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MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

Myslivosti zdar!
V sobotu 21. dubna se ke svému výročnímu
jednání sešli členové Mysliveckého sdružení
„Střela“ Jílové. Při hodnocení své činnosti
se ohlédli nejen za chodem
samotného sdružení, ale
také za hlavním posláním
organizace, kterým je péče
o zvěř a lov.
V uplynulém roce se sdružení naposledy rozloučilo s dlouholetým členem
p. Konfrštem, jeden ze členů z vážných
zdravotních důvodů se svojí činností
skončil. Členská základna se ustálila
na rovné dvacítce členů a pětici čekatelů na
členství. Sdružení využívá pro své potřeby
vlastní chalupu na Javorské ulici. Při jejím
zvelebování bylo odpracováno více než
600 brigádnických hodin. Spoustu dalších
hodin dobrovolné práce vykonali členové
na přípravě krmení, údržbou přidělených
posedů a krmných zařízení. Neobvyklou
činností byla pomoc městu při sčítání
drůbeže v rámci preventivních opatření
v době hrozící epidemie ptačí chřipky.
Po předminulé kruté zimě byly letošní zimní podmínky mnohem laskavější vůči lesní
zvěři. Lze konstatovat, že díky tomu je zvěř
v honitbě v dobré kondici. Předpokládá
se, že předloňský úbytek srnčí zvěře bude
letos nahrazen. Jedno z mála období, kdy
byla letos souvislá sněhová pokrývka,
bylo využito pro vyložení medikovaného
krmiva. Všechna krmná zařízení byla
minimálně 1x týdně doplňována tímto
krmivem. Náklady na zajištění péče o zvěř
v období r. 2006 – 2007 dosáhly téměř
28 tisíc korun.

Dvě naprosto rozdílné zimy ovlivnily
výsledky lovu. Předminulá krutá zima
výrazně zasáhla do stavu srnčí zvěře,
letošní zima skoupá na sníh ztížila lov jak
jelení, tak především černé zvěře. Bylo
uloveno celkem 10 kusů jelení zvěře (plán
byl 23 ks), 16 kusů srnčí zvěře (plán byl
31 ks), 22 kusů černé zvěře, 1 kus muﬂoní
zvěře. Mírná zima se podepsala, bohužel,
také na nárůstu počtu zvěře sražené
automobily. Snížení počtu ulovené zvěře Ve čtvrtek 10. května na nádvoří Jílovského zámku se uskutečnil DEN
se projevilo i v případě predátorů. Bylo S DENÍKEM, který uspořádala redakce Děčínského deníku. Snímek
uloveno pouze 13 lišek, to je cca 50 % ukazuje jednu z doprovodných akcí, a to aerobik nejmladších žákyň.
oproti minulému období.
V oblasti péče o drobnou zvěř jsou výsledky přes veškerou snahu nevalné. Svou
nepříznivou roli zde sehrálo opět nevyzpytatelné počasí. Stav bažantí zvěře se daří
navyšovat jen velice nepatrně, stavy zajíců Patříte mezi příznivce Sboru
jsou neuspokojivé. Jediný druh drobné dobrovolných hasičů Jílové – Modrá? Chcete se o nich dozvědět
zvěře, kterému se v současnosti daří,
co nejvíce? Chcete je kdykoliv
jsou divoké kachny. Dokázaly se úspěšně navštívit? Nabízíme Vám jednodupřizpůsobit životu mezi lidmi, nechávají ché, internetové řešení … otevřete
se krmit a jejich stavy se každoročně si nové internetové stránky jílovských hasičů, které mají adresu:
navyšují.
www.sdhjilovemodra.estranky.cz. Naleznete zde vše, co Vás
Důležitou oblastí práce sdružení je kyno- zajímá, od historie po současnost, od nejmenších dětských členů
logie. Jílovské sdružení splňuje zákonné až po výjezdovou jednotku, a samozřejmě řadu fotograﬁí.
podmínky pro provoz honitby jak v počtu, Pokud byste výše uvedenou adresu zapomněli, můžete se na
tak i v upotřebitelnosti jednotlivých psů. hasičské stránky dostat i přes webovou prezentaci města …
Mimoto jeden člen a dva čekatelé připravují www.mujilove.cz – Hasiči.
Tak vzhůru k počítači!
(mst)
další psy na zkoušky.
Takové je krátké ohlédnutí za uplynulým
mysliveckým rokem. Přejeme všem
členům, čekatelům, příznivcům našeho
mysliveckého sdružení, i všem milovníkům
Tentokrát se podíváme na samý okraj Krkopřírody mnoho úspěchů v roce 2007.
noš, do Harrachova, a to na výrobu krásné(dle podkladů MS Střela)
ho skla v modernizované soukromé sklárně,
ke které patří i malý pivovar. Tamní pivo
můžeme také ochutnat, neboť v ceně vstupného je kromě
prohlídky muzea a sklárny právě i ochutnávka piva. To vše
za 80 korun. Jistě zbude čas na procházku Harrachovem dle
vlastního zájmu. Odpoledne, v 15 hodin, jsme očekáváni
v Dětenicích, kde si prohlédneme zámek s pěknou zahradou.
Zde, na okraji Českého ráje, se seznámíme se životním stylem
šlechty na vesnickém panství, spatříme ojedinělou sbírku zbraní maltézských rytířů. Za hodinovou prohlídku zámku a zahrady zaplatíme 65 korun. Pak už nás čeká jen cesta domů pěknou
krajinou Dokeské pahorkatiny a okrajem Lužických hor.
Odjezd z Jílového ve čtvrtek 21. 6. ráno v 7,00 hod. z náměstí,
návrat mezi 18,00 - 19,00 hod. opět na náměstí.
Snímkem z 22. dubna 2007 se vracíme k Běhu do vrchu a ukazujeme, že název odpovídá Vstupné se bude vybírat v autobuse.
skutečnosti. Výsledky letošního již 22. ročníku závodu najdete na zadní straně tohoto Hezké počasí a pěkné zážitky jsou přáním pro tento výlet!
(spoz)
čísla novin.

Hasiči mají novou
webovku

Zájezd pro důchodce
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O ČEM JEDNALA
RADA MĚSTA JÍLOVÉHO

Na své 8. schůzi konané dne 16. dubna 2007
mimo jiné projednala:
- informaci o dopravní obslužnosti (dotace
na projektovou dokumentaci na autobusové
zálivy, přechody, způsob ﬁnancování dopravní
obslužnosti v 1. čtvrtletí 2007, možnost využití
dotací z Regionservisu aj.)
- petici občanů předanou starostovi města dne
4. 4. 2007 a nazvanou „Petice proti dálničnímu
přivaděči vedoucím městem Jílové u Děčína“,
v níž podepsaní občané odmítají tzv. 5. variantu dálničního přivaděče vedeného po drážním
tělese, na kterém je provozována dosud trať č. 132
Děčín - Oldřichov u Duchcova
- usnesení ze zasedání Hospodářské a sociální
rady okresu Děčín ze dne 5. března 2007 týkající
se přeložky silnice I/13 - dálniční přivaděč k dálnici D8 v úseku Děčín - Knínice
- stanovisko primátora statutárního města Děčín
k řešení dálničního přivaděče tak, aby řešení bylo
přínosem s minimálními negativními účinky
- studii na stavební úpravy bytového domu čp. 124
na Sněžníku s ohledem na další jeho využívání
- sdělení ze dne 3. 4. 2007 na Městský úřad Jílové, že dne 2. 4. 2007 zaniklo Občanské sdružení
Přátelé jílovských dětí
- nabídku společnosti Mladá Fronta, a. s., ze dne
30. 3. 2007 na prezentaci města Jílového v časopise Obchodní týdeník
- informace z jednání valné hromady Svazu ces-

