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MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO
ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTACE
VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
OZNÁMENÍ
podle § 16 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č.
93/2004 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, zveřejňujeme
informaci o dokumentaci stavby:
PŘELOŽKA SILNICE I/13 DĚČÍN – D8
Do dokumentace vlivů záměru na životní prostředí lze nahlížet na
podatelně zdejšího úřadu v úřední dny: pondělí, středa od 8.00 do
17.00 hod.,
v ostatní dny od 8.00 hod. do 15 hod.

Pozvání na svěcení kaple do
Sněžníku
Kromě velké kaple Panny Marie se ve Sněžníku nachází také malá
kamenná kaplička. Najdeme ji při hlavní silnici nedaleko křižovatky,

kde stojí Hřebenová chata, a to 200 metrů na jih. Má zajímavou historii. V roce 1844 ji nechal postavit Ignaz Werner ze Sněžníku č.p. 25 a to
z vděčnosti za záchranu své krávy. Když s ní na podzim léta Páně 1842
vyorával brambory, kráva se nečekaně propadla do staré šachty. Skrytá
šachta, zakrytá zeminou, se zde zachovala po hornických pokusech ze

Do textové části dokumentace lze také nahlédnout v Informačním
systému EIA na internetových stránkách agentury CENIA (http://
www.cenia.cz/EIA) a na stránkách Ministerstva životního prostředí
(http://www.env.cz/EIA), kód záměru MZP072.
Každý může zaslat své písemné vyjádření k dokumentaci ve lhůtě
do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o dokumentaci na úřední
desce dotčeného kraje.
Vyjádření se zasílá na adresu: Ministerstvo životního prostředí,
odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC, Vršovická 65,
100 10 Praha 10 – Vršovice.
Toto oznámení bude zveřejněno do 30. 9. 2007.
Oznámení bylo vyvěšeno na úřední desce dne: 7. 9. 2007.
Petr Schlösinger
starosta
16. století. S velkými potížemi a za pomoci sousedů se nakonec podařilo krávu ze štoly vyprostit.
O kapličku se po r. 1945 již nikdo nestaral. Chátrala tak
dlouho, až z ní zbyly rozvaliny a výklenek posloužil jako skládka odpadu. V poslední chvíli se jí ujal Petr Zámiš z Děčína, který ji se svým
otcem a s přáteli po řadu let opravoval. Také město Jílové renovaci
kaple podpořilo finacováním obrazu svaté Trojice. Autorem této olejomalby, která bude zdobit výklenek kaple, je malíř Petr Nesvadba z
Děčína.
Srdečně zveme na vysvěcení obnovené kapličky, které provede děčínský farář František Jirásek v sobotu 13. října 2007 ve 14,40 hod. Při této
příležitosti hledáme pamětníky, kteří si kapličku vybavují po r. 1945,
případně vlastní její starou fotografii.
Karel Stein

Poprvé do školy. 3. září 2007 bylo pro 41 dětí z Jílového skutečně
prvním školním dnem.
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Tábor mladých hasičů 2007
Letní tábor mladých hasičů se uskutečnil letos u obce Sněžná
u Krásné Lípy v termínu od 19. 8. do 25. 8. 2007. Kromě her a soutěží
děti navštívily také Národní park České Švýcarsko, Kyjovský hrádek
a přehradu. Při jednodenním zájezdu si prohlédly hasičské muzeum
v Chrastavě a pracoviště Hasičského záchranného sboru v Liberci.
Profesionální hasiči předvedli našim dětem ukázky slaňováni, záchrany osob z panelového domu a veškerou techniku s věcnými prostředky, kterou má jednotka města Liberce k dispozici. Na vrcholku Ještědu
se nám nabídl nádherný výhled do kraje, všichni jsme našli spoustu
zajímavostí a zábavy v liberecké ZOO.
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem, kdo nám jakkoliv pomohli s přípravou tábora, zvláštní poděkování patří řidiči autobusu panu
Plzákovi.
Za všechny vedoucí mládeže hasičů SDH Jílové - Modrá Božena
Sýkorová, starostka sboru.

Stavební ruch na Jílovském potoce
V létě se vrátil čilý stavební ruch do koryta Jílovského potoka. Od
mostu u benzínové pumpy až po motorest bude postupně upraveno
dno a břehy. Jedná se o poslední část potoka na území našeho města,
která projde touto celkovou úpravou. Stavba je rozdělena na dva úseky.
V současnosti se vše soustředí na úsek začínající u mostu, dlouhý 537
metrů (ř. km. 9,882 - 10,419), práce zde potrvají až do října 2008 a
vyžádají si celkové náklady cca 15 milionů korun. Oprava zbývajícího
úseku v délce 381 metrů (ř. km 10,419 - 10,800) se připravuje pravděpodobně na r. 2009 - 2010. Hlavním dodavatelem stavby je společnost
VHS Teplice, investorem Povodí Ohře, státní podnik.
Město se bude finančně podílet na výstavbě jednoho nového mostku
přes potok. Předpokládané náklady na jeho vystavení jsou 800 - 900
tisíc korun.
(mst)

Oznamuje se láskám vašim
Pro chystanou výstavu o svatbách našich babiček hledáme staré svatební fotografie a předměty – suché svatební kytice, svatební střevíčky či
rukavičky apod. Prosím, pokud doma něco máte
a jste ochotni na výstavu zapůjčit, ozvěte se. Děkujeme! (Petra Nedvědová, kancelář referenty pro
kulturu v přízemí zámku nebo: tel. 412 557 738,
email: kult@mujilove.cz).
(PeN)

