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Oprava Teplické ulice se blíží ke konci
Oprava Teplické ulice patøí mezi nejunikátnìjší, které Dìèín zažil. Nejde jen
o rekonstrukci samotné vozovky. Na
více než kilometrovém úseku probíhá
hned nìkolik projektù najednou, které
hradí více investorù. Naplánování celé
akce tak, aby se jednotlivé práce vzájemnì nerušily a postupovaly podle logiky,
nebylo jednoduché. Navíc Teplická ulice
je pro dopravu klíèová, a tak ji nebylo
možné uzavøít, jak je u podobnì nároèných oprav naprosto bìžné. Práce probíhají za provozu, což je samozøejmì zpomaluje.
„Na jedné stranì jsou øidièi, kteøí se
dennì potýkají s kolonami èekajících aut
na semaforech. Situace otravuje i cestující v mìstské hromadné dopravì. Ti
všichni si pøejí, aby Teplická ulice byla
hotová co nejdøíve, a rozèilují se, proè
napøíklad dìlníci nepracují i v nedìli. Na
druhé stranì stojí obyvatelé zdejších
domù. Chtìjí mít alespoò v nedìli klid od
tìžkých stavebních strojù a hluku. Ze
stejného dùvodu tu nemohou dìlníci
pravidelnì pracovat ani pøes noc,” popisuje názorové støety obyvatel mìsta primátor Vladislav Raška.
Teplickou ulicí prochází státní silnice
první tøídy spojující Karlovy Vary a
Liberec. Jde tedy o spojnici tøí krajù.
Vozovka jako taková patøí Øeditelství
silnic a dálnic, chodníky naopak spadají
do mìstského majetku.
„Potíž byla v tom, že v celém úseku
chybí dobøe fungující kanalizace, která
by odvádìla dešovou vodu ze silnice,
a navíc by se na ni mohly napojit okolní
domy. Museli jsme se proto domluvit se
Severoèeskou vodárenskou spoleèností
na spolupráci pøi stavebních pracích,”
øíká Jaroslav Šimonek z Øeditelství silnic a dálnic.
Pracovníci proto nejdøíve sundali z
vozovky asfalt, pak zaèali budovat kanalizaci, poté opravili samotnou silnici a

nakonec pokládají nový kvalitnìji povrch. Vše navíc jen po zhruba 250 metrových úsecích, aby mohla dál projíždìt
auta. Souèasnì s tím vším probíhá i mìstem objednaná oprava chodníkù.
„Podaøilo se nám vybudovat kanalizaci
rychleji, než jsme pùvodnì plánovali.
Od bøezna jsme pracovali v prodloužených smìnách vèetnì každé soboty.
Pøíèné pøekopy jsme provádìli pouze v
noèních smìnách, provoz na silnici to

jinak nedovolil. Navíc jsme zajistili také
provizorní sí, aby obyvatelé domù nemuseli být bez vody a kanalizace,” popisuje postup prací firmy, která budovala
kanalizaci, Vladislav Milersky. Po dokonèení kanalizace a provizorním uzavøení výkopù zaèala samotná oprava
silnice. Celkem bude celá rekonstrukce
vèetnì kanalizace stát více než 50 milionù korun a skonèí do konce tohoto roku.
...pokraèování na stranì 2

Vážení spoluobèané,
pomalu konèí volební období, ve kterém jsem mìl tu
èest stát v èele zastupitelù a našeho mìsta. Chtìl bych
Vám podìkovat za podporu, ale i výtky, které nám byly
inspirací pøi naší práci.
Po tøi roky jste zdarma získávali informace o dìní díky
mìstskému zpravodaji. Hlasovali jste v anketách nebo
zasílali své dotazy. Obojí jste ve velkém poètu využívali.
Jsem rád, že dìní v Dìèínì je pro Vás dùležité a vìøím,
že všichni využijete svého práva volit a pùjdete
rozhodnout o budoucnosti našeho mìsta na další
ètyøi roky.
Vladislav Raška, primátor

Každý sníme o lepším
Pomùžeme Vám uskuteènit si své sny.
To co Vám nabízíme se sem nevejde,
proto budete muset najet na náš web:

dream.web2way.cz

Mìníme Vaše sny v realitu.

tel.: 774 212 260, 774 212 262
e-mail: dream@web2way.cz

Dìèínský zámek
K zámku vedou novì opravené cesty
Osvìtlení zámku bude levnìjí
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Uiteèné informace o volbách
do mìstského zastupitelstva

KOMUNÁLNÍ
VOLBY 2006
- termín voleb
2
- potøebné doklady
- volební lístek a jeho úprava v místì voleb

Krátce z Dìèína...
- mìstská policie øeí problémy s parkováním
- rekonstrukce kanalizace v Ruské ulici
- výstava na dìèínském zámku
- azylový dùm potøebuje zejména obleèení
pro malé dìti
- u fotbalového høitì Pelikán vznikne zázemí
pro fotbalisty
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Magistrát podpoøí výstavbu
rodinných domù
Primátor: Chceme dát více moností lidem,
kteøí plánují v Dìèínì postavit dùm...
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Mìsto pomáhá vzniku nových pracovních míst Dìèín získal na dotacích
Okres Dìèín patøí mezi èásti republiky
s nadprùmìrnou nezamìstnaností.
Situaci mají zlepšit desítky projektù, na
kterých se pøímo podílí i dìèínský
magistrát.
„Snažíme se vytváøet pro podnikatele
výhodné podmínky a poskytovat jim
servis. Mezi to patøí napøíklad pøíprava
prùmyslové zóny. Ve spolupráci s okresní hospodáøskou komorou jsme také
vytvoøili databázi pozemkù a objektù
vhodných pro podnikání.
Uvažujeme o vzniku støediska pro zaèínající podnikatele, takzvaném inkubátoru. Novì vzniklé firmy tu získají na
omezenou dobu pronájem pro svou
kanceláø a také budou moci využívat
poradce. Støedisko by mìlo vzniknout

v budovì Atlantiku. Vše teï závisí nejen
na financích, ale i na rychlosti soudního
sporu o pøístupu k budovì,“ øíká vedoucí
odboru rozvoje Eva Janèová.
Mìsto spolupracuje i s Ústeckým krajem na projektu Brownfield. To jsou plochy, které byly v minulosti využívány
pro prùmyslovou, zemìdìlskou nebo
stavební èinnost a mohou být proto kontaminovány èi jinak zdevastovány.
Podnikatelé je nìkdy nechávají ladem,
protože nemají dost financí na jejich
sanaci a nové využití.
Magistrát je také v úzkém kontaktu
s dìèínským úøadem práce.
„Dlouhodobì jsou v Dìèínì bez práce
hlavnì takzvané rizikové skupiny. Tedy
lidé se základním vzdìláním, starší obèané nebo lidé se zmìnìnou pracovní
schopností,“ vysvìtluje Eva Janèová.
Ze statistik ale nevyplývá, že by lidé ve
velkém poètu odcházeli za prací do
jiných mìst. Za posledních deset let se
poèet obyvatel snížil o zhruba dva tisíce,
což lze pøièíst nízké porodnosti. Zhruba
1500 pracovních míst by mohlo vzniknout v lodìnicích, které tu plánuje postavit èínský investor

