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Ze Sněžníku do Itálie
aneb skoroolympijská stříbrná

Mihotavé plameny olympijského ohně
dvakrát ozářily historické centrum severoitalského Turína. Na začátku února se
do tohoto alpského střediska sjeli sportovci celého světa na Zimní olympijské
hry 2006, o měsíc později zde předvedli
svoji houževnatost a úžasnou vůli tělesně postižení sportovci při Paralympijských hrách. Všichni jsme napjatě sledovali výkony našich borců a radovali se
z několika medailí. Sdělovací prostředky se předháněli v informacích. Na jednu důležitou součást každé olympiády,
zimní i letní, však trochu pozapomněli
– na ukázkové závody sportů, které
zatím nejsou součástí oﬁciálního olympijského programu.
Na samotném začátku letošní zimní
olympiády byly ve dnech 4. – 5. 2. uspořádány v městečku Chiomonte (cca
35 km od Turína) ukázkové závody psích
spřežení. Českou republiku reprezentoval jediný sportovec – Martin Škoda,
jílovský rodák, jeden ze stálých obyvatel
Sněžníku. Závodil v kategorii C1, tj. se
spřežením 4 psů plemene sibiřský hasky. Trať měřila 9 kilometrů, nabízela
nádherné výhledy do alpských údolí,
ale byla také zatím nejnáročnější tratí,
s jakou se kdy Martin setkal.
Sněhové stupně vítězů (viz foto) vám
představují
trojici
nejúspěšnějších
závodníků. Vlevo, na stříbrném stupínku je Martin Škoda, šťastný a spokojený.
Tato stříbrná medaile patří k největším
úspěchům jeho dosavadní kariéry.

Martinovi je 26 let, je členem Musher´s
klubu Děčín, psím spřežením se věnuje
od r. 1995, kdy se s rodiči přestěhoval
na Sněžník. Za tu dobu dosáhl mnoha úspěchů – 2x mistr ČR v závodech
na sněhu, 3x mistr ČR v závodech na
kárách, vloni 7. místo na Mistrovství světa ve slovenských Donovalech, 9. místo
na Mistrovství Evropy, které se konalo
letos v únoru, bezprostředně po olympijském ukázkovém závodu, v Rakousku. Zatím nesplněným přáním je účast
na některém ze světově proslulých dlouhých, etapových závodů.
Nahlédněme i trochu do zákulisí Martinova závodění. V současnosti chová
celkem 11 psů, sibiřských hasky. Nelze
však zapomenout ani na pětici koček
a také jednoho hada, užovku červenou,
úctyhodného stáří 18 let. Psí spřežení
trénuje 4x týdně na sněžnických tratích.
Při rychlostních trénincích dokáže takové spřežení ﬁčet rychlostí až 35 km/hod.
Závodní saně francouzské zn. Extra
Paul váží 16 kg a jsou vyrobeny ze speciálních plastů a lehkých slitin. Zajímavé jsou všechny informace o životě psí
smečky, ve které vládnou tvrdé přírodní
zákony. Vůdce smečky je všemi uznáván, je to skutečná „psí osobnost.“ A nic
na tom nezmění ani to, že v závodním
spřežení hraje nejdůležitější úlohu jiný
vůdčí pes, rychlý, inteligentní, schopný
řešit nepředvídatelné situace na trati.
Novinkou pro každého bude, že psi soutěží nejen v psích spřeženích, ale také
pokrač. na str. 6

VZÁCNÁ NÁVŠTĚVA
NA JÍLOVSKÉM ZÁMKU

V sobotu 15. dubna bude mít Jílovský zámek vzácnou návštěvu.
V rámci hudebního festivalu „Sandstein & Musik“ ve velkém
sále Jílovského zámku vystoupí Drážďanské smyčcové kvarteto. Protože to pro Jílové bude hudební svátek, představme si
kvarteto a jeho program podrobněji:
Kvarteto hraje ve složení: Thomas a Barbara Meiningovi
(housle), Andreas Schreiber (viola) a Martin Jungnickel (violoncello). Hrají spolu 15 let a během té doby vystoupili jako
hosté na mnoha národních i mezinárodních jevištích. Mimo
jiné hráli například v Paříži, Tokiu, Bruselu, Luganu, mají za
sebou i dvě turné v USA. Na repertoáru najdeme vedle skladeb
světově uznávaných skladatelů - Haydna, Mozarta, Schuberta,
Beethovena i díla skladatelů 20. století. Spolupracují také s dalšími hudebními umělci. Kromě koncertních pódií vystupují
i v televizi a často vystupují na různých beneﬁčních koncertech. V poslední době jsou to především koncerty pro podporu rekonstrukce židovské synagogy a Frauenkirche („ženský
kostel“) v Drážďanech. Na koncertě v Jílovském zámku, který začíná v 17:00 hodin, zazní skladby Dmitrije Šostakoviče,
Wolfganga Amadea Mozarta a Bedřicha Smetany.
Výše uvedený festival „Sandstein & Musik“ letos vstoupil do
svého 14. ročníku. V průběhu celého roku zahrnuje celkem
27 koncertů nejrůznějších uměleckých těles, českých i německých, zaměřených na historickou, klasickou i moderní hudbu.
Letošní ročník je plně ve znamení projektu připomínajícího
význam šlechtické rodiny Pánů z Bünau. Proto se všechny koncerty uskuteční na zámcích či v církevních stavbách spojených
s tímto rodem. Součástí každého koncertu je nejen poslech
krásné hudby, ale také prohlídka dané památky s odborným
výkladem a propagačními materiály. Na české straně se uskuteční dva koncerty, a to 26. 3. vystoupení souboru Colegium
Verbascum na Děčínském zámku, 15. 4. koncert na Jílovském
zámku. Na německé straně lze navštívit koncert např. v prostorách pevnosti Königstein, zámku Weesenstein či Lauenstein.
Podrobnější informace budou na plakátech
Vstupenky na tento mimořádný koncert stojí 150,- Kč, pokud
o ně budete mít zájem, volejte Městský úřad Jílové, p. Nedvědovou (412 557 738 nebo 602 194 585).
(PeN)

