ZPRAVODAJ
NÁBYTEK - NOVÝ DOMOV
Robert BENDÁK

vedle disco "ARÉNA"

Želenická 1541; 405 02 Dìèín; Èeská Republika

tel.: (+420) 412 539 333

PRODEJ NÁBYTKU
A BYTOVÝCH DOPLÒKÙ
SKANDINÁVSKÝ NÁBYTEK
•
Sektorový NÁBYTEK
•
POSTELE - ŠIROKÝ VÝBÌR
•
OBÝVACÍ STÌNY, SEDACÍ SOUPRAVY
na míru

OTEVÍRACÍ DOBA:
PO - PÁ 9,00 - 18,00
SO 9,00 - 12,00

SPECIALISTA
NA PRODEJ NÁBYTKU
Z MASIVNÍHO DØEVA
(SMRK, BOROVICE)
•
KOMODY, TV - STOLKY
•
NEJVÌTŠÍ VÝBÌR PC - STOLÙ
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NEJLEVNÌJŠÍ NÁBYTEK V REGIONU
PRODEJ NA SPLÁTKY BEZ RUÈITELE

Multiservis

®
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HOME
CREDIT

Mìsto Dìèín spustilo
nové webové stránky
Internetové stránky mìstského úøadu
nemají jen novou podobu, ale pro obèany nabízejí mnohem více služeb.
Novinkou, která zaène fungovat po zkušebním provozu, jsou diskuse a poradny.
Lidé budou moci prostøednictvím
internetu pøímo s pracovníky úøadu øešit
své problémy. Stránky v èervenobílé
podobì také mají snadnìjší vyhledávání
a obsahují více informací než ty
pøedešlé.
„Uživatel se v nich bude lépe
orientovat, jsou pøehlednìjší. Odkazy se

nyní zobrazují všechny na úvodní
stránce a není potøeba se k potøebným
informacím složitì proklikávat. Další
novinkou budou i ankety,“ øíká tisková
mluvèí Romana Silvarová.
Historicky první internetovou anketu
má mìstský úøad již za sebou. Týkala se
provozu na Podmokelské ulici a za tøi
týdny na ni odpovìdìlo 557 lidí. Nová
anketa se týká nových internetových
stránek, a proto její pøepis nevyjde
ve zpravodaji. Anketní lístek je umístìn
jen na www.mudecin.cz

INFORMACE O DÌÈÍNÌ
• interaktivní mapa, kultura, turistika, dopravní situace, historie,
sport, zdravotnictví
• o mìstském úøadì: vyhlášky, usnesení, formuláøe, výbìrová øízení,
nabídky prodeje, elektronická podatelna
• kontakty na dùležité instituce ve mìstì, novinky o dìní v Dìèínì,
co o nás napsali v novinách, odkazy na zajímavé stránky
dìèínských spoleèností

Dìèínské perlièky...
- první dìèínské novorozenì se narodilo
1.ledna pøed druhou hodinou odpoledne.
Malá Eliška Havelková dostane od mìsta 5 tisíc korun.
- na sklonku roku se do Dìèína na pár dní
vrátila svìtová topmodelka Karolína
Kurková. Starosta Vladislav Raška ji
bìhem pøátelského setkání na radnici
podìkoval za reprezentaci mìsta i celé
republiky.
- deset tisíc korun vynesla sbírka ve prospìch dìtského oddìlení dìèínské
nemocnice, která se uskuteènila bìhem
vyprodaného Vánoèního koncertu Hany
Zagorové na dìèínské Støelnici
- o dva veøejné záchodky se od února
bude starat pražská firma P. Dussmann
s.r.o., z pìti zájemcù ve výbìrovém
øízení byla nejlevnìjší. Firma bude
zároveò uklízet prostory mìstského
úøadu.
- Mìsto Dìèín hledá nového øeditele
mìstského divadla. Souèasné øeditelka
Janeta Benešová odchází na mateøskou
dovolenou.
- Mìsto Dìèín bude v roce 2004
hospodaøit s vyrovnaným rozpoètem.
Pøíjmy a výdaje jsou ve výši zhruba 736
800 000.
- Mìsto Dìèín požádalo ministerstvo pro
místní rozvoj o dotaci na dostavbu
dopravního høištì. Potøeba je pøes devìt
a pùl milionu korun. „Pokud ministerstvo zaplatí sedmdesát procent nákladù,
zbývajících tøicet procent vyèleníme
z rozpoètu mìsta,“ øekl starosta
Vladislav Raška.
- ètyøi mladé karatisty a jejich trenéra
z dìèínského klubu Sport Relax pøijal
starosta Vladislav Raška, aby jim
podìkoval za vítìzství na Mistrovství
svìta v Las Vegas a tím i reprezentaci
mìsta.
- Správa poplatkù za odpad se
pøestìhovala z budovy bývalého

okresního úøadu do hlavní budovy
mìstského úøadu na Mírovém námìstí.
- Technické služby mimoøádnì svážely
odpad i o vánoèních svátcích. Za osm
dnù bìhem vánoèního týdne svezly
od popelnic pracovníci 350 tun odpadu.
V nìkterých ulicích ale prùjezdu
popeláøských aut pøekážely špatnì
zaparkované automobily.
- zastupitelé rozhodli o dostavbì 57 bytù
v ulici Tržní. Bude na ní potøeba 39
milionù korun, což jsou všechny peníze
urèené na investice v tomto roce.
- Koncepce bytové politiky do budoucna
poèítá se stavbou holobytù. Úøedníci
vytipovali 10 lokalit, kde by se byty
jednoduchého bydlení daly postavit.
Drtivá vìtšina míst je v okrajových
èástech mìsta.
- kontrolní výbor zastupitelstva nezjistil
pochybení spoleènosti Elekom pøi
stavbì malometrážních bytù v Chrochvicích. Firma naúètovala mìstu náklady
zhruba o milion vyšší než byl pùvodní
rozpoèet. Podle kontrolního výboru byly
chyby v projektu, napøíklad chybìly
schránky nebo anténní rozvody. Zakázku tedy firma nezdražila. Náklady
vzrostly, kvùli pracím, na které projektant zapomnìl.
- Ústav sociální péèe pro mentálnì
postižené dìti Domino dostal 48 542
z charitativní sbírky, kterou pro nìj
poøádala spoleènost Tesco Stores ÈR a.s
- Primátor mìsta Pirny pøedal dìèínské
ZOO šek v hodnotì 2 490,50 EUR.
Na tento finanèní dar se svými
prostøedky složilo celkem 38 dárcù.
Projekt „Initiative für ZOO Dìèín“,
který sdružuje adoptivní rodièe z Pirny a
okolí, vznik v roce 1991 a pokraèuje
dodnes.
- k zápisu do prvních tøíd základních
škol, který se koná 6.února, by mìlo
letos pøijít v Dìèínì 462 dìtí

