zmačkaní „strejčkové a tetičky“.
Domů se děti vracely s plnými košíky a pusou
upatlanou od čokolády. O velikonočním pondělí

ještě v malé partě obešly několik stavení v Nepomuku. To, aby nepomuckým ženám nebylo líto,
že přišly o velikonoční vyšlehání. Koleda je přeci
jen náročná túra a zvládnout obě dvě vesnice
najednou „malými kroky“ se opravdu nedá.
Letošní velikonoční svátky proběhly v záplavě teplého počasí, jarního sluníčka a ne jako před
pár lety, kdy se děti zmrzlé na kost brodily po
kotníky ve sněhu. O to veseleji a radostněji se
prožívaly.
Martina Korandová
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Stavění májky a pálení čarodějnic
tradiční stavění májky proběhlo v podvečer
30. dubna. Hlídání májky o filipojakubské noci si místní zpříjemnili dobrým občerstvením.

Jízda alegorických vozů
tato akce se konala již po deváté. Z důvodu organizační náročnosti byl letošní ročník pojat
v menším stylu, když se sešlo jen několik místních obyvatel se svými stroji a s nimi projeli ves
v průvodu.

Pouť
v půlce května se každoročně slaví v Kojákovicích pouť. Letos tento den připadl na 18. května.
Od 15. hodin se konala v kapli sv. Jiří mše a oslava pak pokračovala v obecním domě zábavou.
Za SDH Kojákovice Jitka Petráková

Venkovské muzeum Kojákovice žije svým životem již od roku 2001, kdy jsme ho společně slavnostně otvírali. Předcházelo tomu několik brigád,
na kterých nám pomáhali místní obyvatelé uklidit
a zprovoznit bývalou školní budovu, která byla
mnoho let prázdná. Mimoto nás podpořili různými
exponáty, které jsou ozdobou muzea dodnes.
Celodenní slavnosti otevření muzea se zúčastnili nejen místní, ale i četní rodáci, kteří přijeli
z různých míst republiky i ze zahraničí. Zvláště
jsme si vážili potomků bývalých vystěhovalců
z obce a blízkého okolí, kteří kdysi odešli za novým životem do Ameriky. Díky jim se nám daří
v muzeu prezentovat jejich osudy i těžké začátky.
Snažíme se, aby bylo muzeum otevřeno každý rok minimálně během letních prázdnin (denně
mimo čtvrtek od 10 do 17 hod.). Mimo to se snažíme vyhovět všem zájemcům, kteří nám zavolají
nebo napíší, a muzeum pro ně otevřeme kdykoli
během roku. Za ta léta jím prošlo hodně návštěvníků, včetně cizinců, hlavně Američanů, kteří zde
hledají své kořeny. O jejich spokojenosti svědčí
zápisy v návštěvní knize, které nešetří chválou na
způsob, jakým obec a místní obyvatelé pečují
o svou historii.
V letošním roce se k nim musím přidat s poděkováním Obci Jílovice, která nechala zhotovit
2 nová velká okna do výstavních prostor, která byla již v havarijním stavu a rovněž malá okýnka,
která umožní uzavření sklepa a půdy v zimních
měsících, což přispěje k ochraně a zabezpečení
budovy. Velké poděkování patří také panu Zdeňkovi Markovi z obce, který velmi čistě a profesionálně provedl stavební práce a zasadil nová okna
na jejich místa. Pracoval v místech stávající expozice, kde mu jednotlivé exponáty jistě překážely
v práci, ale nic nepoškodil a nepořádek, který je
s vybouráním starých oken a zasazením nových
nedílně spojen, překvapivě čistě uklidil. Díky jeho profesionální práci jsme mohli otevřít muzeum již během místní poutě, v sobotu 18. 5. 2019.
Během této akce bylo pro mě největším překvapením a potěšením se zde setkat s vnučkou pa-

