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SOVA

MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO
Jak volili občané v Jílovém
při volbách
do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR
ve dnech 2. a 3. června 2006

Prodej městských bytů

Výsledky voleb z různých hlediek probíraly sdělovací prostředky
několik dní. Nyní s časovým odstupem můžete posoudit účast voličů a
výsledky hlasování za čtyři volební okrsky v Jílovém.
(tjm)
okrsek 1 okrsek 2 okrsek 3 okrsek 4 celkem
počet zapsaných voličů
počet voličů u voleb
počet platných hlasů
% účasti voličů
počet hlasů odevzdaných pro:
Strana zdravého rozumu
České hnutí za národní jednotu
Balbínova poetická strana
Právo a Spravedlnost
Nezávislí
Česká pravice
Koruna česká (monarchistická)
ODS
ČSSD
SNK Evropští demokraté
US-DEU
Pravý blok
4 vize
Strana zelených
KSČM
Koalice pro Českou republiku
Národní strana
KDU-ČSL
Nezávislí demokraté
Strana rovnost šancí
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491 4226
287 2405
287 2392
58,45 56,91
1
1
4
94
121
6
1
1
20
30
1
6
1

%
18 0,75
0 0,00
2 0,08
22 0,92
21 0,88
1 0,04
5 0,21
798 33,36
870 36,37
55 2,30
5 0,21
13 0,54
1 0,04
148 6,19
372 15,55
6 0,25
1 0,04
45 1,88
5 0,21
4 0,17
100,00

Poznámka:
okrsek č. 1 - Základní škola, Mírové nám. 227, Jílové
okrsek č. 2 - panelový dům Nová 185, Jílové
okrsek č. 3 - Základní škola, sídliště, Školní 287, Jílové
okrsek č. 4 - Základní škola a Mateřská škola, Jílové - Modrá

Poděkování

Dovolte mi, abych poděkoval členům okrskových volebních komisí, zapisovatelkám a všem dalším za spolupráci při
zajištění hladkého průběhu voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR, které se konaly ve dnech 2. a 3. června 2006.
Petr Schlösinger
starosta města

Prodej městských bytů do osobního vlastnictví,
o kterém bylo před lety v zastupitelstvu města
rozhodnuto, již nese své viditelné výsledky.
Vlastníci bytů se neomezili jen na zlepšování
svých bytů, rozhodli o zvýšení příspěvků
do fondu oprav a věnují se vnějšímu vzhledu domů
(zateplení, nové fasády a okna). Zkrátka: bez peněz
do oprav nelez a město se přetváří k lepšímu.
V současné době jsou tak upraveny již dva panelové
domy a třetí se na to připravuje.
(tjm)

Hezkou dovolenou,
odpočinek od starostí
a shonu, zasloužené
prázdniny,
hezké počasí
v letošním
létě u nás či
v cizině všem čtenářům
Jílovské sovy přeje
redakční kolektiv
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O ČEM JEDNALA
RADA MĚSTA JÍLOVÉHO
Na své 61. schůzi konané dne 15. 5. 2006
mimo jiné projednala:
- vyhodnocení svozu objemných odpadů
z jedenácti stanovišť z okrajových částí města
ve dnech 29. 3. - 3. 4. 2006
- zápis ze zasedání komise výstavby dne 3. 5. 2006
- zprávu nezávislého auditora o ověření účetní
závěrky a výsledcích přezkoumání hospodaření
Města Jílového k 31. 12. 2005
- zprávu o ověření účetní závěrky a vykázaného
výsledku hospodaření Základní školy Jílové, okres
Děčín, přísp. org., za rok 2005
- zprávu o ověření účetní závěrky a vykázaného
výsledku hospodaření Mateřské školy Jílové, okres
Děčín, přísp. org., za rok 2005
- vypsání výběrového řízení na obsazení funkce
vedoucí ﬁnančního odboru Městského úřadu Jílové
- návrh FC Jiskra Modrá na ﬁnanční podporu města formou zaplacení projektové dokumentace na stavební úpravy čp. 42 Jílové, část Modrá
- schůzku starostů měst a obcí děčínského okresu s hejtmanem Ústeckého kraje dne 11. 5. 2006
k postupu výběru provozovatele veřejné autobusové
dopravy v Ústeckém kraji
- program zasedání Zastupitelstva města Jílového
dne 23. 5. 2006
- zadání malé zakázky na pořízení požárního
dopravního automobilu DA 8 pro Sbor do rovol-

