
Vilémov 

Založení Vilémova souvisí s feudální kolonizací v období 12. století, kdy se na osídlování nových území 
Českého státu podílely řeholní řády. V roce 1119 založili Benediktýni klášterní areál Vilémov s 
hrazeným městečkem. Název Vilémov pochází od osobního jména Vilém, tak se totiž jmenoval jeden 
ze zakladatelů. Historie obce je velmi bohatá a tak uvádíme jen některá data.  

 
 
1278 - vypálení kláštera vojsky krále Rudolfa Habsburského 
1421 - dobytí kláštera husitskými vojsky 
1469 - vojenský střet Jiřího z Poděbrad s Matyášem Korvínem 
1727 - dostavěn barokní kostel sv. Václava 
1788 - zřízena škola v budově radnice, která vyhořela v roce 1843 
1865 - postavena nová radnice na nynějším místě 
1869 - zřízen poštovní úřad 
1878 - ustaven Sbor dobrovolných hasičů 
1893 - zahájeny úpravy městečka 
1897 - založen hospodářský, vzdělávací a zábavný spolek "Havlíček" 
1920 - založena Lidová škola hospodářská 
1919 - založena Tělovýchovná jednota Sokol ve Vilémově 
1923 - počátek elektrifikace 
1925 - vznik divadelního spolku "Tyl" 
1927 - vznik kina "Svornost" 
1930 - systematická kanalizace obce 
1934 - vznikl fotbalový sportovní klub 
1945 - znárodněn vilémovský závod na výrobu kovového zboží, později 
           známý pod jménem Mars 
1948 - konfiskace vilémovského zámku barona Alfréda Reiského umístění 
           druhého stupně základní školy do budovy zámku až do roku 1992 
1951 - politický proces s občany v rámci takzvané aféry "Hořínek" 
1957 - v procesu kolektivizace založeno JZD 
1968 - rekonstrukce staré budovy základní školy 
1969 - vybudování vodovodu 
1982 - stavba mateřské školy 
1985 - postaven kulturní dům 
1986 - dokončení vodovodního řádu, výstavba obecních garáží 



1989 - postaveno nákupní středisko 
1991 - vrácen zámek synovi původního majitele Prof. Reiskému, který se 
           vrátil do Čech 
1992 - přístavba základní školy, opravy autobusových čekáren 
1993 - oprava kapličky a zvoničky, opravy hasičských zbrojnic ve Vilémově 
            a v Klášteře 
1994 - postavena tělocvična, opraveny mostky v Klášteře a místních 
            částech 
1995 - vydláždění prostranství před radnicí zámkovou dlažbou,odhalen 
            památník obětem komunismu 
1996 - oprava fasády kostela a fary, oprava radnice - střechy, věže a hodin 
1996 - vybudován nový Babský rybník 
1997 - oprava střechy obecního domu v Jakubovicích, vrtané studně 
           Ždánice, Točice, Jakubovice, Hostovlice 
1998 - plynofikace obce 
1999 - opravy místních komunikací po plynofikaci, rekonstrukce veřejného 
           osvětlení 
2000 - úprava hřbitova, zřízení bezdrátového rozhlasu,provedena úprava 
           náměstí vybudována kašna,položena zámková dlažba, upravena 
           zeleň, osazeny lavičky, opravena zeď kolem kostela a fara 
2001 - vyčištění požární nádrže, plynofikace kulturního domu, sraz rodáků , 
           opravu všech zvoniček , nátěry čekáren, úpravu prostranství kolem 
           pomníku padlých 
2002 - vybudovány chodníky ve Vilémově a Klášteře, opravena náves v obci 
          Spytice 
2003 - úprava zeleně na náměstí, vybudovány další chodníky, založen spolek 
          Vilémovských boubelek a první Babský věneček, obec získala v 
          celorepublikové soutěži titul Vesnice roku 2003 
2004 - opraveny místní komunikace v obci Točice, vybudováno hřiště v Hostovlicích  
          a víceúčelové hřiště ve Vilémově, opravena zastávka ve Ždánicích. Pátého 
          července se v obci konalo setkání obcí se jménem Vilémov. Obec se 
          zúčastnila soutěže o Evropskou cenu 2004 o obnovu vesnicea získala druhou cenu.  

2005-pokračovalo se v budování chodníků, oprava školy, zateplení, fasáda 

2006-vybudovány inženýrské sítě ke stavebním parcelám 

2007-příprava dokumentací pro územní rozhodnutí vodovod Točice, Ždánice, Hostovlice, Jakubovice 

2008-projektová dokumentace pro územní rozhodnutí ČOV Vilémov, nová učebna v ZŠ 

2009-demolice kravína za radnicí, začalo se s výstavbou sportovních kabin, demolice starých kabin 

2010 - dokončení sportovních kabin, setkání rodáků, dokončení výstavby nízkoenergetických domků 

  
 


