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Havarijní stav zdi na Nábřeží
Na fotografii představujeme provizorní zabezpečení opěrné zdi koryta Jílovského potoka
v ul. Nábřeží. Prvními příznaky havarijní situace byl propadající se chodník a naklánějící se
stožáry veřejného osvětlení. Před nastupující
zimou nastala obava, aby se tato zeď nezhroutila.
Přesné příčiny stavu lze zatím pouze odhadovat. S velkou pravděpodobností vše začalo
s velkou vodou v r. 2002, která zapříčinila vymletí a snížení dna a tím poškození základů
zdi. (Minulý rok se proto dno potoka zásadně
upravilo – viz článek „Regulace Jílovského potoka“ Jílovská sova 9/2006.) Dalšími příčinami
problémů mohou být podemílání spodními
proudy a poškození těžkou technikou při
opravách potoka či výstavbě kanalizace.
Jasno bude až při postupném rozebírání zdi,

kdy se odkryje pravý stav věcí. Následovat
bude celková oprava zdi. Stavba je naplánována na letošní jaro, léto. V současnosti se zpracovává projektová dokumentace pro několik
možných variant opravy. Konečná varianta
bude vybrána právě až po zjištění skutečného
rozsahu poškození. Práce budou o to složitější, že v chodníku a komunikaci vedou všechny
technické sítě (elektřina, plyn, vodovod, kanalizace, telefonní kabely). Až do skončení stavby nutno také počítat s trvajícím dopravním
omezením v tomto úseku silnice.
Celkové odhadované náklady díla činí cca
1,5 milionu korun. Hlavním investorem bude
státní podnik Povodí Ohře, správce toku Jílovského potoka, který tuto stavbu zařadil mezi
své letošní priority.
(mst - dle podkladů Povodí Ohře, st. p.)

Několik čísel o Jílovém v roce 2006
Na počátku roku 2006 mělo Jílové celkem
5291 obyvatel, k 31. 12. 2006: 5252 obyvatel.
V průběhu roku se 114 lidí přistěhovalo, 164
odstěhovalo. Rodiče přivítali na svět celkem
55 narozených dětí. Naposledy jsme se rozloučili se 44 spoluobčany.
Celkové příjmy rozpočtu města dosáhly hodnoty 56.558.249 Kč, celkové výdaje hodnoty
59.365.907 Kč. Rozdíl mezi celkovými příjmy
a výdaji ve výši 2.807.658 Kč byl pokryt z finančního zůstatku na účtech města.
Nejrozsáhlejší investiční akcí roku byla rekonstrukce objektu čp. 157 v areálu Jílovského zámku a jeho přeměna na rehabilitační středisko. Celkové náklady akce byly
5.248.000 Kč, z toho bylo 3.148.000 Kč formou dotace ze státního rozpočtu, 2.100.000
z rozpočtu města.
Dluhy vůči městu: např. za nájemné v bytech
1.130.000 Kč, za odpady 680.000 Kč, za nájem
v nebytových prostorech 78.000 Kč, na poplatcích za psy 37.000 Kč (ve městě bylo celkem
678 přihlášených psů) atd. Nutno dodat, že
dluhy jsou ze strany města vymáhány právní,
soudní a exekutorskou cestou!
V obřadní síni Jílovského zámku bylo uzavřeno celkem 67 manželství. Významné jubileum
svého společného života zde oslavily 2 páry
při zlatých svatbách. Uspořádáno bylo celkem
5 vítání občánků do našeho města.
Konaly se dvoje volby. Červnových voleb do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se v Jí-

lovém zúčastnilo celkem 2.405 lidí, tj. 56,91 %
ze všech oprávněných voličů. Říjnových voleb
do zastupitelstva města se zúčastnilo celkem
1.431 lidí, tj. 33,7 % ze všech oprávněných voličů.
Na místním koupališti našlo v létě osvěžení
celkem 9.134 návštěvníků. Areál byl v provozu
od 22. 6. do 28. 8., z toho se pro koupání využilo celkem 43 dní. Celkové náklady na provoz
dosáhly částky 700 tis. Kč, spotřebováno bylo
přes 13 tisíc m3 vody za 372 tis. Kč, na tržbách
bylo vybráno celkem 154 tis. Kč.
Z města bylo vyvezeno celkem 2.045 tun
odpadu. Z tohoto množství bylo např. 985 t
směsného komunálního odpadu, 438 t stavebního odpadu, v barevných „zvonech“ bylo vytříděno celkem 7,5 t papíru, 14,3 t plastů (PET
lahví), 8,4 t skla, ve výkupně sběrných surovin
bylo vykoupeno 326,4 t kovů. Město přijalo na
poplatcích a platbách za odpad, na příspěvcích za třídění odpadu celkem 2.613.000 Kč,
za odpadové hospodaření naopak vydalo celkem 3.522.000 Kč.
Autobusy Dopravního podniku města Děčína
bylo přepraveno na linkách č. 5 a 11 celkem
646.214 cestujících, z toho 621.177 na lince č.
5, 25.037 na lince č. 11. Město vydalo na tuto
dopravní obslužnost celkem 1.316.525 Kč.
V městské knihovně bylo registrováno celkem
289 čtenářů (z toho209 dospělých a 80 dětí),
kterým bylo k dispozici celkem 16.634 publikací. Bylo uskutečněno celkem 22 tis. výpůj-

ček, 5 výchovně vzdělávacích akcí. Celkem
1415 návštěvníků využilo nabídky veřejného
internetu.
Pro zpříjemnění volného času bylo uspořádáno celkem 51 společenských a kulturních akcí,
největší úspěch mělo 9 pohádek, uspořádáno
bylo např. 15 výstav, 7 tanečních akcí, 5 koncertů vážné hudby, 3 plesy, Jílovské slavnosti,
festival Zámecká kramlička atd. Jílovský zámek si v letní sezóně prohlédlo s výkladem
průvodce celkem 953 návštěvníků.
Sbor dobrovolných hasičů zaznamenal celkem
26 výjezdů, z toho 14 k požárům, 6 k následkům živelných pohrom, 4 k únikům chemických látek, 2 k technickým záležitostem.
Základní školu Jílové navštěvovalo v září 2006
celkem 437 žáků, Mateřskou školu Jílové ve
stejném období navštěvovalo celkem 104 dětí.
(mst)

