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SOVA

MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

Jílovská sova v novém kabátě
Určitě jste si všimli, že záhlaví našeho měsíčníku doznalo určité změny. Namísto klasického znaku
města se budete po celý rok setkávat s logem oslav 660. výročí první písemné zmínky o našem
městě. Podrobné informace o celoročním slavení najdete v dalších článcích.
Tak ať se Vám nová SOVA líbí tak, jako v předešlých letech.
Redakce

První zmínka o Jílovém
První doložená písemná zmínka tehdejšího názvu města Jílové pochází z listiny vydané 20. prosince 1348 v Drážďanech na příkaz
krále Karla IV. – viz grafika. Latinsky psaný pergamenový originál je uložen v Archivu města Ústí nad Labem, pečeť se nedochovala,
rozměry dokumentu: cca 32 x 20 cm. Replika listiny je vystavena v kanceláři starosty města Jílového, další kopie v mezipatře Jílovského zámku. V textu jsou vedle Jílového (v originálu „Eulow“) zmíněna ještě další tři místa v našem okolí, a to Stradov, Chuderov,
Přestanov (v originálu Stradow, Kuderow, Pristani). Český překlad zní:
„Karel, z Boží milosti král římský, po všechny časy rozmnožitel říše, a král český, oznamujeme všem, že věrní naši milí přísežní a obec
měšťanů v Ústí se ve věci zmocnění se, zpustošení, vyplenění, vypálení a stržení dvorů Jílové, Stradov, Chuderov a Přestanov nepokusili vůbec o nic jiného, než co vyplynulo z našeho zvláštního rozkazu a neučinili tam ve věci zmíněných dvorů nic mimo naši plnou
moc. Nařizujeme tedy všem zemským správcům, komořím, podkomořím, vrchním sudím, sudím, popravcům, cúdařům, úředníkům
a nižším úředníkům království Českého, kteří kdy budou, našim věrným, aby v uvedené záležitosti nezasáhli právě proti uvedeným
měšťanům nebo někomu z nich na žádost, udání, půhon či zadržení kterékoliv osoby, ať už vyniká jakoukoliv hodností nebo ať už
je jakéhokoliv stavu, a nedovolili je postavit před soud do našeho návratu s tím, že si přejeme osobně vyslechnout výtky, které by
jim měly být učiněny ve věci týchž dvorů, bez překážky jakýchkoliv listin, pokud by byly nějaké vydány nevhodně, z opomenutí
či neznalosti, jichž všech platnost, pokud jsou v rozporu s výše uvedeným, rušíme s naším jistým vědomím svědectvím přítomné
listiny. Dáno v Drážďanech léta Páně třístého čtyřicátého osmého, první indikce, třináctého dne před kalendami lednovými, našeho
panování roku třetího.“
Kde původní dvůr stával, není jasné. Pověst vypráví o Červeném (nebo také Loupeživém) hrádku na Výrovně, zbytky nějakých zdí
postavených z opuky by o tom i svědčily, ale jak to bylo doopravdy, to nevíme. Proč byl dvůr v Jílovém vypálen je nasnadě - usadili
se na něm loupežníci. Ti tyranizovali kraj dlouho a lidé, nemoha se dočkat spravedlnosti od vrchnosti, vzali právo do svých rukou.
S trochou nadsázky tedy můžeme říci, že za první písemnou zmínku o Jílovém vděčíme loupežníkům.
(mst, PeN)

POZVÁNKA
na 12. zasedání Zastupitelstva města Jílového, které se bude konat
v úterý 29. ledna 2008 od 16 hodin v 1. patře Jílovského zámku.
Program bude zveřejněn na plakátech.
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Rok oslav 660 výročí od první písemné zmínky o Jílovém je tady!
20. prosince 2008 si město Jílové připomene
660 let od chvíle, kdy český král a císař Karel
IV. sepsal a podepsal listinu, kterou dnes
považujeme za první písemnou zmínku o Jílovém. Proto je pro nás toto datum důležité a
proto ho také chceme připomenout co nejširší
veřejnosti.
Oslavy by měly probíhat v průběhu celého
roku. Obvykle bývá pravidlem, že lidem je
program jaksi naservírován na podnose a lidé
se tak stávají pouhými pasivními účastníky.
Naše vize je odlišná. Chceme, aby se obyvatelé Jílového sami aktivně podíleli na přípravě
a programu těchto oslav. Příkladem může být
výtvarná, fotografická a literární soutěž, jejichž
výsledky budou prezentovány veřejně ve formě
výstav a autorského čtení. V našem městě pracuje úspěšný pěvecký sbor, jsou tu dobrovolní hasiči, myslivci, klub žen, sportovní kluby,
sběratelé, řada dětských zájmových kroužků,
zkrátka Jílové má samo velký potenciál mezi
aktivními lidmi, rozhodně nejsme tuctovým
městečkem bez zápalu a nadšení udělat něco
navíc. A toho chceme využít.
V posledních letech jsme navázali spolupráci s Jílovým u Prahy a naší partnerskou obcí v
Německu je Rosenthal-Bielatal. Jako člen Mikroregionu Labské skály má Jílové dobré vztahy
s dalšími obcemi - Dobkovice, Malšovice, Ryjice, Libouchec, Tisá, Petrovice, Velké Chvojno,
Povrly. I tyto obce chceme přizvat k účasti na
oslavách.
Součástí oslav by měly být akce, které u nás
nejsou zcela běžné. V první řadě bychom rádi
získali podpisy všech žáků a učitelů ZŠ Jílové
a 660 podpisů obyvatel města. Spolu s dopisy
pana starosty a místostarosty by měly být pod-

