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MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

Rekonstrukce úřadu

Na přelomu let 2004 a 2005 byla
provedena rozsáhlá rekonstrukce
1. a 2. patra budovy Městského úřadu
Jílové. Letošní dlouhá zima byla
využita pro úpravy suterénu této
budovy. Namísto malých sklípků
a různých kumbálů zde vznikly místnosti pro archiv města a městského
úřadu se vším, co k ukládání
důležitých dokumentů patří.
Od počátku května je pro návštěvníky
úřadu uzavřeno přízemí budovy.
Ke vstupu do budovy je nutno využít
zadního vchodu. Došlo samozřejmě
k přemístění několika odborů a jejich
pracovníků.
Stavební úřad našel své působiště
na adrese Teplická 231, Jílové.
Jedná se o budovu při hlavní silnici
I/13, vpravo ve směru do Děčína, nedaleko pod koupalištěm, kanceláře
bývalého Střediska bytového hospodářství.
Správní odbor působí nyní ve 2. patře
budovy městského úřadu.
Oddělení kultury se přemístilo
do Jílovského zámku, najdete jej
v zadní části vstupní haly.
Veškeré telefonní či e-mailové kontakty na jednotlivé pracovníky výše uvedených odborů a oddělení zůstávají
v platnosti beze změny!
Důvodů k rekonstrukci přízemí

je několik. Zastaralé technické sítě,
které již nevyhovují současným
nárokům, nevyužívaná veliká místnost původní obřadní síně a přitom
malé, nedůstojné kanceláře, hlavní
vchod se spoustou problémů pro starší
či tělesně postižené spoluobčany.
To vše by se mělo změnit. Celkovou rekonstrukcí projde elektrická,
telefonní a počítačová síť. Prostor
přízemí se lépe využije pro jednotlivé
kanceláře. V hale vznikne podatelna,
která nabídne nejen co nejvíce informací, ale také možnost kopírování,
odesílání faxových zpráv, veřejný
internet a prostor pro vyřízení jednoduchých úředních záležitostí. Změny
se dočká hlavní vchod, kde by měla
přibýt rampa pro snazší přístup a také
samootevírací dveře.
Velký kus těchto plánů bude opět
záležet na šikovnosti pracovníků
odboru
místního
hospodářství
městského úřadu, tak jako při
předešlých etapách. Celkové náklady této akce se tak podstatně sníží.
Přestavba si vyžádá dobu několika
měsíců, ale vzhledem k době blížících
se dovolených a prázdnin to snad
bude pro návštěvníky snesitelné.
Věříme, že výsledkem bude moderní
městský úřad na dobré úrovni.
(mst)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Tajemník Městského úřadu Jílové vypisuje výběrové
řízení na obsazení místa:
vedoucí ﬁnančního odboru Městského úřadu Jílové.
Podrobné podmínky a požadavky jsou zveřejněny na
úřední desce před budovou Městského úřadu Jílové a na
elektronické úřední desce, která se nachází na internetové
adrese: www.mujilove.cz. Zájemci se mohou pro získání
informací rovněž obrátit na tajemníka Městského úřadu
Jílové, tel. 412 557 724.
(tjm)

ZÁMECKÁ KRAMLIČKA

11. ročník beneﬁčního festivalu Zámecká kramle
se letos přesunul z Děčína do Jílového. Organizátoři celé
akce, občanské sdružení Slunečnice, se na Jílové obrátili
s prosbou o poskytnutí prostor a pomoci při samotné
organizaci. Vzhledem k tomu, že jde o neziskovou akci,
jejíž výtěžek je pravidelně věnován na zlepšení životních
podmínek lidí s mentálním postižením, rádi jsme
přislíbili spolupráci. Pro Jílové je to další možnost, jak
na sebe v dobrém upozornit. Už dopředu vás tedy zveme
24. 6. do areálu Jílovského zámku, kde se Zámecká
kramlička uskuteční. O bližším programu festivalu budete
včas informováni.
(PeN)

Přeložka silnice I/13

S blížícím se termínem zprovoznění dálnice D8 v úseku
státní hranice – Ústí n. L. se stále více objevují dotazy na další
osud plánované přeložky hlavní silnice č. I/13. Vzhledem
k očekávanému nárůstu dopravy na této silnici by měla
být postavena nová komunikace mezi Děčínem, Jílovým
a Libouchcem, která by se u Knínic napojila na uvedenou
dálnici.
Nyní probíhá vyhodnocování všech možných vlivů
zamýšlené stavby na životní prostředí (tzv. proces
EIA). Toto řízení by mělo probíhat do podzimu 2006.
V současnosti nejsou k dispozici žádné konečné projektové dokumentace, nejsou stanoveny žádné konkrétní termíny, postupy výstavby atd. Vše se nachází v přípravném
období studií a průzkumů, jednání nejrůznějších institucí.
Také zatím poslední pracovní studie stavby, která byla
s městem projednána v dubnu a květnu 2006, již
v podstatě neplatí, na základě připomínek a prohlídky
v terénu bude řada podstatných záležitostí přepracována.
Jakmile bude mít město k dispozici ucelenější dokumenty,
zveřejní je a bude vás o nich informovat.
(mst)

PROHLÍDKY ZÁMKU:
Činnost Městské knihovny Jílové se neomezuje jenom na půjčování knížek. Zájemci mají
rovněž možnost v knihovně bezplatně využívat služeb veřejně přístupného internetu.
Veřejnosti méně známou činností knihovnice p. Olgy Rážové je pořádání besed o knihách
a knihovně pro školní mládež. Náš snímek zachycuje žáky druhé třídy Základní školy Jílové
na besedě v městské knihovně konané 21. dubna 2006.
(foto: D. Drobný)

květen, červen, září: so, ne, svátky
10 - 17 hodin
červenec, srpen:
út - ne
10 - 17 hodin
vstupné:
dospělí
36,- Kč
děti
24,- Kč
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O ČEM JEDNALA RADA MĚSTA JÍLOVÉHO

