Mìsto

ZPRAVODAJ
Mìstská policie koupí kameru a radary
Mìsto rozšíøí svùj kamerový systém
o jednu novou kameru. „Nový kamerový
bod by mìl být umístìn v lokalitì ulice
Prokopa Holého. Je to centrum mìsta,
kde je umístìna celá øada zábavných a
kulturních podnikù. Chceme mít tuto
lokalitu pod kontrolou,“ øíká starosta
mìsta Vladislav Raška. Na zakoupení
kamery dostalo mìsto dotaci z Ministerstva vnitra ÈR ve výši 300 tisíc korun, spoluúèast mìsta je zde 10%. "V
souèasnosti má mìsto 10 kamer, a to
konkrétnì v Dìèínì 1 a 4, a v Boleticích.
Nová kamera bude umístìna na Teplické
ulici v úseku køižovatky s ulicí Prokopa
Holého,“ øíká øeditel mìstské policie
Marcel Horák.
Dìèín bude mít i dva nové svìtelné
radary, které budou projíždìjícím
øidièùm ukazovat rychlost jejich auta.
„Umístìní radarù vychází z nebezpeènosti míst. Jako nebezpeèné se nám
jeví místo v Køešicích u školy, kde dìti
pøecházejí pøes vozovku velmi èasto,
a pøestože je tam povolená rychlost
50 km/hod., jezdí tam auta velmi rychle.
Druhé stanovištì radaru je vozovka
pøed školu Vojanova na Teplické ulici,“

doplòuje Horák. Radary, které budou
mìøit a ukazovat øidièùm rychlost v
jednom smìru, budou nainstalovány do
konce roku.

Lùžkoviny
Prokopa Holého 220/19, Dìèín 4
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Dìèané chtìjí v anketì trhy na námìstí
Obyvatelé Dìèína se vyslovili pro zachování trhù na Masarykovì námìstí. Takové
jsou výsledky ankety, která odstartovala vydáním kvìtnového Zpravodaje mìsta
Dìèína.
„Zájem obyvatel nebyl nijak velký. Každého zkrátka zaujme jiné téma a má potøebu
se vyjadøovat k jiným vìcem. Pøestože tedy hlasovalo 35 lidí, bereme výsledky
velmi vážnì, protože každý mìl šanci projevit svùj názor a pokud to neudìlal, zøejmì
mu na této problematice nezáleží,“ øíká starosta Vladislav Raška.
Anketa vznikla na základì rozporuplných ohlasù na jednodenní trhy na Masarykovì námìstí. Igelitové stánky i podle starosty Vladislava Rašky hyzdily námìstí,
na druhou stranu si nìkteøí Dìèané pochvalovali oživení této èásti mìsta.
„ Výsledky ankety nám ukázaly, že Dìèanùm se trhy na námìstí líbí a navíc
z vlastní zkušenosti vím, že i jejich vzhled se zlepšil,“ øíká starosta Raška.
VÝSLEDKY ANKETY:
Bylo odevzdáno celkem 35 anketních lístkù, z nichž 19 souhlasí s konáním trhù
na Masarykovì námìstí, 8 lístkù je pro trhy v Køížové ulici a 4 pro Podmokly. Na
3 anketních lístcích byl vyjádøen nesouhlas se souèasnou podobou trhù na Masarykovì námìstí. Pouze jeden anketní lístek uvedl, že Dìèín nepotøebuje tržištì.

Rozhodnìte
o hudebním festivalu
V èervnu se v Dìèínì uskuteènil další roèník Mezinárodního hudebního festivalu
Dìèín. Bìhem ètyø dnù mohli obyvatelé mìsta shlédnout soutìž big bandù a
dechových orchestrù, prùvod kapel mìstem, mažoretky a koncerty pøímo v Dìèínì
i v Èeské kamenici.
Mìsto Dìèín na poøádání festivalu pøispìlo ze svého rozpoètu 400 tisíci
korunami.
„Ohlas Dìèanù ovšem nebyl tak veliký, jak jsme doufali. Pøedevším ve Spoleèenském domì Støelnice, kde vìtšina festivalu probíhala, nebyla vysoká
návštìvnost. Chceme se proto obyvatel zeptat na jejich názor na mezinárodní
hudební festival,“ vysvìtluje starosta Vladislav Raška.
Vyplnìný anketní lístek mohou obyvatelé Dìèína vhazovat do pøipravených boxù
v recepcích obou budov mìstského úøadu (Mírové námìstí a bývalý okresní úøad).
Anketa je umístìna i na internetových stránkách www.mudecin.cz

ANKETNÍ LÍSTEK "HUDEBNÍ FESTIVAL"
Navštívili jste nìkterou z akcí v rámci letošního roèníku Mezinárodního
hudebního festivalu?
ano
ne
Pokud ano, líbil se Vám program?
ano
ne
Mìlo by podle Vás mìsto na hudební festival finanènì pøispívat?
Ano, ve stejné výši jako letos
Ano, klidnì i více než letos
Ano, ale menší èástkou než letos
Ne
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.

VÝROBA PLASTOVÝCH OKEN A DVEØÍ
40% ÚSPORA TEPELNÉ ENERGIE
moderní atraktivní vzhled • varianty dle pøání zákazníka
dlouhá životnost • snadná údržba
ZDARMA ZÍSKÁTE:
poradenství • zamìøení • dopravu
ZÁRUKA 5 LET

Proè právì MILUX Fenster?
· používáme jedny z nejkvalitnìjších materiálù
· pøíjemné a rychlé jednání
· úklid po dokonèení zakázky

VT' System s.r.o. - ASUS team
poboèka Dìèín

DÌÈÍN

tel.: +420 476 108 880
fax: +420 412 511 556
mobil: +420 603 289 895
+420 603 165 875
otevírací doba:
po - pá (dle dohody)
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Nový 5 komorový okenní systém

- elegantní design
®

- optimální izolace
- maximální bezpeènost
- velká životnost
- neomezené možnosti použití

