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Podmokelská zatím jednosmìrná Dìèínské perlièky ...

1 ) znaèné zlepšení bezpeènosti silnièního provozu u Ès. pošty, kdy úpravou

režimu dochází ke snížení poètu kolizních míst - odboèení doleva pøi výjezdu
na ul. Podmokelská a doprava pod žel.
podjezd
2) usnadní odboèování autobusù
ve všech smìrech
3) zabránìní "rychlého prùjezdu" ul.
Podmokelská ze smìru od Teplic, a tím
opìtovné snížení možnosti ohrožení
bezpeènosti silnièního provozu v køižovatce.
4) zjednodušení výjezdu autobusù
MHD z Poštovní ul. k nádraží ÈD
5) nastavením "dynamiènosti" øízení
svìtelné signalizace v køižovatce,
na pøechodu pro chodce u pošty a pøechodu u ul. Hankova, dochází k plynulejšímu prùjezdu vozidel ve smìru
Teplice
„Znovu tuto otázku mùžeme otevøít až
bude postaven dálnièní pøivadìè. Ten by
totiž mohl výraznì odlehèit dopravì
v Podmoklech,“ dodává starosta
Vladislav Raška.
OTÁZKA PRO STAROSTU:
Obyvatelé Dìèína se vyslovili
pro zobousmìrnìní a nebyli vyslyšeni.
Nebyla anketa zbyteèná?
Anketu jsme uspoøádali, abychom se
mohli opøít o stanovisko Dìèíòanù.
Nechtìli jsme prosazovat zmìny v
dopravì aniž bychom vìdìli, jestli o nì
vùbec øidièi a chodci stojí.
A øíkali
jsme to Dìèíòanùm na rovinu. Hned v
úvodu jsme upozoròovali, že anketa
bude sloužit jako impuls k jednání, ale
poslední slovo budou mít orgány
dopravy a silnièního hospodáøství.

- nejèastìjší jména, která rodièe dali
svým dìtem narozeným od zaèátku
letošního roku jsou Jan a Anna.
V loòském roce pojmenovávali rodièe
své ratolesti nejvíce jmény Tomáš a
Kateøina.
- k 31. lednu má mìstský úøad celkem
425 zamìstnancù, padesát devìt z toho
poètu je mìstských strážníkù.
Ke snižování poètu zamìstnancù dojde
pravdìpodobnì i letos.
- Mìstský úøad Dìèín v roce 2003
inkasoval místní poplatek „za komunální odpad“ ve výši 21,3 mil. Kè.
K placení se dosud nepøihlásilo celkem
4400 osob, tj. zhruba 8,7 % celkového
poètu poplatníkù. Nedoplatek za rok
2002-2003 celkem èiní 5,5 mil. Kè, což
je 13,1 % celkového pøedpisu pøíjmù
na tomto poplatku.
- Klub dùchodcù v Dìèínì 3,
Litomìøická ul. zve znovu dùchodce
k návštìvì a posezení, a to vždy
v pondìlí, støedu a pátek od 13 do 17
hodin. Mimo tyto dny je možné si klub
pronajmout ke schùzím a poøádání
rùzných akcí. Informace podá paní

Nováková, pracovnice odboru
sociálních vìcí a zdravotnictví, na tel.
412593246.
- k zápisu do prvních tøíd se v Dìèínì
dostavilo 506 dìtí
- rada mìsta v úterý 17.2. 2004
projednala výroèní zprávu mìsta Dìèína
za rok 2003 o èinnosti mìsta v oblasti
poskytování informací podle zákona
è. 106/1999 Sb., o svobodném pøístupu
k informacím. Nejvíce žádali obèané
písemnì o informace odbor dopravy.
Žádosti o informace se týkaly napø.
oprav komunikací, parkování ve mìstì,
provozu pøívozu v Dolním Žlebu,
skládky odpadù (OŽP), výstavby
malých vodních elektráren v NP Èeské
Švýcarsko a další.
- v roce 2003 oddal mìstský úøad celkem
212 párù, v roce 2002 provedl úøad 240
svateb a v roce 2001 celkem 278.
- Odbor školství, mládeže a tìlovýchovy
najdou obèané od pondìlí 8. bøezna
v budovì bývalého OkÚ v ulici 28. øíjna.
Odbor se stìhuje z budovy polikliniky.
Informace na telefonním èísle
412 591 212.