Na své 60. schůzi konané dne 24. 4. 2006
mimo jiné projednala:
▪ čerpání rozpočtu města za 1. čtvrtletí 2006
▪ vyhodnocení zimní údržby místních komunikací v zimním období 2005/2006
▪ přípravu koupaliště na letní sezónu 2006
▪ rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj
o poskytnutí dotace 3,148 mil. Kč na rekonstrukci objektu čp. 157, Mírové náměstí,
Jílové, v rámci programu Podpora rozvoje severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu
▪ žádost Lesů České republiky, st. p., o souhlas
Města Jílového s bezúplatným převodem
pozemku PK 1547 v k. ú. Jílové u Děčína
▪ žádost ze dne 10. 5. 2006 odboru rozvoje Městského úřadu Děčín o vyjádření
k 5. změně Územního plánu města Děčín,
která se týká „Plavebního stupně Děčín“
a odpověď starosty města na uvedenou žádost
▪ organizační zajištění a doplnění programu
pracovního semináře členů zastupitelstva
města konaného 25. 4. 2006 od 17.00 hodin
v Jílovském zámku
▪ průběh a výsledek jednání s pracovníky
Správy CHKO Labské pískovce o vybraných lokalitách v souvislosti se zpracováním 1. změny územního plánu sídelního
útvaru Jílové z dubna 2006
▪ odpověď DPMD, a. s., na sdělení o nevhodném zastavování autobusů pro výstup cestujících na konečné v Kamenci
▪ návrh Musher´s Clubu Děčín na spolu-

práci Městského úřadu Jílové, Městského
úřadu Děčín a jejich klubu při konání
závodů psích spřežení počátkem roku 2007
▪ uznání SDH Jílové - Modrá za pomoc
poskytnutou v Děčíně při povodních
v dubnu 2006
▪ zahájení
prodeje
turistických
známek „Jílovský zámek“ a zhotovení
4 tabulí s turistickou mapou zahrnující
území Mikroregionu Labské skály
a Správního společenství Königstein
▪ zhodnocení koncertu Drážďanského smyčcového kvarteta v rámci festivalu Sandstein und
Musik na Jílovském zámku dne 15. 4. 2006
▪ informaci o stěhování kanceláří (Stavební
úřad a správní odbor Městského úřadu
Jílové) do náhradních prostor z důvodu
přestavby přízemí Městského úřadu Jílové,
budova Mírové nám. 280
▪ smlouvu o poskytnutí dotace na zpracování územně plánovací dokumentace mezi
Městem Jílové a Ústeckým krajem
▪ prodejní cenu dřevěných propagačních
známek Města Jílového s vyobrazením znaku města a slunečními hodinami 25,- Kč
za jeden kus
▪ prodejní cenu barevných odznaků města
Jílového 15,- Kč za kus
▪ smlouvu mezi Městem Jílové a Iniciativou
pro Děčínský zámek, Dlouhá jízda 1253,
405 01 Děčín I, o zajištění průvodcovské
služby na Jílovském zámku v letošní turistické sezóně
(tjm)

JEDNOU VĚTOU

o zimě a zimní údržbě místních komunikací v Jílovém
* Zima 2005/2006 byla vydatná na sněhové
srážky, tvorbu náledí, vítr, který vytvářel
jazyky a závěje nejen na Sněžníku ale
i v Jílovém,
* zima byla mimořádná svou délkou, neboť
nás zahrnula sněhem již počátkem prosince
a sněhové nadílky trvaly přes polovinu března
a po celé toto období ležela souvislá vrstva
sněhu,
* mimořádná zima se projevila i na lesní
zvěři, která ztratila plachost a hledala potravu
i v obydlených částech města,
* v republice byl opakovaně na mnoha místech
vyhlašován kalamitní stav i v místech, která
mají podobné klimatické podmínky,
* na zimní údržbu místních komunikací
bylo nakoupeno 548 tun drceného kameniva

a dále 14 tun soli, která
se jinak používá jen
výjimečně,
* spotřeba posypového materiálu proti
předchozí zimě byla o 250 tun vyšší,
* vyšší množství použitého posypu se pak
projevilo i na délce doby potřebné pro jeho
úklid z vozovek a chodníků,
* vozidla odboru místního hospodářství
Městského úřadu Jílové při zimní údržbě
najela celkem 2.995 km a spotřebovala
pohonné hmoty za více než 180 tisíc Kč,
* vydatným pomocníkem v této sezóně bylo
vozidlo MULTICAR FUMO-CARRIER, které
bylo zakoupeno ve 4. čtvrtletí roku 2005.
(tjm)
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TANEČEK JE!
Dovolujeme si upozornit, že taneček pro naše
seniory je i tento měsíc! Poprvé do Jílového
zavítá Duo Forte, které provází výborná
pověst. Nemusíte se tedy bát, že odchod
na prázdniny by byl bez oblíbeného pořadu
s dechovkou. V červnu se pak ještě sejdeme
v domě s pečovatelskou službou, kam přijede
zahrát harmonikář. I tam jste všichni srdečně
zváni!
(PeN)

POZOR, POZOR
Divadelní sezóna v červnu končí, zámek
se pomalu chystá na prázdniny a jeviště
se těší, až oblékne nový kabát. Pěkné
počasí nás láká ven, ale i tak doufám,
že u poslední pohádky sezóny se opět uvidíme.
Divadelní spolek Karel Čapek přiveze svou
čerstvě nastudovanou Pošťáckou pohádku
od Karla Čapka. Půlhodinku ve společnosti
poštovních skřítků, hodného pana Kolbaby,
smutného šoféra a dalších pohádkových postav
byste si rozhodně neměli nechat ujít. Na závěr
si opět slosujeme vstupenky o dárky. (PeN)

