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MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

VESELÉ VELIKONOCE
A KRÁSNÉ JARO
Několik čísel o Jílovém v roce 2007
Každoročně pro vás připravujeme malé, číselné ohlédnutí za
životem v našem městě v uplynulém roce. Ani letos tento článek
nemůže chybět. Tak vzhůru do světa čísel.
Ohlédnutí začneme počty obyvatel. Na počátku roku mělo Jílové
celkem 5247 obyvatel, na konci roku pak 5257 obyvatel. V průběhu roku se 137 lidí přistěhovalo, 146 odstěhovalo. Přivítali jsme
celkem 71 nových občánků města, nejvíce dětí (10) se narodilo
v dubnu a červenci. Naposledy jsme se rozloučili s 52 spoluobčany.
Pro chod každé obce či města je důležitý jejich rozpočet. Ten
jílovský dosáhl za uplynulý rok na straně příjmů hodnoty celkem
53.188.466 Kč. Na příjmech se nejvýrazněji podílely daňové příjmy, a to částkou 40.581.844 Kč, tj. 75,8 % celkových příjmů. Na
straně výdajů dosáhl rozpočet hodnoty celkem 52.411.824 Kč. Z
této částky činily kapitálové výdaje celkem 5.129.867 Kč a běžné
výdaje 47.757.923 Kč.
V rozpočtu města hrají výraznou a především nemilou roli dlužníci. Ti dluží městu např. na nájemném za byty či nebytové prostory
téměř 900 tisíc Kč, na poplatcích a pokutách za odpady 800 tisíc
Kč, na dalších pokutách 125 tisíc Kč, na poplatcích za psy 24 tisíc
Kč, na hřbitovních poplatcích 15 tisíc Kč atd. Nutno dodat, že dluhy jsou ze strany města vymáhány právní, soudní a exekutorskou
cestou!!!
Město spravovalo v uplynulém roce celkem 157 nájemních bytů.
V tomto počtu činí nejvyšší položku panelový dům v Nové ul.,
kde je 72 bytů. Počet bytů ve vlastnictví města se výrazně snížil
díky rozsáhlému odprodeji bytů do soukromého vlastnictví, který probíhal od r. 2002. Kromě toho město pronajímalo také 21
nebytových prostor.
Z města se vyvezlo celkem 2232 tun odpadu. Z tohoto celkového
množství činil např. nebezpečný odpad 13 t, objemný odpad 252
t, stavební odpad 502 t, pneumatiky 11 t, elektrozařízení, elektroodpad 20 t (z toho: lednice 9 t = 214 ks,televize 11 t = 398 ks),
směsný komunální odpad 1014 t. Celkové náklady města dosáhly
částky 3.598.544 Kč, proti tomu celkové příjmy 2.541.081 Kč.

Jílové je obklopeno krásnými lesy, z nichž celkem 311 ha je ve
vlastnictví města. Pro jejich další zkrášlení bylo vloni vysázeno
celkem 490 buků, 1100 dubů a 1000 smrků. Vytěžilo se celkem
449 m3 dřeva, z toho se 349 m3 odprodalo. Celkové výdaje na
lesní hospodaření byly 418 tisíc Kč, celkové příjmy 428 tisíc Kč.
V obřadní síni Jílovského zámku bylo uzavřeno celkem 71 manželství. Bylo zde uspořádáno 6 vítání občánků, kterých se zúčastnili
rodiče se 70 novorozenými dětmi.
Zajímavé ohlédnutí nabízí kulturní dění na Jílovském zámku.
Nabídka čítala celkem 41 akcí – z toho 7 odpoledních tanečků
pro seniory, 10 pohádek pro malé diváky, 5 divadelních kaváren,
2 zámecké podvečery se slavnou osobností, 6 koncertů různého
zaměření, 11 dalších akcí, mezi které počítáme např. plesy, Jílovské slavnosti, festival Zámecká kramle atd. K uvedeným počtům
nutno ještě přiřadit uspořádání 11 tematických výstav. Ke kulturním akcím patří samozřejmě diváci. Těch bylo celkem 1500, nejvíce se jich sešlo na říjnové Čertovské pohádce (134) a na květnovém setkání s bavičem Vladimírem Hronem (111).
Městská knihovna evidovala celkem 256 čtenářů, z toho 182
dospělých a 74 dětí. Svým návštěvníkům nabízela některou ze
16.993 publikací či z 15 různých titulů dětských i dospěláckých
časopisů. Čtenáři uskutečnili celkem 18.353 výpůjček. Velký zájem
je rovněž o veřejný internet v knihovně. Tuto službu využilo 1200
zájemců, kteří u počítačů strávili celkem 1160 hodin.
Na jílovském koupališti našlo osvěžení celkem 4.374 návštěvníků,
z toho 2.221 dětí a 2.153 dospělých. Je to nejméně od r. 1999,
důvodem bylo nevlídné počasí, díky kterému bylo koupaliště
otevřeno pouze 36 dní. Přesto dosáhly provozní náklady výše
768.154 Kč, z toho bylo 252.470 Kč za spotřebovaných 8.546 m3
vody.
Autobusy Dopravního podniku města Děčína se přepravilo
celkem 609.230 cestujících, z toho na lince č. 5 (Děčín – Jílové
– Libouchec) 572.200 osob a na lince č. 11 (Děčín – Sněžník)
24.103 osob. Doplníme informaci, že v r. 2007 město ze svého
rozpočtu na dopravní obslužnost již nevydávalo žádné ﬁnanční
prostředky, vše je smluvní záležitostí mezi dopravcem a Ústeckým krajem.
(mst)

