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Internetové stránky mìsta
Nové internetové stránky mìsta si v øíjnu prohlédly stovky návštìvníkù. Ti se
nejvíce se zajímali o aktuální informace a
o mìstský útulek. Podle ankety se zhruba
polovinì návštìvníkù nové stránky líbí.
Internetové stránky mìsta Dìèín fungují již od roku 1997. Od té doby zmìnily
tøikrát svou podobu, naposledy 1. øíjna
2005. Svým návštìvníkùm nabízejí
mnoho novinek.
Uživatelé mají možnost vyjádøit se
k rùzným tématùm radnice prostøednictvím diskuzí, dále zde novì funguje
bezplatná inzerce, obèané se mohou také
pøímo otázat v sekci dotazy, èi využít
fulltextového vyhledávání. Další novinkou je RSS kanál sloužící k rychlému
a snadnému zjištìní novinek na našich
stránkách. Web www.mudecin.cz je
navržen tak, aby splòoval standardy
sdružení Web Blind Friendly a byl tak

snadno pøístupný i pro obèany se zrakovým postižením.
Na úvodní stranì nyní návštìvníci
naleznou tøeba i pøedpovìï poèasí, aktuální anketu nebo se mohou zaregistrovat
k odbìru novinek z radnice prostøednictvím e-mailu.
Nejvíce lidé využívají aktuální informace z dìní ve mìstì, zobrazující se hned
na úvodní stranì a v sekci zpravodajství.
Èasto navštìvovaný je mìstský útulek,
dále pak informace pro turisty, dynamické mapy Dìèína a kulturní kalendáø.
Èasto procházenou sekcí je Mìstský úøad
Dìèín a jeho telefonní seznam i rozmístìní jednotlivých odborù.
Pokud chtìjí obèané zveøejnit nìjakou
kulturní èi sportovní akci, mohou se
obrátit na správce stránek, e-mail:
sarka.dolkova@mudecin.cz èi telefon:
412 593 161.

Mìsto

s.r.o.
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Stále není jasné, zda v Dìèínì budou
znovu jezdit osobní lodì.
Zatím jsou dva zájemci o provozování
osobní lodní pøepravy a mìsto chce
finanènì podpoøit pouze dobøe zpracovaný podnikatelský zámìr. Na svém
posledním zasedání zastupitelé projednávání odložili.
Naposledy mìsto podpoøilo osobní
lodní dopravu v roce 2002 èástkou
270 000 korun. Podnikatel ale poté své
aktivity pøesunul jinam.

Zámek je vybaven novým nábytkem i
Opravy na Novém mostì skonèí na konci litopadu, kdy by mìl být opìt otevøen
provoz v obou smìrech.
foto: Ladislav Neuman
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www.mudecin.cz

Uzávìrka tohoto èísla:
29.10.
Uzávìrka pøíštího èísla:
11.11.
Roznos pøíštího zpravodaje: 15.11.
Náklad:
25 000 ks
Telefon tiskové mluvèí: 412 593 101
Telefon na redakci:
412 523 284
Inzerce:
774 200 632
412 523 284

zabezpeèení okna proti vysazení
bezpeènostní klika proti odvrtání
tepelná prostupnost skla U=1.1 Wm2K
5 komorový systém v cenì 3 komorového
teplý ocelový distanèní rámeèek

ö celková tepelná prostupnost
oken U=1,2 Wm2K
VHODNÉ PRO RODINNÉ I PANELOVÉ DOMY
okna i dveøe si mùžete objednat vèetnì žaluzií
platnost akce do 30. 11. 2005

DÌÈÍN

Benešovská 432, Dìèín II
(bývalá budova NAREX - 2. patro)

tel.: 412 523 283 • mobil.: 777 556 531
e-mail: obchod.decin@royalplast.cz

Stavebníci zaènou pracovat v okolí
basketbalové haly v Maroldovì ulici.
Celý novì zrekonstruovaný objekt totiž
stále funguje v provizorním provozu.
„Jednou z podmínek kolaudace je
dokonèení úprav venkovního prostøedí.
Další podmínkou je stavba opìrné zdi
zpevòující svah, který je ve smìru
ke Sládkovì ulici.
Nakonec zajištìní dostateèného poètu
parkovacích míst,“ vysvìtluje místostarosta Václav Lešanovský.
Práce budou stát necelých 7 mil. korun.

Zájemci o inzerci mohou telefonovat na mobil 777 18 19 20.

padního køídla, hned pod nimi byly
pro návštìvníky letos otevøeny i další
prostory, tentokrát zaøízené historickým
mobiliáøem. Jsou zde k vidìní vìci související s rodem Thunù.
První patro bude pøedevším reprezentaèní.
Každý kus nábytku je unikátem.
Øemeslníci používali i exotická døeva
jako dýhu z africké Ghany. Vybírat materiál odjeli pøímo na èerný kontinent.
Napøíklad kulatý stùl v konferenèní
místnosti má prùmìr dva a pùl metru

všech
značek

NÍZKÉ CENY

tel.: 602 884 586
Pod Lesem 1320/18, 405 02 Děčín IV
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vyšetøení zraku
aplikace kontaktních èoèek
velký výbìr brýlových obrub
sluneèní brýle POLAROID,
ADIDAS
% brýlová skla NIKON,
TRANSITIONS
% kontaktní èoèky O2 OPTIX

Tø. Ès. legií 1083/10, 405 02 Dìèín IV
telefon: 412 531 434
Vydává Mìsto Dìèín

www.mudecin.cz

adresa: Mìstský úøad Dìèín, Mírové námìstí 5, 405 38 Dìèín IV
e-mail: mesto@mudecin.cz  www.mudecin.cz  tel.: 412 593 111.

