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VOLBY DO POSLANECKÉ
SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR

Občanské sdružení CREATIVE Jílové „nadělovalo“ v DPS
Koncem března navštívili zástupci neziskové organizace CREATIVE Jílové obyvatele Domu s pečovatelskou službou v Jílovém. Cílem této návštěvy bylo předat
obyvatelům tohoto zařízení peněžní částku 5.550,- Kč a také zarámované obrázky,
které malovaly děti z různých koutů České republiky.
Peníze byly získány prodejem obrázků dětí, které se v loňském roce zapojily do výtvarné soutěže Děti nemocným a seniorům. Tuto soutěž vyhlašovalo občanské sdružení
CREATIVE Jílové spolu s děčínskou zoologickou zahradou a Městskou knihovnou
Děčín. Z více než sedmi set obrázků bylo sto obrázků zarámováno a vystaveno na výstavách v Děčíně, v Jílovém a v Litoměřicích. Celkový výtěžek prodeje ze tří výstav činil
16.000,- Kč. Tyto peníze byly rozděleny a předány do Seniorcentra v Děčíně, Hospicu
Sv. Štěpána v Litoměřicích a do Domu s pečovatelskou službou v Jílovém.
Anděla Gottsmannová, předsedkyně CREATIVE Jílové

Poděkování hasičům
Letošní příchod jara byl především ve znamení rozsáhlých
záplav. Našemu městu se tentokrát velká voda vyhnula, nově
upravené koryto Jílovského potoka zafungovalo zcela bezchybně. Naši děčínští sousedé však na tom byli o poznání hůře.
Rozvodněné Labe s sebou přineslo řadu komplikací, které si
vyžádaly vyhlášení nejvyššího povodňového stupně. K pomoci byli vyzváni v rámci integrovaného záchranného systému Tel.: 606 531 538
i dobrovolní hasiči.
V týdnu od 3. 4. do 7. 4. pomáhali v Děčíně také členové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Jílové – Modrá. Nepřetržitě, dnem i nocí odváděli kus poctivé, chlapské, hasičské práce. Všem členům jednotky, kteří se na této záchranné akci vystřídali, patří veliké poděkování! Poděkování patří samozřejmě také jejich rodinám,
které se o ně jistě obávaly a musely se týden bez svých nejbližších obejít. Poděkování
zaslouží i pracovníci městského úřadu a městské policie, kteří pomáhali se zajišťováním této mimořádné situace.
(mst)

POZVÁNÍ NA VÝLET

Ve dnech 2. a 3. června 2006 se konají volby do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. V Jílovém jsou čtyři volební okrsky, a to:
Okrsek č. 1 - volební místnost v Základní škole,
Mírové nám. 227, Jílové
Okrsek č. 2 - volební místnost v panelovém
domě, Nová 185, Jílové - Martiněves
Okrsek č. 3 - volební místnost v Základní škole, Školní 287,
Jílové - Kamenná (sídliště)
Okrsek č. 4 - volební místnost v Základní škole, Mateřská škola
Modrá 169, Jílové - Modrá
Volby začínají 2. června 2006 ve 14:00 hodin a tento den lze
volit do 22:00 hodin. Druhý den voleb, tj. 3. června 2006, jsou
volební místnosti otevřeny od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
Voličům bude umožněno hlasování poté, co prokáží svou
totožnost a státní občanství ČR (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR).
Každému voliči budou dodány nejméně tři dny přede dnem
voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Voliči, který v době konání voleb nebude v místě trvalého pobytu a chce volit, může být vystaven obecním úřadem v místě jeho
trvalého pobytu voličský průkaz. Volič, který se ze zdravotních
důvodů nemůže dostavit k hlasování do volební místnosti,
může požádat Městský úřad Jílové, aby k němu došli volební
komisaři s přenosnou volební schránkou.
Seznam jednotlivých ulic a čísel popisných zařazených do okrsků bude vyvěšen na úřední desce a v jednotlivých okrscích. Bližší
informace k volbách najdete na úřední desce Městského úřadu
Jílové nebo Vám budou poskytnuty na Městském úřadě Jílové
(evidence obyvatel - p. Jitka Némová, tel. 412 557 714, vedoucí
správního odboru - p. Věra Řeřichová, tel. 412 557 712).
Jitka Némová, správní odbor

Zámek se chystá na novou turistickou sezónu
V sobotu 6. května začíná turistická sezóna
i pro Jílovský zámek. Znamená to, že od tohoto
data je na zámku opět k dispozici průvodcovská služba. Tu zajišťuje Iniciativa pro děčínský
zámek, která také stanoví výši vstupného. Pro letošní rok byla
stanovena takto: dospělí: 36,- Kč, děti: 24,- Kč.
Oproti loňskému roku se prohlídková trasa prodloužila
o zrekonstruované renesanční sklepy, kde bude instalována výstava vztahující se k projektu Páni z Bünau v Čechách
a Sasku a dále výstava mapující těžbu ﬂuoritu na Sněžníku.
Otevírací doba zámku:
květen, červen, září:
so, ne, svátky
10 - 17 hodin,
červenec, srpen:
út - ne
10 - 17 hodin.
Mimo tuto dobu lze zámek navštívit jen po předchozí dohodě.
Přijďte navštívit svůj zámek - patří i do vaší minulosti.
(PeN)

Blíží se červen a s ním pravidelný zájezd pro důchodce. Letos zamíříme do Prahy, ale nebojte se velkých davů turistů, i zde se najdou klidnější místa. Podíváme se do jedné z mnohých zahrad, kde najdeme vilu rodiny Kinských, ve které je umístěna expozice kultury a bydlení
v minulosti. Odpoledne navštívíme zámeček Ctěnice, kde si připomeneme dopravní prostředky dob dávno minulých - kočáry, bryčky a jiné.
Na vstupné si připravte 80 Kč a do kalendáře si napište datum 15. června 2006. Odjedeme jako obvykle z náměstí v Jílovém v 7:30 hodin.
Domů se vrátíme kolem 18. hodiny. Přihlásit se můžete jako obvykle na Městském úřadě Jílové u p. Kozemčákové - sekretariát (tel. č.:
412 557 711) nebo u p. Konfrštové - pokladna (tel. č.: 412 557 713). Prosíme, pokud budete z nějakého důvodu chtít svou nahlášenou účast zrušit, dejte včas
vědět. Umožníte tím jiným zájemcům se na zajímavá místa podívat.
(SPOZ)
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Zastupitelé města se dne 28. března 2006 sešli, aby projednali několik záležitostí.
Tou nejdůležitější bylo projednání a schválení dalších kroků (které navazovaly
na Rámcovou smlouvu o spolupráci - schválenou zastupitelstvem města v říjnu
2005) k posunu výstavby rodinných domů v lokalitě Kamenná dále. Konkrétně
se vyčlenily pozemky pro budování infrastruktury (vodovodní a kanalizační sítě,
plynovodů, rozvodů elektro, komunikací a veřejného osvětlení ap.) a pozemky
pro samotné rodinné domy. Dále zastupitelé mimo jiné projednali:
- nařízení vlády č. 50/2006 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb.,
o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
- vyhodnocení besedy členů zastupitelstva města o dopravní obslužnosti konané
dne 14. 3. 2006
- informace o činnosti Mikroregionu Labské skály a MAS Labské skály dle zápisu
a usnesení z Rady starostů mikroregionu ze dne 23. 3. 2006
- informaci o stavu řešení 1. změny územního plánu sídelního útvaru Jílové
- přispívání z rozpočtu města na časové jízdenky Dopravního podniku města Děčína, a. s., pro občany s trvalým pobytem v Jílovém, kteří jsou dárci krve s oceněním
zlaté plakety prof. Jánského či vyšších ocenění, a to do výše 1.000,- Kč na jednoho
dárce pro období od 1. 4. 2006 do 31. 12. 2006 (podrobnější údaje jsou zveřejněny
v samostatném článku v tomto čísle novin)
- rozpočtovou změnu č. 1/2006 v rozpočtu města na rok 2006
- v rámci rozpočtové změny č. 1 rozpočtu města na r. 2006 podíl města ve výši 800 tis.
Kč na pořízení dopravního automobilu pro Jednotku Sboru dobrovolných hasičů
Jílové - Modrá v rámci dotačního titulu MV ČR, resp. GŘ HZS ČR „Reprodukce
požární techniky pro jednotky požární ochrany“
- podání žádosti města o dotaci z programu Interreg IIIA na pořádání Jílovských
slavností ve dnech 22. - 24. 9. 2006 a dotace z případných dalších dotačních titulů
- uzavření smlouvy o poskytnutí ﬁnančního příspěvku z rozpočtu města na rok 2006 ve
výši 20.000,- Kč mezi Městem Jílové a Občanským sdružením CREATIVE Sněžník
- zakoupení kuchyňského robota pro školní jídelnu Základní školy Jílové z ﬁnančních prostředků investičního fondu uvedené školy dle předložené žádosti (viz
část I. písm. e) tohoto usnesení)
Jednání zastupitelstva bylo zahájeno v 16.10 hodin a ukončeno ve 20.30 hodin.
Přítomno bylo 16 členů Zastupitelstva města Jílového. Příští zasedání je plánováno na 23. května 2006.
(tjm)

