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MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

Co dál se stávající „třináctkou“? – II.
V květnovém vydání Jílovské sovy jsem se
zamýšlel nad dalším osudem tolik vytížené
hlavní silnice č. I/13. Informoval jsem
o aktivitách a plánech města na některé
stavební úpravy této komunikace. Dnes
přináším další novinky v této záležitosti.
V předposledním květnovém týdnu
(21. 5. 2007) se uskutečnilo jednání
představitelů Děčína, Jílového, Libouchce,
České Kamenice, Benešova nad Ploučnicí
a také několika měst a obcí ze Šluknovského
výběžku s novým vedením Ředitelství
silnic a dálnic ČR, Správy Chomutov (dále
jen „ŘSD“). Je potěšitelné, že se tohoto setkání zúčastnili také zástupci Parlamentu ČR
a Ústeckého kraje, kteří důrazně podpořili
návrhy a požadavky měst a obcí.
Za naše město jsme pracovníky ŘSD
podrobně informovali o jednáních se
Státním fondem dopravní infrastruktury
o zamýšlené výstavbě tří oboustranných
autobusových zálivů, dvou přechodů pro
chodce a dostavbě chodníku podél silnice
v Martiněvsi. Jednání o těchto stavbách
a především o jejich ﬁnancování budou
samozřejmě pokračovat. Předali jsme
rovněž podnět na statické a technické
prověření mostů přes Jílovský potok,
tj. mostu v blízkosti benzínové pumpy
a u Rudého domu. U tohoto mostu jsme
zároveň obnovili diskusi o nutnosti zásadních stavebních úprav silnice a mostu
samotného v tomto dopravně velmi
složitém místě.
Na základě připomínek od obyvatel domů
podél silnice jsme si vyžádali výsledky

měření hlučnosti a dalších vlivů, které
bylo prováděno v září minulého roku.
V současné době se tato měření vyhodnocují a připravují se komplexní opatření
k nápravě zjištěných nedostatků, překročení
limitů atd. Jakmile budeme mít k dispozici
nějaký ucelený materiál, budeme vás
o něm informovat.
Ze strany představitelů všech měst
a obcí zazněl požadavek na sčítání vozidel
projíždějících po uvedené silnici. Poslední sčítání se uskutečnilo v r. 2005 a dle
stávajících předpisů by mělo další následovat až v r. 2010. Dle našeho názoru je to
pozdě. Je určitě zapotřebí přizpůsobit dané
předpisy stávající mimořádné, nové situaci
a provést sčítání co nejdříve. Pak budeme
moci porovnat nárůst dopravy po otevření
dálnice se situací v r. 2005. Bez těchto
přesných čísel se budeme motat v bludném
kruhu a o nárůstu dopravy se budeme jen
dohadovat.
Projednaly se rovněž opravy a úpravy
konkrétních míst a problémů na dané
silnici, např. oprava svodidel v Martiněvsi,
oprava povrchu komunikace, úprava či
doplnění svislého a vodorovného značení.
Všechny výše uvedené okruhy jednání
byly vedení ŘSD předány i v písemném
vyhotovení. Jak jsem již naznačil, jednání budou pokračovat a chci vyjádřit
naději, že výsledkem těchto jednání bude
nejen zlepšení kvality hlavní silnice, ale
především zvýšení bezpečnosti provozu
na ní.
(mst)

Pozdrav
od Vladimíra Hrona

Minule jsme slíbili, že se ještě krátce vrátíme k zámeckým
podvečerům s V. Hronem. Protože i jemu se u nás líbilo,
požádali jsme ho o pozdrav pro naše čtenáře a jeho příznivce.

(PeN)

Pozvánka

na 7. zasedání Zastupitelstva města Jílového, které se bude
konat v úterý 26. června 2007 od 16 hodin v 1. patře Jílovského
zámku. Stěžejním bodem programu jednání bude audit hospodaření příspěvkových organizací a rozpočtová opatření
v rozpočtu města na letošní rok, dále činnost Centra mimoškolní zájmové činností dětí a mládeže a činnost Sboru dobrovolných hasičů.

Hezké a slunné léto,
ničím nerušenou
dovolenou
na místě Vašich snů,
doma či v cizině.
Oddech
od starostí
a shonu všedních dnů přeje

Fotograﬁi z nádvoří Jílovského zámku se vracíme k víkendové akci “Trabantí srážení”.
Návštěvníci měli možnost vidět řadu hezky ošetřovaných, udržovaných a upravovaných
trabantů.

redakce Jílovské sovy.
1

O ČEM JEDNALA
RADA MĚSTA JÍLOVÉHO

Na své 9. schůzi konané dne 7. května 2007
mimo jiné projednala:
- vyhodnocení zimní údržby místních komunikací v zimním období 2006/07
- zprávu nezávislého auditora o ověření účetní
závěrky Města Jílového k 31. 12. 2006
- závěry z 5. zasedání Zastupitelstva města Jílového konaného dne 24. 4. 2007
- uznání Městu Jílovému za partnerství při
pořádání II. ročníku soutěže o putovní pohár
Ředitele Služby cizinecké a pohraniční policie
v Ústí nad Labem ve dnech 23. - 26. 4. 2007
- Dohodu o přeshraničním poskytování pomoci
a spolupráci v protipožárních opatřeních uzavřenou mezi Hasičským záchranným sborem Ústeckého kraje (jakož i měst a obcí, které předají svůj
souhlas s podpisem řediteli HZS Ústeckého kraje)
a oblastí Saské Švýcarsko
- omezení dopravy ve dnech 15. - 17. 5. 2007
na silnici Děčín - Sněžník z důvodu asfaltování
povrchu a informaci o souvisejících změnách
autobusové dopravy na Sněžník
- oznámené soudní vystěhování bytu č. 8,
Lipová 52, Jílové, dne 24. 5. 2007
- informaci vedoucího odboru výstavby a správy majetku Městského úřadu Jílové ze dne
4. 5. 2007 o ukončení pronájmů nebytových pro-