Vychází mìsíènì nákladem 25.000 výtiskù. DTP a tisk:
komunikaèní agentura PRpro, s.r.o.
MK ÈR E14498

a váží 160 kilogramù.
Nìkteré místnosti ale na nový nábytek
ještì èekají.
V nových reprezentaèních prostorech
se budou konat konference a dùležitá
jednání. Zástupci mìsta zde mohou
pøijímat významné návštìvy. V plánu
jsou i svatby
„Prohlédnout si je, ale mohou i návštìvníci v rámci bìžné prohlídkové trasy.
Tyto prostory byly v minulosti pøístupné
a nechceme na tom nic mìnit. Výjimka
mùže nastat v situaci, kdy se v nich bude
konat uzavøená akce,“ dodává místostarosta Václav Lešanovský.

Spuštìn jedinìèný eshop
Ceny nepochopíte, uvidíte :-)
Cokoliv si objednáte v klidu doma, tøeba
v noci, Vám druhý den dovezeme, pokud
danou vìc budeme mít skladem.

Skladem mnoho notebookù IHNED
k odbìru, ASUS, HP, ACER, IBM aj.
HORES ÈR, s.r.o. tel. 412545803
Jungmannova 625/11, Dìèín IV

www.horescr.cz

SVOZ TETRAPAKÙ
nedìle - 6. 11.

Vypláchnuté a suché mìsta
tetrapakové
Zpravodaj
obaly odložte v uvedený termín
v igelitových pytlích ke kontejnebude 14deník
rùm na tøídìný odpad. Dìkujeme.

Úspìšný svoz tetrapaku
První nedìli v mìsíci øíjnu se ve mìstì
opìt uskuteènil sbìr tetrapackù.
Tentokrát bylo odevzdáno 475 oranžových pytlù o celkové hmotnosti
670 kg. Sbìr se uskuteènil i na nových stanovištích na separaci odpadù
a patøil k tìm úspìšnìjším.

Mìsto pøispìje na ultrazvuk

AUTOSERVIS

Bc. Pavel Kròák

Dotazy, námìty a pøipomínky pro zpravodaj Mìsta Dìèína:

e-mail: zpravodaj@prpro.cz  tel.: 412 523 284
adresa: PRpro, s.r.o., Beneovská 432, 405 01 Dìèín II

Dìèínský zámek má další atrakci,
prostory vybavené novým, nezvykle
moderním nábytkem. Na míru ho vyrobila za témìø 2 miliony korun ústecká
firma.
„Je to moderní nábytek v místech, kde
by lidé asi spíše oèekávali historický.
Jde ale o zajímavou kombinaci zámeckých prostor a moderního vybavení
a já osobnì jsem spokojen. Potøebujeme
zajistit funkènost prostor,“ øíká místostarosta Václav Lešanovský.
Místnosti jsou v prvním patøe jihozá-

Chystají se úpravy NONSTOP
Brychta
okolí "Maroldovky"
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(snižuje bod rosení nejménì o 10% a vylepšuje koeficient
prostupnosti tepla)

NOVÁ POBOÈKA

v Dìèínì stoupá.
„Za týden se jedná asi o 15 až 20
odtahù, tedy 60 až 80 odtažených aut
do mìsíce,“ upøesnil øeditel Horák.
Odtažení auta pøitom není pro øidièe
pøíliš levnou záležitostí.
„Odtah jako takový stojí 1000 Kè,
parkování za každý zapoèatý den 250 Kè.
Pokud si øidiè auto vyzvedne ještì v den
odtahu, zaplatí 1250 Kè. Poté ještì
uhradí pokutu“, dodává Marcel Horák.
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DÌÈÍN

NEPRODEJNÝ VÝTISK - ROZIØUJE SE ZDARMA

Osobní lodì Pozor na špatné parkování! i
v Dìèínì?
Dìèínští strážníci zaèali èastìji odtahovat auta v centru mìsta.
Øidièi totiž nerespektují pøedpisy a svá
auta odstavují tak, že brání v plynulosti
dopravy a pøekážejí ostatní úèastníkùm
silnièního provozu.
„Nejèastìji je to stání vozidel v køižovatkách, pøed pøechody pro chodce nebo
pøímo na nich,“ øíká øeditel mìstské policie Marcel Horák.
Dìèínská mìstská policie nemá odtahovou službu po ruce neustále. Mìsto
si najímá soukromou firmu. Mùže
tedy nastat situace, kdy speciální auto
odjede k nehodì a není strážníkùm i hodiny k dispozici. I pøesto poèet odtahù

ÈR
è. 9/2005 HORES
Professional computer systems

Reprezentaèní prostory dìèínského zámku jsou novì vybaveny moderním
nábytkem. Na míru jej za zhruba 2 miliony korun vyrobila ústecká firma.
foto Jan Wetzstein