ných hasičů Jílové - Modrá s termínempodání
do 31. 5. 2006
- vydání souhlasu pro Občanské sdružení Slunečnice, Hudečkova 1, 405 01 Děčín I, k použití znaku
města při propagaci akce Zámecká kramlička pořádané dne 24. 6. 2006 na nádvoří Jílovského zámku
Na své 62. schůzi konané dne 5. 6. 2006
mimo jiné projednala:
- přehled o účasti občanů ve volbách a výsledky
voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
ve dnech 2. a 3. června 2006 za čtyři volební okrsky
v Jílovém
- zprávu o činnosti Centra mimoškolní zájmové
činnosti dětí a mládeže v Jílovém ve školním roce
2005/2006
- zprávu o současném stavu vyřizování záležitostí
souvisejících s výstavbou rodinných domů v lokalitě
Jílové - Kamenná
- zprávu o auditu hospodaření dobrovolného svazku obcí „Mikroregion Labské skály“, za rok 2005
ze dne 8. 5. 2006
- informace o jednání Rady starostů Mikroregionu
Labské skály ze dne 30. 5. 2006
- návrh darovací smlouvy na převod budovy čp.
124 s pozemkem st. p. č. 33 o výměře 464 m2
a p. p. č. 229 o výměře 2894 m2 v k. ú. Sněžník,
tj. nemovitostí v celkové účetní hodnotě 2.125.182,Kč, kdy dárcem je Ministerstvo vnitra, územní pra-

coviště, Policie ČR, Ústí nad Labem a obdarovaným
Město Jílové
- zápis komise výstavby ze dne 31. 5. 2006
- možnost bezúplatného převodu šesti pozemků od
Ústeckého kraje na Město Jílové v areálu Jílovského
zámku, které v minulosti byly majetkem Středního
zemědělského učiliště v Jílovém
- informaci o stavu a postupu rekonstrukce budovy
Mírové nám. 157, Jílové, a nutnosti prov dení některých víceprací
- informaci o současném stavu stavebních prací
v přízemí budovy Městského úřadu Jílové (Mírové
nám. 280, Jílové) a o postupu dalších úprav
- konání vernisáže výstavy v Jílovském zámku
dne 15. 6. 2006 v rámci projektu „Rytíři z Bünau
v Čechách a Sasku“
- dvě nabídky na zadanou malou zakázku na pořízení požárního dopravního auto-mobilu DA 8 pro
Sbor dobrovolných hasičů Jílové - Modrá
- informaci o dosud podaných přihláškách
na výběrové řízení na místo vedoucí ﬁnančního odboru Městského úřadu Jílové, datum konání výběrového řízení a složení komise pro výběr uchazečů
- uzavření smlouvy o dílo na provedení sanace
zavlhlého zdiva v přízemí zdravotního střediska
Mírové nám. 223, Jílové, se Severočeskou stavební
společností, s. r. o., Děčín I, za cenu 49.028,- Kč
(vč. DPH)
(tjm)