stor (přístavba u Základní školy Jílové, čp. 227,
a videopůjčovna v kině, Mírové nám. 38, Jílové)
- zprávu Finančního úřadu v Děčíně o výsledku
kontroly povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně u ﬁnančních prostředků poskytnutých v roce 2003 ze Státního fondu dopravní
infrastruktury na akci „Oboustranná autobusová
zastávka v Jílovém - Martiněvsi“ se závěrem, že
nedošlo k porušení rozpočtové kázně a protokol
o projednání výsledku kontroly ze dne 2. 5. 2007
- opakovanou výzvu Obecního úřadu Libouchec,
odboru stavebního a životního prostředí, k provedení neodkladných zabezpečovacích prací na stavbě „Rekultivace neřízené skládky v Libouchci“
- dohodu o bezplatném zařazení města Jílového
do Almanachu obce.info č.: 00261408 s vydavatelstvím Jiří Kříž - Datatrade, s. r. o., Ostrava
Na své 10. schůzi konané dne 28. května 2007
mimo jiné projednala:
- zprávu o přípravě koupaliště na letní sezónu
- závěry ze 6. zasedání Zastupitelstva města
Jílového konaného dne 22. května 2007
- provedené soudní vyklizení bytu č. 8, Lipová 52,
Jílové, část Kamenná, dne 24. 5. 2007
- zápis z jednání komise výstavby ze dne 9. 5. 2007
- žádost nájemníků (čj. 1265 z 18. 5. 2007) domu
Nová 183, 184, 185, 186 o poskytnutí příspěvku

na úpravu okolí domu pro sportovní vyžití dětí
- zápis z jednání hlavní inventarizační komise ze
dne 18. 5. 2007
- informace z X. Sněmu Svazu měst a obcí, který se konal ve dnech 24. a 25. 5. 2007 v Hradci
Králové
- dodatek č. 1 ke smlouvě s Iniciativou pro Děčínský zámek o zajišťování průvodcovské služby
na Jílovském zámku v roce 2007
- dodatek č. 3 ke smlouvě o provozování občerstvení na místním koupališti v Jílovém v letní
sezóně 2007
- pronájem nebytových prostor v objektu Mírové nám. 38, 407 01 Jílové, p. Pavlu Štěbetákovi,
Děčín VIII, na DVD videopůjčovnu
- vydání souhlasu Města Jílového k pořádání cyklistického závodu „Velká cena ČEZ“ dne 19. 8.
2007 od 9.00 hodin na Sněžníku, který pořádá TJ
Slavia SČE Děčín IV, Teplická 8, 405 49 Děčín IV
- plán práce Rady města Jílového na 2. pololetí
2007
- vyřazení časopisů Tina, Vlasta, Reﬂex, Instinkt,
Týden, Květy a Story ročníku 2006 z Městské knihovny Jílové a jejich prodej zájemcům
po 20,- Kč za celý ročník
(tjm)

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

V pořadí již 6. zasedání Zastupitelstva města Jílového se konalo v úterý 22. 5. Přítomno bylo 18 zastupitelů z celkového počtu 21 zastupitelů.
Zastupitelstvo mimo jiné projednalo:
čený elektronickou poštou dne 16. 5. 2007
nad Labem, za cenu k licitaci 300.000,- Kč
- zápis č. 4 z jednání ﬁnančního výboru ze dne 9. 5. 2007 - zprávu Finančního úřadu v Děčíně o výsledku - ﬁnanční spoluúčast města ve výši 50.000,- Kč
- zápis č. 2 z jednání kontrolního výboru ze dne 2. 5. 2007 kontroly povinnosti odvodu za porušení roz- (tj. 50 % celkových nákladů) na realizaci opra- zprávu nezávislého auditora o ověření účetní počtové kázně u ﬁnančních prostředků poskyt- vy vnitřního vodovodního systému v budově
závěrky a výsledcích přezkoumání hospodaření nutých v roce 2003 ze Státního fondu dopravní Mateřské školy Jílové, Průběžná 298, Jílové,
Města Jílového k 31. 12. 2006
infrastruktury na akci „Oboustranná autobusová v rámci přidělení dotace Mikroregionu Labské
- exekuční příkaz vydaný Exekutorským úřadem zastávka v Jílovém - Martiněvsi“ se závěrem, že skály z Programu obnovy venkova Ústeckého kraTeplice ze dne 3. 5. 2007 (doručený na Městský nedošlo k porušení rozpočtové kázně a protokol je na r. 2007 na projekt „Rekonstrukce ZŠ a MŠ“
úřad Jílové dne 7. 5. 2007) na vyklizení bytu o projednání výsledku kontroly ze dne 2. 5. 2007 - prodejní cenu 17,- Kč leporela „Jílovský zámek“
v Lipové 52, Jílové, část Kamenná, z důvodu dlou- - opakovanou výzvu Obecního úřadu Libouchec, vydaného městem ve spolupráci s nakladatelhodobého neplacení nájemného
odboru stavebního a životního prostředí, k pro- stvím PKT, Pavel Kovařík, Děčín
- dopis nájemníků domu Mírové nám. 291, Jílové, vedení neodkladných zabezpečovacích prací na - cenovou nabídku Projektového atelieru pro arze dne 11. 5. 2007, se žádostí o prodej uvedeného stavbě „Rekultivace neřízené skládky v Libou- chitekturu a pozemní stavby, s. r. o., Praha 2, ze
domu stávajícím nájemníkům
chci“
dne 7. 5. 2007 na vypracování zadávací projektové
- informace z jednání s představiteli Ředitelství - informaci o aktuálním stavu prověřování závaz- dokumentace „Rekonstrukce zámku - III. etapa
silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov, ze dne ků RD Kamenná, spol. s r. o., a o přípravě dalších (4. NP, krov, střecha, vnější plášť, úprava nejbliž21. 5. 2007 o úpravách na silnici č. I/13
dokumentů
šího okolí)“ za cenu 94.500,- Kč (cena uvedena
- poskytnutí příspěvku z rozpočtu Ústeckého - závěrečný účet hospodaření Města Jílové- bez DPH)
kraje na r. 2007 ve výši 19.800,- Kč do rozpočtu ho za rok 2006 (celkové příjmy po konsolidaci - zveřejnit záměr pronájmu domu čp. 124 na
města na r. 2007 na vybavení jednotky Sboru činily 56.264.577,70 Kč, celkové výdaje po kon- Sněžníku a současně zveřejnit záměr prodeje
dobrovolných hasičů Jílové - Modrá
solidaci činily 59.072.236,51 Kč, ﬁnancování tohoto domu s termínem pro podání nabídek
- přidělení dotace DSO Mikroregion Labské skály - 2.807.658,81 Kč) na základě zprávy nezávislé- do 31. 8. 2007
z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje na ho auditora o ověření účetní závěrky a výsled- - ﬁnanční účast města v celkové výši 250.000,- Kč
r. 2007 na projekt „Rekonstrukce ZŠ a MŠ“ v cel- cích přezkoumání hospodaření Města Jílového (cena vč. DPH) na dokončení akce „Rekultivakové výši 996.500,- Kč
k 31. 12. 2006, a to bez výhrad
ce neřízené skládky v Libouchci“ na pozemcích
- dopis p. Rudolfa Felzmanna (Sněžník 76, Jílové) - prodej bytu č. 8, Lipová 52, Jílové, část Kamen- v majetku Města Jílového
v záležitosti zápisu a usnesení ze zasedání Zastu- ná, formou veřejné licitace dne 21. 6. 2007 propitelstva města Jílového ze dne 24. 4. 2007 doru- střednictvím spol. Bohemia Phönix, s. r. o., Ústí
(tjm)
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
V JÍLOVÉM - 6. část