tovního ruchu Deliteus ze dne 27. 3. 2007
- převzetí dopravního požárního automobilu
Iveco Daily pro SDH Jílové - Modrá dne
30. 3. 2007 a jeho zařazení do integrovaného
záchranného systému
- informaci a fotodokumentaci stavu bytu č. 4b
v domě Teplická 149, Jílové
- upozornění, že FC Jiskra Modrá dosud nezaplatila Městu Jílovému přefakturovanou částku
71.400,- Kč za fakturu č. 2006162 vystavenou
CNT-INFO, s. r. o., Horská 489/4, Děčín II,
za projektové práce pro FC Jiskra Modrá
- Pravidla pro příjem a vyřizování petic a stížností
s účinností od 17. 4. 2007
- užití znaku města Jílového jako součástí znaku
SDH Jílové - Modrá
- dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nemovitosti
p. p. č. 19/5 o výměře 18.000 m2 a st. p. č. 547
o výměře 58 m2, obojí v k. ú. Modrá u Děčína,
mezi Městem Jílové (pronajímatel) a FC Jiskra
Modrá (nájemce), kterým se prodlužuje nájemní smlouva do 31. 12. 2025 a vydává se souhlas
s oplocením pozemku
- dodatek č. 1 ke smlouvě na zhotovení videoprogramu uzavřené mezi Městem Jílové a Miroslavem Kabátem - MK Studio dne 21. 12. 2005
- souhlasné stanovisko Města Jílového coby vlastníka pozemků k záměru rekonstrukce tělovýchovného zařízení FC Jiskra Modrá (IV. etapa)
(tjm)

Pozvánka

na 6. zasedání Zastupitelstva města
Jílového, které se bude konat v úterý
22. května 2007 od 16 hodin v 1. patře
Jílovského zámku. Stěžejním bodem
programu jednání bude audit hospodaření
města za rok 2006.

Komu jsem se ztratil?
Ze sousední německé obce jsme dostali
ke zveřejnění následující zprávu.
„Jsem Beagle - kříženec asi 6 - 9 měsíců
starý a byl jsem nalezen v neděli odpoledne
1. 4. 2007 mezi 21.00 - 21.30 hodinou
v Rosenthalu, v osadě Ottomühle.
Pokud mne opět chcete, pak volejte, prosím,
policejní ředitelství v Sebnitz.“
Fotograﬁi ztraceného psa si můžete prohlédnout u tajemníka Městského úřadu Jílové, zde získáte i telefonní spojení
na německé partnery.
(tjm)

Provoz Mateřské školy Jílové
o letních prázdninách
Mateřská škola v době letních prázdnin
bude uzavřena následovně:
- budova Javorská 312
od 2. 7. do 3. 8. 2007,
- budova na sídlišti, Průběžná 299
od 23. 7. do 24. 8. 2007,
- tzn. obě budovy společně
od 23. 7. do 3. 8. 2007

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Na dubnovém zasedání Zastupitelstva města Jílového, které se konalo v úterý 24. 4., se sešlo 18 zastupitelů z celkového počtu 21 zastupitelů.
Zastupitelé mimo jiné projednali:
tělese, na kterém je provozována dosud trať č. 132 mentace ke stavbám na silnici I/13“
- zápis č. 3 z jednání ﬁnančního výboru ze dne Děčín - Oldřichov u Duchcova
- zveřejnění záměru využití domu čp. 124
16. 4. 2007
- informaci o činnosti Mikroregionu Labské skály na Sněžníku ke komerčním účelům
- zápis z 1. jednání kontrolního výboru ze dne za uplynulé období
- uvolnění ﬁnanční částky do výše 500 tisíc Kč
27. 3. 2007
- vystoupení p. Felzmanna (Sněžník čp. 76) z rozpočtu města jako návratnou půjčku RD
- čerpání rozpočtu města k 31. 3. 2007
v záležitosti zimní údržby na Sněžníku
Kamenná, spol. s r. o., s tím, že podmínky pro
- přehled kulturních a společenských akcí - prodejní cenu všech pohlednic vydaných Měs- čerpání a kontrolu budou stanoveny na příštím
na Jílovském zámku v roce 2006
tem Jílové ve výši 4,- Kč s účinností od 1. 5. 2007 zasedání zastupitelstva města
- studii „Jílové - dostavba kanalizační sítě“ zpra- - účetní závěrku a přezkoumání hospodaření - prodeje a pronájmy pozemků
covanou Severočeskou vodárenskou společností, Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Labské
(tjm)
a. s., Teplice, a jednání dne 28. 3. 2007 k této skály za r. 2006 dle Zprávy o výsledku přezkoustudii s projektanty, zástupci SVS, SČVK a města mání hospodaření DSO Mikroregion Labské skáJílového
ly za r. 2006 vydané Odborem kontroly Krajského
- informaci o dopravní obslužnosti (dotace úřadu Ústeckého kraje dne 15. 3. 2007
na projektovou dokumentaci na autobusové - závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí
zálivy, přechody, způsob ﬁnancování dopravní Mikroregion Labské skály k 31. 12. 2006: příobslužnosti v 1. čtvrtletí 2007, možnost využití jmy celkem: 1.141.000,- Kč, výdaje celkem:
dotací z Regionservisu, spolupráce s Fakultou 1.610.000,- Kč, a to dle Struktury hodnotící zprádopravní ČVUT Praha aj.)
vy DSO Mikroregion Labské skály k návrhu stát- petici občanů předanou starostovi města dne ního závěrečného účtu dle vyhlášky č. 419/2001
4. 4. 2007 a nazvanou „Petice proti dálničnímu Sb. ze dne 19. 2. 2007
přivaděči vedoucím městem Jílové u Děčína“, - podání žádosti o dotaci 100.000,- Kč z Fondu
v níž podepsaní občané odmítají tzv. 5. varian- na podporu rozvoje obcí od společnosti Regiontu dálničního přivaděče vedeného po drážním servis, s. r. o., Praha, na projekt „Projektová doku2

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
V JÍLOVÉM - 5. část

NEBEZPEČNÝ ODPAD
Nebezpečný odpad je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném ve vyhlášce
č. 381/2001Sb., v platném znění, a jakýkoliv jiný
odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných
vlastností, např. výbušnost, vysoká hořlavost, dráždivost, škodlivost zdraví, toxicita, žíravost, infekčnost, ekotoxicita.
Jedná se o:
- upotřebené motorové oleje, olejové ﬁltry,
- televizory, ledničky,
- barvy, lepidla, rozpouštědla, nádoby a štětce
s jejich zbytky,
- detergenty a odmašťovací přípravky,
- léky, injekční stříkačky, infuzní sety,
- pesticidy (chemické prostředky na ochranu
rostlin, hubení škůdců a plevelů),
- domácí kapalné i tuhé chemikálie,
- kyseliny, louhy, vývojky,
- baterie, akumulátory i s elektrolytem,
suché galvanické články,
- zářivky, výbojky a jiné předměty s obsahem rtuti.
Pro své nebezpečné vlastnosti tyto odpady nepatří
do sběrné nádoby na odpad (popelnice, kontejnery).
Nebezpečné odpady lze bezplatně odevzdat
ve sběrném dvoře umístěném ve výkupně Severočeských sběrných surovin, a.s., Nábřeží 107, Jílové.
Nespotřebované léky všeho druhu můžete odevzdat
v lékárně.
Sběrný dvůr v našem městě není určen k odevzdání
nebezpečných odpadů z podnikatelské sféry!