Dejte si Dvořáka
V sobotu 13. října uvádíme první představení
cyklu „divadelní kavárna“. Jak už název napovídá, půjde o komponovaný pořad věnovaný
mistru naší zábavy. Celým pořadem se prolíná
jméno Vladimíra Dvořáka, dozvíte se několik
zajímavostí z jeho života, zavzpomínáte na oblíbené scénky z pořadu Televarieté a poslechnete
si písničky, které Vladimír Dvořák mistrně otextoval. Představení trvá
90 minut. Hrají a zpívají herci Divadla VeTři. Vstupné zůstává stejné,
tedy 20,- Kč v předprodeji, 30,- Kč na místě.
(PeN)

Turistická sezóna ještě nekončí!
Brány škol se sice otevřely, doba dovolených pomalu pominula, ale
turistická sezóna na Jílovském zámku ještě nekončí! Sice už bude otevřeno pouze v určité dny, ale stále ještě máte možnost navštívit zámek a prohlédnout si expozice ve sklepení i rekonstruované prostory
s odborným výkladem průvodkyně. A jak je otevřeno?
září čt - ne
10 - 17 hod.
říjen so, ne, sv. 10 - 17 hod.
I mimo tyto dny je prodej turistických suvenýrů zajištěn buď přímo na
zámku nebo v Informačním centru.
(PeN)

Dokladové fotografie na počkání
na Městském úřadu Jílové, Mírové nám. 280, Jílové, 2. patro
z možnost výběru ze tří záběrů
z cena 100,- Kč
z otevírací doba: pondělí a středa
8:30 - 11:15 hod. a 12:15 - 16:30 hod.
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O ČEM JEDNALA RADA MĚSTA JÍLOVÉHO
Na své 12. schůzi konané dne 9. července
2007 mimo jiné projednala:
- informace o projednání mimosoudního
řešení v záležitosti opravy schodiště mezi ul.
Lipová a Školní, Jílové, s právním zástupcem
města dne 21. 6. 2007
- informace o projednání spolupráce města
a Iniciativy pro děčínský zámek, o. s., Děčín,
dne 3. 7. 2007, při personálním zajištění průvodcovské služby na Jílovském zámku
- zprávu o činnosti stavebního úřadu s ohledem na nový stavební zákon a územním plánování ze dne 26. 6. 2007
- informaci o společné schůzce představitelů
měst Benešova n. Pl., České Kamenice a Jílového dne 4. 7. 2007
- nabídku f. Gornex, s. r. o., V Domcích 60/20,
Praha 6, na spolupráci při měření rychlosti
motorových vozidel
- dopis občanského sdružení Slunečnice,
Děčín, s poděkováním městu za spolupráci při
pořádání festivalu Zámecká Kramle, který se
uskutečnil v areálu Jílovského zámku ve dnech
22. - 23. 6. 2007
- informaci o návštěvě zástupců polského
města Iławy dne 27. 6. 2007
- dopis od starosty partnerské obce Rosenthal-Bielatal (Německo) doručený na Městský úřad Jílové dne 4. 7. 2007 s informacemi
o dokončení projektu rekonstrukce místní
hasičské zbrojnice
- informaci o tom, že město neobdrží dotaci
od Ministerstva pro místní rozvoj na další etapu rekonstrukce Jílovského zámku
- informaci o průběhu akce HUDY Boulder
Cup 2007 konané dne 23. 6. 2007 v lokalitě
Modřín, Jílové
- informaci o průběhu přátelského fotbalového utkání SK Slavia Praha v. FK Teplice na

stadionu FC Jiskra Modrá dne 1. 7. 2007
- informace o účasti fotbalového družstva
mladších žáků a dorostenců na oslavě založení
FC Jílové u Prahy dne 23. 6. 2007, o možnostech další spolupráce s městem Jílové u Prahy
- předběžnou informaci o přidělení dotace
městu ve výši 519 tis. Kč z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na r. 2007
z „Programu zaměřeného ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám
s omezenou schopností pohybu a orientace“
na projekt „Projektová dokumentace ke stavbám na silnici č. I/13“
- konání akce „malý pivofest“ v zahradní restauraci Tropical, Jílové dne 14. 7. 2007
v době od 20:00 hod. do 01:00 hod.
- poskytnutí finančního příspěvku Iniciativě
pro děčínský zámek, o. s., Dlouhá jízda 1253,
Děčín I, na zajištění průvodcovské služby na
Jílovském zámku, a to ve výši 25 % skutečných mzdových nákladů v období 1. 6. 2007
– 30. 11. 2007, nejvýše však 3.000,- Kč měsíčně s tím, že částka bude účtována čtvrtletně
a doložena výplatními doklady
- nákup 70 ks vyšívaných domovenek se znakem města pro členy Sboru dobrovolných
hasičů Jílové - Modrá od Hasičského obchodního centra, Brožíkova 830/6, Teplice, za cenu
75,- Kč vč. DPH za 1 kus
Na své 13. schůzi konané dne 13. srpna 2007
mimo jiné projednala:
- čerpání rozpočtu města za I. pololetí 2007
- informace o změnách dopravní obslužnosti na železniční trati 132 Děčín - Oldřichov
u Duchcova platné od prosince 2007
- dopis Státního fondu dopravní infrastruktury ze dne 2. 7. 2007 o přidělení limitního
příspěvku městu ve výši 519.000 Kč na akci
„Projektová dokumentace ke stavbám na sil-

