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ZÁŘÍ
n
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14. 9. 2019 – Pouť v Kramolíně
– 15.00 hodin – mše svatá u místní kapličky
– posezení u kafíčka a program pro děti
21. 9. 2019 – Jílovická „33“
– tradiční měřená vyjížďka mopedů Stadion a Jawa 50
– registrace 12.00 hodin na jílovické návsi, start 14.00 hodin
– trasa: Jílovice – Lipnice – Nové Hrady – Lipnice – Jílovice

ŘÍJEN
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n

n
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12. 10. 2019 – 3. ročník sportovního klání – WOLF CAMP
– 13.00 hodin – jílovické nádraží
– startovné: 200 Kč/os., tel. 773 102 706
– pořádají manželé Dana a Renda Freudenschusovi
19. 10. 2019 – Dětský karneval
– 14.00 hodin – KD Šalmanovice
– soutěžní odpoledne plné her, písniček a sladkých dobrot
25. 10. 2019 – Hasičská zábava – hrají: Babouci
– 20.00 hodin – KD Jílovice – vstupné: 150 Kč
26. 10. 2019 – Výlov návesního rybníka
– 10.00 hodin – vodní nádrž Lipnice
– večer posezení s ochutnávkou rybích dobrot
28. 10. 2019 – Pokládání věnců u pomníku padlých z l. světové války
– 16.00 hodin – Kojákovice náves
– položení věnce k pomníku padlých
– opékání špekáčků
– lampionový průvod obcí

LISTOPAD
n

2. 11. 2019 – Oslava sv. Huberta – Jílovice
– 20.00 hodin – Hostinec u Tomášků, hraje Kramolínka

10 Kč

n

8. 11. 2019 – Koncert Žestě Dvěstě
– 18.00 hodin – kostel sv. Jakuba – Jílovice

n

9. 11.2019 – Lipnické posvícení
– 20.00 hodin – Lipnice – posezení s harmonikou

n

9. 11.2019 –Lampiónový průvod
– 16.00 hodin – Kramolín
– tvoření pro děti zakončené lampiónovým průvodem po vsi

n

29. 11. 2019 – Mikulášská nadílka a rozsvícení vánočního stromu
– 17.00 hodin – Lipnice náves

n

30. 11. 2019 – Rozsvícení vánočního stromu
– 16.30 hodin – Jílovice Kuželna
– vánoční vystoupení dětí z MŠ a ZŠ
– vánoční trh
– příjezd vánočního pošťáka

PROSINEC
n

1. 12. 2019 – Rozsvícení vánočního stromu
– 16.00 hodin – Šalmanovice náves
– vánoční vystoupení dětí
– ochutnávka vánočního cukroví a punče
– příjezd pošťáka

n

7. 12. 2019 – Rozsvícení vánočního stromu a Mikulášská nadílka
– 15.00 hodin – Kojákovice

n

14. 12. 2019 – Rozsvícení vánočního stromu
a zpívání koled v kapličce
– 16.30 hodin – Kramolín
– veřejný koncert vánočních koled Michala Školky
– posezení u punče a cukroví
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JÍLOVICKO

Body projednané jílovickým
obecním zastupitelstvem

Vážení občané Jílovicka,
skončily nám letní prázdniny a děti se opět vrátily do školních lavic. Já jsem měla poprvé příležitost přivítat v naší škole nové prvňáčky, kterých je letos sedm a cítila jsem se přitom trochu rozpolceně, neboť jsem před nimi nestála jen jako zástupce Obce Jílovice, ale také jako matka čerstvé
prvňačky. V danou chvíli jsem ani nestihla říct vše, co jsem chtěla, a proto bych touto cestou znovu
ráda popřála dětem, aby na své cestě za vzděláním potkaly spoustu moudrých a inspirativních učitelů, schopných podporovat je v jejich individualitě. Všem učitelům bych ráda popřála hodně sil a
elánu v jejich smysluplné, náročné a pro společnost tak důležité profesi. Nám rodičům přeji, abychom se naučili respektovat osobnost našich dětí a vedli je trpělivě, s otevřenou myslí, neboť v době, kdy vysokoškolský titul získává stále větší počet lidí, bude kromě studijních výsledků velmi
důležité podporovat u dětí i jiné druhy talentu, ať už pohybový, výtvarný, hudební nebo třeba
manuální zručnost.
Nyní si dovolím přeskočit k praktickým záležitostem. Jak jsem již psala v minulém vydání zpravodaje, podařilo se nám získat dotace na opravu dvou komunikací v obci Jílovice. Oprava komunikace na parc. č. 378/6, k. ú. Jílovice u Trhových Svinů (Nová ulice) již probíhá a výběrové řízení zde
vyhrála firma Swietelsky. Oprava komunikace na parc. č. 1757/2 a 1378/46, k. ú. Jílovice u Trhových Svinů (Vršek, okolo Srnců), jejíž opravu vysoutěžila firma Eurovia, se nám bohužel komplikuje. Po předání staveniště dne 19. 8. 2019 byla provedena kamerové prohlídka kanalizace, která se pod
předmětnou komunikací nachází. Specializovaná firma tuto prohlídku uskutečnila dne 27. 8. 2019 a
výsledkem bylo zjištění, že kanalizace je v havarijním stavu a při práci s těžkou technikou, jako je
vibrační válec apod., hrozí její propadnutí. Bylo nutné rychle jednat a pan místostarosta a náš dotační
poradce po sérii telefonátů předjednali prodloužení lhůty realizace této akce, aniž by nám byla krácena dotace. Zastupitelstvo dne 4. 9. 2019 na svém zasedání schválilo provedení opravy kanalizace a
následně bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele. Oprava kanalizace by měla být dokončena do
30. 11. 2019. Oprava komunikace musela být z tohoto důvodu přerušena a k jejímu opětovnému zahájení dojde v závislosti na klimatických podmínkách pravděpodobně koncem března 2020. Termín dokončení je pak stanoven na max. 72 dní od opětovného zahájení opravy. Doufáme, že celá
akce proběhne již bez dalších komplikací a její výsledek přinese zkvalitnění života obyvatel této části
Jílovic, které tímto prosím o shovívavost v průběhu oprav.
Ještě bych se chtěla zmínit o zpomalovacích polštářích, které byly instalovány 9. 8. 2019 na
dvou místech v Jílovicích a myslím, že většina obyvatel je již zaregistrovala. Ihned po instalaci
jsme zaznamenali jak kladné, tak i záporné reakce občanů, nicméně je zřejmé, že přispěli ke zvýšení bezpečnosti na inkriminovaných místech a jedná se zejména o bezpečnost dětí. Proto mě velmi
mrzí, že tak krátce po realizaci byla polovina jednoho zpomalovacího polštáře odcizena neznámým pachatelem. Náklady na pořízení jednoho polštáře byly 22.900 Kč bez DPH plus cena
montáže. Celá věc byla předána k šetření Policii ČR.
Abych nekončila svůj příspěvek negativně, chtěla bych poděkovat všem spolkům a dobrovolníkům, kteří se podílejí na organizování nejrůznějších akcí v našich obcích. Bohatý kulturní program
nám mohou leckde závidět.
Závěrem přeji všem pěkné a barevné podzimní dny.
Ing. Lucie Beránková, starostka obce Jílovice

Jednání ze dne 5. června 2019
n
n
n

n

n

n
n

n

n

n

n

n

Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet
obce za rok 2018.
Účetní závěrka za rok 2018.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
za rok 2018. Při přezkoumání hospodaření obce
za rok 2018 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004
Sb. nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Schválení přístavby nové hasičské garáže, která se bude nacházet na levé straně budovy
obecního úřadu s tím, že v roce 2019 se nechá
vypracovat projekt a vyřídí se stavební povolení a v roce 2020 se uskuteční samotná stavba.
Tato garáž bude sloužit jako parkovací místo
pro hasičský vůz IFA a dále jako sklad hasičského vybavení SDH a náhradních dílů pro zásahovou techniku. Odhadovaná cena činí cca
650 000 Kč. Stavební práce budou převážně
provádět členové SDH i JPO svépomocí.
Pan Michal Krejča představil zastupitelům svůj
podnikatelský záměr v obci Kojákovice, který
se týká provozování občerstvení a dobíjecí stanice pro elektromobily v těsné blízkosti budovy
muzea.
Zastupitelstvo obce navýšilo odměny pro kronikáře o 50%.
Dle nařízení vlády č. 202/2018 Sb., kterým se
mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., se mění
výše odměn členů zastupitelstev územních
samospráv. Zastupitelstvo obce navýšilo odměny zastupitelů o polovinu možného navýšení s platností od června 2019. Místostarosta
25 176 Kč, člen rady 4 700 Kč, člen zastupitelstva 1 238 Kč, předseda výboru 2 475 Kč a
člen výboru 2 029 Kč.
Platba za odvod srážkových vod do kanalizace. Podle zákona o vodách a kanalizacích č.
274/2001 Sb. má obec nárok vybírat od všech
majitelů nemovitostí, ve kterých je provozována podnikatelská činnost, poplatek za odvod
srážkových vod do kanalizace. Zastupitelstvo
obce rozhodlo nevybírat poplatek za odvod
srážkových vod do kanalizace, abychom podpořili místní podnikatele a nezatěžovali je dalšími výdaji.
Zastupitelstvo obce schválilo vypracování cenové nabídky na zpracování cenové mapy, dále pověřuje starostku, aby zjistila výhody a
nevýhody cenové mapy obecních pozemků.
Zveřejnění části pozemku p. č. 1704/1 v k.ú.
Jílovice u Trhových Svinů o velikosti cca
2
88 m k prodeji s tím, že žadatel nejprve nechá
na své náklady zhotovit geometrický plán jako
podklad pro zveřejnění a oddělení předmětné
části pozemku. Poté bude pozemek dle GP
zveřejněn k prodeji.
Neschválení prodeje části pozemku obecní
cesty p.č. 1763/5 v k.ú. Jílovice u Trhových
Svinů, protože část cesty na p.č. 1763/5 je využívána a obec chce tyto historické cesty, byť
nepoužívané v plném rozsahu, zachovat. Požadovaná část pozemku bude po zveřejnění propachtována.
Neschválení prodeje pozemků p.č. 1493/4,
1524/20, 1524/21, 1755/2 v k. ú. Jílovice u Tr-