POZVÁNKA
na 15. zasedání Zastupitelstva města Jílového, které se bude konat v úterý 22. dubna 2008 od
16 hodin v 1. patře Jílovského zámku. Program bude zveřejněn na plakátech.
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Znak města
Jílové má ve svém znaku sovu. Sova vždy platila za ptáka tajemného, záhadného, budícího strach a nedůvěru. Tím budila zájem lidí
od pradávna. Dokonce jí byly přisuzovány některé lidské vlastnosti.
Sova, jako symbol moudrosti a učenosti se dostala do znaku mnoha
měst. Jílové je jedním z nich.
Kde se sova v Jílovém vzala? Možností je více, sami se rozhodněte,
čemu dáte přednost. Původní název Jílového zněl Eulau, přeneseně
„Údolí sov“, krásný romantický název. Další verze uvádí, že za jílovský
znak byl považován již od konce 17. století obraz rychtářské pečeti,
jehož nejstarší dochovaný otisk je z roku 1670. Prvním dokladem o
praktickém využití znaku a také dokladem o jeho podobě je secesní
znak na budově školy na náměstí (viz fotograﬁe). Znak pochází ze
začátku 20. století a bohužel nám neříká nic konkrétního o barevném vyvedení znaku – i o tom se vedly spory.
Autorem současné podoby znaku je pan Stanislav Kasík, Heraldická
kancelář „Dauphin“, Roudnice nad Labem. Z jeho Ikonograﬁe znaku
vyjímáme: „Ve znaku je hlavní ﬁgurou sova ve své přirozené podobě.
V obecní symbolice se používá již více jak tři století a je zároveň mluvícím znamením. Sova vždy seděla na stromu – dubu, jehož exteriér
byl nějakým způsobem umenšen a neměl charakter botanicky plnohodnotného objektu. Přesto to byl strom živý – olistěný. Rostl vždy
na trávníku. Tinktury znaku jsou určeny s ohledem na skutečnost,
že kombinace zlatá a černá byla odvozena neseriózním způsobem.
Původní barevnost počítala s přirozenými ﬁgurami ve stříbrném
štítu.“
A jak se to má se sovou v historii? Staří Egypťané i Slované považovali
sovu za něco zlověstného. V Indii byla sova ptákem mrtvých a zobrazována byla zpravidla na hrobkách. V Číně pak byla sova sice ptákem

strašidelným, na druhou stranu ale byla také symbolem bohatství.
Naopak oblíbená byla sova u Řeků. Bohyně Athéna, patronka města
Athény, měla sovu jako svůj symbol – symbol moudrosti a učenosti.
Odtud se také bere přísloví „nosit sovy do Athén“, což je podobné
našemu českému „nosit dříví do lesa“, tedy „zbytečně se namáhat“. V
Řecku byla sova častým motivem na mincích a také na řadě užitných
předmětů. Bible o sovách mluví jako o nečistých ptácích. Dodnes je
rozšířena pověra, podle níž je sýček obecný, latinsky Athene noctua,
považován za nositele neštěstí. Svým houkáním údajně přivolává
smrt. Na druhou stranu,
protože sova vidí v noci a
působí vážným a přemýšlivým dojmem, je symbolem
moudrosti, jež proniká temnoty nevědomosti.
Vzhledem k tomu, že Jílové má sovu ve svém znaku, bylo by hezké mít také
svou sbírku sov. Tak jako v Máslovicích mají muzeum másla, mohli
bychom mít u nás stálou expozici sov. Rok 660. výročí je dobrým
důvodem k jejímu založení. Vyhlašujeme tedy tímto sbírku sov. Sovy
malované, modelované, vyřezávané, skleněné, keramické, malé i velké, koupené i doma vyrobené, můžete přinést a darovat v kanceláři
paní Nedvědové na Jílovském zámku. Pokud se sbírka podaří, bude
mít výstava svou premiéru v rámci Jílovských slavností v září letošního roku. Za darované sovičky předem děkujeme.
(PeN)

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
V úterý 19. února 2008 se konalo 13. zasedání Zastupitelstva města Jílového. Přítomno bylo 18 zastupitelů z celkového počtu 21 zastupitelů. Toto jednání bylo svoláno na základě usnesení lednového zasedání zastupitelstva, a to mimo již schválený přehled termínů zasedání zastupitelstva města v letošním roce. Hlavní náplní programu byla problematika prodeje či převodů pozemků z majetku města.
Zastupitelstvo města projednalo:
• zápis z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva města Jílového ze dne 18. 2. 2008
• informaci o dopravní obslužnosti a úpravě školních spojů
• informaci o projektu CZECH POINT na Městském úřadu Jílové
• zásady prodeje obydlených domů a bytů v majetku města Jílového
• zveřejnění záměru prodeje pozemků dle 10 předložených žádostí
• prodej pozemků dle 5 předložených žádostí
• 2 žádosti města na Pozemkový fond ČR o převod pozemků
• úpravu znění usnesení Zastupitelstva města Jílového ze dne 29. 1. 2008 v záležitosti směny pozemků v k. ú. Bynov ve vlastnictví Statutárního města Děčín za pozemky v k. ú. Martiněves u Děčína ve vlastnictví města Jílového
• oddělení částí pozemků v k.ú. Jílové u Děčína dle předloženého graﬁckého návrhu
• smlouvu o dílo mezi objednatelem Městem Jílové a zhotovitelem Projektovým ateliérem pro architekturu a pozemní stavby, spol. s.r.o.,
Bělehradská 199/70, Praha 2 ve věci „Jílové – řešení centrální zóny města, včetně návrhu dostavby Mírového náměstí“
• ustavení pracovní skupiny na přípravu zásad prodeje pozemků z majetku města ve složení: Stuchlík Jiří, Koudelka Miloš, Huzan Ludvík +
dva členové ﬁnančního výboru Zastupitelstva města Jílového
Kompletní usnesení na www.mujilove.cz – Samospráva – Zastupitelstvo – Usnesení.