Případy trestné činnosti z oblasti Jílového za
období od 1. 3. 2006 do 4. 4. 2006
27. 2. - 28. 2. - odcizení osobního vozidla zn. VW Golf v obci Jílové, škoda 10.000,- Kč, pachatel neznámý
Policisty OOP Děčín bylo sděleno podezření z trestného činu
krádeže vloupáním pětici mužů z Děčína, kteří se dne 8. 3. 2006 kolem 00.50
hod. vloupali do objektu sběrných surovin v Jílovém se škodou 11.416,- Kč.
15. 3. - 13.30 - 16.30 hod. - vloupání do osobního vozidla zn. Seat Cordoba
u hotelu v obci Sněžník, odcizen batoh s osobními věcmi, doklady a platebními kartami, škoda 34.502,- Kč, pachatel neznámý
16. 3. - 17. 3. - vloupání do prodejny papír-tabák v Jílovém, odcizeno větší
množství cigaret různých značek a příruční trezorek s ﬁnanční hotovostí,
škoda 84.313,- Kč, pachatel neznámý
19. 3. - 14.30 - 17.00 hod. - vloupání do osobního vozidla na parkovišti mezi
obcemi Sněžník a Tisá, odcizeno autorádio, škoda odcizením 5.600,- Kč,
poškozením vozidla 8.400,- Kč, pachatel neznámý
24. 3. - 15.00 - 15.45 hod. - vloupání do osobního vozidla zn. Renault Twingo na parkovišti před hotelem v obci Sněžník, odcizeno autorádio a lyžařské
vybavení, škoda 66.120,- Kč, pachatel neznámý
pprap. Zita Kakarová, tisk. mluvčí OŘP Děčín

Najděte si na internetu svého policistu „územáře“
Okresní ředitelství Policie ČR v Děčíně nabízí občanům novou službu. Na internetových stránkách www.policiedecin.net jsou zveřejněna jména policistů zařazených na jednotlivých Obvodních odděleních Okresního ředitelství v Děčíně,
jejichž úkolem je péče o svěřené teritorium v souvislosti s řešením otázek bezpečnosti a veřejného pořádku v daném okrsku. Občané mohou spolupracovat s konkrétním policistou, který má v dané oblasti nejlepší osobní a místní znalost a za
tuto oblast zodpovídá. Tyto stránky nejsou určeny pro podávání trestních oznámení, ale slouží k usnadnění komunikace mezi Policií ČR Okresního ředitelství
v Děčíně a občany. Občané zde naleznou konkrétní jméno policisty, na kterého
se mohou osobně, telefonicky či písemně obracet s dotazy či postřehy týkající se
dané oblasti. Pokud Vás zajímá, na kterého policistu se můžete obrátit s dotazem
či poznatkem, jež se týká práce Policie České republiky Okresního ředitelství
v Děčíně, jsou tyto stránky určeny právě Vám. Po zadání shora uvedené internetové adresy zvolte v nabídce „Obsazení okrsků“, dále pak Obvodní oddělení, pod
které oblast spadá a následně konkrétní území. Například pokud chcete kontaktovat policistu, který zodpovídá za obec Malá Bukovina, zadáte shora uvedenou
internetovou adresu. Poté zadáte ze stávající nabídky - Obsazení okrsků a zvolíte
nejbližší Obvodní oddělení Policie ČR tj. OOP Benešov n. Pl. V nabídce okrsků
naleznete hledané území, konkrétního policistu a telefonní kontakt.
pprap. Zita Kakarová, tisk. mluvčí OŘP Děčín
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O ČEM JEDNALA RADA MĚSTA JÍLOVÉHO
Na své 58. schůzi konané dne 13. 3.
2006 mimo jiné projednala:
- porovnání ﬁnančních nákladů
na provoz 14 domovních plynových kotelen v majetku města
provozovaných v roce 2005 společností Termo, a. s., Děčín
- zápis z komise výstavby ze dne
8. 3. 2006
- zprávu o činnosti Stavebního
úřadu Městského úřadu Jílové
za rok 2005
- zprávu o činnosti Školské rady
Základní školy Jílové od září 2005
- sdělení ředitelky Základní školy
Jílové ze dne 13. 3. 2006 o splnění požadavků uložených zřizovatelem k závěrům šetření České školní inspekce ke stížnosti
p. Mgr. Lincové
- zprávu o stavu veřejného osvětlení v Jílovém, nákladech na provoz a jeho údržbu v letech 2004
a 2005
- protokol o kontrole provedené
u Městského úřadu Jílové, odboru výstavby a správy majetku, na
úseku silničního hospodářství
Krajským úřadem Ústeckého
kraje v únoru 2006
- rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR, generálního ředitelství
Hasičského záchranného sboru
ČR o poskytnutí dotace Městu
Jílovému ve výši 800.000,- Kč na
pořízení dopravního automobilu
pro SDH Jílové - Modrá
- dodatek č. 1 ke směrnici Mateřské školy Jílové, okres Děčín,
přísp. organizace, ke stanovení
výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole
s účinností od 1. 3. 2006
- vyúčtování 1. Zámeckého plesu
pořádaného městem dne 4. 2.
2006 (příjmy: 37.280,- Kč, výdaje: 35.040,- Kč)
- informaci o jednání s DPA, s. r. o.,
Moskevská 674, 470 01 Č. Lípa,
o aktualizaci plánu města Jílového
- informaci o dokumentaci Městského úřadu Jílové pro případ
výskytu ptačí chřipky na území
města
- nařízení vlády č. 50/2006 Sb.,
kterým se mění nařízení vlády
č. 37/2003 Sb., o odměnách za
výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
- konání 11. ročníku beneﬁčního
festivalu Zámecká kramle pořádaného občanským sdružením
Slunečnice, Děčín I, na nádvoří
Jílovského zámku dne 24. 6. 2006
- uzavření smlouvy o dílo mezi Městem Jílové a společností Gradior,
spol. s r. o., Brno, na dokončení
jeviště v Jílovském zámku za cenu
588.341,- Kč (vč. DPH)
- reedici propagační skládačky
o Děčínském Sněžníku a vyžádání cenové nabídky na její zhotovení
Na své 59. schůzi konané dne 3. 4.
2006 mimo jiné projednala:
- zprávu o přípravě voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
- zápis č. 20 z jednání bytové
komise ze dne 3. 4. 2006
- informaci o konání semináře
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dne 3. 4. 2006 v Jílovském zámku
o možnostech zapojení a využití
rozvojových programů Leader+
a Interreg IIIA
informaci o zpracované technické
speciﬁkaci na dopravní automobil
pro SDH Jílové a odeslání dalších
dokladů na Generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru
informaci o pomoci jednotky
SDH Jílové - Modrá od 3. 4.
2006 při zdolávání povodně na
Labi v Děčíně
potvrzení kulturní spolupráce
mezi obcí Rosenthal - Bielatal
na období 2006 - 2007 v rámci
projektu Interreg IIIA zpracovaného partnerskou obcí
graﬁcký návrh turistické známky
Jílovského zámku
inspekční zprávu o inspekci
v Mateřské škole Jílové, okres
Děčín, přísp. organizace, provedené ve dnech 9. - 13. 3. 2006,
dosahované výsledky dle zprávy
jsou nadprůměrné
poskytnutí dotace Úřadem práce na tři pracovníky na veřejně
prospěšné práce na období duben až říjen 2006 měsíčně ve výši
5.000,- Kč na pracovníka
prodej dvou promítacích přístrojů typu MEO 5-X za cenu
1.000,- Kč za kus (celková cena
2.000,- Kč) z majetku města
Obci Tisá, 403 36 Tisá
úpravu nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru v kině
(Mírové nám. 38, Jílové) uzavřenou s Bratrskou jednotou Baptistů, kdy se nájem rozšiřuje o prostory chodby, sociálního zařízení,
čekárnu a bývalé kadeřnictví
Plán opatření pro případ havárie
zpracovaný Severočeskými sběrnými surovinami, a. s., Liberec,
pro provozovnu Nábřeží 107,
407 01 Jílové
vydání kladného stanoviska
k žádosti Cyklistického klubu
Slavoj Terezín k pořádání Závodu míru juniorů, kdy 5. etapa
závodu povede dne 13. 5. 2006
přes Jílové
v souladu s § 102, odst. 2),
písm. j) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, převod
jednoho zaměstnance (údržbář,
opravář) z Mateřské školy Jílové, okres Děčín, přísp. organ.,
na odbor MH Městského úřadu
Jílové k 1. 4. 2006
služební cestu starosty p. Petra
Schlösingera a místostarosty
p. Mgr. Václava Zibnera dne
8. 4. 2006 na zámek Weesenstein
(SRN), kde se koná seminář
pořádaný v rámci projektu „Páni
z Bünau v Čechách a Sasku“
zhotovení 400 kusů propagačního předmětu ve stylu turistické
známky s motivem slunečních
hodin a znaku města Jílového
objednání 2.000 ks propagačních
skládaček o Sněžníku (reedice)
za cenu 12,90 Kč za kus (cena
bez DPH)
(tjm)

