PŘIJĎTE S NÁMI PŘIVÍTAT JARO!
JAK? – TANCEM!

JARNÍ TANEČNÍ
ZÁBAVA
v sobotu 20. dubna 2013, 20 - 01 h.
1. patro Jílovského zámku
Hrají:
BRATŘI KAUČTÍ
a ŽENÁČI
Hudební formace
z Jílového a Libouchce,
přátelé a legendy, poprvé na zámku Jílové!

ČARODĚJNICKÉ
OHNĚPÁLENÍ
v úterý 30. dubna 2013
Kde? - Na Mírovém náměstí,
v prostoru pro „kolotoče“.
Co vás čeká?
•Průvod od ZŠ na sídlišti (16 h.)
• Soutěže pro děti (16.15 – 18 h.)
• Soutěže pro dospělé (18.30 – 20 h.)
• Ohýnky na buřtíky (od 18 h.)
• Jízdy na koních
• Velká vatra (20 h.)

Vstupné: 100 Kč
Předprodej v kanceláři ref. kultury na
zámku, tel. 412 557 738, 602 194 585.

Přineste si kytary, společně si
neorganizovaně organizovaně
zahrajeme a zazpíváme!

ZŠ Jílové pořádá

Velcí, malí, pojďte si hrát s námi!

KONCERT PRO

MAMINKY
neděle 12. května od 14 h.
- PRO MAMINKY
pondělí 13. května od 17 h.
- pro maminky i širokou veřejnost

Koncert pro všechny
maminky k svátku.
Účinkují:
děti ze ZŠ Jílové, program s nimi
připravily jejich paní učitelky
Na programu budou především
písničky o maminkách.

ZÁBAVNÉ
ODPOLEDNE

neděle 26. května, 15 – 17 h.,
zámecký park

Zábavné odpoledne opět pro děti i jejich
rodiče! Čekají na vás nové úkoly, užijete
si legraci, něco se možná i přiučíte a jako
vždy platí, že nikdo neodejde s prázdnou!
V případě škaredého počasí akci
přestěhujeme do zámku.
Jednotné vstupné: 15 Kč

TURISTICKÝ POCHOD
Klub českých turistů Děčín a TOM Bobříci Jílové pořádají

dne 25. května 2013 turistický pochod

K PRAMENU JÍLOVSKÉHO POTOKA
Start: ZŠ na náměstí, 8 – 10 hodin
Trasy: 15, 35, 50 km (dohodou)
Ubytování: tělocvična ZŠ (pá – ne), spacák, karimatka
Doprava: z Děčína autobusem č. 445 (trasa do Libouchce, Chlumce), zastávka Jílové – náměstí
Další informace podá pan Václav Havlíček, tel. 605 143 244 nebo 737 184 219.
Krásné počasí zajistí pořadatelé! Budeme se na vás těšit.
Užijte si spolu s námi příjemnou procházku!
VáHa

foto: Norbert Kaiser

POJĎTE S NÁMI PROTANCOVAT STŘEVÍCE!

DUO FORTE

HRAJE PRO POHODU I PRO ZDRAVÍ!
v neděli 5. května,
15 - 19 h.
1. patro zámku

Oblastní výbor KSČM Jílové
vás zve

PIETNÍ AKT

U POMNÍKU RUDOARMĚJCE

DUO FORTE, stálice na poli tanečních odpolední
v Jílovém, opět mezi námi! Na Vaše přání hrají opět
a jistě ne naposledy. Písničky známé i méně známé,
k tanci i poslechu, trochu dojetí s heligonkou…

dne 9. 5. 2013, v 17 hodin

vstupné: 30 Kč v předprodeji, 40 Kč na místě

na místním hřbitově

SBĚRNÝ DVŮR UZAVŘEN
Z důvodu čerpání dovolené bude ve dnech 18. 4. – 22. 4. 2013 uzavřen sběrný dvůr
pro odběr nebezpečných, objemných a stavebních odpadů umístěný ve výkupně
Kovošrotu Group CZ, a.s., Nábřeží 107, Jílové (tel. 412 551 279).