více než 200 milionù
Dìèínský magistrát je pomìrnì úspìšný v získávání dotací. Za poslední ètyøi
roky dostal od Evropské unie nebo z
jiných fondù více než 200 milionù
korun.
Uspìly desítky projektù
„Odbor rozvoje podal 152 žádostí a
dotaci získal ve 40% pøípadù. Uspìla
tedy každá tøetí žádost, což považuji za
velmi dobrý výsledek,“ øíká vedoucí
odboru Eva Janèová.
Za pomoci penìz Evropské unie byla
postavena napøíklad cyklostezka ze
Smetanova nábøeží na Staré Mìsto, høištì u Základní školy Vrchlického nebo
opraveny severní pøístupové cesty na
zámek.
„Získali jsme pøíspìvek i vypracování
øady studií, které nutnì potøebujeme pro
každý z nových projektù. Navíc na jejich
základì mùžeme žádat o dotace na
samotné stavby,“ vysvìtluje Eva
Janèová.
... pokraèování na stranì 3

DEJTE SVÉ TVÁŘI IMAGE - LÉPE VIDĚT ZNAMENÁ LÉPE ŽÍT

Formánková & syn
Masarykovo nám. 193/20, Děčín I
(Najdete nás mezi ČSOB a Komerční bankou!)

tel./fax: 412 513 000

VYŠETŘENÍ ZRAKU
po-pá: 9.00 - 17.00
UNIKÁTNÍ MULTIMEDIÁLNÍ PORADCE
ŠIROKÝ VÝBĚR OPTIK ZBOŽÍ
ZHOTOVENÍ BRÝLÍ I NA PŘEDPIS
OPTIK - SERVIS

MULTIMEDIÁLNÍ
PORADCE
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Volby do zastupitelstva mìsta 2006
Po ètyøech letech se opìt konají volby
do zastupitelstev mìst a obcí. Každý
obyvatel Dìèína dostane jeden volební
lístek a bude vybírat 25 èlenù zastupitelstva.
Termín:
Volby se konají ve dvou dnech, v pátek
dne 20. øíjna od 14.00 hodin do 22.00
hodin a v sobotu dne 21. øíjna od 8.00
hodin do 14.00 hodin.
Nezbytné doklady:
Pøi pøíchodu do volební místnosti je
nutné prokázat svou totožnost. Obèan
musí mít platný obèanský prùkaz nebo
pas. Není možné prokazovat totožnost
øidièským prùkazem.
Hlasovací lístek:
V záhlaví každého hlasovacího lístku
je uveden název obce a poèet èlenù
zastupitelstva obce, který má být zvolen.
Kandidáti každé volební strany jsou uvedeni na spoleèném hlasovacím lístku v
poøadí urèeném volební stranou, a to v
samostatných zarámovaných sloupcích
umístìných vedle sebe; není-li to pro
poèet volebních stran možné, pokraèují
sloupce v následující øadì.
Volební stranou mùže být politická
strana, politické hnutí, jejich koalice,
nebo sdružení politických stran nebo
politických hnutí a nezávislých kandidátù, individuálnì kandidující nezávislý
kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátù. Údaj o èlenství jednotlivých kandidátù v politických stranách nebo politických hnutích je na hlasovacím lístku
uveden zkratkou; pro informaci volièù
budou na zadní stranì uvedeny tyto
zkratky s úplnými názvy.
Hlasovací lístek je na konci textu opatøen otiskem razítka obecního úøadu.
Hlasovací lístek dostanou všichni obyulici vzroste po zprovoznìní èásti dálnice D8 a to až do doby, než Dìèín bude vatelé do své schránky, ale je možné jej
získat i pøímo ve volební místnosti.
mít dálnièní pøivadìè.
„Delší dobu už jednám se zástupci státu o stavbì dálnièního pøivadìèe.
Existuje nìkolik variant trasy, nìkteré i
málo známé. Zatím bych nechtìl pøedbíhat závìry, ale vìøím, že pøivadìè povede trasou, která bude ke spokojenosti
všech, už do ètyø let,” dodává závìrem
primátor Vladislav Raška.

Oprava Teplické ulice se blíží ke konci

...pokraèování ze strany 1
„Øidièi dlouho volali po zlepšení povrchu Teplické ulice. Když stát zaèal
silnici opravovat, zaèaly se objevovat
stížnosti na uzavírky a provoz øízený
semafory. Mnozí nerespektují semafory
a jezdí na èervenou, jiní si krátí cestu
pøes Horní Oldøichov. Zdejší silnice ale
na takový nápor není pøipravená, což
zpùsobuje další problémy. Sám jsem
øidiè a vím, jak nároèné èekání v kolonì
mùže být, ale prosím všechny, aby byli
trpìliví. Jde o jednu z nejvìtších oprav v
historii Dìèína a celá rekonstrukce se již
pomalu chylí ke konci,” komentuje situaci primátor Vladislav Raška. Jak již
bylo øeèeno, mìsto není investorem opravy silnice, ani ji neøídí. V rámci celé akce
opravuje chodník po pravé stranì vozovky smìrem na Bynov a platí zhotovení
zálivu pro autobusy, aby už nebránily pøi
stání v zastávce projíždìjícím autùm.
Levá strana silnice za obrubníkem
bude provizornì upravena pro stání aut.
Vjezdy do okolních domù po obou stranách budou postaveny tak, aby umožòovaly bezproblémový pøístup.
„Odvodnìní vozovky bude provedeno
jednostranným spádem do novì vybudovaných vpustí po levé stranì. Chtìl bych
upozornit, že nìkteré vpusti budou posunuty mezi obrubníky nebo až za nì. Není
to tím, že by zhotovitel špatnì mìøil, ale
pod obrubníky je uložen energetický
kabel a vpusti musely být posunuty
mimo tento kabel,” øíká Jaroslav Šimonek z Øeditelství silnic a dálnic.
Povrch vozovky bude z jednoho z nejmodernìjších materiálù, bude rovný a
navíc nebude zpùsobovat hluk ani když
po nìm pojedou tìžká nákladní auta. Dá
se totiž oèekávat, že provoz na Teplické

