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ZVONICE

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

tomuto sobeckému postoji přijde obec prav-

je tomu rok, co jsem poprvé psal o pandemii ko-

děpodobně o již přidělenou dotaci na pump

ronaviru ve Zvonici. Kdyby mi tehdy někdo řekl,

track ve výši 1,1 mil. Kč. Tak vám, sousedé, za

že za rok budeme ještě v přísnějším nouzovém

vaši sounáležitost se všemi občany a za váš

režimu než v dubnu 2020, asi bych si myslel, že si

egoismus za naše občany pěkně děkuji.

ze mě dělá legraci. Realita je však bohužel taková,
jaká je. Za rok bylo zaznamenáno v Jílovišti

Sledujte nadále aktuální informace k vládním

k 13. 4. 2021 celkem 96 pozitivně testovaných

opatřením, které se snažíme šířit dostupnými

občanů, což je lehce pod celostátním průměrem,

prostředky: vitríny, web, FB, maily, sms, obecní

který je kolem 16 % všech obyvatel, 2 občané bo-

rozhlas, přímá informace do schránek (přede-

hužel na nákazu s koronavirem zemřeli. Věřme,

vším seniorům).

že díky této (v porovnání se světem) značné promořenosti obyvatel a pokračující vakcinaci

Držte se a věřme – bude líp.

a vyšší imunitě obyvatel, budeme moci brzy pracovat a trávit volný
čas, jak jsme zvyklí.
Přesně před rokem obdrželi od OÚ všichni občané první látkovou

AKTUÁLNĚ Z RADNICE
A ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA:

roušku, v této Zvonici naleznete opět respirátor, jehož nošení se asi
jen tak rychle nezbavíme.

n Krizový štáb obce Jíloviště odsouhlasil opětovnou distribuci respirátorů pro občany Jíloviště jako přílohu Zvonice a souhlasil se

Vážení spoluobčané, v další části Zvonice najdete samostatný článek o Václavu Šmídovi – jílovišťském rodákovi, který nás bohužel
v únoru opustil. Měl jsem tu čest zúčastnit se v loňském roce oslavy

n Nadále mohou občané zakoupit respirátory a roušky na Poště
Partner Jíloviště.

jeho diamantové svatby s milovanou ženou Marcelou. Václav Šmíd

n Aktivitou občanů Dobřichovic bylo v Dobřichovicích zřízeno oč-

byl významným občanem Jíloviště, vždyť v roce 1975 společně

kovací a testovací centrum, které je pro občany Jíloviště nejblíže

s panem Ivem Černým st. založili zdejší fotbalový oddíl TJ Jíloviště

a slouží těm, kterým na očkování postupně vzniká nárok nebo

a byl velmi aktivní i v obecním SDH. Vzpomínáme na vás, pane

obdrží příslušný kód pro registraci.

Šmíde, děkujeme za vše, co jste pro Jíloviště vykonal, všem nám
budete chybět. Opustili nás i další vážení občané Jíloviště - paní
Eva Sedláčková a pan Miroslav Jiřík. Čest jejich památce. Se souhlasem pozůstalých a v souladu s tradicí si dovolujeme vždy uctít památku zesnulých našich občanů tichou vzpomínkou i zvony
z obecního rozhlasu.
Oceňuji všechny iniciativy, které nabádají k aktivnímu pohybu
a sportování v přírodě, protože tím posilujeme svoji imunitu, která
je v boji se zákeřným virem tak důležitá. O to víc mě mrzí, že nemůžeme nabídnout našim spoluobčanům více sportovního vyžití
dostavěním veřejného sportoviště. Občané se mě ptají, proč se nestaví. Nestaví se proto, že proti vydanému stavebnímu povolení se
odvolali sousedé sportoviště a odvolání řeší Krajský úřad. Odvolání
ale nemá sloužit k odstranění případných pochybení Stavebního
úřadu Mníšek, ale k oddálení či úplnému zrušení vybudování sportovních prvků, protože prostě tito sousedé chtějí mít klid, obtěžuje
je hluk i z fotbalového stadionu a brání tak dobudování veřejného
sportoviště, které má sloužit všem občanům Jíloviště. Přitom díky
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AKTUÁLNĚ Z RADNICE
A ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA:

è Sčítáni lidu
Začalo povinné sčítání lidu 2021. Sčítání osob se provede poskytnutím údajů jejich zápisem do sčítacího formuláře povinnou osobou. Tou je každá plně svéprávná fyzická osoba
podléhající sčítání. Za fyzickou osobu, která není plně svéprávná, poskytne údaje její zákonný zástupce nebo opatrovník, případně jiná osoba oprávněná za ni jednat podle
občanského zákoníku. Sčítání lidu, domů a bytů se provádí
vyplněním sčítacího formuláře pro domácnost. Údaje o domu
a bytu poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu
vlastník domu nebo správce.
Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem do sčítacího formuláře buď v elektronické podobě při online sčítání – pozor
nyní nově od 27. března 2021 do 11. května 2021. Více než
měsíční prodloužení se odráží i v požadavku na zajištění služeb
informačního systému. Pokud se nesečtete online, musíte od
17. 4. do 11. 5. vyplnit listinný sčítací formulář. Získáte ho spolu
s odpovědní obálkou od sčítacího komisaře nebo na kontaktních místech sčítání. Vyplněný formulář v obálce odevzdáte na
poště nebo vhodíte do poštovní schránky.
Jinak ale vyplnit formulář on line (je umístěn na webové stránce https://www.scitani.cz) je velmi jednoduché, vyplnění intuitivní
a trvá cca 10 minut.

Zpravodaj obce Jíloviště - únor 2021
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è Proběhlo 1. zasedání zastupitelstva vletošním roce

Sledujte stránky, na kterých budou uvedeny podrobnosti a termíny

První letošní zasedání zastupitelstva se uskutečnilo v hasičské

přijímacího řízení:

zbrojnici. Kromě tradiční agendy jako schválení výroční zprávy

https://www.zsmnisek.cz/prihlaska-na-skolu

o poskytnutých informacích v roce 2020, schválení příspěvku Svazu
obcí Mníšeckého regionu (SOMR a rozpočtového opatření, zastupitelstvo schválilo smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného
břemene s firmou ČEZ Distribuce a záměr Rady Středočeského
kraje bezúplatně převést pozemek p. č. 52/33 o výměře 90 m2 ostatní plocha, v k.ú. Jíloviště ve vlastnictví KSÚS na obec Jíloviště.