září 2019

n

n

n
n
n

hových Svinů k prodeji. Tyto pozemky budou
po zveřejnění propachtovány.
Zveřejnění části pozemku p.č. 1798/2 v k.ú.
Kojákovice k prodeji s tím, že žadatel nejprve
nechá na své náklady zhotovit geometrický
plán, jako podklad pro zveřejnění a oddělení
předmětné části pozemku. Poté bude pozemek
dle GP zveřejněn k prodeji.
Zveřejnění části pozemku p.č. 1798/2 v k.ú.
Kojákovice k prodeji s tím, že žadatel nejprve
nechá na své náklady zhotovit geometrický
plán, jako podklad pro zveřejnění a oddělení
předmětné části pozemku. Poté bude pozemek
dle GP zveřejněn k prodeji.
Zveřejnění pozemků p.č. 1864/2 a st.č. 116
v k.ú. Kojákovice k prodeji.
Zveřejnění pozemku p.č. 1860 v k.ú. Kojákovice k prodeji.
Schválení prodeje pozemku p.č. 351/13 o vý2
měře 50 m v k. ú. Jílovice u Trhových Svinů
2
za cenu 100 Kč/m jedinému zájemci.
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Schválení prodeje pozemku p.č. 1736/2 o vý2
měře 48 m v k. ú. Jílovice u Trhových Svinů
2
za cenu 100 Kč/m jedinému zájemci.
Uzavření darovací smlouvy s panem Vladimírem Kernem, Slavošovice 39, 373 73 Libín, na
pozemek p.č. 337 v k.ú. Kojákovice o výměře
2
81 m , kde účetní hodnota nemovitosti činí
2
8 100 Kč, to je 100 Kč/ m , což je obvyklá cena,
za kterou obec prodává své pozemky a dále zastupitelstvo obce nepožaduje doplatek finanční spoluúčasti výměnou za to, že pan Kern
nebude trvat na posunutí uzávěru vodovodní
přípojky.
Neschválení provozu pobočky Pošta PARTNER
Obcí Jílovice, přičemž zastupitelstvo obce vzalo na vědomí skutečnost, že v případě, kdy
místní samospráva nebude mít zájem o provoz
pobočky Pošta PARTNER, bude Česká pošta
hledat alternativního partnera z řad komerčních subjektů. O těchto jednáních bude vedení
pokračování na str. 3
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obce průběžně informováno. Dále zastupitelstvo obce vzalo na vědomí skutečnost, že
případné převedení stávající pobočky České
pošty do režimu Pošta PARTNER a současné
zrušení pobočky České pošty neznamená zrušení poskytování plnohodnotných poštovních
služeb v obci Jílovice. Obec Jílovice nemá zájem o koupi budovy České pošty z důvodu jejího špatného technického stavu, ledaže by Česká
pošta převedla budovu na obec bezplatně.
Zastupitelstvo obce schvaluje zrušení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO)
Kramolín, ev. číslo jednotky 311198, kategorie JPO V a JSDHO Lipnice, ev. číslo jednotky
311199, kategorie JPO V. Ke zrušení JSDHO
se vyjádřilo ÚO HZS JčK České Budějovice a
dle § 68 ods. 4 zákona 133/1985 Sb., o požární
ochraně ve znění pozdějších předpisů souhlasí
se zrušením. Případný požární zásah a záchranné práce při mimořádných událostech
v místních částech Kramolín a Lipnice bude
zajištěn JSDHO Jílovice kategorie JPO III.
Zrušení JSDHO neznamená zrušení Sboru
dobrovolných hasičů. Zrušení jednotky sboru
dobrovolných hasičů (JSDHO) bylo projednáno na valných hromadách SDH Kramolín a
Lipnice v prosinci 2018.
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Finanční podpora Linky bezpečí, z.s. ve výši
3 000 Kč.
Schválení úhrady celých nákladů na dopravu
na Oberačkové slavnosti v Dlhé nad Váhom
s tím, že se obec Jílovice bude této akce účastnit jednou za dva roky. To znamená, že letos se
jílovická masopustní koleda s kapelou Kramolínka účastnit Oberačkových slavností nebude
a pojede se až v roce 2020.
Schválení prodloužení kanalizace na p. č.
1757/2 v k.ú. Jílovice u T. Svinů pokud dojde
k obdržení dotace na opravu komunikace parc.
č. 1757/2 a 1378/46.
Umístění 2 ks zpomalovacích polštářů a příslušného dopravního značení dle detailu 1 projektové dokumentace (na místní komunikaci
III. třídy v směru od Hluboké u Borovan) a 1 ks
zpomalovacího polštáře a příslušného dopravního značení dle detailu 3 projektové dokumentace (na místní komunikaci III. třídy p.č.
1778/1 u p.č. 1618/13). Tato místa byla zastupiteli vyhodnocena jako nejrizikovější.
Zvýšení kapacity MŠ Jílovice. Prezentaci připravila a přednesla Mgr. Jana Školková. Obec
je povinna zajistit podmínky pro předškolní
vzdělávání přednostně přijímaných dětí, tzn.
od 1. 9. 2018 děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku.
V současné době má MŠ Jílovice k dispozici
26 míst. MŠ Mladošovice navštěvuje nyní
9 dětí žijících na Jílovicku, Obec Jílovice za-

n

n

jišťuje těmto dětem dopravu tam a zpět za finanční spoluúčasti rodičů. Okolní MŠ mají výhledově plný stav, takže nebudou moci naše
děti přijímat. Letos 3 děti, které k 31.8.2019
dosahují 3 let věku, nebyly do MŠ Jílovice
z kapacitních důvodů přijaté. Dalším 3 dětem,
které dosáhnou věku 3 let do konce roku 2019,
nebude umožněno předškolní vzdělávání v MŠ
Jílovice. Z provedeného dotazníkového šetření
je patrné, že rodiče chtějí dávat své děti do MŠ
Jílovice, a také by uvítali možnost umístění dítěte ve školce dříve, než ve třech letech věku.
Podle průběžných propočtů nám v letech 2019
až 2021 chybí každý rok místo pro 4 - 6 tříletých dětí. Z toho vyplývá, že v následujících letech hrozí obci porušení § 179 odst. 2 školského
zákona. Tuto situaci je potřeba řešit zvýšením
kapacity MŠ. Mezi rizikové faktory patří demografická nerovnováha, vlastní financování,
nutnost navýšení personálu, možná finanční
spoluúčast obce na mzdách. Pozitivními stránkami rozšíření jsou splnění zákona, zajištění
předškolního vzdělávání všem zájemcům a to i
před dovršením tří let věku a ze širokého okolí,
možnost čerpat dotace na chůvu, větší prostory,
lepší financování pokud budeme mít dvě třídy.
Varianty řešení:
1) Modulární přístavba do zahrady směrem ke
kostelu (rychlé, ekonomické, ale dlouhodobá
neudržitelnost, narušení rázu krajiny, snížení
světelnosti v budově).
2) Přestavba školního bytu (rychlé, ekonomické, ale nutnost vystěhovat současné nájemníky, navýšení prostoru, ale jsou zde otázky
možné proveditelnosti).
3) Přístavba z boku budovy směrem k jídelně
(rychlé, ekonomické, ale existují zde otázky
možné proveditelnosti).
Zastupitelstvo obce schvaluje zvýšení kapacity MŠ Jílovice přístavbou z boku budovy směrem k jídelně, aby zůstal zachovaný školní byt
a nezmenšovala se plocha školní zahrady. Navíc přístavbou směrem ke kostelu by se mnohem více narušil ráz krajiny i budovy. Dále
schvaluje nechat vypracovat studii, jak bude vypadat přístavba a nové uspořádání prostor MŠ.
Oprava kanalizace na Kuželně. Při výkopových pracích bylo zjištěno poškození kanalizační šachty na pozemku p.č. 27/5 a 27/7 v k. ú.
Jílovice u Trhových Svinů. Při odkrytí této
šachty se ukázalo, že rozsah poškození zasahuje až do prostoru Kuželny.
Pořádání příměstského tábora pod záštitou
Obce Jílovice. 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. Rodiče dětí obdrží informační dopis
spolu s přihláškou a všeobecnými podmínkami, které musí podepsat a odevzdat do 30. 6.
2019 na obecní úřad. Do tohoto termínu, musí
také uradit v hotovosti účastnickou cenu. Tábor je určený pro děti ve věku od 3 do 15 let.
Pokud nebude naplněna kapacita tábora dětmi
s trvalým pobytem na „Jílovicku“ nebo navštěvujícími ZŠ a MŠ Jílovice, mohou se ho
zúčastnit všechny děti ze širokého okolí. Kapacita tábora je omezená (min. 10, max. 20).
Vzhledem k věku dětí se přizpůsobí denní
program i herní aktivity. Základnou příměstského tábora se stane ZŠ a MŠ Jílovice. Dětem
bude zajištěno celodenní stravování (svačina,
oběd, svačina) a pitný režim. Obědy budou
pokračování na str. 4
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pokračování ze str. 3
většinou zajištěny ve školní kuchyni, v případě
výletů bude oběd přibalen dětem s sebou. Vedoucí tábora bude paní Daniela Freudenschussová, která má živnostenské oprávnění na
poskytování tělovýchovných služeb a je držitelkou certifikátu kondiční trenér dětí a mládeže. Cena je 1500 Kč dítě/týden a zahrnuje
celodenní stravu, pitný režim, výlety, celotýdenní interaktivní program, vstupné, náklady
na odměnu vedoucím tábora a další. Podle
počtu a věkové skladby dětí se určí počet vedoucích. Hlavní vedoucí bude fakturovat částku 150 Kč/hod. a ostatním vedoucím bude
náležet odměna ve výši 90 Kč/hod.

Byli jsme pozváni dne 4. 9. 2019 od Obce Jílovice na zájezd po trase Jílovice – Strmilov –
Český Rudolec – Peníkov – Jílovice.
Sraz byl na návsi v Jílovicích, kde jsme se sešli v hojném počtu, takže byl téměř plný autobus.
Cestou jsme ještě nabrali pasažéry z dalších našich obcí a vyrazili jsme směr Třeboň. Za Obec
s námi jela paní starostka a pan místostarosta,
který celý zájezd moderoval.
Jen se autobus rozjel, hned bylo jasné, že o zábavu bude postaráno. Jela s námi, ač ne důchodkyně, tak nás některé pajdavé dobře doplnila se svou
nemocnou nožičkou, Helenka Kyselová, která si
sebou vezla pro naše potěšení harmoniku.
První zastávka byla ve Strmilově, kde jsme
navštívili Tkalcovnu patřící rodině Kubákových.
Ujal se nás p. Kubák mladší, který nás provedl a
obeznámil s výrobním procesem od vlněného
rouna, až k finálnímu výrobku. Byla to exkurze
technického rázu, spíše pro chlapy. Až na konci,
kde jsme měli možnost si zakoupit jejich výrobky, to bylo zase něco pro nás, ženské. Rodina
provozuje i další firmu a to Pražírnu kávy.
Cesta pokračovala do Českého Rudolce, kde
stojí zdevastovaný zámeček, který se pokouší
obnovit parta nadšenců. Je na něm vidět opravená střecha s věží a jedno velké zámecké okno.
Před takovými lidmi klobouk dolů. Oběd se konal ve zdejším Zámeckém pivovaru. Abychom
nedostali oběd jen tak zadarmo, absolvovali jsme

n

Ceník služeb poskytovaných obcí Jílovice od
6. 6. 2019 byl upraven podle změny zákona
o DPH. Dochází k jinému výpočtu DPH, proto
byly upraveny ceny služeb bez DPH. Dále byla z ceníku odebrána položka zemní práce stroje K 162 Bělorus a praní prádla v DPS. Přidána
byla položka strojní hrabání.
Projednány výhrady k opravě cesty asfaltovým recyklátem na komunikaci parc. č. 396/11
nacházející se v místní části Jílovice nádraží.
Došlo k navýšení nivelity cesty, kvůli kterému
má podle vyjádření majitelky sousední nemovitosti zhoršený příjezd ke své nemovitosti,
dále má obavu z podmáčení svého pozemku
přívalovými dešti a vadí jí i estetický vzhled
cesty. Proto navrhuje řešení – uvedení cesty
zpět do původního stavu, případně provedení
opatření k odvedení vody od sousedního pozem-

přednášku o pivovaru a výrobě zdejšího piva i
s ochutnávkou. Nejsem žádný pivař, ale jako
správný jílovický (už) patriot, musím všem
sdělit, Jílovické pivo je lepší.
Poslední zastávkou byla Kozí farma a
Vodní pila Peníkov. Kozí farmu vede matka
s dcerou, dvěma slovy ,,obdivuji je“. Jsou to
nadšenci, před kterými smekám a nejen já.
Podle toho, jak zasvěceně o své práci vyprávějí, je znát, že svou práci milují. Sýry
a mléko, které jsme měli možnost ochutnat,
jsou výborné chuti bez nežádoucího pachu.
Snad všichni jsme si zakoupili několik druhů
sýrů, a tak jsme oběma ženám udělali pořádný
,,kšeft“. Vodní pila je unikátní technická památka zařazená do seznamu Kulturně technických památek. Při výkladu nám bylo
předvedeno, že je plně funkční.
Pak už jsme se sunuli k domovu. Jen si nemyslete, že Helenka vezla harmoniku zbytečně. Teprve teď nastal pravý okamžik, kdy
v autobuse zavládla nálada. Prozpívali jsme
cestu domů. Když autobus zastavil v Jílovicích, bylo nám to skoro líto, že už jsme doma.
Myslím, že se všem líbilo a na závěr mohu
snad za všechny účastníky zájezdu poděkovat
Obci Jílovice, že nám důchodcům připravila,
jako každý rok, pěkný zážitek.
Děkuji Beránková Daniela
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ku a úpravu dvou vjezdů tak, aby nedocházelo
k potížím při sjezdu na sousední pozemek. Na
základě těchto předložených argumentů zastupitelstvo rozhodlo svolat zasedání zastupitelstva přímo na opravované cestě a přizvat
k jednání i ostatní místní obyvatele, aby měli
možnost se k dané věci vyjádřit.