Úprava hlasovacího lístku:
Po obdržení úøední obálky, pøípadnì
hlasovacího lístku, vstoupí voliè do prostoru urèeného k úpravì hlasovacích
lístkù. Pokud se voliè neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožnìno.
V prostoru urèeném pro úpravu hlasovacích lístkù voliè mùže hlasovací lístek
upravit jedním z uvedených zpùsobù:
- Oznaèit køížkem ve ètvereèku v
záhlaví sloupce pøed názvem volební
strany pouze jednu volební stranu. Tím
je dán hlas kandidátùm této volební strany v poøadí dle hlasovacího lístku.
- Oznaèit v rámeècích pøed jmény kandidátù køížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátù, kolik
èlenù zastupitelstva obce má být zvoleno.
- Kromì toho lze oba zpùsoby, popsané
v pøedchozích bodech, kombinovat. Lze
oznaèit køížkem jednu volební stranu a
dále v rámeèku pøed jménem kandidáta,
pro které hlasuje, a to v libovolných
samostatných sloupcích, ve kterých jsou
uvedeny ostatní volební strany. V tomto
pøípadì je dán hlas jednotlivì oznaèeným kandidátùm. Z oznaèené volební
strany je dán hlas podle poøadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátùm,
kolik zbývá do poètu volených èlenù
zastupitelstva obce.
Pøíklad: Pokud je voleno 10 èlenù
zastupitelstva. Voliè na lísku oznaèí køížkem jednu politickou stranu s 10 kandidáty a dále oznaèí dalších 5 kandidátù v
ostatních sloupcích/ stranách. Za strany,
které oznaèil, tak dává hlas jen prvním
pìti kandidátùm.
- Pokud voliè neoznaèí na hlasovacím
lístku ani volební stranu, ani žádného
kandidáta, hlasovací lístek nevloží do
úøední obálky, hlasovací lístek pøetrhne
nebo vloží do úøední obálky nìkolik hlasovacích lístkù do téhož zastupitelstva,
je jeho hlas neplatný.
Zpùsob hlasování:
Po opuštìní prostoru urèeného pro
úpravu hlasovacího lístku hlasuje voliè
tak, že úøední obálku vloží pøed okrskovou volební komisí do volební schránky.
Každý voliè hlasuje osobnì, zastoupení není pøípustné. S volièem, který nemùže sám upravit hlasovací lístek pro tìlesnou vadu, a nebo nemùže èíst nebo psát,
mùže být v prostoru urèeném pro úpravu
hlasovacích lístkù pøítomen jiný voliè,
nikoliv však èlen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za nìho upravit a
vložit do úøední obálky, a popøípadì i
úøední obálku vložit do volební schránky.
Více informací o komunálních volbách
najdete na www.mvcr.cz nebo úøedních
deskách mìsta.

Strany a sdružení kandidující
do dìèínského zastupitelstva

Podnikatelé chtìjí provozovat kemp pod zámkem
Dìèínský magistrát registruje dvì
žádosti o pronájem pozemku za úèelem
provozování kempu v lokalitì Mariánské louky.
V místech bývalého koupalištì byl
kemp už pøed rokem 2002, než celý areál
znièila povodeò.
Mìsto zveøejnilo zámìr pronajmout
èást této lokality na základì žádosti jednoho z podnikatelù. Autokemp by stál
pøibližnì ve stejných místech jako v

minulosti a nájemce by pro nìj vybudoval na vlastní náklady kompletní zázemí,
tedy napøíklad toalety nebo rozvody elektrického proudu. O žádostech budou
jednat radní až po volbách.
S obnovou bývalého koupalištì pod
zámkem zaèalo mìsto v roce 2005. Hotový je termální vrt. Podle primátora Vladislava Rašky se budou Dìèíòané
na Mariánské louce koupat do dvou
let.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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11.

Právo a Spravedlnost
Koruna Èeská
ODS
Volba pro mìsto Dìèín
Za Dìèín krásnìjší
KDU - ÈSL/ODA
ÈSSD
Demokratická unie ÈR
SNK Evropští demokraté
Strana zelených
KSÈM
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Rozhodnutí rady mìsta z 3. øíjna

Budova bývalého
okresního úøadu
bude patøit mìstu
Mìsto získá budovu bývalého
okresního úøadu v ulici 28. øíjna. Už
ètyøi roky v ní sídlí odbory magistrátu,
pøesto celý komplex patøí státu.
„Po celou dobu jsme vyjednávali o
pøevedení objektu do mìstského
majetku. Samozøejmì trváme na tom,
aby vše bylo bezplatné. Dokud nám
totiž budova nepatøí, nemùžeme v ní
dìlat stavební úpravy nebo ji opravovat.
Není možné investovat z mìstského
rozpoètu do majetku, který nám
nepatøí,“ vysvìtluje primátor Vladislav
Raška.
Na konci záøí primátor pøevzal
smlouvu o bezplatném pøevodu budovy.
Celý proces skonèí zhruba na pøelomu
roku zapsáním v listu vlastnictví. V
budovì sídlil až do konce roku 2002
okresní úøad. Po jeho zrušení pøešla èást
pravomocí na mìsto a od státu dostal
Dìèín pùjèenou i budovu, aby mìli noví
úøedníci prostory pro svou práci.

