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MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

Povodeň v Jílovém
dne 1. července 1987
Před 20 lety, dne 1. 7. 1987 se nad katastry
obcí Knínice, Tisá, Nakléřov a Libouchec strhla bouře doprovázená prudkým deštěm. Vlivem velkých srážek nad
uvedenými obcemi došlo ke značnému
zvýšení hladiny Jílovského potoka
a následné povodni. Převážná část vody
se přivalila na Jílové korytem Jílovského
potoka od Libouchce. V této době bylo
množství vody dvakrát vyšší než mohlo
koryto potoka pojmout. Povodeň způsobila
značné škody na majetku, zejména
na stavbách v dosahu Jílovského potoka.
Vlivem přívalových vod došlo dále nejen
k porušení koryta, značnému poškození
místních komunikací a mostků,
ale i podemletí státní silnice I/13 na třech

místech, poškození vodovodních přípojek,
přerušení dodávek elektrické energie
a přerušení telefonického spojení.
Nasazením maximálního množství sil
a prostředků se podařilo již za 24 hodin obnovit základní funkce města,
tj. průjezdnost městem, dodávku elektrické energie, opravit vodovodní
přípojky a během dalšího dne zprovoznit
i telefonické spojení.
Rozsah povodně a škod si připomeneme
alespoň dvěma fotograﬁemi:
- stav vody před lékárnou na náměstí
(po částečném poklesu vody),
- zalitý mostek u základní školy
na náměstí (již bez zábradlí).
(KN)

Upozorňujeme na dlouhodobé uzavření ul. Nábřeží v Jílovém,
a to v úseku od mostku u základní školy po mostek u lékárny.
Důvodem uzavření je rekonstrukce opěrné zdi koryta Jílovského
potoka, jak ukazuje náš snímek z 27. června letošního roku. Akci
zajišťuje organizačně i ﬁnančně Povodí Ohře, státní podnik.
Stavební práce potrvají do konce října 2007.
(tjm)

Poznamenejte
si datum
14. ZÁŘÍ 2007!
Tento den vyjde
příští číslo Jílovské
sovy s programem
JÍLOVSKÝCH
SLAVNOSTÍ 2007.
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O ČEM JEDNALA
RADA MĚSTA JÍLOVÉHO

Na své 11. schůzi konané dne 18. června 2007
mimo jiné projednala:
- dopis ze dne 7. 6. 2007 p. JUDr. Zdeňka Pánka ve věci žaloby o zaplacení částky 175.985,- Kč
s příslušenstvím a návrh p. JUDr. Ivany Kamenářové ze dne 29. 5. 2007 s návrhem na mimosoudní vyrovnání - provedení opravy schodiště
na náklady žalované strany
- zápis z jednání komise výstavby ze dne 18. 6. 2007
- zprávu o činnosti Centra mimoškolní zájmové
činnosti dětí a mládeže ve školním roce 2006/07
a plán činnosti na letní prázdniny
- zprávu o činnosti Domu s pečovatelskou
službou v Jílovém za rok 2006 a období leden
až květen 2007
- informaci o zprovoznění místního koupaliště
v Jílovém od 11. 6. 2007
- zájezd družstva kopané mladších žáků a dorostu do Jílového u Prahy dne 23. 6. 2007 na turnaj u
příležitosti 85. výročí založení FK Jílové u Prahy
- předaný výtisk studentské absolventské práce
studentky Vyšší odborné školy stavební a Střední
průmyslové školy stavební v Děčíně „Adaptace
konírny - zámek Jílové“
- protokol o kontrole provedené 30. 5. 2007
Krajskou hygienickou stanicí Ústeckého kraje

na Městském úřadu Jílové zaměřené na oblast
hygieny práce, prohlídku pracoviště, provádění
závodně preventivní péče a kategorizaci prací
(s výsledkem bez nálezu)
- žádost o bezplatný pronájem části pozemku
p. p. č. 636/15 v k. ú. Jílové u Děčína o přibližné výměře 600 m2 v blízkosti panelového domu
Nová jako prostor pro děti
- dopis dvou občanů z Martiněvsi dožadujících se
uvedení okolí domu do původního stavu s odvoláním na písemnost datovanou 13. května 1975
- Školní vzdělávací program „Společně poznáváme svět“ Mateřské školy Jílové, okres Děčín,
přísp. organizace
- zápis z jednání hlavní inventarizační komise ze
dne 15. 6. 2007
- žádost Iniciativy pro děčínský zámek ze dne
15. 6. 2007 o příspěvek na zaměstnání pracovnice
v informačním centru a na zámku v Jílovém
- nový ceník za sociální služby poskytované
Domem s pečovatelskou službou v Jílovém od
1. 7. 2007 dle písemného návrhu správního
odboru ze dne 13. 6. 2007
- nákup putovního poháru do částky 2.000,- Kč
v souvislosti s I. ročníkem Sněžnického volejbalového turnaje pořádaného TJ Obalex Jílové

- uzavření smlouvy o dílo č. 002/2007 na provádění pozáručního servisu pro telefonní ústřednu
se zhotovitelem TELCOM servis Děčín, s. r. o.,
Děčín II, za roční úhradu ve výši 25.704,- Kč
(vč. DPH)
- harmonogram svozu objemného odpadu
z domácností ve dnech 3. - 6. 8. 2007 ze 4 stanovišť na Sněžníku
- vystavení plné moci pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, přísp. organizace,
IČO 00080837, Ruská 260, 417 03 Dubí 3, k vyřízení náležitostí, které musí být doloženy k žádosti o umístnění radiokomunikačního zařízení
na rozhledně na Sněžníku
- prezentaci města velikosti 1/2 podílu (100 x 52,5
mm) na mapě Severní Čechy (edice Turistické
regiony České republiky) vydávané společnosti Planstudio, s. r. o., Praha - Modřany, za cenu
11.445,- Kč (vč. DPH)
- podání žádosti na Úřad práce v Děčíně o příspěvek 5.000,- Kč měsíčně na jedno pracovní místo
(veřejně prospěšné práce - úklid, údržba, čištění města a městských zařízení) na dobu červen
až listopad 2007
- zápis č. 5/2007 z jednání ﬁnančního výboru
ze dne 6. 6. 2007
(tjm)

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Na jednání Zastupitelstva města Jílového dne 26. června 2007, které se konalo od 16 hodin v Jílovském zámku, bylo mimo jiné projednáno:
- zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 12. 6. 2007 - rozpočtovou změnu č. 1/2007 v rozpočtu města útvaru Jílové na podkladě územní studie „Posou- zprávu o činnosti Centra mimoškolní zájmové na rok 2007, kde celková rekapitulace uprave- zení možnosti alternativního vymezení biokoričinnosti dětí a mládeže ve školním roce 2006/07 ného rozpočtu města na rok 2007 v tisících Kč doru č. 23 v územním plánu města Jílového“
a plán činnosti na letní prázdniny
je následující
- uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
- zprávu o činnosti Sboru dobrovolných hasičů - daňové příjmy
38.710
věcného břemene - Plynoﬁkace výpravní budoJílové - Modrá za 1. pololetí 2007
- nedaňové příjmy
7.948
vy ČD, žst. Jílové u Děčína, uzavírané mezi SČP
- zápis z jednání ﬁnančního výboru ze dne 6. 6. 2007 - kapitálové příjmy
1.000
Net, s. r. o., 401 17 Ústí nad Labem, a Správou
- písemný souhlas ředitelky Krajského úřadu - dotace
2.669
dopravní cesty, státní organizace, 186 00 Praha 8
Ústeckého kraje se jmenováním p. Ing. Miroslava celkem příjmy
50.327
- Karlín, a Městem Jílové jako stavebníkem
Fliegela do funkce tajemníka Městského úřadu - běžné výdaje
48.285
- prodej bytu č. 8, Lipová 52, 407 01 Jílové, část
Jílové
- kapitálové výdaje
7.378
Kamenná, na základě výsledku veřejné licitace
- žádost o snížení kupní ceny za p. p. č. 544/1 - převod do soc. fondu
300
bytu ze dne 21. června 2007
o výměře 1147 m2 v k. ú. Martiněves u Děčína
- splátky úvěru
783
- prodej domu čp. 124 na Sněžníku prostřednic- dopis ze dne 20. 6. 2007 ve věci vyjasnění celkem výdaje
56.746
tvím realitní kanceláře Bohemia Phönix, s. r. o.,
a narovnání majetkových vztahů zahrádkářské - ﬁnancování
6.419
Masarykova 51, 400 01 Ústí nad Labem
kolonie „Za kostelem“ v Jílovém
- vydání obecně závazné vyhlášky č. 1/2007 Jednání se zúčastnilo 20 zastupitelů z celkového
- odhad investičních nákladů a cenu za zpra- o znaku a vlajce města Jílového
počtu 21 zastupitelů. Tentokrát zastupitelé odchácování projektu „Rekreační a sportovní areál - vydání obecně závazné vyhlášky č. 2/2007, zeli po zkončení hnedka po 21 hodině.
v Jílovém“
kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 14/1992
(tjm)
- informaci o současném stavu v povolování - plán práce Zastupitelstva města Jílového
vypouštění odpadních vod do vod povrchových na 2. pololetí 2007
POZVÁNKA
na jednání Zastupitelstva města Jílového,
nebo podzemních pro domácnosti v Jílovém
- uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
které se bude konat po prázdninách 11. září 2007
- znění odpovědi na stížnost p. Felzmanna věcného břemene mezi Městem Jílové (budoucí
od 16:00 hodin v prvním patře Jílovského
ze Sněžníku ohledně zimní údržby místní komu- strana závazná z věcného břemene) a E-lékárny,
zámku. Hlavní náplní programu je projednání
nikace v okolí jeho domu
140 00 Praha 4 (budoucí strana oprávněná z věchospodaření příspěvkových organizací města
- informaci o uskutečněných jednáních s nájem- ného břemene), týkající se pozemku p. p. č. 1219
za I. pololetí 2007, nový školní rok v Základní
níky v záležitosti prodeje bytu v domě Mírové v k. ú. Sněžník
škole Jílové a Mateřské škole Jílové a Jílovské
slavnosti 2007.
nám. 291, Jílové, do osobního vlastnictví
- pořízení 2. změny územního plánu sídelního
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
V JÍLOVÉM - 7. část