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Zastupitelé města se sešli dne 23. května 2006 na svém 35. zasedání. K jednání se dostavilo 18 zastupitelů. Následující jednání zastupitelstva města
se uskutečnilo 20. června. O jeho výsledku jsou občané informováni usnesením zveřejněným na úřední desce a v červencovém čísle Jílovské sovy
bude otištěn článek.
Zastupitelé mimo jiné projednali:
- výsledek hospodaření Mateřské školy Jílové, Distribuce, a. s., na pozemcích p. p. č. 570/5,
- zápis ze společného jednání ﬁnančního výboru okres Děčín, přísp. org., za rok 2005 (náklady cel- 636/15, 726, 704/1, 636/21, 692/7, 634/45, 634/49
a kontrolního výboru ze dne 17. 5. 2006
kem 6.669.097,79 Kč, výnosy celkem 6.844.496,04, v k. ú. Martiněves u Děčína a p. p. č. 3791, 112/5,
- informaci p. Dagmar Svobodové, jednatelky hospodářský výsledek - zisk 175.398,25 Kč) 3205/1, 119/1, 124/1, 3205/2 v k. ú. Jílové u Děčína
Rádia Děčín, s. r. o., o změně vlastnických vztahů na základě zprávy o ověření účetní závěrky a vy- z důvodu stavby „Kamenná - lokalita výstavby
v Rádiu Děčín, s. r. o.
kázaného výsledku hospodaření Mateřské školy RD“, konkrétně se jedná o umístění zemních kabe- předání plakety a poděkování Ministerstva vnitra Jílové, okres Děčín, přísp. org., za rok 2005
lů NN, VN, včetně rozpojovacích skříní, podpěrČR z 15. 5. 2006 Sboru dobrovolných hasičů Jílové - rozpočtovou změnu č. 2/2006 v rozpočtu měs- ných bodů a vrchního izolovaného vedení
- Modrá za účast na záchranných akcích a likvidaci ta, kde rekapitulace upraveného rozpočtu na rok - uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
následků povodní na jaře 2006
2006 je:
kupní mezi Městem Jílové a ČEZ Distribuce, a. s.,
- závěrečný účet hospodaření Města Jílového + příjmy celkem
57.689 tis. Kč
na pozemcích p. p. č. 634/45 v k. ú. Martiněves
za rok 2005 (celkové příjmy činily 55.586.633 Kč,
(navýšení 3.148 tis. Kč)
u Děčína a p. p. č. 119/1 v k. ú. Jílové u Děčína
celkové výdaje činily 54.165.419 Kč, ﬁnancování + výdaje celkem
63.382 tis. Kč
z důvodu stavby „Kamenná - lokalita výstavby RD“,
1.421.214 Kč) na základě zprávy nezávislého audito(navýšení 1.040 tis. Kč)
konkrétně se jedná o umístění dvou trafostanic
ra o ověření účetní závěrky a výsledcích přezkoumá- - uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zříze- - podání žádosti městem na Ministerstvo životní hospodaření Města Jílového k 31. 12. 2005
ní věcného břemene mezi Městem Jílové a ČEZ ního prostředí o řešení rozporu mezi pořizova- závěrečný účet hospodaření Základní školy Jílové, Distribuce, a. s., na pozemcích p. p. č. 726 telem územně plánovací dokumentace (ÚPN)
okres Děčín, přísp. org., za rok 2005 (náklady cel- a 636/15 v k. ú. Martiněves u Děčína z důvodu - zadání změny č. 1 ÚPN sídelního útvaru Jílové
kem 19.483.822,47 Kč, výnosy celkem 19.575.470,95 stavby „Jílové, Kamenná - přeložka VN“, kon- (atolokalitač.36a36provýstavbu1rodinnéhodomu)
Kč, hospodáský výsledek - zisk 91.648,48 Kč) na zá- krétně se jedná o umístění vrchního izolovaného a orgánem státní správy (Správa CHKO Labské
kladě zprávy o ověření účetní závěrky a vykázaného vedení VN
pískovce, Děčín), který nesouhlasí s výstavbou
výsledku hospodaření Základní školy Jílové, okres - uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zříze- v uvedené lokalitě
Děčín, přísp. org., za rok 2005
ní věcného břemene mezi Městem Jílové a ČEZ
(tjm)
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v jednom místě prodřený a došlo tak k samovolnému spojení okruhu a nastartování vozidla.
- Dne 3. 5. byla ve městě provedena celoplošná
kontrola zaměřená na parkování „vraků“ automobilů a vozidel s propadlou technickou kontrolou.
Všechna vozidla byla fotograﬁcky zdokumentována a soupis předán na MěÚ Jílové. Tato vozidla
jsou uveřejněna i na úřední desce města. Připomínáme majitelům těchto vozidel, aby je v zákonné
lhůtě odstranili z veřejných komunikací buď na
soukromé pozemky, do garáží, či je jinak zákonně
zlikvidovali.
- Dne 6. 5. bylo oznámeno jednou občankou,
že její soused „něco“ dělá v rozvodné skříni elektrické energie u svého bytu. Věc byla oznámena
na ČEZ s podezřením na „černý“ odběr elektrické
energie, aby jejich technici následně zjistili, zda
je oznámení oprávněné.
- Dne 10. 5. bylo MP do útulku v Děčíně předáno
nalezené štěně fenky německého ovčáka.
- Dne 13. 5. bylo oznámeno poškozeným napadení
jejich psa německým ovčákem, který přeskočil plot
v ul. B. Němcové a napadl jejich psa, který musel
být vzhledem ke svým zraněním operován. Věc
byla předána k dořešení na přestupkovou komisi
při MěÚ Jílové.
- Dne 14. 5. byla přijata stížnost na nepořádek
u restaurace U nádraží, kde se konala soukromá
akce. MP na místě nezjistila nepořádek, ale lavice
a stoly částečně zasahovaly na pozemek stěžovatele. Byla pořízena fotodokumentace a věc předána
příslušnému odboru MěÚ Jílové.
- Dne 15. 5. v 0:15 hod. požádal dozorčí Policie
ČR Děčín hlídku MP Jílové o prověření alarmu na
objektu DENASu na Javorské ulici. Hlídka místo
několikrát prohlédla, ale nebylo shledáno žádné
poškození nebo vniknutí do objektu.
- Dne 18. 5. byly odevzdány pracovnicí České
pošty na služebnu MP nalezené doklady muže
z Kladna. MP tyto doklady předala na příslušný
odbor MěÚ Jílové.
- Dne 30. 5. v 15:07 hod. požádal operační
důstojník Policie ČR v Děčíně o prověření „signálu“ v objektu PC GRAFIK na Javorské ulici. MP při
kontrole objektu zjistila, že signál vyvolali zaměstnanci špatnou manipulací.
- Dne 22. 5. v 10:30 hod. bylo MP oznámeno ujetí
motorového vozidla od benzínové pumpy v Jílovém bez zaplacení se škodou 2.005 Kč. Věc byla
i s poznatky předána Policii ČR.
- Dne 23. 5. v 19:00 hod. byla oznámena krádež
vloupáním do sušárny v panelovém domě na
Teplické ulici, kde bylo odcizeno dětské kolo

