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MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

OSMIČKY NA KONCI ...
Letopočet s osmičkou na konci se zdá být důležitým nejen pro Jílové, ale i pro celou naši zemi. Proč by jinak vznikala řada dokumentů
o „osmičkách na konci“. My jsme si tenhle nápad vypůjčili a z publikace Dějiny Děčína v datech s laskavým svolením autorky (sestavila
Jiřina Kaplanová, vydala Městská knihovna Děčín v roce 2006) vybrali několik událostí s osmičkou z našeho regionu. O dalších se dočtete na webových stránkách města.
1348 – V historických pramenech poprvé zmíněno město Eulau – Jílové.
1408 – Letopisy uvádějí velikou povodeň v Míšni, která zřejmě postihla i Děčínsko.
1478 – V děčínské městské listině se zmiňují poprvé Březiny jako místo – in der Birkicht.
1538 – Rudolf z Bünau vydává privilegium, které potvrzuje solný monopol města Děčína.
1618 – Děčín se neúčastní povstání českých stavů, i když s ním sympatizuje.
1628 – Děčínské panství koupil Kryštof Šimon Thun, generál císařského vojska a člen řádu maltézských rytířů.
1648 – Švédové pod velením Koppyho dobyli město Děčín i zámek, aby mohli po Labi dopravovat válečnou kořist uloupenou
v Čechách.
1658 – V oblasti u později postaveného Kristina Hrádku ulovili posledního medvěda na Děčínsku.
1668 – Na děčínském náměstí byla postavena Loreta, sloužila jako hrobka rodu Thunů.
(Dnes v těch místech stojí budova soudu, kartuše z Lorety je umístěna na bývalé kočárovně na nádvoří Jílovského zámku,
pozn. redakce.)
1678 – V Růžové zahradě byla postavena sala terrena. V témže roce začíná stavba kostela Povýšení sv. Kříže.
1758 – Sklář Josef Kittl založil osadu Kytlice.
1818 – Pro lázeňské hosty dal hrabě František Antonín Thun zřídit první turistické cesty v Horním Žlebu.
1838 – Dne 14. 6. proplul Děčínem první parník. Patřil Saským paroplavebním společnostem a nesl jméno Königin Maria.
1848 – Rok zrušení roboty a revolučních událostí. V Děčíně vznikla národní garda a byla zrušena závislost města na vrchnosti.
1848 – Byly zrušeny bývalé kraje, které se dělily na panství (podle starého uspořádání patřil Děčín do Litoměřického kraje).
Vznikly okresy. Děčín se stal sídlem okresního hejtmanství.
1878 – Začala výstavba přístavu a překladiště v Loubí.
1878 – 25. 3. vznikl „Horský spolek pro České Švýcarsko“. Tento turistický spolek udržoval turistické cesty a jeho přičiněním vzniklo
mnoho turistických chat, restaurací a posezení v přírodě.
1888 – Konaly se první horolezecké výstupy na pískovcové věže v okolí Pravčické brány.
1898 – Pro turisty byl zahájen provoz pramic na Divoké soutěsce.
Příště budeme pokračovat osmičkami ve 20. století.
(PeN)

POZVÁNKA
na 15. zasedání Zastupitelstva města Jílového, které se bude konat v úterý 22. dubna 2008 od
16 hodin v 1. patře Jílovského zámku. Program bude zveřejněn na plakátech.
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
V úterý 11. března 2008 se konalo 14. zasedání Zastupitelstva města Jílového. Přítomno bylo 17 zastupitelů z celkového počtu 21 zastupitelů. Zastupitelstvo města projednalo:
• zápis kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 21. 2. 2008 ke stížnosti p. Rudolfa Felzmanna ze Sněžníku
• zápis z jednání hlavní inventarizační komise města ze dne 27. 2. 2008, jakož i odpis položek z majetku města dle uvedeného zápisu
• postup prací na projektu výstavby rodinných domů „RD Kamenná“
• průběh přípravy projektu „Revitalizace a regenerace centra města Jílového“
• dopis Správy železniční dopravní cesty, st. o., Praha ze dne 26. 2. 2008 ve věci zrušení regionální dráhy Děčín – Oldřichov u Duchcova,
jakož i nesouhlasné stanovisko města k zahájení správního řízení ve věci zrušení uvedené dráhy, a to až do doby vydání rozhodnutí o trase
výstavby přeložky silnice č. I/13
• výsledky jednání se zástupci zahrádkářské kolonie „Za kostelem“
• dopis p. Aloise Musila z Kamence o stavu cest a chodníků v části obce Kamenec a Modrá ze dne 26. 2. 2008
• prodej hasičského automobilu Tatra T 148 odepsaného z majetku města formou kupní smlouvy mezi obcemi za cenu cca 100.000,- Kč
• pořízení hasičského automobilu zn. IFA od obce Doubice do majetku Města Jílového za kupní cenu 20.000,- Kč
• uzavření Smlouvy o partnerství na realizaci projektu „Revitalizace a regenerace centra města Jílového“ mezi Městem Jílové a Mikroregionem Labské skály
• podání žádosti Mikroregionem Labské skály o dotaci 100.000,- Kč z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje na r. 2008 na aktualizaci Strategie rozvoje mikroregionu, jakož i spoluﬁnancování uvedeného projektu aktualizace z rozpočtu mikroregionu na r. 2008 ve výši
100.000,- Kč
Kompletní usnesení na www.mujilove.cz – Samospráva – Zastupitelstvo – Usnesení.