BIOODPAD
Za biologicky rozložitelný komunální odpad
(zkratka BRKO) je považován jakýkoli odpad,
který je schopen anaerobního nebo aerobního
rozkladu mikroorganismy. Pojem je užíván ve zjednodušené podobě jako „komunální bioodpad“. BRKO vzniká
jednak z domácností (např. zbytky potravin), dále z údržby městské zeleně nebo zahrádek (posečená tráva, listí, dřevní hmota).
Bioodpad tvoří více než 40 % komunálního odpadu. Pokud se bioodpad rozkládá ve skládce, vznikají toxické výluhy a uvolňuje se nepříjemný zápach
a s ním skleníkové plyny (metan, CO2). Z odpadu, který ve skládce hnije, vznikají toxické výluhy.
Bioodpad mění svůj objem, skládka je tím nestabilní, pohybuje se a vzniká riziko porušení izolace
skládky, což může vést ke zamoření spodních vod.
Bioodpad je nejvhodnější kompostovat, rozkládá se za přístupu vzduchu pomocí bakterií, plísní,
kvasinek a dalších živých organismů. Organická
hmota se přepracovává a „TLEJE“. Vzniká hodnotná surovina - kompost. Každý, kdo má možnost
svůj bioodpad kompostovat, tím vlastně získává
kvalitní kompost pro svou zahradu.
Jemné části bioodpadu, jako je tráva, listí a podobně, můžete přímo ukládat do kompostu. Silnější
větve (o průměru větším než cca 5 mm) je třeba
nalámat nebo nasekat, případně rozdrtit (naštěpkovat). Dospodu kompostu patří hrubší a vzdušný
materiál, který umožní provzdušnění kompostu
a odtok přebytečné vody. Neměl by však chybět
i ve vyšších vrstvách (nadrobno nasekané nebo
nadrcené větve z prořezávky stromů a keřů,

stonky květin, ...). Čím pestřejší je skladba materiálu ke kompostování, tím lépe. Materiál ke kompostování dobře promícháme: vlhké se suchým,
porézní materiál s hutným, „zelené s hnědým“
= dusíkaté s uhlíkatým (kuchyňský bioodpad
a odrostlá tráva má optimální poměr uhlíku a dusíku). Dusíkaté jsou: tráva mladá (krátká seč), králičí
trus, drůbeží trus. Uhlíkaté jsou: sláma, piliny, kůra,
nadrobno nasekané nebo nadrcené větve z prořezávky stromů a keřů.
K rychlejšímu nastartování tlení můžeme přimíchat zralý kompost, případně chlévský hnůj. Přidáním zeminy se organická hmota naváže na jílovité minerály, čímž vzniká vysoce kvalitní humus.
Pravidelně kontrolujeme správnou vlhkost
kompostu. Správně založený
kompost se začne do dvou dnů
po založení uvnitř zahřívat na
teplotu přes 50° C. Tato tzv.
horká fáze může trvat několik
dní, ale i několik týdnů. Dochází při ní k hygienizaci kompostu, to jest ke zničení
semen plevelů a zárodků chorob. Po dosažení maxima teplota pozvolna klesá. Vlivem intenzivního
tlení si materiál sedá a snižuje se i možný přísun
vzduchu. Hromadu proto po 1 až 2 měsících přehodíme a znovu promícháme (nemusí být zapotřebí u uzavřených kompostérů). Čerstvý kompost
můžeme získat za 2 - 6 měsíců, vyzrálý kompost
za 6 - 12 měsíců.
V současné době připravuje město Děčín zřízení průmyslové kompostárny, která bude sloužit
k odkládání bioodpadu, který se vyprodukuje také
v našem městě.
www.mujilove.cz

Město Jílové - Obecně závazná vyhláška č. 1/2007

Premiéra sněžnického
volejbalu

V sobotu 16. 6. 2007 se na Sněžníku konal
1. ročník „Sněžnického poháru“ ve volejbale. Této premiérové akce se zúčastnilo celkem
6 družstev z Jílového, Děčína a Libouchce. Turnaj se hrál systémem každý s každým. Počasí
ze začátku moc nepřálo, ale nakonec se umoudřilo, vysvitlo sluníčko a přispělo tak k pohodě
hráčů i přihlížejících. Všichni byli nakonec
spokojeni a už se jistě těší na příští ročník.
Konečné výsledky:
1. HUL-HO,
2. RAFANI
3. Monča a spol.
4. Učitelé
5. Libouchec
6. Jitka a spol.
(los)

Městský útulek
pro opuštěná
zvířata v Děčíně:
Dne 21. 6. byla v Jílovém
na Sněžníku nalezena fena,
kříženec německého ovčáka,
stáří 4-5 let, krátkosrstá, světlá.
Zn.: Besy
Dne 15. 6. byl v Jílovém
v Okružní ulici nalezen
kocour, stáří 3 - 4 roky,
krátkosrstý, bílý s mourovatými znaky. Zn.: Ivánek

Výměna stožárů

Ve dnech 11. - 14. 6. 2007 provedli tři
pracovníci odboru místního hospodář-

O znaku a vlajce města Jílové

Zastupitelstvo města Jílového se dne 26. června 2007 usneslo
vydat podle ustanovení § 34a, 35 a 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1
Úvodní ustanovení
Symboly města Jílového jsou znak a vlajka města.
Článek 2
Popis znaku a vlajky
1) Popis znaku: ve stříbrném štítě na zeleném trávníku při
levém okraji štítu pahýl dubu s jednou doprava rostoucí větví
zakončenou třemi listy, na které sedí sova, vše v přirozených
barvách.
2) Popis vlajky: bílý list se zelenou krokví vymezenou
bílým žerďovým klínem s vrcholem ve středu listu, vrchol
krokve je na středu vlajícího okraje listu. Poměr šířky k délce
listu je 2 : 3.
3) Vyobrazení znaku a vlajky města jsou v originále uloženy
na Městském úřadu Jílové.
Článek 3
Užívání znaku města
1) Souhlas k užívání znaku města lze získat na základě
písemné žádosti se zdůvodněním účelu a způsobu jeho užití.
V písemném souhlasu budou stanoveny doba a způsob užívání znaku města.
2) Užívá-li se znak města společně se státním znakem, má
státní znak vždy přednost a proto musí být buď nad znakem
města nebo heraldicky vpravo.
3) Provedení znaku města musí být v souladu s popisem
uvedeným v Článku 2 odst. 1 této vyhlášky. Znak města

je použitelný rovněž v černobílém provedení.
4) Znak města lze užívat zpravidla :
a) v záhlaví významných listin a písemných dokumentů
b) k vnějšímu označení budov a místností, pokud není předepsáno užívání státního znaku
c) na orientačních a propagačních tabulích
d) na upomínkových předmětech, propagačních materiálech
a publikacích
e) na razítkách a pečetích
f) na služebních stejnokrojích zaměstnanců městských orgánů
g) na označení hranice města
Článek 4
Užívání vlajky města
1. Vlajku města lze užívat zejména při slavnostních příležitostech, významných jednáních a setkáních, událostech mezinárodního, regionálního a městského charakteru.
2. Užívá-li se společně státní vlajka a vlajka města, má vždy
státní vlajka přednost.
3. K užívání vlajky města není nutný souhlas města.
Článek 5
Zrušovací ustanovení
Ruší se obecně závazná vyhláška č. 37/2000 o znaku a praporu města Jílového ze dne 22. listopadu 2000.
Článek 6
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem
následujícím po dni jejího vyhlášení.
Petr Schlösinger, v. r. (starosta)
Mgr. Václav Zibner, v. r. (místostarosta)