è Zápis pro žáky 1. třídy a zápis do MŠ
Obec Jíloviště je po dohodě s Mníškem pod Brdy zařazena do spádové oblasti pro žáky nastupující do základní školy. Znamená to,
že všichni žáci s trvalým pobytem v Jílovišti, kteří nastupují do
1. třídy základní školy se mohou přihlásit do přijímacího řízeni na
školní rok 2021/22 na:
Základní školu Mníšek pod Brdy,
okres Praha – západ, Komenského 420

Co se týká zápisu do MŠ Jíloviště na školní rok 2021/22, sledujte
stránky MŠ Jíloviště od 15. 4. 2021:
https://skolkajiloviste.cz/
V obou případech půjde pravděpodobně
o distanční příjímací řízení
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è Pokračování 4. etapy výstavby vodovodu a kanalizace pro oblast Fr. Smolíka

INFORMACE Z OBCE

Začala 4. etapa výstavby vodovodu a kanalizace pro oblast Fr. Smo-

è Nová parkovací místa

líka. Realizace právě probíhá a proti předpokládanému dokončení

V ulici Hasičská jsme zřídili 2 nová parkovací stání, která mají sloužit

do 31. 8. bude stavba zkolaudována dříve, pravděpodobně do

především občanům z ulice Zahradní, kde jim po její rekonstrukci

konce května 2021. Občané připojovaných nemovitostí jsou prů-

parkovací místa ubyla.

běžně informováni o průběhu stavby a řešení technických detailů
připojení. Technický dozor investora vykonává Ing. Jaroslava Vitovcová.

è Nový podchod a informace o modernizaci D4
Jelikož se objevily obavy spoluobčanů, že se v prostoru na pravé
straně silnice od Motorestu na Baně vyměřuje nová doprovodná
komunikace, požádal jsem ŘSD o vysvětlení. Níže uvádíme podstatnou část odpovědi:
„V rámci připravované modernizace D4 probíhá dozaměření
území v lokalitách, které dle Vám známé studie byly mimo naše
původní zaměření, které jsme zajišťovali již před pár lety. Tyto
práce jsou již téměř dokončené a dle zpracovatele sice v oblasti
probíhá mapování, ale kolíky si následně odnáší (vytyčují si pouze
přechodná stanoviště, která nezůstávají trvale označená). Mapování širší oblasti (než je přímo těleso dálnice) je dáno potřebou
znalosti území, mimo jiné si třeba zaměřujeme prameniště a tok
zdejších potoků, terénní nerovnosti (to má vazbu na vodohospodářský návrh dálnice, třeba tok srážek v území), upřesňujeme si
polohu inženýrských sítí, apod.
Ověřovali jsme taky, že ze strany majetkového správce (ŘSD
Správa Praha) zde žádné obdobné práce neprobíhají.
Můžu Vás však ujistit, že doprovodná komunikace mezi Zbraslaví
a Jílovištěm nepovede vlevo (ve směru Praha – Jíloviště), zde se
předpokládá pouze připojení objektu hájovny na mimoúrovňovou křižovatku v km 5,5 (MUK na hranici Prahy a Stč. kraje).

Zpravodaj obce Jíloviště - únor 2021
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Pokud kolíky zůstaly na místě a osoby na místě Vám tvrdily, že

Roční cena včetně pro-

pracují pro ŘSD, ozvěte se mi prosím, zkusíme zjistit, co se děje.

nájmu nádob pro rok

Ale v tuto chvíli by ze strany ŘSD nemělo probíhat jiné zaměření

2021:

než výše uvedené objednané úsekem výstavby Generálního ředi-

nádoba 120 l - 480 Kč

telství, které bude sloužit jako podklad pro další projektové práce

nádoba 240 l - 620 Kč

na modernizaci v odsouhlaseném rozsahu dle studie od Sagasty

Občané,

z minulého roku.“

o tuto službu zájem, si ji

kteří

mají

mohou objednat na
oddělení investiční přípravy staveb Čechy

Obecním úřadě Jíloviště

Ředitelství silnic a dálnic ČR

i v průběhu roku, cena
je

pak

kalkulována

podle počtu měsíců,
Prosíme spoluobčany, pokud zaznamenají jiné aktivity zaměřování,

kdy služba probíhá.

aby informovali obecní úřad.
Další připravovanou stavbou v rámci modernizace úseku D4 Řitka

è Sběrný bio dvůr Jíloviště

– Lahovický most je realizace podchodu v místě přechodu pro

Obec Jíloviště zřídila sběrný dvůr pro bioodpad v prostoru směrem

chodce u benzínové pumpy Mol.

na Bučinu, za firmou Železný. Sběrný dvůr je primárně určen pro

„Novým podchodem zvýšíme plynulost automobilové dopravy při

občany s trvalým pobytem v Jílovišti. Provozní doba je od 8 do 12

výjezdu z Prahy a příjezdu a zvýšíme bezpečnost chodců. Současný

v každou lichou sobotu a každou středu od 15 do 18. Provoz bude

stav není pohodlný vůbec pro nikoho. Přejít čtyřproudovku

zahájen ve středu 7. dubna a v sobotu 17. dubna. V jiných časech

v tomto místě je dnes adrenalinový sport a pro řidiče zbytečné

je možná domluva buď přes OÚ nebo se správcem obce – panem

zpomalení,“ ko-

Karlem Markem.

mentoval rozhodnutí náměstek pro
dopravu Adam
Scheinherr (Praha
Sobě).

Nový podchod by měl být dokončen v příštím roce.

è Odvoz biologicky rozložitelného odpadu:
Jak jsme již občany informovali, společnost AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., zajišťuje každý lichý čtvrtek (1x za 14 dní) v období
od dubna do konce listopadu 2020 svoz biologického odpadu. Prvním svoz proběhl 1. 4. 2021. Do nádoby pro biologicky rozložitelný
odpad patří listí, tráva, seno, plevel, zbytky rostlin, ovoce a zeleniny,
větve stromů a keřů, čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky z vajec.
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è Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Aktuálně připomínáme termíny sběru nebezpečného odpadu
a přistavení velkoobjemových kontejnerů v Jílovišti v květnu 2021:
1) Sběr nebezpečného mobilního ambulantního odpadu proběhne 1. 5. 2021 od 8:30 do 10:30 h u hasičské zbrojnice v Jílovišti. Mezi nebezpečný odpad patří např. barvy, baterie, léky,
kyseliny, lepidla, nádoby od sprejů, motorové oleje, pesticidy,
teploměry, výbojky, zářivky, pneumatiky, atd.
2) Velkoobjemové kontejnery na komunální odpad budou přistaveny od dopoledních hodin 30. dubna 2021 do 3. května 2021.