V květnu ještě stihnete...
neděle 21. května v 18.00 hodin
- Zámecké podvečery s ... Josefem Cardou
(skvělého herce a komika bude opět zpovídat
Rudolf Felzmann), vstupné: 40,- Kč
v předprodeji, 50,- Kč na místě
sobota 27. května v 15.00 - 19.00 hodin Duo Forte - pořad pro seniory
(odpoledne plné písniček, tance a dobré
nálady nejen pro starší generaci)
vstupné: 20,- Kč v předprodeji,
30,- Kč na místě
(PeN)

Jílovský zámek pro letní
sezónu 2006
hledá průvodce,
znalost německého jazyka výhodou, ale není
nutností. Bližší informace podá paní Petra
Nedvědová - Městský úřad Jílové,
osobně nebo na tel.: 412 557 738,
602 194 585, e-mail: kult@mujilove.cz.

Na červen připravujeme:
2. 6. Guitar Arte Trio - Noci ve španělských zahradách + připomínka Mozartova roku
2. 6. Cesta pohádkovým lesem
4. 6. divadelní kavárna – Slawomir Mrožek: Na širém moři
(hrají herci divadelního souboru The Spis - Hovězí králíci)
11. 6. pohádka pro děti - DS Karel Čapek uvádí Pošťáckou pohádku Karla Čapka
14. 6. Školní akademie
15. 6. zpřístupnění výstavy „Poklady v zemi ukryté“ - těžba ﬂuoritu na Sněžníku
24. 6. Zámecká kramlička - beneﬁční festival pořádaný děčínským občanským
sdružením Slunečnice

POZVÁNKA

na jednání Zastupitelstva města Jílového,
které se bude konat 23. května 2006 od 16:00
hodin v prvním patře Jílovského zámku. Hlavní
náplní programu je projednání závěrečného
účtu města za rok 2005, audit hospodaření
města a audit hospodaření příspěvkových
organizací v roce 2005.

(PeN)

Prodám pěkný,
slunný družstevní byt 2+1 v Děčíně
na Starém městě, 3 balkóny.
Cena 500.000 Kč,
při rychlém jednání sleva.
Tel.: 737 171 589.

Jak to bylo, pohádko?

VYHODNOCENÍ
SVOZU
OBJEMNÝCH
ODPADŮ
Ve dnech 29. 3. - 3. 4. 2006 Technické
služby
Děčín,
a.s.,
přistavovaly po městě dle harmonogramu velkokapacitní
kontejnery
na
objemný
odpad, který se nevejde do běžných
odpadních nádob. Z 11 stanovišť se odvezlo
17,7 tun objemného odpadu.
Někteří
občané
opět
nerespektovali,
že přistavené kontejnery byly určeny
Stanoviště

na objemný odpad a nikoliv na nebezpečný odpad či pneumatiky (viz foto).
Ve velkokapacitních kontejnerech se objevil 1 televizor, 68 pneumatik na osobní auto
a 7 pneumatik na nákladní auto.
V následující tabulce jsou uvedeny druhy a
množství odpadů uložených v kontejnerech
dle stanoviště.

Objemný odpad

Pneumatiky

Nebezpečnýý odpad

1. Teplická ul. - u Příkré ul.
2. ul. El. Krásnohorské
3. kříž. ulic Javorská, Horská
4. Sněžnická ul. - požární nádrž
5. kříž. ulic Rekreační, Stezka
6. kříž. ulic Rekreační, Zahradní, Vilová
7. kříž. ulic Havlíčkova, Úzká
8. Modrá - u Motorestu
9. Modrá - točna

0,84 t
1,10 t
1,12 t
1,38 t
1,48 t
1,20 t
1,52 t
3,02 t
2,20 t

------1 televize
-----------

10. Kamenec - náměstíčko

2,02 t

11. Kamenec - u lesní cesty
CELKEM

1,82 t
17,7 t

------11 ks osobní
--10 ks osobní
18 ks osobní
--25 ks osobní,
3 ks nákladní
4 ks osobní,
4 ks nákladní
--68 ks osobní,
7 ks nákladní

…zabloudilo kuřátko…
Tentokrát ne, ale stalo se něco jiného…ztratil
se Smolíček.
Kde? V loutkoherecké divadelní pohádce,
která za dětmi přijela až do školky.
Kdy? Jednou takhle ke konci dubna zrovna
v půlce týdne.
A jak to všechno dopadlo? Ale to už předbíháte, nebuďte nedočkaví, vezměme to hezky
od začátku.
Sešli jsme se všichni v MŠ sídliště, zaplnili
celou třídu i s hernou. To bylo nedočkavých
a zářivých očí! Očekávání i radost chvílemi
vystřídaly okamžiky strachu, obav. Kdopak
malému neposluchovi pomůže?
No přeci samy děti! Výborné hercovo podání
vtáhlo do děje samotné kluky i holky, padla
pomyslná zábrana mezi jevištěm a hledištěm. Spoluaktéry se stali samotní malí diváci.
Radili, vykřikovali, strachovali se, naváděli..
A jak to bylo, pohádko?
Zlo bylo zažehnáno, vše se v dobré obrátilo.
Přejeme všem dětem, aby jim takováto čistá sounáležitost s osudy jiných přetrvala
i do jejich dospělého života.
Re-MŠ