OBJEMNÝ ODPAD
Objemný odpad je odpad, který se svým rozměrem
nevejde do klasické popelnice či kontejneru. Mezi
objemný odpad patří nábytek, matrace, koberce,
linolea, textilie, boty, lyže, sáňky, boby, dveře, WC,
umyvadla, plastové vany apod.
V Jílovém lze objemný odpad
odvést do sběrného dvora
umístěného ve výkupně Severočeských sběrných surovin,
a. s., Nábřeží 107, Jílové. Každý občan našeho města má
možnost zdarma ročně odevzdat objemný odpad o
hmotnosti 500 kg.
Objemný odpad lze odložit do přistavovaných velkokapacitních kontejnerů dle harmonogramu při
jarním svozu objemného odpadu z domácností.
Na objemný odpad lze přistavit velkokapacitní kontejner přímo k objektu občana (možná je dohoda
i pro skupinu občanů). Podmínky přistavení kontejneru jsou:
- do kontejneru smí přijít pouze objemný odpad
(tzn. neodkládat nebezpečný odpad, pneumatiky,
stavební odpad aj.),
- kontejner lze přistavit pouze tam, kde nebude brá-

nit průjezdu aut (nejlépe na zahradu k objektu),
- zvolený typ kontejneru (5 m3, 7 m3, 10 m3) musí
být naplněn,
- sběr odpadu je zdarma, platí se případně jen pouze nadlimitní množství objemného odpadu (tj. při
překročení limitu 500 kg/osoba/
rok), a to 600,- Kč za tunu.
PNEUMATIKY
Pneumatiky lze odevzdávat ve
sběrném dvoře umístěném ve výkupně Severočeských sběrných
surovin, a. s., Nábřeží 107, Jílové. Na bezplatné
odevzdání pneumatik má nárok občan Jílového v
množství 8 ks pneumatik z osobních automobilů
ročně. U nadlimitního množství pneumatik se platí
poplatek 30,- Kč za kus.
Přes neobyčejně výhodné podmínky někteří občané bez ostychu likvidují pneumatiky a objemný
odpad prostým odložením či odhozením.
Sběrný dvůr v našem městě není určen k odevzdání
pneumatik z podnikatelské sféry!!!
Příští část o odpadovém hospodářství v Jílovém bude
o něčem méně známém, a to o bioodpadu.
(taj)

Opravy domů v Jílovém pokračují
V červnu 2006 jsme v Jílovské sově na titulní stránce
otiskli článek s fotograﬁí, kterými dokládáme skutečnost,
že prodej bytů do
osobního vlastnictví nese viditelné
výsledky. Vlastníci
bytů se neomezují
jen na vylepšování
svých bytů ale snaží
se i zkrášlení celých
domů. Tento trend
pokračuje i v tomto roce. Kromě již uváděných oprav
panelových domů, přikročili vlastníci i k opravám

ve starší zástavbě.
Na připojených snímcích je příprava na
opravu střechy panelového domu ve Spojové
ulici a dům ze starší
zástavby na Teplické
ulici v Martiněvsi na
samém konci Jílového.
Oba snímky byly pořízeny v květnu 2007.