pisy uloženy do pevné schrány a v ní zakopány
v zámeckém parku. K této události by mělo dojít přesně 20. prosince 2008. Spojit bychom to
chtěli s dramatickým výstupem vztahujícím se
k událostem, které daly podnět onomu dopisu. Uložením schrány do země by měly oslavy
vrcholit.
Další velkou akcí oslav by měly být Jílovské
slavnosti, víkendová akce, která má ve městě
tradici. Patří jí zpravidla třetí víkend v září a
konáme je na paměť znovuotevření Jílovského zámku v r. 2001. Na těchto slavnostech by
mimo jiné měly být vyhlášeny výsledky autorských soutěží a vítězné práce by tu měly být
prezentovány.
Během prázdnin, kdy většinou kulturní akce
ustávají, chceme uspořádat několik koncertů
vážné hudby. Rádi bychom pro ně využili trochu netradiční prostředí, aby už to samo přilákalo co největší počet diváků a posluchačů.
Chystáme například koncert v zámeckém sklepení nebo na schodech k rozhledně. K této části oslav pak chceme přiřadit setkání pěveckých
sborů, protože řada našich spřátelených obcí
má svůj sbor, místní Jílovský komorní sbor má
dobré vztahy a spolupráci ještě s dalšími sbory
a my bychom jim tak všem chtěli poděkovat za
spolupráci a přízeň.
V roce 2008 bychom rádi do oslav zapojili
vydání dvou publikací, které se svým zaměřením týkají bezprostředně Jílového. První z nich
vznikne ve spolupráci s Iniciativou pro děčínský zámek a bude se týkat Jílovského zámku
– jeho historie i současnosti, bude doplněna
řadou dobových i současných vyobrazení a
fotografií. Druhá z nich vzniká podle výstav
Jílovské pověsti I. – III. Tyto výstavy měly vel-

ký úspěch a tak vlastně na přání návštěvníků
výstav dohledáváme další pověsti z Jílového a
okolí, abychom je mohly vydat společně.
A tím samozřejmě výčet toho, co nás v letošním roce čeká, nekončí. Jak už to bývá, vše je
otázkou financí. V současné době čekáme, jak
dopadne žádost o grant – budeme-li úspěšní,
bude akcí více a ve větším rozsahu, neuspějeme-li, pak se budeme muset trošku uskrovnit.
Nutno podotknout, že to, co považujeme na
tomto projektu oslav za nejdůležitější je to, že
se na nich bude podílet řada občanů Jílového.
Že je aktivně zapojíme a oni sami tak budou
spoluvytvářet podobu celých oslav. Také to, že
oslavy a účast na nich, půjdou napříč generacemi. Zúčastní se jich děti i dospělí. Dnes je
doba, kdy většinou všichni spěcháme, nemáme čas jeden na druhého, neumíme vyjádřit
druhému úctu či pochválit, když se něco povede. V Jílovém žije celá řada talentovaných lidí
zapálených pro svůj koníček, lidí, kteří něco
umí a nemají jinak možnost prezentovat svou
práci, své dílo, svůj talent. To chceme změnit.
Využijeme k tomu rok 660. výročí od první
písemné zmínky o Jílovém.
A podaří-li se tím vytvořit novou tradici, bude
to více, než bychom si mohli přát.
(PeN)

PROJEKTY - I.
Rozvojové projekty města
S příchodem nového roku se nejen ohlížíme za
tím, co se nám v uplynulých měsících podařilo,
ale především si dáváme předsevzetí do dalšího
období. Tak jako má každý z nás spoustu snů
a přání, mají i obce a města představy o svém
dalším rozvoji. Nabízíme vám základní přehled a informace o těch nejdůležitějších úkolech, které čekají Jílové v roce 2008. Všechny
níže uvedené projekty ovlivní svým rozsahem
a významem život i v následujících letech. Jen
velmi těžko se hledá spravedlivé seřazení projektů, všechny jsou důležité, každého zaujme
něco jiného. Kromě uvedených témat bude
samozřejmě pokračovat obrovská škála běžné,
každodenní práce v mnoha sférách života města, jejíž popis by určitě vystačil na samostatné
číslo novin a o které se, pohříchu, moc nepíše.
Ani my nebudeme výjimkou a rychle se pustíme do popisu velkých projektů.
Změna územního plánu
Územní plán je základním rozvojovým dokumentem obcí a měst u nás i ve světě. Jeho
tvorba a úpravy mají velmi přísná pravidla,
proto se práce na těchto dokumentech většinou počítá na měsíce a léta. Stávající „Územní
plán sídelního útvaru města Jílové“ (dále jen
„územní plán“) vznikl v polovině 90. let minulého století. V průběhu času přišla objektivní
nutnost tento plán změnit, a to především po
linii nových ploch pro výstavbu rodinných
domů, o kterou je stále větší zájem. Již několikátým rokem se pracuje na 1. změně územního plánu, která zahrnuje několik desítek
položek, včetně problematiky dalších projektů uvedených v tomto článku. Zpracovatelem
dokumentu je Ing. Antonín Olžbut, Projektový ateliér O-PROJEKT, Teplice. Náklady díla:
260.000 Kč, město obdrželo na zpracování
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změny dotaci ve výši 100.000 Kč od Ústeckého
kraje. Nejdůležitější informace pro další rozvoj
města – předpokládaný termín dokončení: 1.
pololetí letošního roku.
Rekonstrukce a dostavba náměstí
V rámci Jílovských slavností 2006 byla veřejnosti představena čtveřice ideových studií
dostavby Mírového náměstí. Každá z oslovených architektonických kanceláří přišla s
nějakou neobvyklou, mnohdy až odvážnou
myšlenkou. Celkově lze konstatovat, že téma
dostavby náměstí všechny zaujalo. V současnosti zpracovává pražský Projektový ateliér
pro architekturu a pozemní stavby pod vedením Ing. Arch. Tomáše Šantavého projektovou dokumentaci na celkovou rekonstrukci
a dostavbu centra města. Projekt zahrnuje tři
části. První částí je regenerace zámeckého parku, rekonstrukce nádvoří a celého venkovního
zámeckého areálu. Druhou částí je rekonstrukce stávající plochy náměstí a její navrácení do
„historické“ podoby. Třetí a nejrozsáhlejší částí
je dostavba náměstí na volné ploše za Lidovým
domem. Zde by měly být vyprojektovány obytné domy, řada nebytových, provozních prostor,
také objekt hotelového zaměření. Projekt řeší
rovněž zcela nové dopravní řešení centra města
včetně okružní křižovatky hlavní silnice, Javorské ulice, příjezdu a výjezdu na náměstí. Tento
„kruhák“ by vyřešil stále větší problémy pohybu vozidel a především pěších v tomto prostoru, byl by výrazným přispěním k bezpečnosti
provozu ve středu města. Projekt je také řešen
v širších souvislostech napojení centra města
přes zámecký park a po nábřeží ve směru na
Modrou, po nábřeží a Lipovou ulicí směrem
na Martiněves a Kamennou, zahrnuje v sobě
rovněž návaznost na další dva níže uvedené
projekty sportovního a rekreačního areálu v ul.

