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SOVA

MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

Naše domovy provoněla nádherná vůně vánočního cukroví, v kalendáři zbylo už jen několik posledních lístků.
Zanedlouho potěšíme své blízké tajuplnými dárky, děti i dospělí si užijí zimních radovánek, přivítáme nový rok.
Přejeme Vám, vážení spoluobčané, hodně zdraví, lásky a pohody v osobním životě, úspěchy v práci.
Přejeme Vám hezký nový rok 2007!
Petr Schlösinger
starosta

Mgr. Václav Zibner
místostarosta

Novinka na internetových
stránkách města
V hlavním menu (www.mujilove.cz) naleznete nový odkaz Odpadové hospodářství. Tento
odkaz informuje např. o správném třídění
odpadu, o ostatních odpadech (nebezpečný,
objemný, stavební atd.), o sběrném dvoře,
o místním poplatku aj. Struktura odkazu
Odpadové hospodářství:
1. Základní informace
kontakty, co je odpad, druhy odpadů,
odpadové hospodářství v Jílovém
2. Aktuality
3. Třídění odpadu
základní informace, papír , sklo, plast, nápojové kartony

V prosinci stihnete...

4. Další druhy odpadů
směsný komunální odpad, zpětný odběr, nebezpečný odpad, objemný odpad, pneumatiky, bioodpad, stavební odpad, autovraky
5. Sběrný dvůr Jílové
kontakt, provozní doba, vykupované druhy
odpadů, odebírané druhy odpadů, ceník zpoplatněných odpadů
6. Místní poplatek
informace z obecně závazné vyhlášky města
7. Zakázané nakládání s odpady
nepovolené skládky, nespalujte odpad doma
(drup)

16. 12. 15:30 hod.
Dětský karneval (do 18 hod. na Jílovském
zámku)
17. 12. 18:00 hod.
3. adventní koncert - Collegium Verbascum
vstup volný, Jílovský zámek
21. 12. 17:00 hod.
Zpívání na schodech - Jílovský komorní sbor svým věrným naděluje malý dárek
v předvánoční atmosféře... vstup volný, schodiště v ZŠ Jílové na náměstí
25. 12. 17:30 hod.
4. adventní koncert - J. J. Ryba: Česká mše
vánoční - diriguje Miloš Bok, vstup volný,
kostel Nejsvětější Trojice
(PeN)
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O ČEM JEDNALA RADA
MĚSTA JÍLOVÉHO
Na své 1. schůzi konané dne 20. 11. 2006
mimo jiné projednala:
- protokol o kontrole dne 7. a 8. 11. 2006
provedené Českou inspekcí životního prostředí, Oblastní inspektorát Ústí nad Labem,
oddělení ochrany lesa, Výstupní 1644, 400 07
Ústí nad Labem, u Města Jílového jako vlastníka lesů
- návrh rozpočtové změny č. 5/2006 v rozpočtu města na rok 2006
- poděkování pí. Terezii Thunové za zaslané
fotograﬁe pořízené při slavnostním otevírání
renesančního sklepení na Jílovském zámku
- podklady zpracované odborem výstavby
a správy majetku Městského úřadu Jílové pro
rozhodování rady města o změně nájemného
bytů ve vlastnictví města
- dopis ze dne 6. 11. 2006 p. Rudolfa Felzmanna obsahující dvě stížnosti a podnět ke kontrole a novelizaci obecně závazné vyhlášky
města č. 36/2000 O rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic,
o úsecích místních komunikací, kde nebude
zajišťována sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
- informaci o změně lékaře v dětském zdravotním středisku v Jílovém k 1. 1. 2007
- negativní výsledek zveřejnění záměru pronajmout nebytový prostor v objektu Mateřské
školy Jílové, Javorská 312, Jílové
- aktuální informace z jednání na Krajském
úřadu Ústeckého kraje o přeložce silnice I/13
- nabídku České pojišťovny, a. s. a Kooperativy pojišťovny, a. s. na pojištění strážníků
Městské policie Jílové a členů výjezdové jed-