Mìstská policie má detektory alkoholu
Dìèínští strážníci zaèali používat dva
elektronické detektory alkoholu. Poprvé
je vyzkoušeli bìhem rozsáhlé víkendové
akce, zamìøené na podávání alkoholu
mladistvým. Za tøi noci zkontrolovali 36
noèních podnikù, hospod a klubù.
"Detektory jsou pro nás výhodné
v tom, že kolikrát se dotazujeme mladistvých, zda požili alkohol a oni tvrdí,
že ne. Teï není problém použít detektor

a okamžitì se prokáže, zda pili. Na
druhou stranu jsou pøípady, kdy si sami
chtìjí takzvanì dýchnout s tím, že žádný
alkohol nemìli a chtìjí to dokázat,"
vysvìtluje øeditel MP Marcel Horák.
Detektory strážníci používají dennì.
"Není pro nás problém každý veèer
namátkovì zkontrolovat dva tøi podniky.
Jednou za èas pak uspoøádáme vìtší
akci," dodává Marcel Horák

odboru státní sociální podpory
President navštíví Dìèín Oznámení
Odbor státní sociální podpory oznamuje všem pøíjemcùm dávek státní sociální

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.

- další èleny kontrolního výboru ZM:
Danuši Koluchovou, Milana Rosenkrance
- pøijaté sponzorské dary na sociální úèel
rozdìlení èástky 3 884 000Kè z povodòového fondu mìsta
neschválilo
- prodej 4550 ks akcií Èeských pøístavù,
a. s. akciové spoleènosti KUPONINVEST za cenu 200Kè za 1 akcii

- petici obèanù z Dìèína I nazvanou
„Petice za obnovu noèního klidu v
Dìèínì I“
- informaci týkající se zajištìní
ambulantní pohotovostní péèe pro
obèany mìsta Dìèína
Úplná znìní usnesení Rady a
Zastupitelstva mìsta Dìèína najdete na
www.mudecin.cz.
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www.mudecin.cz

• široký sortiment tradièních
i netradièních obkladù a dlažeb
• plovoucí podlahy
• rozvoz po Dìèínì zdarma!!!

u

NOVÌ OTEVØENO
otevírací doba:
po - pá 8 - 17 hod.
sobota 8 - 12 hod.
telefon: 412 539 383
mobil: 737 650 446
603 268 688

ZPRAVODAJ

NEPRODEJNÝ VÝTISK - ROZŠIØUJE SE ZDARMA

Horák: Rušení noèního klidu není problémem
Rušení noèního klidu je téma, které
v posledních dnech budí v Dìèínì øadu
emocí. Nespokojení jsou obyvatelé
bydlící poblíž klubù a hospod. Hluèní
hosté odcházející z noèních podnikù jim
otravují život natolik, že se rozhodli
sepsat petici a snížili se až k tomu, že
køièeli na pøedstavitele mìsta pøi zasedání zastupitelstva.
„Nedivte se, jsou hroznì naštvaní,“
okomentovala jejich chování na zastupitelstvu zástupkynì nespokojených
obèanù Helena Hanusová. Vydìšeni jsou
i majitelé noèních klubù. Omezit provozní dobu jejich podnikù, jak to
navrhuje petice, by oslabilo jejich
konkurenceschopnost, což jim pøipadá
nespravedlivé. Starosta Vladislav Raška
ovšem jasnì deklaroval, že podobná
vyhláška by byla nezákonná a je proto
tøeba hledat jiné cesty, jak zajistit
poøádek. Øeditel mìstské policie Marcel
Horák tvrdí, že noèní Dìèín není
rozhodnì plný vandalù a výtržníkù, jak
by se na první pohled mohlo zdát….
Jaká je tedy skuteèná situace? Jsou
problémové oblasti nebo se to týká
celého mìsta?
Problémovìjší je to vždy tam, kde je
nìjaký noèní podnik. Stovky lidí nám
bìhem páteèních a sobotních nocí pøejíždí mezi nìkolika kluby. Je to tøeba
Aréna, Beseda, oblast Masarykova námìstí. Tito, pøevážnì mladí lidé, se obvykle chovají slušnì. Ovšem pøedstavte
si, že máte okna ložnice tøeba naproti
diskotéce. Každou chvíli slyšíte vycházet lidi na ulici, bouchat dveøe od taxíku,
louèení kamarádù. To, èeho byste si ve
dne ani nevšimli, v noci pøipomíná nadmìrný hluk a vy nemùžete spát.