1. Řídil auto s 1,66 promile
alkoholu
Dne 12. 5. 2007 bylo zahájeno zkrácené přípravné řízení
s řidičem osobního automobilu Trabant, kterému bylo
dechovou zkouškou naměřeno
1,66 promile alkoholu. Tím se dopustil trestného
činu ohrožení pod vlivem návykové látky.
2. Odcizený automobil nalezen v potoce
Dne 19. 5. 2007 bylo na linku 158 ohlášeno odcizení odstaveného osobního automobilu Trabant
žluté barvy v Jílovém. Následným šetřením bylo
toto vozidlo objeveno nedaleko místa činu odcizení. Vozidlo bylo zapadnuté v korytě Jílovského
potoka. Vytažení vozu z potoka si na místě zajistil sám
poškozený vlastní technikou, přičemž poté
celou věc pokládal za ukončenou. Ve věci je vedeno
šetření.
3. Vloupání do domu
Neznámý pachatel se dne 30. 5. 2007 vloupal
do rodinného domu v Jílovém. Nejprve vypáčil
skleněnou výplň zadních vchodových dveří a vni-

kl do bytu v přízemí domu. Odtud odcizil ﬁnanční hotovost, digitální fotoaparát a mobilní telefon.
Celkově tak způsobil škodu přes třicet tisíc korun
a hrozí mu za trestný čin krádeže vloupáním odnětí
svobody až na tři roky.

(tjm)

Události za květen 2007
- Jílové a okolí

inspektor prap. Mgr. Jan Šmíd
tiskový mluvčí OŘ P ČR Děčín

Provoz zdravotnických
zařízení o prázdninách

Zdravotní středisko, Teplická 270, Jílové
- p. MUDr. Pavlovičová
dovolená 13. 8. - 25. 8.
- p. MUDr. Křemen
dovolená 29. 6. - 13. 7.
Zdravotní středisko,
Mírové nám. 223, Jílové
- p. MUDr. Richter
dovolená 23. 7. - 5. 8.
Dětské zdravotní středisko,
Teplická 138, Jílové
- p. MUDr. Holý
dovolená 23. 7. - 5.8.
(VK)

DÁRKY PRO VÁS A VAŠE BLÍZKÉ
DÁRKOVÉ KOŠE
- lze i na objednání podle vašeho přání
- množství jiného dárkové zboží
- ČAJE (bylinné, zelené, černé, ovocné)
- KÁVA, ČOKOLÁDY

KDE? V Jílovém, prodejna KÁVA - ČAJ,
na Teplické ulici u mostu přes Jílovský potok
NAVŠTIVTE NAŠI PRODEJNU

Služba pojišťovny
blíže občanům

Česká pojišťovna, a. s., agentura Děčín,
oznamuje občanům města Jílového zahájení činnosti mobilní přepážky v přízemí
Městského úřadu Jílové od 2. července
2007, a to následovně:
každé pondělí od 10:00 do 12:00 hodin
a od 14:00 do 17:00 hodin.
Nabízíme tyto služby:
- sjednání pojištění
- změny v pojištění
- poradenská činnost
- hlášení škod a pojistných událostí
- inkaso pojistného a další služby.
(cpoj)

Restaurace POD LESEM
Vás zve na taneční zábavu konanou
5. července 2007 ve 20.00 hodin.
Rezervace míst je možná
na tel. 605 929 724.

Platnost občanský průkazů
Správní odbor MěÚ Jílové opět
připomíná, že i v letošním roce
bude končit platnost některých
občanských průkazů:
- platnost OP vydaných do 31. 12. 1996 skončila
31. 12. 2006,
- platnost OP vydaných do 31. 12. 1998 bude zkrácena a skončí 31. 12. 2007,
- platnost OP vydaných do 31. 12. 2003 bude zkrácena a skončí 31. 12. 2008.
Toto se vztahuje i na občanské průkazy s vyznačením
platnosti „bez omezení“.
Upozorňujeme občany, že je nutné počítat s 30 denní
lhůtou pro vydání nového občanského průkazu, proto

doporučujeme žádost podat nejpozději k 30. listopadu
letošního roku.
Žádosti o nový občanský průkaz Vám budou poskytnuty
v kanceláři správního odboru - evidence obyvatel v přízemí budovy Městského úřadu Jílové. Bližší informace
tamtéž popř. na telefonickém čísle 412 557 714.
(Jitka Némová, správní odbor)
Hledám pronájem zahrádky v Jílovém.
Prosím, nabídněte. Děkuji. Tel. 775 180 522
Hledám pronájem garáže v Jílovém,
Spojová ulice. Nabídněte. Děkuji. Tel. 775 290 698
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EXEKUCE
Na konci května bylo provedeno vyklizení bytu
ve vlastnictví města na základě exekučního příkazu.
Za uplynulých několik let to byla v pořadí již pátá
bytová exekuce. Všechny měly společného jmenovatele - neplacení nájemného městu.
Nájemkyně, která byla vystěhována v květnu, dluží městu na samotném nájemném více než 200 tisíc korun!!! a k tomu ještě několik set tisíc korun
na poplatcích z prodlení!!! Přestože celý případ
řešil příslušný soud již v roce 2003 a přijal důrazná opatření ve směru ke dlužící nájemkyni, tato
dále nájemné neplatila a muselo být přistoupeno
ke zmíněné exekuci, a to bez jakéhokoliv náhradního ubytování. Město se po celou dobu snažilo situaci řešit, mnohokrát nabízelo nájemkyni pomocnou
ruku, ale z druhé strany se nedočkalo ani nejmenší
snahy.
Exekuce jsou vždy krajním řešením a na jejich
začátku stojí povětšinou pár korun dluhu, který
se prostě hodí za hlavu, ono to nějak dopadne.
Dluh může přitom vzniknout i bez nějakého podvodného či zlého úmyslu. V dnešním bláznivém světě
se může život velmi rychle zamotat, člověk přijde
o práci, zkrachuje ﬁrma, přijdou zdravotní
problémy, to všechno se přece může stát. Ale pak
je zapotřebí dříve nebo později dát věci kolem
sebe do nějakého pořádku. Nejhroznějším řešením
je netečnost, házení problému za hlavu, nevyzvedávání poštovních zásilek s upomínkami či složenkami atd. atd.
Pro ilustraci přidám dva jednoduché, ale svým
dopadem příšerné výpočty.
Jestliže z jakéhokoliv důvodu budete dlužit
na nájemném (či jiných poplatcích) 1000,- Kč
a nebudete s tímto dluhem nic dělat, znamená to,
že se vám denně k tomuto dluhu připočítají poplat-

