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ZPRAVODAJ
Milan Pitkin vystoupí v Dìèínì
Milan Pitkin, Ivan Mládek a Lenka Plaèková spoleènì s dnes už legendárním
BANJO BANDEM pøijedou 20. dubna od 19,30 na Støelnici v Dìèínì. Zde
vystoupí s novým lehce erotickým poøadem plným scének, anekdot èi slavných
živých klipù… vo tom to je!, kde samozøejmì v hlavní roli bude v souèasnosti
nejlépe prodávaný komik na CD nosièích Milan Pitkin. Poøad bude samozøejmì
doprovázet pìtadvacet známých písnièek Ivana Mládka, jako jsou Linda,
Mravenci v kredenci, Železnièní vleèka, Prachovské skály èi Jožin z bažin.
Vstupenky jsou v pøedprodeji v CK Dezka na ulici Prokopa Holého a
na Støelnici. Vstupenky také lze rezervovat na telefonním èísle 412 518 834.
V prodeji jsou už i vstupenky na velký koncert Waldemara Matušky s Olgou
Blechovou a jeho skupinou KTO.

Klaus navštívil Dìèín

Mìsto Dìèín uplynulý mìsíc vzrušily
diskuse o rušení èi slouèení nìkterých
škol a mateøinek. Rodièe argumentují
pro zachování všech škol kvalitní
výukou a snahou zachovat dìtem pro nì
známé prostøedí. Na druhou stranu žákù
v dìèínských školách je o 2 tisíce ménì,
než by bylo tøeba, a zachování všech
zaøízení by znamenalo miliony do oprav
budov.
Zastupitelé v rámci „Optimalizace
školských zaøízení“ rozhodli o zrušení
Základní školy v Køešicích, kde je první
až pátý roèník. Školu navštìvuje zhruba
100 žákù a 75% z nich dojíždí i ze vzdálenìjších míst.
„Škola a pøedevším budova družiny a
jídelny nevyhovuje hygienickým požadavkùm. Urèitì ale chceme dìtem pøechod do jiného prostøedí zjednodušit.
Pokud si vyberou školu v Boleticích,
zùstanou zachovány tøídní kolektivy a
dìti budou uèit i stejné uèitelky,“ vysvìtluje místostarosta Václav Lešanovský.
Další zmìna od nového školního roku

Upozornìní pro obèany tøídící odpad

Oprava
Thunské kaple
Opravy dìèínského zámku postoupily a
zaène se opravovat i Thunská kaple.
Mìsto nyní pøipravuje vypsání výbìrového øízení na první etapu prací.
Finanènì na nì pøispìje Ústecký kraj.
První etapa prací na vnìjší èásti Thunské
kaple zahrnuje opravu opìrných zdí,
schodištì, odvedení dešové vody
kanalizací a zábradlí. V další etapì èeká
mìsto restaurování náhrobních kamenù
a soch. „Na opravu kaple za více než
1 milion korun jsme získali dotaci
z Krajského úøadu 305 tisíc korun,
zbytek zaplatí mìsto ze svého rozpoètu.
Financování schválilo zastupitelstvo
mìsta na svém posledním jednání,“
vysvìtluje financování akce starosta
mìsta Vladislav Raška.
Thunská kaple je pseudogotická stavba
kostela s charakteristickou vìží a
zdobným portálem nesoucím rodový
thunský znak. Na tento jednolodní
kostel, vystavìný Josefem Mockerem,
se pøeneslo jméno pùvodní jánské kaple.
Vyrostl na jejím místì roku 1872 jako
soukromý thunský svatostánek nad
rodovou kryptou. Kolem pùvodní kaple
sv. Jana Nepomuckého bylo rozmístìno
dvacet pískovcových soch (ètrnáct
svatých pomocníkù a šest alegorií
ctností), zhotovených v letech 1728 1729 Josefem Fischerem z Litomìøic.
Sochy z pùvodní galerie jsou nyní
umístìny v kapli, kde je rovnìž expozice
vìnovaná její historii.

tøedkù, mikrotenové sáèky apod.
Vzhledem k dalšímu možnému využití
a zpracování plastových odpadù žádáme
obèany, aby tyto kontejnery využívali
pøednostnì pro odkládání PET láhví.
Na výše uvedených rozšíøených stanovištích se tøemi nádobami na separovaný
odpad (žlutá, zelená, modrá) slouží
zelená nádoba pro odkládání skla bílého
a barevného a modrá nádoba pro odkládání papíru. Kovové obaly mohou
obèané odevzdat ve sbìrných dvorech.
Na stanovištích v ostatních èástech
mìsta, kde jsou umístìny pouze dva
kontejnery (modrý a zelený), zùstává
dosavadní zpùsob tøídìní odpadù.
Modré zvony slouží pro odkládání
papíru, zelené zvony pro odkládání
dutých obalù (sklo, plast, kov).

Jiøí ROUS, jednatel PRpro

Dotazy, námìty a pøipomínky pro zpravodaj Mìsta Dìèína:
mail: zpravodaj@prpro.cz
adresa: PRpro s.r.o., Dobrovského 2, 405 01, Dìèín 1
Zájemci o inzerci mohou i telefonovat na mob. 777 18 19 20.

èeká i školu v Pivovarské ulici.
„Výuka a další aktivity budou pøesunuty do budovy na Máchovì námìstí.
Žáci tak budou muset docházet jen
do pár desítek metrù vzdálenìjší budovy.
V Pivovarské ulici zùstanou pouze dílny
do doby vytvoøení vhodných podmínek
v ZŠ Máchovo námìstí,“ øíká místostarosta Lešanovský.
Základní školu ve ètvrti Vilsnice
pøebere pod svou správu obec Malšovice. Drtivá vìtšina zdejší žákù totiž do
školy dojíždí právì z této obce. K této
zmìnì by mohlo dojít od školního roku
2005/2006. Zmìnu správce bude mít i
mateøinka v Krásném Studenci, o objekt
se zaène starat soukromý majitel.
„Rozhodli jsme i o zrušení Mateøské
školy v Prostøedím Žlebu. Mìsto nemùže investovat do opravy objektu, který
mu nepatøí. V pøípadì zájmu ze strany
rodièù zajistíme pøepravu dìtí s doprovodem do mateøských škol v Dìèínì,“
dodává místostarosta Václav Lešanovský.

Oprava koupalištì zaènì ještì letos
Na uzavøeném koupališti Pod zámkem
by se ještì letos mìli objevit dìlníci.
Mìsto podle starosty Vladislava Rašky
zahájí opravu bazénù, které stejnì jako
celý areál ponièila pøedloòská povodeò.
"Na semináøi k problematice koupalištì jsme se jednoznaènì dohodli
na zachování bazénù v areálu. Ovšem
nezùstanou ve stejné podobì. Budou
modernìjší a použijeme i novìjší technologie. Stávající bazény tedy zlikvidujeme a zaèneme bouráním skokanské
vìže," øíká starosta Vladislav Raška.

Omluva
Poslední vydaní Zpravodaje dostali
obèané Dìèína se zpoždìním.
Pøestože jsme v nìm informovali
o pøíjezdu prezidenta Václava Klause,
ve schránkách se objevil až po jeho
návštìvì.
Dùvodem byla chyba v èlánku, který
informoval o èasovém harmonogramu
návštìvy Václava Klause. Po dohodì
s vedením mìsta jsme proto roznos
zpravodaje pozastavili, abychom
pøedešli pøípadným zmatkùm a zvolili
jinou formu propagace.
Tímto se Vám za zpoždìní
zpravodaje omlouváme.

NEPRODEJNÝ VÝTISK - ROZŠIØUJE SE ZDARMA

V Dìèínì bude ménì škol

Odbor stavebního úøadu upozoròuje obèany, kteøí hodlají provést zmìny vytápìní a
pøípravy teplé vody v bytech, že tyto zmìny vždy podléhají režimu stavebního øízení
dle stavebního zákona a souvisejících pøedpisù! Reaguje tak na zjištìní, že nìkteøí
Dìèíòané provádìjí zmìnu “na èerno“.K žádosti o stavební povolení musí stavebník
pøiložit kromì dokladu o vlastnictví nebo souhlasu majitele domu projektovou
dokumentaci, souhlas se zøízením odbìrného místa, souhlas s pøedloženou
projektovou dokumentací od SÈE a.s. nebo SÈP a.s. V pøípadì, že bude instalován
kotel se zaústìním do komínového prùduchu, je tøeba k žádosti doložit kominické
osvìdèení. Souèástí žádosti je též vyjádøení odboru životního prostøedí Mìstského
úøadu Dìèín. Provedení prací mùže být provedeno až na základì pravomocného
rozhodnutí. S užíváním vytápìní mùže být zapoèato až na základì pravomocného
kolaudaèního rozhodnutí vydaného po kolaudaèním øízení, ve kterém byly
konstatovány výsledky provedených zkoušek a revizí.

V minulých dnech byla v Dìèínì I a II
rozšíøena stanovištì nádob na separovaný odpad o žlutý kontejner o objemu
1 100 l, který je urèen pro sbìr plastù.
Do tìchto žlutých kontejnerù je možné
odkládat PET láhve, plastové kelímky
od jogurtù, obaly od èistících pros-

DÌÈÍN
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Na zmìnu vytápìní je nutné povolení

duben 2004

Poslední bøeznovou nedìli navštívil Dìèín prezident Václav Klaus se svou ženou
Livií. Ta pøijela o hodinu døíve a prohlédla si nové dìtské oddìlení dìèínské
nemocnice. Malým pacientùm pøinesla dárky a také se vyfotila na památku se
zdravotními sestrami.
Oba manželé se pak setkali pøed šestnáctou hodinou u dìèínské radnice, kde je
v zápìtí pøivítal starosta Vladislav Raška a zastupitelé mìsta.
Na Masarykovì námìstí se v tu dobu již pøes hodinu pøedstavovaly dìèínské
zájmové kroužky sdružené pod Domem dìtí a mládeže na Teplické ulici. Zhruba
tisícovka Dìèíòanù vidìla hudební i taneèní vystoupení a kolem pùl páté sem
dorazil i prezidentský pár. Po krátkém proslovu Václav Klaus zaèal svým
pøíznivcùm podepisovat knížky a fotografie.
O hodinu pozdìji prezidentovi a jeho ženì aplaudovala ve stoje celá
basketbalová hala. Následovala exhibice, která Václava Klause podle jeho slov
nadchla, a Dìèíòané mu prý pøipravili opravdu pìkný program.

www.mudecin.cz
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Na stavbu dá mìsto zhruba 743 000 a
dalších asi 1 743 000 poskytl Ústecký
kraj jako dotaci.
"Dotace je doslova urèena na opravu
stávajících bazénù, což logicky nemùžeme využít. Požádáme proto Ústecký
kraj o zmìnu jejího urèení," dodává
starosta Raška.
V areálu letos vznikne i nové takzvané
Duhové høištì. Jeho stavbu totiž zaplatí
z velké èásti Nadace Duhová energie,
pøesnì pøispìje 2 000 000 korun, mìsto
uhradí 175 000 korun.

LEVNÉ VÝFUKY
KATALYZÁTORY
pro všechny typy automobilù
VÝROBA POTRUBÍ ZA STUDENA
S ANTIKOROZNÍ ÚPRAVOU
PRODEJ SPORTOVNÍCH VÝFUKÙ
PRODEJ TAŽNÝCH ZAØÍZENÍ
výfuk Favorit, Felicie . . . 750 Kè vèetnì montáže a DPH
OPRAVY NA POÈKÁNÍ
MONTÁŽ ZDARMA
SERVIS, PRODEJ

Sofijská 2
(areál pivovaru)

Deèín 4
tel.: 777 025 079, 608 025 079
e-mail: vyfuky@centrum.cz

Otvírací doba :
po - pá 8.00 - 17.00hod.

Prohlídka výfukù zdarma!

Technické služby zaèaly v Dìèínì s úklidem ulic. Upozoròují proto øidièe, aby
bedlivì sledovali dopravní znaèení. V každé ulici bude vèas umístìna dopravní
znaèka informující o termínu èištìní.
foto: Jiøí Rous

Novinky na internetových stránkách mìsta
Návštìvníci internetových stránek
mìsta Dìèína se mohou seznámit s vylepšenou verzí úøední desky a veøejnou
èástí Geografického informaèního
systému.
Dokumenty, které obvykle mìsto
pravidelnì umisuje na vývìsky u budovy mìstského úøadu, budou k nalezení
i na internetu. „Na stránkách mìsta staèí
pouze kliknout na odkaz Úøední deska.
Zde si mùže každý individuálnì zvolit
okruh informací, které ho zajímají.
Najde zde napøíklad nabídky na odprodej bytù èi domù, informace o pøerušení
dodávky elektrické energie, seznam
zvíøat z mìstského útulku k osvojení a
další,“ vysvìtlila webmaster Šárka

Dolková.
Nová úøední deska není jedinou novinkou na internetových stránkách. Další je
zprovoznìní veøejné èásti Geografického informaèního systému (GIS),
který obsahuje napøíklad mapy katastru
nemovitostí a ortofotomapu (letecké
snímky), povodòové plány, plán mìsta
atd. „Ke každé budovì je pøipojena
informace o adrese a èísle budovy.
Systém umožòuje vyhledávání podle
ulic a èísel popisných. Tyto informace
jsou umístìny pod odkazem Chci vìdìt Mapy Dìèína. Do budoucna poèítáme
s rozšíøením na další území našeho
okresu a s dalšími vrstvami GISu napø.
uzemní plán,“ doplnila Šárka Dolková.

ZPRAVODAJ
Dìèínské divadlo má nového øeditele Zápis do MŠ Kino Snìžník

Mnoho dìèínských domácností se
pøipojilo k nové aktivitì mìsta, sbìru
tetrapakù. První svoz oranžových pytlù
se uskuteènil v pondìlí 5. dubna.
Svozová auta Severoèeských sbìrných
surovin, která najezdila více než 300

Na konci bøezna se jím stal našeho diváka nezklamali a bude-li se
dramaturg a režisér Petr Michálek. daøit, snad i pøíjemnì pøekvapili.
Do Dìèína pøišel z Karlových Varù,
Chystáte nìjaké zmìny?
kde pùsobil v Mìstském divadle.
Prozradím jenom dvì.
Za prvé: stávající pøedplatitelské
Jak se v nové funkci rozkoukáváte?
Jsem tu mìsíc, takže se seznamuji skupiny budou vùèi sobì více vymezeny
s prostøedím a lidmi. Obojí na mì zatím a budou mít zøetelnìjší dramaturgickou
pùsobí velmi pøíznivým dojmem. linku. Mìstské divadlo Dìèín sice nemá
Vìtšina divadelních pøedstavení do kon- soubor, ale je to divadlo, reprezentativní
ce této sezóny je již pøipravená. Už teï kulturní centrum tohoto mìsta a jako
takové má právo na promyšlenou a
se proto soustøedím na pøíští sezonu.
Divadlo má v Dìèínì silnou tradici a ve svém dùsledku nezamìnitelnou
skladbu.
mnoho pøíznivcù…
Za druhé: od pøíští sezony pobìží nová
Uvìdomuji si, že laka je nasazena
vysoko. A to pøedevším, co se divákù pøedplatitelská skupina urèená pro
týká. To, v jakém poètu a v jaké kvalitì mladé. Naváže na letošní cyklus
pøichází dìèínský divák do divadla, je mladého diváka, který naznaèil, že
skuteènì jedineèné v rámci celé republi- peèovat o novou diváckou generaci má
ky. Udìlám proto všechno, abychom rozhodnì smysl.

nádobám pozdìji. Museli jsme proto
svážet oranžové pytle opakovanì, což
nás samozøejmì stojí peníze. Proto
žádáme obèany, aby skuteènì
dodržovali termíny svozu,“ doplnila
Karasová. Odpad je tøeba umístit pouze

Zvíøecí útulek je v Dìèínì plnì vytížen

km, odvezla z celého mìsta 1 093
oranžových pytlù o celkové hmotnosti
2,455 tuny.
„Jsme velmi rádi, že se obèané
Dìèína rozhodli pøipojit k této aktivitì,
která má pøispìt k ochranì životního
prostøedí. Všem, kdo sbíral tetrapak
a bude v této èinnosti pokraèovat
i v budoucnu, dìkujeme,“ øekla Hana
Karasová z odboru životního prostøedí.
Svozová auta neodvážela tetrapak
pouze v pondìlí, tedy v den svozu, ale
také další dny. „Velmi nás mrzí, že øada
obèanù nedodržela termín svozu a
umístila oranžové pytle ke sbìrným

na stanovištì s kontejnery na separovaný odpad.
Nové pytle si mohou obèané
vyzvednout na 7 distribuèních místech,
a to na MìÚ Dìèín, Mírové nám., MìÚ
Dìèín, 28. øíjna (budova bývalého
OkÚ), odboru ŽP, ve sbìrných dvorech
a výkupnách Severoèeských sbìrných
surovin ve Fugnerovì ul., v Køešicích a
v Slepé ul.. Další termín svozu
tetrapakù je v pondìlí 3. kvìtna,
pøièemž pytle je tøeba odložit u sbìrných nádob na separovaný odpad o den
døíve, tedy v nedìli 2. kvìtna.

Volby do Evropského parlamentu
Volby do Evropského parlamentu se
budou konat v pátek 11. a v sobotu 12.
èervna 2004. Volební místnosti budou
v pátek otevøeny od 14 do 22 hodin,
v sobotu pak od 8 do 14 hodin. Volby se
konají proto, že Èeská republika
vstoupí 1. kvìtna do Evropské unie
(EU) a lidé si musí zvolit své zástupce
v Evropském parlamentu. Ti jsou
voleni na 5 let.
Kdo mùže volit?
Právo volit na území ÈR do EP má
každý obèan ÈR a obèan jiného
èlenského státu, který alespoò druhý den
voleb dosáhl vìku 18 let a nemá
pøekážku ve výkonu volebního práva.
Obèan jiného èlenského státu musí být
navíc nejménì 45 dnù pøed volbami
veden v evidenci obyvatel a o zapsání
do seznamu volièù musí požádat nejpozdìji do 2.5. 2004 do 16 hodin na MìÚ,
evidenci obyvatel. K žádosti pøiloží
kopii prùkazu o povolení k pobytu.
Kde volit?
Voliè hlasuje ve volební místnosti v tom
volebním okrsku, kam podle místa
svého trvalého bydlištì patøí. Voliè mùže
hlasovat i v jakékoliv volební místnosti
na území Èeské republiky, musí však mít
volièský prùkaz. Volièský prùkaz vydá
mìstský úøad volièi, který je zapsán

v seznamu volièù pro volby do Evropského parlamentu a nebude moci volit
ve volebním okrsku, pro který je tento
seznam veden. Obèan mùže požádat
o vydání volièského prùkazu písemnou
žádostí s ovìøeným podpisem volièe,
doruèeným nejpozdìji do 27. kvìtna
2004 do 16 hod. Pokud bude voliè žádat
o vydání volièského prùkazu osobnì,
není nutné žádost opatøit úøednì
ovìøeným podpisem. Mìstský úøad
pøedá volièský prùkaz volièi nejdøíve 15
dnù pøed dnem konáním voleb.
Upozornìní
Pokud obèan zjistí až ve volební
místnosti, že není na seznamu volièù,
nemùže se voleb zúèastnit. Volební
zákon totiž nedovoluje dopsání volièe
na seznam ve dny voleb ve volební
místnosti! V pøípadì jakýchkoli
pochybností, by bylo rozumné, aby si
lidé ovìøili, zda jsou zapsáni ve stálém
seznamu volièù vedeném na MìÚ, a to
nejpozdìji do 12. kvìtna 2004.
Bližší podrobnosti k volbám do EP jsou
v zák. è. 62/2003 Sb, o volbách do EP.
Komise
Obèané, kteøí mají zájem úèastnit se
èinnosti v okrskové volební komisi, se
mohou pøihlásit na Mìstský úøad Dìèín
osobnì nebo telefonicky u p. Ingrové
(sekretariát tajemníka, tel. 412 593 201).

Dìèínské
perlièky ...
- prvoligový basketbal v Dìèínì je zøejmì zachránìn. Dìèínští zastupitelé
odhlasovali 10 milionù na opravu haly. Za to ji chtìjí do vlastnictví mìsta. Hala
nevyhovuje normám pro ligovou soutìž a bez rekonstrukce by se tu od záøí nemohlo
hrát. Další peníze pøíslíbil i stát a Ústecký kraj. Celkem je potøeba cca 40 milionù.
Podle manažera klubu Pavla Stary je teï nutné rychle vybrat stavební firmu, aby se
vše stihlo do zaèátku sezóny.
- Zámecký rybník v Dìèínì je opìt plný ryb. Kapry z jihoèeských rybníkù sem
pøivezl speciálnì upravený kamión. Do vody jich vysypal rovnou tunu. Rybník byl
zhruba pùl roku bez vody kvùli opravì jednoho z mnoha dìèínských mostù.
- Ústav sociální péèe v Horním žlebu má od prvního dubna nového øeditele. Je jím
Petr Maršoun, kterého jmenovala rada mìsta na základì výbìrového øízení. O pozici
øeditele mìlo zájem sedm lidí.
- nebytové prostory v ulici 28. øíjna mají nového nájemce. Ten zde zøídí sportovní
sázkovou kanceláø s obèerstvením a velkoplošnou projekcí sportovních pøenosù a
prodejnu levného textilu a odìvù. Nájemce si prostory upraví bez nároku na finanèní
vyrovnání pøi prodeji.
- v Organizaèním øádu MìÚ dochází k nìkolika zmìnám. Na odboru správy majetku
mìsta budou slouèena dvì oddìlení. Nové ponese název oddìlení investic a správy
majetku. Poèet zamìstnancù tohoto odboru bude snížen o jednu osobu. Poèet
zamìstnancù bude o jednoho úøedníka snížen také na Živnostenském úøadu. Zde se
sluèují dvì oddìlení za vzniku oddìlení kontrolního a správního. Od prvního dubna
pøešel odbor státní sociální podpory pod Úøad práce Dìèín.

Dìèínským mìstským útulkem projde
roènì zhruba 650 zvíøat, nejvíce je
samozøejmì psù. Do útulku však byla
pøijata i øada koèek nebo dokonce fretky,
kuny, holuby králíci, ježci, drobné
zpìvné ptactvo, rorýs a netopýr. Lidé si
odnesli domù v loòském roce 348 zvíøat
a pro 213 ztracených pejskù si pøišel sám
majitel. Pro chov neobvyklá zvíøata si
vzala dìèínská zoologická zahrada.
„Všechny psi vèetnì štìòat oznaèujeme
mikroèipem. Koèky se tetují do uší a
kastrují. Toto jsou nejspolehlivìjší
dostupné metody identifikace a v praxi
se již nìkolikrát osvìdèily. Náklady na
èipování èi tetování na jedno zvíøe jsou
nesrovnatelnì nižší, než péèe o 1 zvíøe
umístìné v útulku na dobu pøedem
neurèitou,“ vysvìtluje Nadìžda Mouèková, pracovnice odboru životního
prostøedí.
Útulek letos pøipravuje i další aktivity.
Chce napøíklad zøídit informaèní
centrum pro veøejnost s poradnou
pro chov a výcvik.
„Rádi bychom zlepšili propagaci
útulku, pøedevším mimo mìsto Dìèín, a
budeme se úèastnit na akcích v Dìèínì a
nejbližším okolí,“ doplnila Nadìžda
Mouèková.
Provoz útulku stál v minulém roce
zhruba 1 600 000 korun.
„Náklady vzrostly hlavnì kvùli

rozšiøování areálu. Stavìli jsme nové
objekty a odstraòovali nedostatky
na tìch stávajících. Snižovat náklady
nám pomáhají sponzorské dary, kdy lidé
pøinášejí tøeba krmivo pro psy,“ dodává
Nadìžda Mouèková.

Pro školní rok 2004/2005 se koná
od pondìlí 10. kvìtna 2004 do úterý
11. kvìtna 2004 v dobì od 10,00 hodin
do 16,00 hodin.
Zapsány mohou být dìti, které do 31.
srpna 2004 dovrší vìku tøí let.
Dìti narozené po 31. srpnu 2001 mohou
být zapsány pøedbìžnì.
Rodièe (zákonní zástupci), kteøí
pøijdou s dìtmi k zápisu, s sebou
pøinesou:
- obèanský prùkaz
- vyplnìnou žádost o pøijetí dítìte do MŠ
Žádost si mohou rodièe vyzvednout
pøímo v mateøské škole, nebo na MìÚ
Dìèín, na odboru školství, mládeže a
tìlovýchovy.
Pokud se rodièe nemohou z vážných
dùvodù dostavit k zápisu ve stanovených
dnech, je nutné pøijetí dítìte domluvit
v nejbližším možném termínu pøímo
s vedením mateøské školy.

Fakta:
- mìstský útulek pro zvíøata byl zøízen a
otevøen v roce 2000
- v areálu je 25 venkovních kotcù
pro psy, 1 venkovní kotec pro koèky,
v provozní budovì pak 2 místi pro zvíøata (využívány dle potøeby - rodící feny,
zvíøata po operaci, apod.) a míst se 4
kotci pro koèky
- pøi útulku funguje i dìtský kynologický
kroužek
- za dobu existence útulku tu bylo pøijato
1 850 zvíøat
- útulek má dva stálé zamìstnance a dva
lidé byli pøijati prostøednictvím úøadu
práce na tzv. „spoleèensky úèelné
pracovní místo“ , na jejich mzdy pøispívá
úøad práce. Poèet zamìstnancù se
za poslední dva roky nezmìnil
- pracovníci útulku odchytávají i toulavá
zvíøata
- kompletní zpráva o èinnosti Mìstského
útulku pro toulavá a opuštìná zvíøata
v Dìèínì za rok 2003 je umístìna
na www.mudecin.cz.

Není-li uvedeno jinak, zaèátky
pøedstavení 17:30 a 20:00, v pondìlí jen
od 20:00 hodin.
19.- 21.4. NA PLNÝ PLYN
22.-28.4. v 17:00 a 20:00 KRAJINA
STØELCÙ
29.4.-3.5. ZTRACENO V PØEKLADU
FILMOVÝ KLUB vždy od 17:30
PROJEKT 100
19.4. WILBUR SE CHCE ZABÍT
26.4. REKONSTRUKCE
DÌTSKÁ PØEDSTAVENÍ vždy od 15:00

17.4. O PEJSKOVI A KOÈIÈCE
24.4. O P R I N C E Z N Ì K T E R Á
VŠECHNO VÌDÌLA

Program Støelnice
18.4.od 15:00 do 19:00 hod. Odpoledne
s dechovkou Modravankou
20.4. od 19:30 Hvìzdy nad Dìèínem
Ivan Mládek, Milan Pitkin, Lenka
Plaèková, doprovod Banjo band
21.4.od 19:30 J i ž n í A l j a š k a Dobrodružství v divoèinì
25.4.od 9:00 do 10:00 Akvaristické trhy
27.4. od 19:00 100% Leoš Mareš
módní show LITEX - nejen plavek a
spodního prádla, videoprojekce - nìco
ze života Leoše Mareše a jeho koncert
29.4.od 15:00 hodin Zasedání
zastupitelstva mìsta

Dny Ruska v knihovnì
V dìèínské mìstské knihovnì se konají
do 23. dubna „Dny Ruska“. Pøipravena
je soutìž pro dìti "Co víš o Rusku?", dále
pøednáška s pøedstavitelem Ruského
velvyslanectví, výstava fotografií v galerii Na schodech a další doprovodné
akce. Všechny Vás srdeènì zveme.
Pøemysl Šatný Mìstská knihovna Dìèín.

KAŽDÝ ÈTVRTEK

Výsledky 1.kola svozu tetrapakù

VYCHÁZÍME BAREVNÌ

ZPRAVODAJ

AKTUÁLNÍ INFORMACE
Z DÌÈÍNSKA
SPORT & KULTURA

Mìstský útulek je pøeplnìn. Pomozte!

PRODEJ DR. BYT 2+1 ST. MÌSTO
Jezdecká ul., zdìné jádro; dlažba
v koupelnì, chodbì i kuchyni;
nové rozvody vody, plynu,
elektøiny, vestavìná skøíò v celé
chodbì, døevìná kuchyòská
linka na míru, koberce, svìtla,
nové nátìry a tìsnìní oken,
žaluzie ve všech oknech, závìsy
a záclony, bezpeènostní dveøe,
zateplený panelový dùm (rekonstrukce v 2002-3), 2 výtahy,
teplý slunný byt, 8. patro, volný
dle dohody, nejvyšší nabídce,
kontakt 776103540 (pondìlí
pátek 8-20 hodin).

HEIDY
Velmi hodná a klidná jednoroèní fenka
nìmeckého ovèáka bude výborným
spoleèníkem na zahradu

REKLAMA

DON
Je dvouletý èistokrevný dobrman
mazlivý a temperamentní. Potøebuje
pevné vedení zkušeného chovatele.
Není vhodný k malým dìtem. Nyní je
kastrovaný

CLEI
Èistokrevný dvouletý sibiøský husky.
Potøebuje dostatek pohybu, nejlépe
na velké zahradì. Hodí se ke zkušeným
lidem. Je kastrovaný.

SEV
Tøíletý køíženec nìmeckého ovèáka,
klidný, mazlivý a dobøe hlídá. Líbilo by
se mu na zahrádce, ale s vysokým
plotem

Všechna nabízená zvíøata jsou odèervena, vakcinována a oznaèena mikroèipem. Útulek je otevøen dennì 9 - 12 a 13 - 17 hodin.
Mìstský útulek, Pod Chlumem 408, Dìèín - Staré Mìsto, tel.: 605 801 617
Foto: Jiøí ROUS

ZPRAVODAJ

Co dìlat, když zazní siréna...
Nìkteré pøírodní jevy, a také celá øada
technologií používaných èlovìkem,
pøedstavují bezesporu urèitá rizika
pro život a zdraví èlovìka, jeho majetek
a životní prostøedí. Míra dopadù je dána
jednak rozsahem tìchto jevù, ale i úèinností ochranných opatøení. Protože
nejsme schopni se tìchto událostí
vyvarovat a preventivnì jim zcela
zabránit, jsme nuceni pøijímat alespoò
taková opatøení, která možné následky
mohou minimalizovat. Jedním z rozhodujících je vèasné varování pøed hrozícím nebezpeèím.
Nejpøímoèaøejší možnost varování
velké èásti obyvatelstva ve velmi
krátké èasové lhùtì poskytuje signál
vyhlašovaný sirénami. Ve mìstì
Dìèínì je dnes rozmístìno celkem 24
elektrických rotaèních sirén, zahrnutých do jednotného systému. Varování
je uskuteèòováno prostøednictvím
signálu VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA,
jenž je vyhlašován kolísavým tónem
sirény po dobu 140 sekund a mùže
zaznít tøikrát po sobì ve zhruba
tøíminutových intervalech.
Kromì tohoto signálu existuje v ÈR
ještì signál „Požární poplach“. Ten je
vyhlašován pøerušovaným tónem
sirény po dobu 1 minuty (25 sekund
trvalý tón - 10 sekund pøestávka - 25
sekund trvalý tón). Vyhlašuje se za úèelem svolání jednotek požární ochrany.
Zvláštì pøi událostech, které

nastanou rychle a vedou bezprostøednì
k ohrožení (napø. prùmyslové havárie,
požáry nebo výbuchy vytváøející
oblaka jedovatého plynu) je dùležitá
bezprostøednì po výstražném signálu
rychlá informovanost obyvatelstva
o ohrožení a žádoucích zpùsobech
chování a jednání. Na malých prostorech se využívá k vyrozumìní vozidel Policie ÈR, mìstské policie,
hasièského záchranného sboru èi zdravotnické záchranné služby, opatøených
mobilními rozhlašovacími prostøedky.
Informování o zdroji, povaze a rozsahu nebezpeèí a nutných opatøeních je
na vìtších prostorech øešeno relacemi
v regionálních rozhlasových stanicích.
Proto v pøípadì, že uslyšíte sirénami
vyhlášený signál, nepodceòujte riziko
a pozornì naslouchejte tvaru signálu!
Nalaïte si na svých radiopøijímaèích
vysílání Rádia Dìèín (hlavní frekvence
je 91,6 FM, doplòková pro mìsto 94,8
FM) nebo Rádia Crystal (97,6 FM),
pøíp. veøejnoprávních médií, kde vám
budou poskytnuty potøebné informace
o hrozícím nebezpeèí a pokyny
pro vaše následné chování. Buïte
ukáznìní a respektujte vydávané
pokyny. I malá havárie mùže znamenat
velké nebezpeèí.
Zazní-li varovný signál sirény (pokud
zjevnì nejde o povodeò nebo zemìtøesení), platí:
Okamžitì se ukrýt.

Zavøít dveøe a okna (ochrana pøed
zamoøením - možný únik toxických
látek, plynù, radiaèních zplodin a jedù).
Vyhledat zdroj informací - zapnout
rádio nebo televizi.
Ovìøování provozuschopnosti systému je urèeno vyhláškou ministerstva

vnitra a provádí se zpravidla každou
první støedu v mìsíci ve 12 hodin
zkušebním tónem (nepøerušovaný tón
sirény po dobu 140 sekund). Souèasnì
bývají o zkoušce obyvatelé informováni z hromadných informaèních
prostøedkù.

Rozhodnutí zastupitelstva z 25.bøezna
Zastupitelstvo na svém zasedání
schválilo
- bezúplatný pøevod objektu Sportovní
haly v Maroldovì ulici z majetku
Sportovního klubu Dìèín, obèanské
sdružení do majetku mìsta Dìèín s tím,
že k pøevodu dojde po ukonèení veøejné
obchodní soutìže na rekonstrukci a
pøístavbu tohoto objektu a za podmínky
pøechodu závazkù plynoucích z vyhlášené veøejnì obchodní soutìže
na mìsto Dìèín vè. pøijetí dodavatelského úvìru
- bezúplatný pøevod movitého majetku
mìsta, nutného pro zabezpeèení
výkonu agendy státní sociální podpory
na Èeskou republiku - Úøad práce
ke dni 1. 4. 2004
- patrovou pøístavbu se sociálním
zázemím a dvìma uèebnami k tìlocviènì pøi ZŠ Vrchlického
- prodej projektové dokumentace
na rekonstrukci objektu mìstských
lázní, vlastníku objektu, tj. spoleènosti
ELECOM s r. o. , se sídlem Boèná 1,
Dìèín 1 za cenu 10 000,- Kè + ostatní
náklady.
- rozdìlení zbývajících darù z humanitní pomoci
- ukonèení èinnosti v Pivovarské ul.
k 31. 7. 2004 a pøesunutí výuky a aktivit
do budovy na Máchovì nám., kromì
výuky dílen pronájem v Pivovarské ul.
do doby vytvoøení vhodných podmínek
v ZŠ Máchovo nám., nejpozdìji do 31.
12. 2005

- zachování èinnosti v ZŠ a ŠD Chmelnická ul. do doby pøevzetí zøizovatelské funkce obcí Malšovice
- vytvoøit podmínky pro zvýšení naplnìnosti objektù zavedení specializovaných tøíd v základní škole, rekonstrukce pavilonu MŠ Na Pìšinì
- zrušení odlouèených pracoviš
základní školy, školní družiny a školní
jídelny v Køešicích k 31. 7. 2004,
pøesunutí veškerých aktivit do ZŠ Míru
- ponechání provozu Mateøské školy
Krásný Studenec za podmínky pøevzetí
objektu mateøské školy do 30. 6. 2004
firmou Šuba Bauer za dodržení všech
zákonných podmínek provozu pøedškolních zaøízení, za souèasného
dofinancování nadnormativních
výdajù z rozpoètu mìsta; v pøípadì
nepøevzetí objektu zrušení provozu
k 31. 7. 2004
- zrušení MŠ v Prostøedním Žlebu
k 31. 7. 2004, zavedení autobusového
dopravního spojení a vytvoøení podmínek pro vznik soukromé mateøské
školy Prostøední Žleb
vzalo na vìdomí
- žádost obce Malšovice o zachování
Základní školy Chmelnická v Dìèínì
XII Vilsnici a prohlášení rodièù dìtí
Základní školy Chmelnická v Dìèínì
XII - Vilsnici pro zachování této
základní školy
- petici obyvatel ze dne 20. 1. 2004 proti
zrušení Základní školy v Køešicích
...více na www.mudecin.cz

ZPRAVODAJ
Rada mìsta 16.bøezna... DOTAZY OBÈANÙ • DOTAZY OBÈANÙ
schválila
- plat Petru Michálkovi, øediteli Mìstského divadla Dìèín s platností od 20. bøezna
2004
souhlasí
- s užitím znaku mìsta Dìèín na plakátech a materiálech, vydaných pøi pøíležitosti
návštìvy prezidenta ÈR a jeho manželky dne 28. bøezna 2004 ve mìstì Dìèín
vzala na vìdomí
- oznámení Ludmily Lacinové, øeditelky Základní školy Dìèín II, Kamenická o
ukonèení pracovního pomìru a výkonu funkce øeditelky základní školy. RM
povìøila odbor školství, mládeže a tìlovýchovy požádat Krajský úøad Ústeckého
kraje a Èeskou školní inspekci o urèení èlenù do konkursní komise
- oznámení Mileny Šikýøové Mestlové o vzdání se funkce vedoucí odboru Státní
sociální podpory k 31. bøeznu 2004

Konec vojny v Dìèínì Oslavte vstup do EU
Pravdìpodobnì historicky poslední
odvody brancù zaèaly letos 13. dubna a
skonèí 6. kvìtna. Územní vojenská
správa Ústí nad Labem k nim letos
pozvala 474 brancù. Žádný z nich však
už na vojnu nenastoupí pokud se zemì
nedostane do váleèného konfliktu.
Stejnì jako loni se budou odvody konat
v Kinì Snìžník vždy od 8,00 hodin.
Mìsto zabezpeèuje podmínky pro konání odvodu, tedy místnost, vybavení,
energie, údržbu a èlena do odvodní
komise. Další èleny komise, lékaøe a
ostatní zdravotní pracovníky zajišují
vojenská správa a krajský úøad.
Podrobné informace dostanou branci
v povolávacím rozkaze, pøípadnì je
najdou na Veøejné vyhlášce o provedení pravidelného odvodu umístìné
na úøedních deskách.

18.4.2004
Oslava Dne Zemì
místo konání: ZOO Dìèín
30.5.2004
ZOO Party
v rámci projektu „l. pøeshranièní ZOO
Škola Dìèín Drážïany etapa è. 2“
místo konání: ZOO Dìèín
duben/kvìten 2004
zahájení nepravidelného cyklu „Jak se
žije v EU“
pøedstavování zemí EU
místo konání: Mìstská knihovna Dìèín
K U LT U R N Í A S P O L E È E N S K É A K C E

Hvìzdy nad Dìèínem
e-mail: prpro@prpro.cz • tel.: 412 588 179 • mobil: 777 181 920

Mohu do kontejneru urèenému
pro pet lahve dávat i jiné plastové
obaly? Jaké konkrétnì? Kam mám
vyhazovat plechovky?
Milada Rencová
Novì rozmístìné žluté kontejnery
jsou urèeny pøednostnì na ukládání
PET lahví. Plastové kelímky od jogurtù, obaly od èistících prostøedkù,
mikrotenové sáèky, atp. zatím musíme
odkládat do smìsného komunálního
odpadu, jelikož zatím chybí koncový
zpracovatel. Pokud se do kontejnerù
tento odpad dostane, je na tøídírnì
vytøídìn a obec firmì platí další
náklady na odstranìní spalováním nebo
skládkováním. Do kontejneru by
nemìly pøijít ani lahve od rostlinného
oleje.
Plechovky od nápojù, pøípadnì
plechovky od konzerv je možno
vymyté pøedat do sbìrného dvora, dále
se využívají jako kovový šrot.
Romana Silvarová, tisková mluvèí

Bude zastávka MHD "U školy" (ul.
Kamenická u veèerky - smìr Nemocnice) pøesunuta zpìt k pøechodu
pro chodce, kde se nacházela pùvodnì? pí. Nejedlová
Zastávka bude nadále na stávajícím
místì vèetnì pøístøešku pro cestující,
protože vyhovuje potøebám provozu
MHD a linkové dopravy, kterou

provozují ostatní dopravci.
Pøístøešek zastávky byl pøi opravì
plynofikace posunut, je možné jej
umístit na pùvodní místo, aby byl
chodník prùchozí? pí. Nejedlová
Pøístøešek je pro ostatní cestující
prùchozí a nevidíme dùvod k posunutí
zastávky smìrem k pøechodu - v letošním roce dojde k zabudování nových
pøístøeškù na Kamenické ul. ve smìru
na Myslbekovu ul. v zastávkách MHD
U školy a Narex.
L. Zítka, DPmD

Dotazy mùžete zasílat na mail:
zpravodaj@prpro.cz nebo na adresu
PRpro s.r.o., Dobrovského 1402/2,
Dìèín, 405 01 nebo na telefonu
412 588 179.

Úøední hodiny
Mìstský úøad Dìèín:
Pondìlí 8.00 - 17.00
Støeda 8.00 - 17.00
odbor státní sociální podpory:
Pondìlí 8.00 - 17.00
Støeda 8.00 - 17.00
Pátek 8.00 - 12.00

DOTAZY OBÈANÙ • DOTAZY OBÈANÙ