Je možné takovou situaci vùbec øešit?
Za mìstskou policii musím øíci, že
majitelé podnikù nám èasto vycházejí
vstøíc a snaží se problémy omezit
na minimum. Pøíkladem je Aréna. Tam
lidé èasto chodili bìhem noci pøed
budovu diskotéky, takzvanì se vydýchat. Tvoøily se tam hlouèky dvaceti
nebo i padesáti lidí a tolik jich v jinak
tiché noci udìlá i bìžným hovorem
poøádný hluk. Diskotéka tedy pøestala
vydávat vrácenky. Nikomu nebrání, aby
vycházel ven, ale pokud tak udìlá, musí
znovu pøi návratu zaplatit vstup. Také
napøíklad hned u vchodu oznaèí
razítkem každého, komu je ménì jak
osmnáct let. Barman díky tomu na první

Vydává Mìsto Dìèín, tel: 412 593 111,
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vychází mìsíènì nákladem 25.000 výtiskù.
DTP a tisk: komunikaèní agentura PRpro s.r.o.
MK ÈR E14498

pohled pozná, komu nesmí nalít alkohol.
V Besedì zase mají ochranku i venku a
po skonèení akce kontrolují okolí
podniku, uklízejí i nepoøádek.
Jaká je z vašeho pohledu situace
okolo Havana clubu a Záchranky, na
které si pøímo stìžovala petice?
Situace tam v žádném pøípadì není
horší než v jiných èástech mìsta. Pøesto
jsme tam nyní nasadili speciální dvouèlennou hlídku na každou noc. Neustále
mapuje situaci okolo asi ètyø podnikù
v této lokalitì. Vše, co vidí, zapisuje.
I poèty zákazníkù, kteøí z daného klubu
odcházejí, a jejich chování. Pøestupky
samozøejmì okamžitì øeší a udìluje
pokuty.
pokraèování na stranì 2

Na konci bøezna skonèí po pùl roce uzavírka Obloukové ulice. Pøesné datum
jejího znovuotevøení záleží na kolaudaèním øízení. Pokud bude bez problémù,
projedou tu auta na zaèátku dubna
foto: Jan Wetzstein

LEVNÉ VÝFUKY
KATALYZÁTORY
pro všechny typy automobilù
VÝROBA POTRUBÍ ZA STUDENA
S ANTIKOROZNÍ ÚPRAVOU
PRODEJ SPORTOVNÍCH VÝFUKÙ
PRODEJ TAŽNÝCH ZAØÍZENÍ
výfuk Favorit, Felicie . . . 750 Kè vèetnì montáže a DPH
OPRAVY NA POÈKÁNÍ
MONTÁŽ ZDARMA
SERVIS, PRODEJ