nici I/13“
- návrh projektu Záchranné jednotky ČČK
Děčín na zřízení stanoviště první pomoci
v objektu čp. 124 na Sněžníku
- dopis spol. České Švýcarsko, o. p. s., Krásná
Lípa, ze dne 12. 7. 2007 ve věci zápisu území
Českosaského Švýcarska na Přírodní seznam
Světového dědictví UNESCO
- zprávu o současném stavu rozsahu prací
konaných mimo pracovní poměr (dohody
o provedení práce a dohody o pracovní činnosti)
- změnu v systému třídění odpadů k 1. 9. 2007
v Jílovém (pytlový sběr plastu, starého papíru
a nápojových kartonů)
- dopis ze dne 20. 7. 2007 od SČVK, distribuční závod Ústí nad Labem, který informuje
o překročení některých hygienických limitů
pitné vody povolených Krajskou hygienickou
stanicí v Ústí nad Labem ve vodním zdroji
Jílové - Kamenná
- stížnosti občanů na průběh akce „malý pivofest“ v zahradní restauraci Tropical, Jílové,
dne 14. 7. 2007
- informaci o návštěvě partnerů z SRN
(Oberbärenburg) dne 9. 8. 2007 v záležitosti
pokračování zrcadlového projektu instalace dalekohledu na rozhledně na Děčínském
Sněžníku a rozhledně Oberbärenburg
- odklad projednání nabídky firmy
Gornex, s. r. o., V Domcích 60/20, Praha 6, na
spolupráci při měření rychlosti vozidel
- zadání poptávky na zakázku malého rozsahu „Projektová dokumentace ke stavbám na
silnici I/13“ dle předloženého materiálu
(tjm)

PLATNOST OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ A ZÁPIS DÍTĚTE DO
CESTOVNÍHO DOKLADU RODIČŮ
OBČANSKÉ PRŮKAZY vydané do 31.
12. 1994 - platnost skončila 31. 12. 2005
(i u občanských průkazů s poznámkou „platnost bez omezení“).
OBČANSKÉ PRŮKAZY vydané do 31. 12.
1996 - platnost skončila 31. 12. 2006 (i u
občanských průkazů s poznámkou „platnost
bez omezení“).
OBČANSKÉ PRŮKAZY vydané do 31. 12.
1998 - platnost skončí 31. 12. 2007 (i u občanských průkazů s poznámkou „platnost bez
omezení“).
OBČANSKÉ PRŮKAZY vydané do 31.
12. 2003 typu růžová identifikační karta bez strojově čitelných údajů - platnost skončí 31. 12. 2008 (i u občanských
průkazů s poznámkou „platnost bez
omezení“).
Tato výměna se netýká občanů, kteří se
narodili před 1. lednem 1936. OBČANSKÉ PRŮKAZY se strojově čitelnými údaji
(zelená identifikační karta) platí po celou
dobu v něm uvedenou.
Zároveň upozorňujeme občany, že lhůta
pro vydání občanského průkazu činí 30 dní.

Žádost o nový občanský průkaz je tedy třeba
podat nejpozději do 30. listopadu 2007.
Od 1. března 2008 se obnovuje zapisování
dětí do cestovních dokladů rodičů. Snižuje se ale věková hranice pro zápis dítěte.
Od 1. března 2008 bude možné zapsat dítě
mladší 10 let do cestovního dokladu rodiče. Od tohoto data budou moci děti mladší
15 let zapsané v cestovním dokladu rodiče
před 1. zářím 2006 i nadále cestovat s rodiči do zahraničí bez vlastního cestovního
dokladu.
(Jitka Némová, MěÚ Jílové)

Na říjen si zapište!
13. 10. sobota 18.00 hod. divadelní kavárna „Dejte si Dvořáka“
14. 10. neděle 15.00
hod. Čertovská loutková pohádka divadla
Zvoneček 20. 10. sobota 15.00 hod. odpolední taneček „Duo Forte“

První pohádka sezóny
už tuhle neděli!
Dne 16. září ve tři hodiny odpoledne rozjíždíme novou pohádkovou divadelní sezónu.
Jak se Kuba ženil s husou je pohádka na
motivy příběhů z Krkonoš. Hodný a pracovitý Kuba se v ní vydá na
zkušenou do světa. Potká
pohádkovou babičku a s
její pomocí najde štěstí na
zámku. Že to nebude tak jednoduché, je
jasné, ale my přece nemůžeme prozrazovat
víc! Míša Marková a Šimon Pečenka, herci
Divadla VeTři se na všechny děti z Jílového
už těší. A my k tomu dodáme, že rozjedeme
novou celoroční hru, ke které doma budete
potřebovat pastelky a že po první pohádce
budeme ještě rozdávat nevyzvednuté tašky
s dárky ze hry minulé.
(PeN)
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Jednou větou ... uplynulá sezóna na zámku
Od září 2006 do června 2007 se v Jílovském
zámku a přilehlém parku
konalo 50 akcí, které až na
výjimky pořádalo Město
Jílové. Nejvýznamnější
byly Jílovské slavnosti. K
těm velkým patřilo ještě Trabantí srážení, Den
s Deníkem a Zámecká kramle. Na zámku byly
také dva plesy. Tři akce jsme pořádali v Domě
s pečovatelskou službou v Jílovém, kam přijelo
pobavit nejen obyvatele DPS svými písničkami DuoForte.
A dál už jen jednou větou:
- pohádky: celkem 10, tržba 8.835,- Kč,
diváků 734
- koncerty: celkem 7, tržba 3.470,- Kč,
diváků 100 (tady nutno dodat, že čísla nejsou
úplná, jde o platící diváky a na 4 adventní koncerty se dosud vstupné neplatilo)
- divadelní kavárny: celkem 5, tržba 5.720,Kč, diváků 175
- Zámecké podvečery: celkem 3, tržba 7.150,Kč, diváků 155
- tanečky pro seniory: celkem 8, tržba 7.710,-

Kč, diváků 293
- Nejúspěšnější pořad: Zámecké podvečery s Vladimírem Hronem, na který přišlo
111 diváků a tržba za toto představení činila
5.250,- Kč.
- Nejúspěšnější pohádka: Kufr pohádek, který vidělo 104 diváků a tržba činila 1.215,- Kč,
zároveň to bylo také druhé nejúspěšnější představení sezóny.
- Tržby celkem: 32.885,- Kč (bez 2. zámeckého
plesu).
- Platících diváků celkem: 1.457.
- Nejsilnějším obdobím, kdy se chodilo na
kulturu, byl tradičně podzim a zima, na jaře
a koncem sezóny byla návštěvnost citelně
menší.
- Kromě uvedených akcí byly dále uspořádány 4 vernisáže (Pohádky a pověsti podruhé, Děti nemocným a seniorům, Fritz
Tampe, Praha - sídlo senátu a Lužické hory,
krajina mého srdce) a 4 výstavy bez slavnostního zahájení (Strašidla na zámku, Hrnečky
a hrnky - ušaté pohlazení, Kouzelná místa
tohoto kraje, Historie Jílovského zámku).
(PeN)

Činnost dobrovolných hasičů za
I. pololetí r. 2007
V červnu t. r. bylo ve Sboru dobrovolných hasičů Jílové - Modrá evidováno celkem 70 členů.
Z tohoto počtu je téměř polovina v dětském a
mládežnickém věku, 15 mužů tvoří výjezdovou jednotku, 23 dalších dospělých členů se
podílí na činnosti sboru.
Nejdůležitější událostí první poloviny roku
bylo bezesporu pořízení nového hasičského
vozidla zn. IVECO Daily. To bylo pořízeno za
finanční spoluúčasti dotace od Ministerstva
vnitra - Generálního ředitelství Hasičského
záchranného sboru ČR. Vozidlo bylo téměř
okamžitě nasazeno do záchranných akcí a stalo se užitečným pomocníkem.
Od 1. 1. do 17. 6. 2007 zaznamenali naši hasiči celkem 18 událostí. Z toho bylo 13 požárů,
1 asistence u dopravní nehody a 4x technická pomoc. Při srovnání stejných období od r.
2002 je to zatím nejvíce událostí (r. 2002: 5,
2003: 11, 2004: 7, 2006: 15). Celkové porovnání jednotlivých let však ponecháme samozřejmě až na konec roku.
Z nejzávažnějších zásahů u požárů připomeňme rozsáhlý požár, který zcela zničil střechu,
krov a půdu rodinného domu v Martiněvsi,
požár balkonu jednoho z bytů panelového
domu na zdejším sídlišti či každoročně se opakující požáry lučních a lesních porostů, které
jsou zaviněny nezákonným a neopatrným
jednáním lidí. V rubrice „technická pomoc“
stojí za zmínku pomoc při vyproštění zvířat z
koryta Jílovského potoka či pomoc při likvidaci včelích rojů.
Zajímavostí letošního jara byla spolupráce
hasičů s filmaři na přípravě lokality v Neznabozích u Ústí n. L. pro natáčení filmu Narnie II. Naši hasiči se natolik osvědčili, že byli
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posléze přizváni i jako požární dozor do dalších natáčecích lokalit. Kromě spousty práce
si odnesli řadu neobvyklých zážitků. Pro pořádek nutno dodat, že veškerá tato činnost byla
ze strany filmařů hasičům, resp. městu řádně
zaplacena.
Členové výjezdové jednotky se účastní předepsaných, pravidelných školení a výcviku, cvičení. V této oblasti byla jistě zajímavá prověřovací cvičení na dálničním tunelu Panenská,
výcvik nosičů dýchací techniky na sněžnické
rozhledně (Umíte si představit, že vyběhnete
po schodech na vrchol rozhledny a zase zpět v
plné výzbroji a ještě v dýchací masce a s kyslíkovým zařízením na zádech?) nebo horolezecký výcvik.
Samostatná a rozsáhlá kapitola by mohla být
věnována sportovním a společenským aktivitám místních hasičů. Pořádají turnaje a soutěže
pro děti i dospělé, sami se podobných akcí po
celém kraji účastní, pomáhají městu a dalším
organizacím při pořádání nejrůznějších akcí.
Setkáváme se s nimi stále častěji a život města
si bez nich nějak nedokážeme představit. A to
je ten nejlepší výsledek jejich snažení.
(zpracováno dle materiálu SDH)

Chcete se učit hrát na
nějaký hudební nástroj?
Láká Vás klavír, flétna, kytara, baskytara
nebo trumpeta?
Pak právě Vám je určena
hudební školička

Od 5. září každou středu ve velkém sále
Jílovského zámku, pro začátečníky i
pokročilé, děti i dospělé!
učitel hudby – Jiří Smetánka
(pedagog s dlouholetou praxí)
Školné:
lekce 30 min. – 290,- Kč měsíčně (děti)
lekce 45 min. – 360,- Kč měsíčně (děti)
lekce 45 min. – 100,- Kč/lekce (dospělí)
Přihlášky do konce září:
tel. 723 500 952
e-mail: ucitel.jiri.smetanka@seznam.cz

Jílovský zámek nabízí pronájem
reprezentativních prostor pro pořádání:
- kulturních a společenských akcí
- svatebních obřadů spojených s hostinou
- školení, firemních akcí, přednášek
Pronajmout je možno 1. patro Jílovského
zámku (celé nebo jeho části, tzn. krbový sál,
velký sál s jevištěm, přísálí, salonek).
Pokud máte o pronájem Jílovského zámku
zájem, kontaktujte, prosím, paní Petru
Nedvědovou na tel. 412 557 738, mobil 602
194 585 nebo e-mail: kult@mujilove.cz.
Zajistěte si rezervaci v dostatečném
předstihu!
(PeN)

Nenechte si ujít
první pohádku nové sezóny!