INFORMACE PRO DÁRCE KRVE Elektronická úřední deska
Zastupitelstvo města Jílového svým usnesením ze dne 28. 3.
2006 mj. schválilo „přispívání z rozpočtu města na časové jízdenky Dopravního podniku města Děčína, a. s., pro
občany s trvalým pobytem v Jílovém, kteří jsou dárci krve
s oceněním zlaté plakety Prof. Janského či vyšších ocenění,
a to do výše 1000,- Kč na jednoho dárce pro období od 1. 4.
2006 do 31. 12. 2006 dle příslušného metodického postupu.“
Metodický postup pro dárce krve s trvalým pobytem v Jílovém:
1. V předprodeji jízdenek Dopravního podniku města Děčína, a. s., Uhelná 1,
Děčín IV - naproti Hypernově (dále jen „DPMD“) zakoupit libovolnou časovou jízdenku DPMD. Nechat si na tento nákup vystavit řádný účetní doklad.
2. Pokud již používáte nějaký typ čipové karty DPMD, nechat si tuto kartu nabít
pro další používání. Nechat si na tento nákup (nabití) vystavit řádný účetní
doklad.
3. Dostavit se na Městský úřad Jílové, správní odbor - matrika, pokladna (přízemí
budovy) k proplacení příspěvku.
4. K proplacení předložit:
a. občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti k ověření trvalého bydliště,
b. doklad, kterým prokážete udělení zlaté plakety Prof. Janského či vyšších ocenění nebo 40 a více provedených odběrů krve (např. legitimaci dobrovolného
dárce krve),
c. zakoupenou čipovou kartu DPMD nebo nabitou kartu DPMD,
d. účetní doklad na zakoupenou časovou jízdenku DPMD nebo nabití čipové
karty DPMD.
5. Na základě výše předložených dokladů, především pak účetního dokladu, bude
vyplacen příspěvek z rozpočtu města, nejvýše však do výše 1000,- Kč.
6. Termín pro poslední proplacení příspěvku: 20. 12. 2006 do 17,00 hod.
7. Město si vyhrazuje právo pořizovat z důvodu evidence vyplácení příspěvků kopie příslušných časových jízdenek DPMD a účetních dokladů DPMD.
Město si dále vyhrazuje právo prověřit v případě nejasností či jiných problémů
vyplacení příspěvku ve spolupráci s Nemocnicí Děčín (HTO - Evidence dárců
krve).
8. Vyplácení příspěvku dle výše uvedeného usnesení zastupitelstva a následného
metodického postupu se týká pouze období od 1. 4. 2006 do 31. 12. 2006.

Co si přeje Jílovská mládež?
Místní akční skupina Labské skály zpracovala „Analýzu
potřeb obyvatelstva“ pro území Mikroregionu Labské skály.
V únoru jsme oslovili, mimo jiné, také Základní školu v Jílovém. Žáci druhého stupně vyplňovali dotazník, který se z části podobal dotazníku, který jste mohli najít v Jílovské sově
č. 1/2006. Zeptali jsme se žáků, jak si představují nabídku pro volný čas. Dotazník
vyplnilo 151 žáků, z toho 64 chlapců a 87 dívek.
Z dotazníků vyplývá, že mnoho z nich sportuje. Z toho závodně: fotbal (16), cyklistika (7), tenis (3), hokej (3), volejbal (3), plavání (2), basketbal (2). Rekreačně se
nejčastěji věnují těmto sportům: bowling (78), plavání (75), cyklistika (57), fotbal
(45), volejbal (45), turistika (41), tenis (33), jízda na koni (29), nohejbal (20), hokej
(18), horolezectví (17), ﬂoorbal (12), squash (10), bruslení (6), triatlon (5), stolní
tenis (4), lyžování (2).
Někteří mají vztah i ke kultuře, nejčastěji navštěvují: kino (113), kulturní akce
v regionu (89), divadlo (86), koncerty (54), dětská představení (11). Mezi navštěvované kroužky žáci udávali: cvičení (15), jazykové (6), hudební (5), umělecké (5),
dramatické (3), taneční (3) a pěvecké (2). Rádi by navštěvovali kroužky: jazykové (32), umělecké (17), sportovní (12), výtvarné (14), dramatické (5) pěvecké (4),
hudební (4) a taneční (2).
Dále z dotazníků vyplývá, že nejoblíbenější sportovní plochy v Jílovém jsou: hřiště (78), tělocvična (31), koupaliště (12), bazén (11), posilovna (4), zámecký park
(3). Mnoho žáků uvádí, že jsou nespokojeni s přístupem na některé tyto plochy.
V našem městě by rádi viděli tyto nové sportoviště: hřiště (51) z toho na fotbal
(24), hokej (20), golf (5), volejbal (4), basketbal (3), stolní tenis (3); dále koupaliště
(43), skateboard park (25), sportovní halu (24), tělocvičnu (24), plaveckou halu
(20), bowling halu (13), tenisové kurty (7), zimní stadion (6), dětské hřiště (4),
BMX hřiště (3), horolezecké stěny (3), posilovnu (3), jízdárnu (3) aj.
Na otázku, čím by rozšířili svou nabídku pro volný čas, odpověděli: supermarket
(10), cukrárnu (9), bowling halu (5), diskotéku (4), park (4), Mc Donald (4), jízdárnu (3), PC herna (3), ZOO (3), botanickou zahradu (3), mrakodrap (2), dětský
park (2).
Nabídku města v rámci volného využití volného času žáci hodnotí jako: dostačující
(55), pestrou (33), nedostatečnou (31). Mikroregion Labské skály zná 63 žáků, 85
nezná. O dění v Jílovém se zajímá 111 žáků, 37 se nezajímá. O výměnné pobyty
stojí 82 žáků, 67 nemá zájem.
Všem, kteří dotazník vyplnili, děkujeme. Těšíme se na další spolupráci s obyvateli mikroregionu. MAS Labské skály úzce spolupracuje s mikroregionem Labské
skály. Proto se bude podílet na organizaci některých kulturních a sportovních akcí
v našem česko-saském pohraničí (budeme průběžně informovat).
(ddr)