O ČEM JEDNALA RADA MĚSTA JÍLOVÉHO

Na své 23. schůzi konané dne 17. března 2008 mimo jiné projednala:
odpověď žadatelům o pronájem části pozemku p.č. 636/15 v k.ú. Martiněves u Děčína za účelem výstavby garáží
žádost o souhlas s pokácením stromů na pronajatém pozemku předloženou p. Františkem Šafrem z Jílového
nabídku vysílaček pro Městskou polici Jílové a Jednotku Sboru dobrovolných hasičů Jílové - Modrá ﬁrmou KOMS MĚLNÍK, a.s.
informaci f. Telefonica O2 Czech Republik, a.s., o demontáži dvou nevyužívaných veřejných telefonních automatů v části Modrá
(u f. Plast) a na ul. Teplická (u f. SCA Packaging)
děkovný dopis za příspěvek 500,- Kč na jízdné autobusy do Bynova a zpět
upozornění Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství na možnost smluvní ochrany evropsky
významné lokality (lokalita výskytu netopýrů v budově ZŠ na Mírovém nám., Jílové)
zajištění provozu cyklobusů na lince Děčín – Sněžník
přehled počtu narozených dětí v Jílovém za období 2003 – 2007
informace o setkání představitelů měst Jílového, České Kamenice a Benešova nad Ploučnicí dne 14. 3. 2008
přípravu mapových podkladů v návaznosti na dopis p. Aloise Musila ze dne 26. 2. 2008
závěry 14. zasedání Zastupitelstva města Jílového ze dne 11. 3. 2008
smlouvy o nájmu hrobových míst
pokácení břízy rostoucí v ul. V Zeleni u č.p. 314 na p.p.č. 3035/4 v k.ú. Jílové u Děčína
pokácení pěti vzrostlých vrb rostoucích podél ul. Stezka na p.p.č. 693/1 v k.ú. Martiněves u Děčína
uložení sedimentu vytěženého z bývalé požární nádrže Instala, Javorská ul., Jílové na deponii Města Jílového v ul. Horská pro
žadatele Český rybářský svaz, Místní organizace Děčín
členství Ing. Miroslava Fliegela, tajemníka Městského úřadu Jílové, ve Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR
výběrové řízení na funkci vedoucí Odboru místního hospodářství Městského úřadu Jílové
Kompletní usnesení na www.mujilove.cz – Samospráva – Rada – Usnesení.
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ZÁJEZD NA ZÁMEK MANĚTÍN
Osvětová beseda Jílové – Modrá pořádá autobusový zájezd na zámek Manětín, barokní perlu západních Čech.
Na zpáteční cestě bude následovat prohlídka města Žatce.
Termín zájezdu: 17. 5. 2008
Odjezd autobusu: v 7,00 hod. od SCA Packaging Jílové,
další zastávka v Modré u poštovního úřadu
Cena zájezdu: 60 Kč dospělí, 40 Kč děti do 15 let
Přihlášky přijímá: p. Miroslav Bartoš, Spojová 258,
Jílové, tel.: 732 499 461.
(OB)
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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O NÁVRHU 1. ZMĚNY
ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU JÍLOVÉ
Stavební úřad Městského úřadu Jílové, okres Děčín, jako pořizovatel územně plánovací dokumentace ve smyslu ust. § 6 odst. 2 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění zákona č. 68/2007 Sb. (dále jen „stavební zákon“), v souladu s ustanovením
§ 52 stavebního zákona oznamuje
vystavení a veřejné projednání návrhu 1. změny územního plánu sídelního útvaru Jílové.
Veřejné projednání se uskuteční
dne 6. 5. 2008 od 14.00 hod.
v zasedací místnosti Městského úřadu Jílové, Mírové nám. 280, Jílové, okres Děčín, II. patro.
Veřejné nahlédnutí do dokumentace bude umožněno v souladu s ustanovením § 52 odst. 1 stavebního zákona po dobu 30 dnů ode dne
doručení veřejné vyhlášky, tj. v období od 3. 4. 2008 do 2. 5. 2008, na podatelně Městského úřadu Jílové, Mírové nám. 280, Jílové, okres
Děčín (pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hod., ostatní dny od 8.00 do 15.00 hod.) a na stavebním úřadě tamtéž, v úřední dny (pondělí a
středa od 8.00 do 17.00 hod.).
Návrh v elektronické podobě bude vystaven na internetové adrese: http://www.mujilove.cz/.