Nová a výstavbu rodinných domů na Kamenné. Dokumentace by měla být dokončena na
jaře letošního roku. Poté bude představena
veřejnosti, a to včetně veřejné diskuse s autorským týmem. Projekt by měl být vzhledem ke
své technické a finanční náročnosti rozdělen
do řady etap pro období do roku 2013 – 2015,
případně dále. Celkové náklady na zpracování
projektové dokumentace: 730.000 Kč, předpokládaná hodnota celého projektu: 50 milionů
korun. Město bude usilovat o získání dotací
z evropských fondů. Již v minulém roce byla
zahájena jednání v souvislosti se žádostí o
dotace z Regionálního operačního programu
Severozápad. Výzva k podání žádostí do tohoto programu se očekává v březnu – dubnu.
U tohoto projektu je nutné podtrhnout historický význam rozhodnutí o dostavbě středu
města. Před 100 lety se naši předchůdci rozhodli vybudovat zcela nové náměstí. Na přelomu 19. a 20. století byly postaveny stávající
objekty lékárny a samoobsluhy, v prvním
desetiletí 20. stol. pak školní budova a dnešní
zdravotní středisko, do konce 30. let dnešní
městský úřad a pošta. Pokračování výstavby
zastavila hospodářská krize a následné události 2. světové války. Po celém století se k této
myšlence vracíme.
(Pokračování příště)

UDÁLOSTI ZA PROSINEC 2007 - JÍLOVÉ A OKOLÍ
Odcizení osobního motorového vozidla
Trestného činu „Neoprávněné užívání cizí věci“ se dopustil neznámý
pachatel, který v Jílovém, a to v době od 12. 12. 2007 do 13. 12.
2007, odcizil nezjištěným způsobem zaparkované osobní motorové vozidlo značky Škoda Octavia v hodnotě 292.930 Kč. Po vozidle
je vyhlášeno celostátní pátrání. Pachateli za uvedený skutek hrozí
trest v odnětí svobody až na dvě léta.

neznámý pachatel z vozidla odcizil 40 CD nosičů. Celková škoda,
kterou způsobil neznámý pachatel, je 3.000 Kč. Policisté celou věc
šetří jako trestný čin neoprávněné užívání cizí věci ve stádiu pokusu.
Pachateli za uvedený skutek hrozí trest v odnětí svobody až na dvě
léta.
tiskový odbor OŘ P ČR Děčín

Poškození venkovní omítky
Neznámý pachatel v době od 22. 12. 2007 do 23. 12. 2007 v Jílovém
poškodil venkovní omítku na budově čerpací stanice v ulici Teplická
tím, že ji postříkal modrou barvou. Pachatel se v uvedeném případě dopustil trestného činu „Poškozování cizí věci“, za který mu hrozí
trest v odnětí svobody až na jeden rok.
Pokus odcizení motorového vozidla
Neznámý pachatel v době v době od 8. 12. 2007 do 9. 12. 2007 v
Jílovém nezjištěným způsobem vnikl do zaparkovaného vozidla
značky Honda, které se pokusil odcizit, což se mu nepodařilo. Poté

Termíny jednání Zastupitelstva města Jílového na rok 2008
Zastupitelstvo města Jílového svým usnesením ze dne 11. 12. 2007 schválilo termíny svých zasedání. Jednacími dny jsou úterky,
zasedání probíhají od 16 hodin ve velkém sále Jílovského zámku. Schůze jsou dle zákona o obcích veřejné, občané mají možnost
vyslechnout projednávání jednotlivých bodů a v rámci diskuse se k nim vyjádřit, mají možnost přednést své návrhy, podněty,
připomínky.
Přehled termínů: 29. 1., 11. 3., 22. 4., 24. 6., 9. 9., 21. 10., 9. 12. 2008.
(mst)

Termíny jednání Rady města Jílového na rok 2008
Rada města Jílového svým usnesením ze dne 17. 12. 2007 schválila termíny svých schůzí. Jednacími dny jsou zpravidla pondělky, schůze probíhají od 15 hodin v pracovně starosty města. Schůze jsou dle zákona o obcích neveřejné, rada města může
k jednotlivým bodům svého jednání přizvat dalšího člena zastupitelstva města a jiné osoby.
Přehled termínů: 14. 1., 4. 2., 25. 2., 17. 3., 7. 4., 28. 4., 19. 5., 9. 6., 30. 6., 21. 7., 25. 8., 15. 9., 6. 10., 27. 10., 24. 11., 15. 12. 2008.
(mst)

Termíny pro obřadní dny v roce 2008
Rada města Jílového svým usnesením ze dne 5. 11. 2007 schválila obřadní dny pro rok 2008. V těchto termínech budou probíhat v obřadní síni města na Jílovském zámku svatby či vítání občánků. Uzavření sňatku v některém z níže uvedených termínů je bezplatné, v jiném
termínu je vybírán zákonem stanovený správní poplatek 1000 Kč.
Přehled obřadních dnů:
(so)

12. 1.