NOVÝ PÌTIKOMOROVÝ SYSTÉM ZA CENU TØÍKOMOROVÉHO

Pøi nákupu nad 1000,-

èervenec/srpen
2004

ZPRAVODAJ

NEPRODEJNÝ VÝTISK - ROZŠIØUJE SE ZDARMA

Dìèínské perlièky Dìèín bude mít pøestupní jízdenky
- podesáté pøijelo do Èeské republiky na pozvání mìsta Dìèín 32 dìtí z bìloruského
Mogiljeva, který se nachází v oblasti postižené havárií jaderné elektrárny v Èernobylu. Pracovníci dìèínského mìstského úøadu pøipravili pro dìti bohatý program
s výlety do turisticky zajímavých míst. Pobyt dìtí v Èeské republice stojí mìsto 230
tisíc korun. V prvních letech pøijíždìly dìti, které katastrofu zažily, v souèasnosti
jsou to potomci pamìtníkù havárie, kteøí trpí únavovým syndromem a jsou náchylní
k rùzným nemocem. Význam ozdravného pobytu pro dìti: dìti jsou v èistém
prostøedí a stále na èerstvém vzduchu. Do Èeské republiky pøijíždìjí dìti bledé a
unavené, zde naèerpají energii, opálí se. Podle informací, které zpìtnì dostáváme
z Mogiljeva, dìti po návratu na rozdíl od ostatních dìtí nemarodí. Z tohoto dùvodu je
jejich ozdravný pobyt v Èeské republice pøínosem.
- Mìsto Dìèín opravilo Kamenný most pøes Plouènici na Starém Mìstì, který
ponièila povodeò v roce 2002. Rekonstrukce stála více než 5 miliónù korun.
Složitou opravu provedla firma SaM silnice a mosty Èeská Lípa, a.s. Historickému
mostu pøes Plouènici se øíká zubatá bába, ale také Staromìstský most, Dlouhý nebo
Velký. Je to most renesanèní a hlídá ho sousoší èeských zemských patronù
Sv. Václava, sv. Víta a sv. Jana Nepomuckého.
- na šesti dìèínských základních školách (ZŠ Na Pìšinì-Bynov, Na Stráni-Letná,
Komenského, Vrchlického, Kamenická a Kosmonautù-Bøeziny) se na konci
školního roku 2003/2004 zaèaly sbírat také PET láhve. Jedná se o spoleèný projekt
Ekocentra Mìstského úøadu Dìèín, firmy Pro EKO Varnsdorf s.r.o. a sdružení
Arnika Dìèín, který se naplno rozebìhne ve školním roce 2004/2005
- v èervenci se tetrapak svážel vzhledem ke svátkùm mimoøádnì ve støedu 7.7.
Tentokrát obèané odevzdali 315 oranžových pytlù o celkové hmotnosti 660
kilogramù. Nejvìtší úèast byla opìt v Dìèínì II (49 pytlù), ménì zájmu projevují
obèané v Bynovì, pouze 22 pytlù.
Další svoz se uskuteèní první pondìlí v srpnu, tj. 2. 8. 2004, oranžové pytle se
odevzdávají k nádobám na separaci v nedìli 1. 8. 2004. Odbor životního prostøedí
dìkuje všem, kteøí se tøídìní odpadù úèastní a dodržují podmínky sbìru.
- starosta a místostarostové cestovali v loòském roce služebnì pouze do SRN, cesty
je stály 8 604,88 Kè. Zamìstnanci mìstského úøadu navštívili v rámci svých
služebních cest SRN a Polsko, což stálo celkem 112 969,85 Kè.
- Mìsto Dìèín neuvažuje o zrušení odlouèeného pracovištì DDM v Boleticích,
v jeho zájmu je, aby zaøízení fungovalo. V roce 2004 je na opravu a údržbu budovy
vyèlenìno celkem 1 120 000 Kè, a to na oplocení, opravu rozvodù vody, WC a
balkony. V pøedchozích letech bylo pøi pøestavbì objektu DDM Boletice z pùvodní
mateøské školy do této stavby investováno v oblasti výmìny sociálního zaøízení a
vybudování pøíèek.
- D-centrum oslavilo 14. èervence 5. výroèí od zahájení provozu. K jeho vzniku
vedla prvotní myšlenka o zøízení chybìjícího èlánku v øetìzci koncepce následné
péèe, zamìøené na pomoc lidem vracejícím se z léèby urèitého druhu závislosti.
Ideou bylo øešit tuto problematiku komplexním zpùsobem a vytvoøit tak zaøízení
poskytující tìmto lidem podmínky pro opìtovné zaèlenìní se do spoleènosti, tzn.
resocializaci v oblasti.
- dalším z preventivních programù, který by mìstská policie ráda zrealizovala, je
poøízení speciálnì vycvièených psù. Policie má zpracovaný projekt a èeká, zda
dostane dotaci.
- radnice pronajala fotbalový stadion bývalý FK Pelikán. Do pronájmu za symbolickou korunu roènì ho dostane FK Junior Dìèín. Klub bude mít povinnost na své
náklady zajišovat pravidelnou údržbu celého areálu ( úklid, úprava hracích ploch,
úprava zelenì, bìžná údržba).
- na dìèínském mìstské úøadì pracují novì dva tìlìsnì postižení pracovníci. Jedná
se o projekt ve spolupráci s 1. Severoèeským družstvem zdravotnì postižených. To
poøádá kurz: pracovník marketingové agentury. Tento kurz je zamìøen na zvládnutí
základních znalostí výpoèetní techniky, telemarketingu a psychologie v trvání
2,5 mìsíce a skládá se z teoretické a praktické èásti. V souèasné dobì ho ukonèilo
8 studentù. Dva z nich absolvovali praxi na mìstském úøadì. "Vìøíme, že naši
frekventanti rekvalifikaèního kurzu po absolvování praktické èásti naleznou i další
uplatnìní a tím i novou šanci na trhu práce. Domníváme se, že podobné aktivity
smìrem ke zdravotnì postiženým spoluobèanùm jsou nenahraditelným prvkem
ve složité situaci pøi získávání zamìstnání a smyslu života, " øekl výkonný øeditel
Ladislav Kuèera. Další dva studenti byly na praxi v DC RELAXU s.r.o. na bazénu,
jeden v SCA Packaging s.r.o. a jedna na Mìstském úøadu Èeská Kamenice.

www.mudecin.cz
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DTP a tisk: komunikaèní agentura PRpro s.r.o.
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Dopravní podnik mìsta Dìèína zavede
pøestupní jízdenky. Cestující je budou
moci využívat od 1.9.2004, do té doby
probíhá výmìna odbavovacího systému
v autobusech.
Nové pøestupní jízdenky budou stát 15
korun (pøi platbì pomocí èipové karty) a
18 korun (pøi platbì pøímo øidièi)
pro dospìlé. Dìti a mladiství do 15 let
zaplatí 7 nebo 9 korun. Jízdenku mùže
cestující využít k jednomu pøestupu a její
platnost je 60 minut.
Do jedné hodiny se pøitom nezapoèítává celá délka jízdy, ale povinnost cestujícího nastoupit do druhého autobusu
do 60 minut od zahájení první jízdy. Èas
pøi tom bude vytištìn na jízdence.
"Pøestupní jízdenka bude mít dvì èásti.
Jednu si cestující ponechá a druhou mu
odebere øidiè druhého autobusu. Ten
taky bude kontrolovat, zda cestující
pøestoupil do 60 minut od nákupu
jízdenky. Pak mu vystaví kontrolní
jízdenku s nulovou hodnotou a zaeviduje
pøepravovanou osobu," vysvìtluje
systém øeditel dopravního podniku
Bohumil Bárta a dodává," tímto
zpùsobem zabráníme zneužívání
jízdenek, vše bude v pøesné evidenci."
Pøestupní jízdenky nebudou vázány
na povinnost využívat pøesnì urèené
linky.
"V podstatì mùže èlovìk nastoupit
na okraji mìsta kde bydlí, dojet do centra, vyøídit si tu potøebné záležitosti a
pokud to stihne do hodiny zase stejným
autobusem odjet domu za polovièní
cenu, kterou pøestupní jízdenka nabízí,"
øíká starosta Dìèína Vladislav Raška.