OBJEMNÝ ODPAD
Objemný odpad je odpad, který se svým rozměrem nevejde
do klasické popelnice či kontejneru. Mezi objemný odpad
patří nábytek, matrace, koberce,
linolea, textilie, boty, lyže, sáňky, boby, dveře, WC,
umyvadla, plastové vany apod.
V Jílovém lze objemný odpad odvést do sběrného
dvora umístěného ve výkupně Severočeských sběrných surovin, a. s., Nábřeží 107, Jílové. Každý občan
našeho města má možnost zdarma ročně odevzdat
objemný odpad o hmotnosti 500 kg.
Objemný odpad lze odložit do přistavovaných
velkokapacitních kontejnerů dle harmonogramu
při jarním svozu objemného odpadu z domácností, který je organizován na odlehlejších místech
města.
Na objemný odpad lze přistavit velkokapacitní kontejner přímo k objektu občana. Podmínky přistavení kontejneru jsou:
- do kontejneru smí přijít pouze objemný odpad
(tzn. neodkládat nebezpečný odpad, pneumatiky,
stavební odpad),
- kontejner lze přistavit pouze tam, kde nebude
bránit průjezdu aut (nejlépe na zahradu k objektu),
- zvolený typ kontejneru (5 m3, 7 m3, 10 m3) musí
být naplněn,
- platí se pouze nadlimitní množství objemného
odpadu (tj. při překročení limitu 500 kg za osobu
a rok), a to 600,- Kč za tunu.
(DruP)

VYHODNOCENÍ SVOZU OBJEMNÝCH ODPADŮ

Ve dnech 28. 3. - 2. 4. 2007 Technické služby Děčín, a. s.,
přistavovaly po městě dle harmonogramu velkokapacitní
kontejnery na objemný odpad, který se nevejde do běžných odpadních nádob. Z 11 stanovišť se odvezlo 17,62 t
objemného odpadu.
Někteří občané opět nerespektovali, že přistavené kontejnery byly určeny na objemný odpad a nikoliv na pneumatiky či odpad z autovraků (viz foto). Ve velkokapacitních
kontejnerech se objevilo 65 pneumatik!!! Několik dalších
Stanoviště

pneumatik a nebezpečné odpady (např.
televize, akumulátory)
se objevily také vedle
některých kontejnerů.
V následující tabulce
jsou uvedeny druhy
a množství odpadů
uložených v kontejnerech dle stanoviště:

Objemný odpad

Pneumatiky

1,46 t
1,26 t
2,00 t
1,66 t
1,60 t
1,66 t
1,70 t
1,40 t
2,32 t
0,82 t
1,74 t
17,62 t

14 ks
--8 ks
--6 ks
9 ks
4 ks
--6 ks
11 ks
7 ks
65 ks

1. Teplická ul. - u Příkré ul.
2. ul. El. Krásnohorské
3. kříž. ulic Javorská, Horská
4. Sněžnická ul. - požární nádrž
5. kříž. ulic Rekreační, Stezka
6. kříž. ulic Rekreační, Zahradní, Vilová
7. kříž. ulic Havlíčkova, Úzká
8. Modrá - u Motorestu
9. Modrá - točna
10. Kamenec - náměstíčko
11. Kamenec - u lesní cesty
CELKEM

Klauni na cestách

Prázdniny se kvapem
blíží, děti se rozjedou na
dovolené a na tábory,
a tak jsme jako poslední
vybrali pohádku s příznačným názvem
Klauni na cestách. Moc toho o pohádce
prozrazovat nechceme, ale prozradíme
aspoň tolik, že v ní dva veselí klauni jdou
světem od pohádky k pohádce. Setkají
se s línými strašidly, cesta je zavede i do
perníkové chaloupky. Jestli vás zajímá,
jak to půjde dál, musíte přijít. Poslední
pohádku divadelní sezóny uvádí Divadlo „M“ Duchcov v neděli 27. května
od 15 hodin.
(PeN)

Nová skládačka zámku
Od konce května bude pro všechny milovníky
hradů a zámků k dispozici nový propagační
materiál Jílovského zámku. Jedná se o osvědčenou skládačku, leporelo, ve které najdete text
se základními informacemi o historii zámku
a především spoustu krásných fotograﬁí.
Město vydalo již dva podobné materiály,
a to o Jílovém a Sněžníku. Všechny tyto propagační tiskoviny pocházejí z tvůrčí dílny děčínského fotografa a nakladatele p. Pavla Kovaříka
(www.pktdc.cz).
Věříme, že u této skládačky bude platit ono
moudré „do třetice všeho dobrého“.
(mst)

Kubánský houslista v Jílovém

V neděli 20. května v 19 hodin vystoupí na Jílovském
zámku skupina mladých
muzikantů z Texasu, kteří
mají na repertoáru písně ze současnosti.
Jako třešnička na dortu pak vystoupí host
večera, kubánský houslista Jaime Jorge.
Věnuje se především gospel music, ale
protože to bude opravdu vzácná návštěva, převypráví nám i svůj životní příběh
- o dětství na Kubě, o cestě do Spojených
států, o prvních krocích v hudbě. Určitě
si tohle vystoupení nenechte ujít, nebude
se opakovat!
(PeN)

Přijďte na dobrý oběd!

Školní jídelna při Základní škole Jílové nabízí odběr dobrých obědů během
letních prázdnin.
Cena: 36,- Kč (polévka + hlavní jídlo).
Informace: p. Eva Marhulová, vedoucí
jídelny, tel. č.: 412 550 264.

Události za duben 2007 - Jílové a okolí

1. Vykradená kůlna
Neznámý
pachatel se v době od 2. 4.
do 8. 4. 2007 vloupal do
kůlny u rekreační chaty
v Jílovém, odkud odcizil nářadí a prodlužovací kabely. Celková způsobená škoda odcizením a poškozením
je více než deset tisíc korun. Pachateli hrozí odnětí

svobody až na dva roky.
2. Opětné vloupání do restaurace „Sauna“
Za použití násilí se v době od 8. 4. do 10. 4. 2007
vloupal neznámý pachatel do restaurace Sauna. Nejprve vytlačil krycí desku okna, poté vnikl
do objektu a odcizil měděné trubky. Dopustil se tak
trestného činu krádeže vloupáním.
3. Odcizený osobní automobil Volkswagen
Dne 22. 4. 2007 bylo na linku 158 oznámeno
odcizení osobního automobilu Volkswagen Multi-

van. Neznámý pachatel zatím nezjištěným způsobem vnikl do vozu, překonal aktivní alarm a odcizil
ho. Způsobil tak škodu v řádech stovek tisíc korun.
4. Další odcizené vozidlo, škoda pouze 500 Kč
Za použití klíčů, které byl ponechány ve vozidle, odcizil neznámý pachatel v době od 22. 4.
do 23. 4. osobní automobil Moskvič. Pachatel tak
způsobil škodu 500 korun.
inspektor prap. Mgr. Jan Šmíd
tiskový mluvčí OŘ P ČR Děčín
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Zámecká kramle se blíží!

Loňská Zámecká kramlička měla velký úspěch
a těšila se velkému zájmu. Protože všechno
dopadlo na jedničku, organizátoři akce byli skvělí,
hosté i účinkující rovněž, rozšířila letos Slunečnice,
o.s., festival na dva dny. Tím se také název změnil
z Kramličky na kramli... A co nás letos na
„Humanitárním festivalu spojených světů“ čeká?
Bude toho hodně!
pátek 22. 6.
16:00 Přehlídka divadelních souborů lidí
s tělesným či psychickým postižením
20:00 Závěrečné představení poloprofesionálního
divadla, občerstvení, čajovna
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sobota 23. 6.
9:30 - 13:00 Soutěžní dopoledne, turnaj
o Hliněného Ríšu
13:00 - 20:00 Hudební, tvořivé a sportovní dílny
- ochutnejte jiný životní styl
13:30 - 20:00 Přehlídka hudebních skupin z míst
různých a věhlasu různého, ovšem všechny kvalitní (např. BAF, My music, Spolčení hlupců, Jack
Siuh, Kale, DECADESH)
00:00 - 01:00 Půlnoční ﬁlmový klub + kavárna
- Přehlídka nezávislé ﬁlmové tvorby.
občerstvení, pití, toalety, info stánky atp.
(PeN)