----1 televize

Přehled zpráv z oblasti Jílového
v období od 4. 4. do 2. 5. 2006
K vloupání do objektu sběrných surovin došlo v noční době z 12. 4. na 13. 4. 2006 v obci
Jílové. Dosud neznámý pachatel z objektu odcizil sběrný materiál a způsobil škodu v celkové
výši 24.000,- Kč.
Neznámý pachatel odcizil přístupovou kartu k přijímači UPC v restauraci v Jílovém. Způsobil
tím škodu ve výši 5.500,- Kč.
K vloupání do vozidla Škoda Favorit došlo na Sněžníku před polednem dne 27. 4. 2006.
Majitel si ve vozidle ponechal dvě motorové pily a zloděj mu tyto odcizil. Škoda odcizením
vznikla ve výši 41.000,- Kč.
V obci Jílové dne 23. 4. 2006 kolem 20.00 hod odcizil dosud neznámý pachatel servírce tržbu.
Obsluha jílovské restaurace tak přišla o částku 13.000,- Kč.
K vloupání do vozidla Peugeot Boxer došlo v obci Modrá, kdy zatím neznámého pachatele
zlákala bunda ponechaná ve vozidle. Zloděj ukradl bundu za pár set korun a poškodil vozidlo,
kde vznikla škoda 1.500,- Kč.
pprap. Zita Kakarová, tisková mluvčí OŘP Děčín

Díky, Karle Hašlere...
V dubnu přijeli do Jílovského zámku zahrát
a zazpívat herci Divadla „Rozmarýnek“
pořad Odpoledne s Karlem Hašlerem.
Bylo to báječné odpoledne plné písniček
našeho největšího písničkáře. Zazpívali jsme si,
pobavili se u vtipných a vypointovaných scének
z Hašlerova života, zasmáli jsme se okamžitým
improvizacím vzniklých z náhodné situace.
V uvolněné atmosféře jsme přestáli i krupobití a domů se nechtělo ani nám, ani hercům.
Všem, kdo odcházeli potěšeni a pobaveni, rádi
sdělujeme, že už jsme se dohodli s Rozmarýnkem na dalším představení na letošní podzim.
Tentokrát nám bude průvodcem Švejk. (PeN)

Nové suvenýry
Léto tu bude co nevidět a s
ním nová cestovatelská sezóna. Těšíme se na množství
návštěvníků našeho města.
Pro ně a také pro domácí
sběratele jsou připraveny nové suvenýry.
Sluneční hodiny „Jílové“
Stačí jen trocha slunečních paprsků
a přesný čas není žádným problémem.
Ve vodorovné poloze se hodiny zorientují tak, aby hodina polední směřovala na sever.
Na úsečce zvané analema ve středu hodin

se určí podle panujícího měsíce průsečík čísla měsíce (římské číslice I - XII) a analemy. Do tohoto
bodu se svisle zabodne přiložená ocelová jehla,
tzv. gnómon. Slunce ukáže zimní čas, k němuž
nutno připočítat v době letního času jednu hodinu.
Vydáno ve spolupráci se spol. Turistické známky,
s. r. o., Rýmařov (další informace: www.turisticke-znamky.cz). Cena: 25,- Kč.
Odznak „JÍLOVÉ“
Pro sběratele odznaků je tu suvenýr zobrazující barevný znak města. Zlatý nápis „JÍLOVÉ“

je podbarven buď zeleně, červeně, modře, hnědě
nebo černě. Záleží jen na přání kupujícího.
Cena: 15,- Kč.
Oba suvenýry lze zakoupit na Jílovském zámku nebo v sekretariátu Městského úřadu Jílové
(1. patro).
(mst)
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Činnost Základní
školy Jílové
březen – duben
2006

Základní škola:
6. 3. Okresní kolo soutěže v anglickém jazyce
Postup do krajského kola si zajistila 1. místem
Marie Potocká.
23. 3. Okresní kolo Zeměpisné olympiády
2. místo Jan Šmíd, postup do krajského kola.
Centrum mimoškolní zájmové činnosti:
3. 3. Pleteme z bužírek
Akce pro širokou dětskou veřejnost.
17. 3. Soutěžní dopoledne „KUFR“
Dětem při soutěžení pomáhali učitelé
a vedoucí ZÚ.
24. 3. Sběr pomerančové kůry
Děti nasbíraly celkem 138,5 kg pomerančové
kůry a 0,96 kg citronové kůry.
31. 3. Indiánská stezka – školní kolo
počet zúčastněných dětí: 60,
počet postupujících dětí do okresního kola: 36
Školní sportovní klub:
29. 3. Basketbal chlapců - okresní ﬁnále
ZŠ Jílové obsadila 6. místo
30. 3. Basketbal dívek - okresní ﬁnále
ZŠ Jílové – 1. místo
ŠSK Jílové – 4. místo
Základní škola:
3. 4. Skákání přes švihadlo – okresní kolo
7 účastníků, nejlepší umístění:
Tomáš Mikeš, 3. místo
12. 4. Olympiáda v zeměpise – krajské kolo
Jan Šmíd – 13. místo
25. 4. Olympiáda v Českém jazyce – krajské kolo
Bára Matoušová – 9. místo
Centrum mimoškolní zájmové činnosti:
13.- 15. 4.Vzpomínkový výlet do Fojtky u Liberce
„Po stopách Pafůrie kůrovité“
Účast 20 dětí – 1. – 9. třída.
18. 4. Velikonoční koncert
Vystoupily děti ze ZÚ Centra dětí a děti ze ZŠ
Jílové. Děti vystoupily s hudebním, pěveckým
a dramatickým uměním.
18. - 21. 4. Burza
jarního a letního oblečení, obuvi a hraček.
22. 4. Indiánská stezka – okresní kolo
5x 1. místo, 4x 2. místo a 4x 3. místo,
okresního kola se zúčastnilo 34 dětí z nichž 26
se umístilo na prvních třech místech. 20 dětí
postupuje do krajského kola.
30. 4. Abrakadabra aneb upálení čarodějnic
Ze 12 zúčastněných čarodějnic se čarodějnicí
roku 2006 stala Terezka Matušková.
Děkujeme SDH Modrá za spolupráci na akci
a za uspořádání ohně.
Školní sportovní klub:
5. 4. Olympiáda sportovní všestrannosti
3. a 4. tříd
Dívky – 1. místo Veronika Svatošová
Chlapci – 1. místo Zdeněk Michalec
21. 4. Krajské ﬁnále v basketbalu děvčat
Družstvo ZŠ Jílové se umístilo na 1. místě.
Všem děvčatům gratulujeme!
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Pozvánka na akce v mikroregionu
Labské skály
1. 4. - 28. 6. 2006
Jílové: Výstava o mikroregionu Labské skály
a Správním společenství
Königstein
- Jílovský zámek - vstupní hala
- informace o obou partnerech (které
obce, jaké území, mapa, fotograﬁe, krátké
informace), společné projekty, zajímavosti,
tipy na výlet
- výstava se po skončení přestěhuje
do Königsteinu
20. 5. 2006
Povrly: „Cimrmanova stezka“
- pěší naučná stezka zábavnou formou pro
malé i velké (po vyznačené trase Cimrmanovy
stezky, plnění veselých úkolů na stanovištích)
6. 6. 2006
Povrly: Jarní koncert dětí
- společné vystoupení dětských sborů
a instrumentalistů z obou stran hranice
- kino Povrly
- akce k ukončení školního roku
13. 6. 2006
Povrly: Dětský triatlon
- začátek v 11 hodin, soutěž je určena dětem ze
6. - 9. tříd (kategorie podle věku, dívky, hoši)
- zájemcům na požádání zašleme propozice
17. 6. 2006
Velké Chvojno: Branný závod pro děti
- závod pro 3 členná družstva dětí od 6 do
15 let (různé kategorie)
- procházení stanovišť s úkoly na čas