Pøestupní jízdenka platí jen pro 1. tarifní pásmo, což je území mìsta Dìèína.
Systém MHD je tu pøitom koncipován
tak, že se linky scházejí v nìkolika
uzlových bodech a jedním pøestupem je
možné cestovat kamkoli v rámci celého
mìsta.
Pøestupní jízdenky fungovaly v Dìèínì
pøed 25 lety a i tehdy dovolovaly dvì
jízdy. Se zavedením jízdenek èekal
dopravní podnik až na obnovu odbavovacího systému v autobusech.
"Ten souèasný je už zastaralý, funguje
už zhruba deset let a pokladny jsou
mnohdy poruchové, tiskárny jízdenek
pomalé a zdržují. Celková výmìna byla

tedy nevyhnutelná. Nové odbavovací
pøístroje do 80 autobusù nás budou stát
zhruba 7 milionù korun," øíká øeditel
Bárta.
Dopravní podnik mìsta Dìèína roènì
pøepraví 12,5 milionu cestujících, pravidelnì ho využívá zhruba 35 tisíc
obyvatel mìsta (vychází z poètu
užívaných èipových karet). Podnik
provozuje i pøímìstské linky nebo
dálkovou linku z Dìèína do Prahy.
V pøíštím roce chce zaèít vybavovat
autobusy systémem, který oznámí
cestujícím následující stanici. Novinka
se nejprve objeví v nízkopodlažních
autobusech na klíèových trasách MHD.

Velice pozorní musejí být øidièi, kteøí chtìjí pøi parkování u dìèínského Atlantiku
ušetøit. Na èásti plochy tu vybírá soukromá firma poplatky za parkování. Prostøedek
parkovištì je ovšem majetek mìsta a auta tu mohou stát zadarmo. Pozemek patøící
mìstu je oznaèen pøímo na asfaltu. (Pøibližnì naznaèeno na fotografii)

Jungmannova 625/11, 40502
Dìèín IV - sídlo firmy
(poboèky Praha Václavské nám. a Oskar Centrum)

notebooky, poèítaèe, servery

kompletní sortiment najdete na www.vts.cz

Volejte zdarma: 800 100 769

Technické služby
jsou na prodej
Akcie Technických služeb mìsta
Dìèína budou opìt na prodej. Radní
vybrali poradenskou firmu, která
mìstu bude s prodejem pomáhat.
Podle starosty Vladislava Rašky by
zastupitelé mohli dostat celou
záležitost k projednání už na záøijovém zasedání….
Nyní se ve spolupráci s poradenskou
firmou pøipravuje materiál na jednání
rady mìsta. Osobnì jsem zastánce
prodeje majoritního podílu. Dle mého
názoru by se mohlo jednat o 97%
základního kapitálu. Pøípadné investory oslovíme veøejnou nabídkou.
Do konce roku bychom pak mohli nabídky vyhodnotit a zastupitelùm pøedložit s doporuèením prodat nebo
neprodat.
V rùzných èláncích a internetových diskuzích se ovšem objevují
názory, proè chcete prodat prosperující spoleènost…
Otázka je, co nazýváte prosperující
spoleèností. Napøíklad pokud jste
akcionáøem prosperující spoleènosti,
mìl byste mít možnost dostávat
dividendy. Mìsto Dìèín, pøestože je
jediným vlastníkem TSD, žádné dividendy, chcete-li výnos z podnikání,
nedostal a ani nedostává, mimo jiné
také proto, že podíl mìsta coby klienta
spoleènosti tvoøí cca 60% tržeb. TSD
na druhou stanu nejsou rozhodnì
krachující spoleèností. A pokud na nì
budou možní investoøi nahlížet jako
na prosperující firmu, jenom dobøe.
...pokraèování na stranì 2

LEVNÉ VÝFUKY Nová Škoda Octavia
KATALYZÁTORY od 423.000,- Kè
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!

Auto Anex

s.r.o.

servis Audi, VW a Škoda

• zkušební jízdy
• auta ihned k odbìru

STAVEBNÍ 1, 405 01 DÌÈÍN I
Tel./Fax: 412 558 098

ZPRAVODAJ
Zastupitelstvo mìsta ze dne 17.èervna 2004
schválilo
- závìreèný úèet mìsta Dìèín a jím
zøízených organizací za rok 2003 vèetnì
finanèního vypoøádání
- uzavøení hospodaøení mìsta Dìèín
za rok 2003, na základì vyjádøení
auditora ADaKa s. r. o. Ústí nad Labem,
s vyjádøením souhlasu s celoroèním
hospodaøením, bez výhrad
- zøízení a provoz tábora pro dìti ze sociálnì znevýhodnìného prostøedí a
smlouvu o poskytnutí dotace ve výši
50 000,- Kè na provoz výše uvedeného
tábora
- pøistoupení k partnerství v projektu
Mistrovství floristù ÈR „Dìèínská kotva
2005“a poskytnutí finanèní spoluúèasti
na výše uvedeném projektu ve výši
150 000,- Kè
- ponechání provozu mateøské školy
za podmínky pøevzetí objektu Mateøské
školy v Dìèínì XXIV - Krásném
Studenci firmou Josef Šuba Bauer CZ,
za dodržení všech zákonných podmínek
provozu pøedškolních zaøízení, za souèasného dofinancování nadnormativních výdajù z rozpoètu mìsta

- zastupitelstvo mìsta projednalo návrh
obecnì závazné vyhlášky mìsta Dìèín
è. 3/2004 o stanovení spádových obvodù
pro základní školy, jejichž zøizovatelem
je mìsto Dìèín
vzalo na vìdomí
- inventarizaci majetku a závazkù mìsta
Dìèín za rok 2003 a výsledky auditu
mìsta a mìstem zøízených organizací.
- aktualizaci Rozpoètového výhledu
mìsta Dìèín na rok 2004 - 2006
- informativní zprávu o postupu obnovy
areálu zámku v Dìèínì I
- informaci o veøejné dobrovolné dražbì
na získání pozemkù v k. ú. Dìèín, jejichž

Tel.: 412 530 071
Teplická 68
405 05 Dìèín 9 Mobil: 606 484 909
http://www.dumbarev.cz
Prodejní doba:
po - pá 7.30 - 17.30
sobota 8.00 - 12.00

SÍ SPECIALIZOVANÝCH PRODEJEN

Rozhodnutí rady mìsta z 8. èervna
schválila
- pøímé zadání rozšíøení kamerového
systému o jeden kamerový bod firmì
Gepard Pardubice spol. s. r. o.
- pøímé zadání zøízení dvou radarových
stanoviš firmì Telmo spol. s. r. o. Jablonec nad Nisou.
- pronájem stavby bikrosového høištì
na èásti pozemkù v k. ú. Podmokly o výmìøe 5227 m2, pro obèanské sdružení
BICROSS PARK Dìèín za úèelem
provozování sportovní èinnosti dráha
pro BMX a horská kola, na dobu
neurèitou, za cenu nájemného 1,-Kè/rok, s tím, že nájemce bude
zabezpeèovat na své náklady
pravidelnou údržbu, tj. sekání trávy
vèetnì ošetøování vzrostlé zelenì.
- pronájem fotbalového stadionu (býv.
FC Pelikán) vèetnì tribuny a letní
restaurace pro FK JUNIOR Dìèín,
za úèelem provozování sportovní
èinnosti, na dobu neurèitou, za cenu
nájemného 1,-Kè/rok s tím, že nájemce
bude zabezpeèovat na své náklady
pravidelnou údržbu celého areálu
(úklid, úpravu hracích ploch, úpravu
zelenì, bìžnou údržbu).
- pronájem objektu Dlouhá Jízda
na dobu neurèitou, za cenu dle “Zásad”
pro obèanské sdružení DLOUHÁ
JÍZDA za úèelem provozování èinnosti
nájemce, a to po uvolnìní tohoto objektu
doèasnì umístìným K-centrem.
- zøízení podnájmu v èásti nebytových
prostor v objektu 28. øíjna 225/1, Dìèín
I, pronajatých Dušanu Køivánkovi a
Karlu Vedralovi, pro sázkovou kanceláø

TIPSPORT, a. s. na sbìrnu sázenek
za stejných podmínek, jaké stanovilo
mìsto.
- pronájem nebytových prostor v objektu
Teplická 421/79, Dìèín IV, pro Zdeòka
Trnku na kanceláø pro pøíjem kamenických zakázek.
- zadání pøezkoumání hospodaøení
mìsta Dìèín za roky 2004 - 2006 u firmy
ADaKa s. r. o. Ústí nad Labem.
- umístìní K-centra do náhradních
prostor v objektu zahradního domku
v areálu dìèínského zámku, Dlouhá
jízda 1257/7, Dìèín I, na dobu nezbytnì
nutnou.
neschválila
- prominutí nájemného z nebytových
prostor v objektu 28. øíjna 225/1, Dìèín
I, Dušanu Køivánkovi a Karlu Vedralovi
po dobu rekonstrukce tìchto prostor, tj.
od 1. 5. 2004 do 31. 7. 2004.
vzala na vìdomí
- dopis Boletických rodièù a pøátel DDM
Cvrèek, týkající se dalšího provozu
DDM v Boleticích
- informaci o postupu plnìní plánu
na jmenovitých investièních akcích za I.
pololetí 2004
- zprávu dozorèí rady Dopravního
podniku mìsta Dìèína, a. s. o pøezkoumání roèní úèetní závìrky za rok 2003
vèetnì výroku auditora
souhlasila
- s užitím znaku mìsta Dìèín v souvislosti s mezinárodní výstavou
fotografií „Èeši vidí Nìmecko/Nìmci
vidí Èechy“

vše pro Vaši bezpeènost
Nabízíme veøejnosti i organizacím:
- akreditovaný kurz marketingu
- kurzy: výpoèetní techniky, internetu, digit.
fotoaparát, mobilní telefon
- kurzy bezpeènosti práce
Riegrova 909/5, Dìèín 2 • tel : 412557185 • e-mail:info@1sdzp.cz

www.1sdzp.cz

vlastníkem byl úpadce Èeskoslovenská
plavba labská, a. s. se sídlem v Dìèínì I
rozhodlo
- o využití èásti finanèních prostøedkù
ve výši 1 102 000,- Kè, které byly mìstu
Dìèín odvedeny provozovateli výherních hracích pøístrojù na základì odst. 2
§ 4 a § 16 zákona è. 202/ 1990 Sb.,
o loteriích a jiných podobných hrách,
v platném znìní, na veøejnì prospìšné
úèely
- o uzavøení smluv o poskytnutí dotací
obèanským sdružením v oblasti mládeže
a kultury v roce 2004

• zabezpeèení vašeho bytu, objektu již od 2500,-Kè
• pøipojení na PCO u Mìstské policie již od 300,Kè/mìsíènì
• bezdrátový internet Dìèín, Jílové, Libouchec,
Èeská Kamenice

http: www.rcs-net.cz, www.akis.cz
e-mail: rcs@rcs-net.cz
tel: 412 557180, fax: 412 557189

Pùjèky, úvìry
hypotéky
737 738 561

ZPRAVODAJ
Technické služby...
...dokonèení ze strany 1.
Jaký je hlavní dùvod prodeje?
Mìsto Dìèín je na jedné stranì
vlastníkem technických služeb, ale
na druhé stranì je také jejich hlavním
zákazníkem. Je to pomìrnì schizofrenní postavení. Èistì teoreticky:
Pokud dostaneme levnìjší nabídku
na svoz komunálního odpadu od jiné
spoleènosti, nastane patová situace.
Na jedné stranì musíme šetøit
mìstskou kasu i kapsy obyvatel,
na druhé stranì nám jde jako každému
majiteli o udržení dobrých hospodáøských výsledkù spoleènosti. Takovéto sezení jedním zadkem na dvou
židlích není správná cesta.
Máte pøedstavu, kde použijete
peníze z prodeje spoleènosti?
Oèekávaná cena by nemìla být
menší než 80 milionù korun. Opravujeme zámek, divadlo, basketbalovou
halu, fotbalový stadion a máme nedostavìnou sportovní halu v ulici Práce.
Využití pro tyto peníze bychom tedy
urèitì našli.
Prodej Technických služeb mìsta
Dìèína øešili zastupitelé už pøed dvìma lety. Rozhodli tenkrát o prodeji
podílu strategickému partnerovi, ale
na jednom ze svých tehdy posledních
zasedání v minulém volebním období
rozhodnutí revokovali. Souèasné
vedení radnice proto pøipravuje
prodej znovu od úplného zaèátku.

Rozhodnutí rady mìsta z 29. èervna
schválila
- zveøejnìní zámìru mìsta pronajmout
nebytové prostory v objektu bývalé
základní školy, Pivovarská ulice za podmínky ponechání výuky dílen v tomto
objektu do doby ukonèení úpravy
prostor v budovì na Máchovì námìstí,
nejpozdìji do 31. 12. 2005
- toto vyjádøení: Mìsto Dìèín požaduje
pøedloženou pøepracovanou dokumentaci „Bezpeènostního programu prevence závažné havárie provozovatele
CHEMOTEX Dìèín a. s.", aktualizovat,
pøípadnì doplnit telefonními èísly dle
stanoviska oddìlení krizového øízení
MìÚ Dìèín
- finanèní podporu projektu Mìstského
divadla Dìèín na vytvoøení „Abonentní
skupiny M“ ve výši 50 000,--Kè.
- jako nejvhodnìjší nabídku spoleènosti
ELEKTRUM s r. o. jako poradce
pro prodej majoritního podílu v TS a. s.
Dìèín
- realizaci stavby „Oprava a zprovoznìní
šaten fotbalového høištì - ul. Práce,
Dìèín“, zajištìní zadávací dokumentace
stavby, seznam firem, které budou
vyzvány k podání nabídky, zadávací
øízení na zhotovitele stavby.
- Smìrnici Mìsta Dìèín a Mìstského
úøadu Dìèín è. 13 užívání služebních
mobilních telefonních pøístrojù
vzala na vìdomí
- zprávu ke stížnosti Spoleèenství
vlastníkù bytových jednotek domu è. p.
1029 Hálkova 10, Dìèín I, na nekvalitnì
provedené práce na opravì støechy
na tomto objektu a žádost na prošetøení
èinnosti osob zodpovìdných za správu

mìstského majetku
- harmonogram aktualizace Územního
plánu mìsta Dìèín
- návrh firmy RENGL, s. r .o. na rozšíøení 4 plakátovacích ploch o tzv. „free
výlep“
jmenovala
- jako oddávajícího èlena Zastupitelstva
mìsta Dìèín Milana Rosenkrance a dále
stanovila, že èlen Zastupitelstva mìsta
Dìèín Milan Rosenkranc bude užívat
závìsný odznak se státním znakem ÈR
pøi obèanských obøadech.
uložila
- vedoucí odboru rozvoje zahájit
ve smyslu pøedloženého harmonogramu
aktualizace Územního plánu mìsta
Dìèín poøízení 2. zmìny pøedmìtné
územnì plánovací dokumentace,
na základì odsouhlasení jejího poøízení
zastupitelstvem mìsta
- vedoucím odborù ŠMAT a SVAZ
vstoupit do jednání se spoleèností
TERMO Dìèín a. s. a jednotlivými
právními subjekty školských zaøízení a
ústavù sociální péèe o uzavøení smluv
o provozování kotelen v tìchto zaøízeních uvedených v dùvodové zprávì
na dobu neurèitou, za podmínek uvedených v pøíloze tohoto materiálu.
povìøila
- vedoucí odboru ŠMAT
Danuši
Bednáøovou k vyžádání souhlasu
Krajského úøadu Ústeckého kraje se
jmenováním Jaroslava Skály do funkce
øeditele Základní školy Dìèín II,
Kamenická 1145, pøíspìvková organizace Skálu doporuèila do funkce
konkurzní komise

Rozhodnutí rady mìsta ze 13. èervence Èadíci v Dìèínì
pozemku p. è. 341 – ostatní plocha dle

schválila
- žádost obce Tìchlovice uzavøít
s mìstem Dìèín veøejnoprávní smlouvu
v oblasti agend projednávání pøestupkù
uvedených v § 53 odst. 1 zákona è.
200/1990 Sb., ve znìní pozdìjších
pøedpisù, za pøedem stanovených
podmínek a uzavøení této smlouvy
- pronájem nebytových prostor v objektu
Kamenická 610/111, Dìèín II, pro Hanu
Vidmanovou, na provozování salonu
na úpravu psù
- návrh pøestupního tarifu MHD, který
zpracoval Dopravní podnik mìsta
Dìèína a. s., s platností od 1. 9. 2004
(podrobnosti na stranì 1)
- smlouvu o zavedení a provozování
veøejné telekomunikaèní sítì TES Media
do rozestavìného objektu obytného
domu v ulici Tržní a Ruská, Dìèín IV
- pøevedení všech èinností souvisejících
s provozováním parkovacích automatù
na Dopravní podnik mìsta Dìèína a. s.
v termínu od 1. 9. 2004
- zámìr pronájmu nebytového prostoru –
uèebny v objektu ZŠ Bøezová 369/25,
Dìèín III, za úèelem zøízení poboèky
Mìstské knihovny, Raisova 3, Dìèín IV
rozhodla
- na základì žádosti Pavla Machaly
poskytnout finanèní pøíspìvek ve výši
10 000 Kè na pøípravu XII. letních
paralympijských her 2004
doporuèuje
- zastupitelstvu mìsta schválit zmìnu
koncepce prodeje nemovitostí z vlastnictví mìsta Dìèína a zveøejnit zámìr
odprodeje objektu ZŠ è. p. 31 vèetnì
pozemku p. è. 338 – zastavìná plocha a
nádvoøí, pozemku p. è. 339 – ostatní
plocha, pozemku p. è. 342 – ostatní
plocha vše v k. ú. Vilsnice a èásti
pozemku p. è. 340 - ostatní plocha a èásti

geometrického plánu vše v k. ú. Vilsnice.
- zastupitelstvu mìsta schválit zrušení
Dìèínského zámku a Spoleèenského
domu Støelnice, pøíspìvková organizace, ke dni 31.12.2004 s tím, že
Spoleèenský dùm Støelnice bude
nabídnut k pronájmu vèetnì všech práv a
závazkù souvisejících s jeho provozem
od 1. 1. 2005 a Dìèínský zámek bude
slouèen vèetnì všech práv a závazkù
souvisejících s jeho provozem od 1. 1.
2005 s Kulturním a spoleèenským
støediskem mìsta Dìèína, pøíspìvková
organizace
- zastupitelstvu nepøijmout nabídku na
uzavøení kupní smlouvy o koupi akcií
Dopravního podniku mìsta Dìèína a. s.,
kterou zaslala spoleènost ÈSAD BUS
Ústí nad Labem a. s.
uložila
- vedoucímu odboru správy majetku
mìsta dále pokraèovat ve výstavbì
rozestavìné stavby „Zámek Dìèín –
rekonstrukce západního køídla na reprezentaèní prostory dìèínského zámku
èást B“ v souladu s uzavøenou smlouvou
o dílo
- vedoucí odboru ekonomického zajistit
financování stavby v roce 2004
vzala na vìdomí
- informaci o dotazníkové akci odboru
sociálních vìcí a zdravotnictví, která
probìhne v mìsíci srpnu a záøí 2004,
prostøednictvím které se budou obèané
mìsta moci vyjádøit k poskytovaným
sociálním službám ve mìstì a jejich
kvalitì
jmenovala
- Jaroslava Skálu do funkce øeditele
Základní školy Dìèín II, Kamenická
1145, pøíspìvková organizace, s úèinností od 1. 8. 2004

Poplatky už lze hradit i platební kartou
Obèané mohou od èervence platit nìkteré správní poplatky bezhotovostnì.
Platební kartu lze použít na úhradu správního poplatku za vydání cestovních
dokladù na odboru vnitøních vìcí, správních poplatkù za evidenci motorových
vozidel a za vydání øidièských prùkazù na odboru dopravy. „Platební terminály jsme
zavedli na úøadì zejména z toho dùvodu, že se jedná o bezpeèný a moderní zpùsob
placení, ke kterému se bude v budoucnu jistì stále více pøecházet a souèasnì z
dùvodu zvýšení komfortu pro obèany,“ vysvìtlil starosta mìsta Vladislav Raška.
Bezhotovostní úhrada není možná u všech poplatkù, protože platby nelze rozlišovat
podle variabilního symbolu, ale jen podle èísla terminálu. Èeská spoøitelna, a.s. je
však pøipravená v nejbližší dobì nabídnout mìstu bezhotovostní platbu pomocí
terminálu i na dalších odborech spolu s rozlišováním již zmínìného variabilního
symbolu. Správní poplatky, které je možné uhradit již nyní bezhotovostnì, byly
zvoleny zejména vzhledem k èetnosti úhrad v souèasné dobì. Celkem pìt platebních
terminálù mìstu zapùjèila Èeská spoøitelna, a.s. „Využili jsme služeb Èeské
spoøitelny proto, že nabídla nejvýhodnìjší podmínky a také vzhledem k velkému
poètu vydaných platebních karet. Samozøejmì jsme vycházeli i ze zkušeností jiných
mìst, kde mají platební terminály již nìjaký èas zavedené,“ vysvìtlila Hana
Hlaváèková,vedoucí odboru ekonomického. Platební terminály akceptují platební
karty VISA a VISA Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic.
Mìsto Dìèín, zastoupené odborem školství,mládeže a tìlovýchovy
pøipravuje dopravu dìtí z Prostøedního Žlebu, Dìèín XV do Dìèína I ,
Tyršovy ulice a zpìt.
Zahájení dopravy bude 1.9.2004 do 23.12.2004 s pøípadným
pokraèováním i v roce 2005.
Doprava spoèívá v pøepravì 8 osob/ 4 dìtí a 4 rodièù/ dennì od pondìlí
do pátku v pracovních dnech, mimo svátkù a školních prázdnin.
Odjezd z Prostøedního Žlebu je v 5.45 hod. a v 7.00 hod. do stanice
na Tyršovì ulici v Dìèínì I. Zpìt je odjezd v odpoledních hodinách
ve 13.30 hod. a v 15.00 hod. do Prostøedního Žlebu.
Firmy, které mají zájem o tuto zakázku, podají písemnì svoji cenovou
nabídku na adresu - Mìsto Dìèín , Mírové nám. 1175/5, 405 38 Dìèín
IV,odbor školství, mládeže a tìlovýchovy do pátku 6.8.2004.

Hostitelem Filmového léta se
od 30. èervence do 5. srpna 2004 stane
mìsto Dìèín. Kinematograf bratøí
Èadíkù na Smetanovì nábøeží bude
promítat èeské filmy za dobrovolné
vstupné. Akce má charitativní úèel.
Peníze za vstupné pùjdou na konto
nadace „Kapka nadìje“ Venduly
Svobodové.
Pojízdný kinematograf bratøí
Èadíkù bude na Smetanovì nábøeží
promítat po setmìní vždy jeden
z tìchto filmù:
Pupendo, Kruté radosti, Dìvèátko,
Mazaný Filip, Musím tì svést, Cesta
z mìsta.

Nové kontejnery
na tøídìný odpad
Odbor životního prostøedí a Technické
služby Dìèín oznamují, že bìhem
následujícího mìsíce bude proveden
pøechod z dvou na tøíkontejnerový
zpùsob tøídìní. Všechna stanovištì
ve mìstì budou doplnìna žlutými
kontejnery, tzn. tøídìní bude øešeno
následovnì: modrý - smìsný papír, zelený - sklo, žlutý - smìsný plast.
Do modrého kontejneru se odkládají
èasopisy, noviny, knihy, brožury, sešity,
karton, vlnitá lepenka, èisté papírové
obaly a sáèky, reklamní letáky,
kanceláøský papír. Nepatøí sem papírové
kapesníèky, ubrousky, papírové pleny,
uhlový papír, voskový papír, mastný
papír, dehtový papír, vícevrstvé obaly
(tetrapack), obaly od vajíèek.
Zelený kontejner slouží k odkládání
sklenìných láhví od nápojù bez uzávìrù,
sklo èiré i barevné, velké sklenìné
støepy, tabulové sklo, èisté zavaøovací
sklenice, sklenìné pøedmìty všeho
druhu. Do tìchto kontejnerù nedávejte
keramiku, porcelán, kamenivo, drátìné
sklo, zrcadla, záøivky, žárovky, výbojky,
televizní obrazovky, automobilová skla.
Do žlutého kontejneru se odkládají
PET lahve zmáèknuté èi sešlápnuté bez
uzávìrù, aby byl objem sbìrné nádoby
úèelnì využit, plastové nádoby a láhve,
fólie a další výrobky z plastù. Nepatøí
sem napø. vícevrstvé obaly (tetrapack),
guma, pneumatiky, molitan, kabely,
podlahová krytina, lina, textil, nádoby
od léèiv, nádoby od barev, chemikálií a
jakýchkoliv olejù.
Zmìnou systému tøídìní se zvýší
kapacita sbìrných nádob, která byla již
nedostateèná a kontejnery byly èasto
pøeplnìny. Po provedení zmìny bude
ve mìstì 116 „hnízd“ na tøídìní s celkovou kapacitou 432,3 m3 .

LAST MOMENT
LETECKÉ ZÁJEZDY
BULHARSKO

20/27.8

BULHARSKO

20/27.8. 15 dnù 12 490

8 dnù

9 490

COSTA BRAVA

22/29.8.

8 dnù 12 990

EGYPT

19/26.8.

8 dnù 10 990

EGYPT

19/26.8. 15 dnù 14 990

FUERTEVENTURA

22/29.8.

8 dnù 13 990

25.8.

8 dnù 15 990

GRAN CANARIA

CHORVATSKO-JIH 23/30.8.

8 dnù 10 990

IBIZA

8 dnù 11 990

22/25.8.

KORFU

19/26.8.

8 dnù 11 490

KRÉTA

24/28.8.

8 dnù 11 490

MADEIRA
MALTA

29.8.

8 dnù 11 990

23/30.8.

8 dnù 14 990

MALLORCA

21/25.8.

8 dnù 12 990

MALLORCA

21/25.8.

12 dnù 15 490

OLYMPSKÁ RIV.

19/26.8.