Policejní přebory
Policie České republiky, Oblastní ředitelství služby cizinecké policie Ústí nad Labem, Skupina služební kynologie Sněžník pořádají ve dnech
14. 4. - 17. 4. 2008 v areálu na Sněžníku již III. ročník přeborů Oblastního ředitele služby cizinecké policie Ústí nad Labem ve vyhledávání
omamných a psychotropních látek a výbušnin, Sněžník 2008. V pondělí 14. 4. 2008 v době od 15.00 hod. do 16.00 hod. proběhne slavnostní zahájení přeborů s následnou soutěží služebních psů v poslušnosti. Slavnostní vyhlášení výsledků přeborů za účasti vedení služby
cizinecké policie Ústí nad Labem, zástupců organizací spolupodílejících se na materiálním zajištění a mediálních partnerů se bude konat
ve středu 16. 4. 2008 ve 14, 00 hod. Z technických a organizačních důvodů není možné účastnit se přímé disciplíny ve vyhledávání drog a
výbušnin.
Další informace: tel.: 412 550 220, mobil: 602 180 534, e-mail: scp.ul.ssk.sneznik@pcr.cz.
(ssk)
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O ČEM JEDNALA RADA MĚSTA JÍLOVÉHO
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Na své 22. schůzi konané dne 25. února 2008 mimo jiné projednala:
zápis komise výstavby ve věci kontroly technického stavu bytu č. 2, Modrá 169, Jílové, čerpacího místa pro hasičskou techniku
na Jílovském potoce, opravu sociálních zařízení v budově základní školy na sídlišti, směny pozemků v Martiněvsi
dopravní obslužnost na trase Děčín – Libouchec, problematiku dopravy jízdních kol na trase Děčín – Sněžník, jednání s
Krajským úřadem ve věci zajištění cyklobusů
návrh na vyřazení hasičského vozidla Tatra T 148 z majetku města pro jeho nerentabilitu a špatný technický stav
možnosti převodu hasičského vozidla IFA od obce Doubice do majetku města
dopis p. Musila Aloise, Kamenec ze dne 21. 2. 2008
informaci o jednání se zahrádkáři – kolonie za kostelem
informaci o jednání zástupců města a Chráněné krajinné oblasti (NATURA 2000)
žádost majitelů domu V Zeleni 314, Jílové o pokácení nebezpečné břízy
žádosti o pronájem pozemku
dopis p. Jitky Bendové ze dne 13. 2. 2008
prezentaci projektu RD Kamenná na webových stránkách Města Jílového
premiéru české verze ﬁlmu o Českosaském Švýcarsku dne 21. 2. 2008 v Krásné Lípě
nepřidělení dotací na projekty „Elce pelce v naší školce podruhé – děti dětem“ a „Oslavy 660. výročí od první písemné
zmínky o městě Jílovém“
dotace na projekt „Projektová dokumentace ke stavbám na silnici č. I/13“ pro rok 2008
výsledek zápisu dětí do 1. tříd ZŠ pro škol. rok 2008/2009 ve dnech 18. a 19. 1. 2008
návrh průvodcovské sezóny na rok 2008 v Jílovském zámku
návrh provozu informačního centra v r. 2008
program 14. zasedání Zastupitelstva města Jílového konaného dne 11. 3. 2008
dodatek ke smlouvě o nákupu, zpracování a distribuci knižních fondů pro Městskou knihovnu Jílové ze dne 29. 1. 2008
předložený povodňový plán f. SCA Packaging ČR, s.r.o., divize Jílové
záměr nájemce pozemku v Martiněvsi pokácet 5 ks starých ovocných stromů
vydání souhlasného stanoviska ke stavbě pergoly na pozemku v Martiněvsi
vydání souhlasného stanoviska s realizací výstavby oplocení na pronajatém pozemku
vydání souhlasného stanoviska k oplocení pozemku v k.ú. Jílové
vyúčtování pojistné smlouvy mezi městem a pojišťovnou Kooperativa za rok 2007
uzavření smluv o úrazovém pojištění na rok 2008 pro strážníky Městské policie Jílové a pro členy Jednotky Sboru
dobrovolných hasičů Jílové – Modrá
povolení hudební produkce dne 21. 6. 2008 do 23.00 hod. v rámci festivalu „Zámecká Kramle 2008“ na základě žádosti
pořadatele
vydání plastových karet Klubu českých turistů s motivem zámku a rozhledny
vyřazení a prodej (20,- Kč/ročník) časopisů z r. 2006, 2007 z Městské knihovny Jílové
pronájem venkovního areálu Jílovského zámku na uspořádání akce „Trabantí srážení 2008 Jílové DC“ ve dnech 30. 5. – 1. 6. 2008
včetně hudební produkce ve dnech 30. 5. a 31. 5. do 23.00 hod.
přípravu podkladů pro výstavbu garáží v Martiněvsi
Kompletní usnesení na www.mujilove.cz – Samospráva – Rada – Usnesení.

UDÁLOSTI ZA ÚNOR 2008 – JÍLOVÉ A OKOLÍ
Sprejer poničil garáž
Neznámý sprejer poničil v Jílovém svými malůvkami fasádu domu v ulici Dlouhá a poté ještě řadové garáže v ulici Elišky Krásnohorské.
Škoda byla předběžně vyčíslena na částku deset tisíc korun. V případě, že sprejer bude dopaden, může počítat s trestem odnětí svobody
až na jeden rok.
Pokus mu nevyšel
Neznámý pachatel se pokusil v Jílovém na ulici Boženy Němcové vniknout do zaparkovaného osobního motorového vozidla značky Škoda
Octavia. Jeho pokus spočíval v tom, že vozidlo chtěl otevřít přes zámek, kde vyvrtal asi 8 mm otvor. Do vozidla se naštěstí pachatel nedostal. I tak ale svým jednáním způsobil majiteli vozidla škodu ve výši dvacet tisíc korun. Za trestný čin poškozování cizí věci hrozí pachateli
trest odnětí svobody až na dva roky.
Řídil s alkoholem
Muž z Děčína byl policisty v Jílovém přistižen při řízení vozidla pod vlivem alkoholu. V dechu mu bylo naměřeno 1,07 promile. Muž se tak dopustil trestného činu Řízení pod vlivem
návykové látky, za který mu hrozí trest až jeden rok odnětí
svobody.
Pomáhat a chránit
Počínaje únorem 2008 odstartovala celorepubliková náborová
kampaň Policie ČR. Motto zní „Pomáhat a chránit“. Tento slogan se
objeví v televizi, v tisku, na plakátech i na internetu, ale zároveň se
objeví i na všech policejních vozech. Pro všechny zájemce o práci u Policie ČR byla zřízena speciální telefonní linka 800 880 910.
Všechny důležité informace můžete získat na kterékoliv policejní
služebně Policie České republiky
vrchní inspektor nprap. Cvik Ladislav
tiskový mluvčí OŘ PČR Děčín
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Postup prací na 1. změně územního plánu sídelního útvaru Jílové (ÚPn SÚ)
Návrh ÚPn SÚ byl posouzen Krajským úřadem Ústeckého kraje. V současnosti Stavební úřad Městského úřadu Jílové oznamuje vystavení a
veřejné projednání ÚPn SÚ – veřejná vyhláška v plném znění je k dispozici na úřední desce města či na webových stránkách města (www.
mujilove.cz – Úřední deska). Po dobu 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky, tj. v době od 3. 4. 2008 do 2. 5. 2008 bude návrh vystaven
k veřejnému nahlédnutí na podatelně Městského úřadu Jílové, na stavebním úřadě tamtéž, v elektronické podobě též na www.mujilove.
cz . Veřejné projednání se uskuteční 6. 5. 2008 od 14,00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu Jílové. Nejpozději při veřejném projednání může každý uplatnit své připomínky a vlastníci staveb a pozemků dotčených návrhem námitky. Po veřejném projednání bude návrh
předložen zastupitelstvu města k vydání územního plánu.
(StÚ)

PROJEKTY - III.
V lednovém a únorovém vydání našich novin jsme představili pětici důležitých projektů, na kterých bude naše město pracovat v tomto
roce – změna územního plánu, rekonstrukce a dostavba náměstí, sportovní a rekreační areál, rodinné domy Kamenná, další etapa rekonstrukce zámku. Dnes přehled uzavřeme závěrečnou trojicí projektů.

Stavby na silnici č. I/13
Od podzimu minulého roku se realizuje projekt s názvem „Projektová dokumentace ke stavbám na silnici č. I/13“. V rámci tohoto projektu
bude zpracována dokumentace ke trojici oboustranných, autobusových zálivů včetně přechodů pro chodce, a to v Martiněvsi u tiskárny
STIPO, v Modré u motorestu a u prodejny potravin nad továrnou PLAST. Dále bude řešena směrová úprava hlavní silnice v Martiněvsi mezi
tiskárnou STIPO a bývalou restaurací U kameníka včetně vyprojektování chodníku v tomto úseku. Posledním úkolem je vyřešení přechodu pro chodce u koupaliště. Při řešení tohoto místa vyvstala nutnost komplexního řešení celé křižovatky hlavní silnice, Javorské ulice a
nájezdu na náměstí. Navrhuje se varianta okružní křižovatky, a to i v návaznosti na výše uvedený projekt dostavby náměstí. Celý projekt je
naplánován až po úroveň vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení a je dělán v koordinaci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. Realizaci zajišťuje Atelier APIS, s. r. o., Nový Bor, Ing. Vladimír Frančík. Celkové náklady projektu: 693.000 Kč, z toho 519.000 Kč formou dotace,
kterou město obdrželo od Státního fondu dopravní infrastruktury.

Market
Otázky na další osud výstavby marketu v našem městě jsou asi nejčastějšími dotazy ze strany veřejnosti. Je to jeden z projektů, který je
přímo závislý na dokončení výše popsané 1. změny územního plánu. V současnosti je s investorskou společností Allianz Real Estate, s. r.
o., Praha uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní na příslušné pozemky určené k výstavbě marketu. Jakmile bude změna územního
plánu dokončena, je uvedená společnost připravena okamžitě zahájit všechna potřebná jednání k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Po získání těchto materiálů je připravena market postavit. Měl by být umístěn v Martiněvsi, při hlavní silnici č. I/13, na části
stávajícího škvárového hřiště.

Mostek přes potok
Významnou položkou v rozpočtu města na rok 2008 je investice ve výši 1,3 milionu korun do výstavby mostku přes Jílovský potok v Modré. Jedná se o stavbu v rámci probíhající poslední etapy regulace potoka. Již více než rok probíhá tato rozsáhlá regulační akce v úseku od
mostu u benzínové stanice po motorest. Investorem a garantem regulace je státní podnik Povodí Ohře, správce toku. Dílčí mostky přes
potok jsou ve vlastnictví a správě města, proto bude výstavba nového mostku uhrazena z městské pokladny, organizační a technickou část
zajišťuje rovněž Povodí Ohře. Mostek bude dokončen do 30. 6. tohoto roku.
Na závěr jedna aktualita: informace o projektu výstavby rodinných domů na Kamenné a rekonstrukce centra města lze sledovat na
webových stránkách města … www.mujilove.cz, kde má každý z těchto projektů samostatný odkaz.

Základní škola a mateřská škola Jílové

Zápis do Mateřské školy Modrá
pro školní rok 2008/2009 s nástupem dětí od 1. září 2008.
Termín: od 25. 3. do 28. 3. 2008
Kdy: ráno od 8.00 do 10. 00 hod.
odpoledne od 12.00 do 14.30 hod.
Zapsány mohou být i děti, které plánují nastoupit až během školního roku 2008/09.
Rodiče, kteří uvažují o umístění svých dětí v MŠ, srdečně zveme, aby si přišli prohlédnout prostory a zařízení MŠ i celé klidné
a krásné okolí budovy. Upozorňujeme, že kapacita školy je velmi omezena a přednostně budou přijímány děti zaměstnaných
maminek.

Mgr. Jana Hanzlová, ředitelka školy
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Velikonoční vláček
V sobotu 22. března se můžete svézt velikonočním motorovým vláčkem motoráčkem řady M 131 na trati Děčín – Jílové – Libouchec – Telnice – Krupka – Oldřichov u D. Vláček nebude stavět ve stanicích: Bynov, Martiněves, Modrá, Kamenec, Chlumec. Uvádíme časy odjezdů u
vybraných stanic.
Děčín
8,18

Jílové
8,34

Libouchec

M. Chvojno

Telnice

Krupka

Novosedlice

Oldřichov

8,41

8,45

8,54

9,13

9,18

9,26

15,12

15,28

15,35

15,39

15,48

16,07

16,12

16,20

Oldřichov

Novosedlice

Krupka

Telnice

M. Chvojno

Libouchec

Jílové

Děčín

9,31

9,39

9,44

10,01

10,10

10,14

10,23

10,38

16,39

16,44

17,01

17,10

17,14

17,23

17,38

16,31

(mst)

Výroční turistická známka a razítko
Hezkým suvenýrem i dalším připomenutím letošního jubilea našeho města se může stát zobrazená výroční turistická známka či příležitostné razítko s logem oslav. Známku lze zakoupit za 25,- Kč v Jílovském
zámku, na sněžnické rozhledně, v informačním středisku na Teplické ulici či v podatelně Městského úřadu
Jílové. Razítko získáte na zámku nebo v informačním středisku. Oba suvenýry budou k mání od teď až do
konce kalendářního roku.

O názvech ulic aneb Po kom se jmenují – III
Bohuslav Ledl
V lednovém a únorovém čísle Jílovské sovy
jsme zavítali do ulice Boženy Němcové, Přemyslovy a Libušiny. Tentokrát je na řadě ulice
pojmenovaná po významném, romantickém
básníkovi Karlu Hynku Máchovi.
Tato ulice stoupá strmě od parčíku u Jílovanky směrem k budově základní školy na sídlišti,
podél její zahrady k Revoluční ul. a dále mezi
zahrádkami po levé straně a řadou rodinných
domů po pravé straně až k Polní ul. (pozn. red.)
Ulice Karla Hynka Máchy
Karel Hynek Mácha oslavil loni dvojí výročí; v
dubnu 170 let od vydání Máje a v listopadu
stejný počet roků od básníkova úmrtí. V obecném povědomí je Mácha zakódován, jak ho
vypodobnila Myslbekova socha v petřínských
sadech. Romantický mladíček s rozevlátým
pláštěm a kyticí šeříku v ruce. Nic takového!
Mácha byl vysokého a štíhlého vzrůstu, snědé tváře a kučeravých vlasů. Měl bezesporu
úspěch u žen a dívek. Jeho deníkové záznamy
se tím netají.
V dobách, kdy ještě v Čechách nebylo po
železnici ani vidu ani slechu, se všude dostával
po svých. Procestoval křížem krážem Čechami,
navštívil, popsal, nakreslil celou řádku hradů.
Na Děčínsku navštívil zříceninu hradu Vrabince
u Děčína a Českou Kamenici. V knize o Máchovi od Karla Jánského se dovídáme: „Patrně o
Vánocích 1835 dostal se Hynek s Antonínem
Šimákem (1808-1876) z Pomyšle na toulkách
po severních Čechách až do Saské Kamenice k
jednomu známému lesníku. Sami si tam vařili,
dělali si rybu k večeři, ale sháněli dřív recepty, jak
ji připravit“. A tady má Kamenice jednu literární
záhadu, snad chybu, která přecházela z jedné
máchovské publikace do druhé. Byla vysvětlena až koncem 80. let minulého století, že nešlo
o Saskou nýbrž Českou Kamenici. Při putování
zimní krajinou, byl právě Štědrý den, se mu
hlavou asi honily verše z právě vznikajícího
Máje. „…krajinou, kam oko jen dosáhlo, po dole,
po horách, lesy, jezerem, polem, co příkrov daleký sněhu se bělmo táhlo…

Okolí Doks se říká Máchův kraj. Zdejšímu Velkému rybníku, snad nejstaršímu v Čechách,
zbudovaného Karlem IV., se dostalo pojmenování Máchovo jezero. Nejdelší cestu podnikl do
Itálie r. 1834 s přítelem Ant. Strobachem. Přešel
Alpy do Benátek, přeplavil se do Terstu, přes
Slovinsko a Rakousko se vracel domů. Alpy
přecházel kolem Brenneru, přibližně místy,
jimiž dnes vede dálnice. Do cestovního deníku
si o tom zapsal: 18.(srpna) Ráno ve čtyry vstali
a lehli opět. Po chvíli vstali zas a lezli na Brenner.
Ze začátku ustavičně lesem. Pak jsme se rozdělili. Já lezl pod hřebenem. Vergiss mein nicht.