Občané znají úřední desku stojící vlevo od budovy
Městského úřadu Jílové. Jsou na ní zveřejňovány
dokumenty městského úřadu či jiných státních orgánů. Jsou to například obecně závazné vyhlášky města, oznámení o svolání zastupitelstva města, usnesení rady města a zastupitelstva města, záležitosti
související s volbami a výsledky voleb, veřejné vyhlášky o doručení,
veterinární opatření, záměry prodeje, pronájmu či převodu pozemků,
zápis do škol aj.
Mnozí možná neznají elektronickou úřední desku.
Nový správní řád platný od 1. 1. 2006 stanovil povinnost umožnit
dálkový přístup k úřední desce. Co to znamená? Občan, chce-li se
dozvědět, jaké úřední dokumenty jsou na úřední desce vyvěšeny, má
nově možnost to zjistit na internetové - elektronické úřední desce. A to
tak, že na internetové adrese Města Jílového (www.mujilove.cz) najde
i elektronickou úřední desku. Tam jsou zveřejněny všechny dokumenty, které jsou vyvěšeny na úřední desce u budovy Městského úřadu.
Naše elektronická úřední deska je pro přehlednost uspořádána tak,
aby se zájemce mohl lépe orientovat a vyhledat to, co ho zajímá. Je
členěna na oddíly: Vše, Městský úřad Jílové, Stavební úřad, Finanční
úřady, Dražební vyhlášky, Krajský úřad, Pozemkový fond ČR, Ostatní
orgány.
(tjm)

Výlet za Bünauskými objekty
V rámci projektu Páni z Bünau (Bynova) v Čechách a Sasku nabízí
Iniciativa pro děčínský zámek výlet autobusem po nejvýznačnějších
objektech, které v minulosti patřily Bünauským. Výlet trvá přibližně 8 hodin. Začíná prohlídkou zámku Děčín, pokračuje v Německu
prohlídkou zámků Weesenstein a Lauenstein, končí opět v Děčíně.
Cena pro dospělého činí 450,- Kč, pro dítě 350,- Kč. Uvedené ceny
jsou včetně vstupného na zámky. Případní zájemci se mohou hlásit
u paní Petry Nedvědové - tel.: 412 557 738, mobil 602 194 585 nebo
přímo u Iniciativy pro děčínský zámek - tel.: 412 708 258, mobil
607 178 132, 604 626 222. Termíny zájezdů jsou otevřené.
(PeN)

DRUHÝ ROČNÍK VÝTVARNÉ SOUTĚŽE
„DĚTI NEMOCNÝM A SENIORŮM“
Občanské sdružení CREATIVE Jílové vyhlašuje 2. ročník výtvarné soutěže Děti nemocným a seniorům. Letošní téma zní: „Co mám
rád, koho mám rád, kde to mám rád“. Zúčastnit se mohou kolektivy
i jednotlivci do patnácti let. Soutěž probíhá v několika věkových
kategoriích - do šesti, do deseti a do patnácti let. Samostatnou kategorii tvoří mentálně postižení. Slavnostní vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií a kolektivů proběhne začátkem června. V Jílovém
mohou jednotlivci i kolektivy své soutěžní práce předat paní Petře
Nedvědové na městském úřadě. Z vybraných prací tentokrát pouze
jílovských dětí bude na konci roku uspořádána výstava v prostorách
Jílovského zámku.
(PeN)

ZÁPIS DO MŠ
Ředitelka Mateřské školy Jílové, okres Děčín, příspěvková organizace, vyhlašuje zápis do MŠ ve dnech 2. 5. - 4. 5. 2006 od 8 do
13 hodin.
Zápis bude probíhat v obou budovách školy, tj. v Průběžné ul.
a Javorské ul. Děti budou zapsány podle kritérií, která vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů:
1) Přednostně budou přijaty děti, které dovrší věku 6 let a více od
září 2006 do srpna 2007.
2) Přijaty budou děti ve věku 4 let a více.
3) Děti mladší 4 let budou přijaty pouze při zaměstnanosti rodičů.
4) Děti, jejichž maminky jsou na MD, ve věku od 3 let - na 4 hodiny
denně (podle počtu volných míst).
Všem rodičům a dalším zájemcům nabízíme možnost si prohlédnout prostory a vybavení tříd MŠ a školní zahrady ve „Dnech otevřených dveří“, a to od 19. 4. do 20. 4. v době od 8 do 10 hodin a od
13 do 15 hodin.
Helena Říhová, ředitelka školy
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Nová turistická známka
Duben znamená pro všechny cestovatele začátek nové turistické
sezóny. Nejinak je tomu i v Jílovém. Doufáme, že přírodní krásy
a pamětihodnosti našeho města
letos opět přilákají spousty návštěvníků.
Jedním z lákadel bude určitě nová turistická známka Jílovského zámku (viz obrázek). Malé, dřevěné
kolečko s číslem 1285, které se jistě stane vyhledávaným suvenýrem všech sběratelů. K dostání
je pochopitelně na zámku, a kromě toho také
v sekretariátu městského úřadu. Jednotná cena
těchto známek po celé republice je 25 korun.
Připomenu, že již několik let si můžete na sněžnické rozhledně koupit rovněž turistickou známku
č. 187 „Děčínský Sněžník“.
Podrobné informace o této zajímavé, sběratelské
hře najdete na internetové adrese www.turistickeznamky.cz .
(mst)

JEDNOU VĚTOU o veřejném osvětlení
V roce 2005 město vynaložilo na
veřejné osvětlení následující prostředky:
- nákup materiálu (výbojky, svorkovnice, stožáry, lampy aj.) v hodnotě 59.514,- Kč
- náklady na spotřebovanou elektrickou energii činily 488.601,- Kč, což bylo proti roku
předchozímu o 103 tisíc Kč více
- investiční náklady byly ve výši 452.348,- Kč
a jednalo se o vybudování nového zemního vedení
veřejného osvětlení v rámci rekonstrukce Sukovy
ulice včetně 15 žárově zinkovaných stožárů pouličních lamp
- v rámci oprav a údržby bylo vynaloženo 275.129,Kč, jednalo se především o osazení a zapojení 15
nových světel v ulici Sukova, přidání jednoho světla na náměstí u Základní školy, výměnu 2 stožárů
veřejného osvětlení v Martiněvsi, montáž vánoční
výzdoby, výměna čtyř stožárů a svíditel v Lipové
ulici aj.
- celkové náklady města v roce 2005 vynaložené na
veřejné osvětlení představují značnou částku, a to
1.302.605,- Kč
(tjm)

Zpracování projektu LUCAS 2006
V první polovině letošního roku bude probíhat
na celém území České republiky zpracování projektu LUCAS 2006. Jedná se o terénní průzkum
statisticky rozmístěných bodů a následné zjištění
způsobu využívání půdy spolu s druhem krajinného krytu. Projekt je vyhlášen Evropskou komisí
EUROSTAT a probíhá ve všech zemích Evropské
unie. V České republice bude terénní šetření provádět ﬁ rma Geodis Brno, spol. s r. o.
Cílem této zprávy je podat informaci a usnadnit
tak práci terénním pracovníkům, kteří budou
vykonávat průzkum v časovém rozmezí březen až
červen 2006 po celé ČR a vyvarovat se případných
neshod s vlastníky půdy při hledání jednotlivých
bodů v terénu (vstup na pozemek, zjištění plodiny). Zeměměřiči se budou v terénu pohybovat
s příslušnou akreditací a do získaných dat nebudou zahrnuty žádné informace o vlastnících. Jedná se pouze o získání údajů o způsobu využívání
půdy a jejího krajinného krytu.