Zmìny ve v yplácení
rodièovského pøíspìvku

navštìvovat pøedškolní zaøízení nebo
jiné obdobné zaøízení déle jak 5 dní
v mìsíci, dávka se odejme a žadatel bude
muset v pøípadì zmìny žádat o rodièovský pøíspìvek znovu
- mìní se formuláø Žádost o rodièovský
Rodièovský pøíspìvek
- u žadatele o tento pøíspìvek, který èiní pøíspìvek a další potvrzení
412591225 - silnièní správní úøad pro 2 552 Kè se pøestávají zkoumat pøíjmy
místní komunikace
Další zmìny se týkají státní sociální
z výdìleèné èinnosti, což se týká i èinností vykonávaných v zahranièí. Nárok podpory žadatelùm o azyl a výplaty
Odbor ekonomický
na tento pøíspìvek má rodiè pouze v pøí- zaopatøovacího pøíspìvku. Bližší infor412 593 405, 406, 412 správa poplatku padì, že dítì nenavštìvuje pøedškolní mace k novele zákona se obèané dozví
za odpad
pøímo na kontaktních místech odboru
zaøízení déle než 5 dní v mìsíci
- pokud žadatel oznámí, že dítì bude státní sociální podpory.

www.mudecin.cz

Zákon o sociální podpoøe má od letošního roku øadu zmìn. K nejvìtší od 1.
ledna, dochází u nároku na výplatu
rodièovského pøíspìvku.

Mìsto
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NEPRODEJNÝ VÝTISK - ROZŠIØUJE SE ZDARMA

Strážníci øešili na 11 tisíc pøestupkù a vybrali témìø 2 mil. korun
Dìèínská mìstská policie má za sebou
jedenáctý rok své existence. Byl ve znamení zaèátku odtahù aut a øešení
nepoøádku v Boleticích, strážníci napsali
knihu a plánují psovody na noèní smìny.
Za uplynulý rok øešili na jedenáct tisíc
pøestupkù a udìlili skoro milion sedm set
tisíc korun na pokutách. Nejvíce je
zamìstnávali pøestupky øidièi.
Dìèané vìøí mìstské policii rok od roku více. Svìdèí o tom poèet telefonátù
na linku 156. Strážníci za minulý rok
vyjeli na žádost obèanù ke 3 312
pøípadùm.
Statistika
Nejvíce pøestupkù spáchali již tradiènì
øidièi na silnicích pøi špatném parkování.
Celkem jich strážníci øešili na devìt tisíc
a udìlili pokuty za jeden milion ètyøi sta
tisíc korun. V závìsu za nimi jsou ti, co
nezaplatili za parkování, bylo jich šest
set. Oproti roku 2002 se zvýšil poèet
pøípadù rušení noèního klidu, strážníci
zasahovali více než dvìstìkrát a udìlili
pokuty za padesát tisíc korun. Veøejnì
pohoršovalo v minulém roce 175 lidí
a zaplatilo za to jedenáct tisíc korun.
"Obrovsky poklesl poèet pøestupkù
prostituce. V roce 2002 jsme øešili pøes
pìt set pøípadù a minulý rok jen padesát.
Prostituci jsme se vìnovali naprosto
dùslednì a nepøetržitì, což se pravdìpodobnì odrazilo právì v ústupu tohoto
jevu. Strážníci svou pøítomností odrazují
zákazníky a prostitutky neustále
"obtìžují". Vìtšina z nich zjistila, že
bude lépe jít za prací jinam," vysvìtluje
øeditel mìstské policie Marcel Horák

Boletice
Dìèínská ètvr Boletice byla jedním
z nejvìtších problémù minulého roku.
Místní obyvatelé si stìžovali na nepoøádek a èasté rušení noèního klidu.
Na vyøešení situace byla ustanovena
i speciální komise. Mìstská policie
zøídila ve ètvrti svùj zvláštní okrsek a
pøeøadila sem pìt stálých strážníkù. Ti
hlídají klid od 17 do 5 hodin, tedy pøes
noc. Bìhem dne zde pracují i další
strážníci a Boletice jako jediné sídlištì
má bezpeènostní kamerový systém.
"Tímto opatøením se podaøilo situaci
podstatnì zlepšit a okrsek zachováme
i nadále, abychom poøádek udrželi
na stejné úrovni," dodává øeditel Horák.
Obecnì prospìšné práce
Mìstská policie aktivnì spolupracuje
se státními úøady pøi umísování
odsouzených k obecnì prospìšným
pracím. Odsouzení uklízejí ulice mìsta,
pøedevším v oblasti Boletic. Svùj trest si
již odbylo 23 odsouzených, s 28 má
mìstská policie podepsanou smlouvu a
29 bylo vráceno, protože si ve stanovené
lhùtì trest neodpracovali.
Prevence
Dìèínští strážníci napsali skripta o prevenci kriminality pro uèitele. Texty jsou
umístìny na internetových stránkách
http://www.mudecin.cz/mp/main.htm,
každý si je mùže bezplatnì stáhnout a
použít jako podklady pøi výuce.
"Zjistili jsme, že žádná taková kniha
neexistuje. Podklady uèitelé nenajdou
ani na internetu, a tak èasto nemají
pøedstavu, co vše by dìti mìli uèit. My