Jednání ze dne 18. června 2019
n

n

n

n

n

n

Výhrady k opravě cesty asfaltovým recyklátem
Jílovice nádraží, konkrétně se jedná o účelovou
komunikaci na pozemku č. 396/11 v k. ú. Jílovice. Je nutno projednat další postup.
Zastupitelé se přímo na místě opravené cesty
sešli s místními obyvateli, aby projednali další
postup Obce Jílovice vzhledem k výhradám
majitelky sousední nemovitosti, která nesouhlasí se způsobem opravy, úpravy povrchu cesty
na p. č. 396/11 v k.ú. Jílovice u Trhových Svinů
formou běžné údržby asfaltovým recyklátem.
Zasedání zastupitelstva se jako host zúčastnil také jednatel firmy Jipama s.r.o. Jiří Márovec,
který úpravu povrchu realizoval.
Majitelka sousední nemovitosti trvá na svém
stanovisku, že je její pozemek kvůli provedené
opravě cesty „utopený“ a jako jediné řešení této
situace připouští uvedení cesty zpět do původního stavu. Navíc není spokojena ani s úpravou
vjezdů na svůj pozemek.
Pan Márovec vysvětlil přítomným, že kvůli odvedení dešťové vody z cesty směrem do stoky, která
se nachází na opačné straně cesty než pozemky
místních obyvatel, došlo k terénní úpravě v horní
části cesty a také k jejímu stranovému navýšení,
které začíná před pozemkem poškozené a pokračuje směrem ke kolejím tak, aby zůstal zachován
požadovaný sklon cesty směrem do stoky. Vjezdy na pozemek nejsou dokončené.
Obec nabídla majitelce sousední nemovitosti,
že provede úpravu vjezdů materiálem propustným pro vodu, aby nedocházelo k zaplavování
sousedního pozemku vodou, která naprší na
sjezdy a tím dojde ke zmírnění úhlu sjezdů
k vjezdům na pozemky. Dále obec navrhla vytvořit mělkou stočku, průleh, mezi tělesem komunikace a pozemky č. 401/5, 401/19 a 401/4 a
následné svedení vody do stoky na druhé straně
komunikace, čímž by se předešlo podmáčení
přilehlých pozemků. Majitelka sousedního pozemku návrhy této úpravy odmítla s tím, že
předá celou věc k přešetření Odboru dopravy
stavebního úřadu v Trhových Svinech.
Ostatní přítomní obyvatelé byli vyzváni, aby se
vyjádřili, zda souhlasí s uvedením cesty zpět do
původního stavu a odstraněním recyklátu. Nikdo z přítomných obyvatel s požadavky majitelky sousední nemovitosti nesouhlasí a jsou
ochotni podepsat petici za zachování opravy
nezpevněné cesty na pozemku č. 396/11, která
byla provedena formou běžné údržby asfaltovým recyklátem. Na základě toho zastupitelé
schválili, že v zájmu většiny obyvatel místní
části Jílovice nádraží nebude cesta z recyklátu
odstraněna, ale provede se dodatečné ohlášení
opravy komunikace na parc. č. 396/11, k. ú. Jílovice u Trhových Svinů formou běžné údržby
asfaltovým recyklátem a učiní se další opatření
k odvedení vody směrem do stoky a úprava
vjezdů na pozemky, kde došlo k navýšení cesty
recyklátem.

Úplný zápis z jednání zastupitelstva je umístěn
na webových stránkách obce www.obecjilovice.cz
v sekci – úřední deska, archiv.
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V měsících červenci až září
svá životní jubilea oslavili nebo oslaví:
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡

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
Zdeněk Kamiš z Jílovic
Stanislav Brácha z Lipnice
Věra Stupková z Lipnice
Eugen Holšan z Nepomuku
Jarmila Řežábová z Kojákovic
Václav Šůsa z Jílovic
Anna Šulcová z Kramolína

JÍLOVICKO

LISTOPAD
¡ Eva Plonerová z Jílovic
¡ Ing. Pavel Roubín CSc. z Jílovic
¡ Marie Švarcová z Jílovic
PROSINEC
¡ Josef Candra ze Šalmanovic
¡ Marie Šimánková z Kojákovic
¡ Karel Bouda z Kojákovic
¡ Miloslava Müllerová z Jílovic
¡ Anežka Candrová z Jílovic
¡ Vlasta Mejdrechová ze Šalmanovic
¡ Marie Kroupová z Kramolína
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V minulém zpravodaji jsme vás informovali o
tom, že Zastupitelstvo obce Jílovice rozhodlo
usnesením č.113/2019 ze dne 5. 6. 2019 o zvýšení kapacity Mateřské školy v Jílovicích. V současné době byla vypracována studie, jak bude
přístavba vypadat a jak je plánované vnitřní
uspořádání prostor MŠ. Přístavba mateřské školy je znázorněna na obrázku a její zastavěná plo-

cha je projektovaná na 53,5 m . Budova by měla
být zděná, zastřešená plochou střechou s betonovou konstrukcí, tepelnou izolací a hydroizolační
fólií. V navrhované budově vzniknou nové šatny a
sociální zázemí pro MŠ. Využitím původní šatny
a skladu lehátek by měla být vytvořena herna a
lehárna s cílem navýšit kapacitu dětí na 35 míst,
což je o 9 míst více, než nabízí současná kapacita MŠ. Původní sociální zázemí se zrekonstruuje a poslouží jako sklad hraček a v prostoru
vedle schodiště se vytvoří sklad lehátek. Dojde
k rekonstrukci denní místnosti pro personál MŠ.
Nyní je přístavba ve fázi projektování. Doufáme,
že všechna byrokratická rozhodnutí budou pouze
pozitivní a na konci letošního roku projekt podáme ke schválení stavebnímu úřadu v Trhových
Svinech.
Mgr. Jana Školková
Zastupitelka obce Jílovice

Jak je v Jílovicích zvykem, každý rok pořádá
obec zájezd za kulturou. Nejednou jsme navštívili hlavní město a předloni jsme byli v Českém
Krumlově na otáčku. Loni na podzim nám bylo
nabídnuto hned několik představení v různých
pražských divadlech, ale nic, co by stálo za to,
obětovat kultuře celý den volna. Máme pár rozjednaných představení s delší čekací lhůtou.
Jaká? To si nechám zatím pro sebe.
Nicméně jsme jako obec v kultuře nezaháleli a oslovili hned dva ochotnické spolky. 3.
května se v kulturním domě odehrála komiksová komedie Rychlé šípy od Jaroslava Foglara
v podání Hrošího divadla z Borovan. To u nás
již hostovalo před sedmi lety. A byli jsme zase

potěšeni. Jak na začátku představení řekl pan
režisér Jan Nýdl: „Jsme tu proto, abyste se bavili, zapomněli na trable tam venku a odcházeli
s úsměvem na rtech.“ To vše se vyplnilo a nikdo z nás ani nepostřehl, že divadlo trvalo celé
tři hodiny.
7. června k nám zavítal divadelní ochotnický
soubor SUD – Suchdolské divadlo. Představení
se odehrávalo na venkovním pódiu na Kuželně.
Herci a menší orchestr nám interpretovali pohádku Edudant a Fraucimor na motivy knihy Karla
Poláčka, kterou pro divadlo napsaly Lenka a Anna Cvrčkovy ze Suchdola. Herci byli nadšení pozornými diváky a krásným prostředím.
Za kulturní komisi Helena Kyselová

Svá jubilea oslaví:
ŘÍJEN
¡ Josef Juřička z Kojákovic
¡ Vladislav Vandrovec z Jílovic
¡ Karel Smrž z Jílovic
¡ Ludmila Tomášková z Jílovic
¡ Helena Kadlecová z Jílovic

5

Již sedmý ročník akce Týden pro hospic se letos uskuteční ve dnech od
7. do 13. října. Každoročně je tato akce spojena se Světovým dnem hospiců
a paliativní péče, který připadá vždy na druhou říjnovou sobotu. Těšit se
můžete opět na pestrý program, který potěší milovníky hudby, divadla i
sportu. Týden symbolicky zahájí v pondělí 7. října celostátní kampaň Papučový den. Přijďte i Vy do práce v papučích a podpořte tak mobilní hospicovou péči, jejímž hlavním posláním je doprovázet lidi během posledních dnů
života doma. Více naleznete na www.papucovyden.cz. Jelikož jsme v letošním roce otevřeli druhou pobočku v Jindřichově Hradci, srdečně Vás zveme
na výstavu fotografií z hospicové péče do jindřichohradecké pobočky České
spořitelny.

Kulturní program
Ve středu 9. října se od 17 hodin v jindřichohradeckém Dada Clubu uskuteční beseda se spisovatelem a novinářem Alešem Palánem, nositelem ceny
Magnesia Litera za publicistiku. Ve čtvrtek 10. října všechny srdečně zveme
na den otevřených dveří na pobočce v Jindřichově Hradci v Husově ulici.
Divadelní spolek Kajetán podpoří hospic představením Na štaci ve čtvrtek 10. října v 19.30 v Divadle J. K. Tyla v Třeboni. Výtěžek ze vstupného,
stejně jako veškeré dary získané během Týdne pro hospic, poputují na provoz Hospicové péče sv. Kleofáše. V pátek 11. října si od 18.00 nenechte ujít
koncert kostelního sboru KOS v kostele sv. Václava v Lomnici n. Luž.