Slečna, která v únoru letošního roku
ztratila v Lipové ulici pod chatou
Mír zlatý prstýnek, nechť zavolá na
tel. č.: 412 551 078 nebo 720 421 107.
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SLOUPEK MĚSTSKÉ POLICIE

- Druhého dne ráno byl opět MP oznámen nález
poražené srnky na Teplické ulici. MP srnku přeV období od 1. 2. 2006 do 31. 3. 2006 Městská vzala a převezla k objektu Mysliveckého sdružení
policie Jílové (dále jen „MP“) řešila 39 oznáme- Střela v Jílovém.
ní, v 1 případě oznámila přestupek v dopravě - Dne 6. 3. 06 v 18:30 hod. bylo pracovnicí bezk příslušnému správnímu orgánu. Ve 4 přípa- pečnostní agentury IBIS, která zajišťuje ostrahu
dech použila „botičku“ a ve 14 blokových poku- SCA Packaging Jílové, oznámeno, že jejich pratách uložila 3 500 Kč.
covník našel na zastávce MHD u hřiště občanMP na žádost soudu, MěÚ Jílové a jiných insti- ský průkaz a průkaz trenéra. MP telefonicky
tucí doručovala písemnosti do vlastních rukou, zkontaktovala majitele v Děčíně a doklady byly
rovněž prováděla místní šetření. MP také pomá- následně proti podpisu odevzdány.
hala zajišťovat pořádek při konání různých kul- - Dne 7. 3. 06 v 19:30 hod. byl obsluhou čerpací
turních, zábavných a společenských akcí pořáda- stanice v Jílovém oznámen nález zaběhnutého
ných městem nebo jinými organizacemi. Pětkrát psa - dlouhosrstého jezevčíka, který byl opatřen
byl do útulku v Děčíně předán zaběhnutý pes obojkem se známkou. Pes byl předán přivolaným
a šestkrát byl likvidován uhynulý pták.
pracovníkům útulku v Děčíně.
- Dne 2. 2. 06 bylo MP oznámeno napadení mezi - Dne 8. 3. v 00:50 hod. bylo MP telefonicky
dvěma psy. Jeden z chovatelů svého psa neudržel oznámeno svědkem, že viděl čtyři osoby vylézat
a ten zranil jiného psa tak, že bylo nutné veteri- přes plot areálu místní sběrny surovin. MP si na
nární ošetření. Oběma osobám bylo doporučeno pomoc přivolala hlídku PČR Sněžník se psem.
řešit případ dohodou mezi poškozenou a viní- Následným pátráním bylo zajištěno 5 osob romkem.
ské národnosti sedících v automobilu naproti
- Dne 4. 2. 06 bylo přijato oznámení o štěkání čerpací stanici, které byly důvodně podezřelé
a vytí neznámého psa ve vchodě panelového z tohoto vloupání. Věc byla předána přivolané
domu. MP zajistila jeho převoz do útulku v Děčí- PČR Děčín. Později bylo zjištěno, že někteří ze
ně.
zadržených se k činu doznali.
- Dne 6. 2. 06 bylo oznámeno odcizení SPZ z vozi- - Dne 11. 3. v 01:25 hod. požádala PČR Děčín
dla VW Passat zaparkovaného ve Spojové ulici. o spolupráci při zadržení osob, které byly účastní- Dne 7. 2. 06 byla na služebnu MP přivedena ky dopravní nehody a z místa odcházejí směrem
nalezená fenka rotwailera. Odvezl ji přivolaný do Jílového. V Martiněvsi řidič nezvládl řízení
pracovník útulku v Děčíně.
na zledovatělé vozovce, dostal smyk a spadl ze
- 14. 2. 06 ve 22:10 hod. bylo oznásrázu k domu u silnice. Po přímeno napadení a zranění způsojezdu MP na místo zde byl jeden
Tel: 412 550 277 z posádky havarovaného vozidla,
bené při neshodě mezi matkou
a synem. Během posledních
který tvrdil, že vozidlo řídil, přilet je to již několikátý případ,
čemž ze svědeckých výpovědích
proto byla věc opět postoupena
obyvatelů domu vyplynulo něco
k projednání před přestupkovou
jiného. Věc byla předána hlídce
komisí MěÚ Jílové.
DI PČR Děčín, která na místo po
- Dne 20. 2. 06 v 17:45 hod. bylo
chvíli přijela.
MP oznámeno, že v ul. Oblouko- Dne 11. 3. 06 byl oznámen nález
vá je mastná skvrna, pravděpouhynulé slepice, která se nachází
dobně nafta. MP na místě zjistila
v Jílovském potoce za hřištěm.
skvrnu v délce zhruba 50 metrů.
MP pro neschůdnost terénu přiProto byla přivolána místní jedvolala místní hasiče, kteří slepici
Tel: 602 109 927
notka Sboru dobrovolných hasivytáhli a následně ji MP dopravičů, která skvrnu sanovala.
la na pracoviště KVS do Děčína,
- Dne 20. 2. 06 v 19:40 hod. bylo MP oznámeno přičemž se později ukázalo, že šlo o utopenou
„ujetí“ bez zaplacení od místní benzinové pumpy slepici.
se škodou 300 Kč. Obsluha si zapsala SPZ. Lus- - Dne 12. 3. 06 ve 20:25 hod. požádala o pomoc
trací vyšlo najevo, že se jedná o vozidlo známých žena, která byla napadena svým bývalým příteděčínských delikventů. Poznatek byl předán lem, protože jí nechce vydat její nezletilé dítě.
PČR Děčín.
Jedná se o místní „známé ﬁrmy“, které v alko- Dne 21. 2. 06 byl MP oznámen nález uhynulého holovém opojení řeší svoje osobní věci a tím
ptáka na ul. Lipová. MP uhynulou kosí samici zaměstnávají MP a též obtěžují sousedy v domě.
předala na pracoviště KVS Děčín.
MP v bytě setrvala až do předání dítěte. Útoč- Dne 25. 2. 06 bylo opět oznámeno odcizení SPZ níkovi bylo sděleno, že věc bude dále postoupevozidla Peugeot 405 zaparkovaného na Javorské na k vyřízení na přestupkovou komisi při MěÚ
ulici.
Jílové.
- Dne 26. 2. 06 v 18:40 hod. byla poškozeným - Dne 25. 3. 06 dopoledne přišel na MP Jílové
oznámena malá dopravní nehoda na parkoviš- muž oznámit svou dopravní nehodu (proražení
ti v Lipové ulici. Po vzájemné komunikaci byla zábradlí a následný pád vozidla do Jílovského
zjištěna totožnost pravděpodobného viníka, potoka) v ulici Nábřeží – u můstku. Věc byla překterý neopatrně vyjížděl z řady zaparkovaných dána přivolané hlídce DI PČR Děčín.
aut a odřel vedle stojící auto. Zjištěné údaje byly - Dne 27. 3. 06 v 14:30 hod. byla společná hlídka
předány DI PČR Děčín.
MP a PČR požádána psovodem z protidrogo- Dne 26. 2. 06 v 19:50 hod. oznámila místní oby- vého oddělení PČR a pracovníky Celní správy
vatelka, že na zastávce ČD v Děčíně (u Pivova- o zadržení vozidla a jeho posádky. MP vozidlo
ru) byla okradena dvěma neznámými mladíky, zastavila a posádku předala. Dále pak zabezpekteří jí odcizili batoh s osobními věcmi, penězi čovala místo zákroku.
a doklady. Věc byla oznámena PČR Děčín.
- Dne 28. 3. 06 v 10:05 hod. opět ve společné
- Dne 28. 2. 06 v 17:00 hod. přivedly tři dívky na hlídce s PČR při řešení přestupku v dopravě
služebnu MP středně velkého psa neznámé rasy, byla strážníkem MP spatřena osoba z Jílového,
který byl přivázán u železné rohože u panelové- o které je známo, že je hledána a má nastoupit
ho domu v El. Krásnohorské. Pes byl předán při- výkon trestu. Osoba byla zadržena a předvedena
volanému pracovníkovi útulku v Děčíně.
na PČR v Děčíně.
- Dne 1. 3. ve 20:25 hod. bylo MP Děčín ozná- - Dne 30. 3. 06 v 15:45 hod. byl MP oznámen
meno, že před Plastimatem leží na chodníku pohyb psa okolo SCA. Pes byl pravděpodobně
sražená srnka. MP mrtvou srnku naložila poražen autem a byl předán přivolaným pracova odvezla. O nálezu byl informován člen Mysli- níkům útulku v Děčíně.
veckého sdružení Střela Jílové.
Jak