ky z prodlení ve výši např. obvyklých 2,5 promile,
tj. denně 2,50 Kč. Za měsíc je to již 75,- Kč navíc
… za rok je to 900,- Kč navíc … na konci roku tedy
dlužíte už 1900,- Kč. Za dva roky dlužíte 2800,- Kč,
za tři roky dlužíte 3700,- Kč!!!
A ještě hroznější je stejný výpočet pro dluh ve výši
(pouhých?) 2000,- Kč. Denně se k tomuto dluhu
připočítají poplatky z prodlení ve výši např. obvyklých 2,5 promile, tj. denně 5,- Kč. Za měsíc je to již
150,- Kč navíc … za rok je to 1800,- Kč navíc …
na konci roku tedy dlužíte už 3600,- Kč. Za dva
roky dlužíte 5600,- Kč, za tři roky dlužíte 7400,- Kč
atd., atd.!!!
Neumím napsat výmluvnější a varovnější upozornění, než jsem napsal v těchto dvou výpočtech.
Neumím si představit, že by po jejich přečtení nebylo každému jasné, že je mnohem lepší a jednodušší
tu dlužnou tisícovku nebo dvě nějak zaplatit.
Vyzývám, žádám, a třeba i prosím všechny,
kteří se dostanou do jakéhokoliv problému
s nějakým dluhem na nájemném či jiných poplatcích města, aby přišli na Městský úřad Jílové, svěřili
se se svým problémem a snažili se najít společně
řešení. Nabízíme možnost splátkového kalendáře dle vašich současných ﬁnančních možností,
nabízíme jednání o prominutí poplatků z prodlení vzhledem k závažnosti objektivních důvodů
vzniku dluhu atd. Řada lidí své problémy takto
vyřešila a dnes mají klid. Ale musíte přijít, napsat,
ozvat se…
V opačném případě se ještě jednou podívejte
na ty dva výpočty a dobře počítejte. Dříve nebo
později váš problém skončí u soudu. Dál už to
popisovat nebudu. Dál už je to jen na vás…
(mst)

Elce - pelce v naší školce
Mamko, taťko, pojď si hrát,
jenom s vámi chci si hrát,
velká sláva se dnes chystá,
legrace je přímo jistá.
Mamka hladí, taťka chrání,
na světě jsem rád!
Toto jsou jedny z úvodních slov z veřejného vystoupení dětí naší mateřské školy věnované k svátku
maminkám i dětem. Místo jsme vybrali opravdu reprezentativní a hodné umění těch nejmenších - velký sál Jílovského zámku. Mnozí zde byli
po rekonstrukci poprvé. Poslední květnové odpoledne se naplnil rodiči a známými dětí do posledního místečka. Prostory však zdaleka nestačily
- takový byl zájem shlédnout první umělecké krůčky. Poslední přípravy, upravit mašličku
malé tanečnici, zastrčit košili mladému rytíři a již
mohl být odmávnut startovní praporek. Najednou

jsme zapomněli na okolní svět, byli vtaženi mezi
zpěváky, tanečníky, drželi
palce zajíčkům, klokanům,
nezbedným kozlíkům, s napětím drželi palce Karkulce. Ale jak už to v dětském světě bývá, všechno
dobře dopadlo a my jsme zas o něco bohatší - získali jsme dvě hodiny plné dětského štěbetání, smíchu,
dvě hodiny radosti, ale také slziček dojetí.
Závěrem děkuji Městskému úřadu Jílové, p. ředitelce Heleně Říhové, všem pedagogickým i provozním
pracovnicím, v neposlední řadě i rodičům. Jejich
práce je skryta, ale o to důležitější, víme o ní a ceníme si jí.
Založili jsme další tradici, tradici plnou písniček,
tanečků, cvičení, tradici plnou dětí a lásky k nim.
Podpořte nás a společně v ní pokračujme. Naše děti
si to zaslouží.
ReV MŠ

Zámecká kramle 2007
Areál zámku v Jílovém, 22. - 23. června 2007:
muzika, divadlo, soutěže, happeningy, dílny...
Sdružení Slunečnice připravuje již 12. ročník festivalu, který je tradičně věnován lidem s postižením.
Po vynikajících zkušenostech z loňského roku proběhne tento dvoudenní festival opět v příjemném
prostředí areálu Jílovského zámku, který město
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Jílové pro tuto akci propůjčuje bezplatně. Plánovaný program sestává z tradičního soutěžního
dopoledne, fotbalového turnaje O hliněného Ríšu,
bohatého hudebního programu a novinkou bude
přehlídka malých divadelních forem v podání lidí
s mentálním postižením.
Slunečnice, o.s.

Sběrný dvůr uzavřen
(ODBĚR ODPADŮ)
Z důvodu čerpání dovolené bude ve dnech
29. 6. – 22. 7. 2007
uzavřen sběrný dvůr pro odběr nebezpečných, velkoobjemových a stavebních
odpadů umístěný ve výkupně Severočeských sběrných surovin, a.s., Nábřeží 107,
Jílové.
Bližší informace podá p. Petra Drugová,
MěÚ Jílové, odbor výstavby a správy
majetku, tel. 412 557 727, 606 937 640.
(DruP)

Divadelní sezóna končí

S divadelní sezónou se na zámku rozloučíme v neděli 24. června. Neznamená to ovšem,
že by se zámek zavřel a své brány otevřel zase až
v září. I přes prázdniny bude otevřena knihovna, ve velkém se oddává v naší zámecké obřadní síni (mimochodem, všechny prázdninové
termíny obřadních dní jsou plně obsazené!)
a samozřejmě ve spolupráci s Iniciativou pro
děčínský zámek jsou v plném běhu prohlídky zámku s odborným výkladem. K tomu jen
jedno číslo - od začátku turistické sezóny navštívilo zámek v Jílovém více než 100 lidí. Divadelní
sezóna končí, ať žije zámek!
(PeN)

Strašidla zámecká i jiná...