Místa přistavení – pozor změna:
n roh ulice Zenklova a Na Hájensku
n v ulici K Trnové (původně místo u obecního úřadu na ulici Pražská)
n v ulici Lesní (původně místo v ulici K Dubíčku)
Do kontejnerů nepatří stavební materiál, nebezpečný a biologický odpad!

V době vládou vyhlášeného nouzového stavu byl Mníšek nucen

è Sběrný dvůr Mníšek pod Brdy

přijmout následující opatření nutná k zajištění bezpečnosti a zdraví

Od 1. dubna 2021 je opět otevřen mníšecký SBĚRNÝ DVŮR. Služba

jeho návštěvníků i zaměstnanců:

je zpoplatněna.

n vyčkejte vždy u vjezdu na příchod zaměstnance sběrného dvora
n dbejte vždy pokynů zaměstnanců sběrného dvora
n samovolný pohyb na sběrném dvoře je zakázán
Více informací na tel.: 775 432 790, nebo na e-mailu:
sberny.dvur@mnisek.cz

Pondělí

ZAVŘENO, údržba

Úterý

8.00 – 12.00 a 14.00 – 17.00

Středa

8.00 – 12.00 a 14.00 – 17.00

Čtvrtek

8.00 – 12.00 a 14.00 – 17.00

Pátek

8.00 – 12.00 a 14.00 – 17.00

Sobota

8.00 – 12.00

Zpravodaj obce Jíloviště - únor 2021
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è Rozbor vody
Jako každoročně přinášíme rozbor pitné vody od společnosti VAK

è Úklid Pražské
a tvarování javorů

Beroun, která je provozovatelem a správcem naší vodohospodář-

V březnu bylo jako každo-

ské soustavy v obci.

ročně provedeno tvarování
javorů na Pražské ulici.
V dubnu pak proběhne
opět každoroční úklid silnice Pražská po zimě, a to
sice 17. 4. 2021. Prosíme
spoluobčany, aby v tento
den neparkovali na Pražské
ulici a umožnili úklid celé
ulice včetně parkovacích
míst.

è Info od společnosti ČEZ:
Koncem roku 2020 spustila ČEZ Distribuční informační kampaň
„Léta s letáky končí“ a umožňuje registrací obyvatel do bezplatné
služby zasílání informací o odstávkách e-mailem a SMS. Více informací se dozvíte z přiloženého letáku.
Na webových stránkách obce Jíloviště již nyní můžete najít odkaz
na aktuální uzavírky elektřiny v obci.
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è Zimní údžba
Letošní mírná zima neprověřila příliš naši novou techniku pro zimní
údržbu, nicméně i při několika zásazích se ukázalo, že traktor a příslušenství budou dobrými pomocníky, a to nejen pro zimní, ale
i letní údržbu v obci.

è Vyvěsili jsme vlajku Tibetu
Již počtvrté od roku 2018, kdy proběhla anketa občanů, ve které
schválili vyvěšování tibetské vlajky, jsme 10. 3. 2021, na den 62. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu, vyvěsili na
obecní úřad tibetskou vlajku a přidali se tak k dalším stovkám obcí
v ČR, které tímto symbolickým skutkem vyjádřily Tibeťanům podporu.

ŽÁDÁME OBČANY, ABY
uhradili své poplatkové povinnosti do 30. 4. 2021.
Napište nám své názory, požadavky, starosti, návrhy, dotazy na:
Dovolujeme si upozornit spoluobčany, že od do 18. 5. 2021

obec@jiloviste.cz

budou vyváženy pouze popelnice opatřené samolepkou

nebo přímo na starostu – dlouhy@jiloviste.cz

2021 - viz foto, kterou obdržíte na OÚ po úhradě poplatku.

(přijímáme ale i pochvaly a spokojené ohlasy).
Přejeme vám hlavně pevné zdraví, imunitu, chránící před nemocemi a pozitivní mysl, takže:
Přejme si, abychom byli korona negativní a myslí pozitivní… 😊
Vladimír Dlouhý

Zpravodaj obce Jíloviště - únor 2021
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Glosa
V pondělí 22. 3. 2021 uplynul rok ode dne, kdy v Česku zemřel

Ti, kteří žili mezi námi

první člověk v souvislosti s nemocí covid-19. Od té doby v sou-

V úterý 5. ledna 2021 tiše zemřela v pražské nemocnici v po-

vislosti s nákazou zemřelo již přes 25 tisíc lidí.V celé zemi se

žehnaném věku 85 let paní Eva Sedláčková. Na Jíloviště se pře-

tento den v poledne rozezněly kostelní zvony na uctění jejich

stěhovala za svým přítelem Slávkem Špačkem (†1994) někdy

památky, na Staroměstském náměstí oběti připomněly nama-

v sedmdesátých letech. Ve finském domku v ulici K Trnové

lované kříže. Praha navíc na památku obětí koronaviru nechala

bydlela až do své smrti.

zhasnutou Petřínskou rozhlednu. Je smutnou skutečností, že
ačkoliv i naše obec byla touto epidemií postižena, zvony

Dne 6. ledna 2021 zemřel ve věku 75 let pan Miloslav Jiřík.

v obecním rozhlase zůstaly umlklé. Dle mého osobního ná-

V obci mu jinak neřekli než „Myšák“. Sám měl tuto přezdívku

zoru, jestliže jsme schopni na podporu dodržování lidských

rád. Jeho koníčkem i zaměstnáním byla elektrotechnika. Ozvu-

práv ve vzdálených zemích vyvěšovat jejich vlajky (nic proti

čoval různé obecní akce (karnevaly, rozsvícení vánočního

tomu), očekával bych, že jsme schopni nějakou důstojnou for-

stromu apod.).

mou uctít památku našich zemřelých spoluobčanů. S pozdra-

Věnujme, prosím, i jim tichou vzpomínku.
Fatková

vem a přáním pevného zdraví a rozumu všem Milan Černý

TURISTICKÝ ODDÍL
Ahoj Lvíčata!

OČKOVACÍ CENTRUM
DOBŘICHOVICE

Sice je těžké v téhle divné době cokoli plánovat, ale my pro Vás letní
tábor chystáme! A to rovnou ve dvou variantách! Pokud to půjde,
bude klasický tábor (letos se spaním ve stanu) ve Cvikově u Sloupu
v Čechách. Kdyby to však epidemická situace neumožňovala,
budeme mít v záloze opět příměstský tábor či výukové dny na
Jílovišti a v okolí. Nebojte, výlety i hry a případná výuková témata
budou jiná než loni ;-). Všechny podrobné informace (budeme je
průběžně doplňovat podle aktuální situace) najdete na stránkách
http://lvicata.jiloviste.cz/, kde najdete i přihlášku. Takže, kdo
chcete s námi strávit první týden v červenci, přihlaste se a zaškrtněte variantu/varianty, které jsou pro Vás přijatelné ;-). Těšíme
se na Vás!