8 dnù

ØECKO-RHODOS

24/31.8.

8 dnù 11 990

9 990

ØECKO-SAMOS

24/31.8.

8 dnù 10 990

ØECKO-KOS

18/25.8.

8 dnù 12 490

THASSOS

18/25.8.

8 dnù 10 990

TENERIFE

20/27.8.

8 dnù 13 990

TUNISKO/DJERBA 23/30.8.

8 dnù 10 990

TURECKÁ RIVIÉRA 20/27.8.

8 dnù 12 990

Dìèín I, Masarykovo nám. 20
tel.: 412 558 558, 412 558 559

Šíp s Náhlovským do Dìèína
Sanatorium, tak se jmenuje nový zábavný poøad našich pøedních komikù Karla
Šípa a Josefa Aloise Náhlovského. Jak název napovídá, terèem humoru se stanou
nemoci hypochondra Náhlovského. Pøedstavení bude 23. záøí 2004 od 19 hodin
na Støelnici. Vstupenky stojí od 110,-Kè a dají se koupit v pøedprodeji na Støelnici
a v cestovní kanceláøi Dezka na ulici Prokopa Holého, nebo rezervovat na telefonním èísle 412 518 834.
Zahájen je také pøedprodej na pøedstavení Èechova prozatimnì osvobozeného
divadla s názvem Na Brusel Vávro, které se uskuteèní 14. øíjna. V komedii,
kterou opìt napsal autor napøíklad Dívèí války František Ringo Èech a zrežíroval
Jaroslav Sypal, hrají kromì obou autorù Uršula Kluková, moderátor TV Nova a
imitátor Petr Martiòák, Jiøí Helekal a další. Vstupenky se také dají koupit
na stejném místì, jako na Sanatorium. Oba poøady jsou souèástí projektu Hvìzdy
nad Dìèínem.

ZPRAVODAJ

Jak postupovat pøi havárii s únikem chemikálií
Prùmyslová èinnost èlovìka s sebou
nese mnoho potenciálních možností
vzniku havárií spojených s únikem
chemické látky do vnìjšího okolí
a ohrožením obyvatelstva, zvíøectva,
rostlin, budov, vodních tokù, celého
životního prostøedí. Vedle toho se ve
svìtì stále èastìji vyskytují pøípady,
kdy nebezpeèné látky unikají i v dùsledku teroristických akcí.
K nejvýznamnìjším vlastnostem
nebezpeèných látek uplatòujícím se
pøi haváriích patøí výbušnost, hoølavost
a toxicita.
Øada látek ve smìsi se vzduchem
v pøítomnosti otevøeného plamene
vybuchuje. Nejnebezpeènìjší jsou pro
nás látky, které mají velmi nízkou dolní
hranici výbušnosti jako jsou napø.
methan, svítiplyn, propan-butan,
acetylen, vodík aj. Dále jsou to hoølavé
látky, kde k nejbìžnìjším patøí rùzné
druhy benzinù, benzen, toluen,
kyanovodík, sirouhlík, fosfor, methylakohol, ethylakohol, acetaldehyd,
aceton a jiné bìžnì používané látky.
Hoøení látek pøi haváriích patøí mezi
nejvýznamnìjší nièivé faktory.

Nejzáludnìjší je však toxický úèinek
látek, který je výsledkem jejich
interakce s živou hmotou.
Toxické látky se používají ve velkém
mìøítku k nejrùznìjším úèelùm.
Mnoho z nich je na území ÈR skladováno a pøepravováno v zásobnících a
cisternách. Je to pøedevším amoniak,
chlór, sirouhlík, formaldehyd, kyanovodík, sulfan, fosgen, fluorovodík,
chlorovodík a mnoho dalších.
Významné nebezpeèí pøedstavují
rovnìž sklady agro-chemikálií, tj.
pøípravkù na ochranu rostlin. Pøi
požáru nebo vyplavení takového
skladu dochází k ohrožení zdraví lidí a
životního prostøedí toxickými pesticidy, popø. vysoce toxickými produkty
jejich hoøení.
Pøi hodnocení toxického úèinku látek
na obyvatelstvo jsou pøi haváriích
významné tzv. varovné vlastnosti látek.
Tìmito vlastnostmi oznaèujeme v podstatì podíl koncentrace, pøi které je již
látka subjektivnì cítit bez jakýchkoliv
pøíznakù, a koncentrace, kdy již má
látka na osoby nebezpeèné úèinky.
Napø. charakteristický štiplavý èpavý

Mìsto opraví vyhlídkový pavilon na Popravèím vrchu

zápach amoniaku je cítit již pøi koncentraci v ovzduší 3000krát nižší než
by znamenala smrtelné poškození
pøi vdechování po dobu 1 minuty.
Naopak velmi špatné varovné vlastnosti má oxid uhelnatý, který vzniká
nedokonalým hoøením rùzných materiálù a absence zápachu je u oxidu
uhelnatého jedním z dùvodù otrav
velkého poètu lidí.
Je nutné si rovnìž uvìdomit, že
vysoce toxické látky mohou vznikat
i pøi hoøení nejbìžnìjších vìcí denní
potøeby, pøièemž se nemusí jednat
pouze o oxid uhelnatý. Napø. pøi hoøení
nìkterých umìlých vláken se
za nepøístupu vzduchu mùže uvolòovat
kyanovodík. Pøi hoøení výrobkù z PVC
se zase za urèitých podmínek mùže
vedle toxického chlórovodíku uvolòovat další prudce jedovatý plyn - fosgen.
Šíøení nebezpeèných látek pøi
haváriích
Látka, unikající pøi havárii, se šíøí ve
smìru vìtru, èímž mùže zamoøit
obrovské území. Pro obyvatelstvo je
zvláš nebezpeèné, pokud se látka šíøi
pøi zemi, nebo vniká do podzemních
prostorù, sklepù budov a kanalizaèních
systémù, kterými se dále šíøí. Nìkteré
látky naopak unikají do ovzduší, takže
po urèité dobì, závislé na množství
unikající látky, klesne jejich koncentrace pøi zemi na takovou hodnotu, že
již nejsou nebezpeèné pro èlovìka.
Plynné látky tìžší než vzduch mohou
v podzemních prostorech ohrozit
obyvatelstvo i v pøípadì, že jejich
toxicita je velmi nízká. Z praxe je
známo mnoho pøípadù, kdy netoxická
látka vnikla do podzemních prostorù,
odkud vytìsnila vzduch a tedy i kyslík,
nezbytný k dýchání.
Znaky a projevy havárií s únikem
nebezpeèných látek
Jak se pozná havárie s únikem
nebezpeèné látky? Na pøítomnost
nebezpeèné látky nás mohou upozornit
již nìkteré neobvyklé obaly, ve kterých
se zboží bìžnì nepøepravuje. Patøí
k nim tlakové lahve, balony s kapalinami v koších, uzavøené kanystry,

zdvojené obaly aj.
Havárie s únikem nebezpeèné látky
se projevuje nìkterými charakteristickými znaky. Patøí k nim napø.
viditelné projevy, jako je mlha v místì
havárie, vlnìní ovzduší nad havarovaným objektem, pøi požáru potom
neobvyklá barva plamene, zápach,
spontánní hoøení na povrchu nehoølavých materiálù, napø. ocelové
cisterny aj. Uvedené projevy èasto
doprovázejí i akustické jevy, jako sykot
unikajícího plynu, výbuchy, praskání
materiálù a další. Na potenciální
nebezpeèí havárie s únikem nebezpeèných látek je možné usuzovat
rovnìž podle zvuku sirény. V tomto
pøípadì zní trvalým tónem po dobu
2minut a oznaèuje nebezpeèí „všeobecná výstraha“.
Oznaèování nebezpeèných látek
Jednou z možností, jak poznat, že se
jedná o havárii s nebezpeènou látkou,
je oznaèení nádrží, cisteren, zásobníkù
èi skladù výstražnými tabulkami.
Oznaèování výstražnými tabulkami se
provádí s cílem maximálního snížení
rizika pøi pøepravì, skladování a
používání. Nejvýznamnìjším systémem používaným v celé Evropì v silnièní a železnièní pøepravì nebezpeèných látek je oznaèení oranžovými
výstražnými tabulkami. Tabulky jsou
rozdìleny na dvì poloviny.
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Èasto se mùžeme setkat pøedevším
s takovouto tabulkou na cisternách,
ze kterých se plní benzínová èerpadla.
Používají se i další výstražné znaèky,
které názornì ukazují na možné úèinky
látky. Nebezpeèí látky lze pøitom lehce
rozeznat na základì zobrazeného
symbolu. Jste-li svìdky havárie a jste
z bezpeèné vzdálenosti schopni pøeèíst
alespoò jedno z èísel kódu, podejte
o havarovaném pøepravním vozidle a
èíslech kódu informaci hasièùm nebo
policii. Následnì urychlenì opuste
prostor.
... dokonèení pøíštì
Zpracoval: Richard MUSIL

Pøevoz v Dolním Žlebu opìt v provozu
Mìsto opraví vyhlídkový pískovcový pavilon „Bohemie“. Ten se nachází
na skalním výbìžku nalevo od silnice vedoucí z Dìèína do Høenska.
„V èervnu loòského roku byla ve spolupráci s Amici Decini podaná žádost
na Nadaci Obèanského fóra a získán tak finanèní pøíspìvek 50 tisíc korun
na rekonstrukci, dalších 20 tisíc korun pøispìje mìsto,“ øekla Petra Ludwigová
z Ekocentra mìstského úøadu a dodala, že za tyto finanèní prostøedky bude
dodìláno chybìjící schodištì, vyèištìna kopule od náletových døevin,
srovnány pískovcové kvádry na øímsách, snesena socha z kupole a bude na ní
zahájena rekonstrukce. Dále bude zpevnìna støecha kupole a pokryta
lepenkou proti dešti.
Pseudobarokní pavilon nechal postavit roku 1899 okresní hejtman Leopold
Strnad v místì bývalého popravištì na Popravèím vrchu nad mìstem. Sochu
Bohemie (alegorická postava Èech) na vrcholu kupole vìnoval profesor
F. Tilscher z Prahy.Objekt je dobøe viditelný z paluby labských parníkù a socha
na vrcholu vítala návštìvníky ze Saska. Samo místo patøilo a patøí k vyhledávaným místùm vycházek, m.j. též pro panoramatický výhled na mìsto,
který bezprostøední okolí pavilonu poskytuje.
Celý prostor Popravèího vrchu byl souèástí mìstského lesoparku Kvádrberk,
který dodnes zùstal jediným souvislým mìstským parkem a slouží k rekreaci.

Pøívoz V Dolním Žlebu, který nefungoval kvùli povodním v srpnu 2002, zahájil
provoz.
„Finanèní náklady na zprovoznìní pøevozu vèetnì vybudování zázemí byly cca
300 tisíc korun, 126 tisíc korun z této èástky tvoøí dotace z Krajského úøadu na
zázemí pøevozníka,“ øekl místostarosta Václav Lešanovský. Provozovatel má
pøevoz v pronájmu za 1 000 Kè roènì. Pøevozní prám slouží pro pøepravu osob,
jízdních kol a motorových vozidel.
Po povodni bylo nutno odklidit rozbitou maringotku, která byla u Labe umístìna
jako zázemí pro pøevozníky. Dále bylo tøeba odstranit naplavené kmeny, které
stáhly nosné lano dlouhé 320 m se všemi plováky na dno. Po vytažení pøetrženého
lana a zdeformovaných plovákù bylo upevnìno nové lano a na zakázku vyrobené
plováky. Následnì bylo pøi zkušební jízdì zjištìno, že pøes naplaveninu na
pravém bøehu Labe, která zasahovala až do plavební dráhy, nebylo možné s
prámem pøistát. O pomoc pøi øešení této situace požádalo mìsto správce vodního
toku Povodí Labe, které odtìžilo naplavený materiál. Na podzim roku 2003
vypovìdìl pùvodní provozovatel smlouvu, proto mìsto poèátkem roku vyhlásilo
výbìrové øízení na nového provozovatele, kterým se stal pan Brabec.
Osobní automobil …..............20,- Kè
Ceník platný od 1.5.2004:
Dospìlá osoba ……………. 8,- Kè Pøívìsný vozík...…….............15,- Kè
Dítì do 15 let ……………….. 5,- Kè Karavan ...…………..............25,- Kè
Jízdní kolo ………………….. 8,- Kè Dodávkový automobil….........25, Kè
Nákladní automobil ..…….....40,- Kè
Motocykl ..…………
15,- Kè
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OÈNÍ OPTIKA s.r.o.
Masarykovo námìstí 2/2, Dìèín I
tel.: 412 510 982, po - pá 8 - 17 hod.

Allianz pojišovna, a.s.

Vám nabízí øadu možností jak zajistit svùj život, majetek, auto, cesty a podnikání

Jana Hrdlièková

OPRAVIT

- mìøíme zrak zdarma a bez objednání
- brýle zhotovíme do hodiny
- sluneèní brýle s UV filtrem
- brýle bez obrub od 1.190,- Kè
- pouzdra, øetízky, èistící sady ...

OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ PRO MÌSTO DÌÈÍN
Jan Chadraba

najdete v Dìèínì 4, Ruská 44 (proti Mìstského úøadu)
kanceláø: tel./fax: 412 530 521

generální reprentant
mobil: 602 151 543

Tìšíme se na Vaši návštìvu

Allianz - stojíme pøi Vás

Alena Vietzeová
reprentant
mobil: 602 151 543