Co je CREATIVE Jílové
Občanské sdružení CREATIVE Jílové vzniklo
v roce 1999 a za cíl si klade podporovat nezávislou
kulturu a práci s dětmi. Sdružení má sedm členů
- důchodců. Většina z nich pracovala v divadle
a chtějí využít svých kontaktů z minulosti, aby
mohli obohatit kulturní dění i v našem městě.
Ve spolupráci s Petrou Nedvědovou, která má
na Městském úřadě Jílové na starosti kulturu,
pořádají výstavy na jílovském zámku a v loňském
roce začali realizovat setkání se známými herci
pod názvem Zámecké podvečery. V rámci těchto
pořadů již proběhla setkání s herci Janem Révaiem a Oldřichem Víznerem. V květnu se mohou
jílovští těšit na setkání s Josefem Cardou.
Jako většina neziskových organizací se potýká i CREATIVE Jílové s nedostatkem ﬁ nančních prostředků. Snaží se hledat sponzory mezi
podnikateli, ale těch, kteří by chtěli podporovat kulturu na malém městě, je zoufale málo
a velké ﬁ rmy a podniky se spíše soustřeďují na
akce takového charakteru, kde by se mohli více
mediálně zviditelnit. Mezi ty, kteří podporují
činnost občanského sdružení CREATIVE, patří
Městský úřad Jílové, Městský úřad Děčín, společnost BAUMAX ČR a SČE Děčín a EXPRES
cukrářská výrobna Děčín. V mnoha případech
nejde o ﬁ nanční výpomoc, ale třeba o slevu na
poskytované služby. CREATIVE Jílové je vděčno za každou podporu, které se jí dostává. Třeba
se v budoucnu najde i nějaký další mecenáš z řad
podniků či podnikatelů v Jílovém, který jeho činnost podpoří.
Anděla Gottsmannová,
předsedkyně CREATIVE Jílové

VYMALUJ SI SVOJI 107ČKU
V termínu od 1. do 30. dubna 2006 soutěžte
s námi o nejzajímavěji vymalovaný obrázek 107
na letáčku vloženém do našich novin.
Tři nejhezčí obrázky budou odměněny.
Obrázky můžete posílat nebo osobně donést na
adresu:
AUTO GROBÁR, s. r. o.
Folknářská 853
405 02 Děčín II
tel.: 412 510 886
Nezapomeňte uvést kontakt na sebe.
Soutěž není věkem omezena.

Zájezd s Osvětovou besedou
Jílové – Modrá
Osvětová beseda Jílové Modrá pořádá dne 20. 5.
2006 zájezd do Karlových
Varů a Kadaně, spojený
s prohlídkou starobylého
hradu Loket (románský
hrad s expozicí stavebního vývoje hradu, muzeem
historického porcelánu a historických zbraní, torzo
nejstarší románské rotundy se čtyřpatrovým vězením, románská věž s vyhlídkou, obřadní síň, rytířský sál...).
Odjezd autobusu v 7:00 hodin od SCA Packaging
Jílové, další zastávka v Modré u pošty.
Cena zájezdu: 60,- Kč dospělá osoba, 40,- Kč děti
a studenti.
Přihlášky přijímá: p. Miroslav Bartoš, Spojová 258,
tel. 412 550 286.

Zámecké podvečery...
tentokrát s Josefem Cardou
Za měsíc nás čeká další část nepravidelného cyklu Zámecké podvečery s... Tentokrát stane na
prknech jeviště Jílovského zámku výborný herec
a komik Josef Carda. Josef Carda se narodil v roce
1956 v Ústí nad Labem. Vystudoval herectví na
brněnské JAMU a poté působil v Divadle Husa
na provázku. Postupně prošel mnoha divadly, mj.
Činoherní studio, Prozatimní divadlo, Rokoko
nebo Divadlo Bez zábradlí. I když patří mezi skvělé herce (a to nejen komických rolí), proslavil se
především jako “sporťák“ Carda Retarda v pořadu TV Nova Tele Tele. V roce 1998 si Josef Carda
zahrál jednoho s policistů v seriálu Policajti z předměstí (1998). Objevil se také v několika ﬁ lmech,
např. Milenec lady Chatterleyové (1998), Rebelové
(2001), Kameňák 3 (2005) atd.
Vstupenky na toto představení je možno již nyní
rezervovat na telefonním čísle 412 557 738 nebo
602 194 585 u paní Petry Nedvědové. V květnu budou k dostání v běžném předprodeji, tedy
v knihovně, lékárně a traﬁce u koupaliště. Cena
vstupenek: 40,- Kč v předprodeji, 50,- Kč na zámku
před akcí.
(PeN)

Pod svícnem
bývá tma
Mámo, táto, proč už musím spát?
Chci si s vámi ještě povídat.
Tak málo jsme spolu byli,
ani jsme se nemazlili.
Pojďte aspoň na chvilinku,
Než se schoulím pod peřinku…
Hledali jste na Velký pátek poklad?
Určitě jste měli
důvod, ať už je
odpověď kladná
či nikoli. Nehledejte ho, máte ho
většina doma. Že
o něm nevíte? Že jste nevyhráli ani
nedědili? Ale ano, vyhráli jste, jen si to
možná neuvědomujete. Zrušte večerní televizní nudný rituál a prohlédněte. Zkuste něco mnohem jednoduššího, prostšího, ale o to víc naplňujícího.
Zajděte vedle do pokojíčku, posaďte
se k postýlce. Dívejte se, povídejte,
naslouchejte nebo jen tak pohlaďte…
Láska a pohoda, porozumění a pocit
naplnění prosvětlí váš domov stejně
jako paprsky jarního sluníčka.
Ne, opravdu nezavrhuji všechna ta
videa, DVD, PC, playstationy, a jiné
tolik oblíbené „chůvy“. Děti se s nimi
denně setkávají, vyrůstají mezi nimi,
patří k době. Ale zkuste to někdy
trochu jinak. Vím, vím, každodenní
kolotoč, nedostatek času, únava. Ale
ruku na srdce, nezakrýváme těmi všemi frázemi svou vlastní pohodlnost?
Pokusme se někdy jen tak na vyzkoušenou přestat se schovávat za všechny
ty výmluvy a jednat trošku srdíčkem.
Neodkládejme děti k vymoženostem
techniky, ač je to nejpohodlnější.
Vyrostou, ani se nenadějeme a řečeno
slovy básníka - setřený pel mládí do
květu nevrátíš.
Opravdu poklad hledat nemusíte. Stačí si uvědomit, že ho máte vlastně na
dosah. Chraňte si ho a važte.
…tak se mi to bude líbit moc,
Ještě pusu a pak dobrou noc!
Re-MŠ