ství Městského úřadu Jílové zemní práce při
výměně 5 stožárů veřejného
osvětlení. Odbornou elektroinstalační práci provedla externí
ﬁrma, její náklady byly
9.890,- Kč. Cena jednoho stožáru je 4.798,- Kč.
Důvodem výměny byla značná koroze. Největší poškození korozí bylo v místech vycházek psů přímo
proti vchodům panelových domů, které sloužily
jako první „patník“ pro psy. Nové stožáry jsou
žárově zinkovány a budou mít delší dobu životnosti. Ve dnech 25. - 28. 6. 2007 bylo vyměněno ještě dalších pět stožárů. Na výměnu všech
deseti stožárů veřejného osvětlení město
vynaloží (bez mzdových a materiálových
nákladů za písek, cement, plyn na řezání aj.)
téměř 70 tisíc korun.
(tj,mh)
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SLOUPEK MĚSTSKÉ POLICIE
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o placení útraty. Když odmítl zaplatit byl zbit, vysvlečen
a vyhozen z restaurace.
Věc byla předána PČR Děčín.
- Dne 25. 6. bylo přijato ozná- 6
mení o krádeži motocyklu 02 109 92
a motoru dalšího motocyklu. Věci byly zcizeny
z kolny domku v Jílovém. MP získala informace
o podezřelých osobách, a údaje předala PČR Děčín.
- Dne 27. 6. ráno bylo pracovnicí MěÚ Jílové oznámeno poškození pilíře rozvaděče Českých energetických závodů Děčín na křižovatce ulic Sněžnická a B. Němcové. MP na místě podle stop zjistila,
že se jednalo pravděpodobně o dopravní nehodu,
kdy řidič kamionu na mostě neodbočil a pokračoval
směrem na Sněžník. V těchto místech si asi uvědomil svůj omyl a kamion otáčel. S dlouhým návěsem
se však do míst nemohl vejít, a koly návěsu pilířek
strhl a z místa odjel. Věc byla oznámena ČEZ s tím,
aby po zvážení případně věc oznámili PČR, pokud
budou trvat na vyšetření události.
(Jak)
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schopen pohybu. Muž byl špinavý a pokálený a silně
zapáchal. MP zjistila, že u muže na tomto místě byla
záchranná služba asi v 18:30 hod., kdy jej ošetřila
a odjela. MP proto přivolala lékařskou pomoc opět
s tím, aby byl muž převezen do nemocnice. Nejedná
se o první případ takového převozu u tohoto muže.
MP podala podnět k přestupkové komisi za buzení
veřejného pohoršení.
- Dne 24. 5. v 10:30 hod. byla MP zadržena osoba J. B. na žádost PČR v Děčíně. Muž je podezřelý
z několika vloupání v Jílovém.
- Dne 24. 5. v 10:50 hod. byla provedena asistence
při násilném otvírání bytu v Nové ulici, který si jeho
majitelka zabouchla a v bytě byl puštěný plynový
sporák. Hasiči do bytu vnikli přes okno ve druhém
patře.
- Dne 24. 5. byla prováděna asistence při exekučním
vyklízení bytu v Lipové ulici.
- Dne 2. 6. byly v poštovní schránce MP nalezeny
osobní doklady ženy z Jílového. Ta byla následně
o nálezu vyrozuměna a doklady si převzala.
- Dne 2. 6. ve 23:45 hod. MP opět řešila stížnosti
na rušení nočního klidu před restaurací U nádraží. Po příjezdu na místo byla zjištěna skupinka lidí
rozcházejících se k domovu. Další stížnosti nebyly
zaznamenány.
- Dne 6 .6. byla provedena akce „vraky“, kdy MP
označila několik vozidel vykazujících znaky vraku
a tato informace byla vyvěšena ze zákona na úřední
desce města Jílového.
- Dne 11. 6. v 1:25 hod. bylo na Mírovém náměstí
zjištěno, že zde došlo k dopravní nehodě. Řidič černé Škody Octavia nezvládl řízení a narazil do plotu
u domu (lékárna). Z místa nehody s poškozeným
vozidlem ujel. Hlídka MP vozidlo po chvíli nalezla
odstavené u večerky na Javorské ulici. O tomto byla
vyrozuměna PČR.
- Dne 11. 6. byla oznámena krádež železných
a litinových věcí ze zahrady na Kamenné v úhrnné
škodě cca 1.600 Kč. Na dotaz v místní sběrně bylo
zjištěno, že tyto věci zde byly vykoupeny před dvěma dny, ale obsluha si již nepamatuje, kdo je sem
dovezl. Oznamovateli toto bylo sděleno. Ten sdělil,
že již nechce dále pokračovat s šetřením.
- Dne 12. 6. bylo MP oznámeno matkou syna,
že 16 letý syn, který je dočasně ve výchově otce
v Rumburku, byl u ní na návštěvě přes víkend
a nechce odjet ani chodit do školy. Vzhledem
k tomu, že se jedná o problémového mladíka, byl
kontaktován i jeho otec. Po vzájemné dohodě byl
druhý den ráno syn předveden za účasti matky
na odbor sociálních věcí Magistrátu v Děčíně
ke svému kurátorovi.
- Dne 15 .6. odpoledne byla nahlášena krádež osobních věcí na koupališti v Jílovém. Jednalo se o klíče
a přehrávač MP3. Poškozená mladistvá byla převezena domů, zkontrolován domek a uvědoměni rodiče. Věci byly nakonec nalezeny dne 18 .6. poctivým
občanem a předány na MP a poté majitelce.
- Dne 17. 6 v 0:40 hod. ráno bylo PČR oznámeno,
že na náměstí je rvačka. MP již toto měla zaznamenáno a byla na místě. Rvačka začala v restauraci
Petra a po příjezdu MP na místo byla již ukončena.
Jeden z účastníků byl zraněn v obličeji. Po příjezdu PČR byla věc předána. K dalšímu šetření však
nedošlo. Poškozený ho nežádal a k žádným jiným
škodám nedošlo.
- Dne 24. 6. v 6:00 hod. bylo oznámeno poškozeným, který se na MP dostavil jen ve spodním prádle, že byl zbit v restauraci Rudý dům. Šlo o neshodu
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V období od 1. 5. 2007 do 30. 6. 2007 Městská
policie Jílové (dále jen „MP“) řešila 27 oznámení, na žádost soudu, MěÚ Jílové a jiných institucí
MP doručovala písemnosti do vlastních rukou,
na žádost různých orgánů prováděla místní šetření.
Dále bylo zajišťováno několik společensky, kulturních či podobných akcí na území města. 44 krát
MP zaslala oznámení na odebrání bodů v kartě
řidiče, 5krát byl předán přestupek na přestupkovou komisi. Na blokových pokutách bylo vybráno
67 400 Kč. MP se ve spolupráci s Dopravním inspektorátem PČR Děčín zúčastňovala dopravně bezpečnostních akcí na katastru města Jílové, kde bylo
kontrolováno dodržování pravidel silničního
provozu včetně měření rychlosti vozidel v obci.
- Dne 1. 5. v 15:50 hod. požádal operační důstojník PČR Děčín (dále jen „OD PČR DC“), že přijali
oznámení od občana Jílového, že u hřbitova na louce něco hoří. OD PČR DC žádal o prověření. Hlídka MP na místě zvaném U křížku nalezla doutnající
ohniště a u něj již zasahující jednotku Sboru dobrovolných hasičů Jílové - Modrá. Jiné osoby na místě
ani v okolí zjištěny nebyly.
- Dne 4. 5. v 23:20 hod. přijala MP oznámení o ohni
v lesíku nad tratí ČD. Při příjezdu na překladové
nádraží MP potkala čtveřici romských mladíků,
jak jdou od tohoto místa směrem do města. MP zjistila jejich totožnost i to, že oheň zapálili a udržovali.
Přitom bylo Krajským úřadem vydáno mimořádné opatření co se otevřených ohňů týče z důvodu
sucha. Vzhledem k rozsahu ohně, který nebylo
v silách samostatně uhasit, proto byla povolána
jednotka SDH Jílové - Modrá, která oheň uhasila.
Zletilí hříšníci půjdou před přestupkovou komisi
a škoda bude po nich vymáhána.
- Dne 5. 5. v 21:50 hod. bylo přijato oznámení
o rušení nočního klidu v ulici Lipová 248. Mylně
však byl označen údajný viník. Po příchodu namísto MP zjistila, že z balkonu v 6. patře křičí nějaký muž, který je zjevně podnapilý. MP při jednání
s přestupcem zjistila, že je sice podnapilý, ale zároveň psychicky velice rozrušený z důvodu rodinných
problémů. Muž byl MP zklidněn a další stížnosti
již zaznamenány nebyly.
- Dne 7. 5. v 13:00 hod. byla MP požádána
o asistenci při kontrole bytu na Sněžnické ul.
z důvodu obavy z napadení bývalým manželem,
který byt údajně neoprávněně obsadil i s novou
přítelkyní. K napadení nedošlo, proto MP ženě doporučila, aby věc dále řešila přes PČR nebo soudně.
- Dne 9. 5. MP přijala písemné oznámení občana
o tom, že na ulici Horské někdo odložil vraky automobilů. Věc byla prověřena, zjištěn původce skládky a okolnosti jejího vzniku. Jednalo se o pozemek
Pozemkového fondu. MP uložila původci lhůtu
k odstranění a vzhledem k jejímu splnění nebylo
ve věci dále postupováno.
- Dne 19. 5. v 11:00 hod. bylo MP oznámeno,
že v Martiněvsi je v Jílovském potoce spadlé vozidlo
Trabant. MP na místo přivolala hasiče a dále místo
zajišťovala do ukončení akce.
- Dne 20. 5. v 11:00 hod. byla provedena asistence
při výjezdu hasičů SDH Jílové - Modrá při likvidaci
ulétlého včelího roje na Teplické ulici 48. Přivolaný včelař konstatoval, že hlavní část roje již uletěla,
a zbytek se do rána rozptýlí.
- Dne 20. 5. ve 20:22 hod. přijala MP oznámení
o starším muži, který leží před budovou nádraží ČD
a má zraněnou hlavu. Hlídka na místě zjistila, že se
opakovaně jedná o R. H., který opět „přebral“ a není