(=nezapomeň na mne). Hora se sněhem. Slunce
vycházelo. Mlhy se honily. Oblaky kryly horu. Lezli dále, blízko nahoře ztratili jsme se. Oblaky pode
mnou. Sněhové hory. Oblaky u mě. Já lezl výše
tmou. Na dolejší špici. Tma. Houkal jsem. Echo.
Zvonky. Vítr rachotil kostlivci. (= jako kostlivec)
Snášel žebra a kamení. Skalina jako strašidlo.
Nikde žádný. Oblaky se valily temněji. Kamení
padalo. Strobach nade mnou na hřebeně. Světlo.
Zas tma. Lezli jsme na vrcholek. Podruhé. Noha
se třásla. Lezli z hory. Sennhütte. (=salaš, koliba)
Jedli mléko a sejr. Pes. Zápis zakončí hezky česky.
Slezli jsme po prdeli.
Po studiích nastoupil do advokátní kanceláře
J. F. Durase v Litoměřicích. Po Máchově smrti
se dlouho po městě vyprávělo, jak se jednou
básník pral s litoměřickým katem. To bylo tak.
Cholerický a výbušný městský kat Ledvina vtrhl do kanceláře. Nezaplatil jakýsi úřední popla-

tek, neboť se mu zdál příliš vysoký. Mácha se
mu snažil vysvětlit, že částka odpovídá platným předpisům. Z vedlejší místnosti vešel i
právník Duras a rozlícenému katovi povídá, že
i on si nechá zaplatit za vykonání ortelu… „Vás,
vy darebáci, budu věšet úplně zadarmo“, zahuláká vzteklý Ledvina. Mimochodem, nezdá
se vám, že celá scéna by se mohla odehrát až
sem i dnes? Jenže dál, nevím, nevím, jaký by
to mělo dozvuk pro Máchu. No, pokračujme.
To již Mácha nelenil, milého kata chytl za límec
a kalhoty v místech, kde končí záda, požádal
jiného klienta, aby otevřel dveře, a zpitomělého Ledvinu doslova vyhodil z kanceláře.
Ten slítl ze schodů, utržil něco boulí a modřin.
Že jste se s něčím podobným již setkali? No
samozřejmě, v Haškově Švejkovi, v místě, když
si „starší šedivý pán“ přijde k feldkurátu Katzovi vymoci peněžní dluh, Švejk jej vykopne ze
dveří. Jenže tady se jedná o jednu z mnohých
Haškových vymyšlených směšností. U Máchy
o skutečnost. Myslíte, že si na Máchu a Durasovu kancelář litoměřický popravčí stěžoval?
Kdeže, tenkrát vládly jiné časy! Ledvina hezky
pokorně poplatek zaplatil. Když se po Máchově smrti ukázalo, čím Mácha byl, celý život se
vychloubal, jak ho vyhodil český básník.
Jistě jste si v úryvku Máchova italského deníku
všimli, že se mu při psaní mísila německá slova s českými. Mácha začínal zprvu psát básně
německy. Dochoval se sešit Versuche des Ignaz
Mácha – Pokusy Ignáce Máchy. Německé básně byly opravdu skutečnými pokusy a zkouškami. Pozdějším českým výtvorům se v žádném
případě nemohli rovnat. Že začal psát básně
mateřským jazykem, se zasloužil Josef Jungmann, jehož přednášky Mácha navštěvoval.
Bylo zvykem, že Jungmannovi žáci předkládali
svoje literární výtvory. Jednou mu Mácha přinesl jednu ze svých prvotin, báseň Svatý Ivan.
Přijal ji a příští hodinu celé třídě přečetl a vyvolal nahlas Máchovo jméno. Začínající poeta od
té chvíle už literárně tvořil jenom česky.
(Pokračování příště)
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Hasičský kulturní víkend v Jílovém
Dne 1. 3. 2008 proběhl v prostorách Jílovského zámku hasičský ples pořádaný Sborem dobrovolných
hasičů Jílové - Modrá. Největší zásluhu na uspořádání této akce měla jako již tradičně starostka našeho
sboru p. Božena Sýkorová, které tímto patří velké poděkování. Dále je třeba poděkovat všem sponzorům, kteří přispěli v podobě různých darů do tomboly. K tanci a poslechu hrála kapela s názvem
Helena a její chlapci. Všechny vstupenky (celkem 131) byly zcela vyprodány. Zájem o hasičský ples je s
každým rokem čím dál větší.
Druhý den, v neděli 2. 3. 2008, proběhl též v Jílovského zámku dětský karneval s účastí 138 dětí a
dospělých. Pořadatelské činnosti se úspěšně zhostili mladí hasiči našeho sboru pod vedením p. Sýkorové, Čechové, Mošnerové, Rakoušové Jaroslavy a Rakoušové Petry. Jmenované jsou vedoucími mládežnických kategorií našeho sboru.
Tato akce měla u občanů Jílového také veliký ohlas a úspěch. Touto cestou bychom se chtěli omluvit všem dětem i dospělým, kteří se na
některou z výše uvedených akci nedostali. Prostory Jílovského zámku jsou velmi pěkné, ale kapacita sálů je omezena.
Děkujeme za pochopení.
V příštím roce na shledanou.

(SDH)

Na duben připravujeme
sobota 5. 4. DUO FORTE pro pohodu
15 – 19 hodin, velký sál Jílovského zámku
vstupné: 20,- Kč v předprodeji, 30,- Kč na místě
Odpolední taneček pro všechny bez rozdílu věku. Duo Forte vám
zlepší náladu!
sobota 12. 4. Procházka historií Jílového
sraz ve 14 hodin u kostela Nejsvětější Trojice
S průvodci vyrazíme na první z procházek po
okolí Jílového, vhodná i pro rodiny s dětmi.
Bližší informace v samostatném článku.

Odpolední taneček nejen pro seniory!

DUO FORTE
PRO POHODU
sobota 5. 4. 2008, 15 – 19 hodin
VELKÝ SÁL JÍLOVSKÉHO ZÁMKU

neděle 13. 4. pohádka Tři prasátka
15 hodin, velký sál Jílovského zámku
vstupné: 10,- Kč děti, 15,- Kč dospělí (vstupenky v prodeji pouze
před představením)
Hudební pohádka Jaroslava Junga pobaví nejen děti, ale i jejich
rodiče! Pro děti od 3 let, cca 40 minut bez přestávky.
sobota 19. 4. divadelní kavárna JAM
17 hodin kavárna, 18 hodin představení, velký sál Jílovského zámku
vstupné: 40,- Kč v předprodeji, 50,- Kč na místě
Divadelní hru ze současnosti (s živou kapelou na jevišti) přiváží
divadlo Schod z Valašského Meziříčí.

První procházka historií Jílového
V rámci oslav 660. výročí od první písemné
zmínky o našem městě plánujeme řadu tří
výletů po Jílovém, každý z nich pak chceme
spojit s prohlídkou a výkladem k nějakému
zajímavému místu. Zveme vás na první procházku po okolí Jílového, která bude vhodná
i pro rodiny s dětmi. Pro zájemce je zajištěna
prohlídka kostela s výkladem, podíváme se
i na kůr k varhanám. Dál cesta povede po ulici
Sněžnická, asfaltkou za chatou Mír se vydáme do Martiněvsi, pak
ke studánce a případně ke Kamennému dvoru. Nakonec podél
Jílovského potoka dojdeme zpět do Jílového na náměstí. Zájemci se sejdou v sobotu 12. dubna ve 14 hodin odpoledne u kostela Nejsvětější Trojice. Předpokládaný návrat kolem 18. hodiny.
Nezapomeňte s sebou svačinu, pití, dobré obutí a dobrou náladu.
Účastníci dostanou mapku s vyznačenou trasou a účastnický list.
Neseďte doma, pojďte s námi!

Běh do vrchu Jílové – Sněžník
Odpolední taneček pro každého,
kdo se umí dobře bavit, rád zpívá a tančí,
zkrátka kdo není pecivál!

· součást SAUCONY Českého poháru v běhu do vrchu 2008
· neděle 20. dubna 2008
· délka tratě: 7 km
· převýšení: 420 m

vstupné: 20,- Kč předprodej, 30,- Kč na místě
předprodej: traﬁka u koupaliště, lékárna, knihovna
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Další informace:
· www.iscarex.cz
· p. Jaroslav Tomeš: 412 551 268, 602 657 986

Pojďte, děti, za pohádkou!

T Ř I P R A S ÁT K A
v neděli 13. 4. 2008 v 15 hodin
velký sál Jílovského zámku

Cyklus divadelní kavárna uvádí současnou hru
Petra Macháčka a Josefa Fabiána:

J A M

sobota 19. dubna 2008
kavárna 17 h., představení 18 h.

Známá pohádka o třech prasátkách,
jak ji ještě neznáte!
Veselá pohádka se spoustou písniček pobaví
nejen děti, ale i jejich rodiče!
Jaroslav Jung se vrací do Jílového!
Délka cca 40 minut, bez přestávky.
Pohádka je vhodná pro děti od 3 let.

hraje: Divadlo Schod z Valašského Meziříčí
Představení bude vrcholem letošní
divadelní sezóny v Jílovém!

vstupné: 10,- Kč děti a 15,- Kč dospělí

Příběh takřka kriminální je zasazen mezi managery velké ﬁrmy JAM International, do prostředí, ve
kterém se rodí kapitalismus.
Živá kapela na jevišti, délka 110 minut.

Vstupenky pouze na místě.

vstupné: 40,- Kč v předprodeji, 50,- Kč na místě

Elce - pelce v naší školce podruhé aneb Děti dětem
Zdá se Vám tento název povědomý? Nebo alespoň z části? Ale ovšem, nejste daleko od pravdy. Pod názvem Elce pelce v naší školce poprvé
se v loňském roce uskutečnil první ročník školní akademie Mateřské školy Jílové.
V krásně zrekonstruovaných sálech prvního patra Jílovského zámku vystoupily všechny třídy i zájmové kroužky obou budov MŠ Jílové (viz
článek v červnové Sově 2007). Pro obrovský zájem se však ukázaly tyto prostory pro takovýto počet ať již účinkujících dětí, pedagogického
dozoru, pomocného personálu, či rodičů, příbuzných a celé široké veřejnosti nedostačující. Nevzdali jsme se a hledali prostory jiné, hodné
umístění prvních veřejných krůčků malých tanečníků, zpěváků, herců. Prostory tělocvičen, nevyužívaného kina či restaurační sály jsme
zavrhli hned na začátku. Jenže kde tedy? A pak přišel ten spásný nápad. Slovo dalo slovo, pár schůzek, něco pracovních mailů a druhý
ročník naší akademie se uskuteční. Dotace na podporu kulturních projektů nám ve prospěch jiných, jistě potřebnějších, nebyla Krajským
úřadem schválena, ale my se nevzdali a v přípravách pokračujeme. Uvítáme proto jakýkoliv příspěvek na tuto akci od vás. Podpořte naše
nejmenší umělce, zaslouží si to (reditel.msjilove@mujilove.cz nebo tel.412550224).
Všichni se těšíme a všichni, opravdu všichni jste srdečně zváni.
Přijďte se pobavit, potěšit se, přijďte ocenit. Že stále ještě nevíte kam a kdy?
V sobotu 26. dubna 2008 do Městského divadla Děčín ve 14 hod.
(MŠ)