které bylo vzápětí eliminováno. Vzhledem k počtu osob
a jejich počínání byly na místo přivolány další dvě hlídky
Policie ČR z Děčína. MP dále 6
monitorovala místo, po té již 02 109 92
z místa stížnosti zaznamenány nebyly.
- Téže noci ve 2:25 hod. opět volal operační
důstojník Policie ČR Děčín, že jim byla oznámena
rvačka v baru Zanzibar a že na místo posílá dvě
autohlídky.MPnamístězjistila,ževětšina„oslavenců“
z restaurace U nádraží se přesunula do restaurace
Zanzibar. Jeden z nejvíce podnapilých hostů zde
dělal výtržnosti, proto jej chtěla ochranka vyvést
ven. Při zákroku muž kladl aktivní odpor a navíc
se jej snažil „bránit“ jiný podnapilý muž, který
zaútočil na jednoho ze strážníků. Bylo proti němu
použito donucovacích prostředků, přičemž došlo
k jeho zranění. MP přivolala zraněnému lékaře,
kterého ale následně odmítl. Největší z výtržníků byl Policií ČR zajištěn a odvezen do Děčína. Na další byl podán návrh na projednání
u komise pro projednávání přestupků při MěÚ
Jílové. Ke zranění strážníků nedošlo, proto ani jeden z útoků nebyl řešen jako trestný čin útoku
na veřejného činitele.
- Dne 8. 4. v 10:30 hod. bylo MP oznámeno, že na louce nad zahrádkami nad kostelem leží patrně zraněné tele. MP o tomto uvědomila chovatele z Kamence. Nakonec bylo
zjištěno, že tele bylo čerstvě narozené, ale matka
se k němu nemohla dostat kvůli ohradníku.
- Dne 13. 4. bylo MP oznámeno verbální napadení sprostými výrazy. Přestupek bude postoupen
k projednání na komisi pro projednávání přestupků
s podezřením na spáchání přestupku v občanském
soužití.
- Dne 20. 4. v 19:15 hod. na služebně MP oznámila
žena napadení v restauraci Sauna. Byla zraněna na
noze a v obličeji. MP ženě přivolala lékaře, a ta byla
následně převezena do nemocnice v Děčíně. Žena
též trvala na přivolání Policie ČR. Po jejím příjezdu
MP asistovala na místě, kde byly zjištěny podrobnosti události. Věc dále šetří Policie ČR Děčín.
- Dne 27. 4. ve 21:20 hod. přišla na služebnu MP
žena oznámit napadení svým druhem. Nejednalo
se zdaleka o ojedinělý případ, který MP nebo MěÚ
Jílové řešil. Vhledem k tomu, že její druh je Policií
ČR již vyšetřován na podezření z domácího násilí,
byla věc předána Policii ČR.
- Dne 29. 4. byla MP Jílové informována MP
Děčín o nálezu peněženky s doklady občana Jílového.
MP věci vrátila majiteli.
(Jak)
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le restaurace „Peklo“ pracovnicí Stavebního úřadu
Jílové.
- Dne 25. 3. ve 3:10 hod. byla kontaktována hlídka
MP při kontrole Mírového náměstí poškozeným
mužem s tím, že v restauraci Petra byl napaden
jiným (jemu známým) mužem úderem popelníku
do hlavy. Toto dosvědčily ještě tři ženy. Hlídka MP
pojala podezření ze spáchání trestného činu a na
místo byla též přivolána Policie ČR Děčín. Oznamovatel si ale po chvíli vše rozmyslel a na trestním
oznámení netrval.
- Dne 25. 3. kolem 19. hod. byla hlídka MP slovně
napadena „známou ﬁrmou R. H.“. Při zklidňování
dotyčného nakonec došlo k použití donucovacích
prostředků a drobnému zranění uvedené osoby. Ten
však na místě odmítl lékařské ošetření.
- Dne 29. 3. ve 21:20 hod. byla MP přivolána
do restaurace „Rudý dům“, kde dva hosté ničili
zařízení a chovali se hrubě. MP zjistila totožnost osob
a rozsah škody, která byla majitelem vyčíslena
na 500 Kč. Dále MP věc neřešila, protože majitel
trval na příjezdu Policie ČR, která si věc převzala.
- Dne 31. 3. ve 21:00 hod. byla MP požádána
Policií ČR Děčín o asistenci při potlačení rvačky
v restauraci „Rudý dům“. Po příjezdu na místo bylo
již po incidentu.
- Dne 1. 4. v nočních hodinách hlídka na ul. Javorská
u fary nalezla na silnici ležícího podnapilého muže.
Jednalo se o jednoho z místních bezdomovců, který
byl posléze „rozchozen“ a místo opustil.
- Dne 4. 4. v 7:15 hod. MP sdělil operační důstojník
Policie ČR Děčín, že volal nějaký občan, který jim
oznámil nález uhynulé divoké kachny na Teplické
ul. u čp. 38. Téhož dne v 9:30 hod. bylo přijato oznámení o uhynulé kočce na Sněžnické ulici. Hlídka
MP kachnu i kočku zajistila a převezla do Děčína
ke kaﬁlernímu zneškodnění.
- Dne 5. 4. ve 20:15 hod. bylo MP oznámeno,
že na zahradu domku se chce dostat nějaký pes
neurčité rasy. Hlídka psa zajistila a převezla do útulku v Děčíně.
- Dne 7. 4. ve 23:50 hod. požádala Policie ČR
Děčín o prošetření oznámení o hluku u restaurace
U nádraží. MP zjistila, že se zde koná oslava
narozenin a před restaurací se griluje a z otevřeného
vozidla hraje hudba. Řidič byl vyzván, aby hudbu
vypnul, což učinil. Ostatní účastníci pohybující
se venku byli též vyzváni, aby slavili uvnitř restaurace a ne venku, kde svým hlučným chováním ruší
ostatní občany. Situace byla ale dále vyhrocována
nejvíce podnapilými osobami, které provokovali
hlídku MP i ostatní a tím docházelo k dalšímu protiprávnímu jednání. Došlo i k napadení hlídky MP,
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V období od 1. 3. 2007 do 30. 4. 2007 Městská policie Jílové (dále jen „MP“) řešila 25 oznámení, na žádost soudu, MěÚ Jílové a jiných institucí doručovala
písemnosti do vlastních rukou, na žádost různých
orgánů prováděla místní šetření. Do městského
útulku byl třikrát předán zaběhnutý pes, čtyřikrát
oznámeny přestupky v dopravě, vyřídila třicetkrát
oznámení na odebrání bodů v kartě řidiče, dvakrát předán přestupek na komisi pro projednávání
přestupků. Na blokových pokutách bylo vybráno
17.600 Kč. Třikrát byla MP nahlášena ztráta peněženky s osobními a jinými doklady. Dvě peněženky s doklady byly nalezeny a nálezci předány
na služebně MP a následně pak majitelům. MP se ve
spolupráci s Dopravním inspektorátem Policie ČR
Děčín zúčastňovala dopravně bezpečnostních akcí
na katastru města Jílového, kde bylo kontrolováno
dodržování pravidel silničního provozu a měření
rychlosti vozidel v obci.
- Dne 7. 3. v 19:00 hod. bylo MP oznámeno, že na ul.
Lipová leží asi opilý cyklista. Hlídka na místě zjistila, že jde o muže přebývajícího ve statku na Horské ulici, který byl zraněn v obličeji. Dvě přítomné
dívky (zdravotní sestry) muži již poskytovaly první
pomoc. MP přivolala lékařskou pomoc a dopravní
policii. Muž byl silně podnapilý odvezen na ošetření
do nemocnice v Děčíně.
- Dne 8. 3. ve 2:56 hod. byl MP oznámen požární poplach, kdy hořel dům v Martiněvsi v areálu
Prchal plast. Hlídka MP zajišťovala průjezd požární
techniky.
- Dne 11. 3. kolem 22. hodiny byl MP zaznamenán hluk z petard na ulici Lipová. Za přestupek
byl blokově řešen jeden z mladíků. Dále byla provedena kontrola restaurace „Sauna“, kde se ve vestibulu zdržovali mladiství. Alkoholické nápoje jim
v restauraci podány nebyly, ale byli zjevně pod
vlivem alkoholu. Orientační dechovou zkouškou
u dvou mladíků bylo zjištěno 1,4 a 1,0 promile alkoholu v dechu. Mladíci byli MP převezeni do svého
bydliště a předáni rodičům. MP dále podala zprávu
příslušnému odboru MěÚ Jílové.
- Dne 17. 3. ve 23:50 hod. byla přijata stížnost na
hluk z restaurace „Rudý dům“. V restauraci hrála
hudební skupina a byla otevřená okna. MP personál
upozornila na tento nedostatek. Po uzavření oken se
hluk snížil. Další stížnosti zaznamenány nebyly.
- Dne 19. 3. v 17:30 hod. MP přijala oznámení
o pálení plastů a jiných odpadů u domku v Martiněvsi. Na místě bylo zjištěno, že majitel domku pálí
pouze dřevo, které zde zbylo po úklidu zahrady.
Žádné jiné materiály zjištěny nebyly.
- Dne 21. 3. od 22:20 hod. MP asistovala při kontro-
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SLOUPEK MĚSTSKÉ POLICIE