Běhej pro hospic
Sobota 12. října bude patřit všem
sportovním nadšencům. V lázeňském parku v blízkosti Hotelů Regent a Svět odstartujeme šestý ročník Běhu pro hospic. Zájemci se mohou
registrovat na webu www.behyprohospice.cz nebo na místě v den konání
od 9.00. Připraveny jsou trasy pro děti i dospělé. V 10.00 se na start připraví
dospělí pokročilí běžci, kteří vyběhnou okolo rybníka Svět na trasu dlouhou
12 km. Čtyřkilometrová trasa je připravena pro dospělé i mládež a odstartuje v 10.15. Pro děti jsou připraveny kratší trasy na 1 km, 500 m a 200 m.
Dětské závody budou startovat v 10.30, 10.45 a 10.55. Na místě bude pro
děti připraven zábavný program včetně skákacího hradu. Využít můžete
i letošní novinku – tzv. firemní startovné. Přijďte si společně zasportovat,
startovné ve výši min. 5 000 Kč je určeno pro maximální počet 10 osob.
Veškeré podrobnosti k běhu, včetně vyznačených tras naleznete na webu
www.behyprohospice.cz. Využívejte možnosti on-line registrace, urychlí
nám to odbavení závodníků na místě.
Další informace naleznete na webu Hospicové péče sv. Kleofáše
(www.kleofas.cz) nebo na facebookovém profilu hospice
(www.facebook.com/hospictrebon.cz). Těšíme se na vás!
Petra Pfeiferová
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POMÁHÁME SENIORŮM ZŮSTÁVAT DOMA
Dříve se vše podstatné odehrávalo doma. Doma jsme se narodili. Doma jsme marodili. Doma
jsme i umírali. V posledních 70 letech jsme si tomu odvykli. Tíživé životní situace řešíme přes
nemocnice, ústavy a státní instituce. Pravda, vehementně nás k tomu tenkrát stát vychovával.
Dnes se situace mění. Lidé si uvědomují, že
není vždy tím hlavním mít stále v dosahu zdravotnický personál a být v až sterilně čistém prostředí. Dnes si čím dál víc lidí uvědomuje, že
mnohem důležitější je prožívat své dny tam, kde
se cítíme bezpečně a kde můžeme sdílet svůj životní příběh. Tam, kde jsme to stále my – já jako
jedinečná osobnost. Takovým místem je pro většinu z nás náš domov.
Nejpalčivějším problémem života v pobytových zařízeních pro seniory, bývá právě ztráta

vlastní identity. Není tam
prostor pro sdílení našeho
životního příběhu, stáváme se součástí skupiny lidí
s obdobnými potížemi. Dle
průzkumů, většina obslužného personálu vnímá obyvatele zařízení jako
členy jednolité skupiny se stejnými potřebami.
Individualita každého z nás zaniká.
Jsem ráda, že se téma domácí péče stále více
dostává do povědomí lidí a stále více lidí uvažuje
o tom, kdyby měli pečovat o svého blízkého,
zkusili by to nejprve doma. V terénní pečovatelské službě se naplňováním svého poslání snažíme takovým rodinám pomoci a podpořit je tak,
aby péči dlouhodobě zvládli a nevyhořeli.
Mgr. Monika Strapková, ředitelka organizace

Na konci školního roku jsme společně s našimi žáky připravili akademii. Zvolili jsme téma ke
stoletému výročí naší vlasti. Vystoupení žáků ukázala rozdíl mezi životem na vesnici před sto lety
a nyní. Diváci viděli a slyšeli lidové písničky a tance, společné recitace básniček a hraní na boomwhackers – moderní hudební nástroj. V části před sto lety jsme viděli třeba písničku Dělání, básničky o zvířatech, společnou recitaci pohádky Ošklivé káčátko, tanečky Andulko šafářova a country
tanec, dokonce přišel i kouzelník.
Vystoupení ze současnosti si připravili starší žáci téměř sami. Kluci parodii na moderní píseň,
děvčata dech beroucí gymnastickou sestavu. Společně nacvičili moderní tanec, který zněl naší
školou každou volnou chvilku před akademií. Závěr akademie patřil již tradičně písni zazpívané
všemi žáky. Letošní hit byl Za sto let, který žáci s velkou chutí předvedli a doprovodili se na
rytmické nástroje.
Během akademie probíhala na bočním plátně projekce fotografií z průběhu školního roku, či si
mohli rodiče prohlédnout výtvarné práce svých ratolestí.
Připravit a předvést takové vystoupení dá mnoho práce a děti se na něj, přestože mají trému,
vždycky těší. Také my učitelé máme trošku trému - aby se to povedlo a aby všechno klaplo. Letos
to, myslíme si, klaplo. Děkujeme všem divákům za podporu!
Dagmar Lošková, ZŠ Jílovice

Tentokrát jsme se na červnový výlet rozjeli do Kamenice
nad Lipou do pohádkové říše Fábula. Díky krásnému počasí
jsme si užili vše, co nám pohádková říše nabízela. Po příjezdu
jsme posvačili a zaskotačili si na venkovních prolézačkách a
prohlédli jsme si Fábulovo ZOO. Potom jsme navštívili strašidelné bludiště, svět panenek, velké společenské hry, skákacího panáka a hlavolamy. Na předem určenou hodinu jsme se
dostavili na nádvoří, kde nás uvítala princezna a vysvětlila nám,
co nás čeká v tajemném sklepení. Po projití sklepením, kde
jsme narazili i na peklo, a nalezení pokladu v podobě bonbónku,
každé dítě dostalo od princezny Fábulovo omalovánky. K obědu jsme měli řízky a hurá do venkovního bludiště, kde jsme málem zabloudili mezi tújemi. V divadle nás přivítala čarodějnice,
které děti pomáhaly splnit úkoly, aby osvobodily princeznu.
A zakoupením suvenýrů jsme se s pohádkovou říší rozloučili.
Na závěr výletu nechyběla zmrzlina z jílovické cukrárny :-).
Yvetta Syrovátková

Ò Pravidelné posezení pro seniory
s Janou Pražákovou
– od 3. října – každý čtvrtek
od 13.30 hodin, hala DPS Jílovice
– aktivitu organizuje pečovatelská služba
Archa za finanční podpory Obce Jílovice

Ò Cestovatelská beseda Thajsko

– čtvrtek – 17. října
od 13.30 hodin, hala DPS Jílovice
– poutavé vyprávění cestovatelky Heleny
Stropnické s promítáním fotografií

Tak jsme se konečně dočkali. V pátek 28. června 2019 jsme slavnostně zakončili letošní školní
rok. Po rozdání vysvědčení se všichni sešli na naší školní zahradě, kde proběhlo nejen pasování
nových prvňáčků, ale také ta „smutnější“ část,
a to rozlučka s páťáky. Na památku na naši jílovickou školu každý páťák dostal originální tričko a od paní starostky krásnou knihu. Všichni
žáčci pak obdrželi placku s motivem našeho celoročního projektu „Máme rádi zvířata“. Celé
prima dopoledne bylo zakončeno již tradičním
venkovním rautem, který nám připravily naše
paní kuchařky. Moc jim tímto děkujeme. Nezbývalo pak už nic jiného, než se vrhnout vstříc
letním prázdninám. Mgr. Gabriela Urbánková
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Pozorný čtenář „Zpravodaje Jílovicko“ jistě zaznamenal, že se v zářijovém čísle již řadu let objevuje článek o letním dětském táboře v Nakolicích.
Také letošní první sobotu v srpnu přijelo padesát pět dětí k nakolickému rybníku do úžasného tábora. Tábora, kde se stále ještě spí ve stanech, jí se
z ešusu a není zde televize, protože zde není ani
elektřina. Tábor je obklopený lesem, tak vás ráno
může vzbudit zpěv ptáků nebo ťukání strakapouda
na borovici mezi stany. Také letos byla připravena
celotáborová hra, tentokrát na téma Starých pověstí
českých. Ve scénkách, čtení a tématech jednotlivých her se děti seznámily s pověstmi o Čechovi,
Krokovi a jeho dcerách, Libuši a Přemyslovi, Bivojovi, Dívčí válce a Svatoplukovi a jeho synech. Přálo nám počasí a tak vedle her došlo i na koupání, lodičky, výlet do Nových
Hradů, nocování pod širákem, ale třeba i na sběr borůvek na tradiční kynuté
knedlíky se žahourem. Bylo toho opravdu hodně a ještě se toho hodně nestihlo
realizovat. Týden je prostě krátký.
Chtěla bych touto cestou poděkovat Obci Jílovice za pomoc se dřevem,
škole za zapůjčení materiálu a společnosti Rožmberk o.p.s. za zastřešení
celé akce. Na závěr patří mé poděkování všem instruktorům, vedoucím,
programové vedoucí a zdravotnici za příkladnou péči o svěřené táborníky a
realizaci programu. Kuchařkám za vzornou péči o naše žaludky v nelehkých pracovních podmínkách. A také všem rodičům za důvěru v naše
schopnosti připravit pro děti pěkný prázdninový týden.
Stanislava Měchurová – hlavní vedoucí

V pondělí 2. září 2019, ostatně jako v drtivé
většině škol České republiky, odstartoval na naší
jílovické málotřídce nový školní rok 2019/2020.
U nás začal malým kvízem pro všechny žáčky a
rázným vykročením za novým poznáváním. Velmi rádi jsme přivítali sedm nových spolužáčků,
kteří se sešli v 1. třídě paní učitelce Mgr. Gabriele
Urbánkové. Přivítání spolu s malým dárkem a finanční podporou pro začínající školáky přišla také paní starostka Ing. Lucie Beránková. Druhou
třídu obsadili druháci a třeťáci. Ty má na starost
paní učitelka Mgr. Dagmar Lošková. Pro naše
nejstarší začal nový školní rok ve třetí třídě pod
vedením pana ředitele Mgr. Jiřího Havla.
V tomto školním roce nás zase čeká dlouhá cesta za poznáním. A nejenom ona. Žáci 1., 2. a 3. ročníku letos absolvují 1. díl výuky plavání (10 lekcí).
Začínáme již 3. října v bazénu borovanské základní
školy. Letos také budeme čerpat evropskou finanční dotaci z tzv. Šablon. Ty nám pomohou zpestřit
výuku a finančně podpoří naše pravidelné projekty či zájmové kroužky. Úzká spolupráce s obcí při
zajišťování kulturních akcí či ozdravný pobyt na
Šumavě by nás též neměly minout.
Závěrem nezbývá než popřát našim žákům,
aby se jim u nás na škole líbilo a po skončení tohoto školního roku odcházeli na prázdniny bohatší
o kopec poznatků a horu zážitků. Mgr. Jiří Havel

Záhájení v 1. třídě
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2. a 3. třída
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Naši nejstarší 4. a 5. třída

¢

Dne 13. 7. 2019 se uskutečnil již 20. ročník
v malém fotbale „O POHÁR STAROSTKY
OBCE“. Za účasti 10. týmů a střídavého počasí
se turnaj odehrál v pohodové atmosféře. První
místo a putovní pohár vyhrál tým Černej balet,
2. místo vyhrál nováček turnaje Zliv, 3. místo
vyhrál tým Žolíci z Borovan. Nejlepším brankářem byl vyhlášen Patrik Podolský, nejlepším
střelcem byl Lukáš Tuscher z vítězného týmu.
Tímto bych chtěla poděkovat všem zúčastněným, obsluze, která se starala o občerstvení,
sponzoru Miroslavu Růžičkovi, Ladislavu Pickovi a TJ Jílovice za ceny. Obci Jílovice za poháry, zapůjčení stanů a přípravu trávníku.
Dne 31. 8. 2019 se uskutečnil 1. ročník
„SRANDA NOHEC JÍLOVICE“ ve dvojicích.
Za krásného počasí přijelo celkem 7 dvojic, které
se rozlosovaly kloboukovou metodou. Během

celého turnaje byla pohodová atmosféra a
každý se snažil uhrát co nejlepší výkon. První
místo vyhrála dvojice Víťa – Ondra, 2. místo
vyhrál Jirka – Michal a 3. místo Mirďa – Ondra. Během celého turnaje se o občerstvení
staral Tibor Vavro z místního pohostinství.
Tímto bych mu chtěla poděkovat za ceny od
Budvaru, TJ Jílovice za ceny a Obci Jílovice
za poháry. Po ukončení turnaje byly pro dětičky připravené hry a volná zábava, která vyhrála na celé čáře.
Ráda bych chtěla poděkovat všem z TJ
JÍLOVICE, co mají nadšení pro udržení a vymýšlení dalších sportovních aktivit v obci.
Věřím, že budeme pokračovat v dalších ročnících MALÉHO FOTBALU a SRANDA
NOHECU.
Za TJ Jílovice Jana Káplová