POZVÁNKA
na 4. zasedání Zastupitelstva města Jílového, které se bude konat v úterý 13. března 2007 od 16 hodin v 1. patře Jílovského
zámku.
Plánovanými body programu budou čerpání rozpočtů města a příspěvkových
organizací města, výsledek inventarizace
majetku města k 31. 12. 2006. Podrobný
program bude zveřejněn na plakátech.
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Z jednání zastupitelstva města
Zastupitelé města se sešli na svém 3. zasedání
dne 30. ledna 2007. Jednání bylo přítomno 20
zastupitelů.
Zastupitelé mimo jiné projednali:
• zápis č. 1/2007 z jednání finančního výboru
ze dne 17. 1. 2007
• rozpočet města na rok 2007, v němž rekapitulace v tisících Kč je:
- daňové příjmy
38.710
- nedaňové příjmy
7.739
- kapitálové příjmy
1.000
- dotace
2.540
- celkem příjmy
49.989
- běžné výdaje
51.725
- kapitálové výdaje
4.157
- soc. fond
300
- splátky úvěru
783
- celkem výdaje
56.965
s tím, že během roku budou přijata opatření
k tomu, aby se snížil rozdíl mezi příjmy a výdaji k 31. 12. 2007 cca na 2 mil. Kč
• plán práce zastupitelstva města na I. pololetí
2007
• zpracování a odeslání žádosti o dotaci Krajskému úřadu Ústeckého kraje na činnost
jednotek Sborů dobrovolných hasičů obcí
z rozpočtu Ústeckého kraje na vybavení
SDH Jílové - Modrá v roce 2007 (žádost
celkem 196.975,- Kč, z toho dotace Ústecké-

ho kraje 137.882,- Kč, tj. 70 %, podíl města
59.093,- Kč, tj. 30 %)
• záležitosti související s RD Kamenná, spol. s r. o.
• prodeje a směny pozemků
• rozpočet Mikroregionu Labské skály na rok
2007, v němž příjmy jsou ve výši 119.000,- Kč
a výdaje ve výši 100.000,- Kč
• zvolilo za členy kontrolního výboru:
p. Ing. Miroslava Bártu
p. Miroslava Bartoše
p. Milenu Burkoňovou
p. Ing. Olgu Hřebičkovou
p. Petra Nému
a za předsedu kontrolního výboru p. Petra
Nému
Na samém začátku jednání složil slib za člena zastupitelstva města p. Miroslav Beránek,
který nastoupil na uvolněné místo v zastupitelstvu města.
Jednání bylo zahájeno v 16:15 hodin a se dvěma přestávkami skončilo ve 21:55 hodin.
Protože rozsah novin neumožňuje otiskovat
celá usnesení, připomínáme, že usnesení rady
města i zastupitelstva města jsou zveřejňována:
• na úřední desce u budovy Městského úřadu
Jílové
• na internetové stránce www.mujilove.cz.
(kde najdete usnesení i z let předchozích).
(tjm)

O ČEM JEDNALA RADA MĚSTA
JÍLOVÉHO
Na své 3. schůzi konané dne 8. ledna 2007
mimo jiné projednala:
• přípravu a program pracovního semináře zastupitelstva města konaného dne 9. 1. 2007
• zprávu o uplatňování zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů, v roce 2006
v podmínkách Městského úřadu Jílové
• stav finančních prostředků na bankovních
účtech města k 31. 12. 2006
• dopis hejtmana Ústeckého kraje p. Ing. Šulce o financování dopravní obslužnosti v roce 2007
• informaci o jednání s Dopravním inspektorátem Policie ČR dne 5. 1. 2007 a jeho
výsledku ohledně zřízení a úprav přechodů
pro chodce v Jílovém na silnici I/13
• jednání v THT, s. r. o., Polička, dne 3. 1.
2007 o úpravách objednaného požárního
dopravního automobilu pro SDH Jílové Modrá
• vyčlenění finanční částky Ústeckým krajem pro poskytování příspěvků na činnost
jednotek Sborů dobrovolných hasičů obcí
z rozpočtu Ústeckého kraje
• zápis dětí do 1. tříd Základní školy a mateřské školy Jílové ve dnech 19. 1. a 20. 1. 2007
• rozhodnutí Správy Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce o pořádání závodů
psích spřežení na Sněžníku v letech 2007
- 2010
• grafické návrhy na reedici některých propagačních tiskovin a návrhy na nové propagační tiskoviny města
• umístění čtvrté antény na rozhledně na
Sněžníku společnosti Telefónica O2 Czech
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Republic, a. s., a roční nájem za umístění
antén
• pořádání prodejních trhů v roce 2007 v Jílovém jedenkrát měsíčně firmou Obchodní
a pořadatelská činnost - Václav Chaloupka
Na své 4. schůzi konané dne 22. ledna 2007
mimo jiné projednala:
• informaci o jednáních s obchodními partnery a některými dalšími osobami o výstavbě rodinných domů v lokalitě Kamenná
• žádost p. Martina Navrátila z týdeníku Odborového sdružení železničářů Obzor o odpověď na otázky týkající se železniční trati
z Děčína do Oldřichova u Duchcova
• opakované zveřejnění nabídky na pronájem
nebytových prostor v budově Mateřské školy
Jílové, Javorská 312, které bylo bez odezvy
• připravované řešení odvozu autovraků odborem výstavby a správy majetku Městského úřadu Jílové a Městskou policií Jílové
• zápis z jednání Finančního výboru ze dne
17. ledna 2007
• informaci o odstraňování následků silného
větru v Jílovém, především výpadku elektrického proudu ve dnech 18. až 21. ledna 2007
• informaci o možnostech využití dotací ze
Státního fondu dopravní infrastruktury
v letošním roce a přípravě žádosti o dotaci
z Krajského úřadu Ústeckého kraje na vybavení jednotky SDH Jílové - Modrá
• přehled za období 1. - 15. ledna 2007 o počtu cestujících v jednotlivých autobusových
spojích na lince Děčín - Jílové a zpět vlivem
zrušení některých vlakových spojů
• program zasedání Zastupitelstva města Jílového dne 30. 1. 2007
(tjm)