Jílovský pěvecký sbor
zpívá, láká, inzeruje
Víte, jak je to báječné být součástí
párty, která ladí i když člověk sám
o sobě - no přiznejme si to - nic moc.
Ukryt v houfu v sobě ale nalezne
nečekanou sílu, která mu dovolí
dokonce přiložit a zpívat forte, ačkoliv
jako sólista je třeba kuňka.
A přitom k tomu stačí jen mít hudební sluch, umět,
když ne přímo noty, tak alespoň sledovat jejich
linii a rytmus v partu a hlavně mít čas ve čtvrtek
v 17 hodin. Kde je škola na Mírovém náměstí, vám
každý poradí.
Tak si přijďte zazpívat.
Info: www.mujilove.cz, mobil: 731 582 618.

Co dál se stávající „třináctkou“?
V bouřlivé diskusi o výstavbě tzv. „dálničního
přivaděče“ poněkud zapadly do pozadí otázky
o dalším osudu stávající hlavní silnice č. I/13.
Pokud se „dálniční přivaděč“ opravdu postaví,
bude to, dle střízlivých odhadů, někdy za 6 – 10 let.
Ale co tedy bude do té doby se současnou „třináctkou“? Vydrží ten stále narůstající tlak dopravy?
Je tato silnice v pořádku? Není zapotřebí ji zdokonalit? Vybavit dalšími stavbami, které by zvýšily
bezpečnost dopravy?
Každému, odborníkům zrovna tak jako laické
veřejnosti, je jasné, že s rozvojem silniční a dálniční dopravy v České republice narůstá rok od roku
hustota provozu i na uvedené silnici. Nárůst je
patrný zvláště po zprovoznění úseku dálnice D8
od státní hranice s Německem po Ústí nad Labem.
Předpokládá se, že tento trend bude pokračovat
i nadále. Je nutné, aby města a obce podél silnice
č. I/13, příslušné státní a samosprávné instituce začaly řešit dnešní problémy.
Naše město požádalo Státní fond dopravní infrastruktury v Praze o ﬁnanční dotaci na zpracování
projektové dokumentace na stavby, které by měly
výrazně přispět ke zvýšení bezpečnosti provozu
a především chodců. V rámci této snahy by měla
být v tomto roce zpracována projektová dokumentace na další tři oboustranné autobusové zálivy,
a to v Martiněvsi u tiskárny STIPO, v Modré
u motorestu a u ﬁrmy PLAST. Tyto zálivy
by zároveň řešily přechody pro chodce
v uvedených místech. Vyprojektovány by měly být
ještě další dva přechody pro chodce – u koupaliště a na konečné zastávce v Jílovém, tj. při odbočce
na Kamenec. Oba přechody by měly splňovat
nejmodernější normy, měly by být vybaveny
prostředními ostrůvky, osvětlením a přechod

u koupaliště i světelnou signalizací (semafory).
S projektováním autobusového zálivu v Martiněvsi souvisí i vyprojektování chybějícího chodníku
od tiskárny STIPO po bývalou restauraci U kameníka.
Tato aktivita města má velkou podporu i ze strany
představitelů Ústeckého kraje. Uvedená projektová dokumentace představuje hodnotu celkem
693 000 Kč, z toho je žádána dotace ve výši
519 000 Kč, zbylá část by byla uhrazena z rozpočtu města. Po vypracování projektové dokumentace
by samozřejmě následovala snaha města o realizaci
jednotlivých staveb.
Kromě výše popsané aktivity nutno začít sérii
jednání s krajskou pobočkou Ředitelství silnic
a dálnic ČR. Při těchto jednáních budou zmíněna
i další důležitá témata, která již musí řešit stát nebo
kraj – rekonstrukce kamenného mostu u tzv. „ruďáku“ nebo výstavba nějakého jiného mostu na tomto
místě, doplnění a úpravy vodorovného i svislého
dopravního značení, oprava povrchu silnice, pravidelná měření hlučnosti a dalších dopadů silničního provozu a příslušná opatření ke zlepšení situace, pravidelná sčítání počtu projíždějících vozidel
a v neposlední řadě vzájemné předávání informací.
Město rovněž navázalo spolupráci s Dopravní
fakultou ČVUT Praha a požádalo o zpracování
studentských bakalářských nebo magisterských
prací na téma zlepšování situace na silnici č. I/13.
Měli jsme možnost vidět několik podobných prací pro jiná města a nutno říci, že neotřelé návrhy
studentů byly velmi zajímavé.
Takové jsou nynější snahy města o zlepšení dopravní situace na hlavní silnici. O dalším postupu budeme průběžně informovat.
(mst)

Vladimír Hron na zámku

Zámecké podvečery s Vladimírem Hronem byly teprve před pár dny - a i když
uzávěrka květnové Jílovské sovy bývá
hned zkraje měsíce, směle můžeme slíbit,
že se v červnové Sově k tomuto veleúspěšnému představení vrátíme - a to nejen ve fotograﬁi! A jak můžeme dopředu
vědět, že Podvečery byly veleúspěšné? Inu,
soudíme tak už z toho titulu, že vyprodáno bylo víc jak měsíc dopředu.
(PeN)

Hra s dětskými
kulturními pasy končí!

Milé děti! Jsme rádi, že jste s námi celý
rok hrály hru s dětskými kulturními pasy,
že jste pilně chodily na pohádky a sbíraly
razítka. Rok utekl jako voda, nás v květnu
čeká poslední, devátá pohádka a v červnu už jen vyhodnocení. Máte šanci ještě
posbírat poslední razítka třeba návštěvou
rozhledny na Sněžníku nebo prohlídkou
Jílovského zámku. A určitě to budou cenné body! Vyhodnocení hry proběhne ve
velkém sále Jílovského zámku 24. června,
kdy je potřeba, abyste přišly i s pasy. Pokud
víte, že nebudete moci přijít, stačí, když do
tohoto data donesete svůj kulturní pas do
kanceláře paní Petry Nedvědové na zámku, případně jej necháte v knihovně u paní
knihovnice. Dárky máme pro všechny, ti
nejúspěšnější pak dostanou i něco navíc!
A pozor, děti s kulturními pasy mají na
Balónkovou show, během níž výsledky vyhlásíme, vstup zdarma!
(PeN)
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Hospodářská a Sociální rada okresu Děčín
Předsednictvo Hospodářské a sociální rady okresu
Děčín projednalo na svém 5. řádném zasedání dne
5. března 2007 zprávu o současném stavu příprav
stavby:
„Přeložka silnice I/13 - dálniční přivaděč k dálnici
D8 v úseku Děčín - Knínice“.
P- HSR okresu Děčín:
Přijalo usnesení na základě, kterého považuje
vybudování dálničního přivaděče k dálnici D8 jako
stavbu, která řeší požadavky rozvoje města Děčín
a dalších měst a obcí v tomto regionu a která má
strategický význam pro hospodářský rozvoj celého
děčínského okresu a po propojení s Libereckým
krajem i celých Severozápadních Čech.
Důrazně odmítlo současnou mediální kampaň
odpůrců výstavby dálničního přivaděče, kterou
považuje za nelegitimní a cílenou, vedenou s jediným cílem prosadit lokální zájmy několika jednotlivých obyvatel, kterých se vybudování silniční
komunikace dotkne. Ze strany Občanských sdružení, které byly ustaveny s cílem zabránit stavbě v ose
železniční trati č. 132 v úseku Děčín - Oldřichov
u Duchcova, je účelově manipulováno s fakty, zveřejňované argumenty jsou zavádějící a mají jediný
cíl poškodit dobré jméno řady institucí, statutárních orgánů státu, Ústeckého kraje, měst a obcí,
včetně jejich statutárních představitelů.

