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Dìèínské perlièky - Dìèínské perlièky V Dìèínì bude víc nádob na tøídìní odpadu
- Mìsto Dìèín má v plánu v letošním roce opravit poškozené chodníky zejména
v centru mìsta. Dojít by mìlo napøíklad na chodníky v ulicích 28. øíjna, 2. Polské
armády, 17. listopadu, Na stráni, v Plavební, Hudeèkovì, Lužické ulici a dalších.
Opravy by mìly postupnì zaèít ve druhém ètvrtletí roku.
- Obèané budou moci již brzy opìt slyšet varhany v kostele Povýšení sv. Køíže.
Dmychadlo varhan bylo totiž poškozeno pøi rekonstrukci rozvodù elektøiny,
kdy došlo omylem k pøehození fází , což zpùsobilo zpìtný chod dmychadla a došlo
k jeho poškození. Opravu provedla nìmecká firma.
- Radní schválili dotace pro 21 organizací poskytující sociální služby do 50 tisíc
korun. Na tyto dotace je v rozpoètu mìsta na letošní rok vyèlenìna èástka 600 tisíc
korun. Dotace vyšší než 50 tisíc korun by mìly dostat dvì organizace. Tyto finanèní
prostøedky ještì bude projednávat zastupitelstvo mìsta.
- Prùzkumné práce na obnovì termálního vrtu na koupališti pod zámkem jsou
u konce. Odborní pracovníci se dostali až do hloubky 340 metrù, kde dosahuje
termální voda teploty až 29.8 °C.Zhotovitelem akce „Termální vrt a obnova
inženýrských sítí pro koupalištì pod zámkem“ je firma MAJJ – KUPEC v.o.s.
Celkové náklady na tuto akci jsou 3 774 tisíc Kè, mìsto získalo dotaci od KÚ ve výši
1 743 tis. Kè. Obnova termálního vrtu je dùležitá pro další opravu areálu koupalištì
pod zámkem, které bylo znaènì ponièeno povodnìmi v roce 2002. Mìsto podalo v
letošním roce žádost o dotaci na obnovu koupalištì, která je podle studie obnovy
vyèíslena na celkových více než 50 milionù korun.

Mìsto Dìèín ve spolupráci s technickými službami pøipravuje v tomto roce
výrazné rozšíøení stanoviš nádob
na separaci odpadù.
„Nádoby na tøídìní umístíme tam,
kde mají obèané o tøídìní zájem a kde
souèasnì umístìné nádoby kapacitnì
nestaèí. Proto bychom uvítali návrhy
obèanù, kam chtìjí nádoby na papír,
sklo a plast umístit,“ sdìlila Hana
Karasová z odboru místního hospodáø-

Pùjèky, úvìry
hypotéky

& 731 213 035
Obèané Dìèína podepisovali petice & 723 189 966
o dálnici D8 a dálnièním pøivadìèi & 721 861 413

Hned dvì petièní akce hýbaly uplynulý mìsíc Dìèínem. Obì souvisí s dálnicí
D8. Na jedné stranì obyvatelé údolí
kolem Chrochvického potoka protestují
proti stavbì dálnièního pøivadìèe, na
druhé stranì lidé mohli na mìstském
úøadì podepisovat petici za urychlenou
dostavbu dálnice D8.
Proti stavbì dálnièního pøivadìèe
se podepsalo pod petici na 800 lidí.
Respektive nevadí jim stavba jako
taková, jen nesmí vést „Chrochvickým
údolím”. Tvrdí, že okolí zamoøí emise
výfukových plynù, klesne hodnota
jejich domù a vùbec se znehodnotí tato
dìèínská èást.
„Zatím existují ètyøi možné varianty.
Celý dálnièní pøivadìè byl projektován
tak, aby se v maximální míøe vyhnul
obydleným oblastem. Výjimkou jsou
jen Chrochvice, kde se k domùm
pøiblíží. Problém je, že v celém Dìèínì
nenajdete èást, kudy by mohl být veden
a pøitom byl daleko od bytových domù,“
øíká starosta Vladislav Raška.
Odpùrci pøivadìèe èasto argumentují
tvrzením, že je možné pøestavìt Teplickou ulici a udìlat pøivadìè z ní.
„V tom pøípadì by se ovšem pøivadìè
nedotkl jen pár domù, ale celá jeho trasa
by vedla zabydlenými oblastmi,“ vyvrací starosta Raška.
Zastupitelé petici vzali na vìdomí, nic
jiného jim ani nezbývalo. O samotné
stavbì stejnì rozhodne stát. Veškerá
dokumentace, vèetnì pøipomínek
obèanù ke stavbì a petice putovala
na ministerstvo životního prostøedí.
To si nyní nechá udìlat studii o vlivu
stavby na životní prostøedí.
„Nemám strach ze zásadního nesouhlasu obyvatel mìsta. S Dìèíòany
se vždycky mùžeme domluvit a vìøím
v kompromis. Obávám se, aby stavbu
svým stanoviskem nezastavili takzvaní
ochránci pøírody. Pøivadìè totiž povede
na rozhraní dvou chránìných krajinných
oblastí. A jejich správa se tøeba nedávno
postavila proti cyklistické stezce. Tak si
øíkám, že když jim vadí pìší a cyklisté,
jak budou pohlížet na auta,“ komentuje

Vladislav Raška a dodává, „Dìèín
dálnièní pøivadìè nutnì potøebuje. Jeden
z dùvodù, proè se sem nehrnou velcí
investoøi, je špatné dopravní spojení.
Pøivadìè neznamená jen snadnou cestu
do Prahy nebo Teplic, ale hlavnì lepší
pøístup do Dìèína pro firmy a podnikatele, nová pracovní místa a snížení
nezamìstnanosti.“
Pod druhou petici se podepsali dìèínští
zastupitelé a podpisové archy byly
k dispozici na recepcích v obou hlavních
budovách mìstského úøadu, tedy
na Mírovém námìstí i v ulici 28. øíjna.
Požadovaly urychlenou dostavbu
dálnice D8 a staví se proti stavbì
jednoho tunelu Kubaèka oproti pùvodnì
plánovaným dvìma.
Krajští zastupitelé v polovinì mìsíce
bøezna rozhodli o stavbì dvou tunelù a
dali tak pøednost variantì, kterou
požadovala petice.