550 27
12

Změna na funkci tajemníka

V březnové Jílovské sově jsme otiskli oznámení o výběrovém řízení pro obsazení funkce
tajemníka Městského úřadu Jílové. Důvodem
k vyhlášení výběrového řízení je skutečnost,
že současný tajemník MěÚ dosáhne v prosinci letošního roku věku umožňujícího odchod
do důchodu. Výběrové řízení mělo přísné
podmínky stanovené zákonem o úřednících samosprávných celků. Do výběrového
řízení se přihlásily tři osoby (dva muži
a jedna žena), přičemž ani jedna z osob nebyla
z Jílového. Všichni zájemci o tuto funkci
splňovali podmínky stanovené zákonem
(vysokoškolské vzdělání, předepsaná délka
praxe, a to na pracovních pozicích stanovených zákonem, bezúhonnost doložená výpisem z rejstříku trestů, osvědčení, že zájemce
v minulosti nebyl spolupracovníkem StB
a další). Jmenování je dále podmíněno
souhlasem ředitele krajského úřadu. V našem
případě ředitelky Krajského úřadu Ústeckého
kraje p. Mgr. Lydie Šťastné, která na návrh
starosty města dala svůj písemný souhlas
se jmenováním p. Ing. Miroslava Fliegela.
K jeho nástupu do funkce dojde 1. října 2007.
(tjm)

Plán práce zastupitelstva
města Jílového na II. popoletí 2007
Schválený zastupitelstvem města dne 26. 6. 2007.

datum
11. 9. 07

23. 10. 07

4. 12. 07

program
nový školní rok 2007/08
hospodaření příspěvkových organizací
za I. pol. 2007
RD Kamenná
Jílovské slavnosti 2007
čerpání rozpočtu města za leden až září 2007
opravy, údržba a správa majetku v roce 2007
revitalizace sídliště s možností využití
fondů EU
RD Kamenná
návrh oprav, údržby a správa majetku
města na rok 2008
návrh rozpočtu města na rok 2008
RD Kamenná

Tip na prázdninový výlet k sousedům
Zámek Weesenstein se vypíná na strmém skal- Ti zámek získali v roce 1406 a vlastnili ho 350 let.
ním ostrohu v romantickém údolí říčky Mohelnice V této době vznikl jak horní středověký hrad, tak
nedaleko Drážďan. První zmínka o Weesensteinu renesanční dolní zámek či bohatě vyzdobená barokní kaple. Později byl hrad přestavěn na renesanční
zámek, z něhož Bünauští učinili reprezentativní
rodinné sídlo. Pozdější majitelé Weesensteinu,
rodina Uckermannů a saský panovnický rod
Wetinnů, změnili podobu zámku již jen málo.
Pro návštěvníky zámku je připravena obsáhlá
výstava, která představuje nejen počátky rodu
Bünauských a jeho působení v oblasti kulturní
i hospodářské, ale také zajímavé osudy rodiny
v období reformace. Zvláštností zámku jsou mimo
jiné i vzácné tapety v dolním zámku. Pod zámkem
je z roku 1318, tehdy sloužil jako strážní hrad se pak nachází krásná barokní zahrada. Na závěr
a měl chránit stezku do Čech. Sedm staletí jen dodejme, že zámek Weesenstein je otevřen dense vytvářela jeho dnešní podoba, ovšem rozhodu- ně, a to duben - říjen od 9 do 18 hodin, v listopadu
jící v tom byly přestavby provedené rytíři z Bünau. - březnu od 10 do 17 hodin.
(PeN)

Informační centrum v Jílovém
Prázdniny začaly a s nimi je spojeno i větší cestování nejen do vzdálených krajin, ale také po
naší vlasti. Pro návštěvníky a občany města bylo
v Jílovém otevřeno Informační středisko mikroregionu Labské skály. Připomenu, že součástí
mikroregionu jsou obce Dobkovice, Jílové, Libouchec, Malšovice, Petrovice, Povrly, Ryjice, Tisá
a Velké Chvojno. Jílové je sídlem tohoto mikroregionu a proto si zaslouží propagovat náš region.
Informační centrum sídlí na Teplické ulici č.p. 231
(bývalé sídlo Střediska bytového hospodářství)
a je otevřeno ve všední dny. Nabízí prodej propagačního materiálu města, jako jsou
turistické známky, pohledy, skládačky, publikace, odznaky, videokazety, DVD a dalšího materiálu
jednotlivých obcí mikroregionu
či významných turistických cílů v Ústeckém kraji
a Sasku. Dále nabízí služby pro občany, jako je
např. vyhledávání informací na internetu, posílání

e-mailů a skenování. Služby budou nadále rozšiřovány. Zároveň zde naleznete tvůrce internetových
stránek města Jílového a mikroregionu, kterému můžete připomínkovat jejich obsah. V sídle Informačního střediska je také
Rozvojové centrum
Místní akční skupiny
Labské skály, které
slouží ke spolupráci
projektových manažerů mikroregionu,
aby i náš region získával peníze z evropských
dotačních fondů.
V následujících dnech bude centrum označeno
cedulemi, aby bylo lépe nalezeno i projíždějícími
turisty. O víkendu a svátcích je v provozu Informační centrum na Jílovském zámku.
Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme Vám mnoho
hezkých zážitků o prázdninách.
(ddr)