JAK SE KUBA ŽENIL
S HUSOU
v neděli 16. 9. 2007 v 15 hodin
velký sál Jílovského zámku

Představení na motivy příběhů z Krkonoš
je určeno dětem od 3 do 12 let
a trvá cca 45 minut.
Hrají oblíbení herci Divadla VeTři.
vstupné: 10,- Kč děti a 15,- Kč dospělí
Vstupenky na pohádku nejsou
v předprodeji, pouze přímo
na místě půl hodiny
před začátkem představení.

Změna v systému třídění odpadů
u rodinných domů
Pro další zlepšení třídění odpadu ve městě nabízíme ve spolupráci s
Technickými službami Děčín od 1. 9. 2007 pytlový systém sběru plastu, starého papíru a tetrapaků. Zavedená změna je pro občany bydlící
v rodinných domech v částech Jílové, Kamenná, Martiněves, Modrá
a Kamenec. Do jednoho pytle je možné odložit jen jeden druh neznečištěného odpadu. Na vytříděné plasty a papír je určen žlutý pytel, na
tetrapaky pytel oranžový. Naplněné pytle s vytříděným odpadem občané
odloží na stanoviště vedle svých nádob (tj. popelnic) na směsný komunální odpad večer před svozovým dnem. V roce 2007 budou naplněné
pytle sváženy při svozu kontejnerů na vytříděný plast, svozovým dnem
tedy budou tyto pátky: 14. 9. 2007, 19. 10. 2007, 16. 11. 2007, 14. 12. 2007.
Bližší informace obdrželi všichni obyvatelé rodinných domů na barevných obálkách spolu s pytli. Mimo sídliště bude na některých stanovištích zrušen kontejnerový svoz plastu a na některých stanovištích bude
nahrazen zvonovým svozem skla. Bližší údaje o rozmístění kontejnerů
a zvonů na vytříděný odpad od září 2007 jsou uvedeny v následující
tabulce.
Svozová firma zanechá po převzetí naplněného pytle na adrese pytel
prázdný. Prázdné pytle je možné získat také na Městském úřadě Jílové,
odbor výstavby a správy majetku, p. Drugová, 1. patro, Mírové nám.
280, Jílové.
Na Sněžníku bude zaveden sběr vytříděného plastu a skla prostřednictvím barevných kontejnerů a zvonů. Na sídlišti bude

Stanoviště
Plast
Martiněves - mostek u ul. Příkrá (u tel. budky)
ne
Martiněves - mostek proti Prchal plastu
ne
Martiněves - ul. El. Krásnohorské (u garáží)
ANO
Kamenná - ul. Zahradní (u “plecháče”)
ANO
Kamenná - ul. Na Rovině (parkoviště u samoobsluhy)
ANO
Kamenná - ul. Přemyslova (u obchodního komplexu)
ANO
Kamenná - ul. Školní (u základní školy)
ANO
Jílové - u ul. K.H.Máchy (parkoviště u Jílovanky)
ANO
Jílové - Mírové nám. (u základní školy)
ANO
Jílové - ul. Sněžnická (u základní školy)
ANO
Jílové - ul. Javorská (u č.p. 162)
ne
Jílové - Nábřeží 107 (před výkupnou sběrných surovin) ANO
Modrá - ul. Teplická (u hasičské zbrojnice)
ne
Modrá - ul. Teplická (kamenecká točna)
ne
Kamenec - náměstíčko (u tel. budky)
ne
Sněžník - vedle autobusové zastávky (u kapličky)
ANO
Sněžník - u č.p. 124 (bytový dům)
ANO

sklo
ne
ANO
ne
ANO
ANO
ne
ne
ANO
ne
ne
ANO
ANO
ANO
ne
ANO
ANO
ne

Papír
ne
ne
ne
ANO
ANO
ne
ne
ANO
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne

pokračovat systém sběru vytříděných složek komunálního odpadu prostřednictvím barevných kontejnerů a zvonů i nadále
beze změny. Své ohlasy, dotazy a připomínky k pytlovému svozu tříděného odpadu zasílejte p. Petře Dru-gové, odbor výstavby
a správy majetku Městského úřadu Jílové, Mírové nám. 280, Jílové,
e-mail: odp@mujilove.cz, tel. 412 557 727.
(DruP)

Zpráva o činnosti Školního sportovního klubu (ŠSK)
ZŠ Jílové ve školním roce 2006 – 2007
Posláním ŠSK je podněcovat rozvoj tělovýchovných a sportovních
činností dětí a mládeže na škole v době mimo vyučování a vytvářet pro ně potřebné podmínky. ŠSK rozvíjí pohybové aktivity jako
vhodné složky denního režimu dětí a mládeže a významného prostředku proti zneužívání návykových látek a jiným patologickým
jevům ve společnosti.
Vedení ŠSK:
vedoucí ŠSK: Mgr Pavel Hryzlák
sekretářka ŠSK: Dagmar Králová
hospodářka ŠSK: Mgr. Ivana Špačková
správce dresů ŠSK: Ilona Tomešová
Zájmové útvary ŠSK:
Lehká atletika:
Mgr. Hryzláková
Sportovní hry :
Mgr. Vrátná
Stolní tenis:
paní Čermánková
Judo:
paní Falgová
Florbal:
pan Křivan
Volejbal:
pan Pražák
Basketbal:
Mgr. Hryzlák
Zápisné v kroužcích: 400 Kč na rok
Stav členské základny: 165 dětí
Činnost zájmových útvarů ŠSK ve školním roce 2006 – 2007:
Období září – listopad:
přespolní běh – okresní kolo v Děčíně
volejbalový turnaj trojic – Jílovské slavnosti
basketbal ZŠ Jílové – ZŠ Želenice
přehazovaná dívek 6. + 7. tříd – okresní kolo
atletický čtyřboj – okresní kolo
basketbal v Děčíně BK Děčín – ZŠ Jílové
podzimní prázdniny – Kytlice 2006
stolní tenis – okresní kolo družstev v Děčíně
bowling v Křešicích – ZÚ basketbal
olympiáda všestrannosti 3. – 4. tříd