Vítězný tým 20. ročníku turnaje v malé kopané „O pohár starostky obce“ – Černej balet

Jak jsme předpovídali, po obvodovém kole,
postoupila dvě družstva na okres. Z každé kategorie jedno – mladší i starší žáci.
Nácvik na okres je velice těžký, protože se
běhají tři štafety z podzimního kola a ty se jim
musí osvěžit. Jak jsme to vlastně běhali, kdo
skákal přes překážky, kdo spojoval hadice atd.
Ještě, že to máme vše napsané a pouze nahlédneme do zápisků. Z jarního kola, které máme
v živé paměti, jsme oprášili běh požární všestrannosti a požární útok. Starší mají ještě jako
„bonus“ útok CTIF a to je docela složitá disciplína. Každé dítě z družstva je označené číslem
1–9 a musí vykonat předem daný úkol. My tuto
disciplínu nejdříve musíme nastudovat na internetu a pak to nacvičujeme. Všem doporučuji
shlédnout.
Okresní kolo se konalo 1. června na svátek
dětí ve Zlivi. My jsme tento den moc šťastně neprožili. Něco se nám nepovedlo vůbec (třeba útoky), a když jsme mysleli, že jsme to dali skvěle,
tak nám vždy chyběla nějaká sekunda na lepší
umístění. Proto celkové pořadí nedopadlo nejlépe, ale důležité je, že jsme tam postoupili a vše
zdárně dokončili.
Náš sbor ve Zlivi reprezentovaly nejen děti,
ale i technická četa. Okresní rada mládeže mě
požádala o pomoc s pořádáním soutěže. Protože dobře vím, že zorganizovat soutěž pro děti není nic lehkého, vyhověli jsme. Již v pátek
se devět členů přesunulo na zlivský stadion
k potřebné pořadatelské přípravě na soutěž.
V sobotu, při samotné soutěži, byli kluci k dispozici rozhodčím, závodníkům a především
pořádajícímu zlivskému sboru. Všem patří
velký dík.
Technická četa jmenovitě: Miroslav Valha st.,
Miroslav Valha ml., Viktor Květoň, Jakub Květoň, Josef Havelka ml., Petr a Honza Janečkovi a
Lukáš a Vojtěch Kyselovi.
Helena Kyselová
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O letošních prázdninách uspořádala Obec Jílovice první ročník příměstského tábora a to hned
ve dvou termínech. Jeden běh se uskutečnil v červenci a druhý v srpnu. Kapacitu tábora jsme si
pro letošek stanovili na 20 dětí a musím říct, že
jsme zezačátku ani nečekali, že by se turnusy
mohly naplnit. Mile nás překvapil zájem rodičů a
důvěra, se kterou nám své ratolesti svěřovali. Byli
tam i tací, kteří absolvovali oba turnusy. Oba táborové běhy měly naplánovaný stejný program, ale i
přesto byly oba týdny trochu odlišné. První turnus
absolvovaly děti s velkým věkovým rozptylem od
jedenáctiletých až po tříleté a zjistili jsme, že zabavit a uřídit takto různorodou skupinu je velmi
obtížné. Byla to pro nás zatěžkávací zkouška, kterou jsme ale myslím dobře zvládli. A co jsme
všechno zažili? J Pondělí se neslo v duchu velkého seznamování, a aby řeč nestála, pozvali
jsme si lékařský personál zdravotní záchranné
služby, který nás naučil první pomoci. Děti si
mohly vyzkoušet mimo jiné i resuscitaci na figuríně. Po vydatném obědě následoval fotografický kurz, na kterém si starší děti vyfotily svou
fotografii v přírodě a prohlédly si vybavení fotoateliéru. Mladší posádka tábora se vydala na
procházku a nakonec jsme se sešli všichni ve fotoateliéru, převlékli se do kostýmů a každý pěkně zapózoval. Jako dárek pak děti dostaly své
fotografie vytištěné. V úterý bylo třeba zvednout kotvy, a tak se pěšky pelášilo asi tak nějak
slepičím krokem na Jílovické nádraží do muzea
veteránů. To zaujalo především všechny chlapce. Staré motorky nestačili obdivovat. Výlet byl
ve druhém táborovém týdnu tematický a cestou
tam i zpět bylo úkolem všech sbírat odpadky,
které ležely poházené kolem cesty. Aby bylo dětem vysvětleno naše jednání, pozvali jsme si na
pomoc školitelku, která jim zábavnou formou
vysvětlila třídění odpadu a dopad plastů na životní prostředí. K obědu se na zahradě naší paní vedoucí opekly špekáčky a nastal čas přesunout se
zase zpátky do Jílovic. Pro první táborový běh
však tento výlet nebyl až tak poetický. Počasí
nám nepřálo, po ranním dešti bylo mokro, a tak
nebyl čas věnovat se lesnímu úklidu. Promočení
jsme se nastěhovali do obývacího pokoje naší
hlavní vedoucí a sušili oblečení a boty. Nakonec
jsme kvůli dešti dětem zajistili zpátky do Jílovic
svoz autem. Ve středu nás čekalo záludné hledání pokladu. A samozřejmě, že ho děti společnými

Příměstský tábor – 2. běh
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Příměstský tábor – 1. běh
silami našly a po šipkách došly brzy k cíli. Každý
si odnesl z cesty za pokladem malý dáreček. Odpoledne se sportovalo a následoval hudebně naučný program s lektorkou. Děti si zkusily zahrát
na pravé didgeridoo (australský hudební nástroj)
a vyrobily si z recyklovatelného odpadu své
vlastní nástroje. Pak se konal veliký koncert,
u kterého vydrželi zůstat opravdu jen ti odolní jedinci. J Čtvrtek byl dnem náročným, ale pro děti
dle jejich slov nejzajímavějším. Absolvovali
jsme celodenní výlet na nedaleká Blata. Společně jsme vyrazili po cyklostezce všichni na kolech. Ti nejmenší se vezli na cyklosedačkách
našich táborových vedoucích a pro první běh
jsme měli půjčený také jednomístný cyklovozík.
Jel s námi i průvodce, pan Kotil, který nám po celý den opravdu krásnou formou vyprávěl o místních živočiších a rostlinách. Řízek s chlebem
všechny patřičně zasytil a mohlo se zase vyrazit
k domovu. Pátek byl dnem pro nás velmi smutným. Zvykli jsme si rychle na ty vaše dětičky a
bylo nám líto, že už to končí. Poklidně jsme během dopoledne kreativně tvořili, nápady si pro
nás připravila vedoucí Anička. Odpoledne zase
zaperlila hlavní vedoucí Danča, která zapojila do
sportu i jasné nesportovce. J Při druhém táboře
jsme před odchodem poseděli, popovídali o táboře s dětmi a pyšnili se v duchu jejich krásnými a
upřímnými slovy. A když už i poslední účastník
tábora odešel domů, nostalgicky jsme vzpomínali na zážitky z celého týdne. Velikou oporou pro
nás byla Základní a Mateřská škola Jílovice, kde
jsme měli vynikající zázemí. Za nabídku využití
prostor školy děkujeme panu řediteli. Školní dru-

žina nám poskytla takový malý táborový domov.
Družinářce, paní Měchurové patří veliký dík za
propůjčení veškerého vybavení a zároveň veliká
omluva, za občas i ztracené součástky z her. Dodneška nevíme, kam některé ty čudlíky patřily. J
Tábor by se neobešel bez kuchařek ze školní jídelny, které nás skvěle hostily oba dva turnusy a
měly s námi velkou trpělivost. Paní uklízečka byla další osoba se zlatou svatozáří a to především
po dni tvoření s rýží, ta byla ten den prostě všude.
Děkujeme za čisté školní prostředí, o které se
vždy postarala. Hlava kolem z nás musela jít
i školní účetní Helče. Ta běhala s klíči pořád nahoru a dolů a byla nám vždy po ruce. Poděkování
si zaslouží i paní učitelky z Mateřské školy v Jílovicích, které nás s ochotou strpěly nejen na
školní zahradě, ale i v jídelně. Velkou dávku tolerance a trpělivosti s námi měl i personál jílovické
cukrárny. Vždy nás mile přivítali, obsloužili a
nabídli skvělou sladkou odměnu po celodenních
aktivitách. Velký dík patří všem školitelům (panu Kotilovi, Anetě Tonzarové, Elišce Mrázové,
Sandře Majerové), kteří přispěli svými znalosti
a uměním ke zkvalitnění programu celého příměstského tábora. Poděkování patří také panu
Rodějovi za zpřístupnění muzea veteránů. Dětem
se tam moc líbilo. Na táboře fungovalo plno dobrovolníků, ať už z řad naší místní mládeže, tak i
z řad rodičů a vedoucích. Tatínkové nakupující
svačiny, maminky pečící buchty, doprovod na
výlety a ochota všech pomáhat, byla opravdu
úctyhodná. Všem ještě jednou děkujeme. Obec
Jílovice nám poskytla podporu a záštitu tábora, bez
ní bychom nic takového uspořádat nemohli. I paní
starostka obětovala svůj volný čas a fungovala nejen jako vedoucí. Srdečně děkujeme místním firmám za sponzorské dary, firmě SLADE, NEMA
a MINIBAGR CB. Největší dík však patří hlavní vedoucí Daně, která měla na hrbu velkou tíhu
zodpovědnosti, děti uměla zabavit, utěšit, ale i
zkrotit ve chvílích rošťáctví, a oba týdny to s námi vydržela s úsměvem na rtech. J Já můžu tábor hodnotit z několika úhlů pohledu. Jako běžný
doprovod na táborovém dni, jako vedoucí a i jako
rodič, který sám své dítě na tábor přihlásil. Mám
pocit, že letos je třeba jen chválit. Jak připravený
program, obsazení táborových vedoucí, dokonalé
zázemí, tak i spolupráci Obce, která nám vůbec
umožnila tábor uspořádat. Těšíme se na příští
ročník příměstského tábora a děkujeme všem rodičům za to, že nám s jejich dětičkami umožnili
prožít tak krásné okamžiky. J
Mgr. Jana Školková
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V sobotu 31. srpna se poprvé v Jílovicích v hájku pod Veskou uskutečnil 8. ročník jihočeského
DVOJKOLODĚNÍ, který zorganizoval Orel jednota Jílovice. V úvodu účastníky i diváky přivítala
starostka Jílovic Ing. Lucie Beránková a poslanec a místopředseda KDU-ČSL Ing. Jan Bartošek.
Na start se postupně postavilo 31 závodních dvojic ve čtyřech kategoriích – muži, ženy, smíšené
dvojice a smíšené dvojice se součtem věku nad 75 let. Nejmladší účastník měl 8 roků a nejstarší
70. Nejprve se posádky vydávaly na okruh dlouhý 9 km na dvojkole, poté si jeden vzal koloběžku a druhý vedle běžel k Veskému rybníku, kde byly připraveny kánoe. Po proplutí vyznačené
trasy na rybníku se koloběžkoběhem dostaly zpět do cíle. Dvojkolo, koloběžku i kánoi si mohly
posádky před startem vyzkoušet a jejich zapůjčení měly zajištěno v rámci závodu. Nejen pro závodníky bylo připraveno občerstvení a doprovodný program (skákací hrad, fotbalová klec pro
dvě dvojice, slackline). Hladký průběh netradičního závodu pomohly zajistit dvě desítky dobrovolníků. Vřelé díky patří Obci Jílovice za poskytnutí prostoru a technického zázemí. Odkaz na
fotogalerii a více informací můžete najít na www.dvojkolodeni.cz. Příští rok (květen 2020) se
budeme těšit i na Vás! J
Za Orel jednotu Jílovice Marie a Jan Žvakovi