Oddìlení správy dopravy
412591161 - silnièní správní úøad pro
silnice II. a III. tøídy

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

www.mudecin.cz

Vydává Mìsto Dìèín, tel: 412 593 111,
e-mail: mesto@mudecin.cz, www.mudecin.cz,
vychází mìsíènì nákladem 25.000 výtiskù.
DTP a tisk: komunikaèní agentura PRpro s.r.o.
MK ÈR E14498

sice máme programy prevence vèetnì
pøednášek na školách, ale nemùžeme být
všude tak èasto, jak bychom chtìli," øíká
Marcel Horák.
Prevencí kriminality se zabývají dva
strážníci a jeden odborník na drogovou
problematiku. Vyuèují na základních
školách už od prvního stupnì, uèilištích
a støedních školách. V roce 2003 zaèali
strážníci novì vyuèovat i na školách
v Jílovém a Èeské Kamenici. Navštìvují
i peèovatelské domy a kluby dùchodcù,
kde diskutují, vysvìtlují starším lidem,
jak se bránit zlodìjùm a podvodníkùm.
Bìhem letní sezóny besedují i se zahrád-

káøi a chystají se nabídnout školení
øidièùm MHD. Chtìjí je nauèit, jak se
chovat pøi napadení cestujícím, jak se
mohou bránit a které prostøedky k tomu
použít.
Budoucnost
Všechny statistiky, výslednost nebo
kartotéky vede mìstská policie v bìžných poèítaèových programech. V letošním roce si strážníci chtìjí poøídit nový
software, který je pro jejich práci
vhodnìjší.
"Když mi zavolá soudce, øekne jméno
stíhaného èlovìka a chce vìdìt, kolikrát
pokraèování na stranì 2

Vyhozené vánoèní stromky odvážejí v rámci mimoøádných svozù do konce ledna
pracovníci technických služeb.

Dìtí je málo, školy èekají zmìny

Doplnìní tel. seznamu na MÚ Dìèín
Odbor dopravy
412591228 - evidence øidièù
412591424 - evidence vozidel

leden 2004

Rada mìsta se zabývala otázkou
takzvané optimalizace školských
zaøízení. Týká se to mateøských a
základních škol, u kterých je mìsto
zøizovatelem. Nìkde uvažuje o zrušení
zaøízení, jinde o omezení provozu.
Školství má na starosti místostarosta
Václav Lešanovský...

Sleva na celý sortiment. Okna a dveøe mùžete získat na splátky. Akce platí do 31.3.2004

Proè vedení mìsta vùbec zaèalo
pøemýšlet o zrušení nìkterých
školských zaøízení?
Dùvodù je samozøejmì nìkolik. V Dìèínì, stejnì jako v ostatních mìstech naší
republiky, došlo v posledním desetiletí
k poklesu poètu narozených dìtí. Za posledních 8 let ubylo v dìèínských
základních školách pøibližnì 650 žákù.
Mimochodem, v souèasné dobì chybí
na základních školách ve mìstì 2 tisíce
žákù. S tím samozøejmì souvisí i ekonomika. Každý jistì chápe, že provoz
poloprázdné školy je pøíliš drahý.
V žádném pøípadì však nechceme
zavírat velké školy, spíše redukovat

malé školy a odlouèená pracovištì.
U kterých školských zaøízení hrozí, že
budou uzavøeny?
Zvažujeme zrušení Mateøských škol
v Prostøedním Žlebu a v Krásném
Studenci. Pro obì zaøízení platí, že jsou
umístìna v budovách, které nepatøí
mìstu. Napøíklad školka v Prostøedním
Žlebu potøebuje nutnì opravit.
Nechceme investovat do objektu, který
nám nepatøí, protože by to byl o nerozumné. Pokud vlastník budovu
neopraví, bude muset být provoz školky
na základì vyjádøení hygieny omezen.
V Krásném Studenci je naopak možné
najít pro dìti vhodné øešení. Drtivá
vìtšina jejich rodièù dojíždí za prací
do mìsta, proto mohou dìti dovézt
do vzdálenìjší školky.
Týkají se zmìny také nìkterých
základních škol?
pokraèování na stranì 2
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Zápisy do prvních tøíd základních škol Zaèínáme tøídit tetrapakové obaly
Odbor školství, mládeže a tìlovýchovy
v Dìèínì spoleènì s øediteli základních
škol oznamuje termín zápisu do prvních
roèníkù základních škol v Dìèínì
pro školní rok 2004/2005:
Zápis se bude konat
v pátek 6. února 2004
od 8 do 17 hodin.
O pøípadné výjimce z termínu
rozhodne øeditel školy a zveøejní ji
zpùsobem v místì školy obvyklém.
Zapsány mohou být dìti, které do 31.
srpna 2004 dovrší šestého roku.
Na žádost zákonného zástupce mùže

být do povinné školní docházky
zaøazeno i dítì, které výše uvedenou
podmínku nesplòuje, ale které dovrší
šestý rok vìku do konce kalendáøního
roku ve školním roce zahájení povinné
školní docházky. Dítì bude zapsáno
ve škole, v jejímž obvodu bydlí,
pøípadnì po pøedchozím projednání
s øeditelem v jiné zvolené škole.
Rodièe (zástupci), kteøí jdou s dìtmi
k zápisu, pøinesou rodný list dítìte a
doklad o bydlišti.
Pokud se rodièe nemohou z vážných
dùvodù dostavit v termínu, je nutno do
27. února 2004 provést zápis na øeditelství ZŠ dle školních obvodù.

Strážníci øešili na 11 tisíc pøestupkù...
...pokraèování ze strany 1

jsme s ním øešili pøestupek, trvá mi
vyhledávání i hodiny. S novým
systémem to bude za okamžik. Budeme
mít vìtší pøehled o výjezdech a
zásazích," vysvìtluje výhody nového
systému øeditel Horák.
Problémy èekají špatnì parkující
øidièe. Vedle známých botièek na nì
chystají strážníci další "pøekvapení".
Špatnì parkující auta vyfotí a pro øidièe
pøipevní oznámení, a se dostaví na centrálu mìstské policie, protože se dopustil
pøestupku. Když øidiè pøijde na centrálu
v ulici Na Valech, vyøeší s ním pøestupek
pøítomný strážník a zøejmì udìlí pokutu.

Pokud øidiè výzvy neuposlechne, bude
pøestupek pøedán správnímu orgánu, kde
øidièi hrozí sankce mnohem vìtší. Nový
systém má zrychlit práci strážníkù.
Zatím nasazovali botièky nebo pokutovali øidièe, až když se ke svému autu
vrátil. Nyní by mìli za stejnou dobu
zvládnout postihnout mnohem více
pøestupkù.
Mìstská policie také usiluje o vznik
psovodù. Požádala o dotaci prostøednictví Policie ÈR do programu
Partnerství a pøipravuje druhou žádost
do programu prevence kriminality
ministerstva vnitra.

Obèané Dìèína dostanou zaèátkem
února do schránek pytle pro tøídìní
tetrapakových obalù. První svoz tohoto
odpadu se uskuteèní poèátkem dubna.
Mìsto tak chce pøispìt k ochranì
životního prostøedí.
Vícevrstevný nápojový obal je v souèasné dobì jeden z nejpoužívanìjších
nevratných obalù na mléko a mléèné
výrobky, džusy, šávy, víno a další
potraviny. Po použití velmi èasto konèí
ve spalovnì nebo na skládce. Dìèínská
radnice se rozhodla pro øešení, které je
zatím nejohleduplnìjší k životnímu
prostøedí.
„Vìøím, že obèané mìsta berou
ochranu životního prostøedí vážnì a že se
k této nové aktivitì pøipojí. Kromì toho
sbìrem tetrapaku ušetøí místo v popelnicích, a proto bychom se mohli vyhnout
nežádoucímu nepoøádku kolem
sbìrných nádob,“ øíká místostarosta
Ladislav Gregor.
Oranžové pytle na tøídìný tetrapak s informaèním balíèkem zaènou dostávat
lidé do schránek zaèátkem února a jejich

roznos bude pokraèovat i bìhem mìsíce.
Pro další pytle si mohou lidé dojít bìhem
celého roku na podatelnu do hlavní
budovy MìÚ na Mírové námìstí nebo
pøímo na odbor životního prostøedí
MìÚ, Ekocentrum ul. 28.øíjna.
Separované tetrapaky musejí být èisté,
suché a bez zbytkù potravin. Lidé je
musejí sešlápnout nebo rozøíznout.
Kvalita sbíraného tetrapaku je základní
podmínkou pro následnou recyklaci.
Ve mìstì je urèeno 112 sbìrných míst,
kde bude možné naplnìné pytle
odkládat. Svážet je budou pracovníci
Severoèeských sbìrných surovin a.s.
jednou do mìsíce a to vždy každé první
pondìlí v mìsíci. Lidé by proto mìli
odkládat naplnìné pytle den pøed tím
(první nedìle v mìsíci). První svoz se
uskuteèní 5. dubna. Sbìr tetrapaku
materiálnì podporuje firma Eko-kom.
Pøípadné další informace poskytneme na
tel. èísle 412 591 323 Ekocentrum MìÚ.
Další informace budou pravidelnì
zveøejòovány ve zpravodaji mìsta, tisku
a na internetových stránkách mìsta

Technické služby likvidují stromky
Technické služby Dìèín v rámci
novoroèního úklidu zajišují i svoz a
likvidaci vánoèních stromkù ve mìstì.
Svoz zaèal 8. ledna a prùbìžnì bude
pokraèovat do 31. ledna.
„Stromky svážíme do areálu výrobní
zahrady Folknáøe, kde jsou likvidovány
štìpkováním. Po 30. lednu provedeme

v rozmezí jednoho až dvou týdnù
mimoøádný svoz, který sbìr vánoèních
stromkù ukonèí. Pokud se i po tomto
objeví u sbìrných nádob jednotlivé
kusy, svezeme je v rámci bìžného
režimu svozu smìsného komunálního
odpadu,“ øekl tiskový mluvèí TDS Petr
Plíšek.

Rozhodnutí rady mìsta ze dne 22. prosince
Rada mìsta na svém zasedání
schválila
- snížení nájmu v restauraci Spoleèenského domu Støelnice o prostory
vinárny Lipka (snížení pronajatého
prostoru o 66,5 m2 ) od 15. ledna 2004
pro Královský pivovar Krušovice a. s.
- zveøejnit zámìr mìsta pronajmout
prám pøevozu Dolní Žleb novému
zájemci
- bezplatný vstup pro Lukáše Matyse a
Ilonu Škálovou ze sportovního klubu
Racing Team Penco Dìèín do Plaveckého areálu Dìèín.
- ukonèení pracovního pomìru øeditele
Správy mìstských domù a bytù,
pøíspìvková organizace, k 31. 12. 2003
dohodou
- úhradu za provedení víceprací na
stavbì „Pøestavba ZŠ Chrochvice na 27
b.j. ve výši 836 788 Kè a rozpoètové
opatøení, tj. pøevod finanèních
prostøedkù ve výši 836 788 Kè „Oprava
zpevnìní svahu u Tyršova mostu“
na akci „Pøestavba ZŠ Chrochvice
na bytové jednotky“
- plat øeditele Ústavu sociální péèe Dìèín
Horní Žleb Jana Tomsy s platností
od 1.ledna 2004
- zmìnu stanov akciové spoleènosti
Technické služby Dìèín, a. s., a povìøila

starostu mìsta výkonem valné hromady
a provedením notáøského zápisu.
vzala na vìdomí
- pøemístìní správy pohøebiš z ulice
Teplická do objektu bývalého okresního
úøadu ul. 28.øíjna od 1. 2. 2004
rozhodla
- aby se Mìsto Dìèín zúèastnilo konání
nultého roèníku taneèní soutìže v rock
and rollu s názvem „O pohár starostù a
primátorù mìst“ a aby se soutìž konala
v prostorách Spoleèenského domu
Støelnice
- odvolat z funkce èlena pøedstavenstva
TSD a. s. Dalibora Voborského a Zdeòka
Masojídka a z funkce èlena dozorèí rady
TSD a. s. Libora Kunte
- jmenovat do funkce èlena dozorèí rady
Zdeòka Masojídka
odložila
- rozhodnutí ve vìci pronájmu prostoru
schodištì výtahu na Pastýøskou stìnu
prosklená èást, pøístup z Labského
nábøeží
Rada mìsta dne 24. prosince 2003
rozhodla
- o zamítnutí odvolání proti rozhodnutí
o vylouèení uchazeèe Miroslava Šimona
z úèasti na veøejné zakázce „Úklid
pracoviš MìÚ ve mìstì Dìèín“