Upozornění:
a) námitky proti návrhu územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti
b) nejpozději při veřejném projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby podle odstavce a) námitky, ve kterých
musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Dotčené orgány
uplatní na závěr veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a námitkám. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám
a námitkám se nepřihlíží.
Soňa Vydrželová
vedoucí stavebního úřadu

Přeložka silnice I/13 Děčín - D8
Ministerstvo životního prostředí zaslalo Městu Jílovému ke zveřejnění posudek o vlivech záměru na životní prostředí stavby “Přeložka silnice I/13 Děčín - D8”. Posudek byl zveřejněn na fyzické a elektronické úřední desce města v termínu od 28. 3. 2008 do 14. 4. 2008. V současné
době je možno do něj nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA (http://www.cenia.cz/eia) a na stránkách
Ministerstva životního prostředí (http://www.env.cz), kód záměru: MZP072.
(StÚ)

UDÁLOSTI ZA ÚNOR 2008 – JÍLOVÉ A OKOLÍ
V Jílovém opět řádil sprejer
Neznámý pachatel v Jílovém na ulici Sněžnická postříkal sprejem různých barev dvě stěny vodárny. Nastříkané motivy byly bez rasového
podtextu. Vodárna je majetkem SČVK, která škodu na poničené fasádě vyčíslila na částku 150.000,- Kč. Pachatel se v tomto případě dopustil trestného činu sprejerství, za což mu hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok.

Dopravní nehoda, řidič utekl
Třiatřicetiletý řidič bez řidičského oprávnění jel s vozidlem VW Golf v obci Jílové po silnici první třídy ve směru od Libouchce na Děčín. Při
projíždění křižovatky s ulicí Sukovou před mostem Jílovského potoku nezvládl řízení a narazil do betonové části mostu. Po dopravní nehodě pachatel z místa utekl a zanechal zde nezajištěné vozidlo. Věc je i nadále ze strany policie v šetření, ale podezřelého třiatřicetiletého
muže trest nemine.

Odcizeno vozidlo Octavia
Neznámý pachatel v době od 25. 3. 2008 do 26. 3. 2008 odcizil motorové vozidlo Škoda Octavia, modré barvy. Vozidlo bylo v době odcizení
zaparkováno v Jílovém na ulici Karla Hynka Máchy. Majiteli vznikla škoda odcizením vozidla ve výši 140.000.- Kč. Pachatel se svým jednáním
dopustil trestného činu neoprávněné užívání cizí věci, za který mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.
tiskový mluvčí OŘ PČR Děčín
nprap. Cvik Ladislav
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PŘEPRAVA DĚTÍ V OSOBNÍCH AUTOMOBILECH
Od 1. května 2008 přestávají platit výjimky ze zákona 361/2000 Sb., týkající se dětských zádržných systémů. Jedná se o zrušení
následujících výjimek:
Ruší se výjimka z použití dětských zádržných systémů pro děti, které jsou přepravovány vozidly zabezpečující přepravu dětí do mateřských nebo základních škol a na sportovní, kulturní a společenské akce,
přičemž rychlost vozidla byla omezena na maximálně 70 km/h (§ 6, odst. 7).
Ruší se i výjimka v případě, že přesahuje – li počet přepravovaných dětí starších tří let počet sedadel vybavených bezpečnostními pásy nebo dětskými autosedačkami, může řidič na pozemních komunikacích,
s výjimkou dálnic a rychlostních silnic, přepravovat na zadním sedadle větší počet dětí, než je počet sedadel vybavených bezpečnostními pásy nebo dětskými autosedačkami bez použití zádržného systému (dětské autosedačky nebo bezpečnostního pásu) (§ 6 odst. 3 písm. c).
Je nutné zdůraznit, že použití dětského zádržného systému je prvotním předpokladem bezpečné přepravy dítěte v osobním automobilu.
Dětská autosedačka účinně chrání Vaše dítě, ovšem v případě riskantní jízdy a následného střetu ve vysoké rychlosti ať již s jiným vozidlem
nebo s pevnou překážkou se její účinnost snižuje.
(BESIP)

PLATNOST OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ (OP)
A ZÁPIS DÍTĚTE DO CESTOVNÍHO DOKLADU RODIČŮ
OP vydané do 31. 12. 1994 – platnost skončila 31. 12. 2005 (i u OP s poznámkou „platnost bez omezení“)
OP vydané do 31. 12. 1996 – platnost skončila 31. 12. 2006 (i u OP s poznámkou „platnost bez omezení“)
OP vydané do 31. 12. 1998 – platnost skončila 31. 12. 2007 (i u OP s poznámkou „platnost bez omezení“)
OP vydané do 31. 12. 2003 typu růžová identiﬁkační karta bez strojově čitelných údajů - platnost skončí 31. 12. 2008
(i u OP s poznámkou „platnost bez omezení“).
Tato výměna se netýká občanů, kteří se narodili před 1. lednem 1936 a v OP mají vyznačeno „platnost bez omezení“.
OP se strojově čitelnými údaji (typ zelená identiﬁkační karta) platí po celou dobu v něm uvedenou.
Zároveň upozorňujeme občany, že lhůta pro vydání OP činí 30 dní. Žádost o nový OP je tedy třeba podat nejpozději do
30. listopadu 2008.
Od 1. března 2008 se obnovilo zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů. Snižuje se ale věková hranice pro zápis dítěte. Od 1. března
2008 je možné zapsat do cestovního dokladu rodiče dítě mladší 10 let. Od tohoto data budou moci děti mladší 15 let zapsané v
cestovním dokladu rodiče před 1. zářím 2006 i nadále cestovat s rodiči do zahraničí bez vlastního cestovního dokladu.
Jitka Némová, SO