25. 6. 2006
Libouchec: Česko-saské sportovní setkání
- 2. ročník
- druhý ročník akce uskutečněné poprvé
v červenci 2005
- náplní setkání je fotbalový, volejbalový
a nohejbalový turnaj, turnaj ve stolním tenisu
a golfu, soutěž hasičských družstev
- celodenní akci doplní kulturní program
a informace o česko-saské spolupráci
29. 7. 2006
Malšovice: Oslavy 600 let od založení obce
- bohatý kulturní program po celý den
29. 7. 2006
Povrly: Triatlon – 19. ročník
- běh, jízda na kole, plavání
- s doprovodným kulturním programem
9. 9. 2006
Jílové: Memoriál Václava Bartoše - soutěž
hasičů
- soutěž hasičských družstev, klasický požární
útok
22. 9. - 24. 9. 2006
Jílové: Jílovské slavnosti 2006
- areál Jílovského zámku a Mírového náměstí
- bohatý kulturní program
23. 9. 2006
Povrly: Soutěž hasičů – požární útok
- soutěž družstev dospělých
Další informace:
- www.labskeskaly.info
- Ing. Eva Šípová (602 688 935, sipova@cnw.cz)
- Bc. David Drobný
(412 557 738, david.drobny@post.cz)

Novinky v provozu cyklobusů

Dopravní podnik města Děčína, a. s., připravil pro letošní rok v rámci provozu cyklobusů několik novinek.
Od letošní sezóny bude k dispozici druhý
vlek na jízdní kola. První z nich bude pokračovat ve své tradici a jako v minulých letech
bude nadále přepravovat kola o víkendech
na Děčínský Sněžník a Maxičky. Přeprava
kol zde byla zahájena již 1. dubna a její ukončení se předpokládá 29. října. Pravidelné
spoje tak odjíždějí v těchto časech:
v 9:30 hod. (na Sněžník), v 11:25 hod.
(na Maxičky), ve 13:55 hod. (na Sněžník).
Druhý vlek bude od 1. května nově nasazen
na linku do Hřenska a Mezné. Do začátku
hlavních prázdnin bude přeprava kol pouze
víkendová, jako je tomu u linky na Sněžník.
Od 1. července do 31. srpna pak budou kola
přepravována každý den v týdnu, od 1. září
pak již opět pouze o víkendech. Přeprava kol
zde bude ukončena 30. září. Kola se budou
vykládat (popř. i nakládat) v zastávce Mezní Louka, hotel. Spoje odjíždějí v časech:
v 9:45 hod. a ve 14:40 hod.
Pro obě linky pak platí, že se kola
nakládají pouze ve výchozí stanici, a to
na autobusovém nádraží v Děčíně IV.

Z důvodu větší bezpečnosti při nakládce kol
došlo k přemístění nástupní zastávky pro obě
linky. Všechny cyklobusy teď nově odjíždějí
ze stanoviště č. 1 na autobusovém nádraží.
Přemístěním odpadlo někdy opravdu nebezpečné nakládání kol na levou stranu vleku,
kdy bylo nutné stát na rušné komunikaci,
která prochází vedle autobusového nádraží. Kapacita vleků je 16 a 20 kol. V případě,
že dojde k naplnění kapacity vleku, jsou řidiči instruováni, aby zvážili možnost přepravy dalších kol uvnitř autobusu. I zde se však
musí dbát v první řadě na bezpečnost všech
cestujících.
Kola jsou na linkách přepravována zdarma, cestující si uhradí jízdné pouze za sebe.
Na Sněžník tak zaplatí např. 26,- Kč hotově nebo 23,- Kč z elektronické peněženky,
na Mezní Louku 31,- Kč hotově, 28,- Kč
z elektronické peněženky. Možné je samozřejmě i užití kombinace časových jízdenek
a různých forem doplatků.
Dopravní podnik města Děčína přeje všem,
kteří se rozhodnou využít služeb cyklobusů,
spoustu krásných zážitků na jejich cestách
po Děčínsku.
(dle podkladů DPMD)