12. 4.

12. 7.

4.10.

26. 1.

26. 4.

26. 7.

18.10.

2. 2.

10. 5.

9. 8.

1.11.

16. 2.

24. 5.

23. 8.

15.11.

1. 3.

14. 6.

6. 9.

29.11.

15. 3.

28. 6.

20. 9.

13.12.

29. 3.
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Co dál s vlakem?
V prosincovém vydání našich novin jsme ve stejnojmenném článku informovali o mikulášském jednání
zástupců příslušných obcí a měst (Děčín, Jílové, Libouchec, Velké Chvojno, Telnice, Chlumec, Krupka) v
záležitosti dalšího osudu vlaků na trati č. 132 Děčín – Oldřichov u Duchcova, o navrhovaném společném
financování.
V předvánočním čase (20. 12. 2007) se představitelé uvedených obcí a měst sešli k dalšímu jednání. Dozvěděli se, že většina zastupitelstev
obcí již projednala možnost finančního přispívání na příležitostné provozování vlaků a že tuto vzájemnou spolupráci zastupitelstva schválila. Již v minulém článku jsme informovali, že i jílovské zastupitelstvo tuto záležitost projednalo na svém zasedání 11. 12. 2007 a doporučilo
zapojení Jílového do uvedeného záměru.
Předvánoční jednání mělo tři hlavní výsledky.
Bylo dohodnuto objednání příležitostných vlaků na trase Děčín – Krupka a zpět ve třech termínech, a to 22. 3. (sobota před velikonočními
svátky), 17. 5. (sobota v rámci Děčínských slavností 2008), 31. 5. (sobota před Dnem dětí). Vlaky budou zajištěny prostřednictvím Klubu přátel lokálky z Kamenického Šenova. To znamená, že zájemci se budou moci svézt historickým, červeným motoráčkem řady M 131. Podrobné
informace o jízdním řádu a ceníku jízdného budou včas zveřejněny.
Objednání vlaků a koordinaci dalších jednání zajistí obec Telnice v zastoupení starosty p. Jaroslava Doubravy.
V průběhu prvního pololetí budou osloveny jednotlivé spolky a společnosti, které dosud projevily zájem o příležitostné provozování vlaků
na uvedené trati. Cílem je vybrat nejvhodnějšího dopravce a s ním pak připravit jízdní řád vlaků pro hlavní turistickou sezónu, tj. pro období
červen – září. Předpokládá se, že by v tomto období jezdily turistické vlaky o každém víkendu, počet spojů bude pochopitelně závislý na
nabídce dopravců. Po vyhodnocení hlavní sezóny by se pak rozhodovalo o dalším postupu.
(mst)

Odpadové hospodářství
Mezi vánočními a novoročními svátky obdržely všechny domácnosti v našem městě “Odpadový kalendář 2008” vydaný Technickými
službami Děčín, a. s. Materiál přehledně informuje o jednotlivých druzích odpadu a jejich třídění, o stanovištích kontejnerů na tříděný
odpad, o provozu sběrného dvora, přináší celoroční rozpis termínů svozu odpadu. V kalendáři je poprvé zmíněna i připravovaná novinka - zkušební provoz sběru bioodpadu, který by měl být zahájen v průběhu tohoto roku.
V podatelně či sekretariátu Městského úřadu Jílové je k dispozici ještě několik zbylých výtisků kalendáře.
Z důvodu odchodu odborné pracovnice městského úřadu na mateřskou dovolenou jsou záležitosti odpadového hospodářství
vyřizovány následovně:
ODPADY
Anna Sedláčková (kancelář v 1. patře, tel.: 412 557 728, 412 557 727, e-mail: odp@mujilove.cz)
svoz odpadů
výměna nádob
změna četnosti vývozu
přistavení kontejneru
OSTATNÍ
placení poplatku za odpad - Dagmar Vaňková (pokladna, přízemí, tel.: 412 557 713)
složenky, evidence poplatku - Zdena Sinková (finanční odbor, 2. patro, tel.: 412 557 734)
pytle na tříděný odpad, směsný komunální odpad – podatelna (přízemí)
(ovsm)

PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na zřízení a vybavení nové herny pro rodiče s dětmi „RÁKOSNÍČEK“
(viz samostatný článek).
Sponzoři:
• Pan Erich Minka, Přímá 238, Jílové – soukromý podnikatel
• Pan Pavel Dombrovský, Ústecká ul., Děčín – prodejna Barvy, laky
• Slečna Adámková – oblastní manažerka fy Koberce TREND, Folknářská 1246/1, Děčín
• Paní Šárka Hájková – učitelka ZŠ Jílové
Zvláštní poděkování patří paní Evě Marhulové, školní jídelna při ZŠ Jílové, za ochotu při přípravě herny, pomoc při shánění sponzorů a slev
na vybavení herny. Dále naše velké poděkování patří panu Romanu Kalvodovi, který ochotně opravil a zrenovoval dětský nábytek a hračky.
Děkujeme také panu Františku Svobodovi, školníkovi, za technickou pomoc při zařizování herny.
V neposlední řadě chceme poděkovat paní ředitelce ZŠ, Mgr. Janě Hanzlové, za důvěru v nový projekt, jehož reálnost prověří čas.
Děkujeme všem a těšíme se na všechny, kteří naší herny budou využívat!
Jana Doležalová, Centrum dětí při ZŠ Jílové
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Změna v jízdním řádu - II
V prosincovém vydání Jílovské sovy jsme ve stejnojmenném článku informovali o prvních problémech s novým jízdním řádem autobusové linky č. 512445
Děčín - Jílové - Libouchec - Telnice – Chlumec.
Od 1. 1. 2008 je v platnosti upravený jízdní řád zmíněné linky. Oproti původní verzi je upraven
odjezd večerního spoje č. 174 - odjezd z Libouchce ve 20.42 hod., z Jílového ve 20.55 hod. Příjezd do
Děčína ve 21.15 hod. Vyřešil se tak problém s dojížděním na noční směny.
Dopisem ze dne 12. 12. 2007 jsme požádali Oddělení dopravní obslužnosti kraje Krajského úřadu
Ústeckého kraje také o úpravy odjezdů ranních „školních“ spojů z Jílového do Děčína. Navrhli jsme, aby se rozvržení a časy odjezdů autobusů vrátily přibližně do stejné podoby, jako tomu bylo v jízdním řádu platném v období let 2006/2007, tj. odjezdy z Jílového – náměstí
v 6.55 ... 7.10 ... 7.18 ... 7.25 hod. V současnosti probíhá vyhodnocování „školních“ spojů, změna v jízdním řádu zatím neproběhla a nebyl
stanoven termín změny. O dalším vývoji budeme informovat.
Upozorňujeme, že na internetových stránkách města (www.mujilove.cz – Město Jílové – Doprava) najdete kromě jízdních řádů autobusových linek č. 512445 Děčín - Jílové - Libouchec - Telnice – Chlumec a č. 510011 Děčín – Sněžník také kompletní přehled jízdních řádů
ostatních navazujících autobusových linek včetně aktuálních ceníků jízdného.
(mst)

Základní škola a mateřská škola Jílové
vyhlašuje

Z Á P I S
do prvních ročníků Základní školy v Jílovém
pro školní rok 2008/2009
Termín zápisu:
pátek
18. 1. 2008 od 14.00 do 17.00 hod.
sobota 19. 1. 2008 od 8.30 do 10.30 hod.
Místo zápisu:
školní budova ul. Kostelní
Zapsány budou děti narozené v období:
od 1. 9. 2001 do 31. 8. 2002

V lednu stihnete ...
19. ledna ... 15 – 19 hodin: Taneční odpoledne s Duo Forte
20. ledna ... 18 hodin: Tlalok (představení divadelní kavárny)

Na únor připravujeme ...
sobota 2. 2. ... 20 – 02 hodin: 3. zámecký ples
neděle 10.2. ... 15 hodin: O mlsném Matesovi
a princezně Terezce
pátek 15. 2. ... 20 – 02 hodin: Ples školy
sobota 16. 2. ... 15 – 19 hodin: Odpolední taneček
s Modravankou

Rodiče s sebou k zápisu přinesou platné osobní doklady a
rodný list dítěte.
Mgr. Jana Hanzlová
ředitelka školy

Divadlo „M“ uvádí pohádku:

O MLSNÉM MATESOVI
A PRINCEZNĚ TEREZCE
v neděli 10. 2. 2008 v 15 hodin
velký sál Jílovského zámku

Vážení rodiče a přátelé školy,
jménem vedení školy a pedagogického sboru
Vás všechny srdečně zveme na

7. PLES ŠKOLY
OP ĚT MAŠKARNÍ REJ
který se bude konat
v pátek 15. února 2008 od 20 hodin

v Jílovském zámku
Hudební pohádka o ulhané princezně,
která se kvůli svojí prolhanosti dostala až do pekla.
Délka cca 60 minut, bez přestávky.
Pohádka je vhodná pro děti od 3 let.
Vstupné: 10,- Kč děti a 15,- Kč dospělí

Těšit se můžete na hudební doprovod skupiny
B BAND a bohatou tombolu.
Vstupenky v jednotné ceně 120,-Kč bude možné
zakoupit od 21. ledna 2008 v kanceláři školy u
p. Králové.
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O názvech ulic aneb Po kom se jmenují – I
Bohuslav Ledl
Na úvod o názvech ulic.
Ulice mají svá jména stejně jako lidé. Jsou roztodivná. Taková ulice Celetná neboli Caletná
voněla, protože v ní byl pekař jeden vedle druhého, pekl calty, jak se ve staré češtině říkalo
pečivu. Ty voňavé ulice bývaly blízko náměstí. Za připomínku stojí pražská Celetná ulice
vedoucí od Prašné brány ke Staroměstskému
náměstí a byla součástí tzv. Královské cesty, po
které se ubíraly na Hrad korunovační průvody
českých králů. Zato do Jirchářské nebylo radno zacházet bez zacpaného nosu. Jircháři tu
vyčiňovali kůže močí. Proč? Jednoduše proto,
že jinou kyselinu neznali. V Platnéřské jste si
zas ucpávali uši pro veliký rámus při kování
plátů, krunýřů a kyrysů. Do Mordýřské bylo
raději nezacházet vůbec, název po mordýřích,
zlodějích, raubířích a zabijácích už napovídá
proč. Měly vyhrazeno místo při hradbách a v
temných zákoutích.
Ulice získávaly svoje jména podle míst, kudy
vedly. Tak v Jílovém máme ulice Za Potokem,
V Lesíku, Horskou, Pod Lesem, V Zákoutí. Jiné
mají jména podle vzhledu: Úzká, Krátká, Nedokončená; nebo směru: Teplická, Sněžnická, či
Javorská, vedoucí k nové škole je Školní; ulice s
družstevními byty dostala samozřejmě jméno
Družstevní.
Nás však budou zajímat ulice pojmenované po
různých osobnostech, známějších i zapomenutých. Budu se snažit povědět, co se obvykle
ve škole o nich nepovídá, tedy jakýsi poškolní
či mimoškolní bulvár.
Ulice Boženy Němcové
(Ulice spojující Nábřeží a Sněžnickou ul., je zde
mj. sídlo Odboru místního hospodářství městského úřadu Jílové, dále viz foto - pozn. red.)
Možná jste si při četbě Babičky povšimli, že
postava pana Proška vychází srdečněji než paní
Prošková. Děti se pokaždé těší na příjezd kněžnin na zámek do Ratibořic, protože se s ní vrátí
i jejich otec. O sv. Janu je vše vždy slavnostněji,
neboť to má svátek. Paní Prošková stojí jaksi
mimo dění. Příčinu najdeme v životě Boženy

