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Lékárna v malém městě?

Jílové je malé město … a zatím má lékárnu. Lékárna byla v Jílovém otevřena již 6. února 1922 a tehdy
se jmenovala lékárna U Vysokého Sněžníku. Zatím přežila všechny režimy. Od r. 1964 zde pracovala
moje maminka RNDr. M. Štorková, kterou si mnozí z vás jistě pamatují a na kterou rádi vzpomínají.
Já provozuji lékárnu od r. 1993 a od té doby sním o krásné lékárně, kde by se lidem líbilo a kam by
rádi chodili. Postupně jsme ji modernizovali, aby vyhovovala přísným současným předpisům. Pořídili
jsme nové vybavení laboratoře na přípravu léků, investovali jsme do počítačů, bez nichž dnes lékárna
nemůže existovat, podařilo se nám zrekonstruovat vnější vzhled domu tak, že oprýskaná fasáda již
nedělá ostudu jílovskému náměstí a na řadu by se měl konečně také dostat nový nábytek do výdejní
místnosti, který by nahradil ten starý z roku 1966. Dalším mým přáním bylo přijmout ještě jednu
magistru, abychom mohli prodloužit otvírací dobu a mohli mít otevřeno i v sobotu. Ale na to všechno
si musí lékárna vydělat.
A co teď? Bude lékárna v Jílovém ještě za rok? Opravdu nevím. A jestli ano, tak jak bude fungovat?
Nechci, aby jen živořila, chci, aby stále mohla poskytovat služby v plném rozsahu.
Ve zdravotnictví je snaha ušetřit, a tak se bez diskuzí, narychlo a z pozice síly mění pravidla pro hospodaření s léky. Následky těchto opatření pocítí obyvatelé malých měst a obcí. Stačil jeden měsíc a už
bylo uzavřeno několik výdejen léků (v našem kraji vím nejméně o dvou).
Toto všechno jsou důvody, proč jsem se připojila k protestům lékárníků a lékařů. Děkuji všem,
kteří v naší lékárně podepsali petici adresovanou premiérovi a vládě ČR a tím nám vyjádřili
svou podporu.
PharmDr. Milada Holpuchová, Lékárna Jílové

Budoucí školáci

Ve dnech 20. – 21. 1. 2006 proběhl ve školní budově v Kostelní ul.
zápis dětí do 1. tříd. Bylo zapsáno celkem 34 chlapců, vzhledem
k odkladům školní docházky by
mělo do školy nastoupit 23 z nich.
Bylo zapsáno také celkem 24 děvčat, vzhledem k odkladům školní docházky by mělo do školy
nastoupit 22 z nich. V novém
školním roce 2006 – 2007 budou
otevřeny dvě první třídy.
Všem budoucím prvňáčkům
přejeme už nyní hodně úspěchů
a spoustu pěkných známek.

Jílovské děti - ročník 2005

V minulém roce se narodilo 68 jílovských dětí. Převažovali chlapci,
kterých se narodilo 38, děvčat pak 30. Nepochybně jsou chloubou,
radostí a prvořadou starostí maminek. Ale povězme si více.
Podle počtu narozených dětí byl nejštědřejším měsícem leden 2005,
kdy se narodilo 10 dětí. V dalších měsících pak počty narozených dětí
jsou: únor - 3, březen - 8, duben - 2, květen - 6, červen - 4, červenec - 6,
srpen - 7, září - 8, říjen - 7, listopad - žádné, prosinec - 7. Zajímavý může
být i přehled o jménech.
Dívky byly pojmenovány 22 různými jmény. V oblibě jmen vyhrály
Adélky, Elišky, Lucie, Terezky, Vendulky, Barbory, které se vyskytují
více než jedenkrát.
U chlapců bylo „použito“ 23 různých jmen. Nejhojnější z nich je
Tomáš. Vícekrát než jednou bylo užito jmen: Adam, David, Karel,
Jakub, Jan. Z dříve tradičních českých jmen jako Josef, Václav, František je zastoupeno jen to poslední jmenované.
(dle podkladů ze ZŠ) Podkladem k článku byla evidence obyvatel Městského úřadu Jílové.
(t)

Zámecký ples – poděkování

Dovolte, abychom na tomto místě poděkovali
všem, kdo nám pomohli s přípravou 1. zámeckého plesu – účinkujícím (ústecké hudební
skupině FERIT, dívkám z pražského klubu
historických tanců AMBROSIA, členům
děčínského Řádu rytířů Zlatého Draka, personálu f. HK Gastro, který se postaral o občerstvení, členkám jílovského Klubu žen za přípravu tomboly, pracovnicím a pracovníkům
města, místním hasičům a všem dobrovolným
pořadatelům. Poděkování patří sponzorům,
které uvádíme v abecedním pořadí:
- Bohemia Phönix, s. r. o., Ústí nad Labem
- Česká spořitelna, a. s.
- Česká pojišťovna, a. s.
- Český rozhlas Sever
- DINNBIER elektronic, Děčín
- Děčínský deník
- Dopravní podnik města Děčína, a. s.
- Euroregion Labe
- Eurotel BBS, s. r. o., Děčín
- Horák, Stavební a obchodní společnost, s. r. o., Děčín
- Iniciativa pro děčínský zámek
- Kamila Sovadinová, Oriﬂame
- Komerční banka, a. s.
- Květinářství, Regina Koblasová, Jílové
- Městské divadlo Děčín
- Mikroregion Labské skály
- New Space, s. r. o., Děčín
- Občanské sdružení CREATIVE
- Poštovní spořitelna, a. s.
- Rádio Děčín
- RD Kamenná, s. r. o., Jílové
- SCA Packaging Česká republika s. r. o.
- Skanpak, s. r. o., Jílové
- Stach a I. P., a. s., Most
- Stamo, stavební ﬁ rma, s. r. o., Děčín
- Tabák, Květa Patková, Jílové
- Technické služby Děčín, a. s.
- Termo Děčín, a. s.
- The Acred Group, s. r. o., Praha
- Tiskárna Delta Print, Děčín
- Truhlářství, Pavel Šlesinger, Jílové
- Týdeník Princip
- Unipetrol, a. s.
- Ústecký kraj
Všem příznivcům a přátelům děkujeme
za spolupráci a těšíme se na další.
(mst)
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
První jednání zastupitelstva města v letošním roce bylo
svoláno na 17. ledna 2006 a přítomno bylo 18 zastupitelů. Zasedání zahájil starosta p. Petr Schlösinger v 16:10
hodin a po projednání všech bodů programu ukončil ve
21:15 hodin. Zastupitelstvo města projednalo mimo jiné
následující věci:
- informaci o stavu ﬁ nancí města pro rok 2006
- zprávu o přípravě akcí na údržbu, opravy a zhodnocení
majetku města v roce 2006
- zprávu zástupce společnosti RD Kamenná, spol. s r. o.,
o současném stavu ve výstavbě rodinných domů v lokalitě Kamenná
- odpověď odboru dopravy Krajského úřadu Ústeckého kraje ze dne 23. 12. 2005 na dopis starostů obcí
s požadavkem na zachování provozu na železniční trati
č. 132 Děčín - Oldřichov u Duchcova
- ceník jízdného ve vnitrostátní silniční linkové dopravě
provozované Dopravním podnikem města Děčína, a. s.,
platný od 1. 2. 2006 dle sdělení dopravního podniku ze
dne 16. 1. 2006
- žádost společnosti Allianz, Real Estate, s. r. o., 110 00
Praha 1, ze dne 5. 12. 2005 o projednání koupě pozemků
za účelem výstavby Discountní prodejny
- počet obyvatel Jílového k 1. 1. 2006 dle evidence obyvatel na Městském úřadu Jílové, který činí 5300 obyvatel
- výsledek přispívání občanům Jílového (dárcům krve)
za rok 2005 na zakoupení časových jízdenek platných na
linkách Dopravního podniku města Děčína, a. s.
- aktuální informace k rekonstrukci objektu Mírové
nám. 157 v Jílovém na rehabilitaci a stanovisko pracovníků Národního památkového ústavu k rekonstrukci
- žádost občanského sdružení Creative, sdružení na
podporu umělecké činností, 407 01 Jílové, z 11. 1. 2006
o ﬁ nanční příspěvek 20.000,- Kč na činnost sdružení
- záměr výstavby marketu v Jílovém (k. ú. Martiněves
u Děčína)
- prodeje a nabytí nemovitostí
(tjm)