notky SDH Jílové - Modrá
- návrh na zpracování požadavků na dopravní
značení a obnovení přechodů pro chodce na
silnici I/13 v Jílovém
- informaci o přípravě ke zřízení podatelny
v přízemí budovy Městského úřadu Jílové,
poslání, činnostech a zvažovaném vybavení
- konání 2. schůze Rady města Jílového v pondělí 18. prosince 2006 od 15.00 hodin v kanceláři starosty
- konání 2. jednání Zastupitelstva města Jílového v úterý 12. prosince 2006 od 16.00 hodin ve velkém sále Jílovského zámku a jeho
program
- nákup nezbytného vybavení potřebného pro
obnovení provozu občerstvení na Jílovském
zámku po ukončení smlouvy o zajištění uvedených služeb předchozím provozovatelem
- přílohu č. 2 (Ceník - nakládání s odpady pro
obce na rok 2007) ke smlouvě o spolupráci
s Technickými službami Děčín, a. s.
- souhlas s dočasným využitím volného nebytového prostoru v Mateřské škole Jílové pro
schůzky družstva dětí SDH Jílové - Modrá
- konání plesu města - 2. Zámeckého plesu
dne 24. 2. 2007
- pronájmy volných nebytových prostorů
- zřízení komisí rady města:
▪ komise výstavby
▪ komise bytová
▪ komise sociální, zdravotní a péče
o rodinu a dítě
▪ sbor pro občanské záležitosti
(složení komisí rady města zveřejníme v lednovém čísle Jílovské sovy).
(tjm)

Nový lékař pro děti a dorost
Vážení rodiče, vážení pacienti!
Od příštího roku 2007 budu praktickým lékařem pro děti a dorost v Jílovém, po MUDr. Lešanovské, v její dosavadní ordinaci (Teplická 138,
Jílové). Abychom splnili všechny administrativní podmínky, je třeba se u nás zaregistrovat.
To je možné v prosinci ještě v ordinaci
MUDr. Lešanovské, v lednu pak u nás.
To znamená přijít podepsat registrační lístek
do ordinace, do 18 let zákonný zástupce, nad

18 let pojištěnec sám.
Zde jsou nové ordinační hodiny od ledna 2007. Snažili jsme se zachovat rozsah
ordinačních hodin, trochu se změnilo jejich
denní rozvržení, to vše z praktických důvodů,
abychom pokryli obě ordinace rovnoměrně
během týdne. S mnohými z Vás se již známe,
tak se budeme těšit na další spolupráci.
MUDr. Vladimír Holý,
sestřička Pavla Filipiová

Ordinační hodiny:
Po

Jílové 7:30 - 9:30
nemocní

Libouchec 10:30 - 12:30
nemocní

Libouchec 13:30 - 16:00
pozvaní, prevence

Út

Libouchec 7:30 - 9:30
nemocní

Jílové 10:30 - 12:30
nemocní

Jílové 13:30 - 16:00
pozvaní, prevence

St

Jílové 7:30 - 9:30
nemocní

Libouchec 10:30 - 12:30
nemocní

Libouchec 13:30 - 15:00
kojenecká poradna

Čt

Libouchec 7:30 - 9:30
nemocní

Jílové 10:30 - 12:30
nemocní

Jílové 13:30 - 15:00
kojenecká poradna

Pá

Libouchec 7:30 - 9:30
nemocní

Jílové 10:30 - 12:30
nemocní

Telefony: Libouchec: 475 222 366, mobil: 603 256 929, Jílové: 412 550 280
E-mail: holyped@volny.cz
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Pronájem
nebytového prostoru
Rada města Jílového zveřejňuje záměr
pronajmout nebytové prostory.
Popis objektu pronájmu:
▪ Adresa: Javorská 312, Jílové (bývalé
ﬁtness centrum v areálu mateřské školy).
▪ Nabízené prostory jsou v přízemí
objektu, mají samostatný vstup.
▪ Sociální zařízení je součástí pronajímaného prostoru.
▪ Celková výměra nabízených prostor
k pronajmutí je 209,22 m2.
Podmínky:
▪ Budoucí nájemce si na své náklady zajistí úpravu a rekolaudaci pronajatých
prostor pro účel svého podnikání.
▪ Prostory jsou v současné době nevyužívané. Pronájem bude možný ihned po
schválení Radou města Jílového.
Kritéria pro výběr:
▪ Žadatel, který je u Města Jílového veden
jako dlužník, nebude do výběru zařazen.
▪ Záměr druhu provozované činnosti
(využití) z hlediska služeb pro občany.
▪ Termín zahájení vlastního provozu.
Informace:
Podá vedoucí odboru výstavby a správy majetku MěÚ Jílové osobně nebo na
telefonu: 412 557 725.
Po předchozí dohodě možná prohlídka
nabízených prostor.
Předání žádostí:
▪ Termín - nejpozději 12. 1. 2007 do 12.00
hodin.
▪ Předání písemně na adresu Městský
úřad Jílové, Mírové náměstí 280, 407 01
Jílové, nebo osobně na sekretariátu Městského úřadu Jílové.

Oprava chodníku na
Nábřeží v Jílovém
V ulici Nábřeží v Jílovém v prostoru proti budově školy bude opravován chodník,
který se propadá. Pravděpodobným důvodem je vymílání spodní zeminy Jílovským
potokem. S tím bude spojena i oprava opěrné zdi, která je mírně vychýlena. Opravu
zdi provede Povodí Ohře, státní podnik.
Z tohoto důvodu nás v uvedeném úseku
bude čekat dopravní omezení. Podrobnosti
v době uzávěrky tohoto čísla ještě neznáme.
(tjm)

Dětský obchod „F i l í p e k“

nová i použitá kojenecká
a dětská móda,
bavlněné pleny, postýlky,
ložní soupravy
Teplická ul. (naproti Květince)
Po - Pá 9.00 - 12.00, 14.00 - 17.00 h.

TRESTNÁ ČINNOST ZA LISTOPAD 2006 - JÍLOVÉ A OKOLÍ
1. Neznámý pachatel odcizil osobní automobil Škoda 105
Zatím neznámý pachatel odcizil v době
od 31. 10. do 2. 11. zaparkovaný a uzavřený
osobní automobil Škoda 105 zelené barvy.
Na místě činu bylo provedeno ohledání, po
pachateli policie pátrá. Ten se dopustil trestného činu „Neoprávněné užívání cizí věci“, za
který mu hrozí peněžitý trest, zákaz činnosti
nebo odnětí svobody až na dva roky. Škoda
byla vyčíslena na 15.000,- Kč. Poškozenou je
žena z Děčína.
2. Vloupání do traﬁky v Jílovém
Škodu téměř 29.000,- Kč způsobil neznámý
pachatel, který se v noci z 2. na 3. 11. vloupal
do traﬁky v Jílovém. Nejprve vyhnul okenici
a vytrhnul mříže, poté vniknul bočním oknem
do prodejny Tabáku a odcizil zde tabákové
výrobky a ﬁnanční hotovost. Oznamovatelkou byla dvaačtyřicetiletá žena z Jílového.
Ve věci je vedeno šetření a po pachateli policie
pátrá.
3. Vloupání do garáže v Jílovém
Trestného činu „Krádeže vloupáním“ se dopustil pachatel, který se vloupal do garáže
v Jílovém. Nejprve odstranil visací zámek na
dveřích garáže a odcizil zde 70 metrů elektrického kabelu a plastovou židli. Poté vypáčil dveře od dílny, která je v jedné budově
s garáží, přičemž poškodil dřevěný rám dveří a z dílny odcizil další věci včetně montážní
lampy, prodlužováku a nářadí. Celková škoda
dosáhla výšky 7.400,- Kč. Pachatel zatím nebyl
zjištěn.
4. Dopravní nehoda s lehkým zraněním,
řidič pod vlivem alkoholu
Pětadvacetiletý muž požil větší množství
alkoholu a poté řídil 8. listopadu v půl druhé
ráno osobní automobil Hyundai. Jel ve směru
od Děčína do Jílového. Při projíždění zatáčky na konci obce Martiněves nepřizpůsobil
rychlost a levým bokem vozu narazil do boku
protijedoucí Avie. Po střetu vjel mimo vozovku a najel do plotu rodinného domku. Utrpěl
lehké zranění. Po provedení dechové zkoušky
ukázal přístroj 1,2g/kg alkoholu v krvi řidiče
vozu Hyundai, dechová zkouška řidiče Avie
byla negativní. Škoda se vyšplhala na částku
274.000,- Kč. Řidič se dopustil trestného činu
„Opilství“.
5. Světelná reklamní tabule v Jílovém byla
poškozena
Policie pátrá po neznámém pachateli, který
rozbil sklo na světelné reklamní tabuli České
spořitelny v Jílovém. Na místě činu bylo provedeno policií ohledání. Způsobená škoda je
20.000,- Kč. Pachateli hrozí trest odnětí svo-