S tøídìním tetrapakových obalù zaèali zamìstnanci i v sekretariátu starosty.

Dìtí je málo, školy èekají zmìny
...pokraèování ze strany 1

Uvažujeme o zmìnách na Základní
škole v Bynovì. Chceme zvýšit poèet
žákù zøízením specializovaných tøíd
na základní škole a opravit budovu
mateøské školy. Další zmìny èekají žáky
základní školy v Pivovarské ulici.
Výuku bychom rádi pøesunuli do pár set
metrù vzdálené budovy na Máchovì
námìstí. Uvažujeme o optimálních
øešeních na základních školách ve Vilsnici a v Køešicích. Rozhodnutí nejsou
v žádném pøípadì definitivní. Chceme
o tom ještì diskutovat s uèiteli i rodièi
žákù.

školních autobusù, které jsou bìžné
v mnoha zemích Evropy. Dìti by se tak
snadno a bezpeènì dostaly do školy. Co
se týká mateøských škol, budeme
podporovat vznik soukromých zaøízení,
kterým bychom na jejich èinnost
pøispívali.

Pokud dojde ke zmìnám, od kdy by
mìly platit?
Veškeré zmìny by mìly zaèít platit
od nového školního roku. Ovšem, jak
jsem již zmínil, rozhodnutí nejsou koneèná, rada mìsta bude o problematice
ještì jednat v únoru, následnì o tom bude
Zrušení školy tak èi tak zasáhne jednat zastupitelstvo. V tuto chvíli
do pravidelného denního rytmu dìtí. chceme pøedevším vyvolat diskusi.
Hledáte cesty, jak jim to usnadnit?
Chtìli bychom nabídnout zøízení
Dìkuji za rozhovor. Romana Silvarová

UPOZORNÌNÍ:
Správa veøejných pohøebiš mìní od 1. února své sídlo. Z Teplické ulice
se stìhuje do budovy bývalého OkÚ v ulici 28. øíjna.

Program kina Snìžník Rada mìsta dne 6. ledna
Zaèátky pøedstavení 17:30 a 20:00,
kromì pondìlí, kdy se promítá jen
od 20:00hodin.
15.-18.1. ZELENÉ PEKLO
19.- 21.1. SNOWBOARDISTA
22.- 25.1. od 17:00 MIZEROVÉ 2
22.- 25.1. od 20:00 ROZVOD
PO FRANCOUZSKU
26.- 28.1 PLNOU PAROU VZAD
29.- 31.1. od 17:30 LÍBEJTE SE S
KÝM JE LIBO
29.- 31.1. BAZÉN
1.- 4. 2. KDYSI DÁVNO V MEXIKU
5.- 8. 2. KAMEÒÁK 2
10.-15.2. pátek od 15:00 a 19:00, sobotanedìle od 9:30, 13:30, 17:30 PÁN
PRSTENÙ: NÁVRAT KRÁLE

FILMOVÝ KLUB
vždy pondìlí od 17:30
5.1. NÁHRADNÍ DÍLY
12.1 DEKAMERON
19.1 KYTICE Z TISÍC A JEDNÉ
NOCI
26.1. STRACH A HNUS V LAS
VEGAS
2. 2. PØÍBÌH Z TOKIA
9. 2. SPALOVAÈ MRTVOL
DÌTSKÁ PØEDSTAVENÍ
Od 15:30
3.1. MACH A ŠEBESTOVÁ
10.1. O MIKEŠOVI
17.1 MYŠÍ KOÈIÈINY
24.1. NÁPADY OPIÈKY ŽOFKY
31.1. O DOROTCE

Program Støelnice
17.1. 6. Reprezentaèní ples Støelnice
24.1. Myslivecký ples
25.1. Akvaristické trhy
29.1. Nejúspìšnìjší sportovec roku 2003
31.1. Ples Pláckaøù
1. 2. Maškarní show pro dìti
14. 2 Ples Rádia Dìèín
19. 2. Zasedání zastupitelstva mìsta

schválila
- pronájem objektu Na Pìšinì v Dìèínì
IX obèanskému sdružení Dìtský
Stacionáø Dìèín, za úèelem provozování
dìtského respiraèního stacionáøe
(nájemní smlouva k objektu bude pøed
jejím podpisem konzultována s právním
zástupcem mìsta)
rozhodla
- prodloužit permanentní vstupenky
do Plaveckého areálu v Dìèínì na rok
2004 sportovcùm: Tomáši Dudovi, Petru
Škálovi, Tomáši Charvátovi, Janu

Kužílkovi, Pavlu Machalovi a Pavlu
Rouèkovi.
jmenovala
- paní Ivanu Šohajovou do funkce
øeditele Ústavu sociální péèe Horní
Žleb, pøíspìvkové organizace, s platností od 1. 2. 2004 (dosavadní øeditel
odchází do dùchodu)
uložila
- starostovi mìsta písemnì upozornit
øeditele Správy a údržby silnic
Severoèeského kraje na neøešení kalamitních situací na vozovkách ve mìstì

Dìèané dostanou více informací o EU
V Dìèínì zaèalo fungovat Mìstské
evropské informaèní støedisko. Jeho
èinnost zajišuje pracovník recepce v
hlavní budovì mìstského úøadu na
Mírovém námìstí. Hlavním úkolem
støediska je zodpovídaní dotazù,
poskytováním písemných materiálù,
poøádáním besed, výstav o Evropské
unii.
„Chceme objektivnì informovat o tom,
co bude vstup Èeské republiky do EU
znamenat a jak se dotkne života obèanù.