Jednou větou
o čerpání rozpočtu
města za rok 2006
• nejdříve souhrnné údaje v procentech
od počátku roku:
- daňové příjmy 100,29 %
- nedaňové příjmy 81,56 %
- kapitálové příjmy 102,86 %
- dotace 99,63 %
- celkem příjmy 97,34 %
- běžné výdaje 93,82 %
- kapitálové výdaje 96,82 %
- splátky úvěru 100,00 %
- výdaje celkem 94,26 %
• ve finančním vyjádření pak příjmy
celkem dosáhly 56 558 mil. Kč, výdaje
dosáhly 59 365 mil. Kč
• možná, že vás zaujmou některé výdajové
a příjmové položky:
- Městská knihovna Jílové: 347 919 Kč
- výdaj
- noviny Jílovská sova: 60 063 Kč - výdaj
- koupaliště: 521 239 Kč - výdaj
- bytové hospodářství: 5 319 850 Kč - příjem, 5 411 393 Kč - výdaj
- veřejné osvětlení: 965 659 Kč - výdaj
- svoz tuhého domovního odpadu:
3 031 166 Kč - výdaj
- příspěvek na autobusovou dopravu:
1 316 525 Kč - výdaj
- Dům s pečovatelskou službou: 93 990 Kč
- příjem, 1 228 323 Kč - výdaj
- poplatky za odpady: 2 449 846 Kč
- příjem
- poplatky ze psů: 91 408 Kč - příjem
- poplatky z výherních automatů:
455 000 Kč - příjem
- správní poplatky: 661 281 Kč - příjem
- daň z nemovitostí: 1 053 782 Kč - příjem
• hospodaření města za rok 2006 bude
na programu jednání zastupitelstva
města dne 13. března 2007 a podrobný
přehled o čerpání rozpočtu města bude
zveřejněn v předstihu na úřední desce
a na internetové stránce
www.mujilove.cz.
(tjm)

Výstava fotografií
senátora Josefa Zosera
Pan Josef Zoser je starostou
Jiřetína pod Jedlovou, senátorem a také vášnivým fotografem. A právě posledně jmenovanou činnost
v Jílovském zámku prezentuje. Ve vstupní
hale budete mít od 9. března možnost prohlédnout si fotografie z cyklů „Praha - sídlo českého senátu“ a „Lužické hory, krajina
mého srdce“. Ve stejný den také v 17 hodin
proběhne slavnostní vernisáž výstavy za
přítomnosti autora fotografií. Na vernisáž
jste všichni srdečně zváni.
Výstava potrvá do 8. dubna. Přístupná veřejnosti je během otevírací doby knihovny,
při akcích na zámku, případně po telefonické domluvě (tel. 412 557 738) i mimo
tyto dny a hodiny.
(PeN)

Odpadové hospodářství - 2. část
V první části jste se dozvěděli kontaktní údaje na příslušné instituce, byl vymezen pojem odpad
a druhy odpadů. Dnes dokončíme část týkající se druhů odpadů a potom se dozvíte o odpadovém
hospodářství v Jílovém.
Směsný komunální odpad - složka vzniklá po
vytřídění všech výše uvedených odpadů.
Tento odpad patří do sběrných nádob (popelnice, kontejnery). Svoz směsného komunálního odpadu zajišťují Technické služby Děčín
(tel. 412 557 050).
Výrobky podléhající zpětnému odběru výrobci a dovozci stanovených výrobků jsou
povinni zajistit zpětný odběr těchto výrobků
(minerální oleje, elektrické akumulátory, galvanické články a baterie, výbojky a zářivky,
pneumatiky, elektrická a elektronická zařízení,
elektropřístroje určené pro použití v domácnostech). V našem městě můžete odvézt tento
odpad do sběrného dvora umístěného ve výkupně Severočeských sběrných surovin, a. s.,
Nábřeží 107, Jílové (inf. na tel. 412 551 279,
412 557 727).
Biologický odpad - např. zbytky ovoce, zeleniny, skořápky, travní hmota, listí, plevel,
seno, jemné nebo nadrcené větve, zbytky jídel,
odpad z kávy včetně filtrů aj. Město Jílové (ani
město Děčín) nemá v současné době vlastní
kompostárnu a proto obyvatelé města, kteří
máte možnost a jste ochotni tento biologický
odpad separovat - kompostujte. Zmenšujete
objem biologických odpadů ukládaných na
skládky a zároveň vyrábíte hnojivo, které můžete na zahradě opět použít.