období listopad – leden:
volejbal – základní kolo – školní liga
přehazovaná – krajské kolo – Litvínov
basketbal – turnaj 3.4. 5. tříd
turnaj v odbíjené o „Vánočního kapra“
basketbal – vánoční turnaj starších žáků
basketbal – přípravka – ZŠ Jílové – ZŠ Na stráni
basketbal – vánoční turnaj mladších žáků
stolní tenis – soutěž v herních kombinacích
období leden – duben:
volejbal – školní liga
prázdniny na horách – Příchovice
basketbal ZŠ Jílové – ZŠ Želenice
basketbal – okresní finále chlapci
basketbal – okresní finále dívky
judo – přátelské utkání v Děčíně
sportovní testy všestrannosti pro mladší
basketbal – krajské finále dívky
období duben – červen:
lehká atletika – okresní kolo ZŠ v Děčíně
turnaj basketbal – oslavy MDD
bowling v Křešicích – rozloučení se sezónou
sportovní odpoledne – rozloučení se sezónou
závěrečné hodnotící schůzky ZÚ ŠSK
závěrečná hodnotící schůzka vedoucích ZÚ
Významné akce a úspěchy:
Jílovské slavnosti – „Jílovské hody“ – 120 dětí
okresní kolo v přehazované dívek – 1. místo
podzimní prázdniny v Kytlicích – 31 dětí
krajské kolo v přehazované dívek – 3. místo
prázdniny na horách – lyžování – 35 dětí
okresní finále basketbal dívky – 1. místo
krajské finále basketbal dívky – 1. místo
Mgr. Pavel Hryzlák, vedoucí ŠSK
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SKŘÍTKOVÉ V JÍLOVÉM
Mezi lidem se vypravovalo, že v romantických Tiských stěnách byl bezpočet skalních chodeb podzemních jeskyní. Sídlil tam malý nárůdek
dobromyslných a pracovitých skřítků, který se v dávných časech lidem ani moc nevyhýbal. V útrobách skal kopali zlato a drahé kamení.
Tito chlapíčci chodili v šedivých oblečcích a na křivých nožkách měli kožené ohrnovačky. Hlavu jim pokrývala špičatá čapka se zvonečkem. Občas někdo slyšel jejich cinkání. Ale jak narůstala lidská hamižnost, stal se zvoneček pro skřítky nebezpečným a byl proto z čepic
odstraněn.
Tomuto nárůdku o počtu asi tří kop vládl Mecháček, nejmoudřejší z nich. Nebyl od nich k rozeznání, ale když se královsky vyparádil, jeho
malá koruna zářila zlatem a drahokamy, většinou krvavými českými granáty.
V jeskyních hluboko pod zemí měli skřítkové své paláce. Přesto, že tam sluneční paprsek nezabloudil, byly plny jasu ze třpytu drahokamů.
Ten nejjasnější dosáhl prý velikosti kulečníkové koule.
Povídalo se, že král Mecháček má pozlacené žezílko s tajuplnými znaky a když má dobrou náladu, dokáže jím vyčarovat úplné divy. Vládl
však svému lidu laskavě a moudře a byl svými poddanými za to ctěn a milován.
Často se skřítkové vydávali jednotlivě nebo ve dvojicích do kraje, navštěvovali dobrosrdečné sedláky, prosili je o to či ono. Kdo jim vyhověl, nemusel litovat. Požehnání za dobrý čin nedalo na sebe dlouho čekat. Jednomu dojily lépe krávy, druhý stloukl zlatavé máslo, onomu
se vydařilo hojně obilí, jiný měl krásný dobytek. Někdo se zas mohl pochlubit pevným zdravím, protože mu skřítci prozradili nejúčinnější
léčivé byliny, které rostly v horách. Kdo se ale choval povýšeně, nezdvořile, drze nebo hamižně, tomu se vděkem neodměnili.
V noci skřítkové nevycházeli. Nebylo ani bezpečno. Řádily vichřice, divocí myslivci se proháněli hvozdy a lapkové přepadávali pocestné. V
tu dobu měli plno práce se svým malým hornickým nářadím. A kdo měl dobrý sluch, mohl v nejhlubší noci tu i tam slyšet údery kladívek
o skálu. Nevěřící Tomášové ale tvrdili, že je to nesmysl. To prý padají v jeskyních vodní kapky ze stropů.
Jednou se takhle vydal jeden malý panáček až do podmokelského mlýna a poprosil mlynáře: „Milý pane mlynáři, prodejte mi měřici jemné
mouky, náš pan král už dlouho nejedl žádný koláč.“
Mlynář se smál: „I ano, na měřici mouky nesejde. Máš pytlík?“
„To mám,“ odpověděl skřítek a podal pytlík mlynáři. Ten mu nasypal vrchovatou měřici té nejjemnější mouky: „Vezmi! A že přeji tvému
králi dobrou chuť!“
„Kolik dlužím?“ ptal se panáček.
„Dlužíš?“ na to se smíchem mlynář. „Co bys byl dlužen? Jen zas brzy přijď. Z takové maličkosti nezchudnu. Jen se vrať ve jménu Božím
domů.“
Při těch slovech skřítkova vrásčitá tvář zjasněla. Poděkoval a šel. Ale ten zázrak! Najednou klapala mlýnská kola sama od sebe, obilí ze
zásobníku neubývalo a mouka se přesto sypala. Za dobrý lidský čin i dobré slovo se skřítek odvděčil.
(PeN)

Biatlonisté ve druhé polovině sezóny
Začal nový školní rok a pokračuje poslední etapa letní soutěžní sezóny
pro členy Klubu biatlonu Jílové. Ta začala již v druhé polovině prázdnin, kdy odjela větší část klubu na přípravné soustředění do sportovního areálu biatlonistů ve Starém městě pod Landštejnem v jižních
Čechách. Tady se mladí jílovští sportovci připravovali na své vrcholy v
sezóně letního biatlonu. Přímo ze soustředění odjížděla ke svému Mistrovství ČR v letním biatlonu skupina tří dorostenců a jedna dorostenka do Bystřice pod Hostýnem. Zde v nabité konkurenci tentokráte
nedosáhli na medailové příčky, ale 10. místo v rychlostním závodě pro
Adama Přibyla startujícího prvním rokem v mladších dorostencích
je velkým příslibem do budoucna. V celoročním hodnocení soutěže
Českého poháru potom tento závodník obsadil dokonce celkově 6.
místo ze 48 hodnocených dorostenců. Adam Přibyl se také jako jediný
z jílovských zúčastnil v posledních dnech prázdnin Mistrovství ČR v
biatlonu na kolečkových lyžích v Letohradě, kde startovala kompletní
česká špička včetně reprezentantů a reprezentantek ČR, reprezentantek Slovenska a juniorského výběru Slovinska. Z této soutěže si při své
první účasti odvezl 12. resp. 13. místo.
V neděli 2. září se pak již takřka všichni závodníci KB Jílové zúčastnili Přeboru Ústeckého kraje v letním biatlonu na velkorážní střelnici
v Děčíně Maxičkách, kterou organizoval oddíl biatlonu Sokola Podmokly. Zde jílovští předvedli, že jsou největší a nejúspěšnější klub v

kraji a celkově získali 17 titulů. Na jejich zisku se podíleli: Michal Stínil, Anna Stínilová, Anna Vlčková, Jakub Kalík, Adam Přibyl, Lada
Nebeská, Tomáš Dvořák, Dušan Stínil, Ondřej Věchet, Michael Hrdlička a Natálie Bártová.
Nyní čeká žákovskou část klubu nejprve závod Českého poháru v
Letohradě a třetí zářijový víkend Mistrovství ČR žactva v letním biatlonu v Praze, odkud by si jílovští rádi odvezli i nějakou tu medaili.
Dalšími aktivitami KB Jílové bude aktivní účast na Jílovských městských slavnostech, kde připraví nejen tradiční vzduchovkovou střelnici pro veřejnost, ale i představí svou činnost a biatlon vůbec na výstavě
v prostorách jílovského zámku.
Poslední víkend v září jílovští biatlonisté organizují svou letošní největší akci – II. Jílovský BIKEBIATLON. Ten proběhne tradičně v areálu chaty Mír v Jílovém. V sobotu odpoledne bude připraven otevřený
závod pro příchozí, kterým pořadatelé zapůjčí vzduchové biatlonové
pušky a v neděli dopoledne bude na pořadu závod pro biatlonisty, na
který je přislíbena i účast některých úspěšných biatlonistů současnosti
i minulosti. Přesnější informace o této soutěži lze získat na stránkách
biatlonového klubu www.kbjilove.estranky.cz popř. v dalších pozvánkách a na plakátech.
Luboš Přibyl
602951779

JÍLOVSKÝ BIKEBIATLON
Závod v biatlonu na horských kolech pro
veřejnost
Kdy a kde: 29. – 30. září 2007 v areálu Chaty
Mír, Jílové
Kategorie: děti, mládež, dospělí
Startovné: 100 Kč (děti zdarma!) – ve startovném je zapůjčení zbraně, munice, proškolení, proškolení a pamětní diplom

Program:
Sobota 29. 9.:
13,00 – 14,00
prezentace
14,30
start
16,30
vyhlášení výsledků
Neděle 30. 9. – závod pro biatlonisty:
9,00 – 11,00
prezentace
13,30
start
15,00
vyhlášení výsledků
Pořadatel:
Klub biatlonu Jílové
(www.kbjilove.estranky,cz)

RESTAURACE POD LESEM
pořádá taneční zábavu
15. září 2007 od 20 hodin
hraje p. Macko / 605 929 724

PRODÁM
družstevní byt v Jílovém
3+1+L (cca 76 m2).
Telefon: 775 914 053
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Turnaje v plážovém
volejbalu
V sobotu 25. srpna 2007 byly na kurtech
jílovského koupaliště sehrány tradiční turnaje dospělých v plážovém volejbalu trojic „O
jílovskou sovu“ (8. ročník) a „O jílovského
výra“ (12. ročník). Počasí nám konečně po
dlouhé době přálo, a tak nic nebránilo kvalitní hře a dobré zábavě všech zúčastněných.
Přihlásilo se celkem deset družstev, z toho
šest družstev žen. Obě soutěže se hrály
systémem „každý s každým“ na dva hrané
sety, do 21 bodů.
Vítězství získaly v mužské kategorii
HRUŠKY ze Sokola Jalůvčí, mezi ženami zvítězily ŠVESTKY ze stejného klubu. Jílovští muži
ve složení Šebesta, Tomeš, Hrdlička skončili
na druhém místě a ženy v sestavě Králová,
Drozdová, Uhrecká skončily čtvrté.
Nejlepším hráčem byl vyhlášen Martin
Šebesta z družstva Slívky Jílové. Nejlepší
hráčkou Petra Marinčová hrající za Sokolky Děčín. Miss turnaje se stala Kateřina
Zimmermannová ze Sokolek Děčín.

Životní jubilea
V červenci a srpnu 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.
ZÁŘÍ
Dostálová Marta
Kamenná
Dvořáková Anna
Martiněves
Jakešová Marie
Kamenná
Kroš Bohuslav
Kamenná
Krošová Věra
Kamenná
Liška Bohumil
Jílové
Nutrová Zdeňka
Kamenná
Ondříčková Vlasta
Martiněves
Pijálková Růžena
Kamenná
Prokop Zdeněk
Jílové
Provázek František
Jílové
Středa Antonín
Kamenná
Středová Aurélie
Kamenná
Šafaříková Helena
Kamenná
Štěpánková Věra
Kamenná
Válek Josef
Jílové
Vlasák Josef
Kamenná
Zelenková Jarmila
Kamenná
Zemánková Jana
Jílové
Uvedeno dle stavu známého v době
přípravy tohoto čísla.)
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Celkové výsledky:
„O jílovskou sovu“
1. ŠVESTKY Jalůvčí (Prášková, Klihavcová,
Cvejnová)
10 : 0
2. SOKOLKY Děčín (Vlasáková, Zimmermannová, střídající)
6:4
3. NĚCO SI VYMYSLI (Bičišťová, Živná,
Drašnarová)
4:6
4. JIDÁŠKY Jílové (Králová, Drozdová,
Uhrecká)
4:6
5. VEVERKY Děčín (Pražáková, Sadílková,
Marinčová)
3:7
6. PUSINKY Děčín (Sýkorová, Voborská,
Sedláčková)
3:7
„O jílovského výra“
1. HRUŠKY Jalůvčí (Ing. Zdeněk, Liška, Kvasnička)
6:0
2. SLÍVKY Jílové (Šebesta, Tomeš, Hrdlička)
3:3
3. VENTILÁTOR (Haramul a spol.)
2:4
4. MELOUNI (Procházka, Procházková,
Pražák)
1:5
O den později, v neděli 26. srpna 2007, se hrál
další turnaj, tentokrát určený pro mládež do
18 let, „O jílovského výrka“ (8. ročník). Přihlásily se čtyři týmy, z toho jeden dívčí. Smutným faktem je, že mnoho dětí raději posedávalo kolem kurtů a „radilo“, než by předvedly,
co samy dokážou.
Na druhé straně je potěšující, že ti, kteří se
turnaje zúčastnili, předvedli velmi kvalitní
a dramatický volejbal. Zvlášť finálové utkání mezi Modrým Zetorem a Jatery mělo
vysokou úroveň a napětí až do posledního
míče. Všichni zúčastnění dostali diplomy
a ceny, družstva na prvních třech místech pak
ještě medaile. Vítězové dostali pohár, který

PODĚKOVÁNÍ
Dovolte nám touto cestou poděkovat níže uvedeným podnikatelům,
kteří finančně podpořili náš letní dětský
tábor, kteří jsme uspořádali v Tomášově
v termínu 14. - 28. 7 .2007.
I díky nim jsme měli možnost připravit
dětem opravdu bohatý program.
Děkujeme našim sponzorům:
- Petr Lopušan, Auto Centrum Jílové
- Petr Habelt, Obalexpres Jílové
- Miluše Cyriusová, MC Travel Jílové
- Jindřich Kny, Maso-uzeniny Jílové
- Věra Sinková, Smíšené zboží Jílové
Za všechny děti i táborové pracovníky:
Jana Doležalová, vedoucí Centra dětí při
ZŠ Jílové

jim bude připomínat jejich sportovní úspěch.
Z
vítězství
se
nakonec
radovali
Sýkora a Fišer hrající pod názvem
Modrý Zetor. Jan Sýkora byl vítězem již
vloni, ale s jiným parťákem. Nejlepším
hráčem turnaje byl vyhlášen Ondra Klepsa
z družstva Jaterů, nejlepší hráčkou Michaela
Fiřtová hrající za Bezejmenné.

Celkové výsledky:
1. MODRÝ ZETOR (Sýkora, Fišer)
6:1
2. JATEŘI (Klepsa, Doležal)
5:2
3. BEZEJMENNÉ (Fiřtová, Borowczáková)
2:4
4. GORILY (Docenko, Kohout)
0:6
Organizátoři turnaje děkují p. Zdeně Zábrodské (Drogerie – parfumerie, Jílové) za ceny
pro nejlepší hráče turnajů, městu za finanční podporu všech akcí. Poděkování patří
rovněž personálu koupaliště, zvláště pak p.
Františku Provázkovi, za pomoc a výbornou
spolupráci.

Bohumil Pražák

Vzpomínáme
• Dne 11. srpna uplynuly tři
roky, kdy nás náhle opustil
p. Miroslav Čech. S láskou
vzpomíná maminka a sestry
s rodinami.
• Dne 23. srpna uplynul rok od úmrtí p.
Rudolfa Wenzela. Vzpomeňte si spolu
s námi. Manželka a děti s rodinami
• Dne 10. září 2007 uplynulo 5 let od náhlého úmrtí p.
Františka Ešpandra. Vzpomínku
s láskou mu věnují dcera Jiřina
s rodinou.
• Dne 4. 9. 2007 by se dožil 55
let p. Zdeněk Šafner. Kdo jste
ho znali, vzpomeňte s námi.
Rodina Šafnerova.
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