Zasedání zastupitelstva

KOUPELNOVÉ STUDIO

Y. Porubská

areál dìèínského pivovaru

• široký sortiment
pøes 1 000 druhù a barev obkladù a dlažeb

• doplòkový prodej
umyvadla, baterie, skøíòky, lepidla,
tmely, silikony, lišty, omítky, atd.

• kompletní realizace
pøestaveb kuchyní, koupelen a bytových
jader (vèetnì instalaterských,
elektrikáøských a zednických prací)
Otevøeno:

Telefon:

po –pá 8 – 17; sobota 8 – 12

412 535 114

LEVNÉ VÝFUKY
KATALYZÁTORY

Vyhodnocení svozu
tetrapackových obalù

Dotazy, námìty a pøipomínky pro zpravodaj Mìsta Dìèína:
mail: zpravodaj@prpro.cz , tel.: 412 523 284
adresa: PRpro s.r.o., Benešovská 432, 405 01, Dìèín 2
Zájemci o inzerci mohou telefonovat na mobil 777 18 19 20.

DÌÈÍN

ZPRAVODAJ

NEPRODEJNÝ VÝTISK - ROZŠIØUJE SE ZDARMA

Mìsto chystá projekty za 100 milionù korun
Zámecký rybník potøebuje odbahnit.
Radnice proto zaèala pomoc hledat
u Ústeckého kraje, mìsto si totiž takto
nákladnou akci nemùže ze svého rozpoètu dovolit zaplatit celou.
„Zatím nevíme pøesnou èástku, kterou
budeme na odbahnìní potøebovat.
Nejprve musí odborníci dokonèit rozbor
bahna. Rybník totiž v srpnu 2002 zaplavila povodeò a ta mohla sebou pøinést
i toxické látky. Pokud by je testy odhalily, celá akce by se znaènì prodražila,“
øíká starosta Dìèína Vladislav Raška
a jedním dechem dodává,“žádné roz-

bory vody, ale zatím nic mimoøádného
neukázaly, takže vìøíme, že bahno
na dnì je také pøírodnì nezávadné.
Odbahnìní v takovém pøípadì bude stát
zhruba 10 milionù korun.“
Mìsto se do akce pustí jedinì v pøípadì, že dotaci dostane. Podle starosty
Vladislava Rašky je jednoznaènì
udìlení dotace hlavní podmínkou
pro zahájení prací.
Radnice žádá a už Ústecký kraj nebo
stát o dotace i na další projekty v celkové
výši 100 milionù korun. Na vìtšinu
projektù je šance získat až 70% dotaci.

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
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MONTÁŽ ZDARMA
SERVIS, PRODEJ

Sofijská 2
(areál pivovaru)

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

www.mudecin.cz

Otevírací doba :
po - pá 8.00 - 17.00hod.

Prohlídka výfukù zdarma!
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V plánu je také oprava fasády a výmìna oken v soustavì budov, které tvoøí
mìstský úøad na Mírovém námìstí.
"Po projednání v zastupitelstvu
budeme žádat cestou krajského úøadu
o získání dotaèního titulu. Máme již
k dispozici projektovou dokumentaci.
Poèítáme s opravou fasády na celém
komplexu ètyø budov, který tvoøí
mìstský úøad zde v Podmoklech.
Poèítáme i s výmìnou oken.
... pokraèování na stranì 2

Voda opìt neteèe
Obyvatelé domù patøících Janu
Davidu Horskymu jsou opìt bez vody.
Soud totiž na žádost Severoèeských
vodovodù a kanalizací zrušil pøedbìžné
opatøení a spoleènost tak mohla vodu
uzavøít. Majitel domù s ní totiž stále
neuzavøel smlouvu. Postižení se opìt
zaèali o pomoc obracet na mìsto. To
tentokrát už nezaøídí dodávky pitné
vody v cisternách, stále ovšem nabízí
bezplatné služby právníka.
... pokraèování na stranì 2

Dùchodci
nad 70 let jezdí MHD zdarma
Lidé od 70 let vìku mohou od 9. bøezna 0 až 1, to znamená mìsto vèetnì
2005 bez výjimek jezdit dìèínskou
mìstskou hromadnou dopravou
zadarmo. Do této doby platilo pravidlo,
že zdarma mùže využívat autobusy
pouze obèan Dìèína, který zde prokáže
trvalé bydlištì. Dùchodci z jiných mìst
platili polovièní jízdné. Dopravní
podnik zmìnil pravidla na pøíkaz
radních (mìsto je 100% vlastníkem
spoleènosti). Ti tak reagovali na rozhodnutí Èeské obchodní inspekce. Podle ní
zvýhodòovat obèany Dìèína oproti
ostatním je diskriminace zákazníka.
„Vypustili jsme jednu z podmínek, a to
je trvalé bydlištì v našem mìstì. Obèané
budou moci jezdit v tarifním pásmu

pøestupù, zadarmo. Podmínkou stále je
vlastnictví èipové karty Dopravního
podniku mìsta Dìèína. Èipová karta
se dá poøídit za 50 korun,“ vysvìtluje
starosta Dìèína Vladislav Raška.
V Dìèínì mohou zadarmo jezdit
autobusy nejen obèané Èeské republiky,
ale i ostatních státù. Jediným omezením
tak zùstává vìk a povinnost vlastnit
èipovou kartu. Jednou za rok si ji cestující musejí na terminálu dopravního
podniku nechat nabít pøíslušným
nulovým tarifem.
Podrobné informace o jízdních
tarifech v dalších kategoriích naleznete
na www.dpmdas.cz