na Josefa Šnejda, jehož jméno je uvedeno na místním pomníku padlých. Dlouho jsem se o něm
marně snažila zjistit bližší údaje, neboť to jméno
není místní. Od jeho vnučky jsem se dozvěděla, že
nepocházel z obce, ale jeho žena ano a když vypukla válka, tak se rodina vrátila na statek Divokých
č. 4 do Kojákovic. Josef Šnejda narukoval do války, ze které se už nevrátil. Rodina později odešla
s dalšími obyvateli z obce do pohraničí.
Pro muzeum jsou to důležité informace, které
shromažduje v rámci projektu NETWORD, a které jsou zaměřeny na zdokumentování a prezentaci
1. světové války. Tomuto tématu jsme nově věnovali jednu místnost v našem muzeu, kterou plánujeme postupně doplňovat dalšími informacemi.
Na pomníku padlých je uvedeno 18 jmen,
dnes již většinou anonymních mužů z obce, kteří
položili své životy v 1. světové válce. V této
chvíli známe data narození a domy, ze kterých
pocházeli, jejich příbuzenské vztahy, známe jejich věk a víme, zda byli svobodní, či měli vlastní
rodinu. U poloviny z nich známe i místa, přesná
data a příčinu smrti. Ve svém pátrání stále pokračujeme a často nám pomohou náhody, jako bylo
setkání s vnučkou Josefa Šnejdy.
Proto se obracíme na čtenáře zpravodaje se
žádostí o pomoc při dokumentaci událostí souvisejících s 1. světovou válkou a událostmi v obci.
Často se v rodinách zachovaly fotografie mužů,
kteří odcházeli na frontu, někdy jejich dopisy, či
jiné dokumenty. Nemusí se jednat pouze o zemřelé, zajímají nás i osudy těch, kteří válečnou
dobu přežili. Pomohou nám i vzpomínky, vyprávění, či jakékoli další informace. Z případných
dokumentů nebo fotografií si můžeme pořídit
digitální kopii a originál si můžete nechat jako
rodinnou památku.
V případě zájmu o spolupráci mě kontaktujte na
tel.: 602 471 653, e-mail: cerna@rozmberk.org,
nebo v letních měsících přímo v muzeu.
Olga Černá,
zástupce ředitele Společnsti Rožmberk o.p.s.
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Ráno na čarodějnice jsme si asi všichni v našem „Jílovickém kraji“ mysleli, že žádné stavění
májky nebude. Déšť a zima dolehly na naše vesnice. Nevím, jak jinde, ale u nás nakonec odpoledne začalo svítit sluníčko. A proto se všichni
kramolínští vydali k hasičárně, postavit májku.
Letos se naši muži pochlapili a s novým stojanem
na máj, jsme si mohli dovolit postavit opravdu
vysoký strom. Právě proto už nám kleštiny a lana
nestačily a museli jsme si na pomoc přivolat našeho kamaráda Jirku Witzanů s technikou. Nakonec se to povedlo a májka vzpřímeně stála už
kolem páté hodiny. Pečení špekáčků bylo samozřejmostí, stejně tak posezení s přáteli na pergole.
Tímto ještě jednou děkujeme Obci Jílovice za
zaplachtování pergoly u hasičárny. Měli jsme
tam příjemné teplíčko. Možná i proto vydrželi
někteří starousedlíci hlídat máj až do rána J.
Mgr. Jana Školková

Na Velikonoční pondělí letos dětičky sundaly
kabáty a vydaly se řehtat po Kramolíně v překvapivě hojném počtu. Dům od domu bylo slyšet
„hody, hody, doprovody“ a košíčky se bleskurychle plnily sladkostmi a obarvenými vajíčky.
Štědré hospodyňky byly často připravené a obdarovaly dětičky nejen pitím, ale i malou svačinkou.
Hospodáři naopak hostili tatínky zlatavým mokem a „živou vodou.“ Jakmile koledníčci opustili
poslední chaloupku, sešli jsme se všichni v hasičárně a užili si příjemnou kreativní chvilku. Děti
malovaly na dřevěné velikonoční dekorace, které
si potom odnesly hrdě domů. Ozdobenými slepičkami a zajíčky udělaly radost jistě i rodičům.
Za dřevěná zvířátka pro děti se sluší poděkovat
jedné štědré mamince. Kolem poledního jsme
se rozutekli do svých domovů, a jestli je to všude jako u nás, tak čokoládové zajíce mlsáme
dodnes.
Mgr. Jana Školková
INZERCE

u REVIZE t
¡ domovních a bytových rozvodů
a hromosvodů
¡ domovních přípojek
a elektroměrů
¡ ručního nářadí, el. strojů
a svařovacích zařízení

Ing. ŠAFÁŘ Petr, Jílovice 56
tel. +420 724 936 539
isafi@seznam.cz
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¢
Do následujícího článku jsem vybral některé části ze zápisů obecního
zastupitelstva a seřadil je podle věcí, kterých se týkaly. Text jsem z větší
části ponechal beze změny, tak jak je v originálu uveden, připsaný text je
tištěn kurzivou. Dokumenty jsou uloževy v okr. archivu Č. Budějovice.

Členové obecního zastupitelstva
v některých vybraných letech
1898
1907
1913
1914
1916

Starosta Stanislav Lexa, členové: Josef Heidr,Čada Lukáš, Kysela František, Vach Tomáš, Kolovrátek Josef, Smetana Josef, V.Klíma z č.4.
Starosta Jan Klíma,členové: Josef Smetana, Josef Němec, Kašpar Král,
Jan Koldus, Josef Hajdr,Jan Kolovrátek, Kysela Vojtěch , Bartoloměj
Křiváček.
Starosta Jan Klíma, členové: Vojtěch Kysela, Jos. Bican, Jos. Němec,
Tomáš Bumba, Jan Kolovrátek, Jos. Smetana.
Starosta Jan Klíma, členové: Josef Haidr, Jos. Bican, Jos. Smetana, Jos.
Němec, Tomáš Bumba,Vojtěch Kysela.
Starosta Jan Klíma, členové: Josef Haidr, Josef Němec, Tomáš Bumba,
Vojtěch Kysela.

Pronájmy pozemků a bytů
15.4.1899 Pronájem rybníku Velký Maršál a Klabouch, Knížeti pánu Schwarzenbergovi na 6 let od 1.1.1898 do 31.12.1903 za roční nájem 100 zl.
23.6.1899 Propachtování obecního pozemku za rybníkem Velký Maršál na rok
1899 pro pasení dobytka pro domkáře, Bumba Tomáš a Němec Josef za
10 zlatých.
8.2.1903 Pronájem obecní chalupy č.9 a 10. Číslo 9. Ondřeji Cipínovi za roční
nájem 19 zl. Tj. 38K. Číslo 10 Pavlu Smetanovi za 38 zl. A to od
1.4.1903 do konce tohoto roku. (Chalupa č. 9 dnes obecní dům a
pož.zbrojnice, č.10 také jako bývalý obchod).
13.1.1907 Do nájmu v chlupě č. 9 přijat Matouš Mejdrech za roční nájem 48K a
k tomu závdavek 5K zaplatí Matouš Mejdrech. Z chalupy se musí vystěhovat Matouš Tetour, což slíbil.
8.1.1908 Usneseno hlasovacími lístky dát Matouši Mejdrechovi čtvrtletní výpověď
z bytu obecního, většinou hlasů schváleno. (Později připsáno) Zájemci
o tento obecní byt p.Lexa a p. Šnorek nechtějí v tomto bytě společně bydleti, přechází se na to že se panu Mejdrechovi výpověď nedá.
2.12.1908 K žádosti Víta Mejdrecha by pohořelého z ceny jím vydražené trávy
z obnosu 25K sleviti na polovinu 12K50h., se vyhovuje.
16.1.1909 Zvyšuje se nájem z chalupy č. 10 na 48K.
15.1.1910 Usneseno že Jakub Šnorek z č.9 se dá do č. 10 do světničky kde jest
nynní Marie Koldusová, která si musí do Matky boží to jest do
25.3.1910 sama byt najíti a do té doby platiti.
15.1.1910 Do č. 9 přijde Jan Němec za roční nájem 50K a na č. 10 zůstane Pavel
Smetana za roční nájem 40K. Jan Němec a Pavel Smetana musí školní
borky (borky určené pro školu) včas narýpati a do pořádku dáti 1 tisíc
borek za 1K80hal.
4.2.1910 Panu Pavlu Smetanovi byla dána výpověď k 31.3.1911.
4.2.1910 V chalupě č. 9 bude Jan Němec jen když bude platit ročně 50K. nájmu.
16.8.1911 Prodání steliva v obecním lese, žádost podána na okresní zastupitelstvo. Les již tři roky nebyl hrabán a jest velký nedostatek steliva.
27.1.1912 Pronájem chalupy č.9, ponechat v ní nájemce Jana Němce za roční nájem 50K.
27.1.1912 Ponechati Marii Koldusovou ve světnici č.22/23 za roční nájem 10K, za
podmínky že tam v zimě potřebné hadice usuší. (Kovárna a byt kováře).
22.9.1912 Část pozemku 1064 kterou používá nájemce Karel Tomášek se neprodá.
24.9.1913 Usnesení, pole za Theierem ležící, spachtoval Jan Dušek z toho důvodu, že Fr. Candra má toto pole z ruky a neschůdnou cestu.
24.1.1914 Usnesení Jakubu Fučíkovi z ceny jím koupené od obce otavy slevit ?.