Zájem o informace u lidí stále stoupá.
Nové informaèní støedisko je zøízeno z
popudu Regionálního evropského
informaèního støediska Ústí nad Labem
a také z iniciativy Mìsta Dìèín a
pøedstavitelù mìstské samosprávy,“
sdìlil vedoucí odboru vnitøních vìcí
Tomáš Martinèek. V budovì mìstského
úøadu jsou již nìjaký èas umístìny dva
tzv. „EUROBODy“ s informaèními
materiály o Evropské unii a vztazích ÈR
a EU.

Novorozenci r.2003

Obavy ze zvýšení poplatkù jsou zbyteèné

V uplynulém roce se v dìèínské
porodnici narodilo celkem 729 dìtí, tj.
o 54 více než pøedloni.
Nejèastìjší jména chlapcù: Tomáš,
Daniel, Matìj, Jakub, Adam, Petr.
Nejèastìjší jména dívek: Kateøina,
Tereza, Adéla, Karolína, Eliška, Natálie,
Anna, Kristýna.
Nejvíce chlapcù se narodilo v záøí a
v listopadu, dívek pak v èervenci a
v srpnu.
Poèet narozených dìèínských
obèánkù:

Pøed koncem roku se prudce zvýšili
žádosti obèanù o vystavení cestovního
pasu. Lidé se obávali, že se 1. ledna 2004
zvýší správní poplatky. To ovšem není
pravda, poplatky zùstávají ve stejný výši
jako loni.
„Na mìstském úøadì jsme zaznamenali
až osmdesáti procentní nárùst žádostí

1999 2000 2001 2002 2003
459 456 505 511 526

o vystavení cestovního pasu. Situace
byla srovnatelná s obdobím v èervnu,
kdy se lidé chystají na dovolené
do zahranièí. Zvýšený zájem je také
v souèasné dobì i o obèanské prùkazy,“
popisuje situaci v Dìèínì vedoucí
o d b o r u v n i t ø n í c h v ì c í To m á š
Martinèek.

INZERCE:
Vymìním družstevní nadstandardní byt 2+1 (dlažba, vestavìné skøínì v chodbì,
zdìné jádro a kuchyò, døevìná kuchyòská linka, stropní podhledy, opravená a
izolovaná okna) v zatepleném domì na Starém Mìstì za 3+1 nebo vìtší.
Kdekoliv v DC, kromì Boletic a Bøezin. Podmínkou výtah. Kontakt 776103540.

Mìstský útulek je pøeplnìn. Pomozte!

ÏUK
Je asi 3 roky starý køíženec støední
velikosti, èerný s hnìdými znaky a delší
srstí. Pejsek je hodný, ale trochu bázlivý.
Potøebuje trpìlivého a vyrovnaného
pána. Nejlépe by mu bylo na zahrádce
RONY
Je asi pìtiletý èistokrevný dalmatin, s dalším psím kamarádem.
velmi mazlivý a hodný.

POLDÍK
Je dva až tøi roky starý køíženec
jezevèíka s delší svìtlou srstí. Pejsek je
hodný a rád si hraje. Líbilo by se mu
na zahrádce. Není vhodný k malým
dìtem.

MARCELA
Je asi osmiletá velmi milá fenka pudla,
èerná s tupírovaným ocáskem, která si
ráda hraje. Mùže být výbornou
kamarádkou pro starší lidi.

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

Foto: Jiøí ROUS
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Jak dlouho trvá vyøízení
stavebního povolení? Chci stihnout
postavit do kvìtna, než se zvýší
DPH. mikes@seznam.cz

Z dotazu není zøejmé, o jakou stavbu
se jedná. Nelze tedy odvodit, zda
konkrétní stavba žadatele vyžaduje
nebo nevyžaduje vydání územního
rozhodnutí, nebo zda bude možné
územní a stavební øízení slouèit a vydat
pouze stavební povolení.
Obecnì lze øíci, že lhùta pro vydání
územního rozhodnutí je nejdéle 60
dnù od zahájení øízení (den zahájení
øízení je den podání návrhu,
žádosti). Lhùta pro vydání stavebního
povolení je nejdéle 30 dnù, ve zvláš
složitých pøípadech pak 60 dnù,
nelze-li rozhodnout v tìchto lhùtách,
mùže odvolací orgán lhùtu pøimìøenì
prodloužit.
Samozøejmì, že se jedná o ideální
stav, kdy žadatel doložil všechny
potøebné doklady, stanoviska atd.
V opaèném pøípadì stavební úøad
vyzve stavebníka k doplnìní
potøebných dokladù a øízení
pøeruší. Lhùty pøi pøerušení øízení
nebìží.

mùstkem, podél cesty, kudy se chodí
na høbitov Folknáøe jsou stromy
blízko chodníku a vìtve zasahují tak
daleko, že bývá problém projít.
V tuto dobu, kdy listí opadalo, už je
ráno èi veèer vidìt na cestu, ale v létì
jsou nìkterá svìtla listím zcela
zaclonìna. Ptám se tedy, kdo je
zodpovìdný za tyto stromy a koho je
tedy tøeba pohnat k zodpovìdnosti?
Jana Böhmová