POZVÁNKA
na jednání Zastupitelstva města Jílového,
které se bude konat 28. února 2006 od 16:00 hodin
v prvním patře Jílovského zámku. Program jednání
bude uveden na plakátech a internetových stránkách
města www.mujilove.cz.

Případy trestné činnosti
z oblasti Jílového
za období od 3. 1. do 5. 2. 2006
5. 1. - 06.45 - 13.30 hod. - vloupání do garáže v Jílovém,
odcizena nabíječka baterie do osobního vozidla, přímočará pila, 4 kusy pneumatik s disky a 3 kusy pneumatik bez disků, křovinořez, škoda 17.500,- Kč, pachatel
neznámý
19. 1. - 20. 1. - krádež osobního vozidla zn. VW Golf
19E v obci Jílové - Kamenná, škoda 50.000,- Kč, pachatel neznámý
31. 1. - 20.40 hod. - odcizení pokladny z prodejny v Jílovém, škoda 28.450,- Kč, pachatel neznámý
por. Jiří Rolla
tisk. mluvčí OŘP Děčín
023/DC

40 % SLEVA na předplatném
DĚČÍNSKÉHO DENÍKU

pro ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ



ročně ušetříte 1155 Kč
možno objednat i jednotlivé dny
(pátek za 6,60 Kč, sobota za 5,40 Kč)

Informace na tel. čísle:

412 552 416

- Stanislava Ďurďáková
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Rekonstrukce úřadu pokračuje
Loňská zima byla věnována mj. také celkové rekonstrukci 1. a 2. patra budovy Městského úřadu Jílové. V brzké době bude zahájena rekonstrukce přízemí této budovy. Změny
začnou vlastně již venku – původní schodiště u hlavního vchodu bude doplněno o rampu, která zlehčí přístup především tělesně postiženým lidem nebo maminkám s kočárky,
stávající vchod bude nahrazen samootevíracími dveřmi. V přízemí vznikne recepce, kde
budou k dispozici základní informace pro návštěvníky, bude zde podatelna úřadu, možnost kopírování, faxování či mailování. Nevyužívaná velká místnost bývalé obřadní síně
bude využita pro rozšíření stávajících kanceláří. V rámci úprav bude provedena modernizace elektrických, počítačových a telefonních rozvodů, vznikne nové sociální zařízení.
Rekonstrukce si vyžádá uzavření celého přízemí. Stavební úřad bude dočasně přemístěn
do budovy Teplická 231, Jílové (bývalé Středisko bytového hospodářství, naproti pobočce České spořitelny). Pracoviště správního odboru (matrika, pokladna, evidence obyvatel, vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů) budou umístěny provizorně ve
2. patře budovy městského úřadu. Veřejnost bude pro vstup do budovy využívat zadní
vchod.
O postupu akce budeme pravidelně informovat, veškeré změny budou včas zveřejněny
obvyklým způsobem.
(mst)

O ČEM JEDNALA RADA MĚSTA JÍLOVÉHO
Na své 55. schůzi konané dne 9. 1. 2006
mimo jiné projednala:
- zprávu o stavu příprav akcí na opravy,
údržbu a zhodnocování majetku města
v roce 2006
- zprávu o uplatňování zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím,
v podmínkách Městského úřadu Jílové
- žádost z 9. 1. 2006 o pronájem nebytových
prostor Mírové nám. 227 v Jílovém
- zpracovanou a předanou Předběžnou studii proveditelnosti projektu Rozvoj turistického ruchu v mikroregionu České Švýcarsko s podporou projektu M.E.C.C.A
- provádění úprav v suterénu Jílovského
zámku a s tím uvažované rozšíření prohlídkové trasy a zřízení expozice těžby ﬂuoritu
v části tohoto prostoru
- jednání o rekonstrukci budovy Mírové
nám. 157 v Jílovém s Památkovým ústavem
v Ústí nad Labem a stav podkladů pro odeslání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro
místní rozvoj ve výši 70 % nákladů
- zápis z jednání bytové komise ze dne 4. 1.
2006
- dopis p. Josefa Vršeckého z Děčína týkající se údržby běžeckých tratí na Sněžníku,
který byl doručen elektronickou formou
dne 28. 12. 2005
- poskytování tzv. regionálních služeb
Městskou knihovnou Děčín pro Městskou
knihovnu Jílové v roce 2006
- dopis společnosti Termo, a. s., Děčín,
s přehledem prováděné činnosti a vykonaných zásahů na domovních plynových
kotelnách v roce 2005
- využití nebytového prostoru na Teplické
231 v Jílovém pro připravované informační
středisko
- uzavření dohody mezi Městem Jílové
a ﬁ rmou Schulz UmweltPlanung, Frühlingsweg 3, D - 01768 Glashütte, na zhotovení
orientačních tabulí na rozhledně Děčínský
Sněžník
- pronájem nebytového prostoru Mírové
nám. 157, Jílové, s termínem po kolaudaci s p. Dagmar Toncarovou, Rehabilitace
Kateřina, 405 02 Děčín, s ﬁ nanční spoluúčastí budoucí nájemkyně ve výši 500.000,Kč, na základě žádosti čj. 4925 ze dne
27. 12. 2005 podané v rámci zveřejněného
záměru pronájmu objektu
- podíl města na zajištění Závodů psích
spřežení na Sněžníku ve dnech 14. a 15.
ledna 2006
- zaslání žádosti na Ministerstvo vnitra ČR