1

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Poslední únorový den se zastupitelstvo města sešlo na
své 33. jednání v počtu 14 zastupitelů. Nižší účast zastupitelů byla způsobena zvýšenou nemocností, která se
v tomto období každoročně opakuje. Zasedání zahájil
starosta p. Petr Schlösinger v 16:15 hodin a po projednání všech bodů programu ho ukončil ve 20:55 hodin.
Zastupitelstvo města projednalo mimo jiné následující
věci:
- zápis ze společného jednání ﬁnančního výboru a kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 15. 2. 2006
- zápis z jednání hlavní inventarizační komise ze dne 3. 2.
2006 k výsledku inventarizace majetku města k 31. 12. 2005
a výsledek inventarizace majetku města k 31. 12. 2005
- celkový přehled prodejů nemovitostí z majetku města
(domů, bytů a pozemků) za rok 2005
- informace a odpovědi na dotazy k autobusové dopravě do Jílového
- informaci o aktuálním stavu, postupu a přípravy prací
stavební akce - rekonstrukce budovy Mírové nám. 157,
Jílové
- zprávu Finančního úřadu v Děčíně o výsledku kontroly
zaměřené na správnost čerpání dotace poskytnuté v roce
2000 a 2001 Městu Jílovému na rekonstrukci objektu
Javorská 37, Jílové, na dvanáct bytových jednotek
- harmonogram svozů jednotlivých druhů odpadů
v Jílovém v roce 2006 (odpadový kalendář 2006) zpracovaný Technickými službami Děčín, a. s.
- svolání zasedání Zastupitelstva města Jílového mimo
schválený plán dne 28. 3. 2006 s programem:
• výstavba rodinných domů v lokalitě Kamenná
• prodeje nemovitostí
• změna územního plánu sídelního útvaru Jílové
• rozpočtová opatření
- rozpočet Mikroregionu Labské skály na r. 2006,
v němž celkové příjmy jsou ve výši 606.000,- Kč a celkové výdaje ve výši 1.125.000,- Kč, ﬁ nancování ve výši
719.000,- Kč
- rozdělení příspěvku z rozpočtu města pro rok 2006 v celkové výši 350.000,- Kč na sportovní činnost takto:
• Školní sportovní klub při ZŠ Jílové ........50.000,- Kč
• Klub biatlonu Jílové..................................45.000,- Kč
• Oddíl volejbalu Jílové .................................6.000,- Kč
• TJ Obalex Jílové ........................................20.000,- Kč
• FC Jiskra Modrá .....................................102.000,- Kč
• FK Obalex Jílové.......................................97.000,- Kč
• SDH Jílové - Modrá..................................10.000,- Kč
• rezerva ........................................................20.000,- Kč
Úplný text usnesení Zastupitelstva města Jílového i Rady
města Jílového jsou zveřejňována na Úřední desce vedle
budovy Městského úřadu Jílové a na internetové stránce
www.mujilove.cz.
(tjm)

POZVÁNKA

na jednání Zastupitelstva města Jílového,
které se bude konat 28. března 2006 od 16:00 hodin
v prvním patře Jílovského zámku. Stěžejní náplní
programu bude výstavba rodinných domů v lokalitě
Kamenná, změna územního plánu sídelního útvaru
Jílové a prodeje pozemků.

Případy trestné činnosti z oblasti Jílového
za období od 6. 2. do 28. 2. 2006
19. 2. - 20. 2. 2006 - odcizení osobního vozidla značky Audi 80 na parkovišti před
domem v obci Jílové - Kamenná, škoda
50.000,- Kč, pachatel neznámý.
24. 2. - 25. 2. 2006 - odcizení osobního vozidla značky VW
Golf v obci Jílové, škoda 200.000,- Kč, pachatel neznámý.
Vyšetřovatelem SKPV Děčín (Služba kriminální policie
a vyšetřování, pozn. red.) bylo sděleno obvinění ze spáchání trestného činu krádeže 19 letému muži z Děčína, který
v době od 29. 10. do 7. 11. 2005 odcizil v bytě poškozeného
v obci Jílové - Kamenná věci v hodnotě 6.800,- Kč.
Tisk. mluvčí OŘP Děčín, pprap. Zita Kakarová v. r.
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O ČEM JEDNALA RADA MĚSTA JÍLOVÉHO
Na své 56. schůzi konané dne 30. 1. 2006
mimo jiné projednala:
- informaci o inventarizaci majetku města
k 31. 12. 2005 a dalším postupu projednávání jejích výsledků
- zprávu o výkonu státní správy na Městském úřadu Jílové v roce 2005
- zprávu o hospodaření v obecních lesích
za rok 2005
- informaci o jednání s Lesy ČR o postupu
směny pozemků v souvislosti s výstavbou
rodinných domů v lokalitě Kamenná
- geodetické zaměření parcel na Kamenné
pro společnost RD Kamenná, spol. s r. o.,
zjištěné nesprávné umístění plotů u některých sousedních pozemků
- ceník služeb společnosti Marius Pedersen,
a. s., provozovna Teplice, (nástupnická ﬁrma Krušnohorských komunálních služeb,
a. s., Teplice) platný od 1. 1. 2006
- informaci o přípravě stavebních úprav
v přízemí budovy Městského úřadu Jílové, Mírové nám. 280, Jílové
- informaci o jednání Rady starostů Mikroregionu Labské skály ze dne 19. 1. 2006
- informaci o zajištění 1. Zámeckého plesu,
který pořádá Město Jílové dne 4. 2. 2006
- výsledek zápisu dětí do prvních tříd
Základní školy Jílové na školní rok
2006/07
- upřesnění zaslané žádosti na Ministerstvo vnitra ČR o mimořádnou investiční
dotaci na obnovu požární techniky ve
prospěch Sboru dobrovolných hasičů
Jílové - Modrá na dopravní auto tak, aby
dotace mohla činit 800 tisíc Kč
- zhotovitele na stavební akci rekonstrukce
budovy Mírové nám. 157 v Jílovém, kterým se stal Děčínský stavební podnik,
s. r. o., Děčín , a to na základě uskutečněného výběrového řízení
- uzavření smlouvy o dílo na stavební akci
speciﬁ kovanou projektovou dokumentací
„Rekonstrukce 1. nadzemního podlaží
objektu čp. 157 - Rehabilitační středis-