CYKLOBUSY NA SNĚŽNÍK
Přeprava kol byla zahájena v sobotu 29. března a ukončena bude 28. října. Pravidelné spoje jezdí v sobotu, neděli, svátek v 9:32 hod. na
Sněžník, v 11:25 hod. na Maxičky a ve 13:57 hod. opět na Sněžník. Odjíždí se z autobusového nádraží v Děčíně, ze stanoviště č. 1. Kola jsou
přepravována zdarma a jsou umístěna výhradně ve zvláštním vleku za autobusem. Cestující si tedy uhradí jízdné pouze za sebe. Na Sněžník
zaplatí 30 Kč hotově nebo 27 Kč z elektronické peněženky, na Maxičky pak zaplatí podle městského tarifu, a to buď 15 Kč hotově nebo 12
Kč z elektronické peněženky. Možné jsou zde samozřejmě i kombinace časových jízdenek a různých forem doplatků.
Kompletní informace o provozu cyklobusů je možné získat na telefonním čísle 412 531 400.
(DPMD)

HLEDÁME PRŮVODCE
Pro nadcházející turistickou sezónu hledáme průvodce na Jílovský zámek. Příjemné vystupování a alespoň částečná znalost němčiny podmínkou. Vhodné pro studenty. Platové podmínky a další informace při osobním jednání. Volejte, prosím, tel. č. 412 557 738 nebo 602 194
585, případně kontaktujte na kult@mujilove.cz.
(PeN)
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O názvech ulic aneb Po kom se jmenují – IV
Bohuslav Ledl
V prvních třech číslech jsme postupně navštívili ulici Boženy Němcové, Přemyslovu, Libušinu, Karla Hynka Máchy a poznali jsme něco ze
života jmenovaných slavných osobností. Dnes
zavítáme do Havlíčkovy ulice. Ta odbočuje z
Lipové ul., kolem kotelny na sídlišti směrem
nahoru k lesu, ve své trase křižuje ulice Na
Palouku a Úzkou. (Pozn. red.)
Havlíčkova ulice
A teď babo raď! Po kterém z Havlíčků se jmenuje, když ve slovníku naleznete nejméně
čtyři. Může to být pozapomenutý spisovatel
psychologických románů a povídek Jaroslav
Havlíček, kterého dnes připomenou jenom ﬁlmy Petrolejové lampy a Helimadoe, nebo jeho
syn básník Zbyněk Havlíček. Jiný Josef Havlíček, architekt, se podílel na projektování bývalého Všeobecného penzijního ústavu v Praze,
paláce OSN v New Yorku a radnice v kanadském Torontu. Vysokoškoláci studující matematiku mají v paměti učebnice diferenciálního
a integrálního počtu profesora Karla Havlíčka.
Ale ne. Myslíme jiného Karla Havlíčka, básníka
a novináře, tvořícího pod uměleckým jménem
Borovský. Zvolil si jej podle rodiště Borová na

Českomoravské vysočině. Z Havlíčka se stal
slavný disident Jeho císařské Milosti Františka
Josefa I., neboť z císařského rozhodnutí byl
odvezen z Čech.
Přijeli jsme do Brixenu bez vší turbací; (=výtržností) krajská vláda dala Dederovi na mne kvitanci.
(=potvrzení), píše v Tyrolských elegiích. V noci z
15. na 16. prosince 1851 vrchní policejní komisař z Prahy Franz Dedera zatkl a eskortoval
Havlíčka do Brixenu. To je všeobecně známé
a dnes není problém vypravit se sem a projít
si místa, v nichž prožil pět vyhnaneckých let.
Zajdeme-li si do tamější informační kanceláře, obdržíme tu česky psaného miniprůvodce
napsaného historikem Jiřím Moravou, žijícím
od 70. let v Innsbrucku, a v něm jednoduše a
srozumitelně bez rozličných národoveckých a
ideologických zkresleností nahlédneme tehdejší Havlíčkova léta.
Ale kdo byl skutečný František (Franz) Dedera? Syn zámečníka z Jindřichova Hradce, který
vystudoval práva, ale vstoupil k policii, a tak
se mu dostalo „proslaveného úkolu“. Bez něj
by zapadl do zapomnění, a tak mu policejní
zákrok zajistil nesmrtelnost. Byl asi úspěšným
studentem jindřichohradeckého gymnázia,