o mimořádnou investiční dotaci na obnovu
požární techniky ve prospěch Sboru dobrovolných hasičů Jílové - Modrá na dopravní
auto
Na své 56. schůzi konané dne 30. 1. 2006
mimo jiné projednala:
- informaci o inventarizaci majetku města
k 31. 12. 2005 a jednání hlavní inventarizační komise k výsledku inventarizace svolaném na 3. 2. 2006
- zprávu o výkonu státní správy na Městském úřadu Jílové v roce 2005
- informaci o podpisu kupní smlouvy na
dům čp. 33, Jílové, část Modrá, včetně st.
p. č. 23 o výměře 340 m2 a p. p. č. 147/1
o výměře 527 m2, vše v k. ú. Modrá u Děčína, a zaplacení kupní ceny 220.000,- Kč
- zprávu o hospodaření v obecních lesích za
rok 2005
- ceník služeb společnosti Marius Pedersen,
a. s., provozovna Teplice, (nástupnická ﬁ rma Krušnohorských komunálních služeb,
a. s., Teplice) platný od 1. 1. 2006
- informaci o přípravě stavebních úprav
v přízemí budovy Městského úřadu Jílové,
Mírové nám. 280, Jílové
- informaci o jednání Rady starostů Mikroregionu Labské skály ze dne 19. 1. 2006
- upřesnění zaslané žádosti na Ministerstvo
vnitra ČR o mimořádnou investiční dotaci
na obnovu požární techniky ve prospěch
Sboru dobrovolných hasičů Jílové - Modrá na dopravní auto tak, aby dotace mohla
činit 800 tisíc Kč
- uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Muzeem města Ústí nad Labem, Masarykova
100/6, 400 01 Ústí nad Labem, (půjčitel)
a Městem Jílové (vypůjčitel) na bezplatné
zapůjčení 9 vitrin na dobu do 31. prosince
2008
- uzavření smlouvy o dílo na stavební akci
speciﬁ kovanou projektovou dokumentací „Rekonstrukce 1. nadzemního podlaží
objektu čp. 157 - Rehabilitační středisko
Jílové“ se společností Děčínský stavební
podnik, s. r. o., 405 01 Děčín II, za celkovou
cenu 4.497.206,00 Kč (vč. DPH)
(tjm)

DUBOVÉ PODLAHY
SCHODY
STŘEŠNÍ OKNA
Tel.: 777 788 164

Zákonné předpisy – povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob na úseku požární ochrany
Obecná ustanovení (§ 2, zákona o požární ochraně)
Ministerstva a jiné státní orgány a právnické osoby, jakož
i fyzické osoby vykonávající podnikatelskou činnost podle
zvláštních předpisů, zabezpečují plnění povinností vyplývající pro ně ze zákona o požární ochraně, předpisů vydaných
na jeho základě nebo jiných předpisů upravujících povinnosti na úseku požární ochrany jako nedílnou součást své řídící, hospodářské nebo jiné základní činnosti a neodkladně
odstraňují zjištěné nedostatky.
Právnické osoby a podnikající fyzické
osoby plní povinnosti na úseku požární
ochrany ve všech prostorách, které užívají k provozování činnosti. Za plnění
povinností na úseku požární ochrany
u právnických osob odpovídá statutární orgán a u podnikajících fyzických
Tel.: 603 531 538 osob tyto osoby nebo jejich odpovědný
zástupce. Provozuje-li činnost v prostorách více právnických nebo podnikajících fyzických osob,
plní povinnosti na úseku požární ochrany na místech, která
užívají společně, vlastník těchto prostor, není-li smlouvou
mezi nimi sjednáno jinak. Součástí smlouvy musí být i určení osoby odpovědné za plnění povinností na úseku požární
ochrany.
Poznámka: Ministerstva a jiné státní orgány plní obdobně
povinnosti uložené jinak zákonem o požární ochraně právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám.
Jiří Frencl
SDH Jílové-Modrá

Lotharův vrch
Vydáme-li se od Jílového východním
směrem, dostaneme se na zalesněný vrch
vysoký 512 m. Po kom dostal jméno?
V dubnu 1125 zemřel český kníže Vladislav
I. a nástupcem na knížecí stolec byl zvolen
jeho mladší bratr Soběslav I. To se nelíbilo vládychtivému Otovi II. Olomouckému
a obrátil se o pomoc k německému králi
Lotharovi III. Lothara popudilo Soběslavovo odmítnutí příkazů a chtěl ho donutit
k poslušnosti mocí. Podle pověsti jeho oddíly řádily v pohraničním Královském lese
a zničily Hostin hrádek u Chvojna. Soběslav dokázal, že mu knížecí stolec právem
náleží. Když se dozvěděl, že Lothar shromažďuje v Sasku ohromné vojsko, vyzval
všechny muže schopné nosit zbraň, aby se
nepříteli postavili, krušnohorský průsmyk
obsadil strážemi a dal dělat záseky. Tehdy

POHÁDKY A POVĚSTI ZDEJŠÍHO KRAJE
Začátkem února byla v prostorách vstupní haly Jílovského zámku instalována nová
výstava. Po odmlce se opět vracíme k historii tohoto kraje, i když tentokrát v trochu
odlehčenějším a pohádkovějším tónu. Jak už název výstavy napovídá, máte možnost
seznámit se s pohádkami a pověstmi, které náš kraj provázejí. Jílové, Sněžník, Tisá,
Libouchec, Maxičky, Blansko, to jsou místa, na kterých se pověsti odehrávají. Protože pouhý text by byl nudný, jsou všechny pověsti provázeny obrázky, pohlednicemi a fotograﬁemi, které se k těmto místům vztahují. Touto cestou děkuji všem, kdo
zapůjčili své fotograﬁe. S nimi je výstava mnohem barevnější.
Ve vstupní hale Jílovského zámku si můžete výstavu prohlédnout až do konce měsíce
března.
(PeN)

CO V NOVOROČENKÁCH NEBYLO – II.
aneb Jílovské školy
Základní škola – hlavní budova v Jílovém,
v Modré a na Sněžníku
Hlavní a také největší školní budova byla
postavena v r. 1983 na zdejším sídlišti
(Školní 287, část Kamenná). Sídlí tu ředitelství školy, školní jídelna, docházejí sem
žáci 5. – 9. tříd. Výuka zde byla zahájena
v září 1983, tělocvična byla zpřístupněna o rok později, venkovní areál včetně
oplocení se dokončoval ještě několik
dalších let. Vybudování této školy bylo
nutné vzhledem k výraznému nárůstu
počtu dětí na přelomu 70. a 80. let minulého století. Tehdy měla základní škola
přes 800 žáků, v současnosti jich má 450.
Otevření nové budovy znamenalo ukončení činnosti školní budovy v Kostelní
ul. a v Modré. Pro zajímavost dodám, že
před budovou, v sousedství stožárů na
vlajky, měla být velká plastika sestavená
z mnoha metrů trubek. K realizaci nikdy
nedošlo, nákresy díla a trubky však zůstaly ve škole uloženy až do nedávna.
Své školní budovy měli také v Modré a na
Sněžníku, tehdy samostatných obcích.
Dnes nám to může připadat zvláštní.
Musíme si však uvědomit, že v těchto
obcích žilo před 2. světovou válkou podstatně více obyvatel (v Modré až 1300, na
Sněžníku až 600 obyv.) a zajištění školní
docházky dětí bylo nezbytností. V obou
obcích byly proto postaveny budovy obecné školy (1. – 5. třída). Pro úplnost připomínám, že Modrá s částí Kamenec byla
připojena k Jílovému v r. 1980, Sněžník
v r. 1976.
V Modré je bývalá škola při hlavní silnici (Teplická 112, část Modrá), na vrcholu
čelního štítu je uveden letopočet dokončení stavby „1900“. V 70. a 80. letech
minulého století do této školy dojížděly
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v únoru napadly spousty sněhu, uhodily silné mrazy a ke všemu se objevila vlasatice
– kometa věštící mor nebo válku. „Když
německé vojsko 18. února vkročilo do Čech
skrze úžiny horní, obtížným pochodem
skrze sněhy v horách i lesích unaveno, bylo
obklíčeno a do posledního muže potřeno.“
Sám Lothar byl zajat, ale Soběslav ho velkoryse propustil a uzavřel s ním mír.
Podle tzv. Kanovníka vyšehradského zvítězili Češi s pomocí kopí svatého Václava.
To pak vozili od těch dob čeští panovníci do všech bitev. Naposled mohlo být
použito Přemyslem Otakarem II. v bitvě
na Moravském poli roku 1278. Tehdy se
mohlo stát kořistí vojsk Rudolfa Habsburského, ale mohlo být zničeno až v průběhu husitských válek.
Od slavného Soběslavova vítězství nad
Lotharem v bitvě u Chlumce letos uběhlo
880 let.
Zdeňka Vaisová