Dluhy, sociální záležitosti,žádosti, stížnosti, podpory, komise
10.2.1901 Předvoláni, Tomáš Bumba, Kašpar Král, Tomáš Sazma , kteří dluží za odkoupené pozemky. Jmenovaní slíbyli, že do určeného data dluh zaplatí.
17.3.1902 Přijetí do vychování nalezence Rozy Škorničkové narozené ve Vídni
20.12.1895, vídeňský nalezinec č.6834. Vychovávat ji bude Marie
Havlová za 36K. Bude ji řádně vychovávat a do školy posílat. Tato
úmluva platí na 2 roky a potom ji může dáti jinam. Marie Havlová podpis +++.
6.1.1904 Rokování ohledně výživy rolníka Jana Smetany a určení jeho ošetřující
osoby a jeho čištění, službu tuto přijímá František Král, obecní hajný za
40 haléřů na obživu a čištění za den. Platba bude předem vždy k 1. a 15.
v měsíci, to jest celkem za 6K.
8.10.1905 Kateřina Krauskopfová v roce 1904 přesídlila do Těšínova a nezaplatila
nám za ten rok nájem pole od obce pronajaté. Ručitelem byl cestář
z č.53 Matěj Král. Jestliže matěj Král nezaplatí, bude věc řešena soudně.

11.2.1906 Projednána stížnost Matěje Tetoura.
3.5.1907 Za členy do komise pro volbu do říšské rady určeni Jan Koldus obchodník č.39 a Josef Smetana rolník č.16.
12.4.1908 Stížnost Matouše Mejdrecha se jednomyslně zamítá.
17.9.1908 Do místní školní rady zvolen Josef Smetana.
16.1.1909 Výlohy povstalé nemocí a léčením Františka Březiny má nésti ten u něhož se úraz stal.
16.1.1909 Bylo usneseno aby nájemníci v obecních chalupách č. 9 a 10. byli předvoláni a dlužné nájemné zaplatili nejdéle do 8 dní. Jinak jim bude dána
čtvrtletní výpověď.
12.12.1909 Zmocňuje se starosta k jednání, že by Lukáš Čada obnos 7K20h zaplatil za narýpané borky Jakubem Lexou v obecním Blatě.
4.2.1910 Dlužníky Jana Duška, Jana Němce, Pavla Smetanu a Marii Trhlínovou,
starosta upomene, stím, že do konce měsíce února zaplatit musí, jinak
bude vymáháno.
24.4.1911 Žádost Pavla Smetany k udělení bytu bezplatného a přispění na něj. Na
to dal starosta přečísti §46 zákona z 16.4.1864. Na to člen obecního výboru Ondřej Cipín, který jest s výše uvedeným příbuzný, za usnesení
pro tento bod odstoupil. Žádost Pavla Smetany byla jednomyslně zamítnuta, protože dosud podporu nepotřebuje. Důvody budou okresnímu
výboru oznámeny.
11.5.1911 Schváleni členové volební komise do říšské rady, Ondřej Cipín mistr
obuvnický, č.55, Josef Němec chalupník č. 43.
24.1.1914 Žádost Kristýny Firbekové se zamítá.
6.6.1914 Neudělit podporu Kateřině Tomáškové a oznámit to na okr. výbor.
7.11.1914 Žádost Jos. Škorničky za udělení podpory se zamítá.
22.11.1914 Panu Královi udělení podpory na 16.obvod města Vídně, usneseno podati odvolání k c.k. místodržitelství.
27.3.1915 Starosta zmocněn aby dlužníky upomenul, nezaplatí li vymáhat částky
soudně.
18.8.1915 Žádost Rozálie Lexové o podporu se zamítá.

Domovské právo
21.1.1900 Obecní výbor i sousedi se usnášejí jednomyslně, žádného cizího příslušníka do svého bytu nevzíti. Kdo tak učiní bude povinován další péčí
a útraty peněžními hradit na svůj účet. (Podepsaní sousedi Jan Fuksa,
Křiváček Matouš, Křiváček Bartoloměj, Jezvík.
10.2.1901 Do obce (dodatečně 12/1900) přijati Lukáš Čada, Josef Heidr.
10.11.1907 Schváleno domovní právo pro Tomáše Bumbu.
8.2.1908 Obecní úřad usnáší se jednotně přijati pana Jakuba Fučíka do obecního
svazku obce zdejší a uděluje se mu právo domovské.
31.5.1909 Usnesení,uděleno právo domovní Janu Korandovi.
29.4..1911 Uděleno právo domovské Vojtěchu Šímovi a to na základě zákona
z 1896.
11.5.1911 Uděleno právo domovské Janu Fuksovi.
27.1.1912 Uděluje se právo domovské Aloisii Theierové
27.4.1912 Právo domovské uděleno Kateřině Šimanové, Josefu Škorničkovi, a slib
na právo domovské dáno Janu Pitzerovi.
26.4.1913 Právo domovské pro Matouše Dvořáka, schváleno.
15.8.1913 Žádost obce Těšínova za udělení práva domovského p. Bart.Čutkovi,
jeho manželce a 4 dětem, právo uděleno, na zákl. zák. 22. z r. 1896
24.9.1913 Žádost obce Těšínov k udělení práva domovského Vojtěchu Kopřivovi,
usneseno vrátit žádost do Těšínova aby připojil výtah trestů jmenovaného.
24.9.1913 Propůjčení státního práva rakouského pro Jana Pitzera se ponechává na
vůli c.k. místodržitelství.
3.11.1913 Žádost obecního úřadu Těšínov ku udělení práva domovského pro Vojtěcha
Kopřivu se zamítá, že od zpáchaného trestu neuplynulo dosud 10 let. (dle §460)
3.11.1913 Josef Zahradník bydlící na č. 21 bude do konce tohoto roku vyhoštěn.
5.9.1914 Obci Těšínov vrátit žádost o domovní právo pro Jakuba Candru, chybí
výkaz trestů.
27.3.1915 Jakubu Candrovi neudělit domovské právo jelikož byl v roku 1909 trestán.