Bouřkové počasí a především nepříznivá předpověď
počasí bezpochyby ovlivnily diváckou účast na dvanáctém ročníku festivalu Zámecká Kramle, který proběhl o víkendu 22. a 23. 6. Vydatná přeháňka vypláchla
hned v úvodu festivalu zvukaře i s jeho aparaturou, což
způsobilo čtyřicetiminutové zpoždění startu.
Akce se zúčastnilo celkově jen kolem tří stovek lidí, ale
i tak jsou pořadatelé spokojeni. „Festival jel podle
plánu, všichni účinkující
si zahráli a lidé byli spokojení, o čemž svědčí i skutečnost, že jsme akci kvůli
úvodnímu zdržení trochu
přetáhli, takže při ukončení
asistovala městská policie.
(Nespokojení
však byli
jílovští občané, kteří si stěžovali v pondělí na městském úřadu na rámus v nočních hodinách - poznámka
redakce.) Všechny, kdo s námi vydrželi do pozdních
nočních hodin, jsme odměnili projekcí pěkných
kousků od absolventů ﬁlmových škol. Pokud jde o
výkony na pódiu, velmi příjemným překvapením bylo
vystoupení plzeňské funky formace MyMusic a musím
zmínit, že romská kapela KALE splnila roli tahounů,
protože rozdováděla publikum. Pokud jde o výkony

na hřišti, roli favorita fotbalového turnaje O hliněného Ríšu opět potvrdil tým Draků z nebočadské Jurty.
Trochu nás mrzela slabá účast na páteční divadelní
přehlídce. Hlavně skvělé představení Divadélka Na
dlani by si zcela jistě zasloužilo větší pozornost“, komentuje výsledek Zámecké Kramle Ondřej Zima z
pořádajícího sdružení Slunečnice.
Areál zámku v Jílovém se opět ukázal jako ideální
zázemí pro akci festivalového typu. Zejména při
nepřízni počasí nabízí alternativní možnost úkrytu.
Stálé divadelní pódium a vstřícnost jílovské radnice
předurčuje areál místního zámku k pořádání multikulturních akcí. Takže
pořadatelé Zámecké kramle doufají,
že příští ročník bude
možno uskutečnit
opět na stejném
místě.
Poděkování
patří nejen všem účinkujícím, z nichž někteří se vzdali
nároku na honorář, ale též všem podporovatelům,
zejména Skupině ČEZ, Městu Jílovému a Městu Děčín,
jehož primátor převzal nad letošní Kramlí patronát.
Výtěžek akce bude věnován na rozvoj Centra denních
služeb pro klienty s mentálním postižením v Děčíně I.
-slun-

Zámecká kramle

Nabídka pronájmu

Jílovský zámek nabízí pronájem reprezentativních prostor pro pořádání:
- kulturních a společenských akcí,
- svatebních obřadů spojených s hostinou,
- školení, ﬁremních akcí, přednášek.
Pronajmout je možno 1. patro Jílovského zámku (celé nebo jeho části, tzn. krbový sál, velký
sál s jevištěm, přísálí, salonek).
Pokud máte o pronájem Jílovského zámku zájem, kontaktujte, prosím, paní Petru Nedvědovou na tel. 412 557 738, mobil 602 194 585
nebo e-mail kult@mujilove.cz.
Zajistěte si rezervaci v dostatečném předstihu!
(PeN)

Propagační materiál
o Jílovském zámku

V dubnu jsme upozornili, že s novou turistickou
sezónou vyšel i nový propagační materiál. Byla
to reedice dvoujazyčné skládačky o Sněžníku.
S pokračující sezónou a před prázdninami vyšla
další dvoujazyčná zcela nová skládačka „Jílovský
zámek“.

Přiblíží Vám historii a současnost zámku slovem
a hlavně obrazem, protože obsahuje ke 30 fotograﬁím. Je k dostání na obvyklých místech, cena je
17,- Kč. Skládačka je určena nejen návštěvníkům
Jílovského zámku, ale může posloužit jílovským
občanům a organizacím jako dárek, pozornost
či propagační předmět.
(tjm)

Co v supermarketu nemají
V Jílovém na Teplické ulici na rohu za můstkem přes
Jílovský potok je obchod se zbožím, za kterým se dříve
jezdívalo obvykle do Děčína.

Uvnitř najdete upravený obchod a usměvavou prodavačku. Kupující zde najde především veškeré dárkové zboží.
Jsou nabízeny mimo jiné různé druhy káv, čajů, obrázky,
keramika, dekorace, cukrovinky, čokolády, bonboniéry.
likéry. Velký výběr čajů (černých, zelených, ovocných)
doplňují čaje bylinné a zdravotní (průduškový, žlučníkový, urologický, z černého bezu aj.). Občané, kteří
si již sem našli cestu, projevují zájem
i o zdravotnické
potřeby a zdravotní
obuv, kterou je možno zhotovit i na míru,
pokud zde necháte objednávku. Zdravotnický sortiment
doplňuje řada gelů a mastí na bolesti. Část nabízeného
sortimentu vidíte na snímku.
Prodejna je otevřena denně od pondělí do pátku
v dopoledních i odpoledních hodinách, v sobotu pak jen
v dopoledních hodinách.
(t)
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Za pohádku na pohádku

Celoroční hra se sbíráním razítek za jednotlivé pohádky a další akce na zámku i mimo něj
skončila v neděli 24. června Balónkovou show.
O tu se postarali herci divadla Ve Tři, se kterým
má zámek velmi dobrou spolupráci. Během
zábavného pořadu se soutěžemi a písničkami

byly rozdány tašky s dárky a jako malé sladké
překvapení se v závěru před dětmi otevřely
dveře, za nimiž se stoly téměř prohýbaly pod
náporem sladkostí a dobrot.
Přestože o vyhodnocení soutěže jsme informovali na internetových stránkách,
na plakátech, v médiích, posílali jsme dopisy
a telefonovali, z 92 dětí přihlášených do soutěže si nakonec pro svou odměnu přišlo 30 dětí.
Byla to velká škoda. Na druhou stranu, ti co přišli, nelitovali. Zbylo na ně víc pitíček i sladkostí.
Ti, kteří se v neděli nezúčastnili (jedno
z jakého důvodu), si mohou své dárkové tašky
vyzvednout v kanceláři paní Petry Nedvědové
do konce září. Pak budou dárky použity na jiné
soutěže.
Podobnou celoroční hru chystáme i pro
nadcházející sezónu. Informace o ní získáte
v článku „Za pohádku na pohádku“, podrobně
pak o ní budeme informovat v příštím vydání Jílovské sovy a na internetových stránkách
Jílového.
(PeN)

Poděkování

Již podruhé se v lese kolem chaty Mír konalo
cvičení záchranářských psů v plošném vyhledání
osob.
V sobotu 16. června 2007 se do Jílového sjeli
psovodi ze Záchranné brigády kynologů
Libereckého kraje, psovodi z řad dobrovolných
hasičů Hejnice a navíc jako host jedna psovodka
z pražské brigády. Bohužel nastala situace, kterou
nikdo nečekal. Jeden z nejzkušenějších přítomných psů - osmiletá fenka amerického pittbulteriéra se při vyhledání ztratila. Je pravděpodobné,
že zachytila stopu náhodného houbaře, a když
už se příliš vzdálila od svého psovoda, zazmatkovala a nedokázala se vrátit. Cvičení se tak značně
protáhlo a změnilo hlavně v hledání zbloudilé
fenky.
Tímto bych chtěla jménem majitele feny a celé
liberecké brigády poděkovat všem, které jsme
cestou zastavovali za jejich ochotu pomoci,
taktéž p. Frejvaldovi za poskytnuté informace, ale
hlavně panu myslivci (jméno bohužel neznáme),
který fenu nakonec v neděli ráno našel a kontaktoval majitele. Moc si toho vážíme, záchranářský pes podobných kvalit je nenahraditelný.
Příběh by bylo možno rovněž nazvat poděkování
za záchranu psa záchranáře.
za ZBK LK Petra Bínová
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Škola a děčínské divadlo

Naše škola jezdí pravidelně do děčínského divadla
na představení. Dětem se představení moc líbí.
6. června letošního roku jsme byli na představení
Tajný deník Adriana Molea ve věku 13 a 3/4 roku.
Je to hra o big beatu, lásce a vitamínech. Vystupuje
v něm živá kapela. Příběh vypravuje o puberťákovi, který má bláznivého přítele, alkoholické rodiče
a prsatou dívku, kterou miluje. Adrian je hodný,
chytrý intelektuál, kterého si všichni váží. Doma
to nemá vůbec jednoduché, ale i tak se uměl smát.
Jeho matka se zamilovala do souseda Bimba Dericka. Adrianův otec John, celý nešťastný přemlouvá
Poly, aby se s ním nerozvedla a neodešla s Bimbem.
Adrian mezitím radši chodil za starcem, o kterého
se staral. Za několik dní začal chodit se Skřínkou,
dívkou, do níž je zamilovaný až po uši. Zatímco
byl Adrian šťastný se svou dívkou a přítelem, kte-

rý neustále na rameni nosil magnetofon, se jeho
matka odstěhovala do Sheﬁeldu s Bimbem. Poly
byla šťastná, ale John s Adrianem ne. John se se situací nemohl vyrovnat a dovolil, aby s nimi bydlel
onen stařec. Adrian odjede za matkou a Bimbem.
Když se vrátil, zjišťuje, že otec nezaplatil poplatky
za elektřinu. A tak je odpojili. Babička utišovala
tatínka, Adriana i starce. Jistý čas si ohřívali fazole nad svíčkou. Vše skončilo happyendem. Poly
se vrátila, znova připojili proud, Adrian dál chodil
se Skřínkou a stařec se odstěhoval k babičce.
Celé divadlo humorné komedii tleskalo. Domů
jsme se vrátili asi o půl desáte večer a s veselou
náladou jsme se rozcházeli domů. Jménem nás dětí
bychom chtěli poděkovat paním učitelkám za ochotu vzít nás s sebou do divadla. Děkujeme.
Třída 6. A naší školy.