JAKÁ BYLA UPLYNULÁ SEZÓNA?
Blíží se konec června a s ním i konec divadelní sezony na Jílovském zámku. Můžeme si tedy dovolit
trošku zabilancovat, jaká ta sezona byla. Určitě
úspěšná i když mnozí jakoby stále nevěděli, kde
zámek je a že se tu něco děje. Ale všechno chce
svůj čas. Tak jak jsme na tom byli? Uspořádáno
bylo na 36 akcí, z toho sedm pohádek, pět divadelních kaváren, devět pořadů bylo pro seniory
(z toho pětkrát zahrála Modravanka), dva Zámecké podvečery, devět koncertů, další body si přičítají plesy, beseda, komponovaný pořad a Taneční
polepšovna. Nejúspěšnější byly pohádky, malí
diváci naplnili velký sál Jílovského zámku sko-

ro pokaždé téměř do
posledního místečka.
Další vydařený pořad
je divadelní kavárna,
kde hosté během divadelního představení
mohou popíjet co jim
milo. Své stálé hosty mají i pořady pro seniory ať už taneční nebo spíše kabaretní. V příští divadelní sezoně budeme určitě v těchto úspěšných
typech pořadů pokračovat. A v prázdninovém
dvojčísle se za sezonou ohlédneme podrobněji,
budou to zajímavá čísla!
(PeN)
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v hodnotě 2.700 Kč.
Postoupeno OO Policie ČR
Jílové.
Doba prázdnin a dovolených se už rychle blíží, 60
2 109 92
proto by chtěla MP Jílové opět všem občanům připomenout některé
ze zásad zajištění svých domovů, které by měly
alespoň z části eliminovat možnost vloupání do
bytů nebo způsobení živelné události.
- Před odjezdem se přesvědčte, že dveře a okna
jsou řádně zavřená a zajištěná.
- V bytě neponechávejte drobné cennosti, drahé
kovy, důležité doklady, vkladní knížky, kreditní
karty, ﬁnanční hotovost, atp.
- Cennosti, které se dají pohodlně odnést, přemístěte ke svým příbuzným či známým, kteří jsou
v době vaší dovolené doma a ohlídají je.
- Nezatahujte trvale závěsy nebo žaluzie na oknech.
Stačí i dva dny k pozorování z venku a je každému
zřejmé, že se v bytě delší dobu nikdo nezdržuje.
- Nechte si od někoho vybírat poštovní schránku
- přeplněná schránka svědčí o tomtéž. Případně
si
sousedem nechte kontrolovat prostor pod
rohožkou, nepoškozenost dveří a zámků u bytu.
- Pokud je to jen trochu možné, zajistěte
si návštěvu ve vašem bytě (příbuzní, sousedé) přes
den i za tmy, kdy tento člověk v bytě otevře okna
a popř. na čas rozsvítí světla.
- Ti opatrnější si mohou zakoupit zásuvku s časovým spínačem, která zajistí i přes noc několikeré
sepnutí zvolených světel ve zvolený čas.
- Ve vlastním zájmu neříkejte lidem, které dobře
neznáte, kdy a na jak dlouho odjíždíte pryč.
- Důvěryhodné osobě však toto sdělte i s adresou
popřípadě telefonickým spojením na vás, pro případ nějaké události.
- Vypněte přívod vody a pokud nemáte stálý plamínek na plynovém sporáku – vypněte i přívod
plynu. Nejednou došlo k poruše (havárii) právě
v nepřítomnosti nájemníka bytu.
MP Jílové přeje všem spoluobčanům Jílového
krásné a bezstarostné prožití prázdnin a dovolených.
(Jak)
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V období od 1. 4. 2006 do 31. 5. 2006 Městská
policie Jílové (dále jen „MP“) řešila 29 oznámení, 1 stížnost, 1 krát předvolala občana k zápisu
o podaném vysvětlení, ve 2 případech oznámila přestupek v dopravě a 1 krát přestupek proti
majetku k příslušnému správnímu orgánu. V sedmi případech použila „botičku“ a v 18 blokových
pokutách uložila 3.600 Kč.
MP na žádost soudu, MěÚ Jílové a jiných institucí
doručovala písemnosti do vlastních rukou. Na žádost různých orgánů prováděla místní šetření. MP
rovněž pomáhala zajišťovat pořádek při konání
různých kulturních, zábavných a společenských
akcí pořádaných městem nebo jinými organizacemi. 4 krát byl likvidován uhynulý pták.
- Dne 13. 4. bylo oznámeno podezřelé chování
člověka v zámeckém parku, který se pohyboval
kolem staveniště budoucí rehabilitace. Při šetření
bylo od zaměstnanců zjištěno, že byly odcizeny
staré litinové odpadní trubky. Věc dále šetřit ani
oznamovat nechtěli. MP ale následným šetřením
a za pomocí svědka zjistila pravděpodobného
pachatele a zajistila zmíněné trubky právě ve chvíli,
kdy je podezřelý nakládal do vozidla a chtěl je prodat ve sběrných surovinách. Byla pořízena fotodokumentace a věc byla dále předána Policii ČR.
- Dne 16. 4. bylo přijato oznámení o znečištění
potoka u zahrádek vedle vodárny ropnými produkty. Na místě bylo zjištěno, že do potůčku
vytekly přibližně dva litry vyjetého oleje z odhozeného kanystru. Na místo byli přivoláni hasiči
Modrá i Děčín. Likvidace olejové skvrny musela
být provedena za pomocí norné stěny. Dalším
šetřením byl zjištěn majitel pozemku, který natíral
dřevěný plot. Informace byly dále předány HZS
Děčín k dalšímu šetření.
- Dne 23. 4. bylo oznámeno, že v Kamenci po fotbalovém utkání srazilo rychle jedoucí vozidlo psa,
kterého zranilo a z místa střetu bez zastavení odjelo. Na místě zůstala odpadlá registrační značka
vozidla. Dalším šetřením byl zjištěn majitel psa,
kterému toto bylo oznámeno s doporučením, zda
bude chtít uplatňovat škodu, aby věc včas oznámil
Policii ČR.
- Dne 30. 4. se stala kuriosní věc. Zaparkované
vozidlo Alfa Romeo, které stálo na parkovišti v ulici Oblouková se samo nastartovalo. Protože byla
zařazena zpátečka, rozjelo se směrem k Lipové ulici. Bohudík byl kousek za vozidlem položen velký
kámen, na který vozidlo najelo a nemohlo jet dál.
Motor běžel do té doby, dokud nebyl spotřebován
všechen benzín. Naštěstí ho bylo v nádrži málo.
Dodatečně pak majitel zjistil, že napájecí kabel byl