Borky z obecního blata
30.4.1905 Omezení množství na rýpaných borek, usneseno, že rolník narýpati smí
15 tis. chalupník 10 tis. podruh 6 tis. borek ročně (rozumí se v obecním
blatu). Každý tisíc za 1K a 20hal. Bude li kdo chtít více bude cena dvojnásobná.
12.4.1908 Borky, z obecního blata si rolník i chalupník může narýpati 15tis. borek, domkář 8 tis. a podruh 6 tis. Cena za tisíc borek je 1K20hal. Kdo
přerýpe zaplatí za každý přerýpaný tisíc 2K. Kdo by rýpal bez povolení
pokuta 5K. Místo po rýpání jest povinen na svůj náklad řádně srovnat.
18.4.1909 Prodej vyznačených dílů obecního borkoviště,vykolíkováno 13 dílů
21 sáhů dlouhých a 5 sáhů širokých. Prodají se proti veřejné dražbě na
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pokračování ze str. 12
dobu 10 let a po té bude pozemek opět obecní. Nejmenší povolená částka za jeden čtvreční sáh bude 1K. (Sáh byl cca 1,8 metru, čtvereční sáh
2
byl cca 3,25m . V té době již platila metrická soustava, ale měřilo se ještě i po staru na sáhy).
12.12.1909 Usneseno rýpání borek v obecním blatě od hlavní stoky ku vsi za
1000 borek 1K, maximálně 6 tisíc borek.
2
30.4.1910 Rýpání borek , díly po 4m a cena vyvolávací 80h,ji lze snížit ve zvláštních případech. Každý jednotlivec maximálně si koupí 15dílů a jen zdejší
občané. První část ceny zaplatí při Jakubu a druhpu část zaplatí při Václavovi, díl musí zplanýrovat, jinak obec na jeho náklady tak učiní.
2.10.1910 Ti kdo blato nevyrýpali mohou tak učinit nejpozději příští rok, jinak pozbývají na koupený díl nárok.

Obecní zaměstnanci, hajní, kominictví, škola
13.1.1907 Usneseno aby polní a lesní hájení a ponocování dělal František Král za
hájení 36K a ponocování 80K. Do nájmu pro něho schválen dům č.9.
8.1.1908 Určení vymetacího obvodu kominického VI obvod. Platilo se dříve za
vymetání jednoho komínu ať průlezného nebo cylindru 4 haléře za rok a
mzda byla celkem ročně pro mistra kominického 40K. Usnáší se za vymetání kteréhokoliv jednoho komínu 6x do roka platit ročně celkem 60h.
8.2.1908 Usneseno hajného vypověděti z hájení ale ponocování mu ponechat na
další dobu.
31.5.1909 Dodatečně se sachvaluje usnesení obecního výboru z r. 1889 jímž zřízen pokojík při přístavbě školní budovy, by byl propůjčen mladému
svobodnému učiteli zdarma k užívání.
31.5.1909 Usneseno kováře Karla Tomáška ponechati v obecní kovárně i bytu, za
podmínek již sjednaných. Od ostření 1 plechu platit 1 hal. Od nového
ráfu 1K40h, od starého ráfu 50hal. Podkova nová 5 hal. , grifování
24hal, od nového vozu 30K.
30.4.1910 Obecní hajný zjednán Jakub Král, za roční odměnu 36K a právo narýpati si v obecním blatě 6 tis. borek a z pokut obdrží 1/3.
29.4.1911 Polní a lesní hajný sjednán Jakub Král, za roční obnos 36K a právo narýpati si v obecním blatě 6 tis. borek a z pokut 1/3.
27.1.1912 Sjednati za ponocného Matouše Mejdrecha za roční plat 96K a právo
narýpati si 6 tis. borek.
2
26.4.1913 Učiteli J. Koudelkovi dáno povolení na 3 sáhy čtvereční (cca 9,75m )
blata zdarma jako náhradu za zřízení bytu, který bude proměněn ve
školní kabinet
14.1.1914 Přípis c.k. Okresní rady z 18.12.1913, jednomyslně souhlas aby katastrální osada Nepomuk byla z Jílovic přiškolena do Šalmanovic. (Děti
z Nepomuku počaly chodit do školy v Šalmanovicích)
2.5.1914 Za odstupujícího kováře Karla Tomáška na jeden rok sjednat Vojtěcha
Kolduse za stejných podmínek jako u K. Tomáška.
5.9.1914 Usnesení, místní policie - usneseno aby s místním ponocným dva členové každou noc dle čísel popisných ponocovali a to od 10 večer do
4 hodin ráno. Obdrží odznak, přilbu od hasičů, výzbroj. (To souviselo
s válečným stavem).