když doučoval repetenta Bedřicha Smetanu.
Budoucího skladatele škola nebavila, později
vyprávěl, že studie šly ﬂautem, poněvadž „byl
samá jen hudba a zábava“. Nakonec nějak prolezl a šel studovat do Prahy. Ale opět stejná písnička. Školu zanedbával, s ostatními spolužáky
podomácku muzicíroval a zbožným posluchačem byl Havlíček, štěstím bylo, že i on Bedřichu Smetanovi pomáhal ve studiu, ale marná
všechna snaha.
Dlouhou dobu se tradovalo, že Havlíčkova
internace zavinila onemocnění tuberkulózou.
Havlíček byl zdráv, v Brixenu se trápil nikoliv
nouzí, ale strachem o manželku Julii, která
uvedenou nemocí trpěla. Bylo jí povoleno
za manželem přijet a čisté horské klima jí o
něco prodloužilo život. Když se Havlíček od ní
nakažený tuberkulózou vrátil domů, byla již
mrtva. Havlíček umřel za rok po ní 1856. Pak
vznikla nepravdivá „brixenská mučednická
legenda“. Když se 15. května 1870 odhalovala
pamětní deska na úmrtním domě Karla Havlíčka, uctil jeho památku Smetana slavnostním
sborem „Sláva Tobě, velký Slávy synu“.
(Pokračování příště)

ZÁJEZD PRO SENIORY
Blíží se červen, měsíc našeho už tradičního zájezdu. Kam to bude? Letos zůstaneme zde na severu, je tu přece tak krásně! Přírodní krásy
Českého Švýcarska lákají spoustu cizinců, proč bychom si je neprohlédli i my. Pak pojedeme kolem Panské skály do města skla - Nového
Boru. Podíváme se, jaké krásy vytvářejí šikovné ruce a silný dech zdejších sklářů. Ve městě ještě chvíli zůstaneme, abychom se posilnili na
další cestování. Zámek v Zákupech a jeho zahrady jsou naším odpoledním cílem. Pokračovat budeme autobusem do Lužických hor, kde
najdeme trochu jinou přírodu, než v Labských Pískovcích, kam se však znovu vrátíme - poslední zastávka bude v Krásné Lípě, kde budeme
mít možnost se podívat do nově otevřeného “Domu Českého Švýcarska”. A pak už domů, kam bychom měli dorazit kolem 18 hodiny.
Termín zájezdu: čtvrtek 19. 6. 2008.
Přihlášky: na matrice či v podatelně Městského úřadu Jílové (přízemí)
Odjezd: ráno v 7,30 hodin z náměstí v Jílovém.
Vstupné: sklárna Nový Bor: 20 Kč
zámek Zákupy: 50 Kč
Dům Českého Švýcarska: 20 Kč
Na setkání se těší Sbor pro občanské záležitosti!
(SPOZ)

PUTOVÁNÍ ZA
ČARODĚJNICEMI
30. 4. 2008 od 16.00 hod.
nádvoří Jílovského zámku

Přijďte se projít parkem, kde na Vás čeká několik
čarodějnických úkolů a soutěží.
Na závěr bude připraven
oheň, kde si budete moci opéct „buřtík“.
Stánek s vuřty a ostatním občerstvením zajistí
restaurace Tropical na místě.

PLESOVÉ ZASTAVENÍ
Plesová sezóna je deﬁnitivně za námi. Oproti minulým rokům ten
letošní byl opravdu nabitý, každý, kdo rád tančí, měl možnost protancovat střevíce. Začali jsme 2. února 3. zámeckým plesem, pak měla
15. února svůj ples škola, tradičně jej pojala jako maškarní. V březnu
následovaly plesy hasičů (1. března) a sportovců (15. března). Celou
taneční sezónu zakončila 28. března Goticko-upírská noc, kterou
pořádala restaurace Tropical Jílové a kadeřnický salon Radůza Děčín.
Za všechny pořadatele děkujeme všem, kdo přispěli svými dary do
tomboly či se jinak podíleli na přípravě a průběhu všech tanečních
zábav. A připojujeme omluvu: v únorovém čísle Jílovské sovy jsme
zveřejnili seznam sponzorů 3. zámeckého plesu. Nedopatřením se
stalo, že nám z něj vypadl jeden ze sponzorů, paní Miluška Horáková, supervizorka ﬁrmy AVON. Tímto se omlouváme a ještě jednou i
jí děkujeme za spolupráci!
Na závěr pak ještě jedno poděkování: Město Jílové děkuje ostatním
pořadatelům za odvahu a nasazení, s jakým se pustili do přípravy
svých plesů a pomohli tak rozproudit společenský život v našem
městě. Bylo by příjemné, kdyby i v příštím roce mělo Jílové plesový
kalendář takhle zaplněný! Plesová sezóna 2008 je za námi, ať žije plesová sezóna 2009!
(PeN)
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NA KVĚTEN PŘIPRAVUJEME
sobota 3. 5. Odpolední taneček s Modravankou
sobota 10. 5. Odpoledne s knihou (zábavné odpoledne v knihovně)
neděle 18. 5. Haló, pane doktore! (představení divadelní kavárny)
úterý 27. 5. Svět v obraze bankovek (slavnostní vernisáž výstavy)
29. – 31. 5.

nejen pro seniory!