Němcové. Právě když psala Babičku, myslela
na rodiče. V dopise lékaři Hanuši Jurenkovi
vzpomíná: „Matka …vždy mi všecko zhurta
poroučela a za vše hned trestala a za trest jsem
ji měla vždy odprosit a poděkovat. To bylo mi
něco hrozného a nikdy jsem to neudělala, kdyby mne byla utloukla…Otec mohl se mnou
svést, co chtěl; on mě znal a vždy vlídně mluvil
…a já bych byla proň do ohně skočila, když se
na mne krásným svým okem podíval a řekl:
Jdi, Běto má, učiň tak a tak! – Ani trest od něho
mne tak nebolel…“ Skutečnost se promítla do
literárních manželů Proškových.
Jak se to vůbec má se skutečnou spisovatelčinou matkou? Vycházelo se z Babičky: Babička
měla syna a dvě dcery. Nejstarší žila mnoho let
ve Vídni u přátel, od nichž se vdala. Druhá dcera šla na její místo. Psávalo se, že pravou matkou spisovatelky byla Johana Barbora Terezie
Novotná (1805 - 1855) ještě ne patnáctiletá
a odtud měla plynout ona všechna přísnost.
Svědomitým pátráním se dospělo, že to není
pravda. Ukázalo se, že Boženu Němcovou
porodila starší dcera Johana Marie Magdalena
Terezie Novotná (1797 - 1863). Byla panskou

pradlenou vévodkyně Zaháňské a v době
narození nemanželského dítěte bylo rodičce
20-23 let. Barbora Novotná, jak zní skutečné
jméno Boženy Němcové, se od sňatku rodičů
jmenuje Panklová. Nemanželské dítě uznal za
své 1820 po svatbě v České Skalici rakouský
Němec Jan Křtitel Pankel, panský štolba kněžny Zaháňské.
Obrovské množství spekulací a zpochybňování, rádoby pravdivých, se vynořilo, poněvadž

Nejen pro seniory!

ODPOLEDNE
S MODRAVANKOU

neznáme ani přesný rok spisovatelčina narození. Všeobecně je přijímán rok 1820 známý nám
všem od školních let. Nově se uvádějí roky
1816, 1817 nebo 1818. Nejpravděpodobnější
z možných se ukazuje 1817. Nasvědčuje mu,
že Božena Němcová sama vzpomíná, jak roku
1830 ve třinácti letech přišla na vychování do
zámku ve Chválkovicích do rodiny obročního
Augusta Hocha. Vzpomíná, jak se za ní otáčeli chlapci i mužští s poznámkou „Safiente,
to je hezká holka!“. I to se dostalo do Babičky,
ovšem umělecky přetvořeno. Vzpomeňte si
na Taliána, který má „zájem“ o hostinských
Kristlu a dostane se mu za vyučenou. Vraťme
se k realitě. Myslíte, že by se otáčeli za desetiletým děvčátkem narozeném v roce 1820? To
sotva. Ale za téměř čtrnáctiletou kráskou, která
navíc šíleně ráda tančí, to není nic podivného.
Na zámku ve Chválkovicích učí se německy,
trochu hrát na klavír a šít. Předtím čtyři roky
v obecné škole a další tři roky opakovacích
hodin v České Skalici. Takové „vzdělání“ muselo tenkrát děvčeti stačit. Stane se něco neobvyklého. Božena Němcová, žena s vrozenou
inteligencí, vědomostmi získanými vlastní pílí
a s výraznými literárními vlohami se v dospělosti, po přistěhování do Prahy, vyrovná osobnostem, jako jsou František Palacký, K. J. Erben,
K. Havlíček Borovský nebo přírodovědec Jan
Evangelista Purkyně. Stala se z ní naše největší
spisovatelka. Navíc si dnes na ní ceníme jejich
emancipačních postojů. Na jejím díle, románech, povídkách, reportážích a sbírkách lidové slovesnosti, na vytvořených uměleckých
hodnotách, nemůže ubrat nic skutečnost, je-li
manželským či nemanželským dítětem, ani v
kterém roce se skutečně narodila. Ponechme
si v paměti klidně onen letopočet 1820, jež
jsme slyšeli ve škole. Být spisovatelkou francouzskou, anglickou nebo americkou, věděl
by o ní celý svět. Zcela právem se dostala mezi
desítku největších Čechů.
(Pokračování příště)
Město Jílové
pořádá a zve Vás na