Šlechta bez hranic

Všechno dobré jednou končí a tak se pomalu
k závěru blíží i projekt „Šlechta bez hranic - Rytíři z Bünau v Čechách a Sasku“. Připomeňme,
že projekt byl dílem Občanského sdružení Iniciativa
pro děčínský zámek a Správy zámku Weesenstein
v Sasku. Zahrnul v sobě aktivity v oblasti rozvoje
cestovního ruchu v hraničním regionu mezi Pirnou
a Děčínem. Samotné téma projektu vyšlo z historické tradice 16. a počátku 17. století, kdy pánům
z Bünau patřilo Děčínsko a část Ústecka, podobně
jako přilehlá část v Sasku se zámky Weesenstein,
Liebstadt a Lauenstein. V době jejich působení
v našem kraji zde vznikla řada cenných stavebních památek, zámky v Děčíně, Děčíně - Bynově,
Jílovém, Libouchci, Velkém Březně. Postavili i známý renesanční most přes Ploučnici, hospodářské

dvory v Martiněvsi, Těchlovicích, i dnes již zbořený
zámek Schönstein v Tisé. Na zámcích Weesenstein
a Děčín k tématu vznikly expozice, jedna menší
byla instalována i na zámku v Jílovém. Byla vydána
série pohlednic, řada informačních letáků a skvělá
a výpravná publikace o Bünauských. V rámci projektu byly v Jílovém zpřístupněny renesanční sklepy
pocházející z doby působení pánů z Bünau, rozjela
se průvodcovská služba na zámku a podle dochovaných portrétů pánů a paní z rodu Bünauských byly
ušity dva kostýmy pro průvodkyně.
Jak bylo řečeno, projekt pomalu končí. Jeho autoři
ale nespí na vavřínech, už nyní připravují další projekt s přesahem hranic naší země. Jílové se určitě
i tentokrát do projektu zapojí, můžeme na tom jen
vydělat.
(PeN)

CMZČ dětí a mládeže při ZŠ Jílové ve škol. r. 2006/07

Červnové zasedání Zastupitelstva města Jílového
projednalo mj. také souhrnnou zprávu o činnosti
centra dětí a mládeže. Ve zprávě zaznělo mnoho
zajímavých údajů, které Vám nyní nabízíme.
Celkový počet zájmových útvarů … 22.
Přehled nejdůležitějších akcí:
· Jílovské slavnosti (výstava o činnosti zájmových
útvarů, Jílovské hody)
· Burzy oděvů, obuvi a dalších věcí
· Pexesiády
· Mikulášská nadílka pro MŠ a pekelné odpoledne
na zámeckém nádvoří
· Motání svíček ze včelích plástů a pečení vánočních
perníčků
· Sběr druhotných surovin (tetrapaků, papíru)
· Jarní prázdniny na horách v Příchovicích
· Pobytový výlet do rekreačního střediska Tomášov
– průzkum oblasti na letní tábor
· Den s Deníkem – doprovodná akce
· Mezinárodní den dětí – hravé dopoledne pro I. st. ZŠ
Většina akcí měla velkou účast a dětem se líbily.
Mezi nejzdařilejší akce patří MDD aneb hravé
dopoledne pro děti, prázdniny na horách
v Příchovcích a pekelné odpoledne.
Příměstská činnost: Letos se všechny příměstské
činnosti v době jednotlivých prázdnin uskutečnily
v našem centru. Zde byly pro děti připraveny hry,
soutěže, video a výtvarné dílny.
Soutěže:

· Děčínský Skřivánek (pěvecká soutěž)
· Dětská scéna (recitační soutěž) – postup
1 žákyně do krajského ﬁnále v Chomutově (postup
do národního ﬁnále se v této kategorii nekoná,
jinak by postoupila!)
· Indiánská stezka – orientační závod zaměřený
na ochranu přírody, znalosti táborníka, znalost
kulturních památek, přírody apod. Postup 10 dětí
do národního ﬁnále, které se v záři uskuteční
v Českém ráji. Od roku 2003 se naše děti vždy
probojovaly do národního kola!
· 21 sportovních soutěží – ping-pong, basketbal
(družstvo dívek postoupilo do krajského ﬁnále
v Litvínově), přehazovaná, kopaná, trojboj, čtyřboj,
olympiáda všestrannosti apod.
Školní akademie: Konala se 23. 5. 2007 v tělocvičně ZŠ na sídlišti, jednalo se již o 5. ročník a zároveň
2. soutěžní ročník.
Letní dětský tábor: Na prázdniny je připraven
letní dětský tábor v Tomášově (14. – 28. 7. 2007),
přihlášeno je dosud více než 60 dětí. Tábor proběhne
ve znamení indiánského léta. Už se vyrábějí
čelenky, tomahavky, obleky, ale také hlavní táborový symbol - indiánský totem.
Závěrem patří poděkování všem, kteří se jakkoliv
zasloužili o úspěch té dlouhé řady báječných akcí
centra dětí a mládeže. Bez jejich nadšení, fandovství a ochoty udělat něco navíc by to prostě nešlo.
A to by byla pro naše děti veliká škoda.
(mst)

Pohádky a pověsti

K prázdninám patří prázdninové čtení a tak přinášíme snůšku dalších pověstí našeho kraje. Určitě
to bude příjemné počtení na dece na koupališti, na lavičce v parku nebo cestou na dovolenou...
ŽABÍ RYBNÍK
z důvodu obrany obchodní stezky. Ta vedla ze Saska
V Martiněvsi je dodnes Žabí rybník, poslední přes Libouchec, Jílové, Bohyni až na Ústí a odtud
ze sedmi rybníků, které v Jílovém bývaly.
ještě dál.
U Žabího rybníka stával tzv. Žabí mlýn a také Žabí Měla být zárukou bezpečné cesty kupeckých karavan
kopec. O tom, že jsou začarované, se vyprávělo v tomto kraji plném hlubokých lesů a divoké zvěře.
několik pověstí. Jedna z pověstí také vypráví o tom, Na Červeném hrádku sídlil rytíř se svou družinou,
že u Žabího rybníka přenocoval bohužel právě z posádky této původně obranné
oddíl vojáků. Ti měli hlídat, aby tvrze se stala loupeživá banda, která přepadala nejen
nikdo přes hranice nepašoval zboží. kupce, ale i počestné pocestné a místní sedláky.
Nemohli ale spát, protože žáby Lidé v kraji už měli dost jejich řádění a tak se rozhodstále kvákaly. Jejich velitel, který li vzít spravedlnost do svých rukou. Čeládku pobili,
byl i normálně popudlivý chlap, se nakonec hrozně tvrz vypálili a proradného rytíře popravili. Když se
rozčílil a rozkřičel se na ně, že jak nepřestanou s tím o tomto skutku dozvěděl český král Karel IV., sepsal
příšerným kvákáním, do jedné je propíchne! V tom listinu, ve které nařizuje nepodnikat žádné skutky
okamžiku žáby ztichly a krajinou se rozhostilo ticho. vůči ústeckým měšťanům, kteří v okolí vypálili čtyři
U Žabího rybníka od té doby žáby nekvákaly...
dvory (mezi nimi je zmíněn právě i dvůr v Jílovém).
LOTARŮV VRCH
Tato listina nese datum 20. 12. 1348 ...
Proč se Lotarovu vrchu říká Lotarův? Inu, má to O OBROVI Z BLANSKA
co do činění s německým císařem Lotharem III., Kdysi dávno žil nedaleko malé vesničky Blankterý 18. února 1126 vtrhl do Čech. Český kníže sko obr. Nebyl to obr zlý. Spíše neohrabaný
Soběslav I. se mu postavil v boji a německého a taky trošku rozpustilý. Jak byl veliký a těžký,
císaře na hlavu porazil. K bitvě došlo mezi Chlum- nejednou zničil hospodářům úrodu, nejednou
cem a Libouchcem a vypráví se, že Lothar prchal pošlapal kus panského lesa. Jednou ho napadlo,
po prohrané bitvě na svém koni přes Čermnou, že by mohl trochu poškádlit Ústečany. Posbíral
Modrou a Horní Jílové. Na úpatí kopce mezi všechnu nečistotu, smetí a odpadky, co našel.
dnešní Martiněvsí a Bohyní byl dostižen. U velkého Se vším tím neřádstvem v obrovském ranci
plochého kamene, na místě, kterému se říkalo pospíchal k městu Ústí. Už se blížil dunivými kroky
„na spravedlnosti“, pak Soběslavovi slíbil poslušnost. k městským hradbám, když tu se mu do cesty
Svůj slib nedodržel, ale to už patří do jiné kapitoly připletl docela malý kamínek. Obr, jak široký tak
našich dějin. Nakonec, vždyť i tohle je jen legenda
dlouhý, se natáhl. Upadl, jen to zadunělo a země
a jak to bylo doopravdy, už dnes asi nikdo nezjistí. se zachvěla. Ale co to? Obr při tom pádu upustil
To je ale na pověstech a pohádkách to nejlepší.
ranec se špínou. Ta ho celého pokryla od hlavy
DVA KŘÍŽE NA MAXIČKÁCH
k patě, až z toho onemocněl. Ústečtí doktoři
V lese na Maxičkách stával kdysi tzv. Myslivcův se radili, jak by nezbedníkovi pomohli. Jejich rada
kříž. Měl být vysoký na tři lokte a nesl kaplici byla prostá. Aby se uzdravil, musel se celý vykoupat
s reliéfem Ukřižování a nápis
v říčce Bílině, co se nedaleko ústeckých hradeb
„H. V. B. 1589. Jacob Beer – dise
vlévá do Labe. I městští radní měli s vydařeným
Zeit Jeger vtf Tetzchen“. Vztyčen byl
obrem slitování a léčebnou koupel mu dovolili.
na památku děčínského panského
Měli však podmínku. Musel to stihnout do té doby,
lesního adjunkta, který byl na
dokud se ve městě pracovalo, jinak že za nic a nikotomto místě zabit bleskem. Jiná verze ale vypráví, ho nemohou ručit.
že byl zavražděn. Dnes z něj zbyl v lese jen holý Obr byl velmi zesláblý, a trvalo dlouho, než
sloup.
své těžké, obrovité tělo zvedl. A trvalo ještě déle,
Druhý kříž, Dienelův, stával na Maxičkách než ochablé nohy dovlekl ke břehu průzračné
nedaleko cesty označované kronikářem Fockem Bíliny. Už namáčel ve vodě jeden palec,
jako Säumerweg. Připomínal smrt panského když tu se zčista jasna objevil v Bílinské bráně
myslivce, podle jiné verze pytláka Dienela.
dav rozčílených ústeckých řemeslníků, tovaryšů
Ani ten se dnešních dní nedočkal v původním stavu, i hospodyň. V rukou drželi sochory, klacky, lopaty,
dva kameníci z Děčína jej však odborně renovovali zkrátka všechno, co jim přišlo pod ruku, když
podle dochovaných fotograﬁí.
se dozvěděli, že před hradbami jejich města je obr
ČERVENÝ HRÁDEK NA VÝROVNĚ
Ten již nestihl utéct a rozběsněný dav, v domnění,
Podle pověsti stával na vrchu Výrovna loupeživý že přemáhá zlého nepřítele, nešťastného obra ubil
hrádek, říkalo se mu Červený. Byla to dřevěná tvrz k smrti.
(PeN)
na kamenných základech, která byla postavena