a odstraňování komunálních odpadů a o systému nakládání se stavebním odpadem. Tato
vyhláška vydaná Zastupitelstvem města Jílového nabyla účinnosti 1. 1. 2006. Vyhláška
stanoví systém nakládání s komunálním odpadem vznikajícím na území města Jílového
(včetně nakládání se stavebním odpadem)
a je závazná pro všechny občany, kteří mají na
území města trvalý pobyt nebo se na území
města zdržují. Ve vyhlášce je konkrétně řešeno, jak nakládat s jednotlivými druhy odpadů
(tříděný odpad, objemný odpad, nebezpečný
odpad aj.), kam je umístit, kdo je odváží a odstraňuje.
Z vyhlášky vyplývají povinnosti občanů, např.
třídění odpadů, odkládání odpadů na místa
k tomu určená aj. Směsný komunální odpad
lze odkládat do sběrné nádoby (popelnice,
kontejner) tak, aby ji bylo možno řádně uzavřít a odpad z ní při další manipulaci nevypadával.
Stavební a demoliční odpad vzniklý při stavební činnosti fyzických osob je možné předávat
ve sběrném dvoře umístěném ve výkupně Severočeských sběrných surovin, a. s., Nábřeží 107,
Jílové (inf. na tel. 412 551 279, 412 557 727).
Tento odpad není určen k provádění terénních
úprav. Stavební a demoliční odpad je zpoplatněn podle ceníku. Poplatky za provoz systému
nakládání s komunálním odpadem a jeho výši
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
upravuje obecně závazná vyhláška o místním
V JÍLOVÉM
poplatku za provoz systému nakládání s koV našem městě platí Obecně závazná vyhláška munálním odpadem (úplné znění této vyhlášměsta Jílového č. 2/2005 o systému shromaž- ky najdete na www.mujilove.cz).
ďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
(DruP)

Katastrální mapy
Jílového na internetu
Ve spolupráci se společností MK Consult,
Ústí nad Labem, je od 25. 1. 2007 možno
zkušebně na dobu zhruba dvou měsíců na
adrese http://mkcmapserver.cz:40024/
prohlížet kompletní katastrální mapu Jílového.
Kromě využití obecných vyhledávacích
nástrojů (přes tlačítko Hledat) lze přímo
vyhledávat a v mapě lokalizovat parcely,
čísla domovní, atd.
Výběrem parcely pomocí výběrového tlačítka (nebo více parcel přes Ctrl) v mapě
lze v dolní části okna vidět údaje o parcele nebo o příslušných vlastnících (nikoliv
rodné číslo).
Nápověda na obsluhu systému je pod tlačítkem ? vpravo nahoře.
K dispozici je podrobná ortofotomapa, je
možné nastavovat barevná témata parcel
i budov, zobrazovat popisy negrafickými
údaji atd.
Pomocí tlačítka „i“ lze rovněž zobrazit
údaje o parcele, popř. vytisknout výpis
údajů.
(tj)

CHCETE PŮJČIT?
• bez velkého papírování
• bez ručitele
• s jasnými pravidly
• již od 4.000 Kč
• rychle a na cokoliv
Kylerová Oldřiška 777 620 125
Zavolejte infolinku PROVIDENT
844 666 666
a dozvíte se více!

V domě teplo, pohodu pojďme spolu řešit,
z čistějšího prostředí v budoucnu se těšit!
V dnešní části budeme psát o spotřebičích na
pevná paliva.
Při výběru nového kotle dbejte na výpočet
projektanta topení pro správné určení potřebného výkonu kotle vzhledem k velikosti vytápěných prostor.
Často se setkáváme s provozováním předimenzovaného kotle v minimálním režimu
v očekávání úspory paliva. Bohužel dochází
k vyššímu zanášení sazemi a dehtovými usazeninami vlivem nízké teploty, tím i k potřebě
častějšího čištění - bez úsporného efektu. Je
ověřeno, že 1 mm usazenin snižuje účinnost
kotle o 5 % a při netěsnostech kouřové cesty
dochází k ochlazování spalin a usazování sazí.
Toto má vliv na snížení účinnosti až o dalších
20 %. Součet těchto ztrát jistě není zanedbatelný. Odstraněním těchto chyb a pravidelným
čištěním ušetříte peníze za palivo (u kotle
o výkonu 18 kW nebo 24 kW, které se většinou používají k vytápění rodinných domů, až
20 q uhlí za topnou sezónu. Zároveň snížíte
poměrné množství emisí vypouštěných do
ovzduší.
Místo, kde je kotel umístěn, musí být suché,

neboť vzduch potřebný k procesu hoření může vysokým obsahem vlhkosti
způsobit nadměrné dehtování spalin a snížení výkonu kotle (uváděný
objem vzduchu spotřebovaný za den
topení se u kotlů o výkonu 24 kW pohybuje kolem 38 m3). Na tuto skutečnost je nutno pamatovat při zajištění
přívodu vzduchu, neboť je to jedna
z podmínek pro správnou funkci spotřebiče.
Pokud netopíte předepsaným palivem, většinou se sníží účinnost minimálně o 10 %.
Při provozování kotle, kde lze topit i dřevem,
se doporučuje nechat proschnout palivové
dřevo alespoň 2 roky (cca 30 % vlhkosti). Spalováním dřeva o vysoké vlhkosti dojde k zanesení kotle a komínu dehtovými usazeninami
a nelze ani využít výhřevnosti paliva, neboť je
jeho velká část spotřebována na vysušení před
vlastním hořením (60 % vlhkosti neprosušené
dřevo).
Správná velikost komínu ve vztahu k požadavkům spotřebiče má vliv na dostatečný tah
komína a ovlivňuje správnou teplotu spalin.
Častým problémem je nedostatečný průměr

komínového průduchu ve vztahu
k výkonu kotle (spotřebič kouří
a většinou nelze docílit požadovanou teplotu vody v systému). Zde
je nutná kontrola nebo revize komínu a spotřebiče kominíkem (hrozí
nebezpečí otravy spalinami, nebo
vznícení sazí a dehtových usazenin).
Bohužel jsou často nutné nákladné
stavební úpravy. Jednotné řešení neexistuje
a problém se musí řešit s ohledem na místní podmínky. Ty jsou v každém objektu jiné
(umístění stavby, proudění vzduchu, ochlazování komínu, stav komínového průduchu
a další).
U předimenzovaných komínů lze většinou
situaci řešit úpravami s menšími náklady než
v předchozím případě.
U většiny spotřebičů je mimo jiné v technických údajích spotřebiče uveden doporučený
provozní tah k dosažení uvedené účinnosti
spotřebiče. Spolehlivě jej lze stabilně nastavit
regulátorem komínového tahu, což umožňuje
dosáhnout výrazných úspor paliva.
(JarMar)
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Policie České republiky – Okresní ředitelství Děčín

Události za prosinec 2006 - Jílové a okolí
1. Odcizené vozidlo
V době od 5. 1. do 7. 1. 2007 odcizil neznámý
pachatel nezjištěným způsobem zaparkované
vozidlo Peugeot 206 barvy šedé metalízy. Způsobená škoda je 130 000 korun.
2. Sprayerství
Dne 7. 1. 2007 došlo k poničení dvířek plynového uzávěru. Pachatel je postříkal žlutou barvou. Dne 10. 1. 2007 bylo zahájeno zkrácené
přípravné řízení pro trestný čin poškozování
cizí věci dle § 257b/1. Pachateli hrozí odnětí
svobody na jeden rok nebo peněžitý trest.
3. Odcizená peněženka
Neznámý pachatel dne 11. 1. 2007 odcizil poškozenému peněženku. Stalo se v prodejně
Jílovanka. Pachatel v nestřeženém okamžiku
využil situace a poškozenému peněženku odcizil z kapsy u kalhot. V peněžence byly kromě 6000 korun také doklady a platební karty.
4. Vyloupený srub
V období od 20. 1. do 24. 1. 2007 došlo k vy-

loupení mysliveckého srubu. Pachatel přeřízl
visací zámek a vypáčil petlici na dveřích, vnikl
do srubu a odcizil křovinořez, rádio a spací
pytle.
5. Krádež vloupáním do restaurace
Neznámý pachatel za použití násilí se v noční
době dne 27. 1. 2007 vloupal do objektu restaurace Sauna, kde vypáčil hrací automaty,
odcizil z nich hotovost a dále v prostoru restaurace odcizil alkohol a cigarety.
6. Objasněné vloupání do areálu MÚ Jílové
Dne 1. 2. 2007 bylo zahájeno zkrácené přípravné řízení s mužem z Jílového, který byl
ustanoven jako pachatel trestného činu krádeže vloupáním, kterého se měl dopustit v období od 1. 1. do 29. 1. 2007. Cílem jeho vloupání
byl skladovací prostor Městského úřadu Jílové,
pachatel poškodil plot a z areálu odcizil železné profily v hodnotě více než 40 000 Kč.
inspektor prap. Mgr. Jan Šmíd
tiskový mluvčí OŘ PČR Děčín

Činnost Základní školy Jílové
a MŠ Modrá v lednu 2007
19. – 20.1.

22.1.

Olympiáda z dějepisu – okresní kolo
V DDM Letná proběhlo okresní kolo v olympiádě z dějepisu, kde
se zúčastnili dva žáci naší školy. Umístění: 12. místo – Zuzana
Rosendorfová, 13. místo Tomáš Loskot.

25.1.

Pexesiáda – v centru dětí proběhla už po několikáté soutěž
v pexesu. Této akce se zúčastnilo 12 dětí.

29.1.

Děčínský skřivánek
Čtvrtý ročník pěvecké soutěže se uskutečnil na Jílovském zámku.
Zazpívalo tu 19 zpěváků a zpěvaček ve dvou kategoriích. Z každé
kategorie postupují první dva do okresního kola, které se bude
konat 28.2. v Děčíně.
Jména postupujících:
I. Kategorie: Bára Nedvědová, Míša Zvoníčková.
II. Kategorie: Adéla Faltová, Bára Nesměráková
Gratulujeme!

9.1.

Soutěž v herních kombinacích - „stolní tenis“
Děti soutěžily v těchto disciplínách: Forehand – počet smečů za 5 min.,
psaníčko křížem na 5 min., psaníčko po lajně na 5 min., sekané balóny.
Celkové pořadí:
1. Ondra Vídeňský
2. Markéta Polcarová
3. Tomáš Klouček
4. Kuba Koblasa

ZŠ

CMZČ

ŠSK

Zápis do 1. tříd – Letos se zápisu do prvních tříd zúčastnilo cca 60
dětí. Obsazeny budou dvě třídy.

MŠ

zápis do prvních tříd

Plavecký kurz
Děti z mateřské školy Modrá začaly tento měsíc chodit na plavecký
kurz pro děti od čtyř let. Tohoto kurzu se zúčastní celkem 12 dětí,
na které čeká 10 lekcí.

Dětský obchod

„F i l í p e k“
nová i použitá kojenecká a dětská móda,
bavlněné pleny, postýlky, ložní soupravy
Teplická ul., Jílové (naproti Květince)
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Výběrové šetření
v domácnostech
Český statistický úřad organizuje
v roce 2007 šetření o životních
podmínkách domácností v České republice. Smyslem šetření je
získat nejnovější reprezentativní
údaje o sociálním a ekonomickém postavení
domácností, o různých typech jejich příjmů,
nákladech na bydlení a životních podmínkách.
Šetření se uskuteční na území celé republiky
v 11.600 domácnostech na základě náhodného výběru. Do výběru pro šetření „Životní
podmínky 2007“ se dostalo též Jílové.
Vlastní šetření proběhne od 17. února do 29.
dubna 2007 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat pověřením k výkonu
funkce vydaným Českým statistickým úřadem.Ve všech fázích zpracování je zajištěna
ochrana individuálních údajů a všechny osoby zúčastněné na zjišťování a zpracování údajů jsou vázány mlčenlivostí.
Podkladem pro článek bylo písemné sdělení
Českého statistického úřadu ze dne 11. ledna
2007, čj. 82/07/Be.
(tjm)