Stavby za pùl miliardy korun
„Zakázky byly vždy zadávány v
souladu se zákonem, menší byly
zveøejnìny na webových stránkách
mìsta i na úøední desce a vìtšinu z nich
realizovaly místní firmy. Zakázky
vìtšího charakteru byly zveøejnìny na
centrální adrese, jak ukládá zákon,“ øíká
vedoucí oddìlení investic Petr Kužel.
Rozhodující pøi udìlování zakázek je
pomìr ceny a služeb, které jednotlivé
firmy nabízejí. Na základì stanoviska
V nedìli 1. øíjna se opìtovnì výbìrové komise rozhodují o dodavateli
uskuteènil sbìr kompozitních obalù - radní.
tetrapackù. Odevzdáno bylo 425
oranžových pytlù o celkové hmotnosti
660 kg. Pytle se odkládají svázané na
stanovištì nádob urèených ke tøídìní
odpadù. Jsou stanovištì, kde se
... pokraèování ze strany 1
shromáždí 12 i více kusù pytlù, ale jsou
Miliony na sanaci skal
stanovištì, kde se opakovanì pytle
Vedle odboru rozvoje uspìl se svými
nevyskytují - lidé tam tetrapack netøídí. žádostmi o finanèní dotace i odbor
Je to napø. horní èást sídlištì životního prostøedí. Od státu získal více
Kamenická, Èervený vrch, Velká Veleò, než 32 milionù korun na sanaci nebezslabý sbìr je v Bøezinách. Proto žádáme peèných skal. Odborníci pracovali na
i další domácnosti, aby se ke sbìru Pastýøské stìnì nad Teplickou ulicí a
pøipojily, aby tato druhotná surovina nad Labským nábøežím. Nebezpeèné
nekonèila nevyužita na skládce odpadù. skalní bloky zajistili i v Labském kaòoNebuïte líní - tøiïte odpad, pomùžete nu a v tìchto dnech konèí na Stolièné
životnímu prostøedí. Oranžové pytle hoøe. Všechna ètyøi místa jsou monitojsou k dispozici v distribuèních místech, rována, pokud by se jejich stav zmìnil,
tj. v obou úøadovnách magistrátu, odborníci to ihned zjistí.
Mìsto nyní požádalo o dotaci na sanave sbìrných dvorech a výkupnách
sbìrných surovin. Pytle obdržíte ci Èerveného vrchu nad ulicí
Drážïanská. Práce tu budou stát do desezdarma na více mìsícù dopøedu.
ti milionù korun.
Mìsto Dìèín v posledních ètyøech
letech prostavìlo témìø pìt set milionù
korun. Nìjvìtší èástky investovalo do
oprav zámku, pøestavby basketbalové
haly, opravy zimního stadionu nebo
dostavby domu s byty v Tržní ulici.

Výsledky sbìru
tetrapackù v øíjnu

Dìèín získal na dotacích
více než 200 milionù

Podzimní akce v dìèínské ZOO

Hledejte naše mláïata!
Je jich více než deset! A koho?
Mláïat, které mohou nyní lidé vidìt v
Zoo Dìèín. Jsou nejvìtší radostí
ošetøovatelù a nejhezèí podívanou pro
návštìvníky. Ale ne vždy se nám je
podaøí spatøit. „Pro bystré hlavy jsme na
celý mìsíc øíjen pøipravili zajímavou
soutìž. Pùjde v ní o to, zda návštìvníci

Strašidelná zoo
O podzimních prázdninách probìhne
od 26. do 29.10. další akce. Celý tento
prodloužený víkend budou moci dìti
soutìžit. A navíc na sobotu 28.10. jsme
pro nì pøipravili „Strašidelnou Zoo“.
„Prozradím, že se mají návštìvníci na
co tìšit. Budeme totiž v Zoo dlabat a
rozsvìcet dýnì a v podveèer si pak
projdeme zahradu po tmì s lampiony,“
øekla Majerová.
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dokáží objevit alespoò osm z našich
mláïat,“ vysvìtlila manažerka Centra
návštìvnických služeb Zoo Dìèín
Kateøina Majerová. Pokud se jim to
podaøí, budou zaøazeni do slosování o
10 rodinných vstupenek na akci
"Strašidelná Zoo".
Soutìž "Hledejte naše mláïata" konèí
v pátek 27. øíjna.
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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
(snižuje bod rosení nejménì o 10% a vylepšuje koeficient
prostupnosti tepla)

ö celková tepelná prostupnost
oken U=1,2 Wm2K
VHODNÉ PRO RODINNÉ I PANELOVÉ DOMY
okna i dveøe si mùžete objednat vèetnì žaluzií
dle objemu zakázky garantujeme minimální slevu 25%

DÌÈÍN
NOVÁ POBOÈKA

Zoo Dìèín slevuje vstupné
Mimoøádnou slevu na vstupném
dostanou všichni návštìvníci, kteøí v
prùbìhu mìsíce øíjna zavítají do Zoo
Dìèín. Podle pøedpovìdi poèasí nás až
do konce øíjna èeká pøíjemné babí léto.
Proto jsme se rozhodli udìlat návštìvníkùm radost a pro tento mìsíc jsme
zlevnili vstupné do zoo. Dospìláci se
do zoo podívají za pouhých 45 korun
a dìti pak jen za dvacetikorunu.

s.r.o.

a zdravotnictví organizacím a
sdružením, poskytujícím sociální
služby, dle dùvodové zprávy a návrhù
smluv, které tvoøí její pøílohu.
schválila
- rozpoètová opatøení dle dùvodové
zprávy, tj. navýšení pøíjmù roku 2006 o
10.093 tis. Kè a zvýšení výdajù o 10.093
tis. Kè vèetnì návrhu na využití odvodu
výtìžku z provozování výherních
hracích pøístrojù ve výši 389 tis. Kè.
a) revokaci usnesení rady mìsta è.
RM 06 20 39 03-V ze dne 19. 9. 2006 v
plném znìní a
b) úhradu ze strany obce Malšovice
Statutárnímu mìstu Dìèín za režijní
výdaje za stravování žákù ZŠ
Malšovice (zøizovatelem je obec
Malšovice), kteøí se stravují v jídelnì
MŠ Dìèín XII, Chmelnická 44
(zøizovatelem je Statutární mìsto
Dìèín), a to ve výši 9,00 Kè za jeden
odebraný obìd ve školním roce
2005/2006 a bere na vìdomí zálohový
zpùsob úhrady skuteèných režijních
nákladù za stravování žákù ZŠ
Malšovice ve školní jídelnì MŠ Dìèín
XII, Chmelnická 44, ve školním roce
2006/2007.