Dìèínská nemocnice bude mít nový
ultrazvukový pøístroj. Mìsto na jeho
koupi pøispìje zhruba ètyømi miliony
korun.
„Jde o pøístroj urèený k ultrazvukovému vyšetøení celého tìla, lékaøi ho
používají k diagnostice,“ informoval øeditel nemocnice Miloslav Øehák.
Dosud používaný ultrazvukový pøístroj koupila nemocnice pøed tøinácti
lety a každý rok je na nìm vyšetøeno
zhruba 4 tisíce pacientù. Nyní už dosluhuje a je nutný nákup nového. Zatím ale
není jasné, kolik pøesnì mìsto na pøístroj
ze svého rozpoètu pøispìje.
„Zatupitelé schválili cílenou pomoc,
nikoli konkrétní èástku. O pøesný výši
dotace se rozhodne až po probìhnutí
výbìrového øízení na nákup digitálního
zaøízení“ vysvìtluje starosta Vladislav
Raška.
Mìsto Dìèín za posledních zhruba
dvanáct let pomohlo nemocnici pøi nákupu øady nových pøístrojù, celkem
pøispìlo více než 15 milionù korun.

„Nemocnice sice nepatøí mìstu, co se
majetku týèe, ale je nedílnou souèástí
Dìèína a její klienti jsou v pøevážné
vìtšinì jeho obèané. Proto ji budeme
i nadále podporovat,“ dodává starosta.

i

VÝMÌNA OBÈANEK
do 31.12.2005

Všichni, kteøí mají obèanský
prùkaz typu knížka nebo karta bez
hologramu si ho musejí nechat
do konce roku vymìnit za nový.
Týká se to tedy prùkazù vydaných
pøed 31. 12. 1994.
Výjimku dostali lidé starší 70 let,
ti si mohou prùkaz ponechat, bude
akceptován na všech institucích.
Výmìna je zdarma. Pokud ji
ovšem èlovìk neudìlá do konce
roku, mùže dostat pokutu od 100
do 1000 korun.
V Dìèínì zatím bylo vymìnìno
témìø 13 500 obèanských prùkazù
obèanù mìsta.
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SPEI
TAŽNÁ ZAØÍZENÍ

TLUMIÈE PÉROVÁNÍ

ZPRAVODAJ
Pøeplòování nádob na odpady má své øešení

Platby
za odpady na území mìsta
V Dìèínì platí Obecnì závazná vyhláška mìsta Dìèín o místním poplatku