550 27
12
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SLOUPEK MĚSTSKÉ POLICIE

PROVOZ
ZDRAVOTNICKÝCH
ZAŘÍZENÍ
O PRÁZDNINÁCH
Zdravotní středisko, Teplická 270, Jílové
- p. MUDr. Pavlovičová
dovolená 3. 7. - 9. 7., dále bude upřesněno
- p. MUDr. Křemen
dovolená 3. 7. - 16. 7.
- p. MUDr. Bělka
24. 7. - 6. 8.
Zdravotní středisko, Mírové nám. 223, Jílové
- p. MUDr. Richter
dovolená 24. 7. - 6. 8.
Dětské zdravotní středisko, Teplická 138, Jílové
- p. MUDr. Lešanovská
10. 7. - 23. 7. a 25. 8. - 6. 9.
zastupuje MUDr. Holý 11.30 - 12.30 hod.
v ordinaci v Jílovém
Rehabilitace, Teplická 215, Jílové
provoz bez přerušení
(VK)
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Činnost Základní
školy Jílové - květen 2006
Základní škola:
16. 5. Pythagoriáda 2006 - Okresní kolo
Zúčastnilo se 6 úspěšných řešitelů základního
kola, ale do dalšího kola nikdo nepostoupil.
Centrum mimoškolní zájmové činnosti:
18. 5. Sběr papíru
Jako každý půlrok se konal sběr papíru
na každé budově školy. Celkem se odvezlo
11 560 kg papíru.
Školní sportovní klub:
4. 5. Okrskové ﬁnále McDonald´s Cupu
Okrskové ﬁnále se konalo v Markvarticích,
kde se naše družstvo umístilo na 8. místě.
18. 5. Okresní kolo atletické soutěže
Pohár rozhlasu 2006
Naši žáci se umístili následovně: mladší žáci
7. místo starší žáci 9. místo mladší žákyně
4. místo starší žákyně 1. místo
Právě starší žákyně si zajistily postup do
krajského kola v Bílině.
25. 5. Krajské kolo atletické soutěže
Pohár rozhlasu 2006
Starší žákyně ve složení: Rakoušová,
Svatošová, Polcarová, Švejnohová, Drienová,
Maixnerová, Litovčenková, Tejmarová,
Myslivečková a Žemlová se umístily na
krásném 2. místě s 5328 body. Gratulujeme!
26. 5. Bambiriáda – Basketbal 2006
Vítězem se stala naše děvčata: Svatošová,
Špačková, Kulhánková, Tangová, Sanktusová,
Švejdarová, Rubešová, Rakoušová, Polcarová.
Gratulujeme.
30. 5. Vybíjená
Této akce se zúčastnila dvě družstva naší školy
(4. a 5. třída). Družstvo dívek se umístilo
na 3. místě a družstvo chlapců se umístilo
na 6. místě.