PŮJČKY
Zaměstnanci - od 6 tis. Kč
Důchodci - do 75 let

15-300 tis. Kč
Bez poplatku a bez problémů!!!
Přijedeme až k Vám

Tel: 603 478 331
Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět
prodává slepičky snáškových hybridů Hisex hnědý, Dominant černý a žíhaný.
Slepičky jsou pod stálou veterinární kontrolou, 4 krát vakcinovány.
Stáří při prodeji 9 - 12 týdnů,
cena 85 - 98 Kč. Začátek snášky květen.
Prodej se uskuteční v Jílovém v sobotu
17. března 2007 od 14:30 hod. u večerky
u koupaliště.
Případné informace:
tel. 728 605 840, 415 740 719, 415 710 575
e-mail: drubez.cerveny.hradek@seznam.cz
Vyměním dr. byt 1+1 (zvýšené přízemí)
+ doplatek za větší byt v Jílovém.
Byt je ve Školní ul. v klidném a čistém
domě. V bytě je plovoucí podlaha, žaluzie,
úprava kuchyně do tvaru „U“ (možno mít
pračku v kuchyni), v předsíni snížený strop
(úložný prostor) a botník na míru.
Tel.: 731 470 076
Prodám byt 3+1 v osobním vlastnictví,
vnitřní úpravy (dlažba, vestavěné skříně),
balkon v mezipatře.Cena: 500.000 Kč.
Tel.: 723 283 933.

Pohádky k svátku
Už tuhle neděli, tedy 18. února v 15 hodin,
zveme děti opět do divadla. Docela velké divadlo tentokrát přiveze Pohádky k svátku a kdo
přijde, uvidí dokonce dvě pohádky! O Karkulce (schválně, jestli bude červená) a O Medvědech (uvidíme, jestli budou tři). A děti, jestli
máte vystavený Dětský kulturní pas, určitě
si ho nezapomeňte! Pro každého, kdo docílí

pěti razítek za návštěvu pohádky, máme dárek už připravený! A v závěrečném hodnocení
celoroční hry by vás chybějící razítko mohlo
stát drahocenné body! Pro úplnost dodejme,
že představení je vhodné pro děti od tří let,
vstupné je tradičně 10,- a 15,- Kč a pohádka je
dlouhá přibližně 45 minut.
(PeN)

Zámecké podvečery s Viktorem Limrem
Cyklus Zámeckých podvečerů pokračuje návštěvou
herce Viktora Limra, člena uměleckého souboru
Švandova divadla v Praze.
Ti, kdo mají v oblibě seriál
Velmi křehké vztahy, jistě
zbystří, protože Viktor Limr
v tomto seriálu hraje postavu doktora Kratochvíla.
Rodák z Ústí nad Labem vystudoval DAMU,

mezi jeho pedagogy patřila V. Galatíková nebo
P. Čepek. Je nositelem ceny Valtra Tauba. Mezi
jeho nejvýraznější role na jevišti patří Hamlet,
kterého nastudoval v Divadle J. K. Tyla v Plzni. Mimo jiné hraje na baskytaru ve skupině
Chichotaj.
Zajímá-li vás něco dalšího, nezbude než přijít 18. února v 18 hodin do Jílovského zámku,
kde budete mít příležitost zeptat se na cokoliv
osobně Viktora Limra. Vstupenky jsou v předprodeji i na místě (40,- a 50,- Kč).
(PeN)

2. zámecký ples
Lístky na ples nejsou. Tak tuhle větu musela
paní Patková v předprodeji vstupenek v uplynulých týdnech vyslovit mnohokrát. Těší nás
velký zájem o ples a mrzí nás, že nemůžeme
uspokojit více zájemců. Bohužel, víc lidí zámek
nepojme. Pokud tančíte rádi, pak nemusíte být
smutní, přijít si zatančit můžete třeba až tu opět

bude hrát DuoForte, které hraje hudbu napříč
všem žánrům. Pro ty, kteří si lístky na ples zajistili s předstihem, jen připomínáme: 24. února 2007 od osmi hodin večer. Teplá kuchyně,
bohatá tombola, půlnoční slosování o hlavní
ceny, předtančení a samozřejmě kvalitní hudba
skupiny Helena a její chlapci!
(PeN)

Ať žijí nebožtíci
Divadelní kavárna bude
v březnu poprvé hostit divadelní soubor Domu kultury
Krupka, který přiveze představení poněkud morbidního názvu - Ať žijí nebožtíci. Rozhodně při
něm ale plakat nebudete, pakliže ano, bude to
spíš smíchy. Představení složené ze čtyř monologů italského dramatika Aldo Nicolaje má

jedno společné - černý humor a záhrobní téma
(zpověď vražedkyně, cesta z pohřbu, živoucí
mrtvola atd.). Hodinovou inscenaci doplňuje
živá hudba na jevišti a ještě jeden divadelní
bonbónek jako překvapení. Rozhodně si na
kavárnu udělejte čas! Do svých kalendářů si
poznamenejte neděli 4. 3. v 17 hodin, vstupné
20,- Kč v předprodeji nebo 30,- Kč na místě.
(PeN)

Kurzy orientálních tanců
Začátek kurzu orientálních tanců se blíží! Nabízíme poslední volná místa, tak neváhejte.
Cvičení a tanec je zdravý…
První lekce je už 25. 2. od 14 do 16 hodin, vezměte si pohodlné oblečení a obutí (nemusíte mít
hned šátky a sukně). Další se dozvíte na místě.