Po vydání stavebního povolení Øetìzová, Plavební a K.Èapka
bude realizováno dle finanèních na nemožnost zaparkovat v blízkosti
svého bydlištì. V minulosti zde byla
možností mìsta.
zaparkována vozidla, jejichž øidièi
nechtìli platit parkovné na MasaryMartina Štajnerová, odbor rozvoje
kovì námìstí. V souèasné dobì mají
Kde všude má mìsto infocentra? obyvatelé, kteøí zde prokazatelnì bydlí
Nabízí volný pøístup na internet? nebo pracují, vystavenou kartu
opravòující je k parkování v této zónì.
Klára Tichá
Karty jsou èasto kontrolovány
V Dìèínì existuje pìt informaèních mìstskou policií. Odbor dopravy
center: IC Dezka v ul. Prokopa v nejbližší dobì (dle klimatických
Holého, IC Tina ve Sládkovì ul., IC podmínek) instaluje v tìchto ulicích
Raped v ul. Prokopa Holého, IC tøi parkovací automaty. Parkovací
Zámek, IC Sulawesi na Teplické ulici. automaty plní regulaèní charakter,
Volný pøístup na internet neposkytuje protože se zde parkuje na nezbytnì
žádné informaèní centrum. Bezplatný nutnou dobu a obyvatelé mají možnost
veøejný internet mohou obèané využít zakoupení roèní permanentky, jejíž
zatím pouze ve vestibulu budovy cena je výraznì levnìjší než platby
mìstského úøadu na Mírovém námìstí. pøímo do parkovacích automatù.

Stromy podél ulice Høbitovní jsou
majetkem mìsta. O správu mìstské
zelenì se od èervna 2003 stará
odbor životního prostøedí MìÚ Dìèín.
Na základì Vašeho upozornìní bylo
objednáno a provedeno proøezání
pøedmìtných stromù. Po olistìní
døevin bude provedeno pøípadné
doladìní proøezávky takovým
zpùsobem, aby stromy nesnižovaly Romana Silvarová, tisková mluvèí Dagmar Kubátová, odbor dopravy
intenzitu veøejného osvìtlení.
mìsta
V této rubrice se obyvatelé mohou
Eva Hrodková, OŽP MìÚ Dìèín
P ro è j e m e z i M a s a r y k o v ý m dozvìdìt odpovìdi na své otázky,
námìstím a budovou ÈESPLa týkající se praktických problémù
Kdy se doèkáme nového parkovištì vyhrazená zóna na parkování? O ve vztahu obèan - mìsto. Zaslané
v Bøezinách? Karel Novák
svátcích jsem jel navštívit své známé. otázky musí být struèné. Nebudou
Pøed jejich domem bylo volné místo a zodpovídány politicky zabarvené
Parkování v Bøezinách je souèástí stejnì jsem tam nemohl zaparkovat. otázky nebo žádosti o názor.
Dotazy mùžete zasílat na mail:
novì zpracované projektové doku- Jiøí Potr
Pavel Žateèka, stavební úøad
zpravodaj@prpro.cz nebo na adresu
mentace "Rozšíøení parkovacích míst
pro osobní automobily v lokalitì K zónì "Parkování na povolení MìÚ " PRpro s.r.o., Dobrovského 1402/2,
K d o j e v l a s t n í k e m s t ro m ù Bøeziny v Dìèínì", na kterou probíhá b y l o p ø i s t o u p e n o n a z á k l a d ì Dìèín, 405 01 nebo na telefonu
v Høbitovní ulici v Dìèínì 2? Nad v souèasné dobì stavební øízení. opakovaných stížností obyvatel ulic 412 588 179.
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Snìžení pùsobí lidem komplikace
Vydatné snìžení zkomplikovalo
bìhem letošní zimy život jak øidièùm,
tak chodcùm již nìkolikrát. O úklid
snìhu ze silnic se starají dvì
organizace: Technické služby, které
patøí mìstu Dìèín, a Správa a údržba
silnic pod vedením Ústeckého kraje.
Úklid silnic a chodníkù se øídí
zákonem o pozemních komunikacích a
zároveò vyhláškou mìsta. Ty jasnì
vymezují poøadí a rychlost, jakou
musejí být jednotlivé úseky uklizeny.
„Rovnìž je tøeba pøipomenout, že
úèelem zimní údržby komunikací je
zmírnìní následkù klimatických
podmínek, nikoliv jejich odstranìní.
V praxi to znamená, že úèastníci
silnièního provozu i chodci by mìli
pøizpùsobit jízdu i chùzi stávajícím
klimatickým podmínkám vèetnì
zimních pneumatik èi obuvi,“ øíká
tiskový mluvèí technických služeb Petr
Plíšek.
Letošní zimní údržba probíhá v jiném
rozdìlení než minulé roky. Správa a
údržba silnic od snìhu a náledí uklízí
tyto silnice:
- silnice è. I/13 od Bynova po ulicích
Teplická, Pivovarská, Podmokelská,
Ústecká, Nový most vèetnì nájezdù a

ulice Kamenická,
- silnice è. II/253 ulice Ústecká od ul.
Vilsnické po napojení na I/13,
silnice è. III/25852 ulice Ústecká,
pobøežní spojka u bývalé Desty,
Labské nábøeží, dále ul. Drážïanská až
po Maxièky,
- silnice è. II/261 ulice Vítìzství,
Litomìøická, 2. polské armády,
Námìstí Svobody, Pohranièní, 28.
øíjna, Ès. armády, Sládkova, Loubská,
- silnice è. II/262 z Nového mostu
po ulici Benešovská do Bøezin,
- silnice è. III/26228 ze silnice è. II/262
(Benešovská) po ulici Folknáøské
na koneènou MHD Folknáøe.
- silnice è. III/25851 z ulice Vítìzství
pøes Lesnou do Velké Velenì na toènu
MHD
O úklid všech ostatních silnic se stará
mìsto Dìèín, tudíž technické služby,
pøesný seznam i s urèení poøadí úklidu
najdete na www.mudecin.cz. Technické služby mají k dispozici 3 velké sypaèe, 2 malé sypaèe na úzké komunikace, 1 traktor s radlicí. Na údržbì chodníkù pracují 3 malé sypaèe s radlicí, 2
nákladní auta na ruèní posyp, 3 malotraktory s radlicí. V jedné smìnì nastupuje na úklid zhruba 30 pracovníkù.

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

REKLAMNÍ AGENTURA

Nyní se doètete:
Foldyna dostal pìstí!
Dlužníkùm se žije dobøe...
Velozo - Kraj:
Boxerské utkání roku
v Dìèínì!