areál PIVOVARU v Dìèínì IV

5% na s
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v

Milan Pitkin, Ivan Mládek a Lenka Plaèková spoleènì s dnes už legendárním
BANJO BANDEM pøijedou 20. dubna od 19,30 na Støelnici v Dìèínì. Zde
vystoupí s novým lehce erotickým poøadem plným scének, anekdot èi slavných
živých klipù… vo tom to je!, kde samozøejmì v hlavní roli bude v souèasnosti
nejlépe prodávaný komik na CD nosièích Milan Pitkin. Poøad bude samozøejmì
doprovázet pìtadvacet známých písnièek Ivana Mládka jako jsou Linda,
Mravenci v kredenci, Železnièní vleèka, Prachovské skály èi Jožin z bažin.
Vstupenky jsou v pøedprodeji v CK Dezka na ulici Prokopa Holého a
na Støelnici. Vstupenky také lze rezervovat na telefonním èísle 412 518 834.
K dostání jsou i poslední vstupenky na Jiøího Krampola, Uršulu Klukovou a
Josefa Fouska, kteøí vystoupí na Støelnici 30.bøezna.

Zastupitelstvo
19. února...
vzalo na vìdomí
zvolilo

pó
n

Milan Pitkin vystoupí v Dìèínì

podpory, že ode dne 1.dubna 2004 dochází ke zmìnì orgánu povìøeného výkonem
této agendy. Tímto orgánem je Úøad práce Dìèín, odbor státní sociální podpory.
Od tohoto dne se tedy mìní adresa pro písemný styk na :
Úøad práce Dìèín, Odbor státní sociální podpory, Bøezinova 442/1, 406 12 Dìèín I
Pracovištì kontaktních míst a telefonní èísla zùstávají beze zmìny. V souvislosti se
zmìnou povìøeného orgánu dochází ve dnech 30. 3. 2004 a 31.3.2004 ke zmìnì
úøedních hodin na všech kontaktních místech státní sociální podpory, a to takto :
Úterý 30.3.2004 - úøední den: 8.00 - 17.00 hod, Støeda 31.3.2004 - pracovištì
uzavøena.

ku

President Václav Klaus a jeho žena Livie pøijali pozvání dìèínského starosty
Vladislava Rašky a navštíví v nedìli 28. bøezna Dìèín.
„Návštìvu pøipravujeme ve spolupráci s krajským úøadem a pøesné plány se stále
upravují. Už teï ale víme, že první dáma pøijede po 15 hodinì a prohlédne si nové
dìtské oddìlení v nemocnici. Spolu se svým manželem budou zhruba v 16 hodin
pøivítáni na radnici a presidentský pár se setká i s radními a zastupiteli. Bude to velmi
krátké setkání, protože Václav Klaus má zájem se potkat hlavnì s Dìèíòany,“
popisuje zaèátek návštìvy presidenta starosta Vladislav Raška.
Na Masarykovì námìstí bude zhruba od 14 hodin probíhat zábavné odpoledne.
V pøípadì špatného poèasí bude program pøesunut na dìèínskou Støelnici. V rámci
akce se pøedstaví dìtské sbory, sportovci a další organizace, které mìsto podporuje.
Pøipraveno bude i obèerstvení.
„Bude to oslava pøedevším dìèínských dìtí. Mohou se pochlubit, co umí. Zhruba
kolem pùl šesté pøijede na námìstí president, aby se setkal s obyvateli. Bude
podepisovat i svou poslední knihu o životì na hradì. Chceme pro Dìèíòany
pøedevším pøipravit pøíjemné odpoledne,“ øíká Vladislav Raška.
V 17:15 pak zaène velká basketbalová exhibice (plakát najdete na druhé stranì
zpravodaje), které se president zúèastní. Diváky èeká jedineèná show, kterou
v našem mìstì není možné zhlédnout èasto.

DÌÈÍN

Sofijská 2
(areál pivovaru)

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

Otvírací doba :
po - pá 8.00 - 17.00hod.

Prohlídka výfukù zdarma!