3. ZÁMECKÝ PLES

sobota 16. 2. 2008, 15 – 19 hodin
VELKÝ SÁL JÍLOVSKÉHO ZÁMKU

konaný na Jílovském zámku

Odpolední taneček pro všechny,
kdo se umí dobře bavit.
Dechový orchestr Modravanka se na vás těší!
vstupné: 20,- Kč předprodej, 30,- Kč na místě
předprodej: trafika u koupaliště, lékárna, knihovna
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V SOBOTU 2. ÚNORA 2008
ve 20 – 02 hodin
hraje skupina VIVASONG
předtančení, tombola, občerstvení
půlnoční slosování vstupenek o hlavní ceny
vstupenky v ceně 120,- Kč
předprodej v trafice u koupaliště

Město Jílové vyhlašuje
výtvarnou soutěž pro malé i velké malíře!
V rámci oslav výročí 660 let od první písemné zmínky o našem městě vyhlašujeme VÝTVARNOU SOUTĚŽ s následujícími pravidly:
1) věková kategorie
1. kategorie – děti do 6 let
2. kategorie – děti 6 – 10 let
3. kategorie – děti 10 – 15 let
4. kategorie – nad 15 let
5. kategorie – kolektivy (určeno pro MŠ a ZŠ)
2) téma soutěže
1. Jílové, moje město
2. Jílové pohledem do minulosti
3. Jílové příštího století
Malovat můžete na papír i plátno, pastelkami, vodovými i olejovými barvami, zkrátka vším, čím uznáte za vhodné. Dílo přihlášené do
soutěže musí být uloženo v neoznačené obálce (nebo přebalené
papírem) a k němu musí být přiložena zalepená obálka s následujícími údaji: jméno, rok narození, bydliště. Obálku viditelně označte
věkovou kategorií a číslem tématu, které jste zvolili. Každý může do
soutěže přihlásit maximálně 1 dílo ke každému tématu.

Centrum dětí při základní škole v Jílovém
otevírá novou hernu pro rodiče s dětmi.

Přijďte se svými dětmi
do RÁKOSNÍČKA !!!
Otevřeli jsme 14. ledna 2008 a čekáme na Vás
vždy v pondělí, ve středu a v pátek od 8.30 do 12.30 hodin
v přízemí základní školy na Mírovém náměstí.
Přijít můžete kdykoliv v průběhu otevírací doby.
Co je pro Vás připraveno:
nová herna vybavená hračkami, kobercem, minikuchyňkou
1x týdně program
možnost příležitostného pohlídání Vašeho dítěte
možnost využívání školní tělocvičny
VSTUPNÉ 50,- Kč.

TĚŠÍME SE NA VÁS !!!

Město Jílové vyhlašuje

Výtvarná díla bude hodnotit odborná porota, vyhlášení výsledků
proběhne v rámci slavnostního zahájení 8. ročníku Jílovských slavliterární soutěž pro malé i velké spisovatele!
ností v září 2008.
Uzávěrka soutěže: 31. 5. 2008
Osobně přinést můžete díla přihlášená do soutěže na adre- V rámci oslav výročí 660 let od první písemné zmínky o našem městě
su: Jílovský zámek, kancelář ref. kultury nebo poslat poš- vyhlašujeme LITERÁRNÍ SOUTĚŽ s následujícími pravidly:
tou na adresu: Městský úřad, Mírové nám. 280, 407 01 Jílové.
1) věková kategorie
Obálky označte heslem: VÝTVARNÁ SOUTĚŽ.
1. kategorie – děti do 10 let
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo výtvarná díla použít pro repre- 2. kategorie – děti 10 – 15 let
3. kategorie – nad 15 let
zentační účely města (výstavy, publikování apod.).
2) literární útvar
1. poezie (rozsah max. 1 strana A4)
2. povídka (rozsah max. 3 strany A4)
3) téma
fotografickou soutěž pro malé i velké fotografy!
Místo, kde jsem doma.

Město Jílové vyhlašuje

V rámci oslav výročí 660 let od první písemné zmínky o našem měsDílo přihlášené do soutěže musí být uloženo v neoznačené obálce
tě vyhlašujeme FOTOGRAFICKOU SOUTĚŽ s následujícími pravidly:
a k němu musí být přiložena zalepená obálka s následujícími údaji: jméno, rok narození, bydliště. Obálku viditelně označte věkovou
1) věková kategorie
kategorií a číslem útvaru, který jste zvolili. Každý může do soutěže
1. kategorie – do 18 let
přihlásit maximálně 1 dílo ke každému útvaru.
2. kategorie – nad 18 let
2) téma soutěže
Literární díla bude hodnotit odborná porota, vyhlášení výsledků proRomantické Jílové
běhne v rámci slavnostního zahájení 8. ročníku Jílovských slavností
v září 2008.
Fotografie přihlášené do soutěže musí být uloženy v neoznačené
Uzávěrka soutěže: 31. 5. 2008
obálce a k nim musí být přiložena zalepená obálka s následujícími
Osobně přinést můžete díla přihlášená do soutěže na adresu: Jílovúdaji: jméno, rok narození, bydliště. Obálku viditelně označte věkoský zámek, kancelář ref. kultury nebo poslat poštou na adresu: Městvou kategorií. Každý může do soutěže přihlásit maximálně 3 fotoský úřad, Mírové nám. 280, 407 01 Jílové. Obálky označte heslem:
grafie.
LITERÁRNÍ SOUTĚŽ
Fotografie bude hodnotit odborná porota, vyhlášení výsledků proPořadatel soutěže si vyhrazuje právo díla použít pro reprezentační
běhne v rámci slavnostního zahájení 8. ročníku Jílovských slavností
účely města (výstavy, publikování apod.).
v září 2008.
Uzávěrka soutěže: 31. 5. 2008
Osobně přinést můžete díla přihlášená do soutěže na adresu: Jílovský zámek, kancelář ref. kultury nebo poslat poštou na adresu: Městský úřad, Mírové nám. 280, 407 01 Jílové. Obálky označte heslem:
FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ.
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo fotografie použít pro reprezentační účely města (výstavy, publikování apod.).
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Činnost Základní školy Jílové a MŠ Modrá - prosinec 2007
6.12.
14.12.