VYCHÁZÍME
VYCHÁZÍME BAREVNÌ
BAREVNÌ

KAŽDÝ
KAŽDÝ ÈTVRTEK
ÈTVRTEK
Výsledky kontroly živnostenského úøadu
Kontroloøi živnostenského úøadu
provedli v loòském roce 363 kontrol
živnostníkù a firem, tedy v prùmìru
jednu dennì. Za prohøešky uložili
pokuty ve výši 96 500 korun.
„Kontrolujeme, zda živnostník
nepodniká nad rámec svého oprávnìní,
zda je správnì oznaèena jeho
provozovna. Musí mít viditelnì
napsáno jméno podnikatele, IÈO a
provozní dobu. Také kontrolujeme
doklady o nabytí zboží, pracovní
smlouvy, zdravotnické prùkazy a
stanovisko hygieny v restauracích,“
popisuje pracovník odboru živnostenský úøad Zdenìk Lukáš.
Ve správním øízení mùže podnikatel
dostat až milionovou pokutu, pøímo
na místì mùže bloková pokuta
dosáhnout 5 tisíc korun.
„Nižší pokuty udìlené pøímo na místì
jsou úèinnìjší, a proto je dáváme èastìji
než bychom øešili pøestupek správním
øízením,“ vysvìtluje Zdenìk Lukáš.
Na kontroly chodí pracovníci živnostenského úøadu èasto na základì

podnìtù nebo oznámení ze strany
obèanù.
„Živnostenský úøad také kontroluje,
jak podnikatel uzavírá se zákazníkem
smluvní vztah, protože mnohdy na to
mùže zákazník doplatit. Smlouva se
zákazníkem by mìla obsahovat pøedmìt smlouvy, cenu, termín dokonèení
práce a pøípadnì také sankci za neplnìní. Je potøeba, aby si na toto dávali
lidé pozor,“ dodává Zdenìk Lukáš
Odbor živnostenský úøad vydal v roce
2003 celkem 1358 nových oprávnìní
k podnikání a provedl 1599 zmìn.
Na správních poplatcích vybral 1 850
000 korun. Rok 2003 byl pro tento
odbor jeho historicky první, vznikl
totiž loni slouèením pùvodního
obecního a okresního živnostenského
úøadu. Odbor k 31. prosinci 2003
pracoval s agendou 13 495 podnikatelù, kteøí mají vystaveno 22 197
živnostenských oprávnìní. Z tohoto
poètu je živností koncesovaných 1 045,
vázaných 2 086, øemeslných 5 622 a
volných 13 444.

MARKETING Public Relations

Úøední hodiny

TISKÁRNA

odbor státní sociální podpory:
Pondìlí 8.00 - 17.00
Støeda 8.00 - 17.00
Pátek 8.00 - 12.00

BARVY LAKY

Ústecká 82, 405 02 Dìèín V
telefon, fax, záznamník: 412 511 001
www.exmal.cz ; e-mail: exmal@volny.cz

JSME PRVNÍ
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• s provozní dobou v sobotu
i v nedìli
• v poskytování množstevních
slev
• u nás se prodá 5x víc zboží
než v Dìèínì dohromady

...za to Vám patøí podìkování

Otevírací doba:
po - pá 8 - 18 hodin
so - ne 8 - 17 hodin

Mìstský úøad Dìèín:
Pondìlí 8.00 - 17.00
Støeda 8.00 - 17.00

Rozhodnutí zastupitelstva mìsta
ze dne 11. prosince 2003
Zastupitelstvo mìsta schválilo
- bezúplatný pøevod 8 osobních
poèítaèù formou daru z vlastnictví
mìsta Dìèín do vlastnictví Èeské
republiky Ministerstva vnitra, Policie
ÈR, Správy Severoèeského kraje Ústí
nad Labem
- odpis následujících investic
za projektové dokumentace (dále jen
PD): PD na rekonstrukci ZŠ Boletice
(129 465 Kè), PD na pùdní vestavby
Tyršova ul. (762 100,- Kè), PD na rekonstrukci mìstských lázní (500
382,80 Kè)
- návrh na rozdìlení humanitní pomoci
s tím, že vyjímá žádost p. Korpoše a
manželù Maškových k dalšímu
prošetøení
- projekt „Program obnovy venkova
pro místní èást XIV mìsta Dìèín,

Dolní Žleb“ vèetnì seznamu akcí,
navržených v rámci tohoto programu
k realizaci
vzalo na vìdomí
- postup plnìní jmenovitých investièních akcí
- informaci o postupu prodeje budovy
„Atlantik“
rozhodlo
- neposkytnout finanèní pøíspìvek
Støední zahradnické škole, Støední
zemìdìlské škole A. E. Komerse a
SOU Dìèín Libverda
vydává
- Obecnì závaznou vyhlášku mìsta
Dìèín è. 8/2003 o místním poplatku
ze vstupného s úèinností od 1. 1. 2004
- Obecnì závaznou vyhlášku mìsta
Dìèín è. 7/2003 o místním poplatku
za provozovaný výherní hrací pøístroj

s úèinností od 1. 1. 2004
- Obecnì závaznou vyhlášku mìsta
Dìèín è. 9/2003 o místním poplatku
z ubytovací kapacity s úèinností od 1. 1.
2004 dle varianty è. 2, tj. zvýšit sazbu
poplatku dle dùvodové zprávy
- Obecnì závaznou vyhlášku mìsta
Dìèín è. 10/2003 o místním poplatku
za lázeòský nebo rekreaèní pobyt
s úèinností od 1. 1. 2004 dle varianty
è. 1, tj. ponechat stávající sazby
poplatku
- Obecnì závaznou vyhlášku mìsta
Dìèín è. 4/2003 o místním poplatku
za užívání veøejného prostranství
s úèinností od 1. 1. 2004
- Obecnì závaznou vyhlášku mìsta
Dìèín è. 5/2003, kterou se zrušují
nìkteré obecnì závazné vyhlášky
mìsta Dìèín s úèinností od 1. 1. 2004