Současný stav rovněž nezakládá názor, že ze strany
kompetentních orgánů nebudou dodrženy všechny
legislativní a procesní postupy včetně projednávání se všemi zákonem stanovenými organizacemi
a dotčenými orgány státní a veřejné správy a občanskou veřejností. Z tohoto důvodu tudíž nelze uplatňovat názor, že tyto základní povinnosti nebudou
splněny a že bude tudíž porušen zákon.
Stavba dálničního přivaděče z Děčína k dálnici D8
z Děčína do Knínic významným způsobem zvýší
úroveň a bezpečnost silničního provozu, odstraní
stávající kapacitní přetížení silnice I/13 a významným způsobem zlepší životní podmínky obyvatel
žijících a majících své nemovitosti podél stávající Teplické ulice v katastrech obcí Libouchec,
Kamenec, Modrá, Jílové, Martiněves, Bynov,
Dolní Oldřichov a v přilehlé části města Děčín.
Předsednictvo HSR okresu Děčín konstatuje,
že za současné situace absence potřebných legislativních dokladů není důvodná nutnost petičních
procesů ze strany obyvatel měst a obcí. Toto tvrzení odůvodňuje též i ta skutečnost, že občanům
jsou podsouvány mnohdy nepravdivé a zavádějící
argumenty na základě kterých údajně dojde k ohrožení životního prostředí a zdraví obyvatel vysokými emisemi oxidu dusíku či jiných škodlivých látek
do ovzduší, poškozování a znehodnocování nemo-

vitostí obyvatel žijících nad touto železniční tratí
ve čtvrti Letná a dalších negativních vlivů.
Občané nejsou ze strany odpůrců výstavby tohoto silničního přivaděče informováni, že pokud
by plánovaná stavba nebyla realizována, bude vliv
narůstající silniční a kamionové přepravy ohrožovat obyvatele daleko více než v případě vedení
přivaděče v ose železniční trati a ve větší míře než
dosud. Veškeré intenzity by vždy vyústily v hrdle
Teplické, Pivovarské ulice, Revolučním náměstí,
části Podmokelské ulice a u supermarketu Hypernova.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti může
dojít k situaci, že silniční přivaděč k dálnici
D 8 nebude postaven vůbec, což by pro budoucí
rozvoj nejen tohoto spádového území ale i celého okresu Děčín mělo katastrofální důsledky
na základě kterých by byla ohrožena další etapa
přeložky silnice I/13 za novým mostem přes Labe
a v pokračování v úseku Děčín - Březiny - Manušice s obchvatem města Benešov n. Pl. a dále ve směru na Liberec, kde je již stavba nové komunikace
dokončena.
Ing. Vladimír ŠPINAR
Tajemník HSR okresu Děčín
602 363 837
vladimir.spinar@mmdecin.cz

Policejní přebory
V době od 23. dubna do 26. dubna 2007 se konal
na základně Skupiny služební kynologie Sněžník II. ročník otevřené soutěže o putovní pohár Ředitele Služby cizinecké a pohraniční policie Ústí nad Labem ve vyhledávání
drog a výbušnin.
Účastníci v kategorii vyhledání výbušnin:
- ppor. Aschenbrenner Václav se služebním psem EMKA
z SSK OŘ PČR Teplice
- ppor. Jehlička Aleš se služebním psem REX z SSK OŘ
PČR Liberec
- prap. Pojedinec František se služebním psem QUATAN
z SSK SCaPP České Budějovice
- prap. Šnek Jan se služebním psem ARON z SSK SCaPP
Sněžník.
Účastníci v kategorii vyhledeání drog:
- ppor. Janoušek Pavel se služebním psem RALF z SSK SCaPP
České Budějovice
- ppor. Patzelt Jan se služebním psem ULKA z SSK SCaPP
Sněžník.
- prap. Dolanský Radim se služebním psem HEIDY z SSK
SCaPP Černousy
- prap. Hromádka Jiří se služebním psem WELS z SSK
Ssvč. kraje Ústí nad Labem.
Účastníci soutěže byli prověřeni v disciplíně poslušnosti
a několika pachových disciplínách, kde vyhledávali výbušniny, omamné a psychotropní látky ve školních třídách,
kancelářích, autobusech a zavazadlech.
Po několikadenním klání byly známy výsledky.
V kategorii vyhledání výbušnin:
1. ppor. Jehlička Aleš
2. ppor. Aschenbrenner Václav
3. prap. Šnek Jan + nejlepší poslušnost
4. prap. Pojedinec František
V kategorii vyhledání drog:
1. ppor. Patzelt Jan
2. prap. Hromádka Jiří + nejlepší poslušnost
3. ppor. Janoušek Pavel
4. prap. Dolanský Radim

6

V květnu stihnete
pátek - neděle 18. - 20. 5. Trabant sraz
- Celonárodní víkendové setkání majitelů vozů
Trabant s doplňkovým programem - spanilá jízda, historické vozy, jízda zručnosti
pořádá: Trabant klub
areál Jílovského zámku

Služební psi, kteří se zúčastnili soutěže, jsou plemene
německého ovčaka. U Policie České republiky se k vyhledání drog a výbušnin využivají i jiná plemena, jako například belgičtí ovčáci, labradoři, retrívři, ohaři a další.
Dle výsledkové listiny se ppor. Patzelt a pprap. Šnek
zúčastní celostátních přeborů SCPP konané v Novém
Městě pod Smrkem ve dnech 3. - 8. června 2007.
ppor. Patzelt Jan
vedoucí SSK Sněžník

neděle 20. 5. 15 - 19 hodin Odpoledne s Modravankou
- Odpolední taneček pro seniory a všechny, kdo
mají rádi dechovku. Zazpíváte si, zatančíte a s
přáteli se dobře pobavíte.
vstupné: 20,- Kč v předprodeji, 30,- Kč na místě
velký sál Jílovského zámku
neděle 27. 5. 15 hodin Klauni na cestách
- S klauny děti procestují pohádkou od návštěvy
líných strašidel až se nakonec dostanou k perníkové chaloupce. Pohádku vhodnou pro děti
od tří let uvádí Divadlo „M“.
vstupné: 10,- Kč děti, 15,- Kč dospělí
velký sál Jílovského zámku
(PeN)

VÝSTAVY

Začátek turistické sezóny na zámku znamená i nové výstavy. Tradičně v hale zámku bude
instalována výstava a historii Jílovského zámku,
ty další už budou zcela nové. Kouzelná místa tohoto kraje by měla inspirovat návštěvníky a turisty k dalším výletům po našem kraji. K hradům
a zámkům neodmyslitelně patří strašidla a i náš
zámek jich několik má - jsou z dílny keramického kroužku při CZMČ Jílové a také od keramičky Jolany Novotné. Poslední novou výstavou,
která obohatí zámek, bude výstava hrnečků
významné sběratelky z Varnsdorfu.
od 14. 5. (vstupní hala Jílovského zámku)
Historie Jílovského zámku

od 14. 5. (velký sál Jílovského zámku) Kouzelná
místa tohoto kraje
od 19. 5. (renesanční sklepení) Strašidla na zámku
od 1. 6. (schodiště) Hrnečky a hrnky - ušaté pohlazení
Tři expozice v renesančním sklepení, tedy
Památné kameny Jílového, Historie těžby ﬂuoritu
na Sněžníku a Rytíři z Bünau v Čechách a Sasku
zůstávají.
(PeN)

Činnost Základní školy Jílové
a MŠ Modrá v dubnu 2007

ZŠ

CMZČ

ŠSK

11. 4.