Surrealistické pas de deux
Naše Základní škola v Jílovém jezdí pravidelně do děčínského divadla. Tato akce se koná přibližně pět let. Zájezdů se zúčastňují žáci
od šestého do devátého ročníku. Dopravu autobusem do divadla sponzoruje pan Michalec, penězi k úhradě přispívá Rada rodičů.
Poslední představení jsme navštívili 7. února 2008 představení Baby box, Veselé skoky jsou zase tu, po třetí a zase se žhavou novinkou
Pas de quatre v bačkůrkách. Sladkobolná groteska o návratech do krajiny dětství, do říše mladé fantazie, v níž je vše možné. Obyčejný kapesník se promění v divadelní oponu, plyšový medvídek v rozvášněného partnera v surrealistickém pas de deux. V pohádkové
fantazii, kdy se dřevěná káča točí, jak kdo píská, vás napadá: děje se tak jenom v divadelním představení? Přes obyčejné švihadlo se
nemusí jenom skákat…. Smršť neobvyklých a nečekaných pohybů z jeviště nemá konce. Scénář, režii a choreograﬁi nezvyklého baletu vedli Martin Pacek, Miroslav Hanuš a Jana Hanušová. Všem nám třiceti žákům se veselé divadelní představení líbilo. Ještě cestou
domů jsme si o něm povídali, znovu si představovali legrační kreace a smáli se jim. Znovu bychom rádi jeli na další takové představení.
Tereza Madajová, Petra Osmíková, Andrea Loskotová … VII.B
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Na skok k sousedům aneb Zabijačkové hody na děčínském zámku
Zhruba o 80 let zpátky se posunete v čase v sobotu 29. března, pokud přijdete na Staročeské zabijačkové hody, které budou na nádvoří zámku v Děčíně. Vrátíte se do období, které znáte z ﬁlmu Postřižiny.
Atmosféru naladí v dobových kostýmech oblečení herci ochotnického divadla, na podiu se bude střídat harmonikář se zpěváky staropražských písniček od Karla Hašlera a dalších autorů. Program je doplněn
i historickými řemesly, babkou kořenářkou či staročeskými pečenými trdly. A samozřejmě pivo poteče proudem. A protože se jedná o zabijačku, kromě polévky, guláše a grilovaných mas se budou prodávat jitrnice, jelita, pět druhů tlačenek, salámy, sádlo, špek, klobásy, atd.
Na nádvoří by měl být dostatek stolů, aby se dalo hodovat přímo na nádvoří, ale samozřejmě se bude prodávat
i domů do přinesených nádob.
Program začíná v 11 hodin, ukázková porážka prasete je naplánovaná na 14. hodinu a konec je v 17 hodin.

(PRpro)

Nově otevřená prodejna

KVĚTINY • DÁRKY • ČAJE
Oznámení zákazníkům o přestěhování prodejny z Teplické ulice (u můstku)
do bývalé prodejny Barvy – laky na sídlišti.
OTEVŘENO: PO – PÁ 9,00 – 17,00 SO 9,00 – 12,30
Těšíme se na Vaši návštěvu!

SAMPA

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.
BŘEZEN
Bačkovská Pelagia
Modrá
Bartoňová Štefana
Kamenná
Beránek Miroslav
Martiněves
Brndiar Ján
Jílové
Brůna Jiří
Martiněves
Bursík Jindřich
Kamenná
Čekal Václav
Jílové
Doubek Jindřich
Jílové
Hanzlová Jarmila
Kamenná
Hujčák Rudolf
Kamenná
Hůleková Mária
Kamenná
Janouch Josef
Jílové
Keliár Josef
Kamenná
Klimešová Anna
Modrá
Korselt František
Kamenná
Krabcová Anežka
Martiněves
Lacina Jiří
Jílové
Mikešová Milada
Kamenná
Müllerová Růžena
Kamenná
Pössnicker Vlastimil
Kamenná
Sommerová Květa
Kamenná
Suchopár Miroslav
Martiněves
Sukop Václav
Kamenná
Šanovcová Josefa
Kamenná
Tvrdek Jan
Jílové
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Jaká byla vernisáž
Hledám
rychlou, šikovnou a levnou
švadlenu na opravy a úpravy
oděvů mé rodiny.
Tel.: 606 220 792.

Stalo se dobrým zvykem, že výstavy zahajujeme vernisáží. Nejinak tomu bylo i v případě výstavy Není slon jako
slon aneb Od špendlíku k mašině. Příchozí se seznámili s
autorkou výstavy paní Plíhalovou, od jejího manžela se
dozvěděli, jak výstava vznikala, byly předány dárečky a
květina, vše stylové, aby sběratelka slonů svou sbírku
mohla dále rozšířit. Přišla řeč na další plány, co se výstav
týče a samozřejmě pro všechny bylo připraveno malé
občerstvení. Zkrátka, přijít na vernisáž je přece jenom
trošku jiný zážitek, než vidět výstavu jen tak. Kdo vernisáž nestihl a sloni by ho zajímali, má možnost do konce
měsíce května, během provozní doby knihovny. (PeN)

Hledám
dlouhodobý pronájem
garáže v Jílovém.
Tel.: 777 574 082.
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