Za tým vedoucích Irena a Janza
Velkokapacitní očkovací centrum Dobřichovice
Pražská 375, v budově BIOS.
Bezproblémové parkování, bezbariérový vstup,
příjemné prostředí, lékaři a zdravotní sestry, první pomoc,
potřebná administrativa, klidová zóna.

OD ÚTERÝ 16. 3.
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Pro pamětníky
Několika sčítání lidu, domů a bytů v Česku, které se uskutečňuje
každých 10 let, jsem již pamětníkem.
Prvním sčítacím komisařem, který k nám po přistěhování na Jíloviště do domácnosti přišel, byl pan Křížek ze Zahradní ulice. Tehdy
chtěl vědět i kolik máme slepic a jiných domácích nebo hospodářských zvířat.

V této souvislosti uvádím některé důležité události z dokumentu
„Jíloviště v letopočtech“, které se týkají počtu obyvatel nebo nějakého výročí, v tomto roce „jedničkového“.
1651

je jméno obce uvedeno v souvislosti se soupisem poddaných podle víry.
Uvádí 47 obyvatel a 23 stavení.

1951

vzniká letní dětský tábor Ministerstva národní obrany
v blízkosti Krumperovy vily

1961

dokončena stavba 195 m vysokého televizního vysílače
Cukrák na vrchu Kopanina 411m n. m.. V její souvislosti byl
pro část obce vybudován vodovod

V roce 2001 chodila jako sčítací komisař Helča Mourečková. Infor-

1971

mační lístek o její návštěvě mám ještě, nevím proč, schovaný.

otevřen první úsek rychlostní silnice R4 od Jíloviště na
okraj Řitky
budova Hubertus přestává být Interhotelem a stává se

Roku 2011 jsem pracovala jako poštovní doručovatelka a připadalo
mi přirozené, přihlásit se jako sčítací komisař. Nedovedla jsem si
představit, co mne čeká. Sčítacím obvodem mi nebyla obec Jíloviště, jak jsem předpokládala, a kterou jsem dobře znala z pochůzek, ale jen její část a k tomu celá sousední obec Trnová včetně
všech chatových lokalit, které jsem hodiny procházela a zjišťovala

střediskem Úřadu vlády
1991

nový zákon O obcích. Dochází k rozdělení obcí Trnová, Jíloviště, Klínec, které byly sloučeny roku 1980 a měly celkem 325 domů, 884 obyvatel a 457 chat

2001 – 2002
vybudování plynovodu. Počet obyvatel 590.
L. Fatková

potřebné informace. Formuláře byly několikastránkové a s rusky mluvícími
obyvateli Trnové to nebylo
někdy jednoduché.

ZVONICE

Zpravodaj obce Jíloviště MK ČR E 12563
Po každé pochůzce, která musela být předem nahlášena, jsem odvážela formuláře ke zpracování na mníšeckou poštu, a někdy to
bylo až do pozdních nočních hodin, protože jsme čekali, jak proběhne zpracování.
Na druhé polovině Jíloviště se trápil sčítací komisař, který vůbec

Vydává obec Jíloviště
Mediální výbor:
Ing. Jan Vorel, Libuše Fatková,
Ing. Petr Sporer

Uzávěrka příštího čísla:
31. 5. 2021

tuto lokalitu neznal.
Grafické zpracování: Mgr. Václav Hraba
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Společenská kronika
Václav Šmíd
V pondělí 8. února 2021 nás opustil pan Václav Šmíd, jílovišťský rodák. Na poslední rozloučení s ním by jistě přišlo hodně sousedů,
kamarádů a přátel, bohužel jsou tyto události v současné pandemické době zakázány. Vzpomeňme tedy, prostřednictvím jeho
nejbližších, na život člověka, našeho občana, který v Jílovišti jen nežil, ale žil s Jílovištěm.
„Vašek, jak mu doma říkali, se narodil 31. října roku 1936 na Jílovišti,

ských Budějovic. Již v tuto dobu se Vašek scházel se svou životní

kde prožil celý svůj život od útlého dětství až do posledního dne.

láskou Marcelou, také z Jíloviště, a jakmile se vrátil z vojny, začali

Jeho rodinné kořeny sahají až na Šumavu, odkud pocházeli jeho

budovat rodinu. Od svatby v roce 1960, přes položení prvního ka-

rodiče, kteří se přestěhovali v roce 1935 na Jíloviště spolu s dcerou

mene rodinného domu, zasazení vlastního stromu a početí dvou

Marií, starší sestrou Václava. Tak se zrodil nekončící příběh rodiny

synů - Petra a Pavla s dalším pokračováním nekončící péče.

Šmídů, který začal Vaškův otec, když byl přeložen jako hajný do
zdejšího polesí. Bydleli v místní hájovně. Blízkost lesa způsobila,

V roce 1968 změnil zaměstnání a přešel do Vojenských staveb, kde

a také otcovo povolání, že Vašek po celý život velmi rád pracoval

působil jako jeřábník. Svou práci měl rád, vykonával jí až do chvíle,

se dřevem.

kdy se mu stal úraz, který mu znemožnil pokračovat
v jeho milovaném povolání. Z tohoto důvodu byl

Svá školní léta začal, jako ostatní děti z Jíloviště,

přeřazen na pozici řidiče, kterým byl až do svého

v Trnové. Od páté třídy pokračoval na zbraslavské

důchodu.

měšťance. Po jejím zakončení se vyučil nástrojařem
v pražských Komořanech. Následně začal pracovat

Véna byl velkým milovníkem sportu. V první řadě je

v OSP Modřany.

nutné zmínit jeho zásluhy u zrození fotbalu u nás
na Jílovišti. V roce 1975 společně s panem Ivem Čer-

12

V den svých 20. narozenin nastoupil na dvouletou,

ným st. založili zdejší fotbalový oddíl TJ Jíloviště.

tehdy povinnou vojenskou základní službu do Če-

Véna vždycky ochotně, snaživě a pro radost, oběto-

Zpravodaj obce Jíloviště - únor 2021
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val svůj čas a úsilí, pro rozvoj tohoto sportu u nás v obci a vedl

jemu i manželce Marcele při příležitosti oslavy jejich diamantové

k tomu i své syny. V této tradici pokračovali nejen oni, Pavel je ve

svatby minulý rok.“

vedení TJ Jíloviště, ale i jeho vnuci. Jeden z nich se vypracoval až
na úroveň hráče ligové fotbalové soutěže.

