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JÍLOVSKÁ SOVA
Začínáme nový rok 2006. Připomeňme si, že před 15 lety se zrodily noviny Jílovská sova jako měsíčník občanů a přátel Jílového. Počátkem roku 1991 vyšlo nulté
číslo a do konce roku vyšlo celkem 9 čísel. Postupem doby kolísal počet vydaných
čísel v roce a rovněž docházelo ke změnám ceny. V současné době vychází v počtu
1.000 kusů (obvykle předposlední pátek v měsíci) a je rozšiřována bezplatně.
Na první čísla Jílovské sovy roku 1991 je u příležitosti tohoto výročí zaměřena
rubrika „Z naší historie“ uvnitř novin.
Do nového roku přejeme zdar čtenářům a jejich novinám.

ÚVAHA O LETOŠNÍ ZIMĚ

(rr)

DOTAZNÍK Leader+ … pár slov na vysvětlenou
Pravidelně Vás informujeme
o aktivitách Mikroregionu
Labské skály, jehož je Jílové
nejen členem, ale přímo sídelním místem. Určitě jste také
zaznamenali velký úspěch
mikroregionu při získání dotace 560 tis. korun z evropského
programu Leader+. Tato částka bude vynaložena za
zpracování Strategie projektu „Mikroregion – místo
netradičního využití volného času.“ Dokument by
měl popsat všechny možné a především nemožné
nápady, které by přispěly k lepšímu využití volného
času dětí, mládeže i dospělých. V listopadu byla ustavena tzv. Místní akční skupina Labské skály (MAS
Labské skály), která by se měla postarat o sepsání
projektu a především o jeho realizaci v následujících
letech.
Nechceme tvořit zmíněný projekt „od zeleného
stolu“, nechceme, aby to byly jen nápady několika
představitelů obcí. Naopak, uvítáme Vaše připomínky, nápady. Proto jsme do dnešního vydání Jílovské sovy vložili DOTAZNÍK, kterým nám můžete
všechny své postřehy a názory sdělit. Podobné
dotazníky chceme v nejbližších dnech vyplnit i s žá-
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ky základních škol na území mikroregionu. Vždyť
právě postřehy dětí bývají velmi pravdivé, originální, bez příkras a „na rovinu“.
DOTAZNÍK je anonymní, nemusíte se obávat jakéhokoliv zneužití Vašich názorů. Vyplněný formulář
můžete prostě vhodit do schránky vlevo u hlavního vchodu do Městského úřadu Jílové, můžete jej
na městský úřad přinést osobně a předat komukoliv
z jeho pracovníků, můžete jej poslat na adresu Městský úřad Jílové, Mírové náměstí 280, 407 01 Jílové.
Vy, kteří pracujete s internetem, můžete dotazník
vyplnit počítačově a zaslat e-mailem na zadané
adresy.
Vše potřebné o Mikroregionu Labské skály a o jeho
zapojení do programu Leader+ najdete na webových
adresách www.mujilove.cz, www.sweb.cz/mikroregion (na titulních stranách jsou nepřehlédnutelné symboly Leader+, které Vás zavedou dál) nebo přímo na
prezentaci Leader+ www.sweb.cz/mikroregion/leaderplus/index.htm.
Termín odevzdání dotazníku: do 8. 2. 2006.
Využijte přiložený DOTAZNÍK jako dobrou příležitost ovlivnit svým názorem budoucí podobu
svého města a celého regionu !
(mst)

Po dvouleté přestávce, způsobené uzavřením Motorestu Modrá, Město Jílové opět pořádá ples. Protože se poprvé uskuteční na zámku, rozhodli jsme se pojmenovat ho „Zámecký“. A jako
takový má letos před sebou tu krásnou jedničku.
Celkem byly připraveny 122 lístky a jestli ještě
váháte, neváhejte dlouho, lístky mizí. Tradičně
jsou k dostání v trafice u koupaliště a na městském
úřadě u paní Petry Nedvědové. Hrát bude skupina
FERIT z Ústí nad Labem, uvidíte krásné předtančení. Sedět se bude ve všech sálech prvního patra,
připravena je tombola i půlnoční slosování o hlavní ceny. Věnujte tedy pozornost číslu své vstupenky a nezahazujte ji po
příchodu na ples. Pokud se vám zdá, že informací jsme vám poskytli málo,
máte pravdu, zdaleka to není všechno, co je pro vás připraveno. Prozrazovat vše ale nechceme - nechte se mile překvapit. Jen ještě upozornění
pro kuřáky - na zámku se nesmí kouřit, v platnost vešel nový zákon, který
to ani neumožňuje. Kouření je možné v prostoru u hlavního vchodu. I tak
doufáme, že se dobře pobavíte.
(pen)

Zima. Ta nás koncem roku 2005 obdarovala sněhem v celé Evropě. Cestující v autech
byli uzavřeni na dálnicích, letiště nepřijímala
letadla, hraniční přechody těžko sjízdné, silnice zablokované haváriemi kamionů, vlaky
nabíraly i více než hodinu zpoždění, Opava
odříznuta od okolního světa. Svědectví nám
podávaly sdělovací prostředky. Bylo to mimořádné?
Zejména mladší části obyvatel sníh přináší
radost. Starší si jistě vzpomenou na předchozí léta. Zřejmě pamatují i uhelné prázdniny,
pakliže si nevzpomínají, že lidé chodili do
práce do továren v Děčíně přes zamrzlé Labe.
Jak jsme za ta léta zchoulostivěli. Proto nám
meteorologové musejí pro osvěžení paměti
sdělit, že prosincové přívalové sněžení není
ničím neobvyklým. Takže „živelné pohromy“
jsou stále stejné, jen my jsme méně a méně
připraveni je snášet. Bylo to možno vypozorovat i z reakcí některých občanů na sněžení
v Jílovém před vánocemi.
(t)

Lidé se zdravotním postižením
se mohou o práci zajímat již nyní
Sdružení „Slunečnice“ nabízí lidem v děčínském regionu účast v novém
rekvaliﬁ kačním programu, který je zaměřen na počítačovou výuku a graﬁckou komunikaci. Účastníci tohoto půlročního kurzu, který začíná v lednu 2006, se naučí ovládat počítač a ti šikovnější budou mít možnost zvládnout programy pro tvorbu počítačové graﬁ ky. Lidé, kteří se lépe cítí ve
světě čísel, se mohou seznámit s kancelářskými programy. Součástí tohoto
bezplatného kurzu je též výuka základů anglického a německého jazyka a
ekologických aspektů při provozu kanceláře. Nejšikovnějším absolventům
programu bude po skončení kurzu nabídnuta práce přímo ve „Slunečnici“, další budou mít usnadněn přístup k pracovním možnostem přes Úřad
práce v Děčíně nebo přes Agenturu Osmý den. Případným zájemcům, kteří mají prokazatelné zdravotní postižení, doporučujeme, aby bez váhání
žádali podrobnější informace ve sdružení „Slunečnice“.
To je možné osobně v Hudečkově ulici 1 (budova bývalé autoškoly), nebo
telefonicky na čísle 412 512 400 nebo 604 626 222 či e-mailem: slunecnice@space.cz .
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Z JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Minulý měsíc se zasedání zastupitelstva
konalo 13. prosince 2005 a dostavilo se na
něj 20 zastupitelů. Zasedání zahájil starosta p. Schlösinger v 16:08 hodin a ukončil
v 19:45 hodin.
Zastupitelstvo města projednalo mimo
jiné následující věci:
- výsledek veřejné licitace bytů s nájemníky v domě Mládeže 274, 275, Jílové,
konané dne 7. 12. 2005
- aktuální informace o dopravní obslužnosti města (jízdní řády autobusových
a vlakových linek platné od 11. 12. 2005;
využití autobusových spojů č. 95, 92 na
lince č. 510005 Dopravního podniku města Děčína, a. s.; odhad ztrátovosti autobusových linek na rok 2006; záležitost dalšího provozování trati ČD č. 132: Děčín
- Oldřichov u Duchcova (a zpět) včetně
znění společného dopisu představitelů
měst/obcí Jílového, Libouchce, Velkého
Chvojna, Chlumce, Telnice Radě Ústeckého kraje ze dne 1. 12. 2005 ve věci zachování uvedené trati)
- potvrzení zájmu o zakoupení pozemku za
účelem výstavby Discount prodejny včetně
investičního záměru v Jílovém společností
Alianz Real Estate, s. r. o.
- rozpočtovou změnu č. 4/2005 v rozpočtu
města na rok 2005
- obecně závaznou vyhlášku města Jílového č. 2/2005 O systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o systému
nakládání se stavebním odpadem
- další zachování autobusových spojů č. 95,
92 na lince č. 510005 Dopravního podniku
města Děčína, a. s., v rámci ostatní dopravní obslužnosti města na období do změny
jízdního řádu v I. pololetí 2006
- podání žádosti města o dotaci ze státního
rozpočtu v rámci Regionálního programu
podpory rozvoje severozápadních Čech
a Moravskoslezského regionu zadaného
Ministerstvem pro místní rozvoj, dotační
titul č. 1 - Investiční příprava průmyslových ploch a objektů pro podnikání, revitalizace a oživení zastaralých a nevyužívaných průmyslových areálů, na rekonstrukci
objektu čp. 157, Mírové náměstí, Jílové, ve
výši 70 % skutečně vynaložených nákladů
z rozpočtu města na tuto akci
- vydání souhlasného stanoviska k rozšíření hraničního přechodu do SRN (Sněžník - Rosenthal-Bielatal) pro automobily
s hmotností do 3,5 t
- poskytnutí finančního příspěvku FC Jiskra Modrá ve výši 50.000,- Kč z rozpočtu
města na rok 2005
(tjm)
Případy trestné činnosti
z oblasti Jílového za období od 1. 12. 2005 do 2. 1.
2006
Vyšetřovatelem SKPV Děčín (Služba
kriminální policie a vyšetřování, pozn.
red.) bylo sděleno obvinění z trestného
činu zanedbání povinné výživy 32 letému muži z České Lípy, který si v době
od 15. 10. 2004 do 19. 9. 2005 neplní
vyživovací povinnost na svou dceru
a dluží částku 6.600,- Kč.
24. 12. - 25. 12 - vloupání do osobního vozidla zn. VW Golf v obci Jílové
- Kamenná, odcizeno autorádio, škoda
2.500,- Kč, pachatel neznámý.
por. Rolla J., tiskový mluvčí OŘP Děčín
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O ČEM JEDNALA RADA MĚSTA
JÍLOVÉHO
Na své 54. schůzi konané dne 19. 12. 2005 mimo jiné projednala:
- zápis z jednání komise výstavby ze dne 5. 12. 2005
- předpoklad čerpání rozpočtu města za rok 2005
- hodnocení činosti komisí rady města za rok 2005
- oznámení předběžné kalkulované ceny tepelné energie platné
od 1. 1. 2006 zaslané společností Termo Děčín, a. s., dne 19.
12. 2005:
a. plynové domácí kotelny
385,52 Kč/GJ (cena vč. DPH)
b. centrální zásobování teplem 448,52 Kč/GJ (cena vč. DPH)
- dopis Správy Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce
o záměru vyhlášení památného stromu na p. p. č. 504 v k. ú.
Jílové u Děčína
- nabídku Elektroinstaly BBS, s. r. o., Jílové, na zhotovení
elektroinstalace a osvětlení ve sklepních prostorách Jílovského
zámku ve výši 53.035,- Kč (bez DPH)
- informaci o výsledku jednání s Úřadem práce v Děčíně
o poskytnutí dotací na financování vytvářených pracovních míst
na veřejně prospěšné práce a vyhrazená pracovní místa pro rok
2006
- výroční zprávu Základní školy Jílové za školní rok 2004/05
- ponechání cen nájemného z bytů a pronájmu nebytových prostor beze změny do 30. 6. 2006, tj:
a. byty:
I. kategorie
14,62 Kč
za m2/měsíc
II. kategorie
10,95 Kč
III. kategorie
8,51 Kč
IV. kategorie
6,05 Kč
b. nebyty:
- kanceláře
423,- Kč za m2/rok
- dílny, sklady, garáže
372,- Kč
- kulturní a další prostory
177,- Kč
- ostatní provizoria
211,- Kč
- vstupné na ples města konaný 4. 2. 2006 v Jílovském zámku
ve výši 100,- Kč
- změnu vstupného na rozhlednu na Sněžníku na rok 2006 takto:
a. děti
5,- Kč
b. dospělí
20,- Kč
tjm

Seznam platných vyhlášek
města Jílového k 1. 1. 2006
číslo
32/1999
35/1999
36/2000

37/2000
41/2002

3/2003

5/2003
6/2003
1/2004
2/2004

1/2005
2/2005

název
O městské policii města Jílového
O závazné části územního plánu sídelního
útvaru Jílové
O rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací
a průjezdních úseků silnic a o úsecích místních
komunikací, kde nebude zajišťována sjízdnost
a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
O znaku a praporu města Jílového
O změně obecně závazné vyhlášky č. 35/1999
a o zrušení obecné závazné vyhlášky
č. 38/2001
O udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, o ochraně životního prostředí, veřejné zeleně a o užívání zařízení města sloužících
potřebám veřejnosti
O místních poplatcích
O stanovení ceny za nucený odtah silničního
vozidla na území města
Požární řád
O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
Kterou se upravují pravidla pohybu psů na
veřejném prostranství ve městě Jílovém
O systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a o systému nakládání se stavebním
odpadem
(t)

Z výroční zprávy Základní školy
Jílové za školní rok 2004/05
Zajímavé údaje pro napsání tohoto článku nám poskytla Základní
škola Jílové svojí výroční zprávou
za uplynulý školní rok.
Ve škole bylo zřízeno 18 tříd s celkovým
počtem 447 žáků, takže průměrný počet
žáků ve třídě byl 24,8. Z toho školní družinu navštěvovalo 50 žáků. Z uvedeného
počtu 447 žáků s vyznamenáním prospělo
140 žáků. Na druhé straně neprospěli 3 žáci
a opakují ročník.
V průběhu školního roku bylo celkem
6 prázdnin:
- podzimní:
27. - 29. 10. 2004
- vánoční:
23. 12. 2004 - 2. 1. 2005
- pololetní:
4. 2. 2005
- jarní:
7. 2. - 13. 2. 2005
- velikonoční:
24. 3. - 31. 8. 2005
- hlavní:
1. 7. - 31. 8. 2005
Ve škole pracovalo celkem 40 pedagogických pracovníků, z toho 38 ve škole a 2 ve
školní družině. Ostatních zaměstnanců
měla škola celkem 10.
Školní jídelnu využívalo 206 žáků, 35 pracovníků školy a 44 jiných dospělých strávníků.
Při základní škole působí Centrum mimoškolní zájmové činnosti dětí a mládeže. To,
že pracuje dobře a dětem nabízí značné možnosti zapojení, dokazují následující čísla.
Pracovalo zde celkem 27 zájmových útvarů,
které navštěvovalo 292 dětí. Centrum dále
uspořádalo 19 příležitostných akcí, kterých
se zúčastnilo 1985 žáků. Z prázdninové činnosti připomínáme uspořádání 5 táborů se
133 účastníky. Děti naší základní školy se
také účastnily soutěží a přehlídek (závody
na kolech, šachový turnaj, Děčínský skřivánek, Indiánská stezka, atd):
- v základním kole 451 dětí,
- v okresní kole
145 dětí,
- v krajském kole
31 dětí,
- v republikovém
14 dětí.
Výroční zpráva školy pak ještě uvádí čísla
o Mateřské škole v Modré, která je její součástí a je zakončena zprávou o hospodaření
školy.
(tjm)

DĚTI NEMOCNÝM A SENIORŮM
V minulých číslech Jílovské sovy jsme přinesli informaci o výstavě ve vstupní hale
Jílovkého zámku, která nese název „Děti
nemocným a seniorům“. Výstava běží až do
5. února, takže pokud máte zájem o obrázek malovaný dětmi, máte stále možnost.
Obrázky se doplňují podle toho, jak se prodávají a je jich stále dost. Je skvělé, že i děti
vzaly tuto výstavu a její účel za své a tak
například malé oddělení MŠ v Javorské si
odneslo svůj obrázek. Jen se děti nemohly
shodnout, který to bude. Možná vám vrtá
hlavou, co se stane s vybranými penězi - celý výtěžek z prodeje dostane Dům
s pečovatelskou službou v Jílovém. Je sice
už dávno po Vánocích, ale proč bychom se
nemohli obdarovávat i jindy. Tím, že koupíte obrázek malovaný dětmi, přispějete
na dobrou věc a obdarujete tak sebe i naše
seniory. Vyhodnocení celé výstavy přineseme v příštím čísle Jílovské sovy.
(pen)

DUBOVÉ PODLAHY
SCHODY
STŘEŠNÍ OKNA
Tel.: 777 788 164

Zákonné předpisy a občan – fyzická osoba – základní povinnosti fyzických osob a co fyzické osoby nesmí
Dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svého
jednání
Ten, kdo je povinen vykonávat dohled nad osobami, které
nemohou posoudit následky svého jednání, je povinen podle
zvláštních zákonů dbát, aby tyto osoby svým jednáním nezpůsobily požár.
Fyzická osoba nesmí
• Vědomě, bezdůvodně přivolat jednotku požární ochrany nebo zneužít
linky tísňového volání.
• Provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá
odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací zvláštními
právními předpisy. Zde bych chtěl uvést několik příkladů porušení tohoto
ustanovení:
a) osoba, která nemá platný svářečský průkaz nebo jiný doklad odbornosti pro svařování plamenem nebo svařování elektrickým obloukem anebo
pro svařování nekovových materiálů (např. natavování izolačních pásů na
střeše), nesmí tyto práce provádět – porušuje vyhlášku Ministerstva vnitra číslo 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při
svařování a nahřívání živic v tavných nádobách;
b) bezpečnostní opatření pro elektrická zařízení určená k užívání osobami bez elektrotechnické kvaliﬁ kace (laici), za elektrické zařízení určené
k užívání laiky se považují tyto skupiny výrobků:
skupina A – spotřebiče pro domácnost a podobné účely, ruční nářadí, spotřební elektrotechnika, kancelářské stroje, hračky,
topidla, pracovní a stavební stroje (obsluhované podle
návodu výrobce),
skupina B – pohyblivé a prodlužovací přívody k elektrickým spotřebičům (s těmito výrobky musí být dodáno upozornění
mj. o použití přívodu pro spotřebiče určité třídy ochrany
a o tom, že nesmí se zasahovat do zapojení vidlic a zásuvek),
skupina C – instalační materiál, elektrická svítidla, pevné elektrické
instalace včetně rozvodnice (s výrobky této skupiny musí
být dodáno upozornění, že bezpečnost osob před úrazem závisí na správné montáži provedené odborníkem)
– poznámka : osoba (laik) může provést výměnu žárovky
jen při vypnutém přívodu el. proudu.
Upozornění: pevné el. instalace včetně rozvodnic, připojení el. svítidel, zásuvek, vypínačů atd., smí provádět jen osoba s elektrotechnickou kvaliﬁkací !

CO V NOVOROČENKÁCH NEBYLO – I.

aneb Jílovské školy
Již řadu let vydává naše město novoročenky,
které jsou doručovány do všech domácností.
Každoročně v nich představíme nějakou pamětihodnost. Postupně jsme vás seznámili s historií sněžnické rozhledny, jílovského zámku, soch
na území města, kostela Nejsvětější Trojice, listiny krále Karla IV. s první písemnou zmínkou
o Jílovém, kaple Panny Marie na Sněžníku. Pro
přání do roku 2006 jsme vybrali historii školních
budov. Měli jsme k tomu pádný důvod – škola
na náměstí oslaví v tomto roce sté narozeniny,
škole u kostela bude letos dokonce 140 let.
V rámci příprav novoročenky jsme zjistili, že
dané téma je velmi rozsáhlé a nedá se odbýt
jen několika málo řádky. Rozhodli jsme se proto vydat sérii článků, ve kterých připomeneme
pestrou minulost jílovského školství. Neděláme si vůbec nárok na to, že se jedná o nějaké
odborné, vědecké pojednání, tuto roli přenecháme badatelům. Podrobnější informace se
týkají především období po r. 1945 a několika
uplynulých desetiletí. Pokud byste uměli doplnit naše vyprávění o jakoukoliv další zajímavost,
ozvěte se, Vaše novinka bude vítaná.
A teď už zpátky do lavic, hodina jílovského
dějepisu začíná …
Základní škola – budovy oslavenkyně
Nejznámější školní budovou je zřejmě ta na
jílovském náměstí (Mírové náměstí 227, část
Jílové). Byla postavena podle plánů podmokelských stavitelů Hanse Herlta a Johanna Lasera v r. 1906 na místě bývalého hřbitova a od té

• Poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat
použití hasicích přístrojů nebo jiných věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení.
• Omezit nebo znemožnit použití označených nástupních ploch
pro požární techniku. Jedná o se plochy převážně u věžových
domů, které jsou používány jako parkoviště automobilů, což je
hrubé porušení požárně bezpečnostních předpisů.
• Používat barevné označení vozidel, lodí a letadel jednotek požární
ochrany.
• Provádět vypalování porostů.
Při porušení shora uvedených zákazů se osoba dopustí podle § 78 zákona
číslo 133/85 Sb., o požární ochraně přestupku, nebude-li se jednat o trestný čin.
(Příště: povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob)
Jiří Frencl
SDH Jílové - Modrá

JEDNOU VĚTOU o rozpočtu města
- Zastupitelstvo města Jílového dne 13. 12. 2005 projednalo a schválilo rozpočet města na rok 2006
- s rozpočtem města měli občané možnost se seznámit předem,
protože před projednáváním v zastupitelstvu města byl zveřejněn
na úřední desce před Městským úřadem a dále na internetových
stránkách
- celkové příjmy rozpočtu města jsou uvedeny ve výši 53,722 mil. Kč
- celkové výdaje rozpočet stanoví ve výši 61,741 mil. Kč
- rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 8,019 mil. Kč je ﬁ nancování,
nejlépe to vystihne vyjádření, že použijeme vlastní ﬁ nanční
prostředky ušetřené z minulých let
- možná, že vás budou zajímat některé výdajové položky a jejich
výše:
- údržba místních komunikací 6,891mil. Kč
- Mateřská škola Jílové 1,640 mil Kč
- Základní škola Jílové 4,0 mil. Kč
- koupaliště 938 tis. Kč
- veřejné osvětlení 1,260 mil. Kč
- svoz nebezpečných odpadů 250 tis. Kč
- svoz tříděných odpadů 260 tis. Kč
- svoz tuhého domovního odpadu 3,420 tis. Kč
- přičemž příjmy za poplatky za odpady jsou 2,610 mil. Kč
- Dům s pečovatelskou službou 1,193 mil. Kč
- v investicích pak největší položkou je rekonstrukce domu čp. 157
v Jílovém na rehabilitaci ve výši 6 mil. Kč
(tjm)

doby se v ní nepřetržitě vyučuje. Stavba
si tenkrát vyžádala
celkové náklady 95.000 korun. Původní uspořádání místností bylo trochu odlišné oproti současnému stavu. Třída v přízemí byla součástí
bytu školníka, ve druhém patře byly jedna třída
u schodiště a pak velká kreslírna i s kabinetem.
Jiné bylo i uspořádání oken na bočních stranách
budovy. Od r. 1972 byly prováděny různě rozsáhlé opravy, v letech 1978 - 79 byla provedena
generální oprava budovy včetně celkové opravy fasády, která však celkovému vzhledu spíše
ublížila. V rámci opravy byla odstraněna řada
štukových ozdob, např. z plochy kolem velkých
oken u tělocvičny. Nebyl také dodržen požadavek MěNV na barevné řešení fasády, které mělo
být v původním stylu, tj. v kombinaci odstínů žluté a bílé barvy. Pro školní rok 1978 – 79
byla budova z důvodů oprav dokonce uzavřena
a vyučovalo se v náhradních prostorech. Přístavek k budově pochází z r. 1976. Do r. 1983 v něm
byly školní dílny, poté třída a školní družina,
nyní jsou v něm provozovny služeb. Tato škola
byla do r. 1983 určena pro starší žáky, nazývala
se „bürgerschule“ (tento nápis byl velikými písmeny na štítu budovy do r. 1945), poté „měšťanka“, „střední škola“, v 80. letech „2. stupeň ZŠ“.
Od r. 1983 jsou zde umístěny třídy 1. stupně ZŠ,
od r. 2003 také pracovny Centra dětí a mládeže.
(Velmi často se lidé dotazují, proč byla škola
postavena na místě hřbitova, resp. kde se vzal

hřbitov na náměstí. Na vysvětlenou tedy přidáme informaci, že původní centrum našeho města bylo v místech dnešní křižovatky Teplické
a Javorské ulice, před Lidovým domem. Vždyť
dům Javorská 37 („bytovka“ naproti domu
s věžičkou) byl v 19. století postaven jako zdejší
radnice. Náměstí, které známe dnes, se začalo tvořit až na počátku 20. století a především
pak v jeho 20. – 30. letech. Dostavěno nebylo
z důvodů hospodářské krize a následné 2. světové války.)
Další starobylá školní budova stojí nedaleko
kostela (Kostelní 104, část Jílové). Celé generace nejmladších školáků ji znalo coby „obecnou
školu“, „národní školu“, v poslední době jako
„1. stupeň ZŠ“. V r. 1975 byla i na této budově
provedena rozsáhlá generální oprava. Učilo se
zde až do r. 1983, kdy byla pro značné technické
problémy uzavřena. Poté byla řadu let nevyužívaná, na přelomu 80. a 90. let minulého století
prošla celkovou rekonstrukcí. Při té byla zcela
změněna vnitřní podoba školy, byl přistavěn nynější vstupní areál (dříve se vstupovalo dveřmi
ze strany od kostela). Výuka zde byla obnovena
v září 1990. Pro zajímavost dodáme, že před
školou stával pomníček zakladateli místního
tělovýchovného spolku p. Jahneho.
(pokračování příště)
(mst)

3

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
Benátová Františka
Kamenná
Bláha Ladislav
Martiněves
Drnec Karel
Martiněves
Forgačová Julie
Jílové
Gregor Jaroslav
Kamenná
Hrdinová Marta
Martiněves
Jurišová Jarmila
Kamenná
Kolář Jiří
Jílové
Macková Markéta
Kamenná
Majeríková Jaroslava
Kamenná
Myška Václav
Kamenná
Paikert Josef
Jílové
Řádek Zdeněk
Kamenná
Šemberová Anna
Jílové
Vávrová Marie
Kamenná
(Uvedeno dle stavu známého v době
přípravy tohoto čísla.)

JÍLOVSKÝ PETR KUMSTÁT OPĚT
MISTREM ČR V KUŽELKÁCH
V nově rekonstruované kuželně ČKD Blansko vyvrcholil ročník 2005 mistrovství ČR v kuželkách Českého svazu tělesně
postižených sportovců. Kvaliﬁ kovalo se nejlepších 23 hráčů
z celé České republiky, a to v kategoriích muži a ženy s rozdělením na lehce a těžce postižení. K vidění byly výkony, které
nemají v historii mistrovství ČR obdoby. Zásluhu na tom měl
nový tvar kuželek, který tak umožňoval dosahovat vynikajících výkonů. Své kvality potvrdil p. Petr Kumstát. Výkonem
437 kuželek v kategorii lehce postižení nedal nikomu šanci. Po titulu z roku 2002 a následně dvou pátých
místech se vrátil opět do čela, když se stal mistrem ČR. Tento hráč navíc obsadil i 3. místo v Českém poháru
2005 v kategorii lehce tělesně postižených.
(k)

Co napsal sám život – II
Na poslední stranu prosincového vydání Jílovské
sovy jsme přidali trochu legrace, několik anekdot
a také jeden z dopisů, které na radnici každého
půl roku posílají nám neznámí mimojílovští pisatelé. Proč si vybrali právě naši radnici, nevíme. Pod
dopisem není nikdo podepsán, neznáme adresu
odesílatele. Na konci prosince přišel další dopis.
Opět jej otiskujeme přesně tak, jak byl napsán.
„Pane starosto
Celá moje rodina Vám děkujeme za snížení trhání
plotu drátěného ničení ovocných stromů a házení
odpadů na chodník. Byl jsem včera na pozemku

z Města Děčína jelo auto taxi snížil rychlost vyhodil kapesníky od nosu viděl dva lidi pak pouzdra
od cigaret jináč dělal na chodníku hromádky vaiglů
nějaké suché listí a nějaké věci.. Víte manželka dala
30 ks rajských 210 Kč Začaly červenat v přišel člověk
v plotě udělal díru a zničil rajský. Manželka plakala
až domů to může udělat netvor. Ovocné stromy těch
zničil moc. Hlídal jsem měl dva vlčáky štěkotem se
prozradily opatřil luk a šípy a v noci se může zaseknout do obličeje. Panu Brokovi napsal dopis „co ho
bude čekat šíp nebo 10 kus želez (pasti) umístěných
na pozemku, které jsou tak silné až přeseknou nohu.
Proč to děla kdyby měl vzdělání toto dělají hloupý
lidé debilní. Moc děkujeme.“

V LEDNU JEŠTĚ STIHNETE: KAM ZA KULTUROU V ÚNORU
22. 1. nepravidelný cyklus Zámecké podvečery ... s Oldřichem Víznerem
Se skvělým hercem si bude povídat Rudolf Felzmann.
25. 1. Děčínský skřivánek
Školní kolo pěvecké soutěže.
28. 1. 1. lekce Taneční polepšovny
Úvodní dvouhodinka tanečního polepšování se.
29. 1. Odpoledne s Modravankou
Tradiční posezení s hudbou a tancem.

Město Jílové nabízí možnost přivýdělku
Hledáme spolehlivé osoby pro příležitostné práce na dohodu
o provedení práce - pořadatelská služba při kulturních a společenských akcích na Jílovském zámku. Bližší informace podá
tajemník městského úřadu (tel. 412 557 724) nebo referentka pro
kulturu p. Nedvědová (tel. 412 557 738).

1. zámecký ples
- sobota 4. 2. ve 20,00 hodin
- Jílovský zámek, vstupné 100,- Kč
Divadelní kavárna - Nanebevzetí
Tonky Šibenice
- neděle 12. 2., kavárna v 17:00
hodin, divadelní představení
v 18:00 hodin
-velký sál Jílovského zámku
-vstupné 20,- a 30,- Kč
Posezení s harmonikářkou
- sobota 18. 2., 16 - 20 hodin
- velký sál Jílovského zámku
- vstupné 20,- a 30,- Kč Pohádka

O třech prasátkách
- neděle 19. 2. v 15:00 hodin
- velký sál Jílovského zámku
- vstupné 10,- a 15,- Kč
Taneční polepšovna - 2. lekce
- sobota 25. 2., 17 - 19 hodin
- velký sál Jílovského zámku
Dětský karneval
- neděle 26. 2., 14 - 16 hodin
- velký sál Jílovského zámku
- pořádá CMZČ
- vstupné 10,- a 20,- Kč

Na všechny akce jsou lístky v předprodeji v lékárně, knihovně a traﬁce
u koupaliště nebo před začátkem představení na místě.
(pen)

PSÍ SPŘEŽENÍ
Nekonečné sněžnické pláně patřily o víkendu 14. – 15. ledna vyznavačům závodů psích spřežení. Již 8. ročník tohoto náročného klání zde uspořádal
děčínský Musher’s klub. Akce byla součástí seriálu mistrovství České republiky na střední tratě a evropského poháru ve sprintu. Výkony téměř
stovky domácích i zahraničních sportovců a výdrž jejich čtyřnohých přátel dokonale prověřil třeskutý mráz, mlha i pořádný fujavec. Závodilo se
celkem v šestnácti kategoriích, kterým byly přizpůsobeny i délky tratí. K vidění byla
jak klasická psí spřežení se saněmi a několika psy, tak i závodníci na běžkách s jedním
psem, zajímavostí bylo i množství různých psích plemen. Pořádající klub získal ve
třech kategoriích nejvyššího ocenění.
Jedinečnost celé akce přilákala několik tisíc
diváků ze všech koutů republiky. Většina
Koupím menší rodinný domek
z nich i přes nepříznivé počasí vystoupala také
v Jílovém. Mobil 607 967 968,
k rozhledně na Děčínském Sněžníku, malí
728 218 737.
návštěvníci na přilehlých svazích vesele sáňkovali a bobovali. Každý si určitě odnesl zážitek
Pronajmu nebytový prostor.
pravé zimy.
Jedná se o 1 místnost, vč. WC
Šmouhou na akci zůstává řádění nějakého
a sprchového koutu. Vhodné
vandala, který v předvečer závodu poničil část
jako krámek, kancelář. Bližší
připravených tratí včetně značek. Trvalým
informace na adrese: Sklenářproblémem je pak neústupnost jednotlivých
ství, Jana Veselá, Nábřeží 238,
zájmových skupin působících v oblasti SněžníJílové, tel.: 412 550 341, mobil:
ku a jejich vzájemná nevraživost.
(mst)
723 110 391.
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Analýza potřeb v souvislosti s možnostmi využití volného času
I. 1. Obec

Dobkovice

2. Věk

0 - 16 let

3. Pohlaví

Muž

4. Vzdělání

základní

5. Zaměstnanec

Podnikatel

Jílové

Libouchec

17 - 24 let
Žena

Malšovice

25 - 35 let

Petrovice

36 - 45 let

Povrly

46 - 55 let

Ryjice

56 - 65 let

Tisá

Velké Chvojno

nad 65 let

Počet dětí

středoškolské

vysokoškolské

Nezaměstnaný/á

Student

bakalář
Žena na MD (v domác.)

důchodce

6. Zaměstnán/a v oboru:
7. Zájmy:
8. Sport:

závodně rekreačně

závodně

fotbal

rekreačně

cyklistika

závodně

rekreačně

nohejbal

závodně

volejbal

pěší turistika

jízda na koni

golf

horolezectví

bowling

plavání

hokej

hasiči

triatlon

tenis

squash

jiný sport
jaký:

9. Kultura
divadlo

pravidelně

občas

nikdy

kino

pravidelně

občas

nikdy

koncerty

pravidelně

občas

nikdy

děts. představení

pravidelně

občas

nikdy

kulturní akce v regionu (např. slavnosti)

pravidelně

občas

nikdy

10. Pro ženy
keramika

navštěvuji

měla bych zájem

cvičení

navštěvuji

měla bych zájem

jiný zájem - jaký

navštěvuji

měla bych zájem

provozuji

měl/a bych zájem

11. Jiný zájem - jaký

12. Zdá se Vám sportovní zázemí ve Vaší obci dostatečné?
ano

spíše ano

spíše ne

ne

nevím

Poznámky:
13. Co Vám zde chybí ke sportovnímu vyžití?
14. Zdá se Vám kulturní zázemí ve Vaší obci dostatečné?
ano

spíše ano

spíše ne

ne

nevím

Poznámky:
15. Co Vám zde chybí ke kulturnímu vyžití?
16. Chybí Vám ve Vaší obci něco z hlediska možností využití volného času?
ne

ano (uveďte svůj tip)

17. Na kulturní/ sportovní akce se dopravuji
autem

autobusem

vlakem

autem, protože chybí spojení

nejezdím

18. Navštěvuji kulturní, sportovní aj. akce
pouze v naší obci

v sousedních obcích

v blízkých městech (DC, UL)

ve vzdálenějšíchměstech/regionech

19. Využil/a byste k dopravě na akci v některé vedlejší obci přistavený mikrobus?
ano

ne

20. Účastnil/a byste se zájezdu autobusem na kulturní/ sportovní/ jinou akci např. do Prahy?
ano

ano, kdyby to byla akce pro rodiče s dětmi

ne, nemám zájem

21. Celkově hodnotím nabídku pro volný čas ve své obci jako:
výbornou

velmi dobrou

dobrou

nedostatečnou

Poznámky:
22. Co v rámci stávající nabídky pro volný čas oceňujete nejvíce?
23. Kbybyste měli možnost nabídku pro volný čas doplnit, měli byste zájem o:
24. Měli byste zájem o vytvoření tradiční akce ve Vaší obci/ místní části obce?
ano

ne

pokud ano, jaké:
25. Informuje obec dostatečně např. o konání akcí pro veřejnost?
ano

spíše ano

spíše ne

ne

nevím

26. Jak získáváte informace o svém bydlišti a jeho okolí
z tisku

z rádia

na internetu

z reg. televize

z propag. materiálů

jinak - jak?

rekreačně

27. Má Vaše obec podle Vás dostatek prezentačních materiálů?
ano

ne

Pokud jste uvedli ne, doplňte, vydání jakých materiálů byste uvítali:
mapa cyklistických tras (česko-německé pohraničí)
mapa turistických tras (česko-německé pohraničí)
tématická mapa (např. pro horolezce, pro zimní sporty, …)
- uveďte téma:
informační brožura
pohled
videokazeta
DVD
CD
publikace s fotografiemi
občasník/ čtvrtletník
jiný materiál - jaký?

II. Vyplňte, pouze pokud máte děti
28. Jak hodnotíte možnosti využití volného času pro děti ve Vaší obci? Nabídka je
pestrá

dostačující

nedostačující

29. Co v rámci stávající nabídky pro děti oceňujete nejvíce?
30. Kbybyste měli možnost nabídku pro volný čas dětí doplnit, měli byste zájem o:
31. Měl/a byste zájem o výměnné pobyty dětí/ mládeže v rámci česko-německé spolupráce?
ano

ne

Zpracovatel: občanské sdružení Místní Akční Skupina (MAS) Labské skály
Kontakt: E. Šípová, tel. 472 779 113, fax: 472 778 790, mobil: 602 688 935, mail: sipova@cnw.cz
Dotazník je anonymní. Pokud máte zájem kontaktovat MAS Labské skály, nechte při odevzdání dotazníku na sebe kontakt zvlášť nebo se ozvěte na
uvedený kontakt. Vyplněný formulář můžete odevzdat na MěÚ Jílové nebo vhodit do schránky na budově MěÚ Jílové.

Z NAŠÍ HISTORIE – JÍLOVSKÁ SOVA ROKU 1991
Před patnácti roky, bylo to zřejmě počátkem března
1991, se mezi občany Jílového objevilo nulté číslo
Jílovské sovy. Přesné datum vydání se nepodařilo zjistit, protože v hlavičce novin bylo opomenuto. Podobně se nám nepodařilo zjistit ani počet výtisků. Jako
odpovědný redaktor je uveden Martin Zíka.
Co toto číslo přineslo? Uvedeme názvy některých
článků a opravdu jejich stručný obsah.
Slova Jílovského starosty
(p. Františka Bárty, poznámka redakce)
V článku se obrací k občanům jménem zastupitelstva a vysvětluje problémy doby, která byla poznamenaná značnými politickými a společenskými změnami.
Přicházíme k vám
Občanům je představováno nulté číslo Jílovské sovy. Dozvídáme se,
že pro noviny byly navrhovány názvy: Jílováček, Jílovský zpravodaj,
Sova, Jílovská sova. Uvádí se, že bude vycházet pravidelně měsíčně
vždy koncem měsíce. (Poznámka redakce: Ne vždy se vše podaří podle
představ. V roce 1994 se počet vydaných čísel snižoval a během celého roku
1995 vyšla již jen 3 čísla. Zřejmě v této době vznikl problém s číslováním
ročníků Jílovské sovy. Noviny vydávané v roce 2006 by logicky měly být již
ročníkem XVI.)
Nezáviděníhodnost
Podle průzkumu Severočeského deníku jsou ceny potravinářského
zboží na Děčínsku jedny z nejvyšších v rámci Severočeského kraje.
Hlavní příčinou je prý slabé konkurenční prostředí.
Vysoký Sněžník
Popisuje se problém rozhledny na Sněžníku, konkrétně jejího špatného
stavu. Uvádí se, že zastupitelstvo usiluje o její záchranu. Připomíná
se projekt z roku 1989 na rekonstrukci za rozpočtovou cenu 1,3 mil.
Kč. Tyto prostředky přislíbil KNV v Ústí nad Labem. V roce 1990 se
peníze nenašly ani na ministerstvu obchodu a cestovního ruchu, ani na
ministerstvu kultury. Mezitím cena prací vzrostla na 2 mil. Kč.

Černý přepych
Autor v článku se zabývá vlivem spalování uhlí v kamnech a kotlích na
ovzduší. Nabízí přechod na plynové topení s dotací 15 tisíc Kč na plynoﬁ kaci. Závěrem se píše, že „o ekonomické výhodnosti této investice
se dá uvažovat, protože plyn a elektrická energie budou levnější palivo
než kvalitní uhlí, které bude u nás k dostání.“
Komise Městského úřadu
Jsou vyjmenovány komise při městské radě a jejich členové. V této
době byly zřízeny komise:
Kontrolní komise, Finanční komise, Komise podnikatelská, obchodu
a cestovního ruchu, Komise péče o rodinu, Komise výstavby.
Proč bude nové sídliště - aneb ne betonovým noclehárnám
Článek se zabývá v té době již méně aktuální výstavbou panelákového
sídliště v Jílovém na Kamenné a tuto představu odmítá.
Obrázky z drátu
Je hned vedlejší článek a píše o možnostech zavedení kabelové televize v Jílovém. Připomínají se potíže s kvalitním příjmem televizního
signálu v Jílovém. V budoucnu tento handicap má vyrovnat kabelová
televize, se kterou se počítá především v projektu nového sídliště na
Kamenné.
Pro zajímavost jsme vybrali již jen jeden článek z květnového čísla roku
1991:
Občanské vztahy a sociální záležitosti
Zde je připomenuto, že na zdejším městském úřadu se v roce 1990
uskutečnilo 14 vítání občánků pro 70 dětí. Uzavřeno bylo 44 sňatků
a byla oslavena jedna diamantová svatba.
Krátký příspěvek věnovaný zrodu Jílovské sovy zakončíme připomínkou tehdejší inﬂace. Tu dokazuje i cena Jílovské sovy v roce 1991, nulté číslo bylo zdarma, číslo 2 stálo 1,- Kč, číslo 9 se prodávalo již za
1,50 Kč.
(Tjm)