POHÁDKY A POVĚSTI NAŠEHO KRAJE

Slíbili jsme, že v Jílovské sově na pokračování otiskneme pověsti a pohádky, které byly v uplynulých týdnech vystaveny ve vstupní hale Jílovského zámku. Dnes tedy přinášíme první. Vztahuje
se přímo k Jílovému. Pokud znáte další pověsti z našeho nejbližšího kraje, nenechávejte si je pro
sebe! Pokračování výstavy se už chystá. Ale teď už se ptáme s klasikem - Jak to bylo, pohádko?
Hraběcí strašidlo
Jednoho roku nestálo počasí v Jílovém
za nic. Brambory se sázely do bláta, v létě
natropily velké škody v zahradách i na polích
housenky a tak to vypadalo, že úroda bude
malá a živobytí podraží. Hospodáři měli
plnou hlavu starostí a zlostně pošilhávali po
panu hraběti, kterého už dávno měli pro jeho
rozmařilý život plné zuby a z jehož oken se
poslední dobou večer co večer ozýval bujný a nevázaný halas. Ale jednou jako když
utne: ráno se Jílové dozvědělo, že pan hrabě
umřel. Uprostřed hostiny, smrt si pro něj přišla právě ve chvíli, kdy se chtěl pustit do třetí
porce zlatově upečeného selátka. Když nastal
den pohřbu, naložili rakev na ověnčený vůz
a připevnili ji řetězy. Třebaže byly zapřažené
dva páry statných koní, jen taktak, že se vůz
odlepil z místa, se zvířat slévalo, jako by táhla stonásob těžké břímě. Ženské sýčkovaly,
že je to zlé znamení. Hraběcí milost byla však
nakonec se vší slávou pochována na úpatí
vrchu, kde se říkalo u Farského křoví, a hrob
byl označen velikým plochým kamenem.
Tři dny po pohřbu šla jedna babka hlídat
brambory. Usadila se v prkenné boudě,
k ruce si položila sukovici a dávala bedlivý
pozor, jestli se odněkud nevynoří nějaký
poberta. Všude bylo ticho. Kolem půlnoci přepadla babku dřímota. Náhle uslyšela,
že tluče dvanáct. Podívala se ven a viděla,
že z Farského křoví se kdosi vynořil: byla to
bíle oděná mužská postava, za uzdu vedla
bělouše a mířila rovnou přes její brambory.

Babka vyvalila oči a vylítla z boudy jako lítice: a tu vidí, že se ten bílý mužský vyhupuje
do sedla, zlehýnka jako motýl, pobízí koně
a řítí se přímo k ní. „Hrabě!“ vykřikla stará,
ale v téže chvíli vjel do ní vztek. Zamávala
sukovicí a zavřískala: „Tak ty takhle, neřáde?
Za života jsi nestál za nic a teď ještě budeš
lidem dělat škodu? To už tě ani čerti nechtějí? Koukej se odtud klidit, než ti hnáty
zpřerážím!“ Kůň najednou stojí jak přimrazený, pan hrabě mu trčí na hřbetě jako by ho
z mramoru vytesal a babce stéká pod jupkou
studený pot. Co teď, božínku? Přeci tu nebudeme takhle proti sobě stát do rána? A což,
jestli se to hraběcí strašidlo dopálí a rozdupe
mě tu na padrť? Schovala sukovici za záda
a povídá medově: „I ty moje dušičko nešťastná, máš ty to úděl! Nikdo pro tebe slzičku
neuroní, nikdo na tebe v dobrotě nevzpomíná - špatně se ti spí, viď?“ Babka cítí, jak se jí
kolena třesou, ale mele statečně dál: „Když se
teď vrátíš, kam patříš, slibuji ti, že hned ráno
zaskočím na faru a dám za tebe sloužit mši
- ale po těch bramborách mi už lítat nesmíš!“
Sotva dopověděla, rozplynulo se bílé zjevení
jako obláček a nad brambořištěm zavládla
hluboká noc. Babka se v boudě svalila na
slámu a okamžitě usnula. Když ráno vstala,
měla hlavu jako věrtel, ale noční příhoda se
jí z ní vykouřila nadobro. Od toho dne už na
Jílovsko hraběcí duch ani nepáchl. Když pak
šla naše babka vykopávat brambory, nepřestávala žasnout, takovou požehnanou úrodu
si domů ještě nikdy nevezla.
(PeN)

O´KELL
color interiér,
Luděk Walter
Teplická 105, 407 01 Jílové
tel.: 412 550 536, 603 456 743, 603 583 106
www.okell.cz
e-mail:okell@quick.cz
SLUŽBY PRO INTERIÉR VAŠEHO
BYTU, DOMU ČI PRACOVIŠTĚ
- žaluzie horizontální, vertikální,
do plastových i Euro oken za bezkonkurenční ceny ve vysoké kvalitě a v mnoha
barevných odstínech,
- rolety, sítě proti hmyzu a jiná stínící
technika,
- opravy žaluzií a prodej náhradních dílů,
- plastová okna a parapety včetně montáže,
- koberce a lina - NOVÁ KOLEKCE,
- lamelové dveře, dveřní polstrování,
- obkladové panely ABITIBI, lišty, rozety,
sloupy, bordury a další dekorace,
- barvy fasádní, interiérové v mnoha barevných odstínech,
- tmely, lepidla, PU pěny a další,
- kovovýroba, barovky, židle, stolky, paravany aj.,
- úpravy stěn, nástřikem Estrella, tmelením,
luxusními barvami, bavlněnými tapetami,
antickou zeminou, mramory a dalšími
ručními technikami,
- rekonstrukce koupelen na klíč,
- další práce v interiéru - malování, sádrokartony, výměna kuchyňských desek atd.
ZAVOLEJTE NÁM NEBO NÁS
NAVŠTIVTE, RÁDI VÁM POMŮŽEME.
JSME TU PRO VÁS!