Orientální tance jsou vhodné i pro starší dámy
nebo pro dámy trošku při těle, zkrátka nestyďte
se a přijďte mezi nás! Informace ke kurzu a přihlášky u paní Nedvědové na zámku (tel. 412 557
738) nebo paní Silarové, též zvané Shadia, na tel.
603 317 773, shadia@seznam.cz.
(PeN)

Turnaj ve stolním tenise
Dne 13. ledna 2007 se uskutečnil 10. ročník
turnaje ve stolním tenise „O zlatý jílovský
pingpongáč“. Tentokrát se ho zúčastnilo dvacetdva mužů a jedna žena. Po úvodním rozlosování pořadatelé zahájili přesně o deváté.
Účastníci byli rozděleni do čtyř skupin. Hrálo
se systémem každý s každým, přičemž první
dva z každé skupiny postupovali do finálových klání. Ostatní, jimž nechyběla chuť hrát
dál, byli přeřazeni do třech skupin, kde urputně bojovali o cenu útěchy. Nelítostné souboje,
hra o každý míček, vychytralé údery i vítězná
gesta, to vše bylo k vidění v boji o postup do

finále. Po čtyřech hodinách vytrvalých bojů
se v utkání o 3. místo utkal loňský vítěz pan
Ledvina st. s panem Doubravou. O 1. místo
pan Šmucr s více než o 35 let starším panem
Cvejnem. A jak vše dopadlo?
Pořadí finále:
Cena útěchy:
1. Bohumil Cvejn
1. p. Novák
2. Jaroslav Šmucr
2. p. Lešák
3. Antonín Doubrava
3. p. Frkal
Pořadatelé děkují za podporu Městu Jílové,
panu Paurovi a Kotkovi a slibují, že příští rok
opět druhou sobotu v lednu se všichni sejdeme.
Roman Bajus

V únoru ještě stihnete:
neděle 18. 2. v 15 hodin
Pohádky k svátku
Docela velké divadlo Litvínov tentokrát
přijede se zbrusu novým představením,
ve kterém ožívají neživé předměty a díky
tomu děti uvidí pohádku O Karkulce
a O třech medvědech.
Představení je vhodné pro děti od 3 let.
vstupné: 10,- Kč děti, 15,- Kč dospělí
neděle 18. 2. v 18 hodin
Zámecké podvečery s hercem Viktorem
Limrem
Tentokrát bude hostem Rudolfa Felzmanna herec Viktor Limr, rodák z Ústí
nad Labem. Jeho současnou domovskou
scénou je Švandovo divadlo v Praze, hrál
v Plzni a Mladé Boleslavi. Patří mezi tváře
seriálu Velmi křehké vztahy. V hudební
skupině Chichotaj hraje na baskytaru.
vstupné: 40,- Kč v předprodeji,
50,- Kč na místě
sobota 24. 2. ve 20 - 02 hodin
2. Zámecký ples
hraje skupina Helena a její chlapci
předtančení, tombola, půlnoční slosování
o hlavní ceny
vstupné: 100,- Kč (vyprodáno)
neděle 25. 2. ve 14 - 16 hodin
Kurz orientálních tanců -1. lekce
V šesti dvouhodinových lekcích se
naučíte základy orientálních tanců, při
nichž vám kolem boků cinkají penízky na
šátcích…
cena kurzu: 1 200,- Kč

Nenechte si ujít v březnu:
neděle 4. března:
divadelní kavárna „Ať žijí nebožtíci“
v 17 hod. otevřena kavárna, v 18 hod.
představení: 4 monology italského dramatika Aldo Nicolaje + něco navíc
pátek 9. března:
vstupní hala Jílovského zámku, 17 hod.
vernisáž výstavy fotografií Josefa Zosera
„Praha - sídlo čs. senátu“ a „Lužické
hory, krajina mého srdce“
sobota 10. března: 15 -19 hodin,
Odpoledne s Modravankou
klasický taneček pro starší generaci
a všechny, kdo mají rádi dechovku
neděle 18. března: v 15 hodin
pohádka „Císařovna chce nové šaty“
Zbrusu nová pohádka divadla VeTři
z Mostu
11. a 25. března, 14 -16 hodin
pak další dvě lekce kurzu orientálních
tanců
(PeN)
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Přeložka silnice I/13
Téma přeložení silnice I/13 (někdy též nazývané „dálniční přivaděč“) je diskutované již
řadu let. Po zprovoznění úseku dálnice D 8
od státní hranice s Německem do Ústí nad
Labem v prosinci loňského roku se toto téma
opět dostalo výrazně do popředí.
V současnosti se zpracovává studie pěti variant
trasy nové silnice mezi Libouchcem, Jílovým
a Děčínem. Jednou z těchto variant je i využití tělesa železniční dráhy. Studie by měla být
dokončena v květnu tohoto roku. Poté bude

představena veřejnosti, bude prodiskutovaná,
bude projednána v orgánech měst a obcí, odbornými institucemi a úřady.
Připomenu, že v březnu 2005 jsme v rámci
dnů otevřených dveří na Jílovském zámku
představili tehdejší studie přeložky silnice
I/13, vloni prošel připomínkovým řízením
další z návrhů. Stejně budeme postupovat
i s připravovanou studií.
O dalším postupu Vás budeme informovat.