za provoz systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálních odpadù. Podle této vyhlášky se od r. 2002 tento poplatek od obèanù
mìsta vybírá.
Poplatníkem je fyzická osoba, která má v Dìèínì trvalý pobyt. Za domácnost mùže
být poplatek odvádìn spoleèným zástupcem, za rodinný dùm vlastníkem, za bytový
dùm správcem. Formuláø pro ohlášení spoleèného zástupce je k dispozici na odboru
ekonomickém MìÚ, podatelnì MìÚ a na internetových stránkách mìsta (odkaz
formuláøe - odbor ekonomický). Poplatníkem je i osoba, která má na území mìsta
Dìèín ve vlastnictví stavbu urèenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které
není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.
Poplatek na osobu èiní 500,- Kè na kalendáøní rok. Roèní výše poplatku vychází
z maximální sazby stanovené zákonem o místních poplatcích, pøi jejím stanovení
se vychází m.j. z výše nákladù mìsta na sbìr a svoz netøídìného komunálního odpadu
v pøedchozím roce. Poplatek ve výši 500,- Kè. na osobu a kalendáøní rok je splatný
za 1.pol. do 31. bøezna každého roku a za 2.pol. do 30.záøí každého roku a mùže být
zaplacen jednorázovì k termínu 1. splátky poplatku (tj. do 31. bøezna každého roku).
1. Od poplatku jsou osvobozeny (tzn. neplatí poplatek) fyzické osoby :
- starší 80-ti let (platí od r. 2003)
- dìti, a to pouze za kalendáøní mìsíc roku, ve kterém se narodily (platí od r. 2003)
- fyzické osoby, které mají na území mìsta Dìèín stavbu urèenou nebo sloužící
k individuální rekreaci se zastavìnou plochou menší než 20 m2.
2. Poplatek neplatí fyzické osoby s trvalým pobytem ve mìstì:
- pokud jsou déle než 1 rok umístìny ve zdravotnickém nebo sociálním zaøízení
- po dobu výkonu trestu, popø. pobytu ve vazební vìznici
- které se zde dlouhodobì nezdržují (déle než rok) z dùvodu :
a) pobytu v cizinì (doloží èestným prohlášením)
b) pobytu v jiné obci (prokáží dokladem o zaplacení poplatku za nakládání s odpadem v obci, v níž se zdržují). Na správu místních poplatkù se mimo jiné vztahuje
zákon o správì daní a poplatkù. Dle platných zákonných pøedpisù pøi nezaplacení
poplatku vèas nebo ve správné výši vymìøí správce poplatku poplatek platebním
výmìrem. Vèas nezaplacený poplatek se mùže zvýšit až na trojnásobek.
Nedoplatky poplatku jsou vymáhány rùznými formami daòové exekuce, napø.
naøízením srážek ze mzdy, dùchodu, resp. jiné odmìny dlužníka, dále pøikázáním
pohledávky na penìžní prostøedky dlužníkù na úètech u penìžních ústavù. Správce
poplatku rovnìž mùže naøídit exekuci prodejem movitých vìcí dlužníka. V pøípadì
nezaplacení poplatku v termínech stanovených platnou mìstskou vyhláškou proto
dojde k navýšení celkového nedoplatku jak o sankèní zvýšení poplatku, tak o náklady spojené s exekuèním øízením.
Podrobnìjší informace k místnímu poplatku za provoz systému nakládání
foto: Jan Wetzstein
s komunálním odpadem vám poskytnou pracovníci odd. správy daní a poplatkù
Jedním z nejvíce diskutovaných problémù ve vztahu k systému sbìru smìsného odboru ekonomického MìÚ Dìèín, který zajišuje správu tohoto poplatku
komunálního odpadu je pøeplòování odpadových nádob a s tím související nepo- (tel. 412 593 405, 412 593 406, 412 593 421).
øádek na stanovištích. Zdánlivì neøešitelný problém má však celkem jednoduché
s.r.o.
øešení.
Odpadové nádoby se pøidìlují dle poètu poplatníkù pøihlášených k trvalému
pobytu v pøíslušné nemovitosti. Velikost obsahu nádoby urèuje obecnì závazná
Masarykovo námìstí 2/2, Dìèín I
vyhláška mìsta Dìèína è. 17/2004. Pokud jsou tedy nádoby pøeplnìné, znamená to,
tel.: 412 510 982, po - pá 8 - 17 hod.
že obsah, stanovený vyhláškou není pro konkrétní obyvatel nemovitosti dostaèující.
- brýle na poèkání
- vrtané obruby
Pøíèinou mùže být jednak netøídìný komunální odpad, to znamená, že v nádobì jsou
vìci, které tam evidentnì nepatøí. Napøíklad PET lahve, kartónový papír, sklo
- mìøení zraku
- sluneèní brýle
a velkoobjemový odpad. Druhou pøíèinou pøeplnìní mùže být nadmìrná spotøeba
a tím i vznik vìtšího objemu odpadu oproti vymezené velikosti dané vyhláškou.
- pouzdra, øetízky
- divadelní kukátka
V neposlední øadì však pøeplnìnost mùže vzniknout nevyhovujícím intervalem
vývozu.
Øešení takto vzniklé situace mùže být následující. První možností je pøiobjednání
odpadových nádob, nebo zvýšení èetnosti vývozu. V obou pøípadech se jedná o
nadstandardní službu za úplatu. Obì služby lze objednat u Technických služeb
Dìèínská radnice vystìhovala prvního prostøedkù mìsta", dodal místostarosta
Dìèín, a. s. Na telefonním èísle 412 557 050 dostanou obèané vyèerpávající inforneplatièe
z mìstského bytu. Stalo se tak Lešanovský.
mace o nejvhodnìjším øešení vzniklé situace vèetnì cen za tyto služby.
Do ústecké ubytovny byly pøevezeny
Technické služby mìsta Dìèína, a. s. v bytì v Želenické ulici na základì
osobní vìci i nábytek neplatièe. Mìsto
soudního rozhodnutí o exekuci.
"Koncem záøí jsme vystìhovali nájem- Dìèín za nìj muselo zaplatit èástku
níka v Želenické ulici. Mìstu dluží 170 za ubytování na první mìsíc, jak naøizuje
tisíc korun," uvedl místostarosta mìsta soudní rozhodnutí, ale dotyèný sám
Václav Lešanovský. Radnice mùže proti se do ubytovny musí bìhem tohoto
neplatièùm postupovat trojím zpùso- období nastìhovat a sjednat si s jejím
bem. Mùže je ubytovat ve vlastní uby- majitelem prodloužení smlouvy. Pokud
tovnì nebo pøípad dovést až k exekuci. tak neuèiní, pøijde o možnost náhradního
Tøetím øešením problému je dražba bytu ubytování a jeho vìci budou pøemístìny
i s nájemníkem, kterému soud již zrušil do skladu. Po dalším mìsíci vybavení
poputuje na skládku.
nájemní smlouvu.
Do konce roku by mìlo dojít k dalšímu
Nejvìtším problémem u tohoto pøípadu bylo nalézt náhradní ubytování. Pro- exekuènímu vystìhování v ulici Ruská,
støednictvím správce èásti mìstských avšak zatím se èeká na soudní rozhodbytù, firmy Tommi - Sever, je nalezlo nutí.
Radnice nevede poøadník žadatelù
v Ústí nad Labem, nebo rozsudek
neøíká, že neplatiè musí být ubytován o byt, o osudu tímto zpùsobem uvolnìve stejném místì, kde doposud bydlel. ných bytù rozhodne bytová komise. Tyto
"Mìsto žádnou ubytovnu pro neplatièe byty by mohli obsadit lidé v bytové
nemá. Uvažovali jsme sice o jejím posta- nouzi.
vení, našli jsme zhruba deset lokalit, kde
"I toto øešení má ale svá úskalí, èasto
by mohla být postavena. Vždy jsme však jde o lidi s nedostateènými pøíjmy, kteøí
narazili na nesouhlas místních lidí, kteøí mohou mít potíže s realizací rekono neplatièe ve svém blízkém okolí strukce. V úvahu pøipadá také dražba
nestojí. Dalším dùvodem byla také uvolnìného bytu," uvedl starosta mìsta
možnost lepšího využití finanèních Vladislav Raška.