CO V NOVOROČENKÁCH NEBYLO – IV. aneb Jílovské školy
Mateřské školy
Od ledna 2003 se o výchovu předškolních dětí stará Mateřská škola Jílové, okres Děčín, příspěvková
organizace. V současnosti pracuje ve dvou školních
budovách. Starší z nich (Javorská 312, část Jílové)
byla postavena v r. 1938, na školku byla přetvářena
postupně od r. 1948. V letech 1978 – 1981 prošla
celkovou rekonstrukcí, byly k ní přistaveny dva
nové pavilony. V průběhu rekonstrukčních prací se ze školky stala taková „škola na pochodu“.
Jednotlivá oddělení se na různé činnosti a polední
odpočinek neustále převáděla do budovy Mírové
náměstí 223 (dům se slunečními hodinami) a do
domu, který stával na místě dnešního panelového
domu Sněžnická 318 – 320. Provoz opravené školky
byl obnoven v březnu 1981. V té době do ní docházelo přes 140 dětí. Druhá, moderní budova je na
sídlišti (Průběžná 299, část Kamenná), sídlí zde
ředitelství školy. Otevřena byla v r. 1982 a neustále
slouží svému účelu, vloni byl nově upraven její venkovní areál. Obě budovy jsou ve vlastnictví města.
Pokud si je chcete prohlédnout, využijte pozvánky na „dny otevřených dveří“, kterou otiskujeme

na jiném místě tohoto vydání Jílovské sovy.
V předchozích třech dílech věnovaných základnímu školství jsem několikrát zmínil proměnlivost
počtu dětí. S tímto jevem se musela pochopitelně
vypořádat i organizace předškolní výchovy. A tak
se mateřské školy zřizovaly v řadě objektů po
celém městě.
Poválečné generace dětí docházely do mateřské
školy umístěné v areálu zámku, v budově, která se
nyní přestavuje na rehabilitační středisko (Mírové
náměstí 157, objekt ve vlastnictví města). Provoz
v ní byl ukončen po otevření výše uvedené školky
na Javorské ul.
Pro děti především z Kamenné a Martiněvsi
sloužily dvě školky. První, vila při hlavní silnici
(Teplická 116, část Martiněves, vpravo ve směru
jízdy do Děčína), kde byl provoz zahájen v říjnu
1946. Druhá, v domě Průběžná 11, část Kamenná,
a to od r. 1951. Oba tyto objekty jsou v současnosti
v soukromém vlastnictví.
V létě 1966 byla dokončena generální rekonstrukce objektu Teplická 126, část Martiněves (vila nad

tovární budovou, tzv. „traktorkou“, v současnosti
soukromý objekt). Do této nové školky byly převedeny děti z výše uvedených dvou školek a tím také
ukončen jejich provoz. Děti sem docházely až do r.
1982, kdy byla otevřena školka na sídlišti.
V Modré byla školka nejdříve v objektu místního
národního výboru (Modrá 23, objekt ve vlastnictví města). V 70. letech byla postavena v rámci
„Akce Z“ nová budova školky (Modrá 169, objekt
ve vlastnictví města), která svému účelu slouží
dosud. V 1. patře této budovy byla v letech 1991
– 2004 také jednotřídka základní školy. V současnosti spravuje budovu Základní škola Jílové.
Jedno oddělení mateřské školy se 24 dětmi bylo
v r. 1947 zřízeno i na Sněžníku. Své místo našlo ve
školní budově čp. 104, kterou jsem popsal v únorovém vydání Jílovské sovy. Na počátku 50. let bylo
oddělení pro malý počet dětí zrušeno. Důvodem
byl odchod řady příslušníků tehdy zrušené ﬁnanční stráže a jejich rodin ze Sněžníku.
(Dokončení příště: Další školská zařízení)
(mst)
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Životní jubilea
V tomto měsíci se dožívají významných životních výročí (65, 70, 75, 80,
81, 82 let a výše) někteří občané Jílového. I my se připojujeme se symbolickou kytičkou k ostatním gratulantům.
DUBEN
Bertóková Jiřina
Kamenná
Čeňková Margit
Kamenná
Černý Jiří
Kamenec
Doležal Jan
Kamenná
Doležalová Helena
Martiněves
Dvořáková Jiřina
Martiněves
Fialová Jiřina
Kamenná
Frýdová Milada
Kamenná
Kardová Verona
Kamenná
Laštůvková Marie
Kamenná
Levá Anna
Martiněves
Málek Josef
Martiněves
Mikysková Zdeňka
Kamenná
Nováková Božena
Kamenná
Pasiarová Rozálie
Jílové
Polák Václav
Kamenná
Prichoďko Alexandr Martiněves
Stýblo Jan
Modrá
Štichauer Pravomil
Kamenná
Vlková Magdaléna
Kamenná
(Uvedeno dle stavu známého v době
přípravy tohoto čísla.)

Závod míru juniorů
Ve dnech 10. 5. – 14. 5.
2006 se na území
Ústeckého kraje pojede ZÁVOD MÍRU
JUNIORŮ. V sobotu 13. 5. povede jeho
5. etapa přes Jílové.
Start je v 9,00 hod. v Děčíně u budovy SČE na Teplické ul., dále trasa
pokračuje: Teplická ul. – Bynov –
Jílové – Modrá – Libouchec – křižovatka nad obcí Chlumec – Liboňov
– Telnice – Nakléřov – Panenská
– Petrovice – státní hranice.
(mst)