CO V NOVOROČENKÁCH NEBYLO - V.
Další školská zařízení
Učiliště
Významnou součástí jílovského školství
bylo po dobu téměř 40 let zemědělské učiliště. Od počátku 60. let minul. stol. využívalo
ke své činnosti celý areál Jílovského zámku.
V samotné zámecké budově byla školní
jídelna (nyní obřadní síň v přízemí) s kuchyní (nyní zázemí obřadní síně), šatny, sklady
a umývárna (nyní prostory městské knihovny v přízemí), v 1. patře byly školní třídy,
ve 2. patře internát, ve 3. patře byty pracovníků školy. Objekt čp. 156 byl a stále
je využíván k bydlení. Objekt čp. 157 byl
využíván jako dílny odborného výcviku,
později jako tělocvična a kanceláře ekonomického úseku, v současnosti je přestavován na rehabilitační středisko. Na nádvoří
stávala ještě ocelokůlna, kde byly zaparkovány
zemědělské stroje. Ředitelství školy a další třídy
byly v budově Javorská 37, část Jílové (budova
postavena v r. 1898 jako radnice města,
po požáru národního výboru přestavěna na
školní budovu, v r. 2001 na byty), vyučovalo se v budově Mírové náměstí 223, část Jílové
(budova se slunečními hodinami z r. 1903,
od r. 2001 jsou zde byty a nebytové prosto-

aneb Jílovské školy
ry). Učiliště využívalo k praktickému výcviku
učňů i areál čp. 114 v části Modrá. Za dobu
existence vychovalo učiliště řadu odborníků především v mechanizátorských oborech.
V posledním období existence se nabídka učebních oborů značně rozšířila včetně možnosti maturitního studia. Učiliště bylo zrušeno v r. 1998 v
rámci tzv. optimalizace sítě středních škol.
Dětský domov
Výše zmíněný areál Jílovského zámku byl
v letech 1951 – 1962 využíván coby dětský
domov.
K různým školským účelům sloužila
v minulosti řada dalších budov, které zatím
nebyly uvedeny v předchozích dílech této série
článků:
- Sněžnická 129, část Jílové: školní družina,
třídy základní školy (dům z r. 1779, nyní
v soukromém vlastnictví),
- Teplická 139, část Martiněves: dům dětí
a mládeže (původně vila továrníka Adolfa Brandta, postavena v r. 1927, po 2. sv. válce kulturní
zařízení, na dům dětí a mládeže přeměněna
v r. 1978, nyní v soukromém vlastnictví),
- Průběžná 11, část Kamenná: postupně
mateřská škola, zvláštní škola, jesle, školní

družina, pobočka děčínské lidové školy umění
(dům z r. 1907, nyní v soukromém vlastnictví)
- Průběžná 198, část Kamenná: objekt
na sídlišti z r. 1982, původně jesle, poté školní družina, od r. 1996 dům s pečovatelskou
službou
- Boženy Němcové
139,
část Jílové:
do r. 1983 školní jídelna (dům z r. 1909,
nyní odbor místního hospodářství měst.
úřadu),
- Jeselská 75, část Martiněves: v 70. – 80. letech minul. stol. jesle (nyní v soukromém
vlastnictví)
- Rudý dům: v době rekonstrukcí školních
budov využíván k výuce a ke škol. stravování
- Javorská 222, část Jílové: školní dílny ZŠ
- provoz „papíren“ a tehdejšího zahradnictví
v prostoru nynějšího fotbalového stadionu FK
Obalex: výuka praktických předmětů
Původně jsem zamýšlel napsat jen pár řádků,
abych trochu doplnil informaci z novoročenek
města. Historie jílovského školství se však při
bližším pohledu ukázala v mnohem bohatším
provedení. Proto si troufám na závěr konstatovat, že o naše děti bylo a je dobře postaráno.
(mst)
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Letní biatlon v Boleticích
Poslední aprílový víkend byl na střelnici
SSK Děčín v Boleticích ve znamení letního biatlonu. Klub biatlonu Jílové zde již
tradičně pořádal sérii regionálních závodů Českého poháru v letním biatlonu
ve všech kategoriích.
K závodům se sjela takřka stovka závodníků z různých koutů Čech. V sobotu
v poledne byl na pořadu 5. ročník
memoriálu Ludvy Vojtka – vzpomínkový závod na vynikajícího kamaráda
a sportovce tělem i duší. Přestože bylo
zataženo, proběhl tento závod ještě
za přijatelných podmínek a domácí
závodníci získali celkem 5 vítězství.
V kategorii přípravek chlapců to byl
Jakub Věchet, v žácích A - Jan Válka,
v žácích C - Jakub Kalík, v žákyních
C - Kateřina Martincová a v dorostencích A - Tomáš Dvořák. Odpoledne
byl na pořadu veřejný a trošku i zábavně pojatý štafetový závod mix, kdy se
z přihlášených závodníků losovaly čtyřčlenné štafety. Těch se na startu nakonec
sešlo celkem čtrnáct. Závod samotný se
nakonec změnil v blátivé peklo, protože
hned po prvním sobotním závodě začalo
intenzivně pršet a již tak podmáčená
trať začala závodníkům mizet po nohama. Závodníci dobíhali své úseky obaleni blátem od hlavy až k patě, ale přesto
se nevzdávali a bojovali o co nejlepší
umístění. Vítězství nakonec pro sebe
vybojovala čtveřice Ivo Malý, Lukáš Jíra,
Radek Klanice a Martin Přibyl.