ZÁMECKÁ KRAMLIČKA
V sobotu 24. června Jílovský zámek i s přilehlým
parkem ožije akcí u nás zatím nevídanou. Původně
Olešská kramle, teď Zámecká kramlička, po dlouhém hledání vhodného partnera a místa zakotvila
u nás. Jílovští tak mohou navštívit řadu kulturních
akcí, soutěží a her a možná se trochu i seznámit
s tím, jak se žije s mentálním postižením.
Program, jak je znám ve chvíli redakční uzávěrky,
se možná ještě rozšíří.
10 hodin – na škvárovém hřišti fotbalový turnaj
O hliněného Ríšu
13 hodin – soutěžní odpoledne v zámeckém parku
15 hodin – hudební program, během něhož
vystoupí skupiny Vega, Nearlenders, Saky Paky,
Drumsala, Jakub a obří broskev a další
22 hodin – ﬁlmový miniklub ve velkém sále
Jílovského zámku, své ﬁlmy do něj zapůjčili
studenti FAMU
Doprovodný program: akrobatický tanec, divadelní kejklíři, pohádka pro děti, ohňová show,
klientská vystoupení
Výtěžek ze vstupného (50,- Kč) půjde na školičku
pro mentálně postižené v Děčíně. Přijďte podpořit
dobrou věc a za odměnu strávíte prima den.
(PeN)
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KAMENNÝ MOST

Podle slibu přinášíme další pověst z výstavy Pohádky a pověsti zdejšího kraje. Tentokrát se ještě
týká přímo našeho města. V prázdninovém dvojčísle se pak můžete těšit na větší porci pověstí.
V Jílovém žil kdysi mladý farář. Lidé ho měli Farář nemohl spát. Bál se, že úkol bude splpro jeho povahu rádi. A i on byl rád v tom- něn a on že svou duší bude muset zaplatit
to kraji. Jednou mu ale jakýsi toulavý pes ďáblu.
zakousl všechny slepice a kuřata a tento zbožZačal prosit Boha o
ný muž nepěkně zaklel. To se náramně ho- pomoc. Blížilo se ráno
dilo ďáblu, který měl na něj spadeno, a který a most byl téměř hoho už dlouho chtěl dostat do pekel. Protože tový. A tu dostal farář
ale farář byl spravedlivý, čestný a bohaboj- spásný nápad. Vstal
ný člověk, neměl to ďábel nijak jednoduché. a šel vzbudit svého koNakonec faráři nabídl sázku. Pokud mu uloží houta. Ten roztáhl křídla a z plna hrdla zaúkol, který by čert nemohl v daném termínu kokrhal. Na jeho první zakokrhání se most
splnit, farářova duše by zůstala čistá. Pokud zřítil do hlubin. Dobrý člověk byl zachráněn.
by ale čert úkol splnil, farář by v tu chvíli Jen si od té doby dával moc dobrý pozor na
propadl peklu. Farář dlouho přemýšlel, jazyk. Lidé byli šťastní, že obyčejný člověk
jaký úkol by čertu měl uložit, aby byl nespl- vyzrál na ďábla a o to víc si svého faráře vážili.
nitelný. Zadíval se přitom do okolních kop- A nám do dnešní doby na památku po čerců a tu ho to napadlo. „Obchodníci jdoucí tově mostě zůstaly kamenné sutě na Holém
ze Sněžníku do Ústí musí přes Jílové, vrchu.
(PeN)
je to cesta dlouhá, samý kopec, samý kámen.
Prázdninový provoz
Mám-li propadnout peklu, ať z toho aspoň
vzejde něco dobrého.“ A tak uložil čertu úkol,
školských zařízení
aby za jedinou noc vystavěl most ze Sněžní- Mateřská škola Jílové
ku přes jílovské údolí. Musel být ale hotov uzavření budov:
do
prvního
kohoutího
zakokrhání. Průběžná 299 (sídliště): 3. 7. - 28. 7. 2006
Čert se jen ušklíbl, že to pro něj bude hračka. Javorská 312: 31. 7. - 25. 8. 2006
A skutečně. Celým krajem se tu noc rozléhal
velký hřmot a rámus, jak čert lámal kámen Základní škola Jílové
Školní jídelna: 3. 7. - 1. 9. v provozu
a stavěl most.
uzavřena pouze ve dnech 5. – 7. 7.
výdej obědů: 11.00 - 12.30 hod.
Školní družina:
3. 7. - 4. 7. v provozu
5. 7. - 25. 8. uzavřena
Kdo chodí do knihovny nebo občas zajde 28. 8. - 1. 9. v provozu společně s CMZČ
do parku, určitě si všiml rámusu, který vycházel CMZČ:
ze sklepů. Celý květen i červen se v renesančním 1. 7. - 15. 7. tábor (Fojtka u Liberce)
sklepení usilovně pracovalo – bílilo, vrtalo, mon- 17. 7. - 25. 8. uzavřeno
tovalo, řezalo a spojovalo, uklízelo a zase škrábalo 29. 8. - 1. 9. v provozu
a vrtalo a znova natíralo a uklízelo. Zkrátka, rene- (příměstská činnost dle zájmu dětí)
sanční sklepení je chloubou zámku a jako takové MŠ Modrá:
si zaslouží naši pozornost. 15. června byly sklepy 3. 7. - 4. 7. v provozu
i s malými expozicemi připomínajícími minu- 5. 7. - 18. 8. uzavřena
lost Jílového zpřístupněny slavnostní vernisáží, 21. 8. - 1. 9. v provozu
na které byli přítomni i zástupci Iniciativy Kancelář školy:
pro děčínský zámek, partneři projektu Rytíři 3.7. - 4. 7. otevřena 9.00 - 10.00 hod.
z Bünau ze saského zámku Weesenstein i zástupci 5. 7. – 7. 7. uzavřena
rodiny Bünauských, přímí potomci bývalých maji- 10. 7. - 14 .7 . otevřena 9.00 - 10.00 hod.
telů Jílovského panství. Zámecké sklepy by neměly 17. 7. - 25. 8. uzavřena
ujít ani vaší pozornosti.
(PeN) 28. 8. - 1. 9. otevřena od 9.00 - 11.00 hod.
(MŠ, ZŠ)

ZÁMECKÁ
SKLEPENÍ

ÚSPĚŠNÝ
HARMONIKÁŘ V DPS

Ve čtvrtek 8. června se v Domě s pečovatelskou službou (DPS) sešli příznivci harmoniky. Klienti DPS
a několik dalších hostů strávili dvě příjemné
hodinky s klasickým písničkovým repertoárem.
Odpoledne bez vstupného, zato s pohoštěním,
určitě stálo zato. Poděkování patří pečovatelkám,
které pro příchozí připravily občerstvení, o všechno a všechny se staraly a nešetřily úsměvy. Toto
odpoledne mohlo být uskutečněno díky výtěžku
za prodej dětských kreseb. Celá akce se konala pod
záštitou občanského sdružení Creative, které prodejní výstavu obrázků v Jílovém pořádalo.
(PeN)

SBĚRNÝ DVŮR
UZAVŘEN

POSLEDNÍ POHÁDKA
SEZÓNY
V neděli 11. 6. se i malí
diváci rozloučili s divadelní sezónou na zámku. Pošťácká pohádka
Karla Čapka, kterou
uvedl DS Karel Čapek
z Děčína, je nejen promalé, ale i větší diváky. A kdo přišel, neměl čeho litovat.

Víte například, jak se píše dvoumetrovou
tužkou? A jak se vejde červená bugatka na
našemalé jeviště? Jestli jste nebyli v neděli
na pohádce, už to možná nezjistíte.
Ale nebojte, už od září je pro vás nachystána nová porce divadelních pohádek
a vy se s oblíbenými divadly zase uvidíte.
(PeN)

(ODBĚR ODPADŮ)
Z důvodu čerpání dovolené bude ve dnech
30. 6. – 9. 7. 2006 uzavřen sběrný dvůr pro
odběr nebezpečných, velkoobjemových
a stavebních odpadů umístěný ve výkupně
Severočeských sběrných surovin,
a.s.,
Nábřeží 107, Jílové.
Bližší informace podá MěÚ Jílové, odbor
výstavby a správy majetku, tel. 4125 57 727.
(pej)

JAKÝ BYL CARDA?

Rozhodně ne retarda! V neděli 21. května
se nás ve velkém sále Jílovského zámku moc nesešlo. Kdo mohl tušit, že ten
den budeme hrát o zlato?! Ti kdo přišli,
ale nelitovali – a o ﬁnále také
nepřišli. Josef Carda, který prošel
řadou divadel, hraje v televizi a ﬁlmu,

se do povědomí diváků zapsal především postavou sporťáka z nováckého
TeleTele. A o tom všem vydržel diváky
hodinu a čtvrt bavit. Vážně i nevážně.
Další Zámecké podvečery připravujeme
na podzim, kdo bude hostem, je zatím
překvapení.
(PeN)

Ze statistiky Úřadu
práce v Děčíně
V květnu 2006 došlo ke snížení počtu nezaměstnaných osob vedených v evidenci Úřadu práce
v Děčíně. Zlepšení nastalo v okrese Děčín, v Děčíně a taktéž v Jílovém. Z měsíční statistiky
úřadu práce k 31. 5. 2006 jsme vybrali čísla, která Vám poskytnou přehled, byť ne ucelený.
Evidovaní uchazeči

Míra

název města, obce,
celkem
oblasti

ženy

Děčín
Jílové
Benešov nad Ploučnicí
Česká Kamenice
Krásná Lípa
Varnsdorf
Rumburk
Jiříkov

3574
355
350
358
318
1114
817
393

1866
207
172
187
131
530
375
168

1708
148
178
171
187
584
442
225

Okres Děčín celkem

9998

4983

5015 14,34% 49,84% 94,99%

muži

1

2

12,97%
12,69%
15,82%
12,70%
18,47%
13,11%
13,89%
21,22%

52,21%
58,31%
49,14%
52,23%
41,19%
47,58%
45,90%
42,75%

3

4

95,48% 27547
95,69% 2797
105,42% 2212
96,50% 2820
91,91% 1722
92,60% 8498
96,57% 5880
99,75% 1852
69721