Jaká je budoucnost železniční tratě
Děčín – Oldřichov u Duchcova?
Železniční trať Děčín - Oldřichov u Duchcova
(dříve Podmokly - Chomutov) byla založena
před více než 110 lety pro přepravu uhlí z Podkrušnohoří do Saska. Během let se její význam
měnil, přeprava ložených nákladních vlaků
s uhlím byla vzhledem ke sklonovým poměrům tratě náročná. Proto se v minulém století
používala zejména pro přepravu prázdných
„uhláků“ (vozů na přepravu uhlí), zejména
v době přestavby železničního uzlu Ústí nad
Labem. Po čase byla i tato přeprava přesunuta
na trať Ústí nad Labem - Děčín a v devadesátých letech minulého století byla trať kromě
osobní dopravy používána zejména pro deponování a přepravu správkových vozů do
železničních opraven a strojíren (ŽOS, nyní
RYKO) v Děčíně.
Osobní doprava na této trati se dá rozdělit na
několik úseků. V úseku Děčín - Libouchec má
charakter příměstské dopravy, i když zde jí
konkuruje autobusová silniční doprava, provozovaná Dopravním podnikem města Děčína, která vede centry obcí na rozdíl od železnice. Do Libouchce jezdí také často skupiny
turistů a horolezců navštěvující Tiské stěny.
Úsek Libouchec - Unčín vede málo osídlenou
oblastí, proto je zde přeprava cestujících slabá. Výjimkou jsou v zimním období lyžaři do
Telnice, v letním období cyklisté, kteří tímto
způsobem překonávají výškový rozdíl.
Úsek Unčín - Oldřichov u Duchcova má opět
charakter příměstské dopravy, kdy cestující jezdí buď do Teplic, nebo na přípojné vlaky směr
Chomutov - Cheb do Oldřichova u Duchcova.
Rozsah osobní dopravy není určován, jak se
cestující mylně domnívají, Českými drahami
ale objednávkou Krajského úřadu Ústí nad Labem. Ten si objednává nejen kolik vlaků v novém jízdním řádu pojede, ale i v jakých časových polohách pojedou. Proto jsme se dočkali
k 10. 12. 2006 nemilého překvapení, kdy z 21
vlaků za 24 hodin v jízdním řádu 2005/2006
jede v současném jízdním řádu pouze 16 vlaků,
z toho ve všední dny pouze 11 vlaků, o sobotách a nedělích 12 vlaků. Je sice pravdou, že na
žádost Krajského úřadu jezdí tyto vlaky v taktu
(z Děčína hl. n. ve 4.11, 6.11, 8.11 hod. atd.), co
je to však platné cestujícím, kteří dojížděli do
Děčína do zaměstnání vlaky z Jílového v 5.05
a v 5.29 hod, když tyto vlaky byly zrušeny!
Krajský úřad (jak bylo již minulý rok prezentováno v tisku) prohlašuje, že ČD nedokážou
věrohodně doložit ztráty z osobní dopravy.
U autobusové přepravy je to jednoduché: řidič
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prodává jízdenky a po ukončení jízdy ví okamžitě, kolik utržil, a jeho podnik ví, jaké jsou
náklady na dopravu. Ve vlaku to tak jednoduché není: někdo si koupil jízdenku v železniční
stanici na trati, jiný přestoupil a má jízdenku
z jiné stanice, někdo má předplatné atd. Proto
zde není možno přesně vyčíslit tržbu s rozdružením na jednotlivé tratě a spoje.
Důležitým kritériem pro posuzování druhu
dopravy je ekologické a bezpečnostní hledisko. Z obou těchto hledisek je železniční doprava výhodnější. Jedním motorovým vozem,
který vyprodukuje asi tolik zplodin co nákladní automobil, se přepraví 55 - 100 cestujících
podle řady vozu. U vlaku, taženého elektrickou lokomotivou, nejsou zplodiny žádné.
A bezpečnost? Nedávno jsem četl statistiku
úmrtí z viny ČD. Za posledních pět let byly
údaje od 0 do 6 mrtvých ročně! Tolik lidí zemře na silnici během víkendu!
Proto je nutné železniční dopravu nejen zachovat, ale i preferovat. Nelze souhlasit se snesením
tratě a využitím drážního tělesa pro přivaděč
k dálnici. To není dlouhodobé řešení. Je třeba,
aby i do železniční infrastruktury na regionálních tratích bylo konečně investováno, aby byla
zvýšena traťová rychlost, odstraněny někdy zbytečné železniční přejezdy a nasazena moderní
nízkopodlažní kolejová vozidla tak, jak to vidíme v sousedním Německu. Co nám bude platné, že máme hustou síť silnic a vlastníme množství aut, když se pak budeme krokem posunovat
v zácpách po přetížených silnicích? Vzpomeňte si na konec minulého roku a opravu silnice
v Děčíně - Bynově, kdy jsme popojížděli k červenému světlu semaforu i na čtyřikrát!
Za tímto účelem se zakládá občanské Sdružení pro ekologickou dopravu na Děčínsku,
jejímž členem nebo podporovatelem se můžete stát i Vy! Činnost sdružení je zaměřena
zejména na:
• prosazování forem ekologické dopravy
a ochrany životního prostředí na Děčínsku,
• vyvíjení aktivit za účelem fungování železnic na Děčínsku,
• vyvíjení aktivit za účelem zachování železniční tratě č. 132 Děčín - Oldřichov u Duchcova.
Informace k tomuto sdružení pro oblast města Jílového Vám podá pan Josef Havlík, bytem
U Nádraží 177 (budova nádraží Jílové u Děčína), 407 01 Jílové, telefon 412 550 400, e-mail:
havlikjosef@seznam.cz.
Josef Havlík

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.

ÚNOR
Blažková Ludmila
Čeledová Libuše
Hodačová Antonie
Masák Jiří
Pichrt Karel
Mentlík Miloslav
Roček Zdeněk
Šmídová Marie
Tkáčíková Helena
Tomešová Naděžda
Toms Zdeněk
Tvrdík Miroslav
Vajbarová Eliška
Valsová Miloslava
Vaňková Zdeňka
Vášová Jarmila
Veselá Jiřina
Veselá Věra
Vostrý Václav

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

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

Dne 23. 2. 2007 tomu bude
rok, co odešel můj milovaný
manžel pan Jindřich Špalek.
Nikdy nezapomeneme!
Manželka a děti
Dne 15. února 2007 je tomu dlouhých 11
let, kdy nás opustil p. František Frýda.
S láskou stále vzpomíná rodina.

Závody psích spřežení
ZRUŠENÍ ZÁVODŮ

Závody psích spřežení, které se měly
uskutečnit v náhradním termínu ve dnech
24. - 25. 2. 2007 na Sněžníku, jsou bez
náhrady ZRUŠENY!
Důvodem k tomuto opatření je naprostý
nedostatek sněhu.
Pořadatelé z děčínského Musher‘s klubu
děkují všem svým příznivcům za pochopení a těší se na shledanou příští rok.
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