Véna byl úžasný manžel, táta, děda a praděda, který by se pro své
okolí, zejména rodinu, rozdal. Po celý život sršel obrovskou praco-

Pro Vaška byl fotbal srdeční záležitostí a do posledních dnů byl

vitostí, bojovností, laskavostí, skromností a láskou. Do posledních

jeden z nejvěrnějších fanoušků i pomocníků a pokud mu zdraví

dnů byl obklopen svou milovanou početnou rodinou, která pro něj

dovolilo, nevynechal jediný zápas. Stal se tak duší jílovišťského

byla vším. Celá rodina na něj bude s láskou

fotbalu.

vzpomínat.

Byl dlouholetým členem místního SDH. K mnohým vyznamenáním

Děkujeme všem sousedům a známým za projevenou soustrast, pro

a uznáním za svou práci mu v loňském roce SHČMS Okresní sdru-

nás v tak těžkých chvílích.

žení hasičů Praha- západ udělilo stužku Za věrnost 60 let. Vždy byl

Rodina Šmídova

v jádru dění naší vesnice. Nevynechal žádnou kulturní či společenskou akci spojenou s naší obcí.
Měl rád dechovou hudbu - Lesanku, myslivecký Atlas a také Babouky. Ti mu přijeli na Jíloviště zahrát při oslavě jeho 80. narozenin.
Vždy zazněla i jeho oblíbená píseň „Sokolíci“.
A měl také rád, když hrála Malá muzika Nauše Pepíka. Známí muzikanti z milované Šumavy, kam do poslední chvíle jezdil do rodného domu svých rodičů, přijeli udělat radost hezkými písničkami

Zpravodaj obce Jíloviště - únor 2021
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Farářka z Hvozdnice
Vážení a milí Jílovištští!
Když jsem se v r. 1968 narodila jako první vnučka tehdejšího
ředitele hotelu Hubertus, začalo moje pohádkové dětství v jeho
zahradách. U obou bazénů v létě s kamarády a nanukem –
v zimě s maminkou na bruslích. Pozdější život už tak pohádkový nebyl, a byla to víra – nejen v Boha, ale prostě i v to, že
dobro vždy zvítězí, která mne provázela každou vteřinou toku
času. Mnozí víme, že trvá mnoho let, než se člověk usadí pracovně i osobně. I Bible zná spletitosti našich cest a to velkolepé
na biblických příbězích je to, že i když to v nich trvá někdy celá
desetiletí – člověk vždy dojde k určitému předem danému cíli.
A k víře patří, že tenhle cíl v sobě a ve své duši cítíme mnoho
let. A ať vědomě nebo nevědomě – jdeme za ním….
V evangelickém sboru ve Hvozdnici farářuji od r. 2006 a jsem
tak Jílovišti alespoň poblíž, kruhy života se uzavírají. Dědeček
s babičkou, která pracovala v 60. letech v Hubertusu v kuchyni,
už jsou pochovaní na jílovišťském hřbitově, kam je maminka
nechala z Prahy převézt. Naše rodina zkrátka patří do tohoto
kraje a kroky nás všech sem stále více směřují. Táhne nás to

je můj sen, i kdyby to bylo jen jednou. Tímto bych vás na tako-

domů. Mne nejvíc.

vou bohoslužbu chtěla co nejsrdečněji pozvat, ať už proběhne
kdykoli.

A tak když pan starosta vyšel vstříc mému nápadu
aspoň občas moci sloužit bohoslužbu ve Vaší
krásné kapličce, měla jsem ten pocit – ano, teď
se děje něco, co vzhledem k celkovému kon-

Veškeré kontakty na mne jako farářku, stejně jako informace o aktivitách sboru Českobratrské církve evangelické (to je to, čemu se říká protestanté:)), najdete na

textu příběhu má být, co má hlubší smysl.

webu hvozdnice.evangnet.cz nebo na facebooku

Chystali jsme se už na velikonoční bohos-

Husův dům. Kromě farářského povolání mám také

lužbu, kterou nám překazila karanténní
opatření. Ta ale jednou skončí

malou psychoterapeutickou praxi. Informace najdete na www.glancporadenstvi.cz

a my budeme moci zase – a zřejmě
i nějak nanovo – žít a pracovat. Sou-

Těším se na případné setkání ať už jakoukoli

částí toho nového, co mnozí plánu-

formou a panu starostovi děkuji za jeho vstříc-

jeme a na co se těšíme jako na tolik

nost a otevřenost pro to, co je nové. Ať už se

potřebný nádech, by v mém případě

tedy konečně můžeme všichni znovu nadech-

byla služba v kapličce. Velmi opatrně
bych našlapovala, jako v písni Hany He-

nout a žít….
Vendula Glancová, farářka Hvozdnice

gerové „Bože můj, já chci zpět“. Cítím se
jako host, který přichází po mnoha le-

Poznámka: S paní Glancovou jsme se domluvili na spolu-

tech domů. S určitým ostychem, ale také

práci při pořádání příležitostných bohoslužeb v naší staré

se srdcem na dlani a silným dojetím. Při-

hasičské zbrojnici, která těmto účelům rovněž slouží.

znám se, že sloužit na Jílovišti v kapli

14
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Vladimír Dlouhý, starosta Jíloviště

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Mateřská škola Jíloviště
V únoru pokračovala opravdová zima a děti si dále moc užívaly zim-

vystoupení ještě uskutečnit, neboť druhý den byly všechny školky

ních radovánek. Mrzlo, až praštilo a napadlo hodně sněhu, jezdilo

z nařízení vlády uzavřeny.

se na klouzácích a stavěli jsme sněhuláky. Povídali jsme si o tom,
jak je důležité zimní oblečení. Seznamovali jsme se s tím, jaké jsou

Netěšili jsme se jen na masopust, ale i na „Vynášení Morany a vítání

zimní sporty a nejvíce jsme se těšili na karneval a masopustní bál.

jara“, které se také neuskutečnilo. V březnu jsme měli ve školce
právě probírat jaro - probouzení přírody, první kvítka, zvířátka a připravovat se na svátky jara Velikonoce. Ty však i letos budou jako
minulý rok – bez koledování a navštěvování.
Posíláme alespoň dětem elektronickou cestou tematické pracovní
listy, s kterými se mohou doma zabavit.
Zápis nových dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok
2021/2022 v MŠ Jíloviště proběhne dle doporučení MŠMT i letos

Nemohli jsme sice

distanční formou, a to ve dnech od 2. 5. až 16. 5. 2021. Vyplněné

udělat náš obvyklý

žádosti bude možné v tomto období zasílat poštou, na adresu MŠ

malý

průvod

nebo vkládat do schránky školky.