Již po osmnácté uspořádal náš sbor za vydatné pomoci Obce Jílovice, členů SDH a jiných
dobrovolníků, hasičskou soutěž „O pohár starostky obce“. Tentokrát byl termín stanoven
o týden dříve na 17. 8. 2019. Již v týdnu jsme
podnikli přípravné práce a poradili se o organizačním zajištění soutěže. Když soutěž organizujete pravidelně, už se vám nezdá příprava tak
náročná, protože každý se chopí úkolu, který měl
na starost minulé období.
V den konání soutěže už jsme se jen sešli a
každý se správně postavil ke své práci. Svatý
Florián nám letos objednal pěkné počasí a to už je
polovina úspěchu. Na louce u vodárny se sešlo
celkem 18 družstev. Celkem se soutěžilo v šesti
kategoriích: muži bez omezení, ženy bez omezení,
muži nad 35 let, ženy nad 30 let, muži nad 50 let a
v kategorii se strojem PS8. Nezbylo moc týmů, co
si nějakou tu odměnu a pohár neodvezly, a dokonce došlo i na několikanásobné hasičské pasování
v kádi plné osvěžující vody. Co jediné mě mrzí,
že jsme v našem sboru nenašli víc soutěže chtivých členů a členek.
Na závěr chci pogratulovat vítězům a poděkovat poraženým za účast na té naší venkovské pohodové soutěži.
Helena Kyselová
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Festival dechových hudeb v Jílovicích má již
dlouholetou tradici. Od roku 2003 se konal každý rok v červnu, ne vždy s přízní počasí. Letos
nám počasí přálo až moc, bylo slunečno a teplota překročila 30°C. A tak, když jsme se v sobotu
15. června sešli, trochu jsme se obávali, jestli
pro velké horko někdo přijde. Horko posluchače
neodradilo a přišlo jich 221. Někteří místní, jiní
z okolních obcí a několik jich přijelo i ze vzdálenějších míst, např. z Pelhřimova (jak nám prozradil jeden posluchač).
Festival zahájila paní starostka Ing. Lucie
Beránková s moderátorem Lubošem Voráčkem,
kteří posluchače přivítali a uvedli první kapelu –
nejstarší jihočeskou dechovku Babouci. Ti v Jílovicích hráli už několikrát, ale letos poprvé pod
vedením nového kapelníka Tomáše Staňka. Jako
další zahráli Jihočeská Podhoranka, Jižani a stálice našeho festivalu místní kapela Kramolínka,
která ani letos nezklamala. Na závěr vystoupila
kapela Petříkovská pětka. Všechny vstupenky,
které si posluchači zakoupili, byly slosovatelné.
Ceny do tomboly věnovala Obec Jílovice (vína,
salámy, šampaňské) a Pivovar Jílovice (dárkové
tašky). Při placení u vstupu se jeden posluchač
smál, že je v Jílovicích na festivalu potřetí, pokaždé vyhrál cenu v tombole a jinak tomu nebylo
ani letos J.
Všem posluchačům děkujeme za přízeň a těšíme se zase příští rok.
Eva Květoňová

Pohár starostky si letos odvezlo družstvo z Hluboké u Borovan
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¢
Jako každý rok začínají prázdniny v Lipnici. Letos tomu nebylo jinak,
jen z organizačních důvodů jsme se sešli o týden později než jsme zvyklí.
Jelikož prázdniny přišlo přivítat do Lipnice 27 dětí, myslím si, že týdenní
odklad nikomu nevadil.
Děti a rodiče se rozhýbali a zacvičili. Poté všichni zúčastnění vyrazili na
okruh, který byl veden od myslivecké klubovny k májce a požární nádrži.
Na trase mohli zúčastnění poznat podle chuti různé dobroty, mohli lovit
z kádě míčky, ti odvážnější lovili živé ryby, vyzkoušeli si skákání v pytli,
poznávání stromů dle větviček a zvěře podle paroží. V průběhu dne děti
zkoušely stříkat vodou jak z motorové stříkačky tak i ze staré koňské
stříkačky, za pomoci ručního pumpování.
Na závěr nám přijeli udělat ukázku malí hasiči SDH Cihelňáčci z Rapšachu. Jsou to děti a jejich ukázka byla velmi názorná a zajímavá. Touto cestou bych jim ještě jednou moc rád poděkoval.
Dále mi dovolte poděkovat Obci Jílovice za finanční a technickou podporu a všem organizátorům, kteří více i méně přidali ruku k dílu.
A těšíme se na příští rok.
Stanislav Hadač

Již tradiční Lipnické slavnosti se letos odehrávaly v poněkud komornější atmosféře. V roce
2017 bylo s touto akcí spojeno i Založení sboru
SDH Lipnice, v minulém roce na slavnosti připadlo výročí 640 let založení obce, sraz rodáků a
umístění nového zvonu do naší kapličky. I když
tento rok žádná taková akce nebyla, troufám si
tvrdit, že si ji všichni zúčastnění patřičně užili.
Ve 13.00 hodin jsme byli svoláni zvonem na
mši svatou. Po ní na návsi naladili své nástroje
i hlasivky členové kapely Flamendři a Flámovanka. Tóny se vsí linuly až do pozdních nočních
hodin. Lidé se bavili, poslouchali hudbu, zpívali,
někteří si pod širým nebem zatancovali. Občerstvení bylo zajištěno panem hoteliérem Michalem Svobodou a formou různých druhů buchet
a slaného štrúdlu od místních žen.
Velký dík patří Obci Jílovice za půjčení stanu,
jelikož počasí zrovna moc nepřálo. V předešlých
letech nám sloužil jako ochrana před sluncem,
nyní hlavně jako ochrana před studeným větrem.
Všem zúčastněným děkuji za podporu a snad se
příště sejdeme v hojnějším počtu a opět si Lipnické
slavnosti do sytosti užijeme.
Stanislav Hadač

¢

V polovině července, kdy prázdniny nabíraly
na obrátkách, se vesnice na Jílovicku doslova
předháněly s letními akcemi pro dospělé, ale
hlavně pro rodiny s dětmi. U nás v Šalmanovicích myslivecký spolek uspořádal velmi oblíbený a již úspěšně zajetý Pytlácký flám.
Dvacátého července se šalmanovické hřiště
zaplnilo dětmi všech věkových kategorií. Jako
každoročně u připravených stanovišť plnily
úkoly, které pro ně myslivci připravili. Jeden
úkol vyžadoval zapojení lidských smyslů –
zraku, čichu a hmatu, druhý prověřil jejich fyzickou stránku, třetí trpělivost, čtvrtý zručnost,
pátý dovednost, šestý třeba vnímavost atd.
Účelem soutěží na každém flámu je rozdávat

dětem poznatky, rozšiřovat a zdokonalovat jejich vědomosti z oboru myslivosti, kynologie
a jak se správně chovat k přírodě. Oprášit dosavadní znalosti bylo zapotřebí při vyplňování mysliveckého kvízu, který zvládly buď
samy, nebo mohly o radu požádat nějakého
člena MS.
Letošní top disciplína byla čekaná na pojízdné kazatelně. Na ní si děti pomocí dalekohledu
vyzkoušely pozorovat zvěř v nedalekém lesíku.
Fronta jak na maso signalizovala velký zájem
o něco neznámého a lákavého. Samozřejmě, že
v panujícím rámusu nevytáhla z lesa paty ani
myš, ale k tomuto účelu posloužily „vycpaniny“
divočáka, lišky a dravců ze sbírky členů mysli-

veckého spolku. Za každý splněný úkol obdržely
děti razítko do karty a po ukončení byly odměněny hodnotným dárkem.
Vzhledem k panující tropické teplotě byl pro
děti přichystán velký bazén, kde se děti mohly
během celého odpoledne schladit. Řádění v bazénu přerušila místní chovatelka koní Jana, která
na hřiště zavítala se dvěma koňmi a dvěma již
zkušenými jezdkyněmi. Pod odborným dohledem se děti mohly na koních svézt. Zájem
o jízdu malých i velkých byl nevídaný. Následovala ještě balónková válka, která se každoročně setkává s obrovskou oblibou. Jen kdyby
ty balónky více vydržely… Než se připraví a
pokračování na str. 12

12

JÍLOVICKO

září 2019

Pytlácké flámování již po deváté
pokračování ze str. 11
napustí, tak jich polovina praskne nebo vyteče
do lavorů. Tak byla nakonec alespoň pořádná
várka vody z lavorů.
Všichni jistě víte, že Pytlácký flám není určen jenom dětem. Pro všechny návštěvníky byla
v doprovodném programu připravena ukázka
sokolnictví a výcvik loveckých psů. Ve stínu
pod vzrostlými břízami si mohli malí i velcí poslechnout zajímavé a poutavé vyprávění o chovu
a výcviku dravců. Vzhledem k vedru bylo upuštěno od ukázky lovu. Z jiného soudku byla druhá
ukázka. Členové ze sousedního spolku předvedli
ukázku výcviku věkově rozdílných loveckých
psů a ras. Dita a Lukáš pohovořili o výcviku, poslušnosti a souhře myslivce a psa od štěněte až po
dospělého jedince. Z jejich řeči byla patrná obří
dávka trpělivosti, znalostí a hlavně láska ke svému čtyřnohému parťákovi.
Během celého odpoledne bylo možno zavítat
do myslivecké kuchyně, kde již známá sestava
kuchařů připravila něco dobrého k snědku. Jídelní lístek nabízel kančí guláš, klobásy na grilu
a pikouše. Letošním gastro hitem se staly bramborové spirály, na které padlo 30 kg brambor.
Manželky a přítelkyně myslivců napekly sladké buchty, koláče a kremrole, a tak byla i sladká dobrota k odpolední kávičce. Ve stinném
zátiší pergoly byla připravena výstava lovec-

kých trofejí, mysliveckých a loveckých doplňků, fotoknihy z předešlých ročníku flámu a k nahlédnutí byla také kronika Mysliveckého spolku
Šalmanovice-Nepomuk. V rozmanitém programu bylo opravdu z čeho vybírat, a tak si každý
návštěvník jistě přišel na své a dobře se bavil.
S nastávajícím večerem rozbalila své inštrumenty country kapela „Hubert a jeho kamarádi“, která svým hudebním umem navodila příjemnou
atmosféru letní pytlácké noci. Ještě jednou jim
všem patří obrovské díky, protože celý večer vyhrávali bez finanční odměny „ jen tak za guláš“.

Z pověření Mysliveckého spolku Šalmanovice-Nepomuk bych velice ráda tímto prostřednictvím poděkovala všem sponzorům za ceny pro
děti, Obci Jílovice za finanční příspěvek pro spolek a všem, kteří se jakkoliv podíleli na přípravě,
organizaci a samotné akci.
Členové spolku zvou zároveň všechny přátele
myslivosti a hlavně děti na příští rok, kdy se bude
konat jubilejní již desátý ročník Pytláckého flámu v Šalmanovicích.
Martina Korandová

Před psaním tohoto článku jsem zapátrala ve
sportovní historii vesnice a zjistila, že fotbalový
zápas se na šalmanovické hřiště po letité odmlce
vrátil v roce 2012. Vrátil, se tak úplně říci nedá,
ale jedno jediné utkání v roce se na místním fotbalovém hřišti hraje vždy v neděli o pouti. Po
ukončení éry Dynama Šalmanovice hrávali ve
vsi ženatí proti svobodným. Takový „mančaft“
už vesnice asi dohromady nedá. Z doby „znovuzrození fotbalu“ Pavlem Pekařem to byly týmy
Sever a Jih a letos se na hřišti sešli fotbaloví nadšenci z řad Šalmaňáků, chalupářů a kamarádů
z okolních vesnic, kteří si mezi sebou rozdělili
žluté a modré dresy.

Pouťový fotbálek se hrál pouze 2x 20 minut,
což bylo i tak velmi náročné. Parné letní odpoledne a pouťové obžerství se odráželo na výkonech trénovaných sportovců, ale daleko hůře
vedro a plné žaludky snášeli „pouťoví“ fotbalisté.
I přes obě jmenované indispozice se hráči postarali o pěknou fotbalovou podívanou. V průběhu
zápasu mohli diváci obdivovat vynikající práci
s míčem a herní taktiky, které předváděli hráči
z vyšších fotbalových tříd. Nechyběli ani úsměvné momenty a gesta od amatérských hráčů. Zápas byl okořeněn řadou gólových šancí na obou
stranách. Při vypjatých situacích se často diváci
drželi za hlavu. Štěstěna stála na straně žlutého

týmu. Za zády modrého gólmana skončily tři góly, zatímco na straně druhé pouze jeden. Celé
utkání se obešlo bez vážného zranění a hlavní rozhodčí hrající bos netasil ani jednou žlutou kartu,
natož červenou. Nepostradatelnou součástí fotbálku byla samozřejmě místní šenkýřka, která se
výborně chlazenými nápoji starala o dodržování
pitného režimu všech hráčů a diváků.
Řekla bych, že vůbec nezáleží na tom, ať už
v Šalmanovicích hraje pouťový fotbálek profík
nebo amatér, Šalmaňák nebo přespolňák, vždyť
jde přece o „přátelskou kopanou“ pro radost a
zábavu.
Martina Korandová
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Za letošní účast na hasičských soutěžích se
SDH Šalmanovice vůbec nemusí stydět. A i když
tréninků nebylo úplně zas až tak mnoho, svou
snahou a odhodláním ukořistili z nejedné soutěže
šalmanovičtí hasiči a hasičky vítězné poháry.
Na první hasičskou soutěž v tomto roce vyrazilo, už i konečně s novým autem, SDH Šalmanovice do nedaleké Hluboké u Borovan. Krásné
počasí podtrhlo celou atmosféru začínající soutěže. Do útoku za Šalmanovice vyrazilo družstvo
žen nad 30 let a družstvo mužů. Muži skončili na
10. místě a ženy se umístily na druhém. Tak nevím, jestli to bylo radostí z vítězství, horkým letním počasím, anebo tou skvělou náladou, která
soutěž provázela. Každopádně skoro celé družstvo žen ze Šalmanovic skončilo v kádi naplněné
studenou vodou. To byla osvěžující koupačka,
jen co je pravda. Holky pištěly a chlapi se smáli.
Na druhou soutěž vyrazilo SDH Šalmanovice do Zbytin, kde se konal již 11. ročník Memoriálu Františka Korcha a Zdeňka Václavíka. Po
položení smutečních věnců na hřbitově nás čekal hasičský trojboj, který se skládal z klasického útoku, štafety a zatloukání hřebíku. To si na
nás zbytinští hasiči něco připravili. Klepnout do
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hřebíku, otočit se a pak pořád do kola, než byl
hřebík ve špalku až po hlavičku. Musím uznat, že
sranda byla veliká. Nejen, že se málokdo po nějakém tom otočení do hřebíku strefil, ale motání
ze strany na stranu rozesmálo nejednoho přihlížejícího. Na této soutěži jsme však zazářili.
Družstvo mužů se umístilo na nádherném prvním místě a družstvo žen bylo hned v závěsu za
muži a odneslo si tak pohár za druhé místo.
Ke konci července, před třetí hasičskou soutěží, obdrželo SDH Šalmanovice novou mašinu.
Trénink byl tedy v této situaci už nevyhnutelný
ba naopak nezbytný. Ve středu jsme potrénovali
a už v sobotu vyrazili na další hasičskou soutěž
tentokrát do Hrdlořez. I když nám počasí moc nepřálo, a v mezičase jsme i pěkně zmokli, přesto
nás to od soutěžení neodradilo. Útok jsme zvládli
levou zadní. Při štafetě se pilo pivo na ex, běželo
se s hasičákem, proskakovalo se pneumatikami a
posledním byl slalom mezi tyčkami. Tyto disciplíny jsme také zvládli parádně. Kdo chtěl, mohl
se zúčastnit hodu prázdným sudem. Chlapi velkým a ženy malým. Zástupy lidí naznačovaly, že
touto soutěží se trefili pořádající přímo do černého. Výhra byla hodně motivující, čtyři kilogramy

„O pohár starostky obce Jílovice“ družstvo SDH Šalmanovice – muži nad 50 let
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masa, to už by stálo za to. Sice šťastlivec, který to
vyhrál, nebyl z řad šalmanovických mužů. My
však nelenili. Po vyhlášení výsledků, kdy družstvo žen ze Šalmanovic skončilo na 3. místě z pěti a družstvo mužů se umístilo na 6. místě, jsme
se odebrali do Šalmanovic na hřiště pod pergolu
a udělali jsme si příjemné posezení s topinkami a
grilovaným masíčkem.
Čtvrtou soutěží byla soutěž o putovní pohár
starostky v Jílovicích. A protože se k našemu
sboru přidala letos tři mladá děvčata, mohla do
Jílovic vyrazit vůbec poprvé čtyři družstva a to
konkrétně družstvo žen do 30 let, družstvo žen
nad 30 let, muži nad 55 let a družstvo se stříkačkou PPS 8. Na soutěži byli všichni skvěle naladěni. A už od začátku jsme si pohrávali
s myšlenkou, že si domů dovezeme čtyři poháry. Samozřejmě jsme si dělali legraci, ale nač
házet flintu do žita? Naše družstva se hodila do
módu totálního nasazení, tedy aspoň v myšlenkách. Jako první na řadu šly ženy do 30 let, naše
„pubinky“. Ač chvílemi panovala mezi děvčaty
mírná nervozita, jejich výkon byl skvělý. Holky
se do toho pořádně obuly a do útoku se vrhly po
hlavě. Za bujarého povzbuzování a fandění si
„pubiny“ vybojovaly krásné třetí místo. První
z prvních, tak se umístili muži nad 55 let i ženy
nad 30 let. Ač obě družstva neměla dalšího soupeře v dané kategorii, i tak se do útoku pustila
s ohromnou vervou. Čtvrté družstvo mužů, které
soutěžilo s PPS 8, se umístilo na místě druhém.
Okolnosti nám tentokráte hodně hrály do karet,
a tak jsme si opravdu do Šalmanovic dovezli čtyři nové poháry.
A na letošní úplně poslední hasičskou soutěž
vyrazí SDH Šalmanovice na Cep, kde si opět po
roce vyzkoušíme sání z rybníka.
Za letošní hasičskou sezónou, co se týče soutěží, můžeme pomalu zavřít vrátka na petlici. Letošní sezóna byla opravdu skvělá. Mezi družstva
se pomalu zase dostal nový svěží vánek, který
pořádně nabral na obrátkách. Je fajn pozorovat
kolem sebe mírnou nervozitu, bojovnost, snahu,
nadšení, radost, sdílení, odvahu, srandu, oporu,
zážitky a všechny ty emoce života.
Lucka Králová

¢
První srpnová sobota se v Kramolíně nesla v duchu tradičního rybolovu. Letos nás čekalo uspořádat již 11. ročník soutěže v chytání ryb. Po ránu to vypadalo, že nám počasí přát nebude, ale nakonec
se vyjasnilo a 20 závodníků tak mohlo nahodit prut a čekat na úlovek. Tento ročník se nesl v duchu několika změn. Chytalo se nově na návesním rybníku a na rybníku rodiny Vicánů. Organizačně jsme se
závod také snažili vylepšit a použili k vyhodnocení výsledků moderní techniku J. Návesní rybník, na
kterém Obec Jílovice loni dokončila rekonstrukci, nás všechny mile překvapil. Hladoví kapříci lapali
po nástrahách a nejdelším úlovkem byl kapr délky 55 cm, kterého chytil šikovný chlapec, Lukáš Turek. Další zajímavostí návesního rybníka byly malé rybičky o délce 5 cm, kdy jejich nejdelší součet činil bezmála 3 metry. Vicánů rybník zase nabídl roztomilé osmicentimetrové sumečky. Pestrost
letošních úlovků byla opravdu zajímavá. Závodníci se mohli občerstvit mimo jiné domácím slepičím
vývarem a ke kávě nechyběla ani sladká tečka. Vítězem se jako obvykle stal rybář, pan Václav Matějka, se součtem úlovků v délce 326 centimetrů. Chtěla bych poděkovat všem rybářům za letitou věrnost při účasti na závodech, sponzorům za cenné dary, organizátorům, rozhodčím a také Obci Jílovice
za zrekonstruování návesního rybníka. Věřím, že se na něm letos nechytalo naposledy J.
Mgr. Jana Školková
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Sobotní červencový večer, 20. 7. 2019, byl
v Kramolíně ve znamení veselení (ne, že by toto
bylo výjimkou), ale tentokrát jsme si připravili
pro kolemjdoucí a sousedy, známé i neznámé,
program na celé odpoledne. Od 15.00 hodin se
okolí kramolínské hasičárny stalo útočištěm pro
dětský den, který byl doplněn o soutěže a dětskou
tombolu. Našich nejmenších se sešlo opravdu
mnoho a celý program si parádně užili, což dokazovaly jejich úsměvy a uřícené tváře. Dětský
smích na kramolínské návsi vystřídali od 19. hodin členové kapely WERNER BROS. Ti z Vás,
kteří k nám zavítali, se mohli přesvědčit, že to
v Kramolíně dobře zní a kytarové tóny utichají až
v ranních hodinách. Nejen proto, nezbývá než se
pochválit a plánovat program na další léto.