-

ložnice, kanceláøe
psací stoly
dìtské pokoje
rohové lavice
sedací soupravy
kuchyòské židle
kuchyòské stoly
kuchynì na míru
Vaše návrhy
a jejich
realizace

Pøivezte si jablka ze sklepa (pøípadnì jiné
ovoce), my Vám zdarma ovoce zpracujeme
a naložíme. Po zkvašení vypálíme z vašeho
ovoce pálenku za stejnou cenu, jako byste si
k nám pøijeli vypálit již hotový kvas.

Cena pálení 58,- Kè za 0,5l.
bližší informace:

Benátky 15 , 407 21 Èeská Kamenice
tel.: 412 582 084 • mobil: 723 509 665

SEZÓNNÍ SLEVA

Zuzana Bubílková v Dìèínì
8.dubna vystoupí od 19 hodin na dìèínské Støelnici Zuzana Bubílková s poøadem TV Nova Politické harašení. Dìèín
se tak stane prvním mìstem, kde Bubílková vystoupí bez svého dlouholetého
partnera Miloslava Šimka. Chce tak
naplnit Šimkovo pøání, aby dál pokraèovala v politické satiøe. Dìèíòané tak
budou prvními svìdky nového modelu
jednoho z nejsledovanìjších televizních
poøadù u nás.
„Toto pøedstavení pùvodnì nebylo souèástí našeho projektu Hvìzdy nad Dìèínem, v jehož rámci letos uskuteèòujeme
sérii zábavních akcí. Pøesto jsme neváhali jít do rizika, pøestože na propagaci a
prodej vstupenek máme pouhé tøi týdny.
Vìøíme, že paní Bubílkovou pøijdou
Dìèíòané povzbudit a za odmìnu se
výbornì pobaví,“ øíká majitel poøádající
agentury PRpro Jiøí Rous. Hostem
poøadu bude zpìvák Petr Rezek, který
zazpívá své nejvìtší hity. Vstupenky jsou
k dostání v pøedprodeji CK Dezka
na ulici Prokopa Holého nebo v pokladnì
na Støelnici. Lístky lze rezervovat také
na telefonním èísle 412 518 835.

Platnost slevy do 15.4.2004

Podmokelská ulice nemùže být obousmìrná minimálnì do té doby, než bude
postaven dálnièní pøivadìè. S takovým
závìrem skonèila jednání úøedníkù
odboru dopravy s dopravním inspektorátem a policií.
Diskuse o zobousmìrnìní dùležité
dopravní tepny zaèala v listopadu
loòského roku a vyvrcholila anketou
mezi obyvateli mìsta, kteøí se vyslovili
pro zmìnu.
„Mìli jsme tedy v ruce stanovisko
veøejnosti a zaèali na jeho základì jednat
s dopravní policií,“ vysvìtluje starosta
Vladislav Raška.
Nejproblémovìjším místem z hlediska
koncentrace dopravy je køižovatka ulic
ul. Poštovní, Ès. mládeže a Podmokelská. Existuje možnost tu postavit
kruhový objezd, který by byl bezpeèný a
zároveò nebrzdil provoz. Ovšem kvùli
jeho stavbì by bylo potøeba mj. zbourat
budovu pošty a zakrýt èást koryta
Jílovského potoka.
„Stavba by byla nákladná a za dané
situace prakticky neproveditelná, “øíká
starosta Raška. Po velkém kruhovém
objezdu, jak ho známe, dnes projede
v dobì dopravní špièky až 1200 aut
za hodinu. Kdyby byla Podmokelská
ulice obousmìrná, v oblasti pøed nájezdem na Nový most by podle policistù
vznikaly dopravní zácpy. Prùjezd oblastí
by trval mnohem déle než je tomu nyní.
Po dvouletém provozování této úpravy
provozu shledáváme toto øešení jako
vyhovující z následujících dùvodù:

ZPRAVODAJ

ZPRAVODAJ
to vidím já aneb Životní prostøedí v Dìèínì
Program kina
Snìžník Jak
FILMOVÝ KLUB vždy od 17:30
Ekocentrum Mìstského úøadu Dìèín a B) Negativní pohled na životní prostøedí