obci,

ale

po

pozvali

jsme k nám do

Pro následující školní rok jsou

školky klauna Cu-

zatím v MŠ Jíloviště 4 volná místa.

cína, který dětem

Veškeré informace, včetně formu-

připravil krásný pro-

lářů a kritérii o přijímání do MŠ Jí-

gram. Kouzlil a děti

loviště, naleznete od 15. 4. 2021

mu pomáhaly, pouš-

na webových stránkách naší
školky: skolka@jiloviste.cz.
Před rokem jsme si přáli, abychom toto období překonali v pořádku, aby virus odezněl a vše se vrátilo do zajetých kolejí. Nezbývá
nám nic jiného, než toto přání letos opakovat.
Hana Mašková, ředitelka MŠ Jíloviště

těl obrovské i malé bubliny,
které chlapci a děvčátka chytali.
Samozřejmě, že měli všichni
masky a tančili na své známé
a oblíbené písničky. Moc se nám
všem tento program líbil a nakonec jsme se společně vyfotili.
Jsme moc rádi, že jsme mohli

Zpravodaj obce Jíloviště - únor 2021
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Okrašlovací spolek
Vycházka k Bartoňovu kameni

šíkovi z Menštejna, který také vlastnil část tohoto zalesněného vrchu

O kameni, cíli naší druhé vycházky, jsem se dozvěděla od klínec-

nacházejícího se nad vsí. Tudíž může jít o jakousi dávnou zkomoleninu.

kého kronikáře, pana Jaroslava Volfa. Leží pod nejvyšším bodem

V moderní době nese vrch prosté české jméno Kámen, ovšem v oblasti

katastru Jíloviště, vrchem Kámen s nadmořskou výškou 414 m. Ten

u jeho vrcholu se dodnes dochovalo pomístní jméno Na Merštejně. Ně-

je nejvyšším bodem Kopaninské vrchoviny, protože o 3 metry pře-

kterými badateli byl vrch Kámen považován za bájnou horu Osek,

vyšuje vrchol Kopanina - 411 m n. m., kde byl postaven vysílač Cu-

která je zmiňována v Kosmově kronice. Podle kronikáře Kosmy († 1125)

krák, po kterém je severní část Hřebenů pojmenovaná.

vedla přes horu dálková cesta do Bechyňského kraje a také na ni kdysi

Naše druhá vycházka tedy opět začínala u zvoničky sv. Floriána

stál pohraniční hrad knížete Slavníka, střežící hranici slavníkovského

a stejnou cestou, jako první, pokračovala k dřevěné soše bohyně

a přemyslovského panství. Podle nejnovějších studií je však hora Osek

lovu Diany, kde byly některé z účastnic poprvé.

ztotožněna s tratí Humenská, blíže nad řekou Berounkou. Někteří his-

Na kamenném pod-

torici ovšem s touto lokalizací nesouhlasí a otázku polohy bájného

stavci sochy Diany

Oseku považují stále za otevřenou.

jsme našli 3 malované kamínky. Šlo

Celý kopec je tvořen velmi tvrdými křemenci, stejně jako Červená

o hru rozšířenou po

hlína a Čertovy skály na protilehlé straně údolí u Černolic. Tyto kře-

celém světě, která se

mence byly před asi 460 miliony lety plážovým pískem v chladném

v roce 2020 dostala

ordovickém moři někde kolem šedesáté rovnoběžky na jižní polo-

ve větší míře do po-

kouli. Přímo ze hřbetu vrcholu je značně omezený výhled, o trochu

vědomí i v ČR.

lepší je z míst, kde se stráně prudce sklánějí do údolí Všenorského

Základním principem nepřímo sdílené zábavy, která oslovuje čím

potoka. Na všenorské straně vrcholového hřbetu jsou také nepře-

dál tím víc lidí je namalovat obrázek na kamínek a ten pak vypustit

hlédnutelné stopy po lidské činnosti, která tady vytvořila několik

do světa, ať si putuje řízením náhody. Z jedné strany má kamínek

antropogenních útvarů.

obrázek a z druhé logo sociální sítě a směrovací číslo místa, kde byl
kamínek vyroben. Pak už se někde venku narafičí a čeká na svého
nálezce. Ten by podle hry měl kamínek vyfotit a dát na Facebook
do skupiny podle uvedeného loga. A pak podle nálady - buď ho
poslat dál na jiné místo, nebo si jej ponechat. Je to na každém podle
jeho představ. Kamínky tak můžou cestovat i stovky kilometrů.
Ty u Diany měly nápis s logem „Kamínky“ a PSČ 155 00, které patří
části Praha – Řeporyje. Na jednom kamínku byl vzkaz „Zkus být
šťastný“.
Dále si dovolím uvést část článku z Klíneckého zpravodaje z prosince 2020, v kterém nás jeho autor, pan Jaroslav Volf inspiroval,
a ve kterém píše:
„Dominantní vrch Kámen se nachází západně od obce Jíloviště, odkud
k němu vede vcelku pohodlná cesta bez markantního převýšení, než
jaké bychom museli překonávat z druhé strany od Všenor. Během podzimu tady pokaždé listnaté stromy hrají všemi barvami. Na starých
mapách nesl německé pojmenování Meerstein, což v překladu do češtiny znamená mořský kámen, a staří lidé mu tak říkali Merštajn. Po-
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jmenování by se dalo odvodit podle toho, že vrch je na určitých

Od Diany asi po 320 m dojdeme na nenápadné rozcestí, a když zde

partiích pokrytý spoustou kamení, mořem kamení, kamenným

odbočíme vlevo, tak po nějakých 150 m spatříme po pravé straně,

mořem. Podle spisovatele Jana Čáky mohlo zase jméno vrchu souviset

na úpatí vrcholu, mohutný plochý balvan jakoby vystupující ze

s tím, že v 16. století patřila ves Horní Mokropsy šlechtici Jakubovi Men-

země, s naskládanými kameny navrchu. Takovýchto skalních vý-
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čnělků, které vypadají jako obří kameny vrostlé do země, je v okolí

v roce 1949 spoluzakladatelkou pražského Divadla S. K. Neumana,

mnoho. Tento je ale zajímavý tím, že se jedná o pomník Cyrila Bar-

dnes Divadla pod Palmovkou.

toně z Dobenína, dřívějšího majitele zbraslavského zámku a přile-

Památeční patník s vytesanou 18 na rohu plotu HZ označoval

hlého panství, které zakoupil v roce 1910. Pomník tady vytvořil

počet km do středu Prahy a hasičské autíčko pod vývěsní skříňkou

tehdejší Okrašlovací spolek obce Jíloviště, kameny na něm vysklá-

hasičů v sobě ukrývá schránku Geocacingu - kešky.

dané jsou pak novodobou záležitostí příležitostných pocestných.“

Původ odhalených kosterních pozůstatků při rekonstrukci ulice

Překvapil nás vyčerněný udržovaný nápis „Cyr. Bartoň z Dobenína

Pražská v roce 2015, právě v místech proti bývalé autodílně pana

a letopočet 1910. Později jsme se dozvěděli, že nápis nechali ob-

Kubáta, která patří k domu č. p. 19, nám není dosud znám. S mí-

novit asi před 4 roky manželé Tobolkovi z Lesů Jíloviště. Práci pro-

stním názvoslovím údajně nejstarší lokality na Jílovišti mezi Praž-

vedl pan Hrubý z Klínce. Kámen snad prý dříve označoval hranici

skou a Zahradní ulicí - „Na kostelíku“ nemá asi žádnou souvislost.

Bartoňových lesů. Další staré hraniční kameny zbraslavského pan-

Podle názvu by v těchto místech mohl v dobách historických stát

ství, rozdělují vrch přibližně napůl.

nějaký jednoduchý dřevěný kostel.

Naše vycházka pokračovala od Kamene lesní cestou s mnoha vyhlíd-

V ulici Hasičské jsme zavzpomínaly na nezapomenutelného har-

kami na Černošice, které nám byly při první vycházce odepřeny. Po-

monikáře Vaška Maříka a taneční zábavy v Hospodě Pod Lesem.

časí bylo totiž chvílemi i slunečné a tak jsme se všichni kochali novými

I jeho syn Karel je úspěšný hudebník, skladatel a harmonikář. Do-

výhledy díky lesním výsekům, které tady ještě před rokem nebyly.

zvěděly jsme se, že podle poštovních doručovatelek je nejhezčí

Kolem lesní chatrče s uskladněnou potravou pro zvěř a jednodu-

ulicí na Jílovišti – Březová, která je kolmá na ulici Hasičskou.

chou houpačkou nad strání s nápisem RONJA 2020 jsme se vrátili

Na široké cestě mezi výběhy pro koně jsme si jen obtížně vybavo-

ulicí Na Hájensku do Jíloviště.

valy, kde byly budovy kravína a vepřína, které byly odstraněny na
podzim roku 2013.

3. zimní vycházka „Po hřebeni nad Vltavu“

Cestou z Dubíčka nám začalo svítit sluníčko a po odbočení do lesa

V pondělí 1. 3. 2021 se po obědě sešlo šest žen a jedna fenečka

u posedu přímo proti vysílači Cukrák jsme již byly na hřebeni rokle

opět u zvoničky – kapličky sv. Floriána, aby se vydaly na opačnou

strmě padající k„Haďáku“ – potoku tekoucímu na jejím dně. Oce-

stranu od předešlých vycházek. Nepřijely přespolní zájemkyně,

nily jsme jílovišťské muže, kteří ve třicátých letech minulého století

protože jsme se mohli pohybovat dle vládních nařízení pouze v ka-

tudy chodili na stavbu Vranské přehrady, nejstaršího vodního díla

tastru obce svého bydliště. Zastávka byla již u hasičské zbrojnice,

Vltavské kaskády, které bylo dokončeno v roce 1935. Krásný pohled

kde jsme vzpomínaly. Že pomníček padlých byl na kraji ulice Li-

musí nabízet podzimní zbarvení listnatých stromů, rostoucích na

pové, kde roste lípa svobody vysazená k 50. výročí vyhlášení samo-

stráních kolem.

statného Československa, jak dokumentuje stará fotografie.

V cíli naší cesty se otevřel krásný výhled na řeku Vltavu, obec Vrané

V „Remundově chalupě“ – dům č. p. 19. na Pražské ulici pobývali

nad Vltavou, železniční most i přehradu.

známé osobnosti českého divadla a filmu. Žila zde v mládí česká

Zpáteční cesta vedla kolem ohrady s daňkem, kterého jsme bohu-

herečka paní Blanka Vikusová, bývalá manželka herce a režiséra

žel neviděly. Polní cestou Na Močidlech a ulicí Na Plazích jsme se

Stanislava Remundy a babička režiséra Filipa Remundy, která byla

vrátily do svých domovů.
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Doba covidová přinesla útlum všech činností a velmi citelný je v Tělovýchovné jednotě Jíloviště. Přestože jsme v minulé Zvonici uvedli
rozlosování zápasů našich týmů, zatím se amatérské soutěže nehrají a ani se společně netrénuje.
Webové stránky klubu však nemlčí a jejich „webmastro“ Šimon
Velas je plní vzpomínkami a starými fotografiemi, které zasílají i někteří naši občané.
Chceme i v našem zpravodaji připomenout některé chvíle a události spojené s jílovišťským fotbalem. Osobní vzpomínky nechám
jiným, povolanějším osobám.
Připomenu jen střípky z bohaté historie jílovišťského fotbalu, které

Od roku 2009/2010 je založen mužský B-tým, v roce 2012/2013 pak

jsem posbírala na www.fotbal.jiloviste.cz a ve vzpomínkách pamět-

dorostenecký.

níků.

Zatím největší úspěchy přišly s roky 2012/2013, kdy A-tým vybo-

Kdysi bývalo hřiště v místech dnešní výstavby apartmánových

joval postup do Krajského přeboru a 2013/2014, který znamenal

domů Hotelu Cinema Palace. Bylo trochu ve svahu a proto raritou

triumf v„Poháru Středočeského krajského fotbalového svazu“.

při hasičských soutěžích. Běhalo se totiž do kopce.

V témže roce byla obnovena práce s nejmenšími a opět vznikl celek

Ale zpátky k současnému „stánku“ jílovišťského fotbalu. Od kdy

přípravky. Tehdejší hráči „A“ týmu J. Kočí a P. Staněk navštěvovali

přesně je na dnešním místě, jsem nezjistila. Je to asi od založení or-

s Denisou Pospíšilovou okolní školy a dělali nábor chlapců. Práce

ganizovaného fotbalového klubu TJ Jíloviště, kterým byl rok 1975,

s mládeží pokračuje dosud.

jak zmiňuje na jiném místě Zvonice pan Milan Černý. První oficiální

Postupem do vyšší soutěže bylo nutno splnit její podmínky a opět

sezonou byla sezona 1976 - 77, kterou odehrálo družstvo žáků.

se rozšiřovala plocha hřiště a došlo k další rekonstrukci hrací plochy

Další rok byl do soutěží přihlášen celek dorostu. V roce 1979 vstou-

a okolí. Po dobu potřebného zatravnění odehrával klub své zápasy

pil do okresního přeboru mužský celek TJ Jíloviště.

na náhradním domovském hřišti v Klínci. V současné době se

Aby bylo možno hrát mistrovské zápasy dospělých, musela být pro-

o trávník vzorně stará pan Zdeněk Pihera. Později bylo také zřízeno

dloužena plocha stávajícího fotbalového hřiště na celkovou délku

osvětlení hrací plochy.

90 metrů. Pozemek získala TJ do užívání od obce Jíloviště do dlou-

Velkou slávou byla stavba nových kabin a klubovny, která byla do-

hodobého pronájmu za symbolickou cenu. Povrch byl škvárový

končena roku 2010. Autorem projektu je Ing. Mgr. arch. Jan Roháč

a nebyla nouze o nepříjemné odřeniny.

a areál sportovců se stal Stadionem Jana Nekoly staršího. Název

První zatravnění kolem roku 2000, se příliš nepovedlo, tráva byla

není náhodný. V roce 2001 vstoupil do klubu pan Jan Nekola starší

řídká, místo substrátu byl ve větší míře použit písek a sportovci se

a začal velké obrození jílovišťského klubu, v kterém pokračoval

snažili v rámci častých brigád tento stav zlepšit.

a pokračuje jeho syn.

Od sezóny 1998/1999 TJ Jíloviště přihlašuje do soutěží

Ještě si dovolím dovětek ke znaku TJ Jíloviště.

družstvo přípravky, které

Původní znak klubu, který navrhl pan Vladimír

v ročníku 2001/2002 pře-

Kuncl, ještě nemá rok založení. Novější, s letopoč-

chází do žákovských sou-

tem 1975 vylepšil v roce 2011 hráč A týmu TJJ On-

těží, kde působí až do roku

dřej Vahala.

2007.

Do dalších vydání našeho zpravodaje věřím, že přispějí další pamětníci a rubrika TJJ se ve Zvonici
zachová do doby, než ji opět zaplní
výsledky odehraných zápasů.
Podle fotbal.jiloviste.cz
a vzpomínek pamětníků sepsala
L. Fatková
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TJ Jíloviště – Vzpomínka
Vážení spoluobčané, i mě zasáhla smutná zpráva,

praven bránit „čest našich barev“ (dokonce

že nás dne 8. 2. 2021 navždy opustil pan Václav

i ručně).

Šmíd. V jeho osobě odešel poslední z„otců zakladatelů“ organizovaného fotbalu na Jílovišti. V těch

Vzpomínky na pana Šmída by určitě zaplnily mini-

dřevních dobách, téměř před 50 lety, byl v rámci

málně jedno vydání Zvonice, nezapomenutelné

tělovýchovné jednoty založen fotbalový oddíl,

jsou především zájezdy na fotbalový turnaj v Mar-

jehož se stal dlouholetým předsedou. Zpočátku

šových Chodech u Tachova, plesy sportovců v Pa-

existovalo pouze družstvo žáků, které své zápasy

láci i tradiční jílovišťská posvícení. Na těchto akcích,

hrálo na místním škvárovém hřišti. O nějakých šat-

hlavně jeho zásluhou, vystupovala i tehdy velmi

nách se nám mohlo jenom zdát, zpočátku jsme se

populární pošumavská kapela Lesanka, což nám

převlékali na vedlejší mezi, soupeř většinou v autobuse, kte-

záviděly všechny okolní obce. Ta když spustila „sokolíky“, jediná

rým přijel k zápasu. Během následujících let bylo založeno

deska stolu nezůstala volná. Bylo by toho ještě mnoho, co by

družstvo dorostu, následně i družstvo mužů, neboli slavný

se o panu Šmídovi dalo napsat, třeba jak byl, ač kovaný spar-

„Cosmos Jíloviště“. Podmínky pro fotbalový oddíl se postupem

ťan, hrdý na svého vnuka, který to dotáhl až do Bohemky,

času začaly zlepšovat, na čemž měl lví podíl i náš předseda.

vlastně byl pyšný na celou svoji početnou rodinu. Bylo to

Dřevěné maringotky, které sloužily místo šaten, nahradily

patrné i v loňském roce, kdy mu jeho rodina připravila překva-

opravdové kabiny s tekoucí teplou vodou, což pro nás bylo

pení v podobě oslavy diamantové svatby s jeho drahou man-

něco jako zázrak. V té době už pan Šmíd opustil post předsedy

želkou, paní Marcelou Šmídovou. Naneštěstí to byl jeden

oddílu a tuto funkci přenechal mladším. Přesto nadále fotba-

z posledních příjemných zážitků, který jsem mohl v loňském

listům pomáhal v jejich činnosti a byl častým účastníkem pra-

roce s panem Šmídem zažít, následovala další omezení, zru-

videlných brigád na zvelebování prostředí fotbalového areálu.

šení fotbalových utkání, společenských akcí atd. Bohužel, až

Protože bez fotbalu prostě být nemohl, stal se dlouholetým

opět vyběhnou naši borci na trávník, jeho místo na tribuně zů-

hlavním pořadatelem domácích utkání. Dokud mu to zdraví

stane opuštěné.

dovolilo, navštěvoval i téměř všechna venkovní utkání našeho
A týmu, občas zavítal i na utkání „Benfiky“ (B tým). Samozřej-

Pane „Šmíd“, jak jsme Vás všichni oslovovali, odpočívejte v po-

mostí bylo, že nechyběl na žádném domácím utkání našich

koji a ještě jednou díky za vše, co jste nejen pro náš fotbal udě-

týmů a i v pozdním věku, když už chodil s hůlkou, byl vždy při-

lal.

Milan Černý

Z dob začátků jílovišťského fotbalu, asi rok 1988, po vítězství
v zimním turnaji na Jílovišti.
Zleva stojí: Vítězslav Ryant
[vedoucí mužstva], Milan Černý,
Jiří Marek, Antonín Krištůfek,
Pavel Šmíd, Antonín Cvrček,
Zbyněk Vermach, Karel Vosátko,
Václav Šmíd [předseda klubu].
Dole zleva: Petr Krištůfek, Karel
Marek, Václav Mejstřík, Petr
Marek a Petr Šmíd.
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Ceník Inzerce

A4 1.900 Kč, A5 naležato 1.000 Kč
Pro občany s trvalým pobytem v Jílovišti pro jejich soukromou inzerci
a firmy se sídlem a místem podnikání v Jílovišti A4 500 Kč, A5 naležato 250 Kč
Inzerce je možná formou smlouvy o reklamě s obcí Jíloviště.