OÈNÍ OPTIKA Jana Hrdlièková

Mìsto stìhuje dlužníky

ZPRAVODAJ

Kino Snìžník SD Støelnice
Program na listopad 2005. Promítáme
od 17.30 a od 20.00
3.-9.11. pá-so, po ve 20.00
HRUBEŠ A MAREŠ JSOU
kamarádi do deštì
4.-5.11. od 15.30 a 17.30 VALIANT
10.-13.11. od 17.30 NAPOLA
10.-13.11. od 20.00 NOÈNÍ LET
11.-13.11. od 15.30
WALLACE a GROMIT
14.-16.11. od 20.00 TEMNÉ VODY
15.-16.11. od 17.30 GÓÓÓL
17.-18.11. od 15.00 a 17.30 pá v 17.30
BIBI BLOCKSBERG:
TAJEMSTVÍ MODRÝCH
SLOV
17.-20.11. èt-pá od 20.00 so-ne od 17.30
a 20.00 TÌŽKÁ VÁHA
18.-20.11. od 15.30 STRAŠPYTLÍK
21.-24.11. po od 20.00 út-èt od 17.30
LEGENDA O ZORROVI
22.-24.11. od 20.00 KLÍÈ
25.-27.11. od 17.30 OLIVER TWIST
25.-27.11. od 20.00 EROS
28.11.
MÙJ MILÁÈEK RÁŽE
6,65
29.-30.11. PROKLETÁ
ARGENTINA
DÌTSKÁ PØEDSTAVENÍ od 15.30
26.11.ZAHRADA pásmo pohádek
FILMOVÝ KLUB od 17.30
7.11. JARO, LÉTO, PODZIM,
ZIMA... A JARO
14.11. BØEZOVÝ HÁJ
21.11. PAN TADEÁŠ
28.11. MÙJ MILÁÈEK RÁŽE 6,65

OO sochu
je zájem
bustu maršála Rybalka, která stála
na Folknáøích, je zájem. Dìèínští radní
nechali asi 600 kilogramù vážící sochu
z pietního místa pøestìhovat do mezidepozitáøe archivu na dìèínském zámku.
„Je celá øada zájemcù, mezi nimi
i vojenské muzeum. Zatím jsme ale
ve fázi, kdy se hodláme dopisem obrátit
na ukrajinské rodištì maršála a bustu
nabídnout zdejší radnici nabízíme“,
øíká starosta Vladislav Raška a dodává
„pokud o sochu nebudou stát, zaèneme
jednat o dalším možném øešení. Zcela
urèitì depozitáø na zámku je pro bustu
jen pøechodné místo.“
Radní se bustou zaèali zabývat poté, co
ji opakovanì pomalovali vandalové barvou a spolu s ní i ponièili náhrobky,
pøipomínající padlé za II. svìtové války.
Oprava busty stála radnici zhruba
10 tisíc korun.
„Ten dùvod samozøejmì není jen
finanèní, ale dùvod je spojený rovnìž s
historií. Nespojujeme události II. svìtové války v našem mìstì s touto osobou.
Domníváme se, že pietní místo na Folknáøích je dùstojné i bez busty maršála
Rybalka tak, jak tomu bylo do roku
2002“, dodává starosta.
Podle historikù se totiž armáda pod velením maršála Rybalka na osvobození
Dìèína nepodílela. V polovinì sedmdesátých let si bustu nechal na zakázku
vyrobit dìèínský podnik, který nesl
maršálovo jméno. Bustu pak v roce 2000
koupilo mìsto a umístilo na pietní místo.
Krátce na to se stala terèem vandalù,
kteøí ji pomalovali rùžovou barvou.
Na konci letošního léta bustu i okolní
náhrobky nìkdo postøíkal èerveným
sprejem a namaloval rudé hvìzdy
a nápis KGB.

12.11. - 18.00 Oslavy 155. výr. založení
školy Dìèín - Libverda
13.11. - 15.00 Odpoledne s dechovkou
19.11. - 10.00 „DÌTSKÁ PORTA“
20.11. - 15.00 Odpoledne s dechovkou
24.11. - 15.00 Zasedání zastup. mìsta
27.11. - 9.00 Akvaristické trhy
28.-29.11. - 9.00 Prodejní akce

pořádá v Ústí n. L.

DVOULETÉ STUDIUM
GRAFOLOGIE A PSYCHOLOGIE
STUDIUM JE AKREDITOVÁNO MŠMT ČR
Podrobné info a info o přijímacích písemných testech na:
www.grafo-pevna.tk, nebo tel.: 777 071 936,
e-mail: blanka.pevna@seznam.cz

Básnická
soutìž
9. roèník básnické Literární ceny
Vladimíra Vokolka 2005 se uskuteènil
v dìèínské knihovnì.
Podle øeditele knihovny Ladislava
Zoubka se pøihlásil do soutìže vysoký
poèet úèastníkù. Bylo jich 102, což je
dvakrát tolik než loni.
Pøihlašovali se amatérští básníci
i z jiných èástí republiky. Jak dáváte
o soutìži vìdìt?
O soutìži zasíláme informace do všech
regionálních periodik, radií a televizních
stanic. Zasíláme informaèní dopisy
i na všechny katedry vysokých škol,
které se zabývají èeských jazykem,
literaturou, bohemistikou. Tìch je asi
45. Samozøejmì informace jsou i na literárních serverech a èasopisech.
Kvalita soutìžících a jejich prací se
èasem zlepšuje nebo naopak?
Kvalita je kolísavá jako ve všech
oblastech lidského života. Bohužel slabší byla u mladší kategorie 15-18 let. Tam
jsme letos vùbec neudìlili první a druhé
místo. Potìšil nás ale zájem, pøihlásilo
se dvakrát více lidí než loni. Prùmìr
za všechny roèníky je pak 80 úèastníkù.
Podle jakých kriterií se udìlovaly
ceny?
Rozhodující byla obsahová stránka,
novost jazyka a poetiky, možný pøínos
v literatuøe.
Kdo tvoøil porotu?
Syn Vladimíra Vokolka, po kterém je
soutìž pojmenována, Václav Vokolek
byl pøedsedou poroty. Dále v ní zasedla
divadelní dramaturgynì Marta Ljubková, pedagog bohemistiky na PF UJEP
a básník Radek Fridrich, literární teoretik, redaktor a kritik Michal Jareš,
dìèínský básník Tomáš Øezníèek.
Pøekvapil vás nìkterý z úèastníkù?
Asi nejvíc pøekvapili vítìzové obou
starších kategorií vytøíbeným jazykem
a zajímavou poetikou. Ale nebyl jsem
èlenem poroty, takže nejsem pøíliš kompetentní toto hodnotit.
Jaká byla cena pro vítìze?
Dostali hodnotné knižní ceny, diplom
a ke slavnostnímu pøedání cen byl vydán
tištìný sborník ocenìných prací, který
všichni úèastníci zdarma dostali nebo
dostanou, pokud nemohli pøijet
Co je hlavním smyslem soutìže?
Nalézat nové básnické talenty a pøipomínat tak významného dìèínského básníka a esejistu Vladimíra Vokolka.

Program hokeje (II. NHL)
6.11.
13.11.
20.11.
27.11.
30.11.

17.00
17.00
17.00
17.00
18.00

Dìèín - Most
Dìèín - Kobra Praha
Dìèín - Teplice
Dìèín - Klášterec
Dìèín - Hvìzda Praha

ZPRAVODAJ

Rada mìsta Dìèína dne 4. øíjna
schválila
- pøijetí a následný komisní prodej
dvou kusù støelných zbraní brokovnic
dvojek, systému Hamerles ráže 16/16,
které Mìsto Dìèín získalo jako dìdictví
na základì usnesení okresního soudu,
ve kterém okresní soud rozhodl o vydání majetku ve prospìch mìsta Dìèín
- v rámci akce „ZOO škola, støedisko
enviromentální výchovy“ - 1. provedení
víceprací na správní budovì v celkové
výši cca 234 384,- Kè s tím, že faktura
za tyto práce bude proplacena nejpozdìji v mìsíci èervnu roku 2006
2. rozšíøení zakázky o provedení
opìrné zdi za objektem správní budovy
v celkové výši 229 287,80 Kè s tím, že
faktura za tyto práce bude proplacena
nejpozdìji v mìsíci èervnu roku 2006
3. provedení víceprací na objektu
Sulawesi v celkové hodnotì 145 474,90
Kè s tím, že faktura za tyto práce bude
proplacena nejpozdìji v èervnu roku
2006 - 4. prodloužení termínu dokonèení stavby z 10. 1. 2006 na 10. 3. 2006
- pronájem nebytových prostor o výmìøe celkem 18,60 m2 vèetnì technologie kompaktní pøedávací stanice
v objektu è. p. 1932 Tržní ul., Dìèín IV,
pro spoleènost TERMO Dìèín a. s.,
Oblouková 25, Dìèín I, za nájemné 1,Kè roènì
- výsledky losování žadatelù o pøidìlení sklepních kójí v objektu Tržní
1932/26, Dìèín IV, dle pøiložených
seznamù dùvodové zprávy
- poskytnutí finanèní dotace
do 50 000,- Kè organizacím a sdru-

tøete!
a
n
o
t
i
S nám

žením poskytujícím sociální služby
- provedení výmìny vodovodního
potrubí v domì è. p. 242 Mírové nám. 4,
Dìèín IV, spravovaného TOMMISEVER s. r. o. Ústí n/L Dìèín, dle
nabídky è. 1 dùvodové zprávy
rozhodla
- o zadání zakázky zájemci SaM silnice a mosty Dìèín a. s., Oblouková 416,
Dìèín 3, IÈ: 25042751 po projednání
zprávy hodnotící komise z jednacího
øízení zakázky „Pøístavba sportovní
haly Marodova - Rekonstrukce komunikace obslužné a pro pìší, parkování
stání“
souhlasila
- s užitím znaku mìsta Dìèína ve støedovém kruhu palubovky Sportovní haly
Dìèín, Maroldova ul.

Pro stálé zákazníky lepší ceny
a mnoho dárků!
MÍCHÁNÍ BAREV NA POČKÁNÍ

Prodej bývalé školy

(vedle DDM)

Dìèínská radnice prodá budovu bývalé školy v Pivovarské ulici. Rozhodli tak
zastupitelé.
"Jediným žadatelem je Výchovný
ústav a støedisko výchovné péèe v Boleticích. Cena je stanovena podle znaleckého posudku ve výši 1 974 930 korun.
Zároveò s prodejem bude zøízeno
na dobu urèitou vìcné bøemeno. Bude
se týkat toho, že zde budou nadále
fungovat školní dílny do doby, než se
v budovì na Máchovì námìstí vybudují
pùdní prostory pro tento úèel," øíká
místostarosta Pavel Jeøábek.
Výuka v budovì skonèila loni v èervnu.