V renesančním sklepení Jílovského zámku
je instalována nová výstava. Autory „Strašidel zámeckých i jiných“ jsou především děti
z keramického kroužku při CMZČ v Jílovém.
A co o vystavených exponátech říkají vedoucí
kroužku Jana Doležalová a Hanka Burkoňová?
„Letos byl o kroužek keramiky velký zájem,
takže děti pracují ve dvou skupinách, obě se
schází v úterý. Děti pracují především podle své
fantazie, ale jsou schopné i vytvořit dílo určené
či společné. Práce s hlínou je baví a proto také
návrh na výstavu do sklepů uvítaly. Postupně
tak vznikla díla jako šestioký netvor, strašidelný hrad, vydlabaná dýně či bludný kořen
a další větší nebo menší strašidýlka.“ Dodejme,
že výstavu spoluvytváří i dílka z keramické dílny Jolany Novotné a také obě vedoucí kroužku
mají na výstavě svá želízka v ohni...
Strašidla zůstanou na zámku celé léto a pokud
v horkých dnech budete potřebovat ochlazení,
zavítejte na zámek. Renesanční sklepení je přístupné i samostatně za snížené vstupné 12,- Kč.
(PeN)

V červnu stihnete....
pátek - sobota
22. - 23. 6. - Zámecká kramle
12. ročník humanitárního festivalu,
který je tradičně věnován lidem s postižením,
je otevřen všem bez rozdílu!
Muzika, divadlo, soutěže, happeningy, dílny....
neděle
24. 6. v 15 hodin - Balónková show
Vyhlášení výsledků celoroční hry s dětskými
kulturními pasy. Hra vyvrcholí odměňováním
více i méně úspěšných sběračů razítek.
Děti se svým kulturním pasem mají
vstup volný.
(PeN)

Činnost Základní školy Jílové
a MŠ Modrá v květnu 2007
15. 5.

Výběrové řízení na vychovatelku ŠD
Ve výběrovém řízení na vychovatelku ve školní družině byla vybrána
p. Monika Malíková.

19. 5.

Soutěž mladý zdravotník
Na Chatě Mír pořádal Červený kříž soutěž „Mladý zdravotník“.
ZŠ pomáhala při zajištění ﬁgurantů z řad žáků naší školy.

22. 5.

Divadlo Ve Tři
Pohádka o loupežníkovi Lotrandovi.

23. 5.

ŠKOLNÍ AKADEMIE
Letos se pořádal už pátý ročník, ale teprve druhý soutěžní ročník.
Pro návštěvníky školní akademie si děti připravily krásná vystoupení.
Každé toto vystoupení bylo oceněno potleskem diváků. Pro letošní vítěze byl
připraven dort ve tvaru aktovky. Druhé a třetí místo dostaly menší dortíky
a nějaké ty sladkosti. Jak to všechno tedy dopadlo:
1.místo: třída 8.B, 2. místo: třída 2.A, 3. místo: třída 6.B
Všem účinkujícím gratulujeme za krásná vystoupení.

ZŠ

24. 5.

Pythagoriáda 2006/2007
Této matematické olympiády se zúčastnili 4 žáci naší školy:
Bára Nesměráková – 6. místo, Lenka Aronová – 8. místo,
Nikola Knoblochová – 6. místo, Anna Kulhánková – 15. místo

24. 5.
29. 5.

Třídní schůzka s rodiči budoucích prvňáčků

2. - 4. 5.
4. 5.

CMZČ

Setkání důchodců
Dne 29. 5. 2007 se v budově školy na sídlišti uskutečnilo již 7. tradiční setkání
důchodců - bývalých učitelů naší školy.
Sběr papíru
Mc Donald´s Cup
Letošní okrskové kolo se konalo opět v Markvarticích. Naši žáci ze čtvrtých
a pátých tříd se umístili na 6. místě.

10. 5.

Den s Deníkem
Na této akci, která se konala na nádvoří zámku, vystoupily zájmové útvary:
ﬂétničky - pod vedením Mgr. Lešákové, aerobic – mladší - pod vedením
Ivy Matuškové a aerobic – starší - taktéž pod vedením Ivy Matuškové.

15. 5.

Atletický trojboj
Na ZŠ Dr. Tyrše se konal první ročník atletické soutěže pro I. stupeň
(2. až 5. třídy) ZŠ. Soutěžilo se v hodu kriketovým míčkem, skoku dalekém
a v běhu na 60 m.Výsledky jílovských tříd:
2. třídy – 3. místo, 3. třídy – 4. místo, 4. třídy – 1. místo, 5. třídy – 4. místo

19. - 20. 5

Indiánská stezka – krajské kolo
Do krajského kola postoupilo celkem 11 dvojic z okresního kola. Krajské kolo
se konalo v České Kamenici. Pro soutěžící byl připraven dvoudenní program,
kdy vlastní závod proběhl v sobotu dopoledne a odpoledne vyrazili soutěžící
na výlet do Kamenického Šenova historickým vlakem, do sklářského muzea.
Z 22 dětí postoupilo 10 do národního kola, které se bude konat v září. Jména
postupujících: Denis Klein, Tomáš Kulhánek – 2. místo, Míša Hasnedlová,
Jitka Kolářová – 1. místo, Tereza Horáková, Míša Mikešová – 1. místo,
Verča Svatošová, Kamila Švejdarová – 2. místo. GRATULUJEME!!!