i děti z Jílového. Výuka zde probíhala
až do výše uvedeného r. 1983. Poté byly
volné prostory využívány jako sklady,
na počátku 90. let minulého století byla
budova prodána do soukromého vlastnictví, nyní je součástí veterinárního komplexu. V Modré se výuka základní školy
ještě jednou obnovila. V prvním patře
zdejší školky (čp. 169, část Modrá) byla
v letech 1991 – 2004 jednotřídka. Zpočátku do ní docházelo kolem 15 žáků do
1. a 2. třídy (v posledním roce i do 3. třídy), ale jejich počet neustále klesal, a tak
bylo z ekonomických důvodů rozhodnuto
o ukončení výuky.
Na Sněžníku dnes stojí při silnici, naproti hotelu Sněžník ruina bývalé školy (čp.
104, část Sněžník). Letopočet výstavby
nám není znám, domníváme se, že byla
postavena na počátku 20. století. Pamětníci vzpomínají, že v poválečném období
tu byla jednotřídka obecné školy, do které docházelo kolem deseti dětí do 1. – 5.
třídy. Pan řídící učitel Hugo Vilimovský
se ženou bydlel v prvním patře, v přízemí
byla třída a malá tělocvična. V budově byl
rovněž národní výbor a pošta. Ve škole
se promítaly ﬁ lmy a pořádala se tu loutková představení. K výuce se používala
i přilehlá zahrada. Po zrušení školy, pak
i národního výboru a pošty byla budova
využívána různými organizacemi (např.
Svazarmem), později zůstala prázdná
a postupně chátrala. Na počátku 90. let
minulého století byla prodána do soukromého vlastnictví. Před budovou se dodnes
zachoval kamenný pomníček připomínající tragické úmrtí četaře československé
armády Tomáše Wesera, který padl při
výkonu služby 22. 5. 1945.
(mst)

Několik čísel o Jílovém v roce 2005
K datu 31. 12. 2005 bylo v našem městě rovných 5300 trvalé bydlících obyvatel (např. v lednu 2005 to bylo 5301 obyv., v srpnu 2005
naopak pouze 5274). V průběhu roku se 105 lidí přistěhovalo,
123 odstěhovalo. Rodiče přivítali na svět celkem 67 narozených
dětí. Naposledy jsme se rozloučili se 47 spoluobčany.
Na děčínském úřadu práce bylo k 31. 12. 2005 evidováno celkem
325 nezaměstnaných z Jílového, tj. 6,13 % obyvatel města.
Celkové příjmy rozpočtu města za r. 2005 dosáhly hodnoty
cca 55.584.000 Kč, celkové výdaje města dosáhly hodnoty cca
55.026.000 Kč. Z inventury majetku města k 31. 12. 2005 vyplynulo, že se majetek oproti r. 2004 navýšil o cca 2.620.000,- Kč.
V obřadní síni Jílovského zámku bylo uzavřeno celkem 66 manželství. Bylo zde uspořádáno v 6 termínech celkem dvanáct vítání
občánků.
V rámci výkonu státní správy bylo městským úřadem vydáno celkem 978 různých rozhodnutí, povolení a dalších obdobných dokumentů.
Na místním koupališti našlo v létě osvěžení celkem 7124 návštěvníků (z toho 4713 dětí, 2411 dospělých), jedná se o výrazně
nejnižší návštěvnost za uplynulých sedm let. Tržba za vstupné
činila 107.405 Kč, celkové náklady na provozování koupaliště byly
684.454 Kč, spotřebováno bylo 10.838 m 3 vody.
Z města bylo vyvezeno více než 960 t směsného komunálního odpadu, 225 t velkoobjemového odpadu, 210 t stavebního odpadu, téměř
12 t pneumatik, přes 16 t nebezpečného odpadu. Do barevných
„zvonů“ bylo vytříděno 13 t papíru, 8 t plastu (PET láhve), 7,8 t
skla. Ve výkupně sběrných surovin bylo vykoupeno 244 t kovového
odpadu a 18 t papíru. Město přijalo na poplatcích za odpad a příspěvcích za třídění odpadu celkem 2.748.024 Kč, naproti tomu
vydalo za odpadové hospodaření 3.579.237 Kč.
Autobusy Dopravního podniku města Děčína bylo přepraveno
celkem 599.620 osob, z toho 571.674 osob na trase Děčín – Jílové
a zpět, 27.946 osob na trase Děčín – Sněžník a zpět. Město vydalo
za dopravní obslužnost cca 823.000 Kč.
V městské knihovně bylo vypůjčeno celkem 26164 publikací.
Pro zpříjemnění volných chvil bylo uspořádáno celkem 40 společenských a kulturních akcí.
Sbor dobrovolných hasičů zaznamenal celkem 36 výjezdů.
Z obecních lesů bylo vytěženo celkem 398 m 3 dřeva, prodáno
270 m 3 dřeva, samovýrobou vytěženo 68 m 3 dřeva. Na 3,5 ha bylo
prováděno nové zalesňování, bylo k tomu zapotřebí 20.200 sazenic
různých dřevin.
(mst)

Kulturní kalendář JÍLOVÉ NAVŠTÍVIL HEREC OLDŘICH VÍZNER
podvečery s …“ jsou nepravidelný cyklus, ve kterém na jevišti Jílovského zámku pan Rudolf Felna měsíc BŘEZEN „Zámecké
zmann zpovídá známé osobnosti kultury. Lednovým hostem byl vynikající herec Oldřich Vízner. Původně
Divadelní kavárna
• neděle 5. 3., kavárna od 17,00 hodin,
divadelní představení v 18,00 hodin
• představení Zkouška vězeňské kapely
• jednoaktová hra z pera Pavla Panenky, člena DS Karel Čapek, který hru uvádí v české
premiéře (děj se odehrává v ženské věznici).
Taneční polepšovna
• sobota 18. 3., 17 – 19 hodin
• 3. lekce, pouze pro přihlášené
• začátečníci, starší, nesmělí… se aspoň
v několika lekcích vrací do tanečních,
kurz vedou manželé Rottenbornovi
Pohádka pro děti
• neděle 19. 3. od 15,00 hodin
• loutkářský soubor Skaláček hraje pohádku O červené Karkulce
• klasická pohádka v úpravě s písničkami
Odpoledne s Modravankou
• neděle 26. 3., 15 – 19 hodin
• k tanci i poslechu hraje oblíbená dechová kapela Modravanka
Výstavy:
• „Pohádky a pověsti zdejšího kraje“
(výstava ve vstupní hale Jílovského zámku)
• „Fritz Tampe - zapomenutý sochař severu“
(stálá výstava ve velkém sále Jílovského
zámku)
• „Jílové na obraze“ (krbový sál Jílovského
zámku, bude doplněno o nové obrazy)
Připravujeme na duben:
9. 4. „Pohádky z kočárku“
15. 4. koncert vážné hudby na zámku
17. 4. velikonoční koncert Renaty Vrátné
22. 4. závěrečná lekce taneční polepšovny
23. 4. „Večer pro Karla Hašlera“
Sledujte aktuální měsíční program, změna
je možná. Předprodej vstupenek: knihovna,
lékárna, traﬁka u koupaliště. Bližší informace: Petra Nedvědová, 2. patro MěÚ Jílové,
tel. 412 557 738, 602 194 585.
V ÚNORU JEŠTĚ STIHNETE
neděle 19. 2. v 15 hodin – pohádka O třech
prasátkách
pátek 24. 2. ve 20 hodin – Ples školy
sobota 25. 2. v 17 hodin – 2. lekce taneční
polepšovny (pouze pro přihlášené)
neděle 26. 2. ve 14 hodin – dětský karneval
Všechny uvedené akce se konají v prostorách
Jílovského zámku.

VÝVĚSNÍ SKŘÍŇKA
MĚSTSKÉHO DIVADLA
DĚČÍN
Pozornosti mnohých z vás
jistě neunikla nová vývěsní
skříňka, kterou se souhlasem města nainstalovalo
Městské divadlo Děčín na
budově na Mírovém náměstí 223 v Jílovém, na straně budovy k cestě
vedoucí do Jílovského zámku. Připomeneme, že je to budova, kde má ordinaci praktický lékař MUDr. Richter. Každý, kdo má
zájem, si může vybrat a pokud nemá zrovna cestu do Děčína, lístky může objednat
v nedaleké lékárně, která s divadlem spolupracuje.
(PeN)

měl přijet i se svou ženou, dětmi a psí smečkou, ale protože děti onemocněly, přijel nakonec sám. A tak
z původně plánované ukázky představení, ve kterém spolu se svou ženou hraje, sešlo. Snad příště. I tak diváci
neodcházeli s pocitem ošizení. Pan Vízner byl otevřený, vtipný a přirozený. Nebránil se žádné otázce a tak
mnozí z diváků možná poprvé nakoukli do televizní, ﬁlmové a divadelní kuchyně bez příkras a zbytečných
rádobyvtipných historek. Pokud vás cyklus „Zámecké podvečery s …“ zaujal, můžete už teď hádat, kdo by
mohl být dalším hostem. Příští „Zámecké podvečery s …“ jsou plánovány na květen.
(PeN)

ÚSPĚŠNÁ DIVADELNÍ KAVÁRNA
V neděli 8. ledna měl v Jílovském zámku premiéru nový typ pořadu, tzv. divadelní kavárna. Velký sál měl stolovou
úpravu a diváci tak mohli před, během
i po představení posedět a popít. V první
divadelní kavárně se divákům představil
divadelní spolek Karel Čapek z Děčína,
který přijel s jednoaktovou hrou Egona
Ervína Kische Vrahova matka. Týž spolek pak uvedl i druhé představení divadelní kavárny. V neděli 12. února diváci
shlédli představení Nanebevzetí Tonky
Šibenice. Po komorním obsazení první
inscenace tentokrát diváci měli možnost
vidět značnou část souboru, neboť na
jeviště postupně přišlo 17 herců.
Kavárna byla plně obsazena, diváci spokojení a nadšení a tak pořadatelům přibyl malý oříšek do příště
- jak přidat stoly, aby se diváků vešlo více. V březnu by diváci měli vidět představení Zkouška vězeňské
kapely, což je jednoaktovka odehrávající se v ženské věznici. Jejím autorem je člen spolku Karel Čapek, který také do třetice bude v Jílovém hrát.
(Foto Pavel Lukeš, PeN)

Bělásek vás zve
Mateřské centrum BĚLÁSEK nabízí rodičům
a jejich malým dětem po celý týden zajímavý program. Ve svém působišti v Děčíně – Bělé zajišťuje
např. cvičení v tělocvičně pro rodiče s dětmi, sociálně právní poradnu, veselé zpívánky, výtvarné
hrátky, dramatickou výchovu, klub dvojčat, angličtinu pro předškolní děti. Ve třídách a tělocvičnách Základní školy, Vojanova ul., Děčín zajišťuje
např. cvičení aerobiku či kalanetiky, kroužky angličtiny pro různé skupiny, hry na ﬂétnu, výtvarných prací.
Ve spolupráci s Občanským sdružením Labské
skály připravilo centrum Bělásek projekt na podporu rovných příležitostí mužů a žen na trhu práce
s názvem „Rovné šance“. Projekt a jeho jednotlivé

aktivity budou zaměřeny na ženy navracející se na
trh práce, rodiče s malými dětmi a nezaměstnané ženy ve věku nad 50 let. Připraveny jsou např.
vzdělávací programy Asistent péče o dítě, Základy
práce na počítačích či vytvoření Baby centra.
Do všech výše uvedených aktivit se mohou zapojit
lidé z Děčína a členských obcí Mikroregionu Labské skály (což je samozřejmě i Jílové).
Podrobné informace:
- p. Yveta Janíková, tel.: 412 528 043 (Mateřské
centrum BĚLÁSEK),
- p. Mgr. Irena Beránková, tel.: 607 614 766
(Občanské sdružení Labské skály),
- adresa: Mateřské centrum BĚLÁSEK, Tělocvičná 192/9, 405 02 Děčín 10 – Bělá,
- e-mail: mc.belasek@volny.cz
(mst)

VYHODNOCENÍ PRODEJNÍ
VÝSTAVY „DĚTI NEMOCNÝM
A SENIORŮM“
V minulém čísle Jílovské sovy jsme vám slíbili, že v dalším
čísle přineseme vyhodnocení prodejní výstavy dětských
obrázků vystavených v Jílovském zámku. Mrzí nás, že
v tomto směru nemůžeme dodržet slovo. Není to proto, že
bychom na to zapomněli nebo že by o obrázky nebyl zájem.
Spíš naopak. V tuto chvíli je prodaných už 15 obrázků
a vybralo se za ně přes 5 tisíc korun. I když výstava už do
konce února neběží, stále máte možnost nějaký obrázek
koupit – stačí kontaktovat paní Petru Nedvědovou na městském úřadě. Jak bylo už mnohokrát řečeno: výtěžek z prodeje obrázků bude předán Domu s pečovatelskou službou
v Jílovém. Stane se tak první jarní den, tedy 21. března.
(PeN)

MDŽ – POZVÁNKA
Zveme srdečně všechny ženy na společnou oslavu MDŽ, která se uskuteční v pátek 10. 3. 2006
od 16 hodin v prostorách Jílovského zámku.
Program a občerstvení zajištěno.
Oblastní org. KSČM Jílové

DRUHÝ ROČNÍK
VÝTVARNÉ SOUTĚŽE
„DĚTI NEMOCNÝM
A SENIORŮM“
Občanské sdružení CREATIVE vyhlašuje 2. ročník výtvarné soutěže Děti
nemocným a seniorům. Letošní téma
zní: „Co mám rád, koho mám rád, kde
to mám rád“. Zúčastnit se mohou kolektivy i jednotlivci do patnácti let. Soutěž
probíhá v několika věkových kategoriích
– do šesti, do deseti a do patnácti let.
Samostatnou kategorii tvoří mentálně
postižení. Slavnostní vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií a kolektivů
proběhne začátkem června. V Jílovém
mohou jednotlivci i kolektivy své soutěžní práce předat paní Petře Nedvědové
na městském úřadě. Z vybraných prací
tentokrát pouze jílovských dětí bude na
konci roku uspořádána výstava v prostorách Jílovského zámku.
(pen)
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SLOUPEK MĚSTSKÉ POLICIE
V období od 1. 12. 2005 do 31. 1. 2006 Městská policie Jílové (dále jen „MP“) řešila 29
oznámení, 1 stížnost. V 7 případech oznámila
přestupek v dopravě k příslušnému správnímu orgánu. Ve 14 případech použila „botičku“ a ve 21 blokových pokutách uložila pokuty
ve výši 6 000 Kč. MP také pomáhala zajišťovat pořádek při konání různých kulturních,
zábavných a společenských akcí pořádaných
městem nebo jinými organizacemi včetně
psích závodů na Sněžníku. Dvakrát byl do
útulku v Děčíně předán zaběhnutý pes.

ruce. Sdělila jméno majitelky psa i to, že v předloženém očkovacím průkaze psa je více než rok
starý záznam o očkování psa proti vzteklině.
MP se spojila s veterinární lékařkou, která sdělila, že není důvod k obavám.
- Dne 31. 12. ve 22:10 hod. byla přijata stížnost
na hluk od sousedů. Hlídka na místě oznamovateli vysvětlila, že je Silvestr a hlučnost
obyvatelů domů se více toleruje. I tak MP navštívila byt, ve kterém probíhala oslava a dohodla
se s nájemníky o respektování sousedů, kteří si
stěžovali. Další stížnost zaznamenána nebyla.
- Téhož večera bylo oznámeno, že u vcho- Dne 2. 12. 05 v 7:30 hod. bylo přijato ozná- du panelového domu v ulici Dlouhá sedí pes
mení o narušování občanského soužití mezi
německý ovčák. Hlídka psa odchytila a přivomanželi. MP na místě věc vyřešila domluvou lala pracovníka útulku, který ho odvezl. Druhý
s doporučením oběma stranám.
den se na služebnu dostavil majitel psa, hledal
- Dne 6. 12. 05 ve 21:45 hod. bylo oznámeno ho. Bylo mu sděleno, kde se pes nachází.
majitelem vozidla, který chtěl odjet, že pod - Dne 5. 1. 06 v 17:40 hod. MP zajišťovala mísjeho koly se nachází vrčící pes střední velikosti to dopravní nehody na křižovatce ulic Jesela nechce místo opustit. MP po marném snažení ská a Teplická.
psa dostat zpod kola, přivolala pracovníka - Dne 6. 1. v ranních hodinách byl uskutečněn
útulku Děčín, který psa pomocí odchytové tyče první nucený odtah vozidla. Řidič byl již před
odchytil a následně převezl do útulku.
měsícem za stejný přestupek pozván k jeho pro- Dne 9.12. byla oznámena krádež králíků jednání na služebnu MP Jílové, na což nereagoz kotce na zahradě v Kamenci. Byla pořízena val. Proto byl tento přestupek po vypršení lhůty
fotodokumentace a věc si dále převzala Poli- předán k zahájení správního řízení u správního
cie ČR (dále jen „PČR“).
orgánu. Druhý – stejný přestupek byl vyřešen
- 10. 12. v 1:10 hod. bylo oznámeno ublížení odtahem vozidla.
na zdraví mezi osobami blízkými. Nebyl to - Dne 7. 1. v 8:20 hod. bylo MP oznámeno, že
první případ, kdy „posilněný“ syn po návratu v Martiněvsi u přehrady po střetu s osobním
z restaurace napadl slovně i fyzicky svoji matku. vozidlem leží u silnice poraněná liška. Byl
Ta byla následně převezena do
přivolán člen mysliveckého
nemocnice v Děčíně a po přesdružení Střela, který lišku
Tel: 412 550 277 na místě usmrtil. Rovněž
dání lékařské zprávy byla věc
postoupena PČR s podezřením
byla přivolána hlídka dopravze spáchání trestného činu.
ní policie kvůli poškozenému
- Dne 12. 12. v 9:50 hod. byla
vozidlu.
vedoucí potravin Jednota
- Dne 13. 1. v 15:40 hod. bylo
Rakovník oznámena drobná
oznámeno, že u zahrádek v ul.
krádež. MP na místě ověřila
K. H. Máchy leží poraněný
totožnost pachatele a prověkus divoké zvěře. Přivolaný
řila, zda se nejedná o podemyslivec laň usmrtil a převezl
zření z trestného činu. Poté
do myslivecké chaty.
pachateli byla udělena blo- Dne 19. 1. bylo přijato oznáková pokuta v nejvyšší možné
mení, že v dlouhodobě neomíře.
bývaném domku v Modré
- Dne 13. 12. ve 14:50 hod. bylo
bylo vidět v podvečer nějaké
Tel: 602 109 927
oznámeno podezření, že nad
světlo. MP domek vně zkontratí u nádraží ČD pravděpotrolovala. Všechny přístupodobně někdo bez povolení těží dřevo. MP na vé dveře byly zajištěny neporušenými zámky.
místě zjistila totožnost osob a na místě ověřila V domku dříve někdo být musel podle stop ve
tvrzení, že těžba polomů je povolena.
sněhu. Zjistit se to nepodařilo ani několika- Dne 17. 12. ve 3:20 hod. kontaktoval hlídku denním monitorováním.
MP na Mírovém náměstí muž, který tvrdil, - Téhož dne bylo přijato oznámení o rušení nočže byl napaden pracovníkem baru Zanzibar. ního klidu v panelovém domě ve Spojové ulici.
Sdělil, že toto již oznámil PČR v Děčíně. - Dne 20. 1. bylo MP oznámeno, že byla
Následně přijel sanitní vůz, který si také při- založena nepovolená skládka u popelnic v ul.
volal. MP se společně přesunula před bar, Školní. MP ženu, která takto učinila, kontakkde vyšel zmíněný zaměstnanec, který vypo- tovala, ta přislíbila skládku odstranit. Bylo
věděl zcela jiné skutečnosti. Nakonec vyšlo vyřešeno napomenutím.
najevo, že oznamovatel se uvnitř nepohodl se - Dne 20. 1. byly na MP odevzdány klíče od osobsvým známým a dělal zde nepřístojnosti. Byl ního auta s dálkovým ovladačem centrálního
proto vykázán ven. To se mu nelíbilo a začal zamykání a alarmu s dalším klíčem s nápisem
si svou nelibost vybíjet na odpadkovém koši „HOCO“. Klíče si dne 31. 1. na služebně MP přeu zastávky MHD. Následně byl právě tímto vzal majitel.
pracovníkem usměrněn. Nakonec své ozná- - Dne 28 .1. bylo oznámeno, že jeden „známý“
mení na místě stáhl a odmítl i ošetření (žádné nezletilec rozdělával na chodbě (na linoleu)
viditelné zranění). Ošetřen byl nakonec jeho panelového domu v Lipové ul. otevřený oheň.
známý, který si přivodil řeznou ránu na ruce Věc byla předána příslušnému odboru MěÚ
o sklenici.
Jílové.
- Dne 22. 12. 7:40 hod. bylo oznámeno, že - Dne 31. 1. dopoledne bylo oznámeno ředitelv zatáčce nad restaurací Pod lesem je zaklíněn kou základní školy, že před budovou školy na
kamion s návěsem. Řidič si spletl odbočku a vjel Mírovém náměstí obtěžuje děti docházející do
do těchto míst. Hlídka MP místo fotograﬁcky této školy na mimoškolní aktivity nějaká mlázdokumentovala, zjistila totožnost německého dež. MP se na místo zaměřila, a zjistila, že na
řidiče a na základě zaslaných fotograﬁí zajistila náměstí se schází skupinka mladistvých romů.
potřebnou techniku k vyproštění. PČR a Rádiu Místo je denně monitorováno a ke konﬂiktům
Děčín byla oznámena obousměrná uzávěra již nedochází.
Sněžnické ulice.
- Dne 31. 1. ve 20:50 hod. bylo přijato oznámení
- Dne 31. 12. v 4:20 hod. hlídka MP přijala od prodavačky Večerky u koupaliště o loupežoznámení o ležícím muži na chodníku před ném přepadení. Tři neznámí muži – romové
bývalým pneuservisem u koupaliště. Na místě vytrhli z prodejního pultu pokladnu s penězi,
byl zjištěn muž spící ve sněhu – bezdomovec nasedli do připraveného bílého vozidla a odjev dost podnapilém stavu. Muž byl probuzen, li směrem na Libouchec. MP ihned vyrazila
postaven a „rozchozen“ a byl nějaký čas sledo- na místo, které zajistila a byla přivolána PČR
ván jeho pohyb, aby zase někde neusnul.
Děčín, která věc převzala k dalšímu šetření.
- Dne 31. 12. v 9:50 hod. se na služebnu MP
Jak
dostavila žena, která byla lehce pokousána na