Fotografování žáků 1.stupně a mateřské školy ke Dni matek

16. 4.

Beseda 8. tříd se senátorem J. Zoserem

23. 4.

Přijímací zkoušky na střední školy

23. 4.

Třídní schůzky na 2. stupni a v 5. třídách

24. 4.

Třídní schůzky ve 3. a 4. třídách

25. 4.

Třídní schůzky v 1. a 2. třídách

5. - 7. 4.

Prohlídka budoucího letního tábora RS Tomášov
Vedoucí si prošli okolí tábora a seznámili se s krajinou a místy vhodnými
na výlety.

14. - 24. 4.

Burza jarních oděvů

21. 4.

Okresní kolo - Indiánská stezka
Letošní ročník se velice vydařil, z 32 jílovských dětí postoupilo 22 dětí do
krajského kola. Naše děti již po několik let postupují až do národního kola,
které se koná v Brně nebo Krásné Lípě a i tam se umisťují na předních místech.
Tato soutěž má již na naší škole pěknou tradici. Soutěž je sportovně vědomostní,
zaměřena na ochranu přírody, znalosti a dovednosti táborníka. Všem, kteří uspěli
v okresním kole v České Kamenici, GRATULUJEME!!!!

30. 4.

Abrakadabra – pálení čarodějnic
Dopoledne proběhla příměstská činnost, kde si děti připravily masky čarodějnic
a velkou čarodějnici k upálení. Odpoledne byl připraven pro děti v jílovské
zámecké zahradě program. Volila se miss čarodějnice, děti a ostatní návštěvníci
si mohli zakoupit vuřta a upéct si ho na ohni, který připravil Sbor dobrovolných
hasičů Jílové - Modrá, kterému tímto velice děkujeme za spolupráci při pořádání
letošních čarodějnic. Také chceme poděkovat odboru místního hospodářství za
poskytnutý materiál k soutěžím.

12. 4.

Okresní kolo ve vybíjené
Letos se družstvo dívek umístilo na 4. místě a družstvo chlapců na 5. místě.

19. 4.

Krajské ﬁnále v basketbalu starších žákyň ZŠ
Více informací v samostatném článku.

Kabelovka na internetu
Nemáte doma přípojku na kabelovou
televizi a přitom byste se chtěli podívat
na reportáže z Děčína, Jílového, Ústí nad
Labem a dalších měst? Není nic jednoduššího, než se podívat na internetovou stránku www.regiatv.cz. Určitě tam najdete,
co Vás zajímá. Zkuste to...
(mst)

Orientální večer se Shadiyah

Dubnový orientální večer se povedl. Touto
jednoduchou větou lze shrnout dvouhodinový barevný rej plný orientální hudby, barevných kostýmů, cinkání penízků
na šátcích. Tanec se dvěma šátky, tanec
se svícnem, tanec s mečem na hlavě, živé
bubínky páně Bashara, bubeníka původem z Jordánska, vystoupení tanečnice
Shadiyah i první veřejné vystoupení jejích
studentek, kurzistek převážně z Děčína.
Zkrátka, vyprodaný velký sál chvílemi
ani nedýchal... Čas byl i na dotazy, které
se nejčastěji točily kolem hry na bubny
a života v Orientě. A pokud litujete, že jste
nebyli, máte čeho litovat! A pokud, dámy,
máte chuť vyzkoušet orientální tance osobně, přihlaste se na čísle 412 557 738 nebo
602 194 585. Od podzimu bychom rádi
otevřeli spolu se Shadiyah kurz orientálních tanců i u nás v Jílovém.
(PeN)

Odpoledne s Modravankou

Příznivci dechové kapely Modravanka
a vy všichni, kdo máte rádi dechovku,
tanec a zpěv, máte v letošní sezóně poslední možnost sejít se ve velkém sále Jílovského zámku na tanečku! V neděli 20. května
od 15 hodin a na nikoho nečekáme. Příští možnost sejít se se svými oblíbenými
muzikanty budete mít až v září na Jílovských
slavnostech.
(PeN)

Připravujeme na červen:

Okresní kolo Indiánská stezka v České Kamenici

Výstava malířů rodáků
Blíží se Jílovské slavnosti 2007. Klub
žen přišel s nápadem uspořádat
výstavu obrazů od malířů rodáků
(profesionálních i amatérských).
Základem výstavy se zřejmě stanou díla akademických malířů p. Matouše a Sychrovského. Další
malíři amatéři rodáci (či malíři v Jílovém žijící)
vytvářeli a dodnes vytvářejí svá díla. Jsme přesvědčeny, že obrazy těchto malířů se nacházejí v četných
jílovských rodinách. Z nich jmenujeme např.
p. Doubravu, Hlavatého, Marka, Pasiara, Picku,
Sieberta, Šmída, možná existují další. Záměrem

výstavy je seznámit s touto výtvarnou činností
i ostatní obyvatele.
Žádáme o laskavé zapůjčení obrazů pro uspořádání
výstavy během letošních Jílovských slavností.
Výstava bude uspořádána v důstojném prostředí
Jílovského zámku. O bezpečnost exponátů bude
postaráno.
S případnými dotazy a nabídkami se obracejte,
prosím, na p. Mgr. Marii Böhmovou (mobil
723 880 941) nebo p. Petru Nedvědovou (tel.
412 557 738, mobil 602 194 585).
(Bhm)

7. 6. 17 hodin Zpívání na schodech
- Jílovský komorní sbor.
Tradiční zpívání na schodišti v budově
ZŠ na náměstí.
16. 6. 15 - 19 hodin Duo Forte
- odpolední taneček.
Poslední taneček před prázdninami!
20. 6. 19 hodin Koncert kubánského
houslisty Jaime Jorge.
Vynikající kubánský houslista hraje
především gospel music.
22. - 23. 6. Zámecká kramle.
Víkend plný divadla, muziky, sportu,
zábavy a setkávání se s milými lidmi.
24. 6. 15 hodin Balónková show
+ výsledky celoroční hry s dětskými
kulturními pasy. Hra vyvrcholí
odměňováním nejúspěšnějších
i těch méně úspěšných sběračů razítek!
(PeN)
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Mezinárodní letní biatlon v Jílovém