ŠSK

10. 5.

Turnaj ve volejbale dívek
Besídka ke Dni Matek

MŠ

10. 5.
16. 5.
22. 5.

Třídní schůzka
Divadlo Ve Tři
Loupežnická pohádka

Zámek o prázdninách:
Otevírací doba Jílovského zámku:
červen:
čt - ne: 10 - 17 hodin
červenec, srpen:
út - ne, sv.: 10 - 17 hodin
září, říjen:
čt - ne: 10 - 17 hodin
Vstupné:
dospělí:
36,- Kč
děti, studenti, důchodci: 24,- Kč
školní výpravy:
12,- Kč
(PeN)

Koncert ve škole

Ve čtvrtek 7. června 2007 uspořádal
Jílovský komorní sbor koncert na tříramenném schodišti základní školy na Mírovém
náměstí, které je známé svou nádhernou
akustikou. Věrní diváci, pohodlně usazení
do čalouněných křesílek, vyslechli několik
nově nastudovaných skladeb – části Kyrie
a Gloria z díla Missa Bohemica od Josefa
Foerstera, židovskou večerní modlitbu
Haši venu, renesanční zpěv z lounského
graduálu J. Táborského A na zemi upokojení, slezskou lidovou Už jsem opuščena.
K těmto ušlechtilým tématům přidal sbor
dvě současné věci - keltský song Adiemus
Karla Jenkinse a The Lions sleep Tonight
s výstižnějším pracovním názvem Džungle. Tyto novinky byly doplněny několika písněmi ze staršího repertoáru.
Celý koncert provázela tradiční přátelská
atmosféra.
(Jir)
Celoroční hra
s dětskými kulturními pasy vrcholí!

BALÓNKOVÁ
SHOW
v neděli 24. 6. 2007 v 15 hodin
velký sál Jílovského zámku
Milé děti, hrály jste s námi celoroční hru
o sbírání razítek za pohádky?
Těšily jste se na vyhodnocení?
Je to konečně tady!
Dárky, diplomy a sladkosti na Vás čekají,
stačí jen přijít.
S dětským kulturním pasem mají děti
vstup zdarma,
je to první z řady dárků, které dostanou!
Vstupné: 10,- Kč děti a 15,- Kč dospělí.
Vstupenky tentokrát nejsou
v předprodeji,
pouze přímo na místě.

Ztráty a nálezy

29. 5. 2007 – setkání bývalých učitelů naší školy

V areálu Jílovského zámku bylo nalezeno
jízdní kolo. Už více jak týden je uloženo
v zámku. Postrádáte-li kolo, kontaktujte paní Nedvědovou - tel.: 412 557 738,
602 194 585.
(PeN)
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Hasičská soutěž dětí

V sobotu 19. 5. 2007 se v Jílovém uskutečnila soutěž
hasičských družstev v kategorii mladších i starších
žáků „O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA JÍLOVÉHO“.
Soutěžilo se dle pravidel požárního sportu ve štafetách dvojic a v požárním útoku.
Kategorie mladších žáků – konečné umístění:
1. místo: Jílové - Modrá s časem 104,63 vteřin,
2. místo: Krásná Lípa s časem 109,89 vteřin,
3. místo: Mikulášovice s časem 142,38 vteřin.
Kategorie starších žáků - konečné umístění:
1. místo: Království s časem 83,20 vteřin,
2. místo: Šluknov s časem 97,16 vteřin,
3. místo: Mikulášovice s časem 108,85 vteřin,
4. místo: Rumburk s časem 114,25 vteřin,
5. místo: Jílové - Modrá s časem 117,95 vteřin.
Naše nejmenší „PROUDNIČKY“ (děti ve věku
od 4 do 7 let) v sestavě: Novotný Patrik, Henzlová

Tereza, Janza Jakub, Štulík Adam, Jílková Emilla,
Faktor Tomáš, Liška Ondřej, sklidily jako vždy
největší uznání.
Na závěr bych chtěla poděkovat městu a ZŠ Jílové
za spolupráci při organizaci soutěže.
Poděkování také patří rodičům či prarodičům
a divákům, kteří přišli podpořit své ratolesti.
Hasičský sport vyžaduje dřínu a kázeň, ne každé
dítě to zvládne. Proto je zapotřebí výkony dětských
hasičů neustále podporovat a oceňovat. Samozřejmě, že příprava a samotné uspořádání soutěže
by se neobešly bez pomoci členů naší výjezdové
jednotky.
Ještě jednou všem moc děkujeme a těšíme
se na další ročník této soutěže.
Za všechny vedoucí dětí Božena Sýkorová,
starostka SDH Jílové - Modrá.