Bezbariérové autobusy

Z NAŠÍ HISTORIE

Na základě připomínek z řad cestující veřejnosti jsme
požádali vedení Dopravního podniku města Děčína
o vyznačení spojů na lince č. 5 (Děčín – Jílové a zpět),
které jsou obsluhovány nízkopodlažními autobusy, tj.
bezbariérově přístupnými vozidly. Tyto vozy umožňují
snadnější nastupování zdravotně postiženým spoluobčanům, starším lidem či maminkám s kočárky. Zároveň
mají ve své výbavě sklopnou podlážku, která usnadní
nastoupení i lidem na invalidním vozíku.
Kompletní otištění takto doplněného jízdního řádu
v Jílovské sově není vzhledem k rozsáhlosti možné,
jedná se o čtyři strany formátu A4. Tento jízdní řád si
můžete prohlédnout na nástěnce v hale městského úřadu, je zveřejněn na internetové stránce našeho města
(www.mujilove.cz), v tištěné podobě si ho můžete kdykoliv vyzvednout v sekretariátu městského úřadu (1.
patro, p. Kozemčáková).
Pro úplnost uvádíme zjednodušený přehled těchto spojů:
Směr Jílové – Děčín - pracovní dny (čas odjezdů ze
zastávky „Jílové – náměstí“)
5,25 7,12 7,28 9,43 12,18 14,28 15,58 17,38
19,31 21,15 22,15 23,15
Směr Jílové – Děčín - víkendy (čas odjezdů ze zastávky
„Jílové – náměstí“)
5,16 6,58 (sobota) 7,14 9,00 11,20 13,18
17,38 19,31 21,15 22,15 23,15
Směr Děčín – Jílové – pracovní dny (čas odjezdů ze
zastávky „Děčín – autobus. nádraží“)
4,40 6,05 6,40 8,30 11,00 13,30 15,00
16,30 18,30 20,15 21,35 22,25
Směr Děčín - Jílové - víkendy (čas odjezdů ze zastávky
„Děčín – autobus. nádraží“)
4,35 5,55 (sobota) 6,30 7,50 10,30 12,25
16,30 18,30 20,15 21,35 22,25
Nutno dodat, že se jedná o neoﬁciální verzi, věcný obsah
je však správný a stejný jako jízdní řád současně schválený a používaný. Při nejbližším zákonném termínu pro
změny jízdních řádů (tj. v prosinci 2006) bude požádáno, aby označení uvedených spojů bylo oﬁciální.
Zároveň přidáváme telefonní číslo dispečinku dopravního podniku – 412 531 400, kde si mohou cestující denně ověřit, zda bezbariérový autobus skutečně pojede.
Dle informací dopravního podniku, se může vozidlo
např. porouchat nebo musí nečekaně „zaskočit“ na jiné
lince. Stává se to opravdu jen výjimečně, ale náhoda umí
být i nepříjemná.
(mst dle informací od p. Pavla Faugnera,
dopravního náměstka)

Železná ruda na Sněžníku
Kde se v dávných dobách těžila železná ruda, vznikaly
také hamry – kovárny a tavírny kovů. Ve sněžnickém
dole se těžila podpovrchová hnědelová ruda a protože
tam chyběla „rychlá voda“, která by hamr poháněla,
ruda se vozila do hamrů v Ostrově, Jílovém, Bynově
a snad i v Tisé. Rozvoz rudy příslušel liboucheckým
sedlákům. Do ostrovského hamru vedla ze Sněžníku
„železná cesta“, stejným směrem vedla a dosud existuje
i kamenitá cesta pro pěší. Od roku 1408 do roku 1437
patřil Ostrov Sigmundovi z Vartenberka, pána na Děčíně. Byl zapsán jako „im Kynigswalde hamry“ – hamr
v Královském lese. Pro horníky byla r. 1450 vybudována na Sněžníku vesnička. Největšího rozkvětu dosáhlo
panství za vlády rytířů z Bynova od roku 1534. Na Sněžníku dali pravděpodobně postavit kapli. Rod vyznával
luteránské náboženství a to byl asi důvod, proč byla
kaple v době násilné rekatolizace na začátku 17. století
zbořena. Zachoval se o ní pouze zápis Franze Fockeho,
liboucheckého děkana: „Zde stávala kaple, kterou lidé
sobě zbožně připomínali a přesto měla být díky narůstající osvícenské horlivosti zničena.“
Roku 1627 ruší Ferdinand II. Habsburský Majestát
Rudolfa II. o náboženské svobodě. Bratři z Bynova
prodávají svůj majetek za sumu 73 000 zlatých rýnských Kryštofu Šimonovi z Thunu a Čechy musí opustit. V roce 1669 koupil ostrovský hamr Maximilian
Thun a přeměnil ho na sklárnu.
Hutní mistr Gundelacher z Almerode poprvé r. 1674
ozdobil vánoční strom v Děčíně skleněnými jablíčky,
švestkami a koláčky. Sklářská huť však neprosperovala
a pravděpodobně pro nedostatek dřeva byla už r. 1680
hraběnkou Marií Adelheid Thunovou zavřena. Na
zašlé časy upomíná mezi přední a zadní částí Sněžníku u silnice kaplička, kterou dal postavit jeden sedlák
r. 1890 jako poděkování za záchranu spřežení, jež se
probořilo do díry bývalého rudného dolu.
Zdeňka Vaisová

UPOZORNĚNÍ PRO CESTUJÍCÍ
Od soboty 1. dubna 2006 byla po zimě opět zahájena víkendová
přeprava jízdních kol na Maxičky a Děčínský Sněžník. Pravidelné
spoje odjíždějí z autobusového nádraží v Děčíně IV. o sobotách,
nedělích a ve svátek v těchto časech: v 9,30 hod. (na Sněžník),
v 11,25 hod. (na Maxičky) a ve 13,55 hod. (na Sněžník). Kola se
nakládají pouze na autobusovém nádraží!
Dopravní podnik města Děčína, a.s.

FC JISKRA MODRÁ
rozpis jarní části II. ligy kopané žen
Ženský fotbalový tým hraje II. ligu kopané žen, kde hraje ve skupině
Čechy - Východ. V současné době je rozehraná jarní část ligy, přijďte
nás tedy povzbudit.
Domácí zápasy budou odehrány na hřišti v Kamenci.
13. kolo: neděle 23. 4. 2006, 14.00 hod. Modrá – Malá Skála
14. kolo: neděle 30. 4. 2006, 14.00 hod. Modrá – Ředice
15. kolo: neděle 7. 5. 2006, 14.00 hod. Modrá – Stará Lysá
16. kolo: neděle 14. 5. 2006, 14.00 hod. Trutnov – Modrá
17. kolo: neděle 21. 5. 2006, 14.00 hod. Modrá – Sobědruhy
18. kolo: sobota 27. 5. 2006, 15.00 hod. Rokytnice v Orl. h. – Modrá
10. kolo: neděle 4. 6. 2006, 14.30 hod. Česká Lípa – Modrá (odl. utkání)
(FC Jiskra Modrá – ženy)
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Na květen připravujeme...
6. 5. zahájení turistické sezóny na zámku
7. 5. Pojďte s námi do pohádky
12. 5. Ze Sněžníku do Itálie aneb Skoroolympijská stříbrná
13. 5. soutěž malých požárníků O putovní pohár
města Jílového
14. 5. SoliDeo - koncert ke Dni matek
21. 5. Zámecké podvečery s ... Josefem Cardou
27. 5. Duo Forte - pořad pro seniory

V dubnu ještě stihnete....
Jarní koncert Jílovského komorního
sboru a jeho hostů
pátek 21. 4. v 18:00 hodin
velký sál Jílovského zámku
vstupné: 20,- Kč v předprodeji,
30,- Kč na místě
jarní koncert s nově nastudovaným programem
Taneční polepšovna
sobota 22. 4., 17 - 19 hodin
závěrečná lekce taneční polepšovny
manželů Rottenbornových (určeno
pouze pro přihlášené páry)
Odpoledne s Karlem Hašlerem
neděle 23. 4. v 16:00 hodin
velký sál Jílovského zámku
vstupné: 20,- Kč v předprodeji,
30,- Kč na místě
odpoledne plné oblíbených písniček Karla Hašlera, během kterého
si můžete zazpívat nebo popovídat
s přáteli u sklenky dobrého vína či
kávy

Jako naprostý šílenci
sobota 29. 4.
představení cyklu „divadelní kavárna“, otevřeno od 17:00 hodin, samotné představení začne v 18:00 hodin,
před a po představení obsluha
vstupné: 20,- Kč v předprodeji,
30,- Kč na místě
Abraka dabra
neděle 30. 4. odpoledne
nádvoří Jílovského zámku
tradiční čarodějnické řádění
pořádá CMZČ Jílové
Pohádky a pověsti našeho kraje
Výstava Pohádky a pověsti našeho kraje se mezi návštěvníky zámku setkala
s velkým ohlasem. Máme tedy pro vás
několik dobrých zpráv: připravujeme
její pokračování, některé z nich vyjdou
v prázdninovém dvojčísle Jílovské sovy
a do třetice, uvažujeme o jejich vydání
ve formě sešitku.
(PeN)
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