Zámecké vysvědčení
Děti se konečně dočkaly. V pátek 29. 6. si bleskově převzaly vysvědčení a pak už hurá na
prázdniny. Pro 44 žáků devátých tříd to však
bylo mnohem zajímavější ráno. Děvčata se
naparádila a zkrášlila více než obvykle, z kluků udělaly saka a kravaty pravé gentlemany.
Všichni se pak sešli v krbovém sále Jílovského

zámku, aby si v tomto slavnostním prostředí
převzali poslední hodnocení na základní škole.
Po krátkých projevech místostarosty města a ředitelky školy rozdaly třídní učitelky Mgr. Martina Lorencová (9.A) a Mgr. Anna Hryzláková
(9.B) vysvědčení. Pro každého ze svých žáků
měly navíc připraven drobný dárek na památku.
V dalších zámeckých sálech si pak deváťáci
pochutnali na malém občerstvení, poseděli
a poklábosili, mnohým se vůbec nechtělo
domů.
Popřejme vycházejícím žákům pěkné prázdniny a po nich především úspěšné vykročení
do středoškolského studia.
(mst)

...nezmokli jsme, už jsme tu!
Zájezd 21. 6. pro důchodce se letos dle mého
názoru opravdu podařil. Cílem byl Harrachov
(s návštěvou sklárny a malého soukromého
pivovaru) a zámek v Dětenicích.
Všichni všude byli včas, průvodci ve sklárně i na zámku milí
a přívětiví, co bylo k vidění - zajímavé a velmi pěkné. Byl i čas na oblíbenou kávu nebo pivo, někteří ochutnali
i nějakou dobrotu ve středověké krčmě. Déšť
si počkal, až nastoupíme do autobusu na cestu domů. Co dodat - těšíme se na příští zájezd,
určitě vymyslíme zase něco zajímavého. Chtěla
bych poděkovat všem účastníkům za dochvilnost, dobrou pohodu v autobuse. Všichni také
děkujeme panu Niedojedlovi za klidnou a bezpečnou jízdu. Tak v červnu 2008 na shledanou!
Uta Boušková

Kamarádi z Jílového u Prahy
Návštěvníci loňských Jílovských slavností si mohli
v zámecké hale prohlédnout výstavu, která představovala
krásy a zajímavosti několika Jílových z Čech, Polska,
Ruska a Slovenska. Na panelu věnovaném „Jílovému u
Prahy“ bylo napsáno, že právě s tímto městem si nás lidé
nejvíce zaměňují. A tak jsme se rozhodli, že bychom se
mohli s pražským Jílovým více skamarádit.
V sobotu 23. 6. se vydal autobus našich malých a dorosteneckých fotbalistů na oslavu 85. výročí založení fotbalového klubu FC Jílové u Prahy. V přátelských utkáních
jsme sice podlehli domácím hráčům, ale na počtu gólů
moc nezáleželo. Všichni byli přijati jako vzácní hosté,
jako první vlaštovky možná budoucí spolupráce mezi
oběma městy. Kluci se navíc podívali do velmi zajíma-

vého regionálního muzea a byl to pro ně určitě pěkný
výlet. Všem klukům patří velké poděkování za vzornou reprezentaci, poděkování patří jejich trenérům
– za mladší žáky FK Obalex Jílové p. Ivanu Šebkovi,
za dorostence FC Jiskra Modrá p. Antonínu Bartošovi,
klubu FC Jiskra Modrá také za poskytnutý autobus.
V současnosti se plánují další vzájemné akce, ze strany
jílovských od Prahy je o tyto kontakty veliký zájem.
Dobrovolní hasiči z Jílového u Prahy by se chtěli
zúčastnit tradiční soutěže požárních družstev dospělých
„Memoriál Václava Bartoše“, který na 8. 9. připravuje
Sbor dobrovolných hasičů Jílové – Modrá. Letošní
Jílovské slavnosti zahájíme v pátek 21. 9. společným
koncertem Jílovského pěveckého sboru (Jílové u Prahy)

a Jílovského komorního sboru (Jílové). Základní školy
by chtěly představit svým žákům obě města formou
výstav fotograﬁí a dokumentů, v plánu jsou školní
výlety na jednu i druhou stranu. Regiony obou měst
nabízejí spoustu turisticky zajímavých lákadel, poznávací zájezdy by určitě našly odezvu i u dospělých.
Pokud Vás toto povídání zaujalo, doplňte si informace
o Jílovém u Prahy na internetové stránce www.jilove.cz.
A pokud byste při tom prohlížení dostali nějaký nápad
na další spolupráci, rádi ho uvítáme, přijďte.
Dost možná, že ten dětský fotbálek byl začátkem něčeho
příjemného, čemu budeme za pár let říkat tradice mezi
dvěma kamarádskými městy. Nebylo by to fajn?
(mst)
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Plážový volejbal

Volejbalový oddíl Jílové zve všechny sportovce
na prázdninové turnaje v plážovém volejbalu.
Připraveny jsou celkem čtyři a všechny se uskuteční na pískových kurtech jílovského koupaliště.
Pro dospělé hráče jsou určeny turnaje
„O jílovského výra“ (12. ročník) a „O jílovskou
sovu“ (8. ročník).
Termín: 25. 8. 2007.
Přihlášky: do 10,00 hod. na místě akce.
Hrají: O jílovského výra – tříčlenná družstva mužů
nebo smíšená družstva,
O jílovskou sovu – tříčlenná družstva žen.
Startovné: 100,- Kč / družstvo.
Pro mládež do 18 let (tj. do ročníku nar. 1989) jsou

určeny turnaje „O jílovského výrka“ (8. ročník)
a „O jílovskou sovičku“ (8. ročník).
Termín: 26. 8. 2007.
Přihlášky: do 13,00 hod. na místě akce.
Hrají: O jílovského výrka – tříčlenná družstva
chlapců nebo smíšená družstva,
O jílovskou sovičku – tříčlenná družstva dívek.
Startovné se neplatí.
Vstupné na koupaliště si hradí každý sám, dospělí
25,- Kč, studenti a děti 10,- Kč.
Podrobné informace:
Bohumil Pražák, tel.: 412 551 131,
mobil: 604 520 259,
e-mail: bobes.47@seznam.cz.
(bp)