Koncese, zdravotnictví
15.3.1904 Povolen Janu Koldusovi č.39 drobný prodej pálených lihových nápojů
přes ulici.
15.3.1904 Povolena Antonii Hofmanové koncese na výčep lihovin v č.p. 2.
31.7.1906 Nejsou námitky proti koncesi hostinské pro Jakuba Mejdrecha č.37.
(Douholetý hostinský v Šalmanovicích).
29.6.1907 Do syrotčí rady zvoleni Jan Koldus obchodník, Jos. Hajdr rolník, Josef
Smetana rolník.
8.2.1908 Podepsané obecní zastupitelstvo nesouhlasí s tím aby město Třeboň
z dosavadního zdravotního obvodu bylo vyloučeno. Z důvodu, že tak
to bylo již dávno ustanoveno a není důvod něco měnit (Jednalo se o peněžní příspěvek na zdravotní obvod).
15.1.1910 Schvaluje se žádost p. Jana Koldusa k výčepu pálených lihových nápojů v č. 39.
2.5.1914 Stran zřízení místa pro obvodního lékaře v Jílovicích se souhlasí. Částka na lékaře bude rozvrhnuta na všechny obce. Do Jílovic je o polovinu
cesty blíže a naše obec je tam také přifařena. (Před tím Šalmanovice příslušely do zdravotního obvodu Suchdol n. L. Jílovice jsou tak sídlem
zdravotního obvodu do současné doby).