Úspěšný biatlonový víkend mají za sebou pořadatelé z Klubu biatlonu Jílové. V posledním dubnovém víkendu již tradičně organizovali Regionální
závody Českého poháru v letním biatlonu a Memoriál Ludvy Vojtka. Tradiční místo závodu – střelnici
SSK v Boleticích museli tentokrát z organizačních
důvodů opustit a přesunout se na závodiště v areálu chaty Mír v Jílovém, kde naposledy pořádali
Mistrovství ČR v letním biatlonu žactva v roce
2006. Jedinou nevýhodou areálu v Jílovém bylo to,
že všechny kategorie včetně dorostu a dospělých
musely střílet ze vzduchovky. I přes toto omezení
a také díky nádhernému letnímu počasí se sjelo do
Jílového více než osmdesát závodníků z devíti českých a čtyř německých klubů.
Prvním závodem sobotního programu byl
rychlostní závod – 6. Memoriál Ludvy Vojtka.
V tomto závodě vybojovali tato medailová umístění závodníci z Ústeckého kraje: přípravka hoši:
1. Jakub Věchet, 2. Michal Stínil, 3. Pavel Holeček,
přípravka dívky: 1. Adéla Holečková (všichni Jílové), žáci A: 1. Tomáš Pavlík (Kadaň), žáci B: 1. Jan
Plechatý (Podmokly), 2. Tomáš Bírovka (Jílové),
žákyně B: 2. Lucie Sychrovská, 3. Lenka Aronová,
žáci C: 1. Jakub Kalík, 3. Ondřej Věchet, žákyně
C: 1. Sabina Roďanová, 2. Anna Vlčková, dorostenci A: 1. Adam Přibyl, dorostenci B: 1. Tomáš Dvořák (všichni Jílové). Odpoledne byl na programu
vložený závod štafet mix dvojic, který je takovým
odlehčeným závodem pro pobavení, kdy startují
společně vylosované dvojice závodníků z různých
klubů. Letos startovalo 28 dvojic a vítězství získal
pár Jakub Kalík (Jílové) a Lucie Svobodová (Rover
Praha), druhé místo Oliver Szabo a Jan Břečka (oba
Rover Praha) a třetí místo Barbora Jírová (Rover
Praha) a Yvette Roch (Nunchritz, Německo).
V podvečer následovalo vyhlášení výsledků a pak
se jednotlivé výpravy věnovaly vlastním programům – tj. návštěvě děčínského bazénu nebo rozhledny na Děčínském Sněžníku.
V neděli byly na pořadu dva závody patřící do
Českého poháru. Nejdříve opět rychlostní závod.

Vítězství v jednotlivých kategoriích získali: přípravka dívky - Nikola Majcherová (Manušice),
přípravka hoši - Věchet Jakub (Jílové), žáci A - Sandro Syska (Brand-Erbisdorf, Německo), žákyně
A - Barbora Jírová (Rover Praha), žáci B - Tomáš
Bírovka, žákyně C - Anna Vlčková, žáci C - Ondřej Věchet (všichni Jílové), dorostenky A - Nikola
Szabová, dorostenci A - David Kukačka (oba Rover
Praha), dorostenci B - Tomáš Dvořák (Jílové), Juniorky - Miroslava Špácová ml. (Střelka Brno), ženy
A – Yvette Roch (Nunchritz, Německo), muži A Dušan Stínil (nereg.), ženy B – Šárka Půlkrabová
(Manušice), ženy C - Miroslava Špácová (Rover
Praha), muži B - Tomáš Fúsek (Jablonec), muži C
- Uwe Scherz (Zerbst, Německo).
Posledním závodem celého víkendu byl nejatraktivnější rychlostní závod se skupinovými starty, kdy jednotlivé kategorie startovaly najednou
a byl okamžitý přehled o aktuálním pořadí. V tuto
chvíli to v areálu chaty Mír vřelo a divácká kulisa
příchozích, rodičů, trenérů a ostatních závodníků
povzbuzovala své favority. I v posledním závodě domácí výborně bojovali a další vítězství pro
domácí získali: přípravka hoši - Jakub Věchet,
žákyně B - Lucie Sychrovská, žáci C - Jakub Kalík, žákyně C - Sabina Roďanová a dorostenci
B - Tomáš Dvořák.
Po krátké pauze následovalo slavnostní vyhlášení
výsledků a pozvání na další soutěž do areálu chaty
Mír v Jílovém, kterou bude v posledním zářijovém
víkendu 2. ročník Jílovského BIKEBIATLONU.
Biatlonový víkend tedy dopadl pro jílovské na
výbornou a ještě by rádi touto formou poděkovali
všem, kdo se podíleli na vlastní organizaci a řízení závodů, dále provozovatelům areálu chaty Mír
za výborné zázemí a sponzorům za poskytovanou
výpomoc, jmenovitě: Severobal Děčín, s.r.o., Bella
Nábytek Boletice, SCA Packaging Česká republika,
s.r.o., Plaston Šluknov CR, s.r.o., Lékárna CENTRUM Děčín a město Jílové.

Krajské ﬁnále
v basketbalu starších
žákyň ZŠ

Hudy Boulder
CUP Modřín 2007

Dne 19. 4. 2007 reprezentovalo družstvo basketbalistek našeho školního sportovního klubu okres
Děčín v krajském ﬁnále v Litoměřicích.
Naše děvčata v sestavě Tangová, Kulhánková,
Špačková, Sanktusová, Rynešová, Vlčková a Švejdarová neokusila ani jednou hořkost porážky.
Postupně porazila
Most
10 : 6
Teplice
21 : 0
Litoměřice 15 : 13
Ústí n. L. 17 : 4
S plným počtem bodů a celkovým skóre 63 : 23 se
naše družstvo stalo opět vítězem krajského ﬁnále.
Střelkyně vítězů:
Veronika Tangová
29
Anička Kulhánková
12
Pavla Špačková
11
Alena Sanktusová
11
Trenéři družstva: Pavel Hryzlák, Vlastimil Chytrý
Doprava vlastními auty: p. Kulhánková, p. Sanktus
Blahopřejeme našim krajským přebornicím a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy, města
Jílového a okresu Děčín!!!
Mgr. Pavel Hryzlák
vedoucí ŠSK ZŠ Jílové
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Luboš Přibyl (tel.: 602 951 779)

V neděli 16. června předvedou své umění vyznavači boulderingu, a to na výše uvedeném lezeckém
závodu. Podobné závody se uskutečnily v Jílovém
poprvé před dvěma lety. Připomeňme si, že bouldering je jedna z lezeckých disciplín, při které

se zdolávají velké, přírodní kameny. Lezci nepoužívají lana, jistotu jim poskytuje speciální matrace.
Styl je velmi dobře patrný z ilustrační fotograﬁe
pořízené právě při předloňském klání.
Závod se uskuteční ve skalnaté oblasti „Modřín“,
která je v blízkosti tzv. Anglického parčíku, nedaleko silnice z Jílového na Sněžník.
Podrobné informace:
www.hudy.cz – Novinky – Climbing news

(mst)

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.

Květen

Adalbertmanová Elena
Beránek Oldřich
Čáslavková Drahomíra
Formánek Josef
Gézová Marie
Havlová Květoslava
Honzíková Oldřiška
Hrabě Antonín
Kánská Věra
Kumstátová Věra
Krátký Josef
Lepešková Bohumila
Lišková Marie
Máčková Krista
Píčová Vlasta
Píro Jan
Řádková Květoslava
Sladký Václav
Slámová Jiřina
Sochůrek Josef
Staňková Ludmila
Sychrovská Marie
Vondrášková Miroslava

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

(Uvedeno dle stavu známého v době přípravy tohoto čísla.)
Dne 26. května letošního roku tomu bude jeden rok,
co nás opustil p. Pavel Kovář.
Vzpomíná manželka s rodinou.
V úterý 22. května 2007 uplynou dva roky od úmrtí
mého manžela p. Lubomíra Švejnohy.
Vzpomínají manželka a děti.

Vítězové běhu do vrchu
jméno
klub
kategorie
Adéla Stránská
Č.Třebová
juniorky
Pavla Matyášová
Úpice
ženy do 34
Eva Jirásková
Č.Třebová
ženy 35-49
Jilemnice
ženy 50 a výš Miloslava Vraštilová
Jakub Kalík
Jílové
junioři
Michal Horáček
Č.Třebová
muži do 39
Josef Gombita
Most
muži 40-49
Petr Kirsch
Most
muži 50-59
Josef Les
Úpice
muži 60-69
Daniel Málek
Jílové
muži 70 a výš
Úplná výsledková listina je na www.iscarex.cz - sport
Český pohár v běhu do vrchu 2007.

čas
45:14:00
32:05:00
45:07:00
49:32:00
41:57:00
29:48:00
33:10:00
31:44:00
40:35:00
1:06:21
- saucony,

BLAHOPŘÁNÍ

Dne 11.5.2007 oslavila 95. narozeniny paní učitelka
Marie Sychrovská. Za všechny bývalé žáky
přeji všechno nejlepší.
Božena Sýkorová
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