NOVÝ MAJITEL - ZAVÁDÌCÍ CENY

- 21. dubna 2005 od 15 hodin
ve Spoleèenském domì Støelnice

Jako každou první nedìli v mìsíci
se dne 6.3.2005 uskuteènil sbìr nápojových kartonù shromáždìných v oranžových pytlích k nádobám na separaci
odpadù. Sbìr lze opìt hodnotit jako
úspìšný, odevzdalo se 419 pytlù,
celkem 550 kg, stále více obèanù chápe
nutnost tøídìní a využívání odpadù jako
hodnotnou surovinu k dalšímu zpracování. Nejvíce pytlù bylo odevzdáno
v Dìèínì I, II, III a VI, z pøímìstských
ètvrtí je nejvìtší úèast v Jalùvèí
(8 pytlù). Na sbìr si ještì nezvykli
v Bøezinách, kde na sídlišti odevzdali
pouze 11 pytlù. Všem, kteøí se sbìru
tetrapacku úèastní mìsto Dìèín dìkuje.
V dubnu se oranžové pytle s tetrapacky
ukládají k nádobám na separaci odpadù
v nedìli 3. dubna.

ství a majetku mìsta.
V Dìèínì je v souèasné dobì 143
stanoviš s nádobami na papír, sklo
a plast. Obèané mají také možnost tøídit
tetrapackové obaly, které jsou sváženy
jednou za mìsíc. Systém se rozšíøí o 84
stanoviš.
„Budeme se snažit o rozmístìní nádob
s ohledem na poèet obyvatel žijících v té
které èásti mìsta a budeme se snažit
zkrátit donáškovou vzdálenost. Jedno
stanovištì tak bude v prùmìru sloužit
cca 260 obyvatelùm,“ doplnila Hana
Karasová. Na nákup dalších kontejnerù
obdrží mìsto dotaci od spoleènosti
EKO-KOM v rámci realizace pilotního
projektu. “Zavedení tøíkontejnerového
systému sbìru využitelných složek
komunálního odpadu na území mìsta
Dìèín a dalších obcí v pøilehlé svozové
oblasti".
Návrhy na umístìní nádob je možné
adresovat MìÚ Dìèín, odbor místního
hospodáøství a majetku mìsta, telefonicky na è. 412 591 477 nebo e-mailem
na adresu hana.karasova@mudecin.cz.

Mìsto má za sebou první krok pøi obnovì koupalištì pod zámkem, které bylo znièeno
pøi srpnových povodních v roce 2002. Prùzkumné práce na obnovì termálního vrtu
úspìšnì skonèily.
foto: Romana Silvarová
POØADATEL:

www.prpro.cz

ZPRAVODAJ
s.r.o.

OÈNÍ OPTIKA Jana Hrdlièková Hledáme spolupracovníky
Masarykovo námìstí 2/2, Dìèín I
tel.: 412 510 982, po - pá 8 - 17 hod.

- brýle na poèkání
- mìøení zraku
- pouzdra, øetízky ...

- vrtané obruby
- sluneèní brýle
- divadelní kukátka

Prostøedky individuální ochrany obyvatelstva
Individuální ochrana obyvatelstva je
souhrn opatøení, jejichž cílem je omezit
v nejvyšší možné míøe pùsobení radioaktivních a otravných látek a také
bakteriologických prostøedkù na nejdùležitìjší èásti lidského organismu,
pøedevším na dýchací cesty a oblièej.
Jedná se zejména o ochranné masky
pro dospìlé i pro dìti, ochranné kazajky
pro dìti a ochranný vak pro dìti do 18
mìsícù vèetnì filtrù. Stát zabezpeèuje
prostøedky individuální ochrany pouze
pro dìti do ukonèení školní docházky
a pro osoby umístìné ve zdravotních
a sociálních zaøízeních a jejich
doprovod.
Usnesením Vlády Èeské republiky
è. 417 ze dne 22. dubna 2002 byla
schválena Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem
do roku 2015. V pøíloze usnesení se
mimo jiné uvádí, že „jako doplòující
opatøení k evakuaci a ukrytí v období
váleèného stavu mohou být použity
prostøedky individuální ochrany. Jsou
výhradnì urèeny k ochranì pøed toxickými, radiaèními a infekèními úèinky
bojových otravných, radioaktivních
a biologických látek. Jejich okamžité
použití k ochranì obyvatelstva pøi bezprostøedním nevojenském ohrožení,
vèetnì teroristických útokù, je však
nereálné“.
Vyhláška Ministerstva vnitra k pøípravì a provádìní úkolù ochrany
obyvatelstva proto ustanovuje,
že k individuální ochranì obyvatelstva
pøed úèinky nebezpeèných škodlivin
pøi mimoøádných událostech se využívají prostøedky improvizované
ochrany dýchacích cest, oèí a povrchu
tìla. Jedná se o jednoduché pomùcky,
které si obèané pøipravují svépomocí
z dostupných prostøedkù a které omezeným zpùsobem nahrazují prostøedky
individuální ochrany.
K ochranì dýchacích cest použijeme
navlhèenou roušku (složený kapesník,
ruèník, utìrka, bunièitou vatu, nìkolik
ubrouskù), kterou pøiložíme na nos a
ústa. Roušku upevníme v zátylku šálou
nebo šátkem.Roušku lze pro zvýšení
ochranného úèinku namoèit do roztoku
octa nebo kyseliny citrónové (proti
èpavku), jedlé sody (proti chlóru, oxidu
siøièitému). Hlavu ochráníme èepicí,
kloboukem, šálou èi kuklou tak, aby
vlasy byly úplnì zakryty a zvolená
pokrývka hlavy chránila také èelo, uši
a krk. Oèi chráníme lyžaøskými, plaveckými nebo motocyklovými brýlemi
tak, že vìtrací prùduchy pøelepíme
lepící páskou. Nemáme-li brýle, je
možno pøetáhnout pøes hlavu prùhledný igelitový sáèek a v úrovni lícních
kostí stáhnout tkanicí nebo gumou.
Povrch tìla chráníme kombinézou,
kalhotami, pláštìnkou do deštì, šusákovou sportovní soupravou, které
dostateènì utìsníme provázkem
u krku, rukávù a nohavic. Nohy ochrá-

níme vysokými botami nebo holínkami, popø. omotáme šálou, látkou nebo
igelitem (ochrana pøed kontaminací).
Ruce zakryjeme gumovými nebo
koženými rukavicemi, popø. omotáme
látkou. Nepropustnost (úèinnost) materiálù - 1. pryž, 2. pogumovaná tkanina,
3. plastové folie, 4. impregnované
a vrstvené tkaniny, 5. umìlá kùže,
6. pøírodní kùže, 7. tkaniny.
Pøi návratu ze zamoøeného prostøedí
do bytu odložte veškerý svrchní odìv
nejlépe do igelitového pytle, zavažte jej
a uložte mimo místnost. Pokud možno
se osprchujte, otøete do sucha a pøevleète do èistého odìvu.
Pøi eventuelním stavu ohrožení státu
nebo váleèném stavu se provádí výdej
prostøedkù individuální ochrany, a to
pouze pro vybrané kategorie osob
dle vyhlášky Ministerstva vnitra
è. 380/2002 Sb.:
a) ochranné vaky pro dìti do 1,5 roku,
b) ochranné kazajky pro dìti od 1,5
do 6 let,
c) ochranné masky pro dìti od 1,5
do 18 let,
d) ochranné masky pro osoby umístìné ve zdravotnických a sociálních
zaøízeních,
e) ochranné masky pro doprovod
osob uvedených v písmenech a) až d).
Ostatnímu obyvatelstvu budou vytvoøeny podmínky k nákupu prostøedkù individuální ochrany ve specializovaných prodejnách. V rámci regulaèních opatøení budou stanoveny jejich
maximální prodejní ceny.
Hasièský záchranný sbor kraje zpracoval jako souèást havarijního plánu
kraje Plán individuální ochrany obyvatelstva, který øeší napøíklad uskladnìné poèty prostøedkù individuální
ochrany v centrálním skladì, možnosti
jejich dílèího uskladnìní a nasazení,
systém rozvozu, výdeje a zpìtného
pøebírání, seznam výdejních støedisek,
zabezpeèení èinnosti centrálního skladu jako výdejního støediska, rozdìlení
odpovìdnosti za provedení individuální ochrany, pøehled prodejen
se sortimentem ochranných prostøedkù
v regionu atd..
Obecní a mìstské úøady mají zpracovánu dokumentaci urèených výdejních
støedisek, která umožòují vydání
prostøedkù.
Výdej prostøedkù individuální ochrany je provádìn na pokyn starosty obce,
u organizací na pokyn vedoucího
organizace. Jsou jmenovány komise
pro výdej prostøedkù individuální
ochrany. K zabezpeèení výdeje prostøedkù se stanovuje jejich množství
a struktura podle poètu dìtí neumístìných ve školských zaøízeních a podle
projektované kapacity školských zaøízení a lùžkové kapacity zdravotnických, sociálních a obdobných zaøízení
se zálohou 10 %.

Nabízíme paušál 10.000,- Kè a navíc:

• Finanèní ohodnocení dle výsledkù Vaší práce
• Kvalitní produkty, výborný kolektiv
• Firemní výhody, zázemí silné spoleènosti
• Odborné vzdìlávání a osobní rùst

Co by bylo pøedmìtem Vaší èinnosti?

• Informování zákazníkù o novinkách
• Prodej služeb kabelové TV a vysokorychlostního internetu

Tel.: 724 608 045, 777 124 766

Dotazy obèanù - Dotazy obèanù
Proè je svìtelný radar na Dìlnické
ulici, kde nejsou skoro domy a proè
bude u Vojanovky, když mìsto
uvažuje, že ji zruší? Jan K.
Úsek na Dìlnické ulici, kde byl radar
umístìn je dlouhý a rovný, tudíž
svádìjící k rychlé jízdì. A v tom je
právì ukryto nebezpeèí. Na této ulici
jsou zastávky MHD, na jednom konci
je umístìna škola, je zde benzínová
pumpa a výjezdy z ní do obou smìrù.
Podobná situace je i na Teplické ulici.
Radar mìl být pùvodnì v Køešicích,
ale kvùli rušení školy bylo rozhodnuto
o jeho umístìní jinam. Je dùležité zde
zdùraznit, že zaøízení nemusí být
na daném místì navždy. Není problém
jej bìhem jednoho dne pøesunout
a nainstalovat jinam a to bez dalších
finanèních nákladù, nebo zaøízení
je k této manipulaci uzpùsobeno. Rozhodnutí o stávajícím umístìní radarù
bylo uèinìno po konzultaci a doporuèení DI PÈR v Dìèínì. Umístìní bude
vždy diskutabilní, je to vìcí názoru.
Právì proto je dùležitá mobilita

zaøízení a jeho doplòování mobilními
skrytými radary.
Marcel Horák, øeditel MP
Pøi návštìvì v MÚ v Podmoklech
mne nepøíjemnì pøekvapil zápach
cigaretového kouøe na schodištích
a chodbách. Neslo by s tím nìco
udìlat? Prasková M.
Kouøení je ve všech budovách mìstského úøadu zakázáno. S porušením
tohoto zákazu ze strany zamìstnancù
úøadu i veøejnosti jsme se zatím nesetkali. Šlo tedy s nejvìtší pravdìpodobností o ojedinìlý pøípad.
Romana Silvarová, tisková mluvèí
Zodpovídány jsou pouze struèné dotazy týkající se vztahu obèan-mìsto.
Zodpovídány nejsou politicky zabarvené otázky a žádosti o názor. Dotazy
zasílejte na e-mail zpravodaj@prpro.cz
nebo poštou na adresu Mìsto Dìèín,
k rukám tiskové mluvèí, Mírové
námìstí 5, Dìèín 1, 405 38.

Dotazy obèanù - Dotazy obèanù

Na Masarykovì námìstí je umístìn semafor. Ten by mìl pøispìt k plynulosti
dopravy ve mìstì, kterou zkomplikovala další etapa opravy Nového mostu.
foto: Ladislav Neuman

ZPRAVODAJ
Zastupitelstvo mìsta Dìèína dne 24. února
podpoøilo
- petièní výzvu Zastupitelstvu
Ústeckého kraje „ NE dalším prùtahùm
stavby dálnice D8, NE výstavbì tunelu
Kubaèka“ a žádá žádá Zastupitelstvo
Ústeckého kraje, aby odmítlo prodlužování výstavby dálnice D8 v Èeském
støedohoøí a podpoøilo stávající
variantu dálnice D8 bez tunelu
Kubaèka. ZM dále uložilo starostovi
mìsta neprodlenì zaslat toto usnesení
ZM Severoèeskému sdružení obcí
(SESO) a hejtmanovi Ústeckého kraje.
Celá usnesení RM a ZM naleznete
na www.mudecin.cz

PRONÁJEM

dotaèních programù na následující
akce:
Regenerace panelového sídlištì Staré
Mìsto, I.etapa, I.èást
Oprava fasády a støechy, vèetnì
výmìny oken budov Mìstského úøadu
v Dìèínì
Oprava pùdních prostor v objektu ZŠ
Máchovo námìstí Dìèín, èást B,
vestavba 2 dílen
Zámek Dìèín - západní køídlo,
výstavní prostory v suterénu
Oprava areálu hrobní kaple sv. Jana
Nepomuckého v Chrástu
Výstavba spojovací chodby ZŠ
Na Stráni, Dìèín VI
Dìèín Zámecký rybník - odbahnìní
Pøístavba šaten a hygienického
zaøízení tìlocvièna ZŠ, Vokolkova ul.,
Dìèín II
Dùm dìtí a mládeže Dìèín pøestavba
a pøístavba
Stezka pro cyklisty a pìší - soutok
Labe a Plouènice
rozhodlo
- poskytnout finanèní dotaci ve výši
200 000,- Kè na dokonèení extraligy
boxu 2004 2005
vzalo na vìdomí
- vyjádøení obèanù k oznámení
zjišovacího øízení „ Pøeložka silnice
I/13 Dìèín D8“ dle pøílohy è. 3 zákona
è.100/2001 Sb., o posuzování vlivù
na životní prostøedí, které bylo podáno
formou petice

U Labe vznikne park
Mìsto Dìèín uvažuje o zkulturnìní
prostoru u Labe mezi restaurací
U Pøístavu a kruhovým objezdem.
V budoucnu by zde mìl vzniknou park.
Tento zámìr je zatím ve fázi pøíprav.
Do prostoru bude tøeba navézt
zeminu kvùli založení trávníku, mìly
by zde být zøízeny cesty, vysázeny
stromy i živý keø, který oddìlí tuto
klidovou zónu od rušné komunikace.
Nechybìt budou samozøejmì lavièky.
Mìsto by chtìlo s touto akcí zaèít ještì
letos a dokonèit postupnì dle
finanèních možností mìsta v dalších
letech.

KANCELÁØE
- novì zrekonstruované prostory
- internet a telefonní linka

NEBYTOVÝ PROSTOR 140 m
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- vhodný jako dílna èi malý sklad

PRONÁJEM

schválilo
- nový „Jednací øád Zastupitelstva
mìsta Dìèín“
- prodloužení termínu kolaudace provedení nástavby domu èp. 66 Husovo
nám. 8, Dìèín IV, o 1 rok, tj. do 10. 9.
2006 a to za podmínky, že zánik
vìcného bøemene bezúplatného užívání všech místností, nacházejících
se ve druhém nadzemním podlaží
v objektu èp. 66, Husovo nám. 8, Dìèín
IV, na pozemku p.è. 830/1 v k.ú.
Podmokly, k úèelu zachování èinnosti
Kontaktního a poradenského centra
pro drogovì závislé (K-centrum)
v Dìèínì, bude za cenu dle zpracovaného znaleckého posudku, tj. ve výši
632 560,-Kè
- uzavøení smlouvy o vypoøádání
nìkterých práv a povinností souvisejících s realizací stavby „ I/62 Dìèín
Vilsnice, I., II., III. stavba“ mezi
Øeditelstvím silnic a dálnic ÈR, Praha
a Mìstem Dìèín
- poskytnout finanèní dotace
pro sportovní subjekty ve výši
nad 50 000,- Kè na èinnost v roce 2005
- smlouvy o poskytnutí dotace pro:
1. provozovatele péèe o dítì do tøí let
vìku v denním režimu
sdružení pro provoz Dìtského
stacionáøe Dìèín, o.s.
POPSI o.s. - program obèanské
pomoci a sociální intervence, rodinu
a mezilidské vztahy krizová poradna podání žádostí o dotace dle vypsaných

Dìèíòané nemají zájem o protikorupèní linku
Dìèíòané nemají zájem o protikorupèní linku. Mìsto ji zøídilo po vzoru
ministerstev na konci února, aby na ni
mohli volat lidé, po kterých chtìl
úøedník úplatek.
„Zatím jsme obdrželi dva telefonáty.
Ani jeden se netýkal Mìsta Dìèína
a mìstského úøadu a už vùbec ne
korupce. Byly to záležitosti, které
se týkaly státní policie. Záznamy
celých rozhovorù jsme proto pøedali

Policii ÈR,“ øíká øeditel mìstské
policie Marcel Horák. Právì on
vyøizuje všechny telefonáty. V dobì
jeho nepøítomnosti zvedne telefon
záznamník a stìžující mùže nahrát
vzkaz. Každý má zaruèenou anonymitu a to i bìhem následujícího
vyšetøování
Telefonní linka má èíslo 412 593 333,
zøízena je také e-mailová adresa:
korupce@mudecin.cz.