Oblastní øeditelství služby cizinecké a
pohranièní policie Ústí nad Labem

PROJEKT 100
22.3. CASABLANCA
29.3. INVAZE BARBARÙ
5.4. ANNIE HALL
19.4. WILBUR SE CHCE ZABÍT
26.4. REKONSTRUKCE

Program kulturního domu Støelnice

Dìèín
má další kulturní památku
Varhany z kostela Povýšení sv. Køíže (735 000 000 Kè ). Podle restaurátorské
jsou kulturní památka. Rozhodlo o tom
20. února Ministerstvo kultury Èeské
republiky. V loòském roce nechalo
mìsto vzácné varhany opravit za více
než 1 300 000 korun.
Varhany byly vyrobeny v roce 1891
firmou Gebruder RIEGER Krnov,
Slezsko. Stály tenkrát 7 050 Zlotých.
První pováleèná známá oprava se
uskuteènila v roce 1956 a støední oprava
na záchranu nástroje v létì 1991.
Celková èástka za generální opravu
varhan, která zaèala v roce 2002 a byla
dokonèena o rok pozdìji, èinila
1 395 000 Kè. Náklady uhradilo mìsto
zèásti
z kapitoly opravy drobných
kulturních památek (660 000 Kè) a
z èásti z finanèních prostøedkù odevzdaných na veøejnì prospìšné úèely
firmami, které provozují výherní hrací
pøístroje na území mìsta Dìèína

firmy jsou varhany po opravì v takovém
stavu, že se na nì nebude muset mimo
bìžné údržby 100 let sáhnout. Poprvé
mohla veøejnost vidìt i slyšet varhany po
rekonstrukci 20. záøí 2003, kdy se konala
Slavnost svìcení varhan.
"Varhany byly postaveny v roce 1891
firmou Rieger v rámci øadové produkce
jako význaèné reprezentativní dílo
firmy. Jedná se o nástroj, který
významným zpùsobem dokládá vývoj
umìleckoøemeslné èinnosti a dobové
cítìní varhanního zvuku konce 19.
století. Technicky ojedinìlé je øešení
traktur kombinované u II. manuálu
s pneumatickým podsystémem Barkerovy páky. Varhany svým designem
vhodnì doplòují historický interiér
kostela Povýšení sv. Køíže, který je již
kulturní památkou,“ uvádí se v rozhodnutí Ministerstva kultury.

v Dìèínì
C) Životní prostøedí v Dìèínì - volný
námìt
Do soutìže je možno zaslat max. 2
snímky. Snímky zasílejte do 30. dubna
2004 na adresy:
Ekocentrum MìÚ Dìèín, Mírové
námìstí 1175/5, 405 38 Dìèín IV
Dùm dìtí a mládeže, Teplická 334/38,
405 02 Dìèín IV
Informace na tel. 412 591 323

VÝBÌROVÉ ØÍZENÍ
na obsazení místa diagnostik a
opraváø elektronických závad
motorových vozidel. Podmínkou
je dobrá znalost nìmeckého nebo
anglického jazyka, SŠ - VŠ
vzdìlání. Informace na telefonu
602 178 062; 412 531 314-16

V Dìèínì se uskuteèní
Adrenalin Challenge 2004
24. - 25. dubna 2004 se uskuteèní
adrenalinová akce roku! V sobotu se
uskuteèní již 5. roèník ojedinìlé
adrenalinové výzvy tøíèlenných týmù startuje se z Pastýøské stìny. Pøelanìní
kaòonu Labe, slaòování ze zámku,
provazový žebøík na Tyršùv most, hook
jumping - volný pád z mostu do pevného
lana, bungee running, vodní skútry.
V nedìli mají diváci možnost vyzkoušet
si jednotlivé disciplíny a ještì nìco
navíc. Atrakce, show, hudba, zábava!
Zaèátek je v 10 hodin, vstup pro diváky
volný.
Více info a pøihlášky na
www.adrenalinchallenge.cz