Celý zbytek dne a následující noc sledovali pořadatelé z Klubu biatlonu Jílové
vývoj počasí s obavami a připravovali
se na náhradní řešení. V neděli ráno
se naštěstí počasí trošku umoudřilo
a po úpravách tratí se mohla konat
druhá část regionálních závodů Českého poháru v letním biatlonu. Ráno byl
na pořadu rychlostní závod, kde domácí
získali tři vítězství. Své sobotní vítězství
obhájili Jakub Věchet a Tomáš Dvořák
a první letošní vítězství si připsala žákyně B – Sabina Roďanová. Hned po obědě byl nakonec po dohodě mezi kluby
na pořadu rychlostní závod se skupinovými starty, který je atraktivní svým
okamžitým přehledem o umístění jednotlivých závodníků v průběhu celého závodu. Zde jílovští dosáhli ještě
na dvě vítězství, a to mezi dorostenci
A – Michael Hrdlička a již tradičně v přípravce chlapců při své nejlepší víkendové střelbě Jakub Věchet. Tento poslední
závod i následné vyhlášení výsledků
probíhaly již za slunečného počasí, které jako by si chtělo pořadatele v závěru usmířit. Série regionálních závodů
v Boleticích úspěšně skončila a pořadatelé z Jílového mohou pomalu ale jistě začít připravovat vyvrcholení letošní sezóny letního biatlonu, kterým bude v září
Mistrovství České republiky v letním
biatlonu žactva v areálu chaty Mír
v Jílovém.
(KB Jílové)

Běh do vrchu
Neděle velikonoční (16. 4. 2006) patřila
v pořadí již 21. ročníku tradičního
běhu do vrchu Jílové –Sněžník, který
je součástí Českého poháru v běhu do
vrchu. Letos se na startu sešlo celkem

53 závodníků. Ti se museli poprat nejen
s náročnou tratí (délka 7 km, převýšení
420 m), ale také s nevlídným počasím,
které vůbec nepřipomínlo svátky jara.
Většinu sportovců to však vůbec neodradilo a z cílové
rovinky se ještě s chutí zašli
podívat na sněžnickou rozhlednu.
Organizátory akce byly TJ Obalex
Jílové a Klub biatlonu Jílové.
Poděkování patří sponzorům akce:
Česká pojišťovna, a. s., pobočka
Děčín, p. Martin Diesel, Děčín,
Město Jílové, SCA Packaging ČR,
s. r. o., Jílové, SKANPAK, s. r. o.,
Jílové.
Vzhledem k omezenému prostoru našeho měsíčníku uvádíme
níže pouze první tři závodníky
v každé kategorii. Kompletní
výsledkovou listinu se všemi
údaji najdete na internetové adrese:
www.iscarex.cz – sport iscarex team
– SAUCONY Český pohár v běhu
do vrchu 2006 – Zařazené závody.
(TJ Obalex Jílové)
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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.
KVĚTEN
Bouška Pavel
Kamenná
Cipar Peter
Jílové
Čáslavková Drahomíra
Kamenná
Herzigová Zdena
Modrá
Honzíková Oldřiška
Martiněves
Kánská Věra
Kamenná
Kašová Božena
Modrá
Klouček Jaroslav
Kamenná
Kukučková Miluše
Jílové
Lepešková Bohumila
Kamenec
Levý Jaroslav
Martiněves
Lišková Marie
Martiněves
Nekvasilová Alena
Jílové
Němec Oldřich
Modrá
Píčová Vlasta
Kamenná
Píro Jan
Kamenná
Slámová Jiřina
Modrá
Sochourek Josef
Kamenec
Stuchlíková Miroslava
Kamenná
Suchopárová Božena
Martiněves
Sychrovská Marie
Kamenná
Vlková Jarmila
Kamenná
(Uvedeno dle stavu známého v době přípravy tohoto čísla.)

Dne 11. května uplynulo pět let,
co náhle zemřel bez slůvka rozloučení
p. Antonín Janout.
S úctou a láskou vzpomínají manželka
Marie, synové Miroslav a Luboš s rodinami a ostatní příbuzní.
Výňatek z výsledkové listiny:
Junioři (celkem 5 závodníků)
1 Šuler Štefan
Uster
2 Dvořák Tomáš
Biatlon Jílové
3 Kalik Jakub
Biatlon Jílové
Muži A (muži do 39 let, celkem 17 závodníků)
1 Brýdl Pavel
X-AIR Ostrava
2 Hamr Jan
AK Bílina
3 Martínek Roman
VK Slavia Děčín
Muži B (muži 40 - 49 let, celkem 11 závodníků)
1 Stránský Aleš
ISCAREX Česká Třebová
2 Bufka Zdeněk
AC Česká Lípa
3 Gombita Josef
Most
Muži C (muži 50 - 59 let, celkem 4 závodníci)
1 Krupka Milan
TJ Rumburk
2. Kacíř Zdeněk
Český Těšín
3 Homolka Rudolf
CZE
Muži D (muži 60 - 69 let, celkem 2 závodníci)
1 Herbst Manfred
Jeseník
2 Šuler Karel
Saland Švýcarsko
Muži E (muži 70 a více let, celkem 2 závodníci)
1 Merta Jaroslav
Fenix Ski Team Jeseník
2 Málek Daniel
Jílové
Juniorky (celkem 3 závodnice
1 Kvapilová Lenka
LIAZ Jablonec nad Nisou
2 Jirásková Bára
ISCAREX Česká Třebová
3 Stránská Adéla
ISCAREX Česká Třebová
Ženy A (ženy do 34 let, celkem 7 závodnic)
1 Hájková Renata
Maratonstav Úpice
2 Dušková Lenka
ISCAREX Česká Třebová
3 Mannlová Jana
ISCAREX Česká Třebová
Ženy B (ženy 35 - 49 let, 1 závodnice)
1 Jirásková Eva
ISCAREX Česká Třebová
Ženy C (ženy 50 a více let, 1 závodnice)
1 Popovová Jaroslava
AC Falcon Rokycany

00:33:11.00
00:38:08.00
00:42:16.00
00:28:46.00
00:29:00.00
00:29:18.00
00:30:40.00
00:33:55.00
00:34:29.00
00:34:05.00
00:34:56.00
00:36:41.00
00:45:24.00
00:48:35.00
00:45:04.00
01:01:45.00
00:47:46.00
00:49:58.00
00:54:12.00
00:37:41.00
00:38:52.00
00:39:47.00
00:43:16.00
00:44:01.00
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