Dary a příspěvky
30.4.1905 Přípis z okresního výboru v Třeboni, dotace 150K, nemůže býti dána v hotovosti a předem, ale jen na schválenou a provedenou práci.
(To platí i dnes).
17.9.1908 Schválen příspěvek na okresní starobinec částkou 15K.
2.12.1908 Na pohořelé v Záblatí věnovati 15K.
31.5.1909 Dar Národní jednotě 5K92h.
2.10.1910 Příspěvek spolku pro práci s mládeží v Třeboni na tento rok 10K.
24.9.1913 Na národní sbírku věnováno 10K.
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Prodej obecních pozemků, pozemkové záležitost,
stavby domů
15.4.1899 Jan Picer, žádá o dovolení bydlet se svou rodinnou ve stavení postaveném na jeho gruntě, plánek stavení doručí, schvaluje se.
15.4.1899 Žádost manželů Tomáše a Rozálie Sazmových (č.49)ohledně stavby
nového domu na katastru č. 1159 a 1160 v Šalmanovicích se schvaluje.
22.5.1899 Aby se na obecních pozemcích dobytek ani husy nepásly. Protože postupně budou zahájeny a později na díly rozděleny a to na píci buď seno
či otavu a prodány ve veřejné dražbě.
9.3.1900 Odprodání obecního pozemku č. 1360 o výměře 100 čtvrečních sáhů,
Josefu Smetanovi č.2 za 111 zl. To jest 22 korun.
7.3.1901 Podána žádost na okresní výbor ve věci prodeje pozemku.
5.6.1904 Prohlášení Jana Klímy z č 3 ohledně odkoupení sporných pozemků
obecních.
5.6.1904 Schváleno odprodání obecních pozemku 1155 o výměře 1290 čtvrečních sáhů na stavbu 2 domků a to panu Matoušovi Smetanovi a Ondřeji
Cipínovi. ( Čp.54 a 55)
11.2.1906 Prodej obecních pozemků dražbou č. 1129 -rybník 30 let nepoužívaný a
část parcely 1146. (Dnešní prostor od křižovatky silnice na Jílovice pod
hráz rybníka Malý).
11.2.1906 Prodej výše uvedených pozemků na stavební místa, uděleno 5 stavebních míst od křížku počínaje délky 30m, 1. Díl o něco delší. Díly vyvolávací cena 200K, přiklepnuto za 202K Tomáši Bumbovi,2.díl Tomáši
Tetourovi, 3.díl Janu Koldusovi za 206K, a 4.díl Janu Němcovi za
202K, 5. díl Janu Korandovi za 210K.
2
7.12.1907 Usnesení při stavbě školy v r. 1889 potřebovala obec 100m z parcely
2
1998, náležející Marii Křiváčkové a za to náhradou dáno 193 m z parcely 1422/I. O tom nebyl učiněn písemný záznam, tímto jest učiněno.
2
11.2.1908 Prodej pozemků , části, parcely č.1390, veřejný statek o výměře 80m ,
Matěji Křiváčkovi, který od nepaměti tuto část užíval za cenu10K. Podléhá schválení okresního výboru. (K prodeji obecních nemovitostí a pozemků, si obec musela vyžádat souhlas okr. výboru).
2.12.1908 Usneseno prodati panu Matoušovi Mejdrechovi z volné ruky místo pro
stavbu domu na parcele 1146,1129.
16.1.1909 Místo pro Matouše Mejdrecha prodáno za 140K.
4.2.1910 Usnesení prodati Karlu Tomáškovi stavební místo na parcele 1146 a
vyznačenou část o výměře 200 čtvrečníh sáhů a to 1 čtvereční sáh za
70hal. Prodej, podléhá schválení okresního výboru. (Čp.60).
4.2.1910 Starosta navrhuje prodej obecní chalupy č.10, protože její držení se obci nevyplácí, 6 členů výboru bylo pro dva proti. Schváleno, prodej
z volné ruky za cenu nejnižší 2000K, podléhá schválení okr. výboru.
11.2.1911 Chalupa č. 10 bude prodána z volné ruky, kupec se zavazuje že bude jen
pro sebe a svou rodinu a nikomu cizímu neprodá. Současně s tím se prodává stráňka, ležící od této chalupy směrem severním, dále místo ležící
až na západ k silnici novohradské a dále 2metry od zdi na stranu jižní
rovnou linií taženou k silnici.
11.2.1911 Po přečtění podmínek starosta oznámil, že se přihlásil kupující František Lexa, který ji za 2000K kupuje. Uznáno za platné, protože nikdo nic
více napodal.
3.11.1913 Výměna polí Jana Klímy vzato na vědomí , když v letech 1840-66 stavěla se silnice z Třeboně na Nové Hrady, vzato bylo z pracely 752 náležející Pavlovi Klímovi, vlastně jeho matce část z této parcely na tuto
silnici. Za to mu byla dána parcela dle nového zaměření č. 1401/2 a 3,
712/1, 858/1 a 859/3. Tyto části užívá od té doby vždy majitel z č.3.
Nynní pan Jan Klíma. Protože starých záznamů o tom není schvaluje
obecní zastupitelstvo tuto výměnu dodatečně a žádá okresní výbor toto
schválit. Pan J. Klíma tyto části parcel užívá.

Roční výkaz obecního hospodaření
16.1.1909 Hospodaření, Příjem na ústav chudých 16K26hal. Zbývá 119K89hal., účet
příjmový 142K47hal. Vydání 44K 2hal, přebytek se jeví 98K a 27hal. Příjem 2320K 50hal. Vydání 1761K 49hal. Zbytek 559K 01hal. (Uzavření
obecních účtů, bylo pravidelně ročně projednáváno a schvalováno).

Obecní majetek, hasiči
9.3.1900

5.6.1904
29.6.1907
2.12.1908
12.12.1909
30.4.1910
16.8.1911
15.8.1913

Obec dluhuje 14 ti sousedům za stavební materiál na schráň a stříkačku
a kovářovu chalupu 280korun. Tím dovoluje těmto 14 ti sousedům narýpati 20 tis. borek každému, to se rovná 280 K. Protože 1 tisíc borek se
počítá 1K tudíž na rolníka 20 K. a na 14 rolníků 280K.
Roku 1904 postupně za Velkým (Maršál) rybníkem řádně vysázena
smrčina, na to od zemského výboru obdržena subvence 80K. Dva roky
před tím bylo vysazeno lesem místo u silnice před zbouranou pecí.
Usneseno obecní kapličku opravit a pobýt plechem.
Usneseno spraviti hráz rybníka.
Usneseno obecní pastviště u Močidla zahájiti.
Rozhodnuto pastviště za rybníkem Maršál zahájiti.
Schválena částka 9K pro účastníky kurzu hasičského a koupí se 2 díly hadic.
Usneseno opraviti střechy na obecních chalupách.