Odpoledne
s Modravankou
sobota 3. 5. 2008, 15 – 19 hodin
VELKÝ SÁL JÍLOVSKÉHO ZÁMKU

Trabantí srážení

Pojďte, děti, do knihovny!

Odpoledne
v Knihovnì
v sobotu 10. 5. 2008 ve 14 hodin
Městská knihovna Jílové
Zábavné odpoledne pro všechny děti,
které mají rády knížky – a nemusí ještě umět číst!
Kvízy, hry a soutěže o ceny.
Sezóna divadelních pohádek je pryč,
ale nudit se nemusíte!
Délka cca 2 hodiny. Vstup volný.

HASIČSKÁ SOUTĚŽ DĚTÍ
Sbor dobrovolných hasičů Jílové
– Modrá uspořádá v sobotu 17. 5.
požární soutěž mladších i starších
žákovských družstev „O putovní
pohár města Jílového“. Sraz soutěžících v 9 hodin na Mírovém
náměstí. Přijďte se podívat na umění malých hasičů!
(SDH)

Na skok k sousedům aneb Vzhůru do mikroregionu

Odpolední taneček pro všechny, kdo se umí dobře bavit.
Dechový orchestr Modravanka se na Vás těší!
vstupné: 20,- Kč předprodej, 30,- Kč na místě
předprodej: traﬁka u koupaliště, lékárna, knihovna

Divadelní kavárna uvádí:

HALÓ, PANE
DOKTORE!
v neděli 18. 5. 2008
v 17 hodin otevřena kavárna,
představení začíná v 18 hodin

Chtěli byste zažít trochu dobrodružství při sjíždění Labe?
A co takhle pohled na svět z koňského hřbetu? Obojí se vám může
splnit, když se rozjedete do obcí Mikroregionu Labské skály.
•
Na sobotu 17. 5. připravuje obec Dobkovice PLAVBU NA
KÁNOÍCH PO LABI z Povrlů do Dobkovic. Přihlášení účastníci se svezou
na velkých, 7 místných kánoích, v dobkovickém přístavišti bude
pohoštění a doprovodný program. Podrobné informace budou
zveřejněny počátkem května v hale Městského úřadu Jílové a na
www.mujilove.cz.
• V sobotu 24. 5. pořádá Farma Natural Slavošov KOŇSKÝ DEN spojený s
aukcí plemenných beranů. Návštěvníci si budou moci prohlédnout
stáje, shlédnout mnoho zajímavostí z výcviku koní a života na farmě.
Každý se bude moci projet na koni a cítit se chvíli jako opravdový
kovboj. Farma nabízí i prodej jehňat na výpas či na maso. Program
bude zveřejněn ve sdělovacích prostředcích.
(mst)
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Hudební komedie o doktorech, pacientech
a stavu našeho zdravotnictví.
V režii Marie a Milana Petrovských hrají a zpívají
členové Divadla „M“.
Vstupné: 20,- Kč v předprodeji, 30,- Kč na místě
předprodej: knihovna, lékárna, traﬁka u koupaliště

PŘIPOMÍNÁME
Připomínáme, že uzávěrka literární, výtvarné a fotograﬁcké soutěže je 31. 5. 2008. Více
informací k soutěžím najdete na www.mujilove.
cz pod odkazem „Oslavy 660 let Jílové“.

Průkazové fotografie na počkání
Fotografování a zhotovování průkazových fotograﬁí na počkání:
Městský úřad Jílové, 2. patro.
Změna pracovní doby: pondělí a středa, 12,30 – 16,30 hod.
Cena: 100,- Kč.

(PeN)

Činnost Základní školy Jílové a MŠ Modrá
únor - březen 2008
Základní škola
1. 2.
Pololetní prázdniny
12. 2.
Okresní kolo Olympiády v angličtině
15. 2.
Maškarní rej: ples školy byl pojat opět jako maškarní rej. Předtančení zajistily žákyně druhého stupně ZŠ pod vedením paní učitelky Mgr. Anny Hryzlákové. Letošní řádění masek mělo jednu raritu. Na začátku plesu vystoupila netradiční divadelní skupina v podání souboru masek Sněhurka a sedm trpaslíků. Tato skupina zahrála tradiční pohádku v netradiční úpravě, kdy k údivu všech přihlížejících došlo
na konci k opravdové, nefalšované svatbě ŠMUDLY se SNĚHURKOU. Hlavními hrdiny byli Šmudla – Eva Marhulová a Sněhurka – Roman
Kalvoda. A věřte či nevěřte, tato svatba je opravdu platná, a proto již nezbývá nic jiného, než jim k tomuto odvážnému kroku poblahopřát.
Ať žijí šťastně a spokojeně jako v pohádce!
Chtěli bychom velice poděkovat všem sponzorům a rodičům žáků, kteří náš ples podpořili. Děkujeme!!!
11. 3. Kondiční dvojboj: Bártová Natálka – 1. místo, Mikeš Tomáš – 2 - 3. místo, Švejdarová Kamila – 2. místo
18. 3. Olympiáda v českém jazyce: Tereza Králová – 6. místo, Klára Vlčková – 13. místo
19. 3. Divadlo: Čert a Káča
19. 3. Olympiáda v zeměpise: Stanislav Malowanyj – 2. místo (postupuje do krajského kola), Jelínková Karolína – 10. místo, Rosendorfová
Zuzana – 7. místo

Centrum dětí a mládeže
Děčínský Skřivánek: 18. 2. se uskutečnilo místní kolo v DDM, Teplická ul., Děčín. Do této soutěže postoupila Kamila Huzanová, Kristýna
Ročková, Bára Nedvědová a Adéla Faltová. Bára Nedvědová se umístila na 2. místě a postoupila do regionálního kola soutěže. To proběhlo
22. 2. a Bára Nedvědová se umístila na nádherném 1. místě. Ve stejný den odpoledne se konalo také krajské kolo. I tentokrát vyhrála Bára
Nedvědová a získala tak postup až do národního kola. Nejlepší účastníci krajských kol se sešli 17. 3. v Karlových Varech. Bára Nedvědová se
umístila na báječném 3. místě. Gratulujeme!!!
25. 2. – 1. 3. Jarní prázdniny na horách: viz samostatný článek
5. 3. Dětská scéna: Bára Nedvědová obsadila 2. místo a postoupila do okresního kola, které bylo 28. 3. Bára se v něm umístila na 1. místě a
postoupila do Chomutova na krajské kolo.
20. - 21. 3. Velikonoční prázdniny – příměstská činnost: na oba tyto dny byla připravena pro děti činnost v centru dětí. Děti si vyrobily
košíček a kuřátka z piškotů.

Školní sportovní klub
4. 2. Halový fotbal: ve sportovní hale v České Kamenici se konal turnaj v halovém fotbalu. Naše škola se umístila na 5. místě.
4. 2. Sportovní testy všestrannosti zájmového útvaru lehká atletika
6. 2. Basketbalové utkání ŠSK dívky x Muži: 21 : 29

Mateřská škola v Modré
8. 2. Bublinkové divadlo: do mateřské školky přijelo Bublinkové divadlo
18. 2. Fotografování dětí
15. - 28. 3. Zápis dětí do MŠ Modrá pro školní rok 2008/2009

Prázdniny na horách
Letošní jarní prázdniny jsme opět vyjeli do Jizerských hor, do Příchovic. Ubytováni jsme byli v krásné chatě U Kostela, kde byl každý pokoj vybaven sociálním zařízením. K dispozici byly hned dvě
sjezdové tratě, Pod Štěpánkou a U Čápa. Sjezdová trať Pod Štěpánkou je vzdálená od chaty cca 400 m a U Čápa cca 80 m. Ačkoliv
jsme přijeli do jarního počasí, sjezdovky byly zasněžené a děti lyžovaly každý den. Pro děti byl připraven program lyžařský i kulturní.
Každé odpoledne probíhala liga mistrů a po večeři děti dobývaly
džungli. Děti měly za úkol získávat nejvíce vlastností zvířat, které
žijí v džungli. Každý den byl pojmenován jménem jednoho zvířete
a děti po celý den získávaly jejich dobré vlastnosti. Například jsme
měli den opice, děti měli za úkol rozesmát vedoucího. Další den
byl den hada, takže na diskotéce se plazily pod tyčí, no a plno dalších soutěží a her čekalo na děti po celou dobu pobytu na horách.
Doufáme, že se i příští rok zde zase setkáme.
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15 let školního sportovního klubu při ZŠ Jílové
Ve školním roce 1992-93 založil pan učitel Mgr. Pavel Hryzlák první školní sportovní klub na okrese Děčín s cílem umožnit žákům systematické a pravidelné sportování mimo rámec školní tělesné výchovy. Školní sportovní klub (dále jen „ŠSK“) je sportovním a tělovýchovným
občanským sdružením, které je součástí AŠSK – Asociace školních sportovních klubů ČR (viz logo v záhlaví článku). Po celou dobu své
činnosti zabezpečuje především ty sporty, pro které má škola vhodné materiální a personální podmínky: kopanou, malou kopanou, basketbal, aerobic, volejbal, pohybové hry, sportovní hry, ﬂorbal, judo, lyžování, stolní tenis, atletika, taneční a cvičení pro nejmenší. Zájmové
útvary vedou zkušení učitelé nebo vedoucí z řad veřejnosti. Posláním ŠSK je zaujmout žáky přitažlivým sportovním programem, vytvářet
u nich kladný vztah k pohybové činnosti, ovlivňovat utváření jejich hodnotové orientace, poskytovat jim alternativu pro volný čas jako
aktivní prevenci kriminality a zneužívání návykových látek. Volný čas mládeže je cenná deviza národa, proto mu věnujeme patřičnou
pozornost a pečujeme o podmínky jeho naplnění. Umožňujeme co největšímu počtu dětí a mládeže pravidelnou aktivní sportovní činnost
bez většího důrazu na sportovní výkonnost. Každý rok pracujeme se 150 - 200 žáky školy. Činnost v našem ŠSK umožňujeme i zájemcům
z jiných škol. Do činnosti ŠSK zapojujeme i rodiče a vlastní odchovance. Spolupracujeme se sportovními organizacemi v rámci města a
okresu. Zúčastňujeme se sportovních soutěží v rámci města, okresu a kraje. Jsme pravidelnými pořadateli mnoha školních, meziškolních a
okresních sportovních akcí. Hledáním nových zdrojů zajišťujeme ﬁnanční a materiální prostředky pro činnost ŠSK, která by nebyla možná
bez trvalé podpory města. ŠSK děkuje touto cestou všem vedoucím, trenérům, spolupracovníkům, organizacím a sponzorům za podporu
rozvoje tělovýchovy a sportu v našem městě.
Zvláštní poděkování zaslouží:
Petr Beránek
Mgr. Miluška Bernardová
Uta Boušková
Hana Burkoňová
Michaela Čermáková
Jana Doležalová
Eva Falgová
Mgr. Marie Hammerlová
Mgr. Jana Hanzlová
David Helcl
Mgr. Anna Hryzláková
Vlastimil Chytrý
František Jaroš
František Just
Dagmar Králová
David Křivan
Ing. Jiří Kulhánek
Hana Kulhánková

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
Boháčová Zdeňka
Kamenná
Bohušová Milena
Jílové
Čeňková Margit
Kamenná
Doležal Jan
Kamenná
Doležalová Helena
Martiněves
Dvořáková Jiřina
Martiněves
Fialová Jiřina
Kamenná
Frýdová Milada
Kamenná
Frydrýn Jindřich
Kamenná
Heinrich Petr
Kamenná
Horyna Jaroslav
Kamenná
Chadrabová Irena
Kamenná
Jebaucký Jiří
Kamenná
Kardová Verona
Kamenná
Kříž Jiří
Kamenec
Kubíková Věra
Jílové
Kuchaříková Jaroslava
Kamenná
Laštůvková Marie
Kamenná
Mikysková Zdeňka
Kamenná
Nováková Božena
Kamenná
Pál Vojtěch
Jílové
Pasiarová Rozálie
Jílové
Polák Václav
Kamenná
Veselý Jiří
Kamenná
Vondrovská Libuše
Martiněves

Veterinární ordinace

Jan Petrašovič
Jaroslav Pilous
Bohumil Pražák
Mgr. Alexandra Procházková
Petr Schlösinger
Mgr. Jan Skokan
Miroslav Svoboda
Martin Šebesta
Mgr. Ivana Špačková
Jaroslav Tomeš
Ilona Tomešová
Zdeněk Toms
Mgr. Dana Uhrecká
Mgr. Jitka Vacková
Mgr. Jana Vrátná
Ing. Milan Vrba
Zuzana Vrbová
Mgr. Pavel
Mgr. Václav Zibner
Hryzlák
vedoucí ŠSK

Vzpomínáme

Od 3. 4. 2008 je v Modré, v bývalé školní budově
při hlavní silnici, znovu otevřena
veterinární ordinace MVDr. Tůmy.
Ordinační doba: čtvrtek 17 – 18 hod.

Další informace:
www.psihotelmodra.wz.cz
tel.: 723 222 674

Běh do vrchu Jílové – Sněžník
• SAUCONY Český pohár v běhu do vrchu 2008
• neděle 20. dubna 2008
• start: v 10,00 na nádvoří Jílovského zámku
• juniorky a muži nad 70 let startují na 2. km
• přihlášky: do 9,30 hod. v místě startu
• délka tratě: 7,7 km
• převýšení: 420 m

Kdo měl rád, vzpomene a také nezapomene. Dne 13. 4. by se dožil 55 let hodný a
zlatý člověk, pan Pavel Antolič. Kdo jste ho
znali, vzpomeňte s námi. Za celou rodinu
manželka, synové a ostatní příbuzní.

V dubnu uplynuly dva dlouhé roky od chvíle, kdy nás navždy opustil pan Jiří Mottl.
Stále vzpomíná manželka Věra s rodinou

Další informace:
www.iscarex.cz
p. Jaroslav Tomeš: 412 551 268, 602 657 986
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