VYCHÁZÍME BAREVNÌ

Dùm dìtí a mládeže Teplická vyhlašují
fotografickou soutìž. Mladí amatérští
fotografové dvou vìkových kategorií
(7-15 let a 16-26 let) mohou zasílat své
snímky do 30. dubna. Soutìžní práce
budou vystaveny v synagoze.
Pravidla soutìže:
DÌTSKÁ PØEDSTAVENÍ vždy od 15:00
Do soutìže lze zasílat èernobílé i ba20.3. O MATYLDÌ S NÁHRADNÍ revné fotografie (lesk, mat). Minimální
HLAVOU
rozmìr 13x18 cm, maximální 40x60 cm,
27.3. O MYŠÍCH VE STANIOLU
vèetnì netradièních formátù pokud
10.4. O PRINCEZNÌ
žádná ze stran není mimo min. a max.
17.4. O PEJSKOVI A KOÈIÈCE
stanovené rozmìry. Do soutìže je možné
24.4. O P R I N C E Z N Ì K T E R Á zasílat snímky zhotovené v digitálních
VŠECHNO VÌDÌLA
minilabech èi vytištìné na fotorealistických tiskárnách.
Na zadní stranu fotografie nutno uvést
jméno a adresu autora, vìk, kategorii,
26.3. od 20:00 Maturitní ples SOŠt - 18.4.od 15:00 do 19:00 hod. Odpoledne název. Na vyžádání budou soutìžní
Dìlnická ul.
s dechovkou Modravankou
snímky vráceny autorùm. Soutìž je
28.3 od 9:00 Akvaristické trhy
20.4. od 19:30 Hvìzdy nad Dìèínem
urèena pouze pro amatérské fotografy.
30.3. od 19:00 Hvìzdy nad Dìèínem
Ivan Mládek, Milan Pitkin, Lenka
Témata soutìže:
Jiøí Krampol, Uršula Kluková, Josef Plaèková, doprovod Banjo band
A) Pozitivní pohled na životní prostøedí
Fousek v putovní verzi poøadu "Nikdo 21.4.od 19:30 J i ž n í A l j a š k a - v Dìèínì
Dobrodružství v divoèinì
není dokonalý"
4.4. od 15:00 a 19:00 Odpoledne s 25.4.od 9:00 do 10:00 Akvaristické trhy
27.4. od 19:00 100% Leoš Mareš
dechovkou Modravankou
8.4. od 19:00 Politické harašení módní show LITEX - nejen plavek a
Zuzany Bubílkové premierové sólové spodního prádla, videoprojekce - nìco
ze života Leoše Mareše a jeho koncert
vystoupení zábavného poøadu TV Nova
16.4. od 17:30 a 20:00 Nikdo není 29.4.od 15:00 hodin Zasedání
zastupitelstva mìsta
dokonalý

AKTUÁLNÍ INFORMACE
Z DÌÈÍNSKA
SPORT & KULTURA

Horák:
Rušení noèního
klidu není
problémem
Èím tedy bude v noci tepleji, bude
domy a trávníky. Najednou zde otevøou
... pokraèování ze strany 1
Vy sám se úèastníte hlídek?
Sám tam chodím od doby otevøení
tìchto podnikù, což je více jak rok. Strávil jsem tam po nocích spoustu hodin.
Tøeba jsem jen sedìl v autì a pozoroval,
co se dìje. Nezaznamenal jsem ovšem
žádné extrémní rušení noèního klidu.
Majitel Havana clubu teï i pøislíbil, že
venkovní prostory budou monitorovat
kamery a pøidá osvìtlení. To by mìlo
zamezit i menším incidentùm.
Proè si tedy místní obyvatelé zaèali
stìžovat?
Tady žádné noèní podniky nebyly.
Pøestože je to centrum mìsta, