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Rekonstrukce ulice Zahradní, která byla realizována
s dotací od MMR, byla v květnu 2021dokončena
výsadbou okrasných keřů - zakrslých růží dvou
barev, tavolníku, skalníku, vysazena byla
i vaigielie.

Hasiči
Mateřská škola
TJ Jíloviště

ZVONICE

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

Závěrečný účet obce a roční účetní závěrka

tato Zvonice vychází v době, kdy se nám vrací

obce byla projednána a schválena finančním

země do normálu, vrací se společenský život a

výborem a všemi zastupiteli, kteří ji schválili

možnost přímé komunikace mezi občany. Chtěl

bez připomínek.

bych vás všechny pozvat na takovou „pokovidovou“ první akci v Jílovišti, a sice na Dětský den,

Obec hospodařila v roce 2020 s příjmy ve výši

pořádný obcí Jíloviště ve spolupráci s Hasiči Jílo-

14,7 mil., což je o 1,8 mil. více než schválený

viště dne 19. 6. 2021 na fotbalovém hřišti. Po-

rozpočet a výdaje byly 14,5 mil. Kč, což je o 6,2

drobnosti o akci najdete v této Zvonici. Těšíme se

mil. méně než schválený rozpočet. Rozdíl je

na vás a užijte si léto a čas dovolených.

způsoben pozastavením investic, na které byly
výdaje plánované, tj.:
n zavedení vody a kanalizace do oblasti Fr.
Smolíka 2.- 4. etapa (pokračuje letos )

AKTUÁLNĚ Z RADNICE
A ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA:

n dokončení sportoviště (bude probíhat v tomto i v příštím roce)
Jak vyplývá i ze stanoviska Finančního výboru, stav obou běžných

è Závěrečný účet, účetní závěrka a hospodaření
obce Jíloviště za rok 2020
Na svém 19. zasedání zastupitelstvo schválilo hospodaření obce Jíloviště, Mateřské školy, SOMRu a VOKu.
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účtů obce (jeden vedený u ČNB a druhý u České spořitelny a.s.)
v celkové výši disponibilních pohotovostních prostředků ve výši

SLOVO STAROSTY

10 486 067 Kč představuje ve srovnání se stavem ke konci roku

a obcemi Klíncem a Trnovou

2019 zhruba stejnou částku. Zároveň obec nemá žádné závazky

na provoz Pošty Partner v cel-

vůči jiným subjektům, tedy ani žádné čerpání a následné splácení

kové výši 100 tis. Kč. Tento pří-

bankovního nebo jiného úvěru. Zpráva také uvádí výši jednotlivých

spěvek bude použit na krytí

dotací poskytnutých v roce 2020 od Krajského úřadu Středoče-

nákladů, spojených s provo-

ského kraje a Ministerstva financí ČR. Veškeré dotace poskytnuté

zem Pošty Partner.

od výše uvedených subjektů v celkové výši 1 071 000 Kč byly beze
zbytku vyčerpány.

è Plán investic a oprav do vodohospodářského
infrastrukturního majetku obce Jíloviště

Při závěrečném přezkoumání hospodaření obce Jíloviště za rok

Zastupitelstvo obce Jíloviště schválilo plán investic do vodoho-

2020, dne 17. 2. 2021 Krajským úřadem, nebyly zjištěny žádné

spodářského infrastrukturního majetku obce. Kromě standard-

chyby ani nedostatky.

ních investic dlouhodobého charakteru, jako výměna šoupat
a revizních šachet, chceme letos dokončit opravu odtokového

è Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace mezi obcí Jíloviště a obcemi Klíncem
a Trnovou

potrubí z ČOV, které je téměř neprůchozí zarostlými kořeny. Uve-

Zastupitelstvo obce schválilo jako každoročně uzavření Veřejno-

vého potrubí pitné vody v oblasti Hájenska, které v květnu po-

právních smluv o poskytnutí neinvestiční dotace mezi obcí Jíloviště

stihly 2 havárie.

dená část potrubí nebyla součástí rekonstrukce ČOV uskutečněné
v minulém volebním období. Další investicí bude oprava litino-
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è Zápis do MŠ a její uzavření od 12. 7. do
29. 8. 2021
Proběhl distanční zápis do MŠ na příští školní rok. Celkem byly přijaty 4 děti, z toho 3 z Jíloviště, všechny, které
se hlásily a mají zde trvalý pobyt (nad 3 roky). Provoz MŠ
bude prodloužen do 9. 7. 2020. Více na stránce MŠ.

è Vyhlášení výběrového řízení na rekonstrukci
ulice Na Hájensku I
Obec začne s rekonstrukcí první části ulice Na Hájensku I, a sice
poté, co se podařilo získat pozemky do vlastnictví obce od našich
spoluobčanů – paní Piherové a pana Šíchy, kteří části pozemků, na
kterých bude příští komunikace, převedli na obec bezplatně. Ještě
jednou oběma děkujeme a vážíme si toho. Tím, že jsou pozemky
v majetku obce, mohli jsme zažádat o dotaci z programu Středočeského kraje, která je přidělována podle počtu obyvatel. Říká se,
že 7 je šťastné číslo a Na Hájensku to bude sedmá opravovaná komunikace a vždy s dotací.

è Dobudování sportoviště
Zastupitelstvo obce schválilo na základě výběrového řízení dodavatele stavby workout a lanového centra na novém sportovišti.
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è Ustanovení zmocněnce pro pořízení změny
územního plánu Jíloviště zkráceným postupem
na základě žádosti ŘSD a vyhlášení VŘ na
projektanta
Obec Jíloviště obdrželo žádost ŘSD na pořízení změny územního
plánu Jíloviště zkráceným postupem v souvislosti s plánovanou modernizací nového úseku dálnice D4 v úseku Řitka – Lahovický most.
Jak si možná mnozí spoluobčané vzpomenou, proběhla dne 29. 6.
2017 bouřlivá prezentace firmy Pudis v restauraci Spark (byl
opravdu ale příšerný liják) a zde nám bylo sděleno následující:
n Zrušíme vám nájezd na Prahu pod Všenorským mostem
a těch 12 tisíc aut, co teď jezdí denně přes Příjezdní a Pražskou od Prahy, vám pustíme i opačným směrem přes celou
Pražskou až k výjezdu u Motorestu
n Zrušíme vám všechny autobusové zastávky na dálnici,
včetně možnosti přestupu na rychlé spoje a převedení zastávek do obce na Pražskou
n Zřídíme vám doprovodnou komunikaci od Motorestu na
Baně, čímž vám zvýšíme další hluk v obci, přivedeme vám

do obce další porci dopravy, přiblížíme se touto komunikací
více k obytným částem Jíloviště
n Zrušíme vám sjezd od Prahy u Srba servis, protože bude
nový sjezd pod Všenorským mostem a„odřízneme“ vám vaši
průmyslovou zónu od příjezdu z Prahy

ZVONICE

Na této „prezentaci“ jsem jako starosta obce vystoupil se zásadním nesouhlasem proti všem těmto nesmyslným návrhům a přislíbil jsem, že

INFORMACE Z OBCE

udělám vše proto, aby se ani jeden z nich nerealizoval. Jelikož drtivá většina spoluobčanů, zastupitelů a ostatních přítomných zástupců dotče-

è Dětský den

ných orgánů souhlasila s mými protinávrhy, dostali jsme tímto mandát

19. 6. se uskuteční společná akce obce Jíloviště a Hasičů Jílo-

tyto návrhy prosadit.

viště a sice Dětský den navazující na Den dětí 1. 6. 2021. Akce
bude primárně určena dětem a jejich rodičům a podrobnosti

Další vývoj si asi také pamatujete, protože jsme vždy transparentně ob-

se dočtete v příspěvku Hasičů. Součástí bude i tradiční tombola

čany i zastupitele o probíhajících jednáních (do kterých bylo nutné za-

a odměny pro děti za splněné úkoly.

pojit politiky, média a ostatní starosty regionu) informovali
a pokračování bylo takové, že Pudisu byl projekt modernizace ze strany
ŘSD „odebrán“ a přidělen firmě Sagasta, která si pro vypracování návrhu
modernizace přizvala experty z ČVUT – ústavu dopravních systémů,
pod vedením Doc. Ing. Jířího Čárského, Ph.D.
Toto jednání již probíhalo v jiné rovině a od začátku k budoucí koncepci
byli přizvání všichni starostové dotčených obcí, Ropid, Ministerstvo dopravy, samozřejmě ŘSD, IDSK, MHMP a další. Na základě ročního vyjednávání se nám za obec Jíloviště podařilo prosadit do současné studie
to, co jsme občanům před 3 lety slíbili a je tam ještě i něco navíc a sice:
n Nájezd na Prahu pod Všenorským mostem zůstane zachován
n Zastávky autobusů na hlavní silnici (budoucí D4) s možností přestupu na rychlé spoje zůstanou zachovány v obou směrech
n Doprovodná komunikace z Jíloviště na Baně nepovede na straně
Motorestu ( kromě Jíloviště, to byl zásadní požadavek Zbraslavi)

è Senioři a ICE karta
Vážení spoluobčané a zvláště senioři, přinášíme vám program
tzv. Seniorská obálka - I.C.E karta

n Bude zřízen sjezd pod Všenorským mostem ve směru od Prahy,
který odvede dopravu 12 tisíc aut denně, které nyní jezdí přes Jí-

Seniorská obálka, která má usnadnit řešení v situaci tísně

loviště, se zachováním stávajícího sjezdu u Srba Servis, aby byla

a ohrožení zdraví nebo života a je již nějakou dobu distribu-

zachována místní autobusová doprava.

ována do nemocnic, na výjezdová stanoviště Zdravotnické zá-

n Po obou stranách budoucí dálnice budou zbudovány vysoké protihlukové stěny, aby odstínily nemovitostem v okolí nepříjemný
hluk z budoucí dálnice.
Samozřejmě jsme museli počítat s tím, že budeme muset přistoupit
i k určitým kompromisům v rámci řešení celé dopravní situace. Momentálně jsme uzavřeli smlouvu o realizaci změny ÚP s architektem, který
změny dělá i pro Klínec a budeme zpracovávat návrhy na znění usnesení pro změnu ÚP. Jako zmocněncem pro pořízení změny územního
plánu Jíloviště zkráceným postupem byla zastupitelstvem určena paní
místostarostka RNDr. Jana Malá.
Změna ÚP v tomto zrychleném řízení se bude týkat pouze změn v souvislosti s přeměnou I4 na D4 a nebude zde možnost uplatnit jiné požadavky na změnu ÚP. Vše bude probíhat standardním postupem změny
ÚP, tzn. včetně veřejného projednání atd… Samotná realizace změn
souvisejících s vedením dálnice bude poté předmětem stavebního řízení, kterého je obec neopomenutelný účastník.
O dalším postupu vás budeme samozřejmě informovat. Veřejné projednání se očekává do konce roku, nejdříve na podzim.
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chranné služby Středočeského kraje a je možné si ji stáhnout také
na těchto stránkách. Jde o kartu, na které senioři (i za pomoci příbuzných nebo svého praktického lékaře) vyplní základní údaje
o svých alergiích, nemocech, lécích (včetně dávkování) a kontakty
na své blízké osoby a praktického lékaře. Údaje by měly být umístěny na viditelném místě v bytě nebo domě - na dveřích lednice
nebo vnitřní straně vchodových dveří, aby ji případní záchranáři
snadno nalezli a mohli Vám poskytnout tu nejúčinnější pomoc.

è Dokončení akce – zavedení vody a kanalizace do
oblasti Fr. Smolíka a kolaudace
Byla dokončena akce - zavedení vody a kanalizace do oblasti
Fr. Smolíka a stavba je již i zkolaudovaná. Občané si tedy mohou
začít připojovat své nemovitosti, samozřejmě po splnění podmínek, o kterých byli všichni informováni.

è Vítání občánků a žáků prvních tříd v Jílovišti
Zveme všechny nové občánky a prvňáčky
žijící v Jílovišti i jejich rodinné příslušníky na
slavnostní odpoledne v Restaurantu Spark
12. 9. 2021 od 16 hod.
Z

důvodu

platnosti

směrnic

GDPR

o ochraně osobních údajů je nutné projevit
souhlas s použitím osobních údajů k tomuto účelu. To je možné
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Vítání nových občánků a žáků prvních tříd v Jílovišti
V případě zájmu o účast na slavnostním odpoledni
„Vítání občánků a žáků prvních tříd v Jílovišti“, konaného dne 12. 9. 2021 od 16 hod. v Restauraci
Spark, zašlete vyplněný dotazník na adresu:
Obecní úřad Jíloviště
Pražská 81, 252 02 Jíloviště
Event. zašlete - mailem na adresu:
hruba@jiloviste.cz
nebo vhoďte do schránky na budově OÚ.
Tabulku vyplňte čitelně hůlkovým písmem.

Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození:
Jméno a příjmení matky:
Jméno a příjmení otce:
Adresa k zaslání pozvánky
na akci „Vítání občánků"/
pokud se liší od bydliště/:
Telefon/mobil:
E-mail:
Souhlasím s tím, aby údaje o mém dítěti (jméno, příjmení, datum narození, adresa)
byly použity jednorázově pro účel pořádání slavnostního „Vítání občánků a žáků prvních tříd v Jílovišti“, fotografie z tohoto obřadu mohou být použity pro účel zápisu do
Kroniky obce a místního zpravodaje „Zvonice“.

Datum:

Podpis obou rodičů

Podpis obou rodičů

prostřednictvím formuláře, který je dostupný na obecním úřadě Jíloviště nebo na webových stránkách obce.
Vyplněný a podepsaný formulář doručte na obecní úřad do 31. 7. 2021. O přesném termínu konání akce budou přihlášení informováni zvacím dopisem.

è Závod Zbraslav - Jíloviště
Dobrou zprávou je, že se pořadatelé tradičního závodu rozhodli jej letos realizovat. Jedná se již o 54. ročník jízdy pravidelnosti do vrchu o pohár Elišky Junkové Zbraslav –
Jíloviště. Závod se bude konat ve dnech 4. a 5. 9. 2021.
Další informace a podrobnosti o závodu najdete na stránkách:

http://zbraslav-jiloviste.cz/

a

na

Facebooku:

Zpravodaj obce Jíloviště - červen 2021
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https://www.facebook.com/zbraslav.jiloviste/. Přesný program zve-

è Čištění ulic po zimě

řejníme v příští Zvonici.

Tradičně proběhlo strojové čištění ulic v Jílovišti. Firma Prostor tentokrát čistila i ulici U Hřiště a byla s prací hotova odpoledne. Díky

Letošní dojezd bude stejně jako loni u Lípy republiky a přehlídka

kropícímu vozu neobtěžoval spoluobčany ani prach, přestože bylo

historických vozů bude na novém sportovišti za fotbalovým stadi-

sucho.

onem.

è Posvícení
Další dobrou zprávou je, že ani třetí tradiční akce, kterou obec spolupořádá v září, nebude chybět, a to je tradiční Posvícení, které letos
pořádáme s hasiči a které se bude konat 25. 9. 2021 u fotbalového
hřiště. Nebudou chybět tradiční kapely, stánky, tombola a večerní
posvícenská zábava v Restaurantu Spark.
Těšíme se na vás, podrobný program zveřejníme v příští Zvonici.
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è Instalace nových vrat v bývalé úpravně pitné
vody
V bývalé vodárně jsme upravili vjezdová vrata, aby zde mohl být
celoročně v suchém a nemrazivém prostředí skladován obecní
traktor včetně příslušenství, rovněž byla odstraněna přebytečná
elektroinstalace a k čerpadlům přemístěn přímotop, aby byla
v zimě chráněna technologie sloužící k čerpání nyní již užitkové
vody pro zálivku a potřeby hasičů.

è Dokončení sadových úprav v ulici Zahradní
Byly dokončeny sadové úpravy v ulici Zahradní a tím byla oprava
komunikace dokončena. Je to již 6. dokončená rekonstrukce ulice
v Jílovišti od roku 2014 a jako všechny předchozí s dotací, v tomto
případě od MMR. Ať tedy slouží zde žijícím spoluobčanům, ale
i všem v Jílovišti. Jsme rádi, že se po 3 letech od zahájení projektu
podařilo rekonstrukci dokončit. Jsme přesvědčeni, že zde bydlící
občané kromě komfortního povrchu již měli možnost ocenit i od-

è Úprava okolí kolem Lípy republiky

vodnění této silnice, které v této době, docela vydatné na přívalové

Proběhl prořez zeleně a stromu vedle Lípy republiky. Časem tento

deště, plní svoji funkci a brání vyplavování zahrad, jako tomu bylo

prostor bude upraven jako centrum Jíloviště, ale v souladu s do-

v minulosti.

stavbou veřejného sportoviště. Bude rovněž opravena a odvodněna komunikace K Vodárně.

è Oprava zdi na hřbitově
Provedli jsme opravu zadní části hřbitovní zdi, včetně očištění a vyspravení soklů a výměny zničených cihel.

Zpravodaj obce Jíloviště - červen 2021
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è Havárie Hájensko

è Poděkování I

V rámci výstavby přilehlých domů k hotelu Palace Cinema došlo

Děkujeme našemu spoluobčanovi, panu Valentovi, za opravu la-

k poruše vodovodu pitné vody do oblasti Hájenska. Šlo o havárii

vičky na hřbitově. Byla to jeho iniciativa a nápad. Lavičku opravil

a 2x musela být přerušena dodávka pitné vody do této oblasti z dů-

a natřel bez nároku na odměnu. Vážený pane Valento, vážíme si va-

vodu opravy. Po dohodě s provozovatelem VAKem Beroun dojde

šeho občanského postoje a moc děkujeme.

k výměně potrubí v délce cca 120 m, aby se předešlo případné poruše v budoucnosti. Potrubí bude nejprve položeno a pak dojde
k přepojení, o výluce budou občané včas informováni.

è Poděkování II
Děkujeme spoluobčanům za iniciativu, díky které byl vztyčen nový
kříž na polích patřících rodině Andresů. Na slavnostní vysvěcení
jsem byl pozván a byl přítomen vysvěcení tohoto kříže, které provedl můj jmenovec P. Dlouhý. Poděkování všem, kteří se na realizaci této nové dominanty Jíloviště podíleli.
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PROSÍME OBČANY, ABY

Aktuální informace se rovněž dozvíte na oficiálních facebookových stránkách obce Jíloviště.

è Dodržovali Vyhlášku 6/2016 o udržování čistoty
a pořádku na území obce Jíloviště

Napište nám své názory, požadavky, starosti, návrhy na:

V letních měsících především článek 5, který reguluje činnosti, které by

obec@jiloviste.cz nebo přímo na starostu – dlouhy@jiloviste.cz

mohly narušit veřejný pořádek v obci, což je používání hlučných strojů.
Přejeme vám příjemně strávené léto a dovolené, které zřejmě
Hlučné práce není možné vykonávat:

prožijeme zřejmě více u nás doma v Česku, hezké léto, pěkné

n v pracovních dnech od 20.00 hodin do 22.00 hodin a od 06.00 do 07.00

počasí na odpočinek, grilování a relaxaci, návštěvy příbuzných

hodin

a přátel a na konci prázdnin na shledanou.

(v pracovních dnech tedy lze použít hlučné stroje od 7 do 20 hod.)
n ve dnech pracovního volna od 18.00 hodin do 22.00 hodin a od 06.00
do 08.00 hodin
(v sobotu tedy lze použít hlučné stroje pouze od 8 do 18 hod.)
n ve dnech pracovního klidu a dnech státem uznaných svátcích v době
od 12.00 hodin do 22.00 hodin a od 06.00 hodin do 08.00 hodin.
(v neděli tedy lze použít hlučné stroje pouze od 8 do 12 hod.)

è Přihlásili se k odběru emailových a sms zpráv a sledovali Facebook obce
Vyplněním formuláře, který je na webu Jíloviště, si můžete zajistit doručování aktuálních informací z obce jako jsou např. uzavírky, havárie,
opatření obecné podoby apod.

Máte-li cokoliv na srdci, napište mi na: dlouhy@jiloviste.cz
Vladimír Dlouhý, starosta Jíloviště
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Společenská kronika
Nový rozcestník u„odpočívky“ nad hřbitovem
Obrázek z titulní stránky Zvonice č. 2/2021 ukázal nový prvek v jílovišťských lesích. Byl postaven před polednem o velikonoční sobotě 3. dubna 2021.
Přátelé Františků Andresů, kteří rozcestník vyrobili, pomohli s usazováním, zabetonováním a zaházením hlínou. Ženské protějšky
přinesly různé občerstvení, kávu a hlavně teplý čaj. Bylo třeba se
zahřát, protože byla veliká zima.
K výrobě byl použit kmen staré jabloně ze zahrady Andresových.
Když byl rozcestník usazený, vydala se společnost ještě zasadit dub
na Hlinkovsko který nazvala „dubem smíření“. U„Barešovy“ lavičky
se na závěr setkání opékaly na ohníčku buřtíky.
V sobotu 17. 4. 2021 byl rozcestník dokončen přidáním asi 19 stylových ukazatelů v podobě rukou, jejichž počet není zřejmě konečný. Ukazují různé směry s udáním vzdálenosti míst, které mají
vazbu na někoho z přátel. Protože mezi ně patří i bratři Říhové
s Katkou Liškovou, provdanou Říhovou, kteří přesídlili z Jíloviště až
do Austrálie, nesměla chybět ani ruka s ukazováčkem do země
a nápisem Sydney.

Bohoslužby
Českobratrské církve evangelické se konají
v neděli 27. 6. 2021 od 17:00 hodin
v kapličce Jíloviště a dále jednou měsíčně.
Informace o termínech konání bohoslužeb
naleznete v časopise Zvonice a na
www.hvozdnice.evangnet.cz a fb Husův
dům. Po skončení bohoslužeb je možnost
neformálního rozhovoru s farářkou Vendulou Glancovou v místní restauraci.
Těšíme se na vaši účast.

14
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Vztyčení kříže
Dalším“počinem“ přátel kolem rodiny Andresů, bylo vztyčení kříže u pole Na
Hlinkovsku.
Stalo se tak v sobotu 15. května 2021, po svátku Nanebevstoupení
Páně. Přestože počasí moc nepřálo, sešlo se na místě mnoho občanů
a také jílovišťských farníků, protože byl pozván i pan farář P. J. Dlouhý
z Římskokatolické farnosti v Mníšku pod Brdy, který kříž z habrového
dřeva posvětil spolu s okolními poli. Přišel i starosta obce
Ing. V. Dlouhý a poděkoval za udržování tradic.
Místo bylo vybráno moc pěkné s výhledem na vysílač Cukrák a průzorem na zástavbu Prahy. Jen cesta rozmáčená deštěm pořádně zašpinila boty, kalhoty i ponožky přítomných. K občerstvení byl
připraven guláš a sladké i slané pochutiny vyrobené v domácnostech
pořadatelů.
Kříž je vysoký cca 6 metrů. Nápis nechtěli mít autoři v latině, tak jsou
na něm vyryta písmena JK KŽ – Ježíš Kristus král Židů.
Škoda, že louka připomínala spíše rýžové pole, jak přirovnal mokrý
terén jeden z pořadatelů Radek Moureček.
Za účastníky setkání Libuše Fatková

Zpravodaj obce Jíloviště - červen 2021

15

ZVONICE

Oprava
Po vydání Zvonice 2/2021 jsem byla upozorněna paní J. Bierman-

Antonín Teny Kumpera (1901, Praha – 1990, Německo) byl strojní

novou na chybu v dovětku ke sčítání lidu z dokumentu „Jíloviště

inženýr, konstruktér, letec a automobilista, technik, průmyslník,

v letopočtech“. Bylo zde uvedeno chybně jméno v textu:

vrchní ředitel, později generální ředitel a spolumajitel firmy Akciová

1951 - vzniká letní dětský tábor Ministerstva národní obrany v blíz-

společnost Walter, továrna na automobily a letecké motory, Praha

kosti Krumperovy vily.

XVII Jinonice (později továrna na letecké motory – Motorlet).

Správně je Kumperovy vily.

Se závodním vozem Walter 0 v letech 1924–1926 vyhrál mnoho závodů (závody do vrchu Zbraslav – Jíloviště 2x).

Z Wikipedie na vyhledávači Google jsem se o rodině, které bylo Jíloviště, byť jen krátce domovem dozvěděla více.

Rodina Kumperova patřila ve třicátých letech k pražské smetánce.
Svatba Tenyho Kumpery v roce 1934 v chrámu svatého Františka

Vilu v nynější ulici K Vodárně koupil od bankéře Josefa Haška v roce

z Assisi u Křížovníků s teprve 17tiletou Olgou Georgijevičovou na-

1935, krátce po narození dcery Olgy Růženy Nataši Kumperové, An-

rozenou v Srbsku byla dostaveníčkem pražské elity.

tonín Teny Kumpera, syn českého průmyslníka, obchodníka, zprvu
společníka a později generálního ředitele, předsedy správní rady

V době okupace Československa během druhé světové války byla

a prezidenta společnosti Walter Vítězslava Kumpery.

továrna Walter a její výrobní program plně podřízen potřebám německé armády. Antonín Kumpera sice ve vedení firmy zůstal, ale

Po rychlé rekonstrukci se tam v létě 1936 s manželkou a dcerou na-

„kolektivním prokuristou“ firmy byl německý zmocněnec a expo-

stěhoval. Nebydleli však na Jílovišti dlouho. O rok později, v červnu

nent gestapa Gustav Klestil. Zámek v Kolodějích během II. světové

1937 se jim narodil syn, Antonín Vítězslav Walter Kumpera. Vila byla

války sloužil i jako útočiště pro několik velvyslanců. Na jaře 1943

už nedostačující, proto na podzim 1937 koupil od Vladimíra a Anny

byly všechny uvolnitelné prostory propůjčeny na žádost Národní

Holekových zámek Koloděje (1937–1947) s jízdárnou a oborou.

galerie pro úschovu některých vzácných obrazů a plastik. Kumpe-

Opět došlo k celkové rekonstrukci a modernizaci (včetně instalace

rovi na konci války kvůli lidovým nepokojům v Kolodějích přesídlili

ústředního vytápění). Byla obnovena také zahrada a zámecká

do domu v Platnéřské ulici v Praze.

obora, vybudován tenisový kurt, skleník a vodní elektrárna.
V květnu 1939 byly práce dokončeny a Antonín Kumpera s rodinou

V srpnu 1945 vydal národní výbor v Kolodějích Kumperům osvěd-

se opět stěhoval. Vášnivě miloval jízdu na koni a drezúru. Rád hrál

čení o státní a národnostní spolehlivosti, podle něhož nebyli v době

i golf. K tomu v zámecké oboře a v jízdárně měl dostatek příležitostí.

německé okupace ve spojení s Němci, chovali se jako dobří Češi

Koncem roku 1939 se jim narodil druhý syn, Vítězslav Antonín

a měli sociální cítění. Přesto byl jejich majetek konfiskován dle De-

Tomáš Kumpera.

kretu presidenta republiky ze dne 25. října 1945.

AntonínKumpera a Jindřich
Knapp (Walter
Super-Sports
1927)

V lednu 1946 byli všichni tři Kumperové (otec i oba synové) zatčeni
pro údajnou kolaboraci s Němci a na základě zjištění komise ministerstva průmyslu obviněni i z finančních machinací a daňových
podvodů velkého rozsahu, za bezmála 160 milionů korun.
V době jejich zatčení paní Olga Kumperová dostala příkaz vystěhovat se jen s osobními potřebami a třemi dětmi ze zámku v Kolodějích. Belgický velvyslanec Marcel Henri Jaspar, který v té době

Olga (Lola)
Kumperová při
křtu letounu
Letov Š-218
jménem Lola
(1935)

měl část zámku pronajatu, jí pomohl v diplomatickém autě zachránit alespoň některé cennosti a doporučil cestu ven přes Vídeň. Do
žádosti uvedla, že jede navštívit svou matku do Jugoslávie.
K soudnímu jednání už nedošlo, protože Kumperové postupně
emigrovali. Určitě neutíkali přes „kopečky“ s ruksaky na zádech.
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Díky stykům v diplomatickém sboru to bylo vycestování téměř „le-

pavilon sloužící pouze k výstavním účelům a sice konstrukci dřevěné,

gální“. Antonín Kumpera vycestoval s belgickým pasem na švýcar-

avšak ohnivzdorné (omítané) na betonové podezdívce. Co se týče es-

ské vízum. Potom přemístil do Jižní Ameriky, zprvu byl v Argentině

tetického vzhledu firma sama ve svém zájmu se vynasnaží, aby okolí

a později v Brazílii. Takto pro Antonína Kumperu v jeho 46 letech

získalo.

nastala nová životní etapa.

Prosíme o urychlené sestavení stavební komise a povolení stavby.

Jeho druhý syn Vítězslav Kumpera nejml. úspěšně usiloval o resti-

Poroučíme se.

tuci rodového majetku v České republice. Po téměř dvacetiletých
sporech se mu podařilo vysoudit zámek Koloděje s oborou a jíz-

Čtyřstránkový Protokol sepsaný téhož měsíce a roku se zabývá po-

dárnou a některé pražské domy. O vily na Jílovišti č. p. 44 (Antonín),

drobnějšími podmínkami a konstatuje, že: „Páni zástupci obce ne-

ve Všenorech č. p. 61 (Vítězslav ml.) a v Praze na Nikolajce (Antonín

činí žádných námitek, pokud budou dodrženy připomínky

napůl s Vítězslavem ml.) a další 4 domy v Praze v restituci nežádal,

v Protokolu“, s kterými zástupce stavebníků souhlasil.

protože v době podávání restitučních nároků neměl k dispozici pří-

Proč k postavení autopavilonu nedošlo, mi není známo, možná, že

slušné podklady z katastrů. Získaný majetek však později prodal

některý občan ví více.

a vrátil se do Brazilie.
Stavba měla být „u státní silnice vedle hotelu Jíloviště“. Dnes je to
Já pamatuji, že do Kumperovy vily chodili moji rodiče dlouhou ces-

hotel Palace Cinema a z lokality Fr. Smolíka je to vzdušnou čarou

tou ve veliké zahradě k zubnímu lékaři panu Strnadovi a měl zde

téměř ve stejné linii kousek k reprezentativní budově Srba servisu

ordinaci i obvodní lékař pan Havlovič.

– autorizovaného prodejce automobilů značek Alfa Romeo, Fiat,

O rodině Strnadů by nám mohli vyprávět jiní jílovišťští pamětníci.

Fiat Professional, Chevrolet JEEP, Opel, Saab a Volvo, jehož majitelé
slaví letos 30 let od založení rodinného podniku.

Souvislost s rodinou Kumperů má jistě také dokument ze srpna
roku 1931, který je v archivu OÚ. Je to oznámení nebo žádost, že

Snad i pro vás, čtenáře Zvonice je připomenutí historie spojené s Jí-

firma J. Walter a spol.: „hodlá na pozemku č. kat. 175/2 postaviti auto-

lovištěm zajímavé.

Libuše Fatková

Okrašlovací spolek
4. vycházka – velikonoční

z kopce rozběhem, nebo

I v jarních měsících jsme dále pokračovali ve vycházkách do okolí

z roviny pomocí vlečného

Jíloviště.

zařízení.

Cílem společné dubnové vycházky byla vyhlídka nad Berounkou
– nazývaná „rogalo“. Z tohoto místa se však vznášejí do vzduchu

Měli jsme štěstí. Několik

spíše vyznavači paraglidingu, při kterém se k plachtění vzduchem

odvážlivců již bylo ve

využívá paraglidingové křídlo – padákový kluzák. Startuje se

vzduchu. Další dva přišli
pěšky od Kazína, kde nechali zaparkované auto.
Obdivovali jsme jejich
odvahu, a měli všetečné
otázky. Dozvěděli jsme
se, že každý, kdo chce
„létat“ musí složit zkoušky a mít průkaz pilota, platné osvědčení
o technické způsobilosti padákového kluzáku a potvrzení o zákonném pojištění odpovědnosti z provozu padákového kluzáku proti
škodám způsobeným třetí osobě ("povinné ručení"). Hlásit místo
a termín tohoto sportování však není třeba.

Zpravodaj obce Jíloviště - červen 2021
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Batohy na zádech mužů ukrývaly padák a proměnily se v sedačky

provozovny Hika a výrobny lodí pana Železného se vydaly cestou

vypadající ve vzduchu jako loďky. Na helmách měli kamery a kolem

k Bučině.

pasu elektronický přístroj, který nabízí mnoho funkcí, potřebných
k létání. Dokáže např. vykreslit stoupavý proud, pamatuje si pozici

Brzy jsme však z cesty odbočily k lipám na Andresově poli. V roce

posledního stoupavého proudu, atd. Na kopec dojela i skupinka

2018 tu přátelé kolem F. Andrese – zemědělce vysadili první strom

cyklistů z Mníšku pod Brdy, kterou přilákaly již zdaleka viditelné lé-

a pak každý rok další. Jsou tam již lípy tři. Hezké počasí vybízelo

tající kluzáky.

k zastavení a posezení na místě již s velikonoční výzdobou, které
pamatuje „domečkem“ i na nejzákladnější potřeby člověka. Je tu

To však byl již cíl naší vycházky, kterou začalo pět důchodkyň, opět

koutek pro děti s pískovištěm, lavičky, stolek, mini jezírko a nad

u zvoničky sv. Floriána na Pražské ulici. Prošly jsme nejstarší jílovišť-

vším se tyčí myslivecký posed. Úchvatný je i výhled na Cukrák

skou ulicí Lipovou, dříve Průjezdní, která byla rekonstruována

okolní udržovaná pole i vzdálenou pražskou zástavbu.

v roce 2016, jak je napsáno na pamětní destičce na jejím začátku
u Lípy svobody zasazené roku 1968. Destičkou musí být označena

Nerady jsme se přesunuly k odpočívce nad hřbitovem. Viděly jsme

každá stavba, na kterou byly čerpány prostředky z dotace. Ulice je

tam vykopanou jámu, o které jsem se až později dozvěděla, že byla

dlážděná, protože jejím středem vede nejstarší vodovodní potrubí

připravena pro usazení rozcestníku, který vyrobili pánové Andre-

v obci, které bylo vybudováno v souvislosti se stavbou TV vysílače

sové na statku a s přáteli ho usadili o velikonoční sobotě 3. 4. 2021.

Cukrák (1959 – 1961) a v případě jeho opravy bude rozebrání po-

Naše cesta pak vedla podél lesa na Hlinkovsko, kde je další lavička

vrchu jednodušší. Po odbočení z Pražské ulice, hned v rohu za dět-

vyrobená Andresovými. Je na ní věnování Otovi Barešovi, který vy-

skými houpačkami zřízenými při rekonstrukci ulice je neobydlený

užívá přilehlý pozemek k trénování jízdy s bryčkou, v které získává

chátrající domek č. p. 8., kde bydlela u paní Plechaté v létě 1924 vý-

různá ocenění. V sobotním Víkendu MF DNES 20. 3. 2021 bylo

znamná ruská básnířka a překladatelka Marina Ivanovna Cvětaje-

v článku „Zvířata slyší na odměnu“ napsáno: „Ota Bareš přes 30 let

vová. Kousek dál se tyčí vysoká lípa zasazená občany Jíloviště v roce

trénuje zvířata pro filmaře. Hrají v reklamách telefonních operátorů,

1918, jako připomínka vzniku samostatného Československa. U ní

bank, v řadě seriálů i filmů. Např. v Dukle 61, Nabarveném ptáčeti,

je obecní studna, kterou dal vyhloubit roku 1933 tehdejší starosta

v Cirkuse Humberto“ či v pohádce Sedmero krkavců.“ Lavička v jed-

obce, pan Karel Cvrček. Kousek dál, v domku č. p. 17. žil český spi-

nom opěrátku skrývá také schránku geocachingu – kešky.

sovatel Stanislav Rainiš – autor mnoha knih o brdské přírodě.
Vykácenými úseky lesa jsme z kopečka sešly až k cestě zvané „Má„V tomhle domku byl řezník Kotlář, tady kadeřnictví u Cicvárků

sílko“, která začíná u chat, a kterou používali občané Jíloviště pro

a pod lípou obecní rybníček“, vzpomínaly jsme. Na Vlčkovic chalupě

cesty na vlak do Mokropes, když autobusové spojení na Jílovišti

byla v roce 1956 odstraněna poslední došková střecha v Jílovišti

neexistovalo. Začátek popisu naší vycházky je vlastně jejím koncem. Z vyhlídky jsme pak lesem sešly do chatové osady Bučina

Ulicí Na Zvonici, jejíž „parcela“ byla zakoupena obcí od velkostatku

a dále přímou cestou do vsi se závěrečnou odměnou ve formě

Zbraslav při pozemkové reformě roku 1927, jsme podchodem pro-

zmrzliny z Cukrárny Stáňa.

šly do průmyslové zóny a kolem Srba servisu, Zahradnictví Cvrček,
5. vycházka „k sousedům do Trnové“
Putování jsme zahájily opět u zvoničky sv. Floriána, a pokračovaly
po Pražské ulici přes most až k jílovišťskému rybníčku zvanému
„Fořťák“. Tam se k devíti účastnicím přidaly ještě tři ženy a kolem
hájovny jsme zamířily k podchodu pod Strakonickou silnicí. Přešly
jsme silnici do Klínce a u otočky autobusové linky PID č. 318 se vydaly pohodlnou lesní cestou k Trnové. Ta vedla kolem oplocených
zdrojů pitné vody – vrty U Ruky, odkud bylo Jíloviště od roku 1961
zásobováno pitnou vodou až do roku 2015, kdy začali občané používat „pražskou vodu“ dovedenou z nádrže Želiv přivaděčem
z Baní. Voda byla dříve čerpána ještě z vrtů za hájovnou a z obou
zdrojů do úpravny vody u fotbalového hřiště, pak do vodojemu na
vrchu Kopanina a odtud tekla samospádem do jílovišťských domácností.

18

Zpravodaj obce Jíloviště - červen 2021

OKRAŠLOVACÍ SPOLEK

To již byla naše skupinka u trnovského kostelíka sv. Ducha, kde se
připojily další dvě účastnice. Paní Šedová z Trnové, která se o kostel
stará nám ho otevřela a my obdivovaly květinovou výzdobu, která
zde byla po bohoslužbě pravoslavné církve. Té je kostelík pronajímán od roku 2017 a pravoslavní věřící se zde scházejí každý týden.
Katolickou mši tu slouží P. J. Dlouhý z Římskokatolické farnosti
v Mníšku pod Brdy jednou za měsíc.
Farní kostel sv. Ducha v Trnové je písemně doložen již roku 1359.
V roce 2018 získal kostel 3 nové zvony do věže. Původní byly za
První zastávkou byl Domov Borová, otevřený začátkem roku 2013,

1. a 2. světové války zrekvírovány.

u kterého nás cesta vyvedla do obce Trnová. Je zde ubytována občanka Lipenců, kterou její spoluobčanky rády pozdravily. Radost ze

Od kostela je na dohled

setkání byla vzájemná.

budova

bývalé

školy

a kousek u zdi zámečku
Procházením nové zástavby se objevovaly stále nové pohledy na

autobusová

Cukrák a vzdálené Jíloviště. Výstavba domů v Trnové byla a je pro-

odkud některé účastnice

váděna na bývalých polích, takže vzrostlých stromů zde k vidění

odjely na zpáteční cestu

mnoho není. Ulice jsou však všechny dlážděné s poměrně velkým

do Jíloviště. Některé se

množstvím kruhových objezdů. Na ploty byla používána prů-

pozdravily s trnovskými

hledná pletiva, tak, jak to ukládal Územní plán obce.

občany. Jílovištští k nim

zastávka,

mají blízko, obě obce
Bylo krásné počasí a výhled z ulice kolem statku Schlögrových, kteří

byly v minulosti již 3x

ho vlastní od roku 1907, na okolní vesnice nad oběma břehy Vltavy

spojené.

byl nádherný.
V Trnové mají také úhlednou knihovničku v bývalé autobusové čeK historii statku v brožurce Trnová v minulosti i současnosti, vydané

kárně. Kdo nejel autobusem, prošel kolem Trnovské krčmy, proti-

roku 1993, její autor Zdeněk Boháč píše:

epidemickými nařízeními uzavřené, mezi poli a lesem do pověstné

„Trnovský velkostatek koupil v roce 1838 Václav Škroup, bratr Františka

„rokličky“, která vede přes Jílovišťský potok - „Haďák“, v minulosti

Škroupa, hudebního skladatele a kapelníka divadla v Praze a v Rot-

snad zvaný Bukovnice, který kdysi tvořil severní hranici trnovského

terdamu, autora nápěvu naší národní hymny „Kde domov můj“.

újezdu.

Nad Vltavou směrem na Měchenice je i „Škroupova vyhlídka“, na

Je to zkratka, která byla svědkem mnoha návratů jílovišťské chasy

které prý byl skladatel ke své tvorbě inspirován.

z tanečních zábav v Trnové.
Do Jíloviště vstoupí cesta u ČOV a osady „Aloha“, kde stojí nově dře-

S Trnovou je spojena i další osobnost kulturního světa, o které Zde-

věný kříž od pánů Andresů.. Pak je to již jen kousek ke zvoničce sv.

něk Boháč napsal:

Floriána, kde naše vycházka začala.

Libuše Fatková

„Velkostatek se zaměřil na pěstování obilí a chov skotu, přičemž
dodával pravidelně velmi kvalitní mléko do Prahy. V této souvislosti
se s Trnovou seznámila slavná umělkyně Ema Destinnová. Její
švagr, majitel vysočanské mlékárny, jí vyjednal na jaře roku 1908
letní pobyt na trnovském zámku, do kterého zavítala po skončeném turné s početným personálem – komorná, lokaj, dvě kuchařky,
dvě pomocnice a zahradník. S oblibou, jak staří pamětníci donedávna vzpomínali, chodila s puškou po trnovském revíru, lovila
ryby u Vltavy v Leznici a na vycházkách si oblékala kalhotový kostým, což v té době budilo velkou pozornost. Do Trnové jezdila
i další roky.“
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Sbor dobrovolných hasičů
Vážení občané a čtenáři Zvonice,

zatápěl sklepy rodinných domů a chat. K čerpání vody

již delší dobu jsme nepřidali do Zvonice žádný příspěvek

vyjížděla naše jednotka nejen v obci Jíloviště, ale zasa-

o činnosti hasičského sboru v Jílovišti a výjezdech místní

hovala u čerpání vody také v obcích Trnová a Černolice.

jednotky.
K činnosti výjezdové jednotky nepatří pouze výjezdy,
ale také školení a výcvik. Členové výjezdové jednotky se scházejí
pravidelně každou neděli. Starají se o svěřenou výstroj, výzbroj
a techniku. Po nezbytně provedené práci následuje školení dle
daných témat nebo výcvik např. výcvik v dýchací technice v rámci
budovy hasičské zbrojnice za ztížených podmínek viditelnosti
a překonávání překážek, ovládání požárních proudnic a postupy
při hašení požárů, zásahy na komunikacích, komunikace a spolupráce při zásahu.
Za sbor dobrovolných hasičů a výjezdovou jednotku
Mirek Petřík
Vzhledem k epidemiologické situaci a plošným nařízením byla
utlumena nejen činnost našeho hasičského sboru v Jílovišti, ale
i kulturní život v obci a s tím spojené pořádání akcí.
Z naší sborové činnosti od začátku letošního roku toho není
mnoho. Významné události jsme se zúčastnili 8. května. Bylo to rozloučení s dlouholetým členem našeho sboru, panem Antonínem
Markem. Tohoto rozloučení se zúčastnili jak zástupci Sboru dobrovolných hasičů, tak i výjezdové jednotky, které byl pan Marek rovněž dlouholetým členem.
22. května pořádali hasiči v naší obci sběr železného šrotu, který byl následně odvážen do
sběrných surovin v Letech. Techniku ke svozu
a odvozu šrotu nám zapůjčil pan Jan Lisý, majitel společnosti OSBET BIO s.r.o.
Další akce naplánované nebo které se již plánují ve spolupráci s Obecním úřadem jsou
pořádání Dětského dne, závod veteránů
Zbraslav – Jíloviště, tradiční Jílovišťské posvícení a sousedská,
odpoledne s hasiči.
Výjezdová jednotka jílovišťských hasičů zaznamenala od začátku
letošního roku 19 výjezdů. Vyjížděla k událostem typu požár nízké
a výškové budovy, požár osobního automobilu, odstraňování padlých stromů na komunikace a dálnici D4, záchrana paraglidisty.
Dále naší jednotku zaměstnal v měsíci květnu vydatný déšť, který
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HASIČI/ MATEŘSKÁ ŠKOLA

Mateřská škola Jíloviště
Konečně zase ve školce
Po uzavření naší školky z důvodu koronavirové pandemie jsme ji
znovu otevřeli 12. dubna 2021, kdy mohli využít docházku pouze
předškoláci a děti rodičů IZS (Integrovaného záchranného systému). U nás jich bylo osm.
Plný provoz jsme obnovili v pondělí 3. 5. 2021. Do školky mohli přijít všichni její žáčci bez povinnosti testování a nošení roušek.
Jednou z důležitých událostí v životě MŠ je jarní zápis nových žáků.
Podle předeslaných informací proběhl zápis v naší školce distanční
formou od 2. 5. 2021 – do 16. 5. 2021. Kritérii pro přijetí bylo: trvalé
bydliště v Jílovišti, dovršení 3 let dítěte a přednost měli předškoláci.

zábavnou

Přihlášku s potřebnými dokumenty odevzdali rodiče do schránky

mnoho zajímavého

formou

MŠ Jíloviště nebo zaslali poštou na adresu MŠ Jíloviště, U Hřiště 281.

ze života poštolky,
káněte, raroha, i pa-

Po přijetí žádosti byla na tel. číslo z žádosti o přijetí odeslána po-

pouška.

tvrzující sms s uvedením pořadového čísla dítěte. Výsledky přijetí
byly zveřejněny 18. května 2021 na webu MŠ Jíloviště. Z 18. zapsa-

27. května 2021 navštívilo naši školku divadlo KOLOBĚŽKA, které

ných byly přijaty děti s přidělenými čísly 1, 10, 11, 12.

již dobře známe, s pohádkou „Na našem dvoře“.

Tolik k přijímacímu řízení.
Prázdniny začnou v naší školce 12. července 2021. Do té doby ještě
Rychle jsme se vrátili

oslavíme Den dětí, plánujeme dva výlety objednaným autobusem

k obvyklým aktivitám.

na farmu Soběhrdy a do pražské ZOO a samozřejmě se rozloučíme

V květnu jsme si poví-

s předškoláky i školním rokem 2020/2021. O tom napíšeme příště.

dali na téma JARNÍ PŘÍ-

Přejeme si, aby se již žádná opatření, která by uzavřela MŠ, nevrátila.
Dětem i rodičům přejeme krásné letní dny a prázdninový odpočinek všem.

Hana Mašková

RODA, RODINA,
CESTUJEME LETEM
SVĚTEM a DĚTI CELÉHO SVĚTA.
A malovali jsme.
Na pravidelných vycházkách jsme viděli kozy a též koníky.
13. května 2021 přijel do naší školky pan fotograf. Dělal snímky dětí
jednotlivě, sourozenecké fotografie i všech společně.
Po úspěšném setkání s dravci v minulém roce je k nám v úterý
14. května 2021 opět jejich chovatel přivezl. Z důvodu špatného
počasí jsme letos obdivovali ptáky v herně. I tak jsme se dozvěděli

Na konec jsme se vyfotografovali společně s orlem skalním, který má
jméno Alfa.
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Vzpomínky I. - žáci
Milí čtenáři Zvonice, v dnešní podivné době, kdy bylo zakázáno

vzpomenou, jak jsme lajnovali místo vápnem pískem, který jsme

téměř vše, jsem se i já snažil nějakým způsobem přežít a zároveň

sypali z kelímků. Když jsme hřiště dostali z nejhoršího, jeden „dob-

„zabít dlouhou chvíli“. Z tohoto důvodu jsem se začal probírat fo-

rodinec“, už je také na pravdě boží, nám na něj po obvodu navezl

tografiemi z dob, které už dávno minuly a mimo jiné jsem objevil

písek plný kamení, aby nám „upravil terén“, a my mohli začít na-

i několik opravdu zajímavých momentek, které u mě vyvolaly

novo. Nejvíce jsme se ale těšili na chvíli, až začneme hrát oprav-

vzpomínky na dobu, kdy byly pořízeny, i na některé další události,

dovou soutěž. Dlouho očekávaný okamžik nastal v září 1976, kdy

které je provázely. Myslím si, že by mé vzpomínky mohly zajímat

jsme konečně nastoupili k prvnímu mistrovskému utkání v ději-

i některé z Vás, možná se někdo na snímcích pozná nebo si vzpo-

nách Jíloviště. Zánovní dresy nám zajistili opět svazáci, myslím, že

mene na někoho ze svých blízkých, který už není mezi námi. Pro-

to byl „Láďa“ Ježek. Některým mladším spoluhráčům příliš nese-

tože od některých událostí uběhlo už více než 45 let a lidskou

děly, ale šikovné maminky je upravily, takže naší slavné premiéře

paměť nelze srovnávat s pamětí dnešních počítačů a mobilních

již nic nestálo v cestě. Celí natěšení jsme odjeli na hřiště Hvozdnice,

telefonů, je i toto mé vzpomínání subjektivní a nečiní si nárok na

to si ale nejsem jistý, třeba si někdo vzpomene, kde to bylo. Jasně

stoprocentní spolehlivost. Jsou ale momenty, které si člověk za-

si ale vzpomínám, že nám děda Jareš naordinoval taktiku před zá-

pamatuje na celý život. A právě o tyto momenty a události se chci

pasem, já jsem jako kapitán přivedl mužstvo na hřiště, pozdravili

ve svých vzpomínkách s Vámi podělit.

jsme soupeře a pak to začalo. Mým úkolem bylo tvořit hru, což se
vinou trémy a zodpovědnosti za tým vůbec nepodařilo. Do polo-

V úvodu dnešního vzpomínání bych chtěl uvést na pravou míru

času „Vašík“ (Václav Mejstřík) „dostal čtyři kusy“ a bylo po zápase.

jeden často uváděný omyl, který se týká založení organizovaného

Do druhého poločasu mě děda Jareš radši přesunul do útoku a do

fotbalu v naší obci. Můj otec Ivo Černý, ač je to často zmiňováno,

branky nastoupil Jarda Chroust z Klínce. Pamatuji si, že konečný

nepatřil k zakládajícím členům fotbalového oddílu, připojil se až

výsledek byl 6:2 pro domácí, kdo ale vstřelil historicky první

v průběhu první sezóny, když odešel náš první trenér. Začnu ale

branku Jíloviště, to už si bohužel nevzpomínám. Tak neslavně

pěkně od začátku. Jako na každé vesnici jsme i my „Jílovišťáci“

skončil náš první zápas, ale oklepali jsme se a v dalším průběhu

hned po příchodu ze školy zahodili školní brašny a věnovali se až

podzimu měla naše hra stoupající úroveň. V zimní přestávce jsme

do večera „důležitějším“ věcem než je škola. Především jsme „mas-

se těšili na jarní odvety, ale zasáhla nás nečekaná zpráva. Náš ob-

tili“ fotbal, kde se dalo, na ulici, na louce, zhruba v místech, kde má

líbený děda Jareš se z Jíloviště odstěhoval a my se náhle ocitli bez

dnes postaven dům pan F. R. Čech, ale hlavně na místním hřišti.

trenéra. A teprve tehdy vstoupil na scénu můj otec, který podlehl

Jak už bylo dříve řečeno, hřiště bylo tenkrát z nepříliš kvalitní

mému naléhání, spíše ho ale přemluvil tehdejší předseda klubu,

škváry. Ani tato skutečnost ale nikterak neubrala na urputnosti na-

pan Václav Šmíd, a stal se naším dalším trenérem a funkcionářem

šich utkání. Velkým svátkem bylo vždy v létě utkání proti mužstvu

klubu.

místního mezinárodního pionýrského tábora, který stál pod hřištěm v místě budovaného nového sportoviště. To jsme měli i sku-

Je s podivem, kolik jedna stará fotografie vyvolá vzpomínek na

tečné dresy, které nám zapůjčil místní SSM (pro mladší čtenáře –

věci dávno minulé, které už dávno odvál čas. Chtěl bych teď na

Socialistický svaz mládeže). Tyto zápasy měly vždy bouřlivou ku-

tomto místě poděkovat všem, kteří se zasloužili o to, abychom my

lisu, hlavně ze strany zahraničních příznivců soupeře, i když jsme

tenkrát mohli „kopat“. Ať už to byli naši trenéři a funkcionáři, tatín-

těm polským nebo východoněmeckým pokřikům příliš nerozu-

kové, kteří nás vozili svými auty na zápasy, ale hlavně maminky,

měli. Pochopitelně jsme tehdy trochu záviděli chlapcům z okol-

které obětavě praly naše zašpiněné dresy a hlavně ošetřovaly naše

ních obcí např. Mníšku nebo Všenor, kteří již hráli fotbal v místních

věčně odřená těla od našeho „železného“ trávníku. Díky Vám všem,

klubech. Někdy v této době si nás, fotbalových nadšenců, všiml

bohužel už téměř všem „tam nahoru.“

pan Jareš, který tehdy bydlel „za Palácem“ v dnešní Baxově ulici.
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Stal se naším prvním trenérem a pro všechny z nás i„dědou Jare-

Přikládám zmiňovanou fotografii, vznikla na jaře 1977 a myslím,

šem.“ Pod jeho vedením jsme začali s prvními opravdovými fot-

že to je první foto z historie jílovišťského fotbalu. Foceno je smě-

balovými tréninky a začali jsme objíždět okolní vesnice, kde jsme

rem k dnešním kabinám, na místě jehličnatého hájku je dnes as-

hráli přátelské zápasy. Byli jsme tehdy do fotbalu opravdu zapá-

faltové hřiště. Na volném prostranství dnes stojí restaurace Spark,

lení, ze hřiště jsme vyhrabávali hráběmi kameny, pamětníci si jistě

vzadu je vidět autobus, kterým přijel soupeř a tehdejší zástavba
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(Hudečkovi a Vítkovi). Dresy byly černé s velkými
bílými čísly, na levé straně měly široký světle
oranžový pruh. Součástí dresu byly černé trenýrky a černobílé stulpny. Na fotografii jsou na
věčnou památku na začátky fotbalu na Jílovišti
zvěčněni následující borci:
stojící zleva: Václav Mejstřík, Karel Marek, Václav
Häusler, Stanislav Špaček, Antonín Cvrček, Tomáš
Häusler, Emanuel Kadeřábek
sedící zleva: Petr Marek, Jiří Marek, Milan Černý,
Pavel Šmíd, Jaroslav Chroust, Miroslav Nezbeda,
Antonín Krištůfek
vpředu leží Antonín Kalenda a Jaroslav Šťastný
Milan Černý

TJ JÍLOVIŠTĚ
Konečně se v rozvolňování opatření dostalo i na sport a fotbal se
vrací i na amatérské trávníky.
Od poloviny května trénuje naše mládež. Na hřišti Stadionu J. Nekoly st. se schází starší a mladší přípravka.
Každé pondělí a čtvrtek, vždy od 17:00 hodin ti nejmenší. Ve Všenorech každé úterý a čtvrtek starší žáci. Jen mistrovských zápasů
se již v této herní sezóně nedočkají. Vedení FAČR ukončilo začátkem května soutěžní ročník 2020/21.
Také dospělí hráči již trénují a mají za sebou i jedno přátelské

Trénink
starších
žáků
Všenory
27. 5. 2021

utkání. V neděli 23. května 2021, téměř po osmi měsících sehráli
zápas s celkem pražské I. A třídy - SK Dolní Chabry s výsledkem
7:4 pro soupeře. Střelci branek 3x V. Janoušek, Š. Frank.
Z webu fotbal.jiloviste: „Světlým bodem budiž Vénův hattrick. Áčko
by mělo do začátku prázdnin pár přátelských utkání ještě sehrát, detaily se ladí.“

Trénink 27. 5. 2021
na Jílovišti. Trenéři
Mirek Hrubý a
Honza Barek se
svými svěřenci.

Benjamini – mladší přípravka se svým trenérem Michalem Adamčou na fotbalovém
hřišti J. Nekoly st. 31. 5. 2021. Škoda, že několik dětí se z tréninku omluvilo.
Podle www.fotbal.jiloviste.cz , L. Fatková
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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.