Letní biatlonisté jsou v polovině

Druhým kolem Českého poháru dorostu a dospělých v letním biatlonu v Jáchymově se uzavřela první
polovina sezóny i pro členy Klubu biatlonu Jílové. Přes
počáteční problémy se střeleckou úspěšností i u zkušených závodníků výkony postupně gradovali a tak
se ti nejlepší dočkali i medailových umístění.
Maxima dosáhl dorostenec A - Michael Hrdlička,
když po počátečním, spíše podprůměrném umístění v Bystřici pod Hostýnem, zlepšeným výkonem
i střelbou dosáhl v sobotním závodě v Jáchymově
na třetí místo a v neděli dokonce díky bezchybné
první střelbě zvítězil. Dalším medailovým ziskem
pro jílovské byla týden předtím dvě třetí místa žáka
C - Jakuba Kalíka na druhém kole ČP žactva v Rožnově pod Radhoštěm. Nejenom tito dva medailisté přispěli k tomu, že po polovině soutěže je Klub
biatlonu Jílové v celkovém hodnocení na pátém
z 39 hodnocených klubů celé ČR. Velice dobře
zabojovali a v pohárových soutěžích se umístili
do první desítky ještě tito závodníci: žákyně
B - Lucie Sychrovská (2x 8. místo), dorostenec
A - Adam Přibyl (5. a 8. místo), dorostenka
A – Lada Nebeská (5. a 7. místo) a dorostenec
B - Tomáš Dvořák (2x 4. místo, 7. a 8. místo).
Před prázdninami čeká ještě dorost jedno kolo
Českého poháru v Novém Městě na Moravě,

nejmladší přípravku mini biatlon v Oseku u Duchcova a někteří závodníci se zúčastní mezinárodního
závodu „BIKEBIATHLON“ v německém Altenbergu,
kde budou startovat společně s některými účastníky
světového poháru v biatlonu v čele s olympijským
vítězem Michaelem Röschem.
Na prázdniny mají sportovci z Klubu biatlonu
Jílové naplánováno letní přípravné soustředění
ve Starém Městě pod Landštejnem ve druhé
polovině měsíce srpna. Odtud rovnou odjede
dorost ke svému Mistrovství ČR do Bystřice pod
Hostýnem. Žactvo má svůj vrchol naplánováno
na třetí týden v září, kdy hostitelem jejich Mistrovství
ČR bude Praha. Mezi tím vším se samozřejmě sportovci zúčastní i několika dalších zajímavých soutěží.
Na závěr sezóny letního biatlonu mají jílovští
připravenu ještě jednu lahůdku v podobě 2. ročníku Jílovského BIKEBIATLONU, který se uskuteční
poslední zářijový víkend, a kde chtějí pořadatelé
nechat závodit jak veřejnost, tak by rádi na závodišti
v areálu chaty Mír přivítali i některé sportovce z řad
účastníků světových pohárů. S těmito závodníky
se vedou usilovná jednání a o tom, kdo se představí
v září na startu, vás budeme včas informovat.
Luboš Přibyl
602951779

HUDY Boulder Cup 2007
Půl roku intenzivní práce a několik let boulderingu
znamená jediné - 16. 6. 2007 jsme v rámci mezinárodních závodů HUDY Boulder Cup 2007 otevřeli novou
boulderingovou oblast Modřín, která leží při hlavní
silnici vedoucí z Jílového na Sněžník. Ve srovnání
se Sněžníkem má Modřín hned několik výhod. Oblast
se nachází v lese, tudíž v letních dnech se dá vychytat počasí nebo odpolední hodina, kdy to docela lepí.
Zdejší pískovec má mnohem jemnější strukturu, takže
to nestrouhá, tak jako na Sněžníku.
Den před samotnými závody, v pátek 15. 6. odpoledne vyrážíme naposledy do lesa. Označujeme kameny,
ale kolem 15:00 přichází bouřka, která trvala půl hodiny. Do hodiny jsou všechny rozpálené kameny suché,
a to nám dává naději, že takovou bouřku bychom ještě
skousli. Jenže předpověď na příštích 24 hodin není pro
takovou akci zrovna růžová.
Podle registrace jsme očekávali kolem 220 lidí, z toho
40 žen a kolem 50 cizinců. Pro účastníky bylo připraveno cca 370 bouldrů na 94 kamenech. Kromě toho
kolem byla ještě spousta kamenů, na které buď vedou bouldry a nepatřily mezi závodní, nebo kameny,
které čekají na svoje první přelezy. Z naší společné dílny vznikaly jenom bouldry logických směrů,
tzn. že na kameny, které jsou již zakresleny v průvodci,
lze udělat několik hezkých variant a traverzů. Troufáme si odhadovat, že jednoho dne bude na Modříně
kolem 1000 bouldrů.
Sobotní dopoledne naštěstí všem připravilo nádherné
překvapení – sluníčko a krásné počasí. Závody tedy
mohly bez problémů odstartovat. Pro pořadatele
bylo nejkrásnější odměnou kochat se, jak kameny
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pod rukama bouldristů začínají ožívat a svítit. Kolem
poledne bylo vše suché, jen některé výlezy bylo
potřeba vyčistit.

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.

Červenec
Brindáková Marta
Černá Emilie
Duchoňová Julia
Dušánková Květoslava
Holý Miroslav
Horáková Bohuslava
Janoutová Marie
Jelínek Karel
Ježková Milada
Jurkovičová Zdenka
Kalinková Marta
Kozlík Jiří
Majtán Stanislav
Pössnickerová Hana
Ročková Marie
Svatošová Jaroslava
Šámalová Christa
Vaculová Januše
Vintrová Eva
Walterová Božena
Zenkl František

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

Srpen
Brabec Zdeněk
Hermannová Miluše
Hlaváčková Božena
Hujčáková Růžena
Jansová Věra
Jílek Jiří
Karlíková Lubomíra
Kliková Věra
Kops Vítězslav
Kopsová Růžena
Kotrčová Marie
Lišková Josefa
Molčan Zdeněk
Novotná Milena
Piskora František
Rysnerová Marie
Toběrná Božena
Tomanová Jana
Vlasáková Eva
Zadražilová Jarmila

Martiněves
Jílové
Kamenná
Kamenná
Jílové
Martiněves
Kamenná
Jílové
Jílové
Martiněves
Jílové
Jílové
Martiněves
Kamenná
Kamenná
Martiněves
Jílové
Kamenná
Kamenná
Kamenná

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

Hvězdou závodu byl bezpochyby Adam Ondra.
Na jeho lezecké umění byla opravdu radost pohledět
a o tom, co předváděl ve ﬁnále ani nemluvě. Na ﬁnále
byly připraveny tři problémky. Adam je dal suverénně všechny OS. Podle něj 7b, 7b+, 7c+/8a. A během
kvaliﬁkace k tomu přidal 5 projektů z osmi! 2x 7c+,
2x7c/c+, 7b+/c. Opravdu neskutečný výkon! Místa,
ve kterých byly ﬁnálové kameny, jsou kouzelné
samy o sobě, natož pak když se tam shromáždí přes
200 lidí naladěných na stejnou vlnu. Tuto atmosféru
ještě umocňovaly bubny, didgeridoo a azurové nebe.
Kdo tam byl, opravdu nelitoval, jelikož ﬁnále bylo
vyvrcholením celého dne aneb nejlepší nakonec.
Konečné výsledky:

Dne 12. července letošního roku tomu byly dva roky,
kdy nás opustila paní Anežka Bolešová.
Vzpomínku s láskou jí věnují manžel
a synové s rodinami.
Muži:
1. Adam Ondra (La Sportiva, Rock Empire )
2. Andrej Chrastina (AIX)
3. Martin Stráník (Saltic Singing rock, Luis Choceň)
Ženy:
1. Nelly Kudrová
2. Silvie Rajfová
3. Lenka Trnková
Na závěr bych ze srdce rád poděkoval všem, co se na přípravě podíleli,
sponzorům a hlavně pak lidem, kteří se nenechali odradit nepříjemnou
předpovědí počasí a dorazili. Bylo vidět, že je o tuto akci velký zájem,
a proto ještě jednou všem DÍKY!
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