Základní škola

19.12.

19.12.

5.12.

Centrum dětí a mládeže

5.12.
10. – 17.12.
12.12.

Školní sportovní klub

14.12.

3.12.
4.12.
Mateřská škola

5.12.
6.12.
12.12.
17.12.

Životní jubilea
V tomto měsíci se dožívají významných
životních výročí (65, 70, 75, 80, 81, 82 let a
výše) někteří občané Jílového. I my se připojujeme se symbolickou kytičkou k ostatním
gratulantům.
LEDEN
Adámková Blažena
Jílové
Barochová Alena
Jílové
Benátová Františka
Kamenná
Cvejn Bohumil
Kamenná
Forgačová Julie
Jílové
Frkalová Věra
Kamenná
Gregor Jaroslav
Kamenná
Grulich Bohumír
Martiněves
Grulich Pavel
Modrá
Hasnedl Otto
Kamenná
Hrdlička Rudolf
Kamenná
Jindová Jarmila
Kamenná
Kučera Vojtěch
Modrá
Kremeň Milan
Kamenná
Macková Markéta
Kamenná
Matějková Anna
Kamenná
Myška Václav
Kamenná
Paikert Josef
Jílové
Řádek Zdeněk
Kamenná
Schrollová Milena
Jílové
Slavětínský Alois
Kamenná
Sýkora Zdeněk
Modrá
Syrový Jaroslav
Sněžník
Tošnarová Helga
Kamenná
Toulcová Marie
Kamenná
Vařák Zdeněk
Kamenná
Zub Josef
Kamenná
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Burza škol
Žáci devátých tříd se zúčastnili burzy škol.
Vánoční trhy
Děti si připravily různé výrobky, které prodávaly na vánočních trzích.
Projektové vyučování
V prvních a druhých třídách proběhlo projektové vyučování. Děti si samy
vybraly jakého vyučování se chtějí zúčastnit, měly na výběr z VV, Pč, HV a
TV. Všechny tyto předměty byly se zaměřením na Vánoce. Po té proběhly
besídky od 16,30 hod.
Spaní ve škole
V rámci projektového vyučování třídní učitelky připravily pro druháky
spaní ve škole.
Školou chodí Mikuláš
Mikuláš, anděl a čert navštívili první a druhou třídu ZŠ. Dále pak MŠ Modrá
a Jílové. Pro všechny děti byly připraveny sladkosti.
Pekelné odpoledne
Pro zlobivé děti bylo připraveno „PEKLO“ a pro hodné děti „NEBE“. Mikuláš
pak obdaroval každé dítě, které mu řeklo básničku.
Pečeme si cukroví
Letos si děti upekly pět druhů cukroví. Pečení se zúčastnil celý I. stupeň.
Motání svíček z včelích plástů
Lidé si mohli vyrobit z včelích plástů svíčky.
Sálová kopaná v Křešicích
Vybraní žáci z pátých a šestých tříd se zúčastnili turnaje v sálové kopané. Z
osmi zúčastněných se naši žáci umístili na krásném 2. místě.
Ve všech zájmových útvarech ŠSK proběhly vánoční turnaje a besídky.
Vánoční výzdoba školky
Zábavný pořad pro děti
Michal k snídani - kino Sněžník Děčín
Mikulášská nadílka
Výlet do Prahy na vánoční trhy na Staroměstské náměstí
Zdobení vánočního stromečku
- vycházka ke krmelci
- hostina pro lesní zvířátka
Vánoční besídka

Závody psích spřežení Spaní ve škole
Musher´s Club Děčín zve všechny na další ročník závodů psích spřežení, které se
uskuteční ve dnech 2. – 3. 2. 2008 na Sněžníku. Závod se pojede jako součást seriálu
mistrovství České republiky ve sprintu i v
MIDu. Po dohodě s polskými kolegy se letos
pojede závod i jako Polský pohár. Základní
okruh bude měřit 9,9 km, k této délce se
budou ubírat nebo přidávat různě dlouhé
smyčky, aby bylo dosaženo předepsaných
délek tratí.
Podrobnosti o závodech budou zveřejněny na plakátech, ve sdělovacích prostředcích a na internetových stránkách
www.mushing.cz, www.mushingdc.cz
(neš)

Letos poprvé připravily třídní učitelky druhých tříd pro své žáky spaní ve škole. Toto
spaní proběhlo v rámci projektového vyučování. Všichni spali v prostorách družiny. Pro
odvážné děti byla připravena stezka odvahy
po škole, kdy procházely jen s třídní učitelkou za světla svíčky celou školu, od půdy
až po sklep. Ke snídani použily děti vánoční
cukroví, které si upekly v rámci akce „Pečeme si cukroví“ na vánoční besídku. Akce
splnila veškerá očekávání a doufáme, že se
bude opět opakovat za rok.
Hanka B.

Prodám garsonku v Jílovém,
v prvním nadzemním podlaží.
Cena dohodou.
Tel.: 605 401 230
Pronajmu byt 1+1 v Jílovém.
Tel.: 723 510 666
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