ko Jílové“ se společností Děčínský stavební podnik, s. r. o., za celkovou cenu
4.497.206,00 Kč (vč. DPH)
- prodloužení smlouvy na servis ekologických WC u rozhledny na Děčínském Sněžníku s ﬁrmou Eko Delta, Česká Skalice
- zapojení Města Jílového do Programu
obnovy venkova Ústeckého kraje 2006
v rámci Mikroregionu Labské skály
Na své 57. schůzi konané dne 20. 2. 2006
mimo jiné projednala:
- zprávu o vyřizování stížností a připomínek občanů města a jejich vyřizování
v roce 2005
- čerpání rozpočtu města a rozpočtů příspěvkových organizací za rok 2005
- Plán odpadového hospodářství města
Jílového
- zprávu o celkové produkci odpadů občany v roce 2005
- informaci o svozu objemných odpadů
z domácností a svozu nebezpečných
odpadů z domácností
- zprávu Finančního úřadu v Děčíně
o výsledku kontroly zaměřené na správnost čerpání dotace poskytnuté v roce
2000 a 2001 Městu Jílovému na rekonstrukci objektu Javorská 37, Jílové, na
dvanáct bytových jednotek
- zápis z jednání Hlavní inventarizační
komise ze dne 3. 2. 2006 k výsledku inventarizace majetku města k 31. 12. 2005
- zápis z jednání ze dne 1. 2. 2006 mezi
představiteli města a zástupců sportovních organizací o rozdělení příspěvku na
činnost sportovních organizací
- koncert Drážďanského smyčcového kvarteta pořádaný Drážďanskou kulturní
agenturou na Jílovském zámku dne 15. 4.
2006 od 17.00 hodin
- nabídku společnosti Top Services, s. r. o.,
Ústí nad Labem, na dodání a umístění
zařízení na měření rychlosti projíždějících vozidel
(tjm)

Prodej domů a bytů
Zasedání zastupitelstva města dne 28. 2. se mj. ohlédlo za prodejem domů a bytů v uplynulých
deseti letech.
Vše začalo v prosinci 1995, kdy tehdejší zastupitelé schválili prodej bytů stávajícím
nájemníkům panelového domu Mládeže 273 – 274 – 275. Prostřednictvím děčínské realitní kanceláře Sever byla postupně většina bytů prodána a na jílovském sídlišti se poprvé
objevilo „společenství vlastníků bytových jednotek“, které se začalo o dům starat. Prodej
zbylých bytů v tomto domě se dokončuje až v současnosti.
K dalšímu prodeji bytů se město vrátilo až v r. 2001, přípravy vyvrcholily schválením
„Zásad prodeje obydlených domů a bytů v majetku města“ v lednu 2002.
Od té doby až dosud bylo prodáno z majetku města do soukromého vlastnictví celkem
22 domů a v nich 334 bytů a 3 nebytové prostory. Z uvedeného počtu se prodej týkal
celkem 10 panelových domů (tj. 284 bytů), celkem 12 domů ze staré zástavby (tj. 50 bytů,
3 nebytové prostory). V současnosti zbývá dořešit prodej 4 bytů v panelových domech,
3 starších bytových domů a také pozemků kolem jednoho ze starších bytových domů.
Prodej nemovitostí zajišťuje od r. 2001 pro město na základě mandátní smlouvy ústecká
společnost Bohemia Phönix, s. r. o. Naprostá většina bytů byla prodána stávajícím nájemníkům, jen několik bytů a domů bylo prodáno formou dražby či veřejné licitace.
Pro zajímavost přidám informaci o současném vlastnictví panelových domů na sídlišti.
Stojí zde celkem 32 domů. Z tohoto počtu je jich 18 ve správě Oblastního stavebního
bytového družstva Děčín, 1 ve správě soukromé ﬁ rmy (až na několik bytů v soukromém
držení), 12 ve správě společenství vlastníků bytových jednotek, 1 ve vlastnictví města
(dům v Nové ulici).
Je potěšitelné, že noví majitelé se pustili
rázně do úprav svých domů. Nejnovějšími
Provádíme veškeré zednické práce
důkazy této činorodosti jsou výměny oken
v exteriérech a interiérech.
a zateplování několika panelových domů či
nové fasády na několika starších bytových Bytová jádra, obklady, dlažby, sádrokartony, malby atd.
domech.
(mst)
Falta Milan, tel. 604 122 160

ZEDNICKÉ PRÁCE

K oslavě MDŽ

Dvě prodejny, o nichž někteří nevědí

MO ČSSD v Jílovém na své výroční členské schůzi konané dne
11. 2. 2006 neodsouhlasila pořádání této akce spolu s KSČM
a klubem žen. ČSSD se nepodílela na přípravě a realizaci této
akce, která se konala v pátek 10. 3. 2006 v Jílovském zámku.
Chceme touto cestou uklidnit rodiče dětí i ředitelky místních
škol, že naše strana zde oﬁciálně nevystoupila a proto ani nezneužila dětí k volební kampani ČSSD, jak se mylně prezentuje na
veřejnosti a píše v tisku.
Za MO ČSSD, Olga Hrebičková

ČZS Jílové I. se tímto omlouvá všem občanům města Jílového a členům zahrádkářského svazu za neuskutečnění plesu, který se měl konat 11. 3. 2006 v Rudém domě,
z důvodu nezájmu pronajímatele sálu, který nezajistil
podmínky, na kterých jsme se domluvili.
Výbor ČZS

Rozšíření nabídky pro občany Jílového zajistily dvě nově otevřené prodejny. Obě se
nacházejí na Teplické ulici u mostu přes Jílovský
potok. A vzhledem k tomu,
že nabízejí věci, za kterými
jsme dříve museli do Děčína, považujeme za vhodné
tuto informaci zveřejnit.
Dříve otevřenou je prodejna V&P (vedle květinářství), která nabízí například nábytkářské kování,
plovoucí podlahy, dřezy
a digestoře, hmoždinky,
hřebíčky, šrouby do dřeva,
truhlářské výrobky a výrobu nábytku.
Druhou prodejnou je Káva
- čaj. Prodejní místnost
vznikla přestavbou bývalé
prodejny Textilu a oděvů. Kupující kromě kávy
a čajů v bohatém výběru
zde najde i věci pro dárková balení, která si zde
můžete rovněž objednat.
Bokem v části prodejny je
pak doplňkový sortiment,
kterým jsou zdravotnické
potřeby.
(t)

MIKROREGION LABSKÉ SKÁLY
A SPRÁVNÍ SPOLEČENSTVÍ
KÖNIGSTEIN SE PŘEDSTAVUJÍ

Od 3. dubna bude ve vstupní hale Jílovského
zámku instalována nová výstava. Potrvá do
28. června a vy máte možnost seznámit se
s jednotlivými členskými obcemi Mikroregionu i partnerským Správním společenstvím
Königstein. Součástí výstavy budou nejenom
základní informace o obcích, ale i fotograﬁe
a možná ještě něco navíc... Ve vstupní hale
bude také umístěna informační tabule a propagační materiály k dotačnímu programu
Leader+, do něhož se Mikroregion zapojil.
Do 2. dubna bude v hale k vidění a přečtení
stávající výstava Pohádky a pověsti zdejšího
kraje.
(PeN)

Nové rehabilitační středisko

Dlouho připravovaná rekonstrukce objektu čp. 157, Mírové náměstí, Jílové (podlouhlá přízemní budova v areálu Jílovského zámku, vpravo od vstupní brány, viz foto)
byla v únoru zahájena. Na základě výběrového řízení byl vybrán dodavatel stavby,
Děčínský stavební podnik, s. r. o. V rámci schváleného rozpočtu města na r. 2006
je zajištěno ﬁnancování akce. Stavební část rekonstrukce si vyžádá náklady ve výši
4,5 milionu korun. Město podalo žádost o dotaci z programu „Regionálního rozvoje
severozápadních Čech a moravskoslezského regionu“ vyhlášeného Ministerstvem pro
místní rozvoj.
Stavební práce budou probíhat až do července tohoto roku. Středisko bude po
dokončení provozovat Rehabilitace Kateřina, která vítězně uspěla v rámci zveřejněného záměru města na pronájem uvedeného nebytového prostoru. Tato společnost
se zavázala, že vybaví provozovnu veškerým léčebným zařízením. Nabízené služby
budou určitě vítaným zpestřením zdravotnické sítě Jílového a okolí, nový kabát budovy přispěje ke zlepšení vzhledu centra města.
Návštěvníci zámku musí až do léta počítat s určitým omezením pohybu po nádvoří,
zvýšený provoz zaznamená přístupová cesta do zámku. Chceme touto cestou požádat
návštěvníky zámku, aby dbali všech upozornění stavební ﬁrmy, zvýšené opatrnosti
při vstupu do zámeckého areálu a při pobytu na nádvoří.
(mst)

CO V NOVOROČENKÁCH NEBYLO – III. aneb Jílovské školy
Do třetice základní škola – pár zajímavostí navrch

V předchozích dvou dílech jsem popsal vše
kolem historie jednotlivých budov základní
školy. Dnes přidám navrch několik zajímavostí
z poválečné historie.
Po skončení 2. světové války byl ve školní budově na náměstí ubytován vojenský zeměpisný
ústav. V té době probíhala výuka žáků na směny
ve školní budově u kostela.
V prvních poválečných letech hrála jílovská
základní škola velmi důležitou roli při rozjezdu školství v přilehlém regionu. Organizovala a zajišťovala výuku dětí nejenom v Jílovém
a Modré, ale také v Bynově, Libouchci, Čermné, Mnichově, Žďáru a ve všech Chvojnech.
Za více než století existence zdejších školních
budov se tu vystřídala řada důležitých návštěv.
Mne ve školní kronice zaujal popis návštěvy
Antonína Zápotockého dne 30. 5. 1948, tehdejšího předsedy Ústřední rady odborů, pozdějšího prezidenta republiky.

Pro dnešní děti je samozřejmé stravování ve
školní jídelně. Tato vymoženost se v Jílovém
poprvé objevila 16. 10. 1950. Přidám i další trojici „poprvé“ – zdarma učebnice a veškeré školní pomůcky dostali žáci poprvé v r. 1960, pětidenní pracovní týden, tj. výuka od pondělí do
pátku se poprvé zavedla v r. 1968, za zdravým
vzduchem odjeli žáci poprvé do školy v přírodě
v r. 1971.
Vy, kteří jste chodili někdy coby žáci do zdejší
základní školy, zapátrejte v paměti a vzpomeňte
si, kdo byl zrovna ředitelem školy. Od r. 1945 do
současnosti se v ředitelně vystřídalo celkem 11
ředitelů, z toho 3 ženy a 8 mužů. A kteří to byli?
Bohumil Biskup (1945 – 1948), Ludvík Valíček
(1948 – 1953), Karel Černý (1953 – 1955), Jaroslav Gregor (1955 – 1957, 1970 - 1983) František Novotný (1957 – 1960), Jiří Smetáček (1960
– 1970), Marie Hammerlová (1983 – 1991), Václav Zibner (1991 – 1998), Dana Uhrecká (1998

– 2003), Jana Hanzlová (od r. 2003 dosud).
Zajímavé je i ohlédnutí za celkovými počty žáků,
které samozřejmě přesně kopírovaly určitou dobu,
silné a slabé populační ročníky a v Jílovém také
výstavbu sídliště. Nejméně žáků bylo pochopitelně
v poválečných letech: 1945 – 1950 byl počet žáků
v rozmezí 230 – 270. Do začátku 60. let pak počet
výrazně narůstal, v r. 1961 bylo 714 žáků. Následoval však naopak výrazný úbytek žactva, v r. 1975
bylo pouze 329 žáků. S novými obyvateli sídliště
nastal další zlom, v předchozích dílech jsem psal
o nutnosti výstavby nové školy na sídlišti. Nejvíce
žáků měla škola v r. 1985, a to 849. V té době byly
třídy v jednotlivých ročnících děleny písmeny A –
D, ve třídách bylo běžně kolem 35 žáků. Od uvedeného roku do současnosti počet žáků neustále
klesá, v tomto školním roce jich dochází 460.
(Pokračování příště: mateřské školy.)
(mst)
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Svoz objemného odpadu Plán odpadového hospodářství města Jílového
Dle § 44 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, jsou povinni zpracovat Plán odpadoz domácností
vého hospodářství (dále jen “POH“) všichni původci, kteří produkují ročně více než 10 t
Ve dnech 29. 3. - 3. 4. 2006 budou Technické služby
Děčín, a. s., ve městě na stanovištích (viz harmonogram) rozmísťovat velkokapacitní kontejnery určené na
nadměrný domovní odpad, který se nevejde do běžných
odpadních nádob.
Do kontejnerů můžete ukládat:
- nábytek, lino, koberce, zbytky plastů a pryže bez obsahu škodlivin, zbytky keramiky, zahradní odpad, apod.
Do kontejnerů nevkládejte pneumatiky ani nebezpečné
odpady (léky, zářivky, televizory, lednice, zbytky starých barev, baterie, upotřebené motorové oleje apod.).
Nebezpečné odpady a pneumatiky odevzdejte ve sběrném dvoře – výkupna Severočeských sběrných surovin,
Nábřeží 107, Jílové, tel. 412 551 279.
SEZNAM STANOVIŠŤ SVOZU OBJEMNÉHO ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ:
umístění: St 29. 3. 2006, odvoz Čt 30. 3. 2006
1. Martiněves - Teplická ul. - u můstku do ul. Příkrá
(u telefonní budky)
2. Martiněves - ul. El. Krásnohorské - spodní parkoviště
3. Jílové - křižovatka ul. Javorská a Horská
4. Jílové - Sněžnická ul. - u požární nádrže pod čp. 92
umístění: Čt 30. 3. 2006, odvoz Pá 31. 3. 2006
5. Kamenná - Rekreační ul. - křižovatka s ul. Stezka
6. Kamenná - křižovatka ul. Rekreační, Zahradní,
Vilová (trojúhelník)
7. Kamenná - Havlíčkova ul. - křižovatka s Úzkou ul.
umístění: Pá 31. 3. 2006, odvoz Po 3. 4. 2006
8. Modrá - u autobusové zastávky (u motorestu)
9. Modrá - točna naproti odbočce na Kamenec
10. Kamenec - prostranství poblíž hřiště (náměstíčko)
11. Kamenec - vedle asfaltové lesní cesty (nahoře)
(pej)

JEDNOU VĚTOU
o čerpání rozpočtu
města v roce 2005
- z hlediska příjmů a čerpání peněz z rozpočtu byl
výsledek příznivý, protože:
- příjmy byly naplněny proti rozpočtu na 101,96 %
- výdaje pak proti rozpočtu byly splněny na 90,78 %
- v oblasti příjmů bylo vyšší plnění u daňových příjmů
a kapitálových příjmů
- u výdajů došlo k úspoře u běžných i u investičních
výdajů
- ve ﬁ nančním vyjádření příjmy města činily
55.586.633 Kč a výdaje města byly 55.028.511 Kč
- to znamená, že příjmy převýšily výdaje o 558.122 Kč
- nejvýznamnější investiční akce v roce 2005 byly:
• nákup nové multikáry pro potřeby odboru místního hospodářství (2,271 mil. Kč)
• veřejné osvětlení v Sukově ulici (452 tis. Kč)
• dokončení rekonstrukce I. patra Jílovského zámku (2,999 mil. Kč)
• vsypová loučka na hřbitově (126 tis. Kč)
• rekonstrukce počítačové sítě na městském úřadu
a pořízení nového serveru (285 tis. Kč)
- čerpání rozpočtu města za rok 2005 spolu se závěrečným účtem města za rok 2005 a auditem hospodaření je na programu jednání zastupitelstva města dne
23. 5. 2006
(tjm)

Hledám garáž za účelem koupě či pronájmu.
Nabídky na tel.: 412 550 613
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nebezpečného odpadu nebo více než 1000 t ostatního odpadu. Město Jílové v roce 2005
vyprodukovalo 41 t nebezpečného odpadu a 1712 t ostatního odpadu.
Na základě smlouvy spolupracuje Město Jílové s Technickými službami Děčín, a.s, od
1. 7. 2005 na zpracování návrhu POH města. V současné době je návrh POH města Jílového již zpracován. V únoru 2006 byl jeho návrh předložen Krajskému úřadu Ústeckého
kraje k vyjádření. Ten do 3 měsíců po obdržení návrhu může sdělit své připomínky, které
musí být do dalších 3 měsíců zapracovány do konečného znění POH.
V případě kladného vyjádření Krajského úřadu k návrhu bude POH předložen Zastupitelstvu města Jílového k projednání, resp. schválení - především závazné části, která
obsahuje cíle POH a opatření k jejich dosažení, a to formou obecně závazné vyhlášky.
(pej)

Celková produkce odpadů v roce 2005
V roce 2005 občané našeho města vyprodukovali 41 tun nebezpečných odpadů a 1.712 tun
ostatních odpadů. Svoz směsDruh odpadu
Množství
ného komunálního odpadu a separovaného odpadu směsný komunální odpad
973,201
315,508
zajišťovaly Technické služby separovaný odpad
papír
50,240
Děčín, a. s. Svoz objemného z toho:
plast
8,628
odpadu, stavebního odpadu
sklo
7,863
a nebezpečných odpadů byl
příměs u plastu a skla
3,889
většinou prováděn prostřednápojový karton
0,815
nictvím
Krušnohorských
kovy
244,073
komunálních služeb, a. s., nebezpečný odpad
16,362
Teplice (od 1. 10. 2005 je z toho:
elektrošrot (TV, lednice) 12,685
akumulátory
0,516
nástupnickou ﬁ rmou Mariostatní
3,161
us Pedersen, a. s., Teplice).
225,840
V tabulce zjistíte produkci objemný odpad
stavební odpad
210,880
odpadů za rok 2005 v tunách.
z toho:
suť, zemina, kamení
186,060
asf. lepenka, eternit
24,820
pneumatiky
11,936

Sběrný
dvůr
Od 1. 5. 2004 je v provozu sběrný dvůr ve
výkupně Severočeských sběrných surovin, a. s., Liberec. Do sběrného dvora
mohou občané města odevzdávat objemný odpad, nebezpečný odpad, pneumatiky a stavební odpad.
Od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005 navštívilo
sběrný dvůr 860 občanů, kteří zde odevzdali následující odpady – viz tabulka.

Druh odpadu
objemný odpad
nebezpečný odpad celkem
z toho: televize
lednice
barvy, lepidla
zářivky
motorový olej
ostatní
pneumatiky
stavební suť, zemina
asf. lepenka, eternit

Množství (t)
74,645
9,138
4,655 (133 ks)
3,690 (82 ks)
0,526
0,011 (61 ks)
0,245
0,011
6,880 (688 ks)
85,180
17,000

V roce 2005 byl zaznamenám případ, kdy jeden občan odevzdal větší množství od jednoho druhu nebezpečného odpadu (22 televizí v období 2 měsíců). Zmíněný občan byl
upozorněn, že sběrný dvůr slouží fyzickým osobám a nikoliv podnikatelům. Poté již ve
sběrném dvoře žádnou televizi neodevzdal.
(pej)

Školní ples
V pátek 24. února 2006 se v Jílovském zámku konal ples
zdejší základní školy. Protože se ples v loňském roce
nemohl z technických důvodů uskutečnit, vedení školy
s radostí přijalo nabízenou možnost a za pomoci zřizovatele, který nabídl vhodné prostory, letos ples uskutečnilo. A udělalo dobře. Ples se vydařil. Již nyní můžeme
slíbit další pokračování v příštím roce.
Dovolte, abychom touto cestou poděkovali všem, kteří nemalým dílem přispěli ke krásné atmosféře a příjemné zábavě: skupině B–Band za hudební produkci,
místní radnici za poskytnutí prostor k pořádání plesu,
ﬁ rmě HK Gastro za občerstvení, téměř všem místním
podnikatelům, díky jejichž sponzorským darům na příchozí čekala bohatá tombola, místním hasičům, p. uč.
Hryzlákové a jejímu kroužku zdravotní tělesné výchovy
za předtančení a také všem hostům, kteří se (jak doufáme) dobře pobavili.
ET

Sova na internetu
Chcete si kdykoliv přečíst
JÍLOVSKOU SOVU v celém
rozsahu? Chcete si ji prohlédnout v plné kráse? Poslat
ji svým blízkým a přátelům
kamsi do dalekých krajů, třeba
až za oceán?
Není nic jednoduššího, než
navštívit příslušný odkaz na
internetových stránkách našeho města „www.mujilove.cz
- Místní noviny“ … a je to!
Díky počítačovému zpracovávání těchto novin si je můžete
od ledna 2006 prohlédnout
jako v originále, s fotograﬁemi, všemi články a inzeráty.
Tak neváhejte a přečtěte si je!
(mst)

DUBOVÉ PODLAHY • SCHODY • STŘEŠNÍ OKNA
Tel.: 777 788 164

Zákonné předpisy – povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob na úseku požární ochrany – pokračování.
Povinnosti provozovatelů činností
Povinnosti uložené právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám
zákonem o požární ochraně jsou diferencované v závislosti na míře požárního nebezpečí, kterou vykazuje jimi provozovaná činnost. Účelem je lépe
rozdělit povinnosti na úseku požární ochrany mezi povinné subjekty, a to
podle míry požárního nebezpečí činností, které provozují.
Provozované činnosti
bez zvýšeného požárního nebezpečí § 4
odst.1 písm. a)

se zvýšeným požárním nebezpečím § 4
odst.1 písm. b)

s vysokým požárním
nebezpečím § 4
odst.1 písm. c)

§ 2, 5 ,7

§ 2, 5, 7, 13, 15, 16,
16a

§ 2, 5, 6, 6a, 7, 13, 15,
16, 16a

zákona číslo 133/85 Sb. O požární ochraně, ve znění platných předpisů.
K jednotlivým § zákona o požární ochraně:
§ 2 – znění bylo zveřejněno v únoru 2006 v Jílovské
sově,
§ 5 – stanovuje povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob pro všechny kategorie
provozovaných činností,
§ 6 – stanovuje povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob pro činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požár- Tel.: 603 531 538
ním nebezpečím,
§ 6a – stanovuje další povinnosti pro činnosti s vysokým požárním nebezpečím,
§ 7 – pojednává o povinnostech vlastníků nebo uživatelů zdrojů vody pro
hašení požárů a o povinnostech vlastníků nebo uživatelů lesů,
§ 13 – pojednává o zřizování preventivních požárních hlídek,
§ 15 – ukládá právnickým a podnikajícím fyzickým osobám provozujících
činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím nebo vysokým požárním nebezpečím vést předepsanou dokumentaci požární ochrany
podle příslušných předpisů,
§ 16 – ukládá právnickým a podnikajícím fyzickým osobám provozujících
činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím nebo vysokým požárním
nebezpečím zabezpečit pravidelné školení zaměstnanců a odbornou
přípravu zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek, jakož i preventistů požární ochrany,
§16a – stanovuje, kdo může provádět školení zaměstnanců a odbornou
přípravu zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek u činností se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím.
Upozornění: Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška
o požární prevenci), stanoví další úkoly při zajišťování požární bezpečnosti.
Doporučení: Doporučuje se, aby začlenění provozovaných činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo vysokým požárním nebezpečím prováděly osoby s odpovídající kvaliﬁ kací na úseku požární ochrany.
(Příště: povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob - členění činností, příklady.)

Jiří Frencl,SDH Jílové - Modrá

JAK SI ZÁMEK VEDE
Pravděpodobně se nenajde nikdo, kdo by nevěděl, že v Jílovém ožil zámek.
Že kromě knihovny s veřejně přístupným internetem v prostorách zámku byla řada výstav a uskutečnily se pravidelné pořady pro děti i dospělé.
Pojďme si tedy shrnout dění na zámku za uplynulých 6 měsíců - Jílovské
slavnosti a 1. Zámecký ples v to nepočítaje:
• Na zámku se uskutečnilo celkem 14 akcí, které pořádalo město Jílové.
• Další dvě proběhly v jiných prostorách.
• Byly to 4 pohádky pro děti, 4 odpoledne pro seniory (3 x Modravanka,
1 x Odpoledne s harmonikou), 2 divadelní kavárny, 1 Zámecké podvečery a 5 koncertů (z toho 2 v kostele Nejsvětější Trojice).
• Tržby za vstupné za toto období činily
14.645,- Kč. Průměrná návštěvnost koncertů byla 50 lidí.
• Pohádky vidělo celkem 440 platících
diváků, divadelní kavárnu 88, Zámecké podvečery 55 a na pořad pro seniory
přišlo celkem 106 diváků a posluchačů.
• Celkem tedy na zámku bylo 939 platících diváků.
(PeN)

Poslední stravenka

PROČ?

Malé, barevné ústřižky – stravenky provázely celé generace žáků,
kteří za ně každé poledne dostali ve školní jídelně oběd. Rodiče
i jejich děti měli tisíc a jeden fígl,
jak si stravenku nezapomenout či
neztratit a nevystavit se tak případnému vyhubování u výdejního
okýnka.
Na konci února použili žáci stravenky naposledy. Od 1. března se
i jílovská školní jídelna připojila
do řady těch, které plně využívají počítačových služeb. Děti
i dospělí si zakoupili čipové karty
a těmi se nyní prokazují. Každý si
může ze dne na den objednat prostřednictvím karty jedno ze dvou
druhů jídel, může si oběd odhlásit atd. Vše zaznamenává počítač,
který zpracovává a vede veškerou
administrativu
školní jídelny.
Nekonečné stohy papírů a výkazů
by se měly stát co nejdříve minulostí, evidence všeho možného by
se měla zpřesnit. Oběd samotný však bude i nadále záležet na
šikovnosti kuchařek.
Na závěr si můžeme popřát:
„Dobrou, počítačovou chuť ve
školní jídelně!“
(mst)

… tak zněl název slavného českého
ﬁlmu o vandalech a myslím, že je
výstižný i nyní. A proč? Protože se
ptám: „Co má někdo z toho, že ničí
oplocení dětského hřiště pod saunou?“ Je to jediné místo v našem
městě, kde si malé děti mohou hrát,
kde mají klouzačku a pár houpaček.
Naše občanské sdružení bojovalo
téměř rok za jeho oplocení, aby tam
neměli přístup psi a děti si mohly
hrát, aniž by byly ohroženy nemocemi z psích výkalů. Minulý rok na
podzim jsme se konečně dočkali,
ale jaký to mělo smysl, když se od té
doby někdo soustavně snaží plot zničit? Vrcholem je to, že v noci z pátku
10. 2. na sobotu 11. 2. nějaký „přítel
dětí“ vyvrátil vrata!
Chtěli jsme pokračovat v renovaci
hřiště, časem by snad mohlo přibýt
několik prolézaček, ale… není to jen
marná snaha, když jsou mezi námi
lidé, kterým vadí i obyčejný plot? Copak nechcete, aby naše děti mohly
trávit svůj volný čas důstojně? Rodiče, prosím, apelujte na své děti, aby
neničily ani zařízení na hřišti pro děti
a vy větší…zkuste být trošku ohleduplnější, také jste byli malí!
Michaela Jílková
Přátelé jílovských dětí

DUBEN V JÍLOVÉM
Pohádky z kočárku
• neděle 9. 4. v 15:00 hodin
• hrají herci Docela velkého
divadla Litvínov, tři klasické
pohádky pro nejmenší
Drážďanský smyčcový kvartet
• sobota 15. 4. v 17:00 hodin
• skladby W. A. Mozarta,
D. Šostakoviče a B. Smetany
• koncert proběhne v rámci
festivalu Sandstein und Musik
Běh do vrchu „Jílové - Sněžník“
• neděle 16. 4.
• prezentace v hale Jílovského
zámku v 9:00 hodin
• start na nádvoří Jílovského
zámku v 10:00 hodin
Ars lyrika
• pondělí 17. 4. v 16:00 hodin
• kostel Nejsvětější Trojice
• velikonoční koncert Renaty
Vrátné a jejích hostů
Taneční polepšovna
• sobota 22. 4., 17:00 - 19:00
hodin

• závěrečná lekce taneční polepšovny manželů Rottenbornových
• pouze pro přihlášené
Odpoledne s Karlem Hašlerem
• neděle 23. 4. v 16:00 hodin
• odpoledne plné oblíbených
písniček Karla Hašlera, během
kterého si můžete zatančit,
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, obsluha
před představením i po něm
• Bílinští ochotníci se představí
s autorskou hrou
Abraka dabra
• neděle 30. 4. odpoledne
• nádvoří Jílovského zámku
• tradiční čarodějnické řádění
• pořádá CMZČ Jílové
(PeN)

ODPOLEDNE S MODRAVANKOU
Pokud pátráte po rubrice „v březnu ještě stihnete...“, nepátrejte. Tentokrát vychází Sova později a tak už by v této rubrice
bylo pouze Odpoledne s Modravankou.
V neděli 29. 3., v tradiční dobu, tedy od
15 do 19 hodin, si ve velkém sále Jílovského
zámku mohou dát dostaveníčko všichni, kdo
mají rádi dechovku, pěkné písničky, chtějí se
pobavit a zatancovat si.
I vy jste srdečně zváni.
(PeN)
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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.
BŘEZEN
Bačkovská Pelagia
Baroch Karel, JUDr.
Bartáková Růžena
Bartoňová Štefana
Bártová Erika
Beránek Miroslav
Beránková Hana
Čekal Václav
Hanzlová Jarmila
Hujčák Rudolf
Kašpar Václav
Klimešová Anna
Lacina Jiří
Málková Růžena
Masnerová Františka
Mikešová Milada
Morsteinová Alžběta
Nováková Květoslava
Pírová Zdenka
Pössnicker Vlastimil
Rysner Jaroslav
Sammlerová Jarmila
Sommerová Květa
Šanovcová Josefa
Šípová Emilia
Šlechtová Irena
Tvrdek Jan
Vajbar Miroslav
Veselý Emanuel
Zemánková Dagmar
Zimová Blažena

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

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

Ze Sněžníku do Itálie
(pokrač. ze str. 1)

v silových disciplínách. Např. v tom,
jakou zátěž pes utáhne. Martinův
pes vyhrál jednu ze soutěží výkonem
1450 kg, absolutní psí rekordy se však
pohybují až za hranicí 4 tun!
Závody psích spřežení to je především
obrovská láska ke čtyřnohým spolubojovníkům, pro mnohé z nás těžko uvěřitelný
vztah mezi člověkem, zvířetem a přírodou. Projetí cílovou páskou je jen pouhým dílkem v nekonečném seriálu každodenních starostí a povinností vůči psům
a jejich životům. Všechno to snažení není
jen obyčejný sport, je to životní styl, kterému se musí podřídit každý krok.
Blahopřejeme Martinovi k jeho úspěchům a držíme palce k získání dalších.
Děkujeme za báječnou reprezentaci
Jílového a celé České republiky.
Zároveň vás všechny zveme na besedu,
která se uskuteční na Jílovském zámku
v květnu (bližší informace včas zveřejníme obvyklým způsobem). Určitě to
bude moc zajímavé povídání a už nyní
můžeme prozradit, že se tam potkáte
i s několika Martinovými psy, budete si
moci prohlédnout závodní saně a další
výzbroj.
(mst)
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Sněžnické stopy se i přes nepřízeň počasí jely
Skiatlon Sněžnické stopy, který
zorganizoval Klub biatlonu Jílové na Sněžníku v neděli 12. 3.,
se málem neuskutečnil. Vydatné
sněžení a silný vítr na otevřených
částech tratí způsobily místy až
metrové návěje. Pořadatelé zvažovali i možnost odvolání závodu.
Ovšem informace, že někteří sportovci jsou již na cestě, rozhodla
o uskutečnění závodu alespoň
v improvizovaných podmínkách.
Zároveň bylo rozhodnuto, že se
závod pojede pouze volnou technikou na trati 2,5 km pro všechny
kategorie. I přes tyto zhoršené
podmínky se přihlásil překvapivě
velký počet 46 závodníků z různých částí Ústeckého kraje. A to
se ještě mnoho dalších závodníků nemohlo na Sněžník po zasněžené silnici dostat a někteří to vzdali už
ráno při pohledu z okna.
Nejsilněji obsazenou kategorií byla kategorie mužů. V kategorii mužů do 39 let (celkem 12 závodníků) si
dojel pro vítězství v nejrychlejším čase vůbec Miloš JEHLIČKA (VŠ BAR Ústí n.L. – 7:59), druhý dojel
domácí závodník KB Jílové a bývalý reprezentant ČR v biatlonu Miroslav Bárta (8:33), třetí byl Patrik
Vavřík (VŠ BAR Ústí n.L. – 8:55). V kategorii starších mužů zvítězil bývalý veslař Milan Bruncvík (VK
Litoměřice – 10:32), před atlety děčínského ASK Josefem Vlkem (11:29) a Pavlem Kolorenčem (11:59).
V kategorii žen (celkem 6 závodnic) zvítězila Ilona Škálová (HO Boletice – 12:02), před Erikou Přibylovou (KB Jílové – 12:14) a Libuší Bruncvíkovou (VK Litoměřice – 12:27). V dětských a dorosteneckých
kategorích se o medailové pozice dělili vesměs závodníci a závodnice z pořádajícího Klubu biatlonu Jílové a lyžaři z SKP Ústí n.L. V nejmladším žactvu zvítězil Filip Piksa (SKP) a Kristýna Kottková (nereg.),
v žácích Martin Přibyl (KB Jílové), v žákyních Karen Baštová (SKP), v dorostencích Adam Kaňka (SKP)
a v dorostenkách Lada Nebeská (KB Jílové).
Po skončení závodu pořadatelé ocenili všechny závodníky diplomy a drobnými cenami a slíbili, že se za
rok pokusí Skiatlon Sněžnické stopy uspořádat znovu a v plném rozsahu.
Luboš Přibyl

Běh do vrchu „Jílové – Sněžník“
-

součást Českého poháru v běhu do vrchu
pořadatel: TJ Obalex Jílové, Klub biatlonu Jílové
datum: 16. 4. 2006 (neděle)
místo: Jílovský zámek
start: v 10 hodin na zámeckém nádvoří
trať závodu: 7 km s převýšením 420 m, zámecké
nádvoří – Mírové náměstí – ul. Nábřeží – Sněžnická ul. – Sněžník
- startovné: 30,- Kč
- běh je veřejný, všichni závodníci startují na
vlastní nebezpečí, podáním přihlášky závodníci
prohlašují svoji zdravotní způsobilost pro závod

- přihlášky:
• na adresu: Jaroslav Tomeš, Lipová 51, 407 01
Jílové
• na telefon: 412 551 268, 602 657 986
• nebo v den závodu na místě startu do 9,30 hod.
(TJ)

Dům hrůzy

Už dlouhá léta straší dům na fotograﬁ i návštěvníky přijíždějící do našeho města. Objekt má čp. 33
a najdete ho při hlavní silnici I/13, přibližně naproti
Motorestu Modrá. Dům je dávno opuštěný, „papírově“ se v něm vystřídala řada majitelů. V současnosti je v naprosto havarijním stavu, uvnitř už nenajdete vůbec nic, zbyly jen ty čtyři holé obvodové zdi
a na nich proděravělá střecha. Letošní tuhá zima
dílo zkázy velmi urychlila a dům je nebezpečný pro
kolemjdoucí osoby i pro samotný silniční provoz.
Na začátku roku se tu objevila reklamní cedule jedné teplické realitní kanceláře s nabídkou na prodej
domu. Zastupitelstvo města neváhalo a na lednovém
zasedání schválilo zakoupení objektu a jeho následnou demolici. Město zakoupilo dům včetně stavební parcely a přilehlého pozemku (pozemky mají
dohromady rozlohu cca 900 m 2) za celkovou cenu
220 tisíc korun. V současnosti již probíhá řízení

na vydání demoličního rozhodnutí. Po jeho vydání
a po příchodu příznivějšího počasí bude dům zbourán a pozemky vyčištěny od spousty nepořádku.
Získané pozemky by město chtělo využít pro výstavbu autobusového zálivu, který je v těchto místech
několik let naplánován, ale jeho realizace uvízla na
majetkoprávních záležitostech.
(mst)
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