Vysvětlivky ke sloupcům tabulky:.
1 = celkem evidovaných/počet ekonomicky aktivních obyvatel
2 = celkem evidovaných žen/celkem evidovaných
3 = poměr mezi sledovaným a předchozím měsícem
4 = počet ekonomicky aktivních obyvatel
(dle podkladů Úřadu práce v Děčíně)

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme mysliveckému sdružení Střela Jílové, které nám
věnovalo ﬁnanční hotovost na nákup cen a odměn na Den
dětí. Dětem k svátku jsme 2. června připravili Cestu pohádkovým lesem plnou princezen, vodníků, čarodějnic a jiných
pohádkových bytostí. Na konci cesty čekalo na děti sladké
překvapením
Jana Doležalová
Centrum dětí při ZŠ Jílové

V květnovém čísle byl otištěn článek „Vyhodnocení svozu objemných
odpadů“. Tato akce byla zaměřena na svoz odpadu z okrajových částí města.
Naše foto bylo pořízeno po svozu odpadů dne 2. 5. 2006 v Kamenci a ukazuje,
že výsledek svozu odpadů mohl být ještě lepší.
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ZVONKY HUDBY
Slyšíte to cinkání? Co to může být?
To vám nezvoní v uších. To jsou jen
dozvuky děčínského Zvonečku.
Ptáte se, co to je? Že ho neznáte?

Tak to rychle napravme.
Na konci května v rámci děčínských
slavností se již tradičně pořádá
v děčínském Městském divadle festival
dětské tvořivosti Zvoneček. Na něm
se sejdou soubory dětí z mateřských
škol Děčína a okolí, aby předvedly,
co všechno dokázaly v oblasti
hudební, dramatické, pohybové.
A tak mají možnost malí umělci
i jejich učitelé si vyzkoušet ten nezapomenutelný pocit, jaké to je stát na
opravdických prknech, co znamenají
svět.
A proč o Zvonečku píšu v souvislosti
s jílovskou MŠ?
Naše děti tam samozřejmě nemohly
chybět! A jak to všechno dopadlo?

Přišli jsme, viděli jsme, zvítězili
jsme!
Ať už malí tanečníci z MŠ Javorská
ulice při Otvírání studánek či zpěváčci Jílováčku z MŠ Průběžná ulice
si v ničem nezadali s těmi opravdovými umělci. Při jejich vystoupení se chvílemi až srdíčko zastavilo
a v očích se zaleskla nejedna slzička
dojetí. Přestože festival nebyl soutěžní, myslíme, že na své je děti a svoji
práci můžeme být právem hrdí. Děti
si ponesou do života to nejdůležitější
- zaseté semínko vytrvalosti, houževnatosti a hlavně lásky k hudbě.
Našly v ní možnost sebevyjádření,
uspokojení a opory.

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.

ČERVEN
Bartoš Miroslav
Holousová Libuše
Horáková Zděnka
Hospodková Ladislava
Chytrá Milena
Ljubimova Natalia
Pasiar Jan
Pilařová Anna
Řeháková Anna
Strunová Zdeňka
Uhrecký Jiří
Vávra Václav
Vítková Emilie
Zahulová Marie

Kamenná
Kamenná
Kamenná
Jílové
Kamenná
Modrá
Jílové
Kamenná
Jílové
Kamenná
Martiněves
Kamenná
Kamenná
Martiněves

(Uvedeno dle stavu známého v době přípravy tohoto čísla.)
A vy rodiče - buďte také pyšní
- máte na co.
A za rok na Zvonečku na shledanou!
(MŠ)

SOUTĚŽ
MALÝCH HASIČŮ

Zámecké hřiště ožilo v sobotu 13. 5. 2006 soutěžením malých hasičů o putovní pohár města Jílového.
Při požárním útoku a ve štafetě dvojic předvedli
mladší i starší žáci vše, co se v uplynulých měsících
naučili. Od bojovnosti nikoho neodradilo ani
nevlídné počasí, které soutěžící v našem městě přivítalo. Velké pozornosti se těšily jílovské
„proudničky“, tj. předškolní děti, které se s velkým hasičským nářadím báječně vypořádaly.
Poděkování patří členům Sboru dobrovolných
hasičů Jílové – Modrá, kteří akci připravili.
Konečné výsledky:
Kategorie starších žáků:

V sobotu 13. května 2006 dopoledne vedla naším městem jedna z etap
Závodu míru juniorů. Pro nedostatek místa v květnovém čísle jsme
nemohli snímek otisknout, proto připomínáme tuto sportovní událost dodatečně.
(Foto J. Křížka)

DUBOVÉ PODLAHY - SCHODY
STŘEŠNÍ OKNA
Tel.: 777 788 164
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1. - Velký Šenov
2. - Jílové – Modrá
3. - Velké Chvojno
4. - Krásná Lípa
Kategorie mladších žáků:
1. - Jílové – Modrá „A“
2. - Velký Šenov
3. - Jílové – Modrá „B“
4. - Velké Chvojno

(sdh, mst)
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