pokračování na str. 14
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Cesty, hranice parcel
15.4.1889 Pohraniční stoka která prochází mezi obecními pozemky č. 1227 Šalmanovice a č.419 katastru Hrddlořezy, tvoří tímto hranici katastrů.
31.5.1909 Občané kteří koupili chvojí v knížecím blatě, mají povoleno přejeti
přes blatní knížecí stoku na naší stranu a to do konce tohoto roku.
24.4.1911 Projednáno spojení Suchdola se Šalmanovicemi silnicí. Bylo by ji nejlépe vésti po staré cestě, obec se zavazuje dáti od Šalmanovic k Boru
veškerý písek. Porady k této věci se na okresním zastupitelstvu v Třeboni se účastní pánové Jan Klíma, Josef Bican a Josef Hajdr.
27.4.1912 Odpověděti aby cestu mezi jiterními poli vedoucí k Boru i nadále opravoval a spravoval knížecí velkostatek.
15.8.1913 Písek na cestu do Suchdola - prodej, projedná starosta.
22.11.1914 Vyřízení přípisu okr. výboru a knížecího ředitelství v Třeboni stran
správy cesty z Boru. Rozhodnuto, tuto cestu od nepaměti spravoval
vždy Knížecí velkostatek, což je jeho nespornou povinností, jedná se
o část cesty vedoucí knížecími jiterními pozemky. Tak například, když
obec oznámila nesjízdnost cesty dne 25.4.1912 na okr. Hejtmanství
v Třeboni hejtmanství to zařídilo a velkostatek tuto cestu ihned spravil.
Obecní výbor se usnesl cestu nespravovati. (Cesta na Bor byla předmětem stálých problémů, obec se vymlouvala na knížecí pozemky a ke
stavbě cesty z důvodu válečných událostí nedošlo).

¡ 1. BRIGÁDNÍKY – studenty na měsíce červen až říjen
2019 na zpracování ovoce a práce s tím spojené
¡ 2. do pracovního poměru ABSOLVENTA zemědělské,
potravinářské či chemické VŠ pro provádění a vedení prací
v ovocném lihovaru. Práce zajímavá pro ty absolventy, kteří hledají
a přijmou výzvu být aktivním účastníkem uvedení na trh nového
ovocného lihovaru a nové značky ovocných destilátů.
Informace v pálenici FONEKA s.r.o., Jílovice 217
nebo na tel.: 602 461 300 či e-mailu info@foneka.cz

Válečné období
7.11.1914 Rekvizice žita a ovsa bude provedena dle výměry polí na dalších 6 měsíců. (Celé válečné období prováděno 2x ročně).
27.3.1915 Schváleno na válečnou půjčku upsati 1400K.
18.8.1915 Oslava narozenin Jeho Veličenstva
23.10.1915 Usneseno na válečnou půjčku upsati 400K ve spořitelně Jílovice a 1100K
uložené ve spořitelně třeboňské.
24.11.1916 Mimořádná schůze , smuteční projev nad úmrtím Jeho Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I. (+21.11.)
1.12.1916 Na programu schůze projev loajality našemu nejmilostivějšímu císaři
a králi Karlu I.
2.12.1916 Upsání státních obligací 100K a z chudinského fondu 355,92K., a 1800K
spravovaných místní školní radou, to vše na V. válečnou půjčku. (Z tohoto dne je poslední zápis obecního zastupitelstva do konce války. Ne
že jen obyvatelstvo zchudlo, ale i obec přišla téměř o veškeré finanční
prostředky. První zápis obecního zastupitelstva v samostatné republice
je z 18.5.1919).

Ing. František Smetana

Příspěvky zaslané po termínu uzávěrky již nebudou v zářijovém
vydání zpravodaje zveřejněny

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

Redakční rada:
Martina Korandová, Ing. Lucie Beránková, Věra Jindrová,
Yvetta Syrovátková, Mgr. Jana Školková

/od Lidky
300 g hladké mouky
150 g máku
150 g cukru moučka
150 ml mléka
140 g rozpuštěné HERY
3 vejce
1 prášek do pečiva
Vypracujeme těsto, nalijeme na vymazaný a
moukou vysypaný plech, poklademe švestky
a posypeme drobenkou. Upečeme. Švestky
mohou být mražené, vypeckované, necháme
chvilku povolit a pokrájíme. Kompotované
necháme okapat a pokrájíme
Drobenka:
hrnek cukru, hrnek hrubé mouky
1/2 kostky másla, špetka skořice
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