Nová rehabilitace

Příprava rekonstrukce objektu čp. 157, Mírové náměstí, Jílové (podlouhlá přízemní budova v areálu Jílovského zámku,
vpravo od vstupní brány) vstoupila do svého ﬁ nále. Na základě
výběrového řízení byl vybrán dodavatel stavby, v rámci schváleného rozpočtu města na r. 2006 je zajištěno ﬁ nancování
akce. V průběhu února dojde k zahájení přestavby objektu na
nové, moderní rehabilitační středisko. Nabízené služby budou
určitě vítaným zpestřením zdravotnické sítě Jílového a jeho
okolí, nový kabát budovy přispěje ke zlepšení vzhledu centra
města. Středisko bude po dokončení provozovat Rehabilitace
Kateřina, která vítězně uspěla v rámci zveřejněného záměru
města na pronájem uvedeného nebytového prostoru.
Stavební práce budou probíhat až do léta. Návštěvníci zámku
se tedy setkají s určitým omezením pohybu po nádvoří, zvýšený provoz zaznamená přístupová cesta do zámku. Chceme
touto cestou požádat všechny návštěvníky zámku, aby dbali
všech upozornění stavební ﬁ rmy, zvýšené opatrnosti při vstupu do zámeckého areálu a při pobytu na nádvoří.
(mst)

Nabídka

Pod záštitou o. s. Asociace
vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených nabízíme
pro širokou veřejnost, nejen
pro lidi s postižením, levnou
dovolenou v Itálii, 120 km
jižně od Benátek. Derviš
– Pinarela je známé lázeňské
středisko, kde se léčí především poruchy pohybového
a dýchacího ústrojí. Pobřeží
lemují palmové nebo piniové
háje. V září probíhají gastronomické slavnosti s ochutnávkou vína, sýra a místních
specialit. Komplex 4 budov
Mare Vita je 100 m od moře
se širokou soukromou pláží
a patří mezi nejkrásnější na
Jaderské rivieře. Ubytování
podle počtu klientů na pokoji
ve 2 až 6 (3 + 3) lůžkových
pokojích, s vlastním sociál-

ním zařízením. K dispozici
je posezení v zahradě ve stínu
pinií. Pro sportovní vyžití je
připraven plážový volejbal,
stolní tenis a další možnosti.
Dále je možné využít velkou
společenskou místnost.
Termín dovolené je 1. 9. –
9. 9., cena 6200,- Kč (zahrnuje: dopravu, 7 nocí ubytování,
polopenzi, minerální vodu,
plážový servis (plavčík),
pojištění léčebných výloh
a výbornou italskou kuchyni). Zájemci se mohou přihlásit, nezávazně, co nejdříve
na tel.: 412 512 888, mobil:
737 116 715, denně do 18.00,
e-mail: kimso@seznam.cz .
Ať pojedete nebo ne, prosím
Vás, rozšiřte tuto nabídku
mezi Vaše známé. Předem
Vám mnohokrát děkuji.
J. Osmík, Děčín

JEDNOU VĚTOU
o městské knihovně
Městská knihovna Jílové v roce 2005 zaznamenala:
- počet svazků ke konci roku byl 16.229 knih, což je o 551
více než v předchozím roce,
- v knihovním fondu přibylo 566 nových knih, v předchozím
roce to bylo 383 knih
- registrovaných čtenářů bylo 305, což proti roku 2004 je
o 60 méně,
- z toho bylo 91 čtenářů do 15 let, proti roku 2004 je to
nárůst o 39 čtenářů
- výpůjček (knihy, časopisy) bylo 26.164, proti roku
předešlému to byl nárůst o 2.843 výpůjček,
- ještě existuje soubor knih (především encyklopedií,
naučných aj.), který putuje mezi jednotlivými knihovnami, tzv. výměnný soubor knih, ten byl využit k 1.115
výpůjčkám,
- další službou poskytovanou městskou knihovnou je
veřejný internet,
- v 1. pololetí ho využilo 287 návštěvníků po dobu 180 hodin, pak začala tato služba být poskytována bezplatně,
- takže v druhém pololetí ho využilo již 612 návštěvníků
po dobu 452 hodin.
(tjm)
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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.
ÚNOR
Blažková Ludmila
Čížek Milan
Docenko Ladislav
Hodačová Antonie
Kepič Pavol
Mareš Jaroslav
Masák Jiří
Nedvědová Františka
Neumanová Radoslava
Pekárová Marie
Roček Zdeněk
Šlesinger František
Šmídová Marie
Šťastná Věra
Šváchová Erika
Tkáčíková Helena
Toms Zdeněk
Valsová Miloslava
Vaňková Zdeňka
Vášová Jarmila

Kamenná
Martiněves
Martiněves
Kamenná
Kamenná
Sněžník
Kamenná
Martiněves
Kamenná
Jílové
Kamenná
Martiněves
Kamenec
Martiněves
Jílové
Kamenná
Martiněves
Kamenná
Kamenná
Kamenná

(Uvedeno dle stavu známého v době
přípravy tohoto čísla.)