SLUŽBY

tónování barevných odstínů nátěrových hmot a omítek,
odborná poradenská služba

SORTIMENT
kompletní sortiment barev a laků, malířské a fasádní barvy,
malířské nářadí, tmely, lepidla, montážní pěny, silikony
Spolchemie-Sadurit, Ostacar, Epoxy

Teplická 40
405 02 Děčín IV

tel.: 412 530 071
fax: 412 544 339
servisní linka: 603 278

otevírací doba:

po - pá 7 - 18 hod.
701 sobota 8 - 12 hod.

Jednání o budoucnosti podzámèí pokraèují
Mìsto Dìèín odmítá, aby z podzámèí
vznikla státem chránìná kulturní památka. Pokud by se tak stalo, nemohlo by
zde v budoucnu vzniknout nyní tolik
diskutované koupalištì, které v anketì
i petici podpoøili sami obyvatelé mìsta.
„O vyjádøení nás požádalo ministerstvo kultury, které øešilo žádost
Iniciativy pro dìèínský zámek. Ta prostøednictvím Národního památkového
ústavu žádá o prohlášení celého podzámèí za kulturní památku. Odpovìdìli
jsme, že s tím nesouhlasíme vzhledem

ke strategickému rozvojovému plánu
mìsta,“ øíká starosta Vladislav Raška.
V tìchto dnech také odborníci
dokonèují projektovou dokumentaci
pro obnovu povodní zdevastovaného
koupalištì.
„Bude nám sloužit pøi žádostech o dotaci. Celá rekonstrukce bude stát bezmála 100 milionù korun a osobnì
odmítám, abychom ji hradili jen z mìstského rozpoètu. Rychlost oprav bude
závislá na tom, jak budeme pøi žádostech úspìšní“, dodává starosta.

ZPRAVODAJ
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Chtìla bych se zeptat zda-li existuje
nìjaké seniorské sdružení, kam senioøi, kteøí jsou již sami, zdraví a vitální,
chtìjí chodit mezi lidi a bavit se
dochází, podnikají rùzné výlety, akce
/silvestr/ apod. Martina Hunèovská
Organizace, které jsou zamìøeny
i na volnoèasové aktivity seniorù jsou
uvedeny v Katalogu sociálních služeb,
který je na vyžádání k dispozici
na podatelnách obou budov MìÚ
Dìèín. Konkrétnì bych doporuèil
organizaci dùchodcù OROS, kontaktní
osoba paní Revayová, tel: 412 530 228
nebo paní Ryšavá: tel: 412 555 142.
Dále je možné oslovit Svaz dùchodcù,
pan Danilejko, tel: 412 518 161. Pravidelné odpolední akce pro veøejnost
v klubech dùchodcù jsou v pondìlí,
støedu a pátek od 13.00 do 17.00 hod.
v Bezruèovì ulici a v pondìlí, støedu
a ètvrtek ve stejný èas na Litomìøické
ulici.
Petr Novotný, vedoucí oddìlení péèe
o seniory a ZP
Zaregistroval jsem dne 7. 10. 2005
v regionálním zpravodajství, že byl
odstranìn pomník maršála Rybalka,
který mùže být za urèitých okolností
darován "za odvoz" i soukromému
zájemci. Prosím o bližší informace,
pøípadnì s kým jednat, nebo mám
o pomník vážný zájem. Libor Stupèuk
Váš zájem nás nesmírnì tìší, avšak
tato busta bude pøedevším nabídnuta
jako dar rodišti maršála Rybalka. Teprve
v pøípadì jeho nezájmu budeme øešit
další osud této sochy.
Daniela Kallmünzerová, tisk. mluvèí
Na Kamenické ul.pøed nìkolika lety
se pøi dokonèovacích pracích pøi vybudování parkovištì pøed supermarketem
Albert provádìly opravy chodníkù
po obou stranách ulice, a to novou pokládkou zámkové dlažby. Po jedné
stranì je novì položená zámková dlažba až k domovu dùchodcù, po druhé
stranì oprava chodníku konèí na konci
novì vybudovaného parkovištì nad

Albertem. Od tohoto místa je chodník
ve špatném stavu (hlavnì u zastávky
MHD Liliová ul. a odboèky chodníku pod zastávkou MHD). Kdy bude
dokonèena oprava chodníku v tìchto
místech? Ludmila Hoøejší
Chodník na ulici Kamenická není
majetkovì vypoøádán. Pozemky jsou
ve vlastnictví státu. Do doby pøevodu
vlastnického práva k dotèené pozemní
komunikaci vykonává všechna práva
a povinnosti k této pozemní komunikaci
její dosavadní vlastník. Oprava chodníku, která je ve vlastnictví mìsta, bude
nárokována k opravì na rok 2006.
Pøemysl Mièka, odd. správy pozemních komunikací
Kde a jak odhlásit trvalý pobyt a
služby s ním spojené? Koláøová Hana
Odhlásit se dají služby, a to vždy
na pøíslušném odboru, ale pobyt se
odhlašuje pouze v pøípadì, že obèan
pozbyl obèanství ÈR, nebo se odhlašuje
do ciziny a v posledním pøípadì z moci
úøední. Jinak se provádí pouze zmìna
trvalého pobytu, což znamená, že se
obèan stìhuje napø. z Dìèína do Prahy a
v tom pøípadì pùjde pøímo na pøíslušný
obvod, kde se pøihlásí k trvalému pobytu a pøíslušný úøad nám zašle odhlášení
z pobytu v Dìèínì sám po naší linii. To
je pro zatím vše, co mohu k danému
dotazu odpovìdìt. V pøípadì zájmu
o podrobnìjší vysvìtlení se prosím
dostavte osobnì nebo zavolejte na evidenci obyvatel (Odbor správních èinností a živnostenský úøad), urèitì Vám
zodpovíme Vaše dotazy.
Višínová Miroslava , správní agendy