®

RM doporuèila
- zastupitelstvu mìsta schválit poskytnutí finanèní dotace na provoz koupalištì Neboèady pro rok 2007 pro paní
Martinu Juhnovou z Dìèína ve výši
150.000 Kè.
- poskytnutí finanèních dotací nad
50.000 Kè na subjekt v rámci 2. kola
dotaèního øízení odboru sociálních vìcí
a zdravotnictví a návrhy smluv o poskytnutí dotace organizacím a sdružením poskytujícím sociální služby
zastupitelstvu mìsta rozhodnout:
1) o poskytnutí finanèních dotací nad
50.000 Kè na subjekt v rámci 2. kola
dotaèního øízení odboru sociálních vìcí
a zdravotnictví dle dùvodové zprávy a
pøílohy è. 1
2) o uzavøení smluv o poskytnutí
dotace s organizacemi a sdruženími,
poskytujícími sociální
služby, dle
dùvodové zprávy a návrhù smluv (které
tvoøí její pøílohu).
- poskytnutí finanèní dotace ve výši
50.000 Kè Mateøskému centru Bìlásek
a uzavøení smlouvy zastupitelstvu
mìsta rozhodnout:
1) o poskytnutí finanèní dotace
Mateøskému centru Bìlásek ve výši
50 000 Kè a
2) o uzavøení smlouvy dle dùvodové
zprávy.
- poskytnutí dotace ve výši 750 tis. Kè
obèanskému sdružení Jurta na 3. etapu
rekonstrukce areálu chránìných ruèních
dílen Jurta v Dìèínì - Neboèadech
zastupitelstvu mìsta rozhodnout o
uzavøení smlouvy, dle dùvodové zprávy
a dle návrhu smlouvy, který tvoøí její
pøílohu.
rozhodla
- o poskytnutí pøíspìvku ZO SCHK
Dìèín na zajištìní druhé letošní
"Národní výstavy koèek" poskytnout
pøíspìvek na uvedenou akci ve výši 10
tis. Kè a doporuèuje zastupitelstvu
mìsta schválit uzavøení smlouvy o
poskytnutí finanèního pøíspìvku.
- poskytnutí finanèních dotací v rámci
2. kola dotaèního øízení odboru
sociálních vìcí a zdravotnictví a návrhy
smluv organizacím a sdružením
poskytujícím sociální služby o
poskytnutí dotací do 50.000,00 Kè na
subjekt dle dùvodové zprávy a dle
pøílohy è. 1 a doporuèuje zastupitelstvu
mìsta rozhodnout o uzavøení smluv na
poskytnutí dotací v rámci 2. kola
dotaèního øízení odboru sociálních vìcí

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

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

ZPRAVODAJ

Dìèínská Zoologická zahrada otevøela školu
Model staré usedlosti vèetnì domácích hospodáøských zvíøat, zimní zahrada, pøednáškové sály, cesta kolem svìta
to vše a nejen to nabízí dìèínská zoologická zahrada ve svých dvou nových
centrech.
Uvnitø areálu zahrady je novì
ZooŠkola a na Teplické ulici otevøel
ZooKlub. Obì místa mají nejen obyvatelùm mìsta, ale i návštìvníkùm pøiblížit pøírodu i z jiného pohledu než samotná prohlídka zvíøat ve výbìzích. Budou
se tu konat pøednášky, výstavy, setkání
nebo zájmové kroužky. Jde o nejvìtší
projekt dìèínské zoo v její historii.
„V roce 2002 se naše zoologická zahrada zapojila do projektu 1. pøeshranièní ZooŠkola Dìèín Drážïany, jehož
cílem bylo zøízení specializovaného
oddìlení „ZooŠkola“ v Zoo Dìèín, zamìøeného na poskytování osvìtových a
vzdìlávacích programù rùzným cílovým skupinám, vèetnì nìmeckých a
jiných státních pøíslušníkù, a vybudování programové nabídky a technického
zázemí,“ popisuje zaèátky øeditel Zoo
Lubomír Moudrý.
Celý projekt podpoøila Evropská unie
i Státní fond životního prostøedí Èeské
republiky. Na jeho úplném zaèátku dìèínská Zoo vytvoøila stálou nabídku pro
veøejnost v oblasti životního prostøedí.
Chybìly jí však prostory pro vìtší
akce, jako pøednášky nebo výstavy.
Zaèala tedy rekonstrukce správní budovy uprostøed zahrady a také prostor v
domì na Teplické ulici, kde sídlilo
menší informaèní centrum zahrady.
„Stavební práce probíhaly od kvìtna
loòského roku do letošního bøezna. Po
jejich ukonèení èekalo naši zoo ještì
mnoho práce v podobì dokonèení exteriérù a interiérù budov, zajištìní vybavení nábytkem, pøístroji, atd., a pøedevším
vytvoøení dvou nových expozic, které
doplní programovou nabídku ZooŠkoly,“ øíká øeditel Moudrý.
ZooŠkola
ZooŠkola sídlí ve správní budovì v
areálu zoo. V pøízemí vznikla vlastní

výuková místnost, sloužící souèasnì
jako pøednáškový sál a malá zimní zahrada, která byla osázena zelení a bude
sloužit jako klubovna nebo zasedací
místnost, vedle toho je zde rovnìž opravená kanceláø. V levém traktu je výstavní síò sestávající ze dvou místností, za
budovou byla vytvoøena venkovní expozice v podobì modelu vesnické usedlosti vèetnì chovných prostor a objektù,
kde jsou umístìna drobná domácí zvíøata, která budou využívána v programech
pro dìti a mládež, a o nìž se budou starat
èlenové dìtských zájmových klubù.
„V ZooŠkole budou probíhat osvìtové
a vzdìlávací programy, zamìøené na
dìti a mládež pøedevším pøedškolního a
školního vìku. Kromì toho zde bude
probíhat i mimoškolní zájmová klubová
èinnost dìtí a mládeže. Výstavní prostory budou využívány pro širokou veøejnost a pro poøady typu výstav, besed a
podobnì,“ vysvìtluje øeditel zahrady
Lubomír Moudrý.
Škola je vybavena moderní technikou
díky pøíspìvku Státního fondu životního prostøedí Èeské republiky. První expozice tu byla otevøena už 30.èervna.
Šlo o dvì výstavy fotografií, které
bìhem léta vidìlo témìø 30 000 návštìvníkù. Zoo poèítá s tím, že novými prostory projde každý mìsíc minimálnì
400 dìtí a dalších minimálnì dvacet
bude navštìvovat pravidelné kluby.
ZooKlub
Sídlí v domì na Teplické ulici 19. Po
ukonèení stavebních prací v bøeznu
2006 byla díky pøíspìvku mìsta Dìèín a
prostøedkùm Zoo ve ètyøech prvních
podlažích vybudována expozice
„Rajské ostrovy“, která pøedstavuje
vybrané svìtové ostrovní oblasti s druhy
živoèichù a rostlin.
„Díky této expozici bude Zoo moci po
více než tøiceti letech návštìvníkùm
opìt nabídnout pohled na rùzné druhy
bezobratlých, ryb, obojživelníkù a plazù. Expozice bude pøístupná široké veøejnosti a bude také sloužit potøebám
výukových programù,“ øíká øeditel

Moudrý.
Dále zde byla vybudována klubová
místnost, vlastní „ZooKlub“, kde budou
kromì poøadù pro školy probíhat pøednášky, besedy a jiné podobné aktivity, a
to bìhem dne i ve veèerních hodinách.
Klub nabídne i netradièní cestu kolem
svìta.
„Prohlídka expozice Rajské ostrovy
bude stylizovaná jako cesta kolem svìta, na kterou se vydávají majitelé zno-