Vodníkova pomsta

Pro milovníky pohádek a pověstí přinášíme další. Zásoba je zatím dostatečná, ale přesto znáte-li někdo pověst,
pohádku nebo příběh, který by se vztahoval k našemu městu a kraji, ozvěte se!
Mlynář Valerián byl za svého mládí prchlivec
kem utopil jediného vnoučka...“ Mlynář nepřestal
a pudivítr. Pak se oženil a zklidnil. Když ale jeho zle mluvit proti vodníkovi. Vtom se loďka zakypanímáma
zemřela,
mácela, z vody se vyloupla plesnivá kulatá hlava,
zakrátko mlýnské chase
zelené tlapy se chytily okraje loďky a na mlynáře
přecházel zrak i sluch.
se upřely posměvačné žabí oči. Rybář zůstal jako
Pan otec morousil, hartusil a pro každou maličkost
opařený, ale mlynář podiv z kůže nevyletěl. Nikomu se v mlýně dobře
padl veslo a praštil jím
nedařilo. Snad jen rybář Laube se ho stále zastával.
vodníka po hlavě. Vodník
Chtěl ho přivést na jiné myšlenky a tak ho jednou zaskučel, vymrštil se, zahrozil na mlynáře a zmizel
pozval na ryby. Za slunečného dne vyjeli spolu
pod hladinou. Cestou domů se to Valeriánovi rozna Labe. Štěstí jim nepřálo, síť zůstávala prázdná.
leželo v hlavě a dostal strach, ale brzy se oklepal:
Mlynář koukal jako kakabus, ale Laube se tvářil
„Nebudu prostě chodit na ryby!“ řekl si. Kde mohl,
smířeně. „To víš, Valeriáne, pokaždé dobrá karta
dával historku k lepšímu a ještě své vyprávění
nepadá,“ usmíval se rozpačitě. „I nemysli si, vím
přibarvoval.
moc dobře, kdo v tom má pazoury!“ odsekl mlyPřesně měsíc od nevydařeného rybolovu pro mlynář a pokračoval: „Stejně se mu jednou dostanu na
náře přiběhli, že se porouchalo stavidlo v mlýnkůži, má to u mě už dávno schované! Pamatuješ,
ské strouze a že si s ním nikdo neví rady. „Hrom
když tenkrát brousil za vaší Mariannou, jak jsem
do vás! Máte snad chromé prsty?“ rozzlobil se mlysi na něj počíhal a zmaloval mu hřbet? Pěkně mě nář, sehnul se nad vodu, ale v téže chvíli vykřikl
u toho podrápal!“ Rybář němě přikývl a rozhlížel se
a zřítil se do vody. Okamžitě ho vytáhli, křísili
u toho po řece: „Copak panu otci přeskočilo? Zrov- ho, ale všechno marno. Valerián se už odebral
na teď to připomínat? On, Laube, neměl sice
za nebožkou mlynářkou.
s místním vodníkem nikdy nic, ale slyšel o něm
už všelicos: stařence z Býnova prý zrovna před ro(PeN)

Zvýšení cen stravného
S účinností od 1. 9. 2007 se navyšuje cena stravného ve školní jídelně Základní školy Jílové u jednotlivých kategorií takto:
Žáci
1. st. - věk žáka 7 - 10 let - cena oběda 18,- Kč
měsíční platba: 350,- Kč
2. st. - věk žáka 11 - 14 let - cena oběda 20,- Kč
měsíční platba: 380,- Kč
3. st. - věk žáka 15 a více let - cena oběda 22,- Kč

měsíční platba: 400,- Kč
Do kategorií jsou žáci zařazováni na dobu
školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodu
1 až 3.
Komerční stravování – cizí strávníci
Cena oběda 39,- Kč
měsíční platba podle počtu pracovních dní
Jakékoliv informace ke stravnému poskytne
vedoucí školní jídelny na tel.č. 412 550 264. (šj)

Nezaměstnanost v květnu 2007

Ze statistiky Úřadu práce
v Děčíně otiskujeme několik
údajů o vývoji zaměstnanosti v okrese Děčína a hlavně
v Jílovém.
V Jílovém bylo v květnu evidováno 2797 ekonomicky aktivních obyvatel.
Celkem bylo na Úřadu práce v Děčíně evidováno 290 jílovských osob jako uchazečů o práci.
Z toho bylo 175 žen a 115 mužů. Míra nezaměstnanosti je 10,37 %. Proti republikovému průměru
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je vysoká. Porovnáním proti dubnu byl dosažen
pokles počtu nezaměstnaných o 11 %. Vezmeme-li v úvahu obdobná města,
pak vyšší míra nezaměstnanosti je v Benešově nad Ploučnicí, České Kamenici, Verneřicích, Varnsdorfu, Chřibské,
Šluknově, Velkém Šenově.
Zajímavé je, že i v samotném
Děčíně míra nezaměstnanosti je vyšší než v Jílovém.
(tj)

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.

Beránek Bohuslav
Holousová Libuše
Horáková Zděnka
Kleknerová Jiřina
Kučerová Marta
Masnerová Jana
Sedlák Miroslav
Strunová Zdeňka
Řeháková Anna
Tomsová Anna
Vítková Emilie
Zahulová Marie

Červen

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

(Uvedeno dle stavu známého v době přípravy tohoto čísla.)
Dne 7. 6. 2007 uplynul smutný rok, kdy nás po těžké
nemoci opustila paní Kateřina Poláková.
Stále vzpomínají manžel, synové s rodinami.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Provoz Základní školy
a mateřské školy Jílové
o prázdninách
Školní jídelna:
2. 7. - 1. 9. - jídelna v provozu pouze ve dnech
5. - 6. 7. - státní svátek - uzavřena
obědy se vydávají od 11:00 do 12:30 hod.
Školní družina:
2. 7. - 4. 7. v provozu
5. - 6. 7. - státní svátek - uzavřena
9. 7. - 24. 8. uzavřena
27. 8. - 1. 9. v provozu
CMZČ:
1. 7. - 10. 7. - uzavřeno
14. 7. - 28. 7.- LDT - Tomášov
30. 7.-24. 8. - uzavřeno
27. 8.-31. 8. - v provozu: příměstská činnost dle zájmu dětí
MŠ Modrá:
2. 7. - 4. 7. - v provozu
5. - 6. 7. - státní svátek - MŠ uzavřena
9. 7. - 17. 8. - uzavřena
20. 8.-31. 8. - v provozu
Kancelář školy:
2. 7. - 4. 7. - otevřena 9:00 -10:00 hod.
5. - 6. 7. - státní svátek - kancelář uzavřena
9. 7. - 13. 7. - otevřena 9:00 -10:00 hod.
16. 7. - 24. 8. - uzavřena
27. 8. - 31. 8. - otevřena 9:00 -11:00 hod.

(zš)
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