Dne 1. 2. 2006 tomu bylo
8 roků, kdy umřel pan
Vilém Herman. Za tichou
vzpomínku děkuje rodina.
Dne 15. 2. 2006 uplynulo
10 let od úmrtí pana Františka Frýdy. Kdo jste ho
znali, věnujte mu s námi
tichou vzpomínku. Manžel-

PRODEJ SLEPIČEK

Biatlonisté přivezli z olympiády bronz
Od 21. do 26. ledna 2006 proběhla II.
zimní olympiáda dětí a mládeže ČR,
kterou pravidelně organizuje Český
olympijský výbor ve spolupráci s ministerstvem školství a pověřeným krajem.
Letos hostil více než tisíc sportovců
a jejich doprovod z celé republiky Královéhradecký kraj. Při slavnostním
zahájení na zimním stadionu v Hradci
Králové byl zapálen olympijský oheň
a vztyčena olympijská vlajka. Poté se
jednotlivé skupiny sportů rozjely na svá
sportoviště v rámci kraje. Biatlonisty
a lyžaře klasiky hostily skvěle připravené sportovní tratě a střelnice na Mísečkách.
Do biatlonové reprezentace Ústeckého kraje se prosadili vesměs závodníci
Klubu biatlonu Jílové, doplněné o dvě lyžařky z Oseku. Sportovci z Jílového předvedli skvělé výkony
a přivezli pro Ústecký kraj celkem sedm olympijských bodů a bronzovou medaili. První dva body vybojoval v individuálním závodě mladších žáků Martin Přibyl, který dojel na pátém místě. Každá krajská
reprezentace mohla v každé kategorii nasadit celkem dva závodníky a tak zde za Ústecký kraj dojel na
pěkném 11. místě Šimon Piksa. Do první desítky se ještě prosadila ve starších žákyních Lada Nebeská, která obsadila 9. místo. Zde jí sekundovala osecká lyžařka Kateřina Martincová, která dojela na
14. místě. Těsně za branou první desítky zůstali starší žáci Ondřej Věchet a Adam Přibyl, kteří obsadili
11., resp. 12. místo. V mladších žákyních byla děvčata na zkušené, a tak osecká Anna Vlčková obsadila
12. místo a jílovská Lucie Sychrovská 18. místo.
Den po individuálním závodě následovaly závody štafet, kde biatlonisté přidali další body. Nejprve byla
na pořadu štafeta žáků, kde si ústecký výběr tajně myslil na bronzovou medaili. Na prvním úseku startoval úspěšný mladší žák Martin Přibyl a přestože proti němu byli nasazeni vesměs ti nejstarší, zabojoval a dovezl na předávku štafetu na osmém místě, ale v kontaktu s dalším polem. Na druhém úseku
předvedl Adam Přibyl stíhací jízdu a přestože ve druhé střelecké položce jeden terč nesestřelil a musel
absolvovat jeden trestný okruh, vyvezl svůj tým na průběžné čtvrté místo. Poslední úsek ústecké štafety
měl na starosti Ondřej Věchet, který jak výborným během, tak i střelbou vytáhl štafetu na krásnou
bronzovou medaili a čtyři olympijské body. Před ústeckými sportovci se umístili pouze štafety dvou
horských velkoklubů. Vítězství získala štafeta Libereckého kraje (Jilemnice) a druhé místo Pardubický
kraj (Letohrad).
Po žácích, již za velkého mrazu, startovaly žákyně. Zde si ústečtí neplánovali tak velké cíle. A tak když
štafeta dívek ve složení Anna Vlčková, Kateřina Martincová a Lada Nebeská protnula cíl na šestém místě a získala jeden olympijský bod, byla velká spokojenost i tady. Večer pak ve vyzdobeném Špindlerově
Mlýně probíhalo slavnostní vyhlášení výsledků vždy šesti bodovaných míst, a tak si biatlonisté i biatlonistky mohli vychutnat tu pravou olympijskou atmosféru ceremoniálu, kdy jim blahopřáli ke skvělým
sportovním výkonům sportovní celebrity a medailisté ze skutečných olympiád a také předseda Českého
olympijského výboru Milan Jirásek. Svými sedmi body a jednou medailí přispěli biatlonisté k tomu, že
Ústecký kraj obsadil v celkovém bodování sedmou příčku a v pořadí podle medailí dokonce 4. místo.
Ohňostrojem a velkým zábavným programem olympiáda skončila a účastníci se rozjeli postupně domů.
Mnozí se jistě objeví na některé další olympiádě, a to jak na dětské nebo dokonce na skutečné. Popřejme
jim k tomu hodně úspěchů. Příští rok 2007 je na pořadu III. letní olympiáda dětí a mládeže ČR, kterou
bude hostit právě náš Ústecký kraj. Věřme, že se toho zhostí se ctí a připraví pro sportovce z celé republiky opravdu výjimečnou událost.
Luboš Přibyl

Nepodařený vtip

Výkrmna kuřat Červený Hrádek,
ﬁ rma Dráb, oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává slepičky
snáškového materiálu Hisex hnědý.
Slepičky jsou 4x vakcinovány a pod
stálou veterinární kontrolou. Vysoká užitkovost a kvalita peří je samozřejmá. Stáří při prodeji je 9 až 11
týdnů, začátek snášky bude květen.
Cena za kus: 81 - 89 Kč.
Prodej se uskuteční dne 18. března 2006 v Jílovém od 15.00 hodin
v prostoru před prodejnou Večerka
u koupaliště.
Případné bližší informace na tel.:
728 605 840 nebo 415 740 719.
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Jakýsi vtipálek roznesl na konci ledna do všech domů, bytů, zahrad, schránek na Horním Jílovém plány
města vydané na počátku 90. let minulého století. Plány pohodil i po ulicích, dokonce i na hřbitově. Zmíněné plány s modrým přebalem jsou již dávno nepoužívané, město je nemá ve svých zásobách, údaje o ﬁ rmách
a fotograﬁe jsou v podstatě neplatné. Roznáška vyvolala rozhořčení řady lidí, zaznamenali jsme stížnosti
a nepříjemné telefonáty. Město a jeho městský úřad nemá s celou věcí nic společného!
Možná to byla jen dětská hra, možná se někdo dospělejší pokusil o vtip. Kdo a proč tuto věc udělal, kde vzal
tolik plánů, nevíme. Vezměme to prostě jako nepodařený vtip a čísi hloupost.
(mst)
Teplická 105, 407 014 Jílové
tel.: 412 550 536, 603 456 743, 603 583 106
e-mail: okell@quick.cz

color interier

P R O VÁ D Í M E P R O VÁ S

• žaluzie, vertikální, horizontální, ISO žaluzie na plast. okna, NOVINKA rolety + sítě proti hmyzu
• lamelové dveře - koženka, plast, dřevo • koberce, lina, plovoucí podlahy, lité podlahy, stěrky Schonox
• kovovýroba, barovky, židle, stoly, stolky, paravany, atd.
• obkladové panely ATIBITI, lišty, rozety, sloupy, bordury a další dekorace
• barvy, fasádní, interiérové v mnoha barevných odstínech, Jab, Mistral, Beckers
• dekorativní nástřiky koupelen a dalších povrchů speciální technikou
• úpravy stěn tmelením, luxusními barvami, bavlněnými tapetami, antickou zeminou, mramory a dalšími ručními dekorativními technikami
• rekonstrukce koupelen na klíč
• ostatní práce v interiéru: malování, sádrokartony, výměna kuchyňských desek a další
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