odpadkové koše pro psy. V parku neni
ani jeden. Alespon 3 by byly velmi
dobré. Košvancová V.
Pøedpokládáme, že se jedná o lesopark
Kvádrberk na ul. Lužická. V pondìlí
10.10.05 provedeme místní šetøení a
vyhodnotíme možnost umístìní košù
v takovém polohovém uspoøádání, aby
byl zajištìn pøístup v rámci svozu
odpadkù (ke koši musí být pøíjezd
pro vyprazdòování a údržbu). Budeme
požadovat instalaci košù plastových,
pevnì zabudovaných do podloží. Pokud
se provozem prokáže, že instalace
nepøinese oèekávaný výsledek, budou
koše odstranìny.
Náklady spojené s údržbou košù
neustále narùstají. V mnohých pøípadech nám posádka vozidla obsluhy
podává informaci, že koše slouží cílenì
k likvidaci odpadù (domovní odpad,
zbytky ze zahrádek, odpad ze zeleniny
a pod.), pro které jsme však instalaci
neprovádìli.
Josef Dvoøák, odd. správy pozemních
komunikací

armády a prùchodu parèíkem
na "neøízený a neznaèený" pøechod
ul.Oblouková v tìsné blízkosti
nepøehledné zatáèky. Miroslav Váòa
Uvedená dopravní situace byla øešena
v rámci dopravních vztahù výstavby
OBCHODNÍHO CENTRA Dìèín,
s jehož výstavbou se zapoèalo (prostor
mezi Plouènicí ul. Provaznickou a
ul. Obloukovou ). Kolaudace pøístupových cest probìhne souèasnì s kolaudací tohoto objektu, pøedpokládaný
termín je 12/2005.
Jana Kohoutová, vedoucí oddìlení
dopravy
Prosím Vás, nemùžete se zamyslet
nad uzavíráním høbitova na Škrabkách. Od 1.10. se zavírá høbitov v 17
hodin, venku je svìtlo minimálnì
do 18.30-19.00. Vèera jsem vidìla
nìkolik lidí, kteøí jdou na høbitov
vèetnì mì a obchází ho kolem dokola
a hledají nìjakou "dírku v plotì", aby
mohli na høbitov. Chápu uzavírat
høbitov v 17 hodin, pokud je tma, ale
venku je svìtlo a høbitov zavøený.
Tìžko s tím už tuto sezónu nìco
udìláte, ale pro pøíští rok by to chtìlo
zmìnit alespoò s letním a zimním
èasem. Tonderová Marie
Provozní doba pohøebiš je zakotvena
v Øádu veøejného pohøebištì, který byl
schválen Krajským úøadem Ústeckého
kraje dne 5.5.2004 a je stanovena
pro pohøebištì Folknáøe a Škrabky
takto:
øíjen - únor od 8.00 - 17.00
bøezen - záøí od 7.00 - 20.00
Na Dušièky vèetnì víkendu pøed 8.00 19.00. Mimo stanovenou provozní dobu
jsou pohøebištì uzamèena. Co se týká
høbitova Škrabky, lze využít branky
v plotì, která se nachází u lesní cesty
smìrem na Jalùvèí - odboèka u restaurace Za vìtrem.
Dana Machtová, správa pohøebiš

Kam mám vylévat použitý olej z fritovacího hrnce? Jiøí Rous
Jedlý tuk a olej z fritovacích hrncù
patøí do komunálního odpadu a nejedná
se o nebezpeèný odpad. V malém
množství je možné jej vylévat do kanalizace, která je napojena na èistírnu
odpadních vod. Ta si s malým množstvím oleje a tuku poradí, vìtší množství
by mohlo narušit biologické èištìní.
Pokud chcete nakládat s oleji a tuky
ekologicky a máte vìtší množství, je
možné jej odevzdat ve sbìrných dvorech. Podnikatelé musí olej z fritovacích
Mám velký dotaz na odpadkové koše hrncù shromažïovat a pøedávat k recyv lesním parku na Kamenické ul.. klaci na zaøízení k tomu urèené.
Hana Karasová
V parku jsou dva odpadkové koše
a neustálý nepoøádek. Lidé, kteøí chodí
kolem, si neustále stìžují, ale nikdo
Doporuèuji vyøešit situaci pìší
s tím nic nedìlá. Bylo by velice dobré trasy ze Zámeckého námìstí smìrem
alespoò tøi odpadkové koše pøidat,né na Staré Mìsto (zimní stadion a
zdroj: www.mudecin.cz
ale žádné plechové, protože to by bylo Kaufland). Domnívám se, že trasa je
úplnì zbyteèné ale tøeba betonové (viz. znaènì využívána a dle mého pohledu
Dotazy mùžete zasílat na e-mail:
Mas. námìstí). Také by bylo dobré dát je kritický bod po pøechodu ul. 2.polské zpravodaj@prpro.cz
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ÈT24 na Karnevalu
od 20.10. v Dìèínì a Jílovém
na nové kanálové pozici v MINI
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