Voda opìt neteèe
Starosta Vladislav Raška opakovanì
prostøednictví medií nabídnul panu
Horskymu, že mìsto je pøipraveno
jednat o zpìtném odkoupení domù.
Jaké jsou dùvody, proè se s Vámi pan
Horsky v tomto roce ještì nesetkal
a nabídku neprojednal?
Nechci spekulovat. O schùzku jsme
žádali prostøednictvím naší právní
kanceláøe. Naposledy prostøednictvím
mé faxové pozvánky k jednání. Jako
odpovìï jsem obdržel dopis právní
zástupkynì pana majitele. Po tom,
co nám sdìluje své vlastní názory
na vzniklou situaci, v závìru píše,
že by jednání pana Horskyho s vedením
mìsta nic nového nepøinesla a proto mu
schùzku nedoporuèí.
Takže pozvánka se k rukám pana
Horskyho možná ani nedostala. Co
budete dìlat dál?
Odeslal jsem odpovìï a další
pozvánku k jednání.Vìøím,že pan
majitel nemá konkrétní dùvod se mnou
souèasnou situaci osobnì neprojednat.
Právní zástupce pana Horskyho
ve svém dopise navrhuje napø., aby
mìsto zaplatilo dluhy za nájemníky...
Nìco podobného nepøichází v úvahu.
Navíc i kdybychom èistì teoreticky
zaplatili dluhy, kdo nám zaruèí, že voda

zase poteèe?
Proè už mìsto nezajišuje dodávky
vody pomocí cisteren?
Nemùžeme dlouhodobì z rozpoètu
mìsta platit vodu pro kohokoli. Pøed
vánoci jsme k tomu pøistoupili, protože
jsme byli pøesvìdèeni, že pùjde
o krátkodobou záležitost. Tìch pár dní
nás stálo 23 tisíc korun. Peníze jsme
zaplatili a nyní je budeme samozøejmì
vymáhat.
Nájemníci mohou svou situaci øešit
sami tak, že si objednají spoleènì tento
náhradní zpùsob.
Od Severoèeských vodovodù
a kanalizací, a.s. pøišly ale i další
faktury...
Je to pravda, ve výši cca 150 tisíc
korun. Je to cena vody za dobu platnosti
pøedbìžného opatøení. To znamená
zhruba tøi mìsíce. Tyto jsme nezaplatili
a poslali zpìt s tím, že vodu by mìl platit
ten, kdo ji spotøebovává.
Co bude dál?
To v tuto chvíli nelze odhadnout.
Každopádnì je potøeba jednat velice
rychle.
Z naší strany stále platí, že jsme
pøipraveni jednat o odkoupení dotèených obytných domù do vlastnictví
mìsta.

Mìsto chystá projekty za 100 milionù kurun

NÌKOLIK DÙVODÙ
PROÈ ZATEPLOVAT
]Vnìjší tepelnì izolaèní systém
zabrání promrzání zdiva (bod
mrazu se posune do izolaèní
vrstvy) - tím se zamezí poruchám
zdiva mrazem
]Výrazné zlepšení tepelná akumulace zdiva
]Výrazné úspory nákladù na vytápìní
]Omezení výskytu plísní
]Nový a efektní vzhled
]Prodloužení životnosti konstrukcí
snížením namáhání teplotními
rázy

Staré Mìsto. Mìla by být upravena
ètvrtina sídlištì ohranièená ulicemi
Bøezovou, Obloukovou, Žerotínovou a
Litomìøickou. Úpravy se týkají zejména
zelenì, parkovacích míst a høiš.
Mìsto dále žádá o dotace:
Oprava pùdních prostor ZŠ Máchovo
námìstí a vestavba dílen - celkové
náklady 4 600 000 korun.
Zámek Dìèín západní køídlo, výstavní
prostory v suterénu - celkové náklady
3 354 000 Kè
Oprava areálu hrobní kaple sv. Jana
Nepomuckého v Chrástu - celkové
náklady 7 800 000 Kè
Výstavba spojovací chodby ZŠ
Na Stráni, Dìèín VI - celkové náklady
461 000 Kè
Pøístavba šaten a hygienického
zaøízení - tìlocvièna ZŠ, Vokolkova ul.,
Dìèín II - celk. náklady 10 321 000 Kè
Dùm dìtí a mládeže Dìèín - pøestavba
a pøístavba - celk. náklady 19 154 000 Kè
Stezka pro cyklisty a pìší soutok Labe
a Plouènice celk. náklady 9 209 000 Kè

BABY

sho
p

...pokraèování ze strany 1
Odhad nákladù je 14 387 000 korun,"
vysvìtluje starosta Vladislav Raška
a dodává, "nebudeme zateplovat, protože historická budova mìstského úøadu
je souèástí ètvrti Podmokly, kterou posuzuje národní památkový ústav jako
stavební historickou zónu a my bychom
neradi mìnili zateplením objektù vzhled
této dominanty." I u této akce platí,
že mìsto se do opravy pustí jedinì
v pøípadì, že na ni získá dotaci.
Pøipravuje se i regenerace sídlištì

prodejna Dìèín, OD KORÁL

Jsme Vám k dispozici rádi
poradíme, zodpovíme dotazy,
pomùžeme s výbìrem …… náš
servisní technik poradí pøi
aplikaci.
STOMIX Dìèín, spol. s r.o.
Dìlnická 691, Dìèín 4
tel.: 412 540 912
bezplatná infolinka 800 555 300
www.stomix.cz

koèárky
kojenecké zboží

Programy podpory bydlení
Ministr pro místní rozvoj Jiøí Paroubek
vyhlásil program „Podpora oprav
panelové bytové výstavby pro rok
2005“. Žadatelem o dotaci jsou vlastníci
domù. Žádosti se pøedkládají do podatelny Ministerstva pro místní rozvoj ÈR,
Staromìstské námìstí 6, 110 15 Praha 1,

v termínu od 4.dubna 2005 do 8. dubna
2005. Bližší informace, vèetnì tiskopisù
žádostí jsou zveøejnìny na internetových stránkách Ministerstva pro místní
rozvoj www.mmr.cz, odkaz bytová politika, odkaz programy, odkaz Programy
podpory bydlení pro rok 2005.

Internetová televize
Dìèínská radnice zvažuje vznik
internetové televize. Nepùjde o klasické
vysílání, ale archív reportáží o mìstì
Dìèín.
„Ètvrtý rok po sobì si necháváme
zhotovit videokroniku. Tedy reportáže
o dùležitých událostech ve mìstì.
Zahrnuje napøíklad rùzné investièní
akce a významné události. Od tohoto
roku nechceme záznamy na videokazetách, ale v elektronické podobì. Mohli
bychom je pak umístit na internetové
stránky,“ øíká tisková mluvèí mìsta
Romana Silvarová a dodává,“zatím
øešíme, zda to bude technicky možné.
Pøedevším aby archív reportáží nìjak
neomezil prohlížení stránek. Nesmí
se napøíklad stát, že pokud se více lidí
rozhodne naráz shlédnout reportáže,
aby celé stránky nápor nevydržely
a takzvanì spadly.“
Radnice souèasnì zveøejnila výzvu,
ve které žádá firmy i jednotlivce, kteøí
mají zájem o výrobu videokroniky,
k podání svých nabídek.
„Je to dùležité pøedevším pro budoucí
generace. Tak jako si nyní prohlížíme
staré dobové fotografie a filmové
záznamy, tak za padesát sto let budou
dnešní reportáže zajímavé pro naše
následovníky“, doplnila mluvèí.

Svatby
na zámku
Stanovené termíny pro konání svateb

Út-Ne - pøedstavení zaèínají v 17:30
a ve 20:00, Po jen od 20:00.
1.-3.4. NA DOTEK
4.-6.4. KOUSEK NEBE
7.-10.4. BLADE : TRINITY
11.-13.4. NENÁVIST
14.-17.4. od 16:30 a od 19:30 LETEC
15.-17.4. od 15:00 SLONISKO
A MEDVÍDEK PÚ
18.-20.4. PAPARAZZI
21.-24.4. KLAN LÉTAJÍCÍCH DÝK
25.-27.4. DVEØE V PODLAZE
28.4.-4.5. ROMÁN PRO ŽENY

na Dìèínském zámku jsou od mìsíce
èervna do záøí a to vždy poslední dvì
soboty v mìsíci. V tomto období zde
probìhne nejvìtší poèet sòatkù. V ostatních mìsících lze uskuteènit sòatek
po dohodì se správcem zámku.
Žádost o sòatek je nutné si podat
na matrice alespoò 3-4 mìsíce pøedem,
z dùvodu velkého zájmu. V loòském
roce se na Dìèínském zámku uskuteènilo 79 sòatkù.
Po dohodnutém termínu svatby
na Mìstském úøadì v Dìèínì je možné
zajistit svatební obøad také na zámku.
Cena za obøad zde èiní 2 500 Kè a
zahrnuje:
pronájem zámecké kaple nebo Sala
terreny
kvìtinovou výzdobu
hudební doprovod
parkovné max. 10 aut
režijní náklady (úklid, energie, mzdy
zamìstnancù)
Na pøání je možné zajistit:
souboj 500 Kè
zámecká garda (za jednoho èlena
500 Kè)
pronájem Salla terreny (altán v Rùžové zahradì) 700 Kè/hod.
Rùžová zahrada 700 Kè/hod.
pronájem Velkého nádvoøí 500
Kè/hod.
konání mimo sobotní termín 1250 Kè.
Svatba mùže mít klasickou i stylovou
podobu, záleží jen na výbìru. Jako
doplòkovou službu je možné zajistit
fotografa, obèerstvení apod.
Poplatky jsou hrazeny v kanceláøi
zámku nebo na recepci Zámku a kulturního støediska Dìèín v Divišovì ulici
(býv. Kass).
Informace na telefonních èíslech:
412 510 595, 608 029 000.

DÌTSKÁ PØEDSTAVENÍ od 15:30
2.4. MÌSÍÈNÍ POHÁDKA
9.4. NEZBEDNÍCI
23.4. O TØECH MALÝCH
PRINCEZNIÈKÁCH
FILMOVÝ KLUB od 17:30
4.4. VOJTÌCH ØEÈENÝ SIROTEK
11.4. od 17:00 METROPOLIS
18.4. PØÍBÌH O UPLAKANÉM
VELBLOUDOVI
25.4. ÈERNÁ KOÈKA, BÍLÝ KOCOUR

Øeditelky / øeditelé mateøských a základních škol v Dìèínì po dohodì
s odborem školství a kultury MìÚ Dìèín stanovují (podle § 34, odst. 2 zákona
è. 561/2004 Sb.)

ZÁPIS DO MATEØSKÝCH ŠKOL
V DÌÈÍNÌ
Termín pro podání žádosti o pøijetí dítìte k pøedškolnímu vzdìlávání pro školní
rok 2005/2006 je stanoven ve dnech
od pondìlí 16. kvìtna 2005 do úterý 17. kvìtna 2005 v dobì od 10,00 hodin
do 16,00 hodin.
Zápis dìtí se bude konat ve všech mateøských školách v Dìèínì. Zapsány mohou
být dìti, které do 31. srpna 2005 dovrší vìku tøí let. Dìti narozené po 31. srpnu
2002 mohou být zapsány pøedbìžnì.
Rodièe (zákonní zástupci), kteøí pøijdou s dìtmi k zápisu, s sebou pøinesou:
obèanský prùkaz,
vyplnìnou žádost o pøijetí dítìte k pøedškolnímu vzdìlávání
Žádost o pøijetí dítìte k pøedškolnímu vzdìlávání si mohou rodièe vyzvednout
pøímo v mateøské škole, nebo na MìÚ Dìèín, na odboru školství a kultury. 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.

Rada mìsta Dìèína dne 8. bøezna
schválila
- cenu tøistašedesátipìtidenní èasové
jízdenky pro obèany nad 70 let a souèasnì držitele èipové karty vydávané
DPmD, a. s. od 9. 3. 2005 ve výši 0,--Kè
v pásmu 0 a 1
- poskytnutí finanèní dotace organizacím a sdružením poskytujícím sociální
služby do 50 000,--Kè na subjekt
- Statut sociálního fondu mìsta Dìèín
vèetnì navýšení procenta tvorby
sociálního fondu
- memorandum mìsta Dìèín a spoleènosti MONREAL Dìèín, s. r. o., vyjadøující pøedbìžný zámìr vyvinout
spoleènou aktivitu smìøující k vybudování panoramatického výtahu na Pastýøskou stìnu v Dìèínì Podmoklech
neschválila
- plán investièních akcí nad 100 000
Kè u bytových domù spravovaných

Kino Snìžník

OSBD Dìèín pro rok 2005
rozhodla
- poskytnout obèanskému sdružení
AVAZ Dìèín finanèní pøíspìvek ve výši
25 000 Kè na sport. èinnost v roce 2005
- neposkytnout RSK Dìèín finanèní
pøíspìvek ve výši 40 000 Kè na sportovní èinnost v roce 2005.
vzala na vìdomí
- informaci plánovaných plošných
oprav chodníkù v roce 2005
souhlasila
- s užitím znaku mìsta Dìèína
pro „Obèanské sdružení Sluneènice
Dìèín na Obrazový prùvodce rokem
2004“
- s užitím znaku mìsta Dìèína v projektu „Obnova Tatier“
- s realizací projektu - Základní školy
Dìèín II, Kamenická 1145, pøíspìvková
organizace, „Krajina za školou“

Oblastní muzeum Dìèín

Výstava skalnièek
a cubulovin
1. - 3. dubna 2005

Program divadla
3.4.
6.4.
8.4.
12.4.
13.4.

14:00
19:00
19:00
19:00
19:00

14.4.
17.4.
20.4.
22.4.
24.4.

19:00
14:00
19:00
19:00
19:00

26.4. 19:00
28.4. 19:00
29.4. 19:00

Dáda Patrasová
Love story
Goldoniáda
Kosa
9. koncert abonentního
cyklu KPH 2004-2005
Krysaø
Bohatýrská pohádka
Barokní kvarteto
Balada pro banditu
Kdo se bojí Virginie
Woolfové?
Jarní koncert DSO
Ladislav Chudík
Velká zebra aneb Jakže se
to jmenujete?

ARMEX HOLDING a. s.
STØEDISKO ARMATUR
Námìstí 5.kvìtna 46/1, 405 02 Dìèín 3

tel.: 412 526 500-2, fax: 412 526 536, e-mail: obchod@armex.cz, www.armex.cz

VELKOOBCHOD - MALOOBCHOD
otevøeno po-pá 6,30-16,00
PLYNOVÉ KOTLE, KOTLE NA TUHÁ PALIVA, ZÁSOBNÍKY TUV,
DESKOVÉ RADIÁTORY, KOUPELNOVÉ ŽEBØÍKY,
ÈLÁNKOVÉ RADIÁTORY, ÈERPADLA, EXPANZNÍ NÁDOBY,
ELEKTROCENTRÁLY, KOMPRESORY, PNEUMATICKÉ NÁØADÍ
Inzerát slouží zároveò jako KUPÓN NA SLEVU 10% na celý sortiment. Platnost: duben 2005.
Televize Lyra, Mìsto Dìèín a Mìstská knihovna v Dìèínì Vás zvou na veøejnou
prezentaci videodokumentu

DÌÈÍNSKÝ VÝLETNÍK
Mìsto Dìèín, ve spolupráci s TV Lyra s.r.o., vyrobilo v roce 2004 a 2005 sérii
10 dokumentù o mìstì Dìèínì a jeho okolí s názvem „Dìèínský výletník“.
Z tìchto dokumentù vznikla videokazeta a DVD se stejným názvem. Rádi
bychom Vás s tímto dokumentem seznámili, a proto Vás zveme na veøejnou
produkci tohoto videofilmu. Ta se uskuteèní 31.3.2005 ve ètvrtek, 16,00 - 17,30
hodin na malém sále v Mìstské knihovnì v Dìèínì. Tyto dokumenty budou
od bøezna 2005 vysílány každá poslední úterý v mìsíci v ranním bloku vysílání
TV Lyra a o ètrnáct dní déle reprízovány. (Díl 1 - Dìèín.: 22.3., 12.4., Díl 2 Podmokly: 26.4., 10.5.)

Úøad pøipravuje výroèní zprávu
Mìstský úøad Dìèín letos poprvé vydá
výroèní zprávu za uplynulý kalendáøní
rok. „Zhotovení výroèní zprávy je
jedním z bodù akèního plánu, který
je souèástí hodnotící zprávy v rámci
projektu CAF, do kterého se náš úøad
zapojil v loòském roce,“ sdìlil Vítìzslav
Vlèek, vedoucí kanceláøe vedení úøadu

a manažer projektu CAF. Výroèní
zpráva mìstského úøadu bude obsahovat
fakta související s èinností jednotlivých
odborù mìstského úøadu. „Obèané
se napøíklad dozví, kolik jednotlivé
odbory mìstského úøadu vydaly za uplynulý kalendáøní rok rozhodnutí, kolik
øešili pøestupkù, jaký poèet stížností
úøad vyøizoval, kolik se uskuteènilo
v Dìèínì svatebních obøadù a mnoho
dalších údajù,“ popsal Vítìzslav Vlèek
obsah výroèní zprávy, která bude
zveøejnìna do konce dubna.
Výroèní zprávu obèané najdou
na internetových stránkách mìsta
(ve vstupních halách úøadu na Mírovém
námìstí a v ul. 28. øíjna je internet
zdarma). Nahlédnout do zprávy budou
moci obèané také na sekretariátu
starosty mìsta i tajemníka mìstského
úøadu. Data z výroèní zprávy budeme
také prùbìžnì zveøejòovat ve zpravodaji
mìsta.

- speciální zakládání (piloty,
mikropiloty)
- rekonstrukce betonových
konstrukcí a mostù
- sanace sesuvù a skalních
objektù
- statické zajištìní stavebních
objektù
- projektování stavebních prací

- geotechnické prùzkumy
- hydrogeologické posudky
- projektování a inženýrská
èinnost
- geotechnický monitoring
- nakládání s nebezpeènými
odpady
- hornická èinnost a èinnosti
provádìné hornickým
zpùsobem

AZ SANACE a.s.
Pražská 53
400 01 Ústí nad Labem
tel.: 475 201 690
fax: 475 201 691

AZ Consult, spol. s r.o.
Klíšská 12
400 01 Ústí nad Labem
tel.: 475 669 211
fax: 475 669 214

e-mail: az.sanace@azsanace.cz e-mail: azconsult@azconsult.cz
www.azconsult.cz
www.azsanace.cz