Udělejte něco pro zdraví

body až na jeden rok nebo peněžitý trest.
6. Zloděj odcizil zařízení ze stadionu v Jílovém
Škodu 24.000,- Kč způsobil pachatel krádeže,
který v době od 10. do 11. listopadu odcizil
z volně přístupného fotbalového stadionu
čtyři hydranty a šestnáct měděných cívek
z rozvoden stožárů osvětlení. Poškozeným
je FK Obalex Jílové. Po pachateli, kterému
hrozí trest odnětí svobody až na dva roky,
policie pátrá.
7. Na Sněžníku se pachatel vloupal do osobního vozu Mazda
V odpoledních hodinách dne 16. listopadu se
neznámý pachatel vloupal do osobního automobilu Mazda 626, a to na parkovišti u hotelu
Hřebenová Bouda. Poškozenou je občanka SRN. Škoda byla vyčíslena na 8.250,- Kč.
Odcizeno bylo autorádio s CD přehrávačem
a byl poškozen zámek dveří auta.
8. Vykradená Škoda Fabia
Dne 19. 11. 2006 vnikl v Jílovém neznámý
pachatel do osobního vozu Škoda Fabia. Po
rozbití předního okna na straně řidiče z auta
odcizil autorádio. Celková škoda je více než
6.000,- Kč (odcizené rádio a poškození vozu).
Pachatel se dopustil trestného činu „Krádeže
vloupáním“, policie věc dále prověřuje.
9. Vloupání do vozu na Sněžníku
Policie šetří vloupání do osobního automobilu Peugeot combi. Neznámý pachatel rozbil
sklo u pravých předních dveří a odcizil z vozu
osobní věci včetně platební karty. K události
došlo 10. listopadu dopoledne. Způsobená
škoda přesahuje 4.000,- Kč. Pachateli hrozí
trest odnětí svobody až na dva roky.
10. Pomalovaná zeď
Dne 21. 11. 2006 bylo na policii oznámeno
pomalování zdi řadových garáží v Jílovém
v ulici Elišky Krásnohorské. Neznámý
pachatel pomaloval barvou tři garáže. Stejnou
barvou a stejnými symboly byla pomalována
i boční stěna kamenného schodiště kostela
v Jílovém. Pachatel se tak dopustil trestného činu „Poškozování cizí věci“ a hrozí mu
peněžitý trest nebo odnětí svobody až na
jeden rok.
11. Další vykradené vozidlo
Neznámý pachatel rozbil dne 21. 11. 2006 skleněnou výplň u dveří řidiče vozidla Volkswagen
Polo. K události došlo v Kamenné před prodejnou Barvy - laky. Z automobilu odcizil
autorádio s CD přehrávačem a další věci. Způsobil tak škodu téměř 23.000,- Kč. Dopustil se
trestného činu „Krádeže vloupáním“ a hrozí
mu trest odnětí svobody až na dva roky.
12. Šetření k týrání dětí
Hlídkou Městské policie Jílové bylo oznáme-

Možnost permanentky: 10 návštěv za 350,- Kč
(při pravidelné návštěvě 1x týdně)
Cvičení na velkých míčích i s jinými po- Další nabídka:
můckami pod vedením fyzioterapeutů vám - možnost domluvit masáž, odbornou rehabinabízí Rehabilitace Kateřina (areál Jílovského litaci
zámku).
- smluvní preventivní programy pro zaměstKaždé pondělí od 16,30 hod.
nance
Cena: 40,- Kč (platba na místě)
Informace: 412 550 485

no Policii ČR, že na chodbě panelového domu
v Jílovém se nachází žena, která jeví známky
podnapilosti a vedle ní leží tři děti ve věku
9 měsíců, 3 a 7 let. Událost byla nahlášena
22. listopadu kolem 23:00. Na místo byla
vyslána policejní hlídka spolu s pracovníkem
Magistrátu Děčín, odboru péče o dítě. Děti
byly za jeho přítomnosti umístěny na dětské
oddělení Nemocnice Děčín a žena byla po odběru krve vyslechnuta. Ve věci je dále vedeno
šetření.
13. Podle odborného vyjádření byl požár
bývalé hájovny na Sněžníku založen úmyslně
Požár bývalé hájovny na Sněžníku ze dne
11. října 2006 byl uhašen HZS Děčín a policií
bylo provedeno ohledání. Ve věci bylo vedeno
šetření. Na základě vypracovaného odborného posouzení technika HZS Děčín bylo zjištěno, že požár byl založen úmyslně. Jako příčina
byla určena propan-butanová láhev, která byla
vystavena ohni. Na základě těchto informací
je věc šetřena jako trestný čin „Poškozování cizí věci“. Způsobená škoda přesahuje
250.000,- Kč. Po pachateli policie pátrá.
ppor. Mgr. Aneta Zdobylaková
tiskové oddělení
Okresního ředitelství PČR Děčín

Vánoční a novoroční
svoz odpadů
51. týden
18. 12. pondělí - řádný svoz (domky v Jílovém se svozem 1x týdně + všechny domky
v Modré, Kamenci a na Sněžníku + kontejnery v sídlišti)
20. 12. středa - řádný svoz (domky na Teplické ul. - hřiště až Děčín se svozem 1x týdně)
22. 12. pátek - řádný svoz (domky v malých
ulicích se svozem 1x týdně + kontejnery
v sídlišti)
52. týden
25. 12. pondělí - řádný svoz (všechny domky
v Jílovém + domky v Modré, Kamenci a na
Sněžníku se svozem 1x týdně + kontejnery
v sídlišti)
27. 12. středa - řádný svoz (všechny domky
na Teplické ul. - hřiště až Děčín)
27. 12. středa - mimořádný svoz kontejnerů v sídlišti
29. 12. pátek - řádný svoz (všechny domky
v malých ulicích + kontejnery v sídlišti)
1. týden
1. 1. pondělí - není svoz (pracovníci Technických služeb mají volno)
2. 1. úterý - náhradní svoz (domky v Jílovém se svozem 1x týdně + všechny domky
v Modré, Kamenci a na Sněžníku + kontejnery v sídlišti)
3. 1. středa - řádný svoz (domky na Teplické
ul. - hřiště až Děčín se svozem 1x týdně)
5. 1. pátek - řádný svoz (domky v malých
ulicích se svozem 1x týdně + kontejnery
v sídlišti)
(drup)
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Záchranáři trénovali v Jílovém
V neděli 26. 11. se konalo v jílovském lese
kolem chaty Mír cvičení záchranářských psů
v plošném vyhledání osob.
Cvičení se zúčastnili psovodi Záchranné brigády kynologů Libereckého kraje a Sboru
dobrovolných hasičů Hejnice, mezi nimi byli
i psovodi z Děčínska.
Byla k vidění různá plemena psů - např.
německý ovčák, border kolie, velký i malý
knírač, rhodeský ridgeback, labradorský
a zlatý retrívr, kerry blue teriér, rotvajler nebo
pitbull teriér. Zvlášte na pittbul teriéra bych
ráda laickou veřejnost upozornila. Jde o velice
šikovnou, nekonﬂiktní a ovladatelnou fenu,
která se svým psovodem složila již mnoho zkoušek a zúčastnila se mnoha závodů. Není tedy pravda, že pitbull je
jenom agresivní zabiják. Mezi záchranáři není toto plemeno nic neobvyklého.
Záleží jen na tom, jak psa vychová majitel.
A každý majitel jakéhokoliv psa by měl být
především zodpovědný.
Smyslem uskutečněného cvičení bylo najít
v lese ukrytou osobu, která simuluje pohřešovaného člověka. Pes je psovodem vysílán do
lesa s povelem „hledej“ a pes pomocí čichu
vyhledává osobu. Pach osoby sbírá ze vzduchu, rozhodně se nesoustředí výhradně na
stopu po zemi. Pes je tak schopen najít osobu

i na stromě ve výšce několika metrů, např.
takový paraglaidista, kdyby spadl do lesa a zachytil se ve větvích stromu, by neměl šanci být
nalezen, pokud by psi pouze stopovali. V takovém případě totiž pohřešovaný nezanechá
na zemi stopu pochopitelně vůbec žádnou.
Pes při nálezu osoby začne štěkat a u osoby
setrvá až do příchodu psovoda. V případě
ostrého zásahu (skutečné pátrací akce) psovod zavolá vysílačkou záchranný tým, který
převezme pohřešovaného do své péče.
Výcvik psa záchranáře je nesmírně zdlouhavý, náročný a trvá u jednoho psa několik let.
Na psa jsou kladeny vysoké nároky, musí na
něj být stoprocentní spolehnutí. Pes musí být
s psovodem sehraný, psovod musí perfektně
znát reakce svého psa na pach osoby,
když ji navětří. Psovod musí mít orientační smysl, umět ovládat první pomoc,
buzolu a umět pracovat s mapou a vysílačkou.
Záchranářští psi se rovněž využívají
na práci v sutinách a v zahraničí při
zemětřeseních. Z liberecké brigády
se v minulosti dva psovodi zúčastnili záchranných operací na Tchajwanu
a v Turecku. Tito jejich psí parťáci jsou
sice již v psím nebi, ale oba psovodi
na ně vzpomínají, i když už se věnují

AUTOVRAKY
Ve městě je několik autovraků, které je potřeba odstranit v souladu se zákonem. Z nepojízdných aut může vytékat olej a další chemikálie, které mohou ničit půdu a prosakovat do
spodních vod, čemuž je třeba předejít.
Dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen
autovrak předat pouze osobám, které jsou
provozovateli zařízení k využívání, odstraňování, sběru a výkupu autovraků.
Nejbližší provozovatelé zařízení oprávněných
vydávat potvrzení o převzetí autovraků jsou:
- Antonín Spurný, Papírnická 604, 405 36 Děčín, kontaktní osoba p. Bulín, tel. 602 417 210
- AUTO - EXTRA spol. s r.o., Malšovice 1,
405 02 Děčín, tel. 412 543 210, kontaktní osoba
p. Nedělka, tel. 602 102 272
Postup při odstraňování autovraků ve městě
1) Autovrak umístěný na místní komunikaci
Dle § 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, je zakázáno na
místních komunikacích odstavovat silniční
vozidlo, které je trvale technicky nezpůsobilé
k provozu a není opatřeno státní poznávací
značkou nebo které je zjevně trvale technicky
nezpůsobilé k provozu.
Na výzvu vlastníka komunikace (tj. města)
je vlastník vraku povinen vrak odstranit do
dvou měsíců od doručení výzvy. Není-li znám
vlastník vraku, zveřejní se výzva k odstranění způsobem v místě obvyklém. Po marném
uplynutí dvou měsíců od doručení nebo zveřejnění výzvy odstraní a zlikviduje vrak město
na náklady vlastníka vraku.
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2) Autovrak umístěný mimo pozemní komunikaci
Dle § 37 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
se postupuje v případech, kdy autovrak není
umístěn na pozemní komunikaci.
Před předáním provozovateli zařízení
k nakládání s autovraky je vlastník vozidla
povinen jej umístit na místo, kde nepoškodí
nebo neohrozí životní prostředí ani nenaruší estetický vzhled obce či krajiny. Vozidlo,
které tak není umístěné, přemístí městský
úřad na náklady jeho vlastníka na vybrané
parkoviště.
Informace o umístění opuštěného vozidla
na vybrané parkoviště se zveřejní na úřední desce a případně se informuje jeho vlastník, pokud je znám. Pokud vlastník vozidlo
nepřevezme z vybraného parkoviště po marném uplynutí dvou měsíců, má se za to, že
vozidlo je autovrak. Městský úřad poté předá
autovrak provozovateli zařízení k ekologickému odstranění.
(drup)

PSÍ SALON - HAPPY DOG
Kamenická 610/111, 405 01 Děčín II

HANA VIDMANOVÁ
tel.: 723 222 674

ZOOHOTEL MODRÁ+ stříhání psů
Modrá 112, 407 01 Jílové

novým psům.
Dále se někteří záchranářští psi využívají
k pátraní po utonulé osobě. V takovém případě je pes s psovodem ve člunu, pes je z člunu
vykloněn a nosem pátrá po hladině po pachu.
V případě nálezu pes začne rovněž štěkat.
Z utonulého člověka stoupají ke hladině mikročástečky kůže, vlasy a mastnota z kůže.
Tento soubor pachů jemný psí čich dokáže zachytit. Stejně tak je schopen svým čichem najít
osobu zavalenou sněhem.
Na závěr bych chtěla ještě jménem celé brigády poděkovat městu Jílové, že nám při zařizování celé akce ochotně vyšlo vstříc.
za ZBK LK Petra Bínová

Taneční polepšovna
se vrací!
Po roce se opět chystá Taneční polepšovna,
pořad, který zaznamenal v loňské sezóně
velký úspěch. Ve dnech 20. 1., 10. 2., 3. 3.
a 24. 3. si připomenete všechny základní tance a naučíte se i něco nového. Bližší
informace u paní Petry Nedvědové na
tel. 412 557 738 nebo kult@mujilove.cz.
Kurz břišních tanců
Břišní tance se těší velké oblibě a v Jílovém
nechceme zůstat pozadu. Začátkem příštího roku budou známy termíny, už teď si ale
můžete rezervovat místo na tel. 412 557 738
nebo kult@mujilove.cz.

V neděli 31. 12. 2006
oslaví významné životní jubileum (80 let) paní
Alžběta Beránková.
Mnoho zdraví a životní
pohody přejí manžel, děti, vnoučata
a pravnoučata.

Na leden připravujeme
13. 1. 15 -19 hod.
DuoForte - Jílovský zámek
21. 1. 15 hod.
Zvířátka a loupežníci - pohádka, Jílovský
zámek

Činnost Základní školy
Jílové a MŠ Modrá
Listopad 2006
Centrum mimoškolní zájmové činnosti
30.10. – 3.11. Burza zimních oděvů a hraček
24.11. Pexesiáda
Už po několikáté jsme pořádali turnaj
v pexesu. Pro děti byly připraveny ceny
a sladkosti. Umístění je následující: 3. místo
Natálka Bartáková, 2. místo Terezka Kalousová a 1. místo Vojta Šotola.
Školní sportovní klub
8.11. Bowling club Křešice
Pro děvčata basketbalového týmu byl připraven turnaj v bowlingu. Vítězem se stala
P. Špačková s 369 body.
15.11. Olympiáda všestrannosti
Děti ze 3. a 4. tříd se utkaly v několika disciplínách. Vítězem 3. tříd se stal Tomáš Mikeš,
ve 4. třídách – chlapci Zdeněk Michalec
a v dívkách Veronika Svatošová.
28.11. Krajské kolo v přehazované
Krajské kolo proběhlo v Litvínově, kam
dívky postoupily z okresního kola. Dívky se
v Litvínově umístily na krásném 3. místě.
Vítězům gratulujeme!
Všem přejeme krásné vánoce a šťastný
nový rok!

SDĚLENÍ

Lékařská ordinace p. MUDr. Martina
Richtera (Mírové nám. 223, Jílové) bude
ve dnech 27., 28. a 29. 12. 2006 uzavřena
z důvodu čerpání dovolené.

Známe termíny plesů!
Základní škola Jílové pořádá svůj
Dětský karneval 2006
ples v pátek 9. února 2006.
V sobotu 16. prosince je na zámMěsto Jílové pak pořádá
ku pro děti připraven karneval.
2. Zámecký ples, který bude
Začátek je v 15:30 hodin, předpov sobotu 24. 2. 2007 od 20 hokládaný konec v 18 hodin.
din v Jílovském zámku. VstuZbylé vstupenky (10,- Kč děti,
penky budou v prodeji od ledna. Bude na 20,- Kč dospělí) budou v prodeji na místě před
něm hrát skupina Helena a její chlapci, bude akcí. Hudba, tanec, dobrá nálada a malá sladpřipravena bohatá tombola a doprovodný kost pro každého....
program.
(PeN)
Oba plesy se konají na Jílovském zámku.

V DPS bylo opět veselo
Dům s pečovatelskou službou se opět rozezněl hudbou. Stále oblíbenější DuoForte přijelo zpříjemnit předvánoční čas všem obyvatelům DPS i hostům zvenčí.
Ve vánočně vyzdobené společenské místnosti, u vánočního pohoštění společně strávili dvě hodiny, které vyplnily písničky jejich
mládí. Tradičně patří poděkování pečovatelkám za přípravu a péči o obyvatele DPS. Tentokrát ale patří velký dík i členkám klubu žen
v Jílovém, které v předvánočním shonu našly ve svém nabitém programu čas a napekly
cukroví pro tuto zvláštní příležitost.
Tento pořad byl posledním z trojice pořadů, které se v DPS podařilo uskutečnit díky
výtěžku z prodejní výstavy Děti nemocným
a seniorům. Peníze byly využity beze zbytku
a věřte, že přinesly velký užitek.
Snad se i z letošní výstavy podaří pro DPS
nějaké peníze vybrat - byly by použity pro
stejný účel.
(PeN)

Zpívání na schodech
a půlnoční mše
V předvánoční atmosféře
naděluje Jílovský komorní
sbor svým věrným malý
dárek...
Ve čtvrtek 21. 12. 2006
v 17 hodin se znovu rozezní tříramenné
vnitřní schodiště a chodby základní školy
na náměstí. Výborná akustika a písničky
s vánoční tematikou umocní atmosféru
nadcházejících svátků.
A pozor, diváci budou mít jedinečnou
možnost pohlédnout dirigentce do tváře
po celou dobu koncertu.
Vstup volný, sezení zajištěno.
Půlnoční mše
Tradiční půlnoční mše svatá se bude
konat 24. 12. ve 20:00 hodin. Všichni
jste srdečně zváni do kostela Nejsvětější
Trojice.
(PeN)

Jízdní řád ČD Děčín - Oldřichov u Duchcova a zpět
platný od 10. 12. 2006
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O zmijí královně z Holého vrchu
Přinášíme další pověst z našeho kraje.
Holému vrchu nad Jílovým se od
nepaměti říká také Hadí. Možná
by bylo lépe říkati mu Zmijí, neboť za teplých slunečních dní vyhřívají se tu na čedičových kamenech zmije.
Jednoho krásného dne, kdy slunce hřálo už od
rána, vydal se hajný na pravidelnou obchůzku lesa a napadlo ho zkontrolovat kamenné
pole Holého vrchu. Bylo skoro poledne, když
dorazil na místo. Sedl si na kámen pod strom
a odpočíval. Najednou se mu zdálo, že slyší podmanivou hudbu, ale než mohl zjistit
příčinu, začala se mu klížit víčka a on usnul.
Zdál se mu sen, ve kterém za ním přišla dívka
oděná do bílých šatů přepásaných hadí kůží
a rovněž s vlasy podvázanými hadí kůží. Postavila se nad ním a s očima zalitýma slzami
ho prosila, aby ji vysvobodil. V den, kdy je
slunce nejdéle na obloze, ať přijde znovu na
tohle místo a na největší kámen prostře bílé

plátno, které tkala čistá panna. V tom okamžení se z lesa ozval hlas nějakého dravce,
panna zmizela a hajný se probudil. U nohy
měl stočenou zmiji, která se mu přes holínku
smekla mezi kameny a zmizela. Rychle pospíchal zpět do vsi, nikomu nic neřekl, koupil
na trhu plátno a v den letního slunovratu se
vrátil na Holý vrch.
Našel největší kámen a prostřel na něj plátno.
Sedl si pod strom a čekal. Čekal na svou zmijí královnu až do večera. Nic se ale nestalo.
Za tmy šel domů. Čekal celý rok a znovu se
vypravil na to místo. Ale ani tehdy se královna neobjevila. Říká se, že z hajného se stal
morous a podivín, který se nikdy neoženil
a jednou v roce s balíčkem plátna odcházel do
kopců. Zmijí královnu už ale nespatřil. Snad
proto, že plátno netkala čistá panna, snad
proto, že nenašel největší kámen na Holém
vrchu. Kdo ví?
(PeN)

NĚKOLIK NEŠKODNÝCH VTIPŮ
KE KONCI ROKU
Ochrana
Na tiskové konferenci se ptali úspěšného lovce dravé zvěře: „Je to pravda, že když člověk
nese hořící pochodeň, šelma mu neublíží?“
„Samozřejmě, záleží ovšem na tom, jakou
rychlostí ji ten člověk nese!“
Na rybách
Rodiče odjeli do města nakupovat a Pepíček
musel hlídat svoji mladší sestru. Jenže Pepíček chtěl jít na ryby. Nakonec se rozhodl, že
zvládne obojí. Večer povídá mamince: „Tohle
už víckrát neudělám. Nechytil jsem vůbec
nic!“ „Ale no tak, Pepíčku, buď trochu trpělivý. Když jí to vysvětlíš, příště bude určitě
potichu a nevyplaší ti ryby.“ „Ale o plašení
nejde. Snědla mi veškerou návnadu.“
Zajíček
Do němoty opilý zajíček spí na pasece
a v tom z lesa vyjde vlk. Vlk si myslí: „Hele,

něco k snědku.“
V tom se objeví další vlk a povídá tomu prvnímu vlkovi: „Vypadni, byl jsem tu první.“
Tak se vlci začali hádat, pak rvát, až se navzájem zabili. Ráno se zajíček probudí. Kouká,
okolo zdupaná tráva, polámané keře a na pasece leží dva mrtví vlci. Zajíček si říká: „Teda,
musím přestat pít, netušil jsem, že vyvádím
takový věci...“
Volno
„Pane vedoucí, můžete mi dát zítra volno? Manželka chce, abych jí pomohl
s vánočním úklidem.“
„Z takového důvodu vám přece nebudu dávat
volno.“ „Děkuji, já věděl, že se na vás mohu
spolehnout.“
Pár
Ona: „Udělám z tebe nejšťastnějšího člověka
na světě.“ On: „Budeš mi chybět.“

NA ZÁVĚR ROKU PŘIDÁME
TRADIČNĚ NĚCO K ÚSMĚVU
Z úředních překlepů
Letošní soubor úředních překlepů a přeřeknutí je menší, přesto je zajímavý. Správné
výrazy jsou uvedeny v závorce:
obilní telefon (mobilní telefon), navrznout
(navrhnout), zájed (zájezd), středna (ústředna), vojelbal (volejbal), odporná způsobilost
(odborná způsobilost).
Z úředních a neúředních přeřeknutí
Jedno přeřeknutí návštěvnice městského úřadu při odchodu: „Ať se vám tady dobře vaří.“
(Ať se vám tady dobře daří). Následovala
omluva za přeřeknutí.
A přeřeknutí pracovníka na městském úřadu:
„Komise sociální, zdravotní a péče o radní
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a dítě.“ (Komise sociální, zdravotní a péče
o rodinu a dítě).
Krásnější jsou však dětská přeřeknutí: „Kam
se to autíčko podělalo?“ (Kam se to autíčko
podělo?);
„Taky se ti po tobě spískalo?“ (Taky se ti po
mně stýskalo?).

Příjemné prožití
svátků vánočních,
hodně štěstí, zdraví
a zdaru v novém roce
přeje redakční rada.

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.

Prosinec
Budil Václav
Beránková Alžběta
Denková Milena
Doležalová Anna
Dvořáková Marie
Edr Ladislav
Grmelová Věra
Jelínková Eva
Klekner Pavel
Knoblochová Pavla
Kolářová Jana
Kršíková Helena
Lacinová Jarmila
Lédl Bohuslav
Lorenc Jan
Macek Miloš
Marešová Marie
Matoušková Alžběta
Neméšová Žoﬁe
Novotná Růžena
Paikertová Jiřina
Syberová Paulina
Veselá Marie

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

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

Dne 11. prosince 2006 uplynul rok
od úmrtí p. Bohuslava Hlouška.
Stále vzpomínají manželka Marie,
syn Petr, dcera Iveta s Alenkou,
všichni příbuzní a přátelé.
Dne 16. prosince si připomeneme 10 let od úmrtí pana
Jaroslava Plzáka a v červenci to
bylo 5 let od úmrtí paní Boženy
Plzákové. S vděčností a láskou vzpomínají děti
s rodinami. Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.

Pokladna na Městském úřadu Jílové

Pokladna na Městském úřadu Jílové bude pro
občany v tomto roce naposledy otevřena ve středu
27. prosince 2006.
Prodám družstevní byt 2+1 v Jílovém, ulice
Oblouková. Vestavěnou knihovnou upraveno na
3+1, balkon v mezipatře. Cena 380 tisíc.
Další informace na čísle 776 750 615.
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