DUBOVÉ PODLAHY
SCHODY
STØENÍ OKNA
Tel.: 777 788 164
vunalezené legendární lodi Bludný
Holanïan poté, co ji objevili v zapadlém pøístavu, odkoupili a opravili.
Osádka chce obeplout svìt, zjistit, v
jakém stavu je pøíroda ostrovù této planety a upozornit celosvìtovou veøejnost
na problémy mizející pùvodní pøírody.
Vzhledem k nedostatku penìz nabídne
možnost plavby široké veøejnosti, aby
tak cestující pokryli náklady na plavbu.
V roli tìchto cestujících se ocitají návštìvníci expozice, kteøí tak svou úhradou vstupného vlastnì pomáhají pokrýt
náklady na provoz expozice, kde je èekají netradièní zážitky a pøípadnì se i
budou moci zapojit do podpory vybraných projektù na ochranu pøírody,“ popisuje nové možnosti pro návštìvníky
Lubomír Moudrý.
V pøízemí jsou umístìny vstupní prostory, stylizované do podoby staré lodi,
které budou sloužit jako recepce a prodejna a od ledna 2007 zde bude obnovena èinnost turistického informaèního
centra, které zde fungovalo pøed stavebními úpravami. První èástí expozice

bude èást zvaná „Réunion“, umístìná v
pøízemí, která pøedstaví ostrovy na západì Indického oceánu a souèasnì život
korálového útesu. Expozici tvoøí 5 menších moøských akvárií a jedno velké, s
objemem 6 000 litrù, což znamená nejvìtší expozici tohoto typu v Ústeckém
kraji. Expozice bude obývat typická
fauna korálového útesu, ryby a bezobratlí.
V prvním patøe je umístìna èást
„Fidži“, pøedstavující nìkterá souostroví v západní èásti Tichého oceánu a souèasnì mangrovové pobøeží. Expozice
pøedstaví atraktivní živoèichy jako jsou
lezci, krabi, varan mangrovový, leguán
fidžijský a želva èernavá.
Ve druhém patøe je umístìna èást
„Sulawesi“, pøedstavující ostrovy jihovýchodní Asie, zejména indonéské a
filipínské, a souèasnì fauna tropického
pralesa - agama filipínská, agama vodní,
želva anamánská, krajta møížkovaná,
gekon obrovský a orlície bornejská.
Bude zde rovnìž jedna expozice noèního druhu primáta - outlonì malého a
malá expozice hmyzu, zvaného strašilky.
Tøetí patro obsahuje èást zvanou
„Haiti“, pøedstavující karibskou oblast a
prostøedí polopouštì. Zde bude chován
nejvìtší poèet druhù, vzácní a ohrožení
leguáni, anolisové, hroznýš kubánský,
sklípkani a vzácný chameleolis vousatý.
V posledním patøe bude klubovna s
pøilehlou terasou, vybavená netradièním nábytkem.
Náklady na stavební práce dosáhly
více než 12 700 000 korun, z toho Státní
fond životního prostøedí pøispìl èástkou
7 890 000. Náklady na dokonèení interiéru a vybudování expozic pøesáhly další
3 milióny korun, což z celého projektu
dìlá nejvìtší a nejvýznamnìjší investièní projekt v historii dìèínské Zoo.
Projekt je souèástí Programu rozvoje
Zoo Dìèín, schváleného Zastupitelstvem mìsta Dìèín v roce 2003. Oba
objekty se otevøely návštìvníkùm
17. øíjna.
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Stara: Maroldovka není jen basketbal,
nabízíme mnohem více
Sportovní hala v Maroldovì ulici má
za sebou úspìšnou kolaudaci. Pøestože
vnitøní prostory již fungují zhruba rok,
celý projekt pøestavby staré budovy zahrnoval i úpravy okolí a ty byly dokonèeny
až letos v létì.
„Musely být vybudovány opìrné zdi a
samozøejmì rozšíøena parkovištì tak,
aby vyhovovala kapacitì haly. Z tohoto
pohledu si myslím, že úpravy jsou nad
oèekávání nás basketbalového klubu,“
øíká generální manažer Pavel Stara.
V okolí haly vzniklo na 120 parkovacích míst. Na nìkterých místech byly
postavené nové parkovací plochy, jinde
k rozšíøení míst k stání pomohlo zjednosmìrnìní ulic.
„Celá ètvr, která je výpadovkou na
Høensko, dostala novou modernìjší podobu. Hala po pøestavbì je mnohem více
souèástí každodenního života mìsta,“
komentuje primátor Vladislav Raška.
Dopoledne halu využívají školy, odpoledne se konají na palubovce rùzné sportovní akce. Otevøeno je i fitcentrum s
posilovnou, saunou i sálem na aerobik.

Oprava omezuje
chod magistrátu
V souvislosti s kompletní výmìnou
oken a opravou fasády Magistrátu mìsta
Dìèín na Mírovém námìstí je doèasnì
uzavøen hlavní vchod do budovy. Tato
situace potrvá zhruba do poloviny øíjna
2006. Pøes veškerou snahu práce na objektu potrvají do konce listopadu, nemìly by však jakkoli omezovat provoz
úøadu.
„Vzhled radnice bude po dokonèení
rekonstrukce dùstojný a nebude již kazit
dojem z námìstí, kde jsou opraveny
všechny ostatní domy,“ øíká primátor
Dìèína Vladislav Raška. Dìèín bude tato
investièní akce stát pøes 20 milionù korun, zhruba 11 milionù však pokryje dotace ministerstva financí.

Zájemci si mohou vybírat z øady programù od kalanetiky pøes stále více populárnìjší Pilates až po kick box.
„Hala slouží opravdu všem sportùm.
Vedle zhruba tøicítky domácích basketbalových zápasù se tu konají mistrovská
utkání ve volejbale, nohejbale nebo tu
pravidelnì cvièí rodièe s dìtmi. Máme za
sebou i soutìž ve veslování na trenažerech a v tancování,“ popisuje Pavel
Stara.
Na zápasy domácích basketbalistù pravidelnì chodí okolo tisíce divákù. Hala
je tak prakticky vyprodaná.
„Patøíme mezi kluby s nejvìtší návštìvností v první lize. Bìžná kapacita
haly je právì okolo tisíce lidí. V krajních
pøípadech dokážeme pøivítat až 1200
návštìvníkù, ale to vyžaduje už mimoøádná bezpeènostní opatøení,“ vysvìtluje generální manažer.
Rekonstrukce haly a okolí stála zhruba
50 milionù korun. Na financování se
vedle mìsta podílel i Ústecký kraj.
„Prosil bych všechny Dìèíòany, aby
nespojovali halu jen s basketbalem.
Nabídka je mnohem vìtší. Rekonstrukce
nás spíše zavazuje k tomu služby neustále zlepšovat. Mrzí mì když nìkdo hledá
mouchy a kritizuje jen proto, že je to politika. My jsme apolitický klub a jde nám
jen o sport,“ dodává závìrem generální
manažer Pavel Stara.

Koncert kapel
Vomištì
a Juwel
Pravidelný muzikantský veèer folku,
rocku a bluegrassové muziky v hudebním klubu Palermo pokraèuje také v tomto mìsíci. Koncert dvou dìèínských folkrockových stálic Vomištì a Juwel Folk,
které se spoleèném recitálu v tomto pøíjemném prostøedí nesešly již témìø tøi
roky, se odehraje ve ètvrtek 19. øíjna.
Zaèátek je ve 20.00 hodin, koncert je bez
vstupného.

Divadlo nabízí vánoèní pronájem už teï
Vedení Mìstského divadla Dìèín uzavøelo pøed nìkolika dny program na prosinec. Uèinilo tak døív, než je nutné. Petr
Michálek, øeditel divadla, vysvìtluje
dùvod: „Nabízíme nejrùznìjším firmám
možnost pronajmout si v pøedvánoèním
èase divadlo a chceme to dìlat s pøedsti-

Program kina Snìžník
Není-li uvedeno jinak, pøedstavení zaèínají
v 17:30 a ve 20:00, v pondìlí jen ve 20:00!

16. -22 .10 RO(C)K PODVRAÁKÙ
23. -26.10 od 20:00 STORMBREAKE
23.- 26.10 od 17.30 ASTERIX
A WIKINGOVÉ
27.- 29 .10 EXTRÉMNÍ SVAHY
DÌTSKÁ PØEDSTAVENÍ od 15.30
18. 10 BROUÈCI A BYLO ZIMA
25. 10 DVA MRAZÍCI
FILMOVÝ KLUB od 17.30
20. 10 NEBOHÁ PANÍ POMSTA
27. 10 DÌLNÍKOVA SMRT

hem a konkrétnì.“
Nejoblíbenìjší je model zakoupení
vìtšího poètu lístkù na pøedstavení èi
koncert a poté pronájem Komorního sálu
k úèelu firemního veèírku. Možný je ale
pouze i samotný pronájem Komorního
sálu èi naopak pouze návštìva pøedstavení ve vìtším poètu.
„Na prosinec se nám podaøilo zajistit
nìkolik vynikajících pøedstavení i koncertù. Za všechny jmenujme napøíklad
pøedstavení Blbec k veèeøi s Václavem
Vydrou èi Láska a porozumìní s
Richardem Krajèem. Tìšit se mùžeme i
na klasické pøedvánoèní koncerty
Dìèínského symonického orchestru èi
recitál Štefana Margity, takže pøípadní
zájemci o firemní pronájem mají suteènì
z èeho vybírat,“ oznamuje Michálek.

INZERCE - ZPRAVODAJ
412 523 124; 774 181 922
tel.:
e-mail: inzerce@prpro.cz

ZPRAVODAJ

K zámku vedou novì opravené cesty
Do zámku se mùžete dostat pomocí
novì opravených cest. Vedou ze severní
strany, tedy od Smetanova nábøeží a smìrem od Køížové ulice. Rekonstrukce pùl
kilometru dlouhých cest trvala pùl roku a
stála necelých 7 milionù korun. Tøi ètvrtiny nákladù získalo mìsto z fondù
Evropské unie.
Pùvodnì mìly cesty povrch z udusané
hlíny smíchané s pískem. Tu nahradili
pískovcové bloky. Dìlníci tu pokáceli
stromy, které nièily skálu. Postavili opìrné zdi, opravili lávku i schodištì. Nové
je i veøejné osvìtlení a ocelové zábradlí
po celé trase.
„Oprava byla souèástí postupné rekonstrukce celého zámeckého areálu. Vstup
do Rùžové zahrady ze severní strany je
teï pro návštìvníky mnohem pøíjemnìj-

ší,“ øíká primátor Vladislav Raška.
Mìsto do oprav zámeckého areálu
investovalo letos zhruba 30 milionù
korun. Rekonstrukci prodìlal Tyršùv
dùm, v suterénu zámku jsou nové
výstavní prostory, byla opravena zeï u
vstupu do jižních zahrad a opìrné zdi,
sklepní prostory a schodištì u zahradního domku, také v jižních zahradách.

Osvìtlení zámku
bude levnìjší
Nový kabel bude napájet dvanáct svì-

HLEDÁTE PRÁCI?

tel, která by mìla osvìtlit vìtší èást
Dìèínského zámku. V souèasnosti je
osvìtlení pøipojeno na proud tržní, za
který mìsto platí více penìz. Energie z
Novou lávku používají od zaèátku mìsíce obyvatelé dìèínské èásti Bynov.
veøejného osvìtlení pod zámkem, odkud
START UP s.r.o.
Ès. Mládee 183/19
Témìø dvanáct metrù dlouhé pøemostìní u obchodního centra Dukla jim zkrátí
bude
nový
pøívodní
kabel
ke
svìtlùm
405 02 Dìèín
Personální spoleènost s pùsobností v Dìèínì hledá pro své klienty, zahranièní
natažen, bude pro mìstský rozpoèet mno- cestu, a navíc je bezbariérové. Ocelová konstrukce má døevìnou podlahu. Celkem
i tuzemské spoleènosti, vhodné kandidáty následující pracovní pozice:
hem levnìjším øešením. Kabel navíc celá stavba stála více než 930 000 korun. Dìlníci ji zaèali montovat v srpnu
OPERÁTOR VÝROBY
povede bývalou studnou a únikovým letošního roku nejprve v dílnì, v záøí pracovali už pøímo na místì. Samotné
- vyuèení ve strojírenském oboru
východem a nebude tak kazit výhled na obchodní centrum, jehož nìkteré èásti nejsou v nejlepší stavu, rekonstrukce zatím
- smìnný provoz
- mzda od 13.000,- mìs. + os. ohodnocení
dìèínskou památku. Na pøipojení všech neèeká. Problémem jsou nevyjasnìné majetkové vztahy k areálu.
dvanácti svìtel do veøejného osvìtlení
ZEDNÍK
mìsto intenzivnì pracuje, aby bylo vše
- vyuèení v oboru výhodou, praxe nutná
hotovo v co nejkratším èase. Až bude
- manuální zruènost
- ochota dojídìní za prací
Mìsto Dìèín bude podporovat výstav- dovala sítì a postavila domy. Ty by návšech dvanáct svìtel zapojeno, budou
- ubytování hradíme
osvìtlovat celé západní køídlo bu rodinných domù. Lidé by mohli zís- slednì ve spolupráci s magistrátem protel.: 412 513 266  mobil: 739 177 879  fax: 412 513 266
e-mail: ludmila@startupcompany.cz  www.startupcompany.cz
kat od magistrátu až desetitisíce korun.
dávala.
Dìèínského zámku.
„Chceme dát více možností lidem,
„Další z možností je dotace pro indivikteøí plánují v Dìèínì postavit dùm. duální stavebníky. Uvažujeme, že by- problémy s parkováním stále øeší mìstská policie. Odtáhnout auto mohou li- Bohužel zatím tu mají málo pøíležitostí a chom pokryli až 40% nákladù na dovedem, kteøí svým vozem brání vjezdu do nemovitosti. Tìm, kteøí poruší pøedpisy tím- odcházejí proto za bydlením do okolních dení inženýrských sítí k hranici jejich
to zpùsobem, hrozí pokuta až dva tisíce korun, a navíc musí zaplatit odtah a parkov- menších mìst. Chybí pøedevším pozem- pozemkù. Jakou možnost zvolíme bude
né. Trestné body za tento èin nedostanou, jeden by však získali v pøípadì špatného ky s inženýrskými sítìmi. Tento trend jasnìjší až potom, co odborníci zpracují
bychom rádi zmìnili,“ vysvìtluje primá- všechny pro a proti,“ dodává primátor
stání v obytné zónì;
Raška.
- do konce roku potrvá rekonstrukce kanalizace v Ruské ulici. Kvùli havarijní- tor Vladislav Raška.
V tìchto dnech zaèala fungovat pramu stavu ji letos museli opravovat již nìkolikrát. Práce by mìly být ukonèeny pøesnì
20. prosince. Pro tuto akci stavební firma zvolila šachtovou metodu, lidé v okolí tak covní skupina složená z ekonomù a zábudou ušetøeni prachu a dalších nepøíjemností. Silnice bude po celou dobu uzavøena. stupcù dotèených odborù mìsta.
poslední schùze zastupitelstva
Vzhledem k tomu, že se však jedná pouze o její jednu èást, objízdná trasa povede v Pøipraví materiál, který navrhne nejlepší
zpùsob pomoci pøi výstavbì rodinných
tìsné blízkosti, lidé mohou využít napø. sousední Jungmannovy ulice;
Den pøed zaèátkem voleb se sejde napo- slavnostní vernisáží otevøela Sluneènice výstavu na dìèínském zámku. domù. Napøíklad mùže mìsto zainvesto- sledy Zastupitelstvo mìsta Dìèín.
Zasedání se koná ve ètvrtek 19. 10.
Návštìvníci mohou shlédnout èasový prùøez tvorbou klientù výtvarného ateliéru vat vybudování inženýrských sítí. Na
tohoto obèanského sdružení. Nìkteré obrazy zapùjèili sponzoøi, hlavní obraz tuto stavbu by mohlo získat dotaci nebo od 15 hodin ve Spoleèenském domì
Chlapec a pomeranè však bude darem k 70. narozeninám exprezidenta Václava náklady rozpoèítá do ceny pozemkù. V Støelnice.
Program: zahájení, odprodej obytných
Havla. Výtvarná díla vzniklá v tomto ateliéru už byla vystavena na nìkolika místech úvahu pøichází i podpora developerskév Èeské republice. Sluneènice se touto èinností snaží nejen rozvíjet schopnosti han- ho projektu. Tedy nabídnutí pozemkù a nebytových domù, odprodej pozemkù,
dicapovaných obèanù, ale také pomoci jim zaøadit se do spoleènosti. mìsta soukromé firmì, která by tu vybu- ostatní majetkové záležitosti
- lidé mohou stále nosit obleèení do azylového domu. Ošacení, které je v dobrém
stavu, zaøízení vítá a rozdìluje podle velikostí a potøeby mezi své klienty, tedy napøíklad mezi matky s malými dìtmi. Døíve tuto pomoc pro Støedisko asistenèní služby
pøijímalo i dìèínské charitní sdružení, lidé však èasto nosili vìci, kterých se chtìli za
každou cenu zbavit. Sdružení však potøebovalo pøedevším obleèení pro malé dìti ze
Stavba nového domova dùchodcù by
sociálnì slabých rodin. Nyní se støedisko vìnuje hlavnì péèi o zhruba patnáct rodin v mìla zaèít v pøíštím roce. Mìsto zaèalo
Dìèínì a jeho nejbližším okolí, pracovníci dochází do rodin a pomáhají jim nejen s pøipravovat projekt a shání na akci, za
hospodaøením, ale i se zaøizováním nutných formalit.
sto až dvì stì milionù korun, dotaci.
- zázemí pro fotbalisty vznikne u fotbalového høištì Pelikán. Mìstský stadion
„Populace v celé naší republice stárne
má v souèasné dobì v pronájmu FK Junior Dìèín. Rada mìsta dne 17.10. projedná a Dìèín není výjimkou. Musíme starým
žádost o prodej jedné jeho souèásti, objektu, v kterém by zázemí mìlo vzniknout. lidem zajistit dùstojný život a pomoc,
Kupující však musí splnit podmínky smlouvy. V prostorách tak vznikne sportovnì pokud se již nedokáží postarat sami o
restauraèní zaøízení, které bude celoroènì sloužit potøebám nájemce fotbalového sebe. Nový dùm by mìl mít pøes 90 obyvatel, kteøí budou žít v jedno a dvoulùžs.r.o.
kových pokojích,“ vysvìtluje primátor
Vladislav Raška.
Masarykovo nám. 2/2, Dìèín I (nad budovou soudu), tel.: 412 510 982, po - pá 8 - 17 hod.
Do konce záøí pøíštího roku by mìsto
mohlo na stavbu získat povolení.
Magistrát pro dùm vybral pozemek v
areálu dìèínské nemocnice. Poèítá se, že
jeho obyvatelé budou potøebovat èastìjší lékaøskou péèi a ta bude díky umístìní
ihned k dispozici.
V souèasné dobì je v domovech
dùchodcù v Dìèínì 112 míst, z toho dvaplatnost akce do 31. 10. 2006
cet pro obèany, kteøí jsou nepohybliví.

Magistrát podpoøí výstavbu rodinných domù

Krátce z Dìèína • Krátce z Dìèína

i INFORMACE

Stavba nového doma
dùchodcù je na dohled

OÈNÍ OPTIKA Jana Hrdlièková

SLEVA 30 - 50%
na vybrané obruby
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