JÍLOVICKO
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Tak jako tomu bylo loňský rok, jsme se i letos rozhodli uspořádat během léta dva dětské dny
v Kramolíně. Červen a červenec jsou totiž měsíce, kdy se to v naší malé obci hemží mnoha dětmi.
Byl by hřích toho nevyužít, a tak jsme si pěkně zařádili J. Dětský den pořádaný na oslavu dne dětí
navštívilo 22 čiperných ratolestí. Každý návštěvník musel projít deset stanovišť, aby se dostal k cíli
a mohl si užívat pěkných cen. Bojovku zvládly všechny děti a odpoledne se neslo v duchu soutěžení a řádění. V červenci nás navštívilo 20 dětí, tentokrát někteří i z okolních vesnic. Za jejich návštěvu srdečně děkujeme J. Aby byla změna, místní chalupářka Viktorka si pro děti připravila
dobrodružnou šipkovanou. V cíli čekaly lístečky s bohatou tombolou. Knížky, hračky a časopisy
děti mile překvapily. Vyráběli jsme i zápichy pro maminky do květináčů a soutěžili celé odpoledne. Oba dětské dny měly pěknou rodinnou atmosféru. Všichni se tu známe, a tak jsme srdečně přivítali i místní starší diváky, kteří nás svou návštěvou přijdou vždycky podpořit, a za to jim patří
velký dík! Pikadory, moučníky, nanuky, všechno se vždy snědlo do posledního ždibíčku. Přeci jen
několik hodin řízené činnosti děti pěkně unavilo. Chtěla bych poděkovat všem, kteří se na organizaci dětských akcí podílejí, a už se těším na lampiónový průvod, který nás čeká na podzim.
Mgr. Jana Školková

V páteční podvečer dne 23. 8. 2019 se nám na
návsi v Kramolíně představily čtyři dechovkové
kapely. Místní kapela Kramolínka se vystřídala
s přespolními Flamendry a Flámovankou. Dorazili také naši hosté ze Švýcarska s poetickým názvem „Sluníčka“. Připraveno bylo též nejedno
překvapení večera. Žumberská piva a kvalitní domácí gulášek a pečené divoké prasátko od našeho
Bohouška je již samozřejmostí snad ke každé akci.
Počasí bylo objednáno, a tak nebylo překvapením,
že se na kramolínské návsi sešlo na 150 našich
kamarádů a příznivců.
Ing. Tomáš Matuška

¢

Červen a červenec v Kojákovicích se nesl ve
znamení dětských akcí pořádaných místními hasiči. V sobotu 1. června děti oslavily Mezinárodní den dětí. Letos pro ně byla připravena
stezka okolo Kojákovic se soutěžními stanovišti. Za každý splněný úkol na stanovišti dostal
každý dětský účastník razítko na přidělenou

kartičku a na konci ho čekala odměna. Hasičský
útok na dětský den je již samozřejmostí, a tak
nechyběl ani letos. V podvečer si pak děti opekly špekáčky.
Od 2. 7. 2019 do 7. 7. 2019 uspořádali kojákovičtí hasiči již po páté stanování pro rodiče s dětmi u rybníka Pohoř. Program byl obdobný jako

v minulých letech a to požární útok, softball, sběr
borůvek, střelba ze vzduchovky, poznávání přírody, koupání na Podřezaném a jízda na raftu,
návštěva policistů s policejními psy, jízda na koních. Letošní novinkou tábora bylo uspořádání
turnajů čtyř družstev tvořených z dospělých a
dětí ve vybíjené a fotbale.
Každý rok vyjíždíme z tábora na jednodenní
výlet. Párkrát jsme byli autobusem, loni to bylo
na kole a letos jsme vyrazili na vodu. Sjížděli
jsme řeku Lužnici ze Suchdola nad Lužnicí do
Majdaleny. Jedno odpoledne děti absolvovaly
výcvik jízdy na kánoích na Dolním rybníku a pak
už mohly vyrazit na řeku. Vedly si velice dobře a
nyní jsou z nich již zkušení vodáci.
Za 5 let, co na tábor jezdíme, je i mobilní kuchyně tak vychytaná, že není problém s vařením
žádného jídla bez elektřiny. Kynuté borůvkové
knedlíky, gulášek, topinky a další delikatesy vařené jen na ohni jsou tak vynikající, že se po nich
jen zapráší. Poděkovat bychom chtěli všem obyvatelům Kojákovic, kteří nás zásobovali výbornými buchtami a jinými dobrotami, bez kterých
si náš tábor již nedokážeme představit.
Začátek prázdnin jsme tedy strávili přímo
úžasně a těšíme se na další ročník.
Za SDH Kojákovice Jitka Petráková
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První kapka obecní vody v Jílovicích kápla přesně před třiceti lety. Na výročí mě jako redaktorku
zpravodaje upozornil pamětník a jílovický občan Václav Smetana. V ruce držel noviny a se slovy
„…hele, nechceš to dát do zpravodaje, bude třicáté výročí vodovodu?“. Velice ráda jsem jeho nabídku
uvítala, neboť takovýchto informací z historie je v našem zpravodaji poskromnu. A tak po dohodě
s paní starostkou z nažloutlého novinového papíru pro zachování autentičnosti přepisuji text otištěný
před třiceti lety o slavnostním předání vodovodu v Jílovicích.
„Od pátku teče voda
Středisková obec Jílovice v minulých dnech zaznamenala důležitou událost ve své historii. Téměř
patnáct let připomínaná výstavba vodovodu se roku 1984 konečně dala do pohybu a právě před týdnem byla slavnostně – za přítomnosti předsedy JčKNV Miroslava Šenkýře, vedoucího tajemníka
OV KSČ Ladislava Odvárky a předsedy ONV Františka Šlence – předána do užívání občanům
a Agrokombinátu Šumava.
Jak jsme se dozvěděli, od předsedy místního národního výboru Josefa Kápla, problémy byly převážně se sháněním materiálu, na spolupracující hospodářské organizace si naopak stěžovat nemohl.
Agrokombinát Šumava, odštěpný závod Trhové Sviny spolu s MNV sdružily finanční prostředky (náklady na stavbu činily asi 6,5 miliónů korun). Zemědělské stavby pomohly s budováním zemního vodojemu, Technické služby Nové Hrady zajistily mechanizaci, Stavopodnik České Budějovice zase
elektromontáže. Předání této stavby ještě před plánovaným termínem jistě napomohla dobrá organizace akce Z i samotný přístup obyvatel. A protože dobré zkušenosti elánu jistě přidají, v budoucnu by
měla přijít na řadu školní jídelna.“
Zdroj: NOVÝ ŽIVOT, ORGÁN OV KSČ A ONV ČESKÉ BUDĚJOVICE, Ročník (XVII.)I.,
Číslo 17, vydané dne 3. 11. 1989 – ze soukromého obecního archivu zapůjčil V. Smetana.
Martina Korandová

V době, kdy končila 1. světová válka, postihlo lidstvo další neštěstí. Odhaduje se, že
nemoc zvaná Španělská chřipka během jednoho roku zabila nejméně 75 milionů lidí, což
je čtyřikrát víc, než kolik lidí za čtyři roky
zemřelo ve světové válce.
Nemoc zasáhla celý svět a nevyhnula se
ani jílovické farnosti. První obětí byla 7. října
1918 pětadvacetiletá žena v Šalmanovicích,
poslední 7. března 1919 patnáctiletý chlapec
v Kramolíně. Španělská chřipka (Influenza)
se od ostatních chřipek odlišovala tím, že na
ni téměř neumírali lidé staří a nemocní, ale
především lidé zdraví ve věku do 40 let.
V jednotlivých obcích jílovické farnosti na
Španělskou chřipku zemřelo: V Šalmanovicích 3 lidé (ve věku 25, 36, 18 let), v Jílovicích 7 lidí (21, 15, 1, 7, 27, 2, 67), v Těšínově
3 lidé (66, 26, 6), ve Vesce 1 (36), v Kramolíně 2 (28, 15), v Lipnici 3 (67, 50, 17).
Španělsku byla chřipka přiřčena neprávem, protože ve skutečnosti se rozšířila z Asie
(tak jako všechny chřipky), Španělsko bylo
pouze prvním státem, který oznámil epidemii.
Stanislav Kroupa

16

JÍLOVICKO

20. července 1909 se narodil významný jihočeský malíř Antonín Homolka. Jeho otec byl
drobným zemědělcem. Matka se jmenovala Kateřina a pocházela také z Jílovic. Antonín měl
ještě dvě sestry Ludmilu a Marii. Vychodil obecnou školu v Jílovicích, do měšťanky dojížděl do
Českých Budějovic. Později se stal učněm v tiskárně na Smíchově, kde se učil retušérem hlubotisku, docházel do večerních kurzů kreslení a byl
přijat na Umělecko-průmyslovou školu v Praze.
I přes otcův zákaz opustil místo v tiskárně a začal

HOUBOVÝ TATARÁK
¡ 1 litr hub povařených ve slané vodě necháme okapat, semeleme nebo pokrájíme –
lepší je semlít
¡ 1,5 dl dobrého oleje
¡ 2 větší cibule najemno pokrájíme
¡ 10 stroužků česneku
¡ 1x sladký a1x ostrý kečup Gurmán / 530g
¡ 1větší rajský protlak
¡ pepř a sůl dle chuti
Na oleji osmažíme cibuli (do růžova), přidáme ostatní suroviny, promícháme, přivedeme
k varu a za stálého míchání (připaluje se) dusíme 15–20 minut. Plníme do menších skleniček a
sterilujeme1,5 hod. Podáváme s opečeným toustem nebo topinkou. (Tak snad ještě porostou)

KUŘECÍ SE SÝROVOU OMÁČKOU
Kuřecí prsní nebo stehenní řízky nakrájíme
na nudličky, osolíme, opepříme, přidáme trochu grilovacího koření. Na rozpáleném oleji
maso orestujeme, přidáme 2–3 stroužky česneku, trochu kečupu, sojovou omáčku, poprášíme
hladkou moukou, podlijeme malým množstvím
vody, zalijeme šlehačkou a přidáme pokráje-

studovat kreslení. Pře vyvrcholila zákazem navštěvovat rodnou vísku a zamezením finančních
podpor. Přesto se Antonín nenechal odradit a studoval a studoval. Na Umělecko-průmyslové škole
se seznámil s Annou Omastovou z Břeclavi, která
však na studia přijatá nebyla. Vzplanula mezi nimi
láska končící v roce 1935 svatbou. V roce 1938
ukončil studia a žil na „volné noze“. Usmířil se
s otcem a opět dojížděl z Prahy do rodných Jílovic, kde velmi rád a často maloval okolní krajinu,
především rybníky. Odvážil se zkusit novou

ný sýr. Dáme do trouby „dotáhnout“ tak na
30 minut na150°C. Recept je jen jednou variantou, můžeme použít i jiné sýry/nivu, hermelín,
eidam a ochucené tavené sýry. Dobrou chuť dodají i pokrájené orestované žampiony, šunka
nebo slanina, z koření bazalka. Podáváme s rýží, hranolky nebo různými druhy těstovin.

CUKETOVÁ BUCHTA
2 hrnky polohrubé muky
1 hrnek cukru
½ hrnku oleje
1 hrnek mléka/méně
1 hrnek cukety nastrouhané nahrubo
1 prášek do perníku
1 lžička prášku do pečiva
2 lžíce kakaa
2 lžíce marmelády
2 vejce
Všechny suroviny dobře promícháme, těsto
rozetřeme na vymazaný a moukou vysypaný
plech. Pečeme asi 25 minut na 180°C. Ještě horký moučník potřeme marmeládou a posypeme
kokosem.
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
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techniku dřevoryt, kterou si plně osvojil. Prvním
motivem pro něj byl jeho otec a obraz vytvořený
touto technikou je velmi zdařilý. Později přidal i
litografii. Své obrazy poprvé vystavil ve svých třiceti letech. Nejraději maloval jihočeskou krajinu
(především olejem), Prahu (nejvíce dělal grafiky)
a zátiší (kombinoval obě metody). Obrazy, které
vytvořil, se nacházejí v různých sbírkách, mj. některé jsou vystaveny v hlubocké galerii. Zemřel
17. února 1964, bylo mu necelých pětapadesát let.
20. července 2019 jsme si připomněli 110. výročí od narození malíře a jílovického rodáka Antonína Homolky.
Zdroj: kráceno z dochovaného novinového
výstřižku zapůjčeného V. Smetanou.
zpracovala: Martina Korandová
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¡ domovních a bytových rozvodů
a hromosvodů
¡ domovních přípojek
a elektroměrů
¡ ručního nářadí, el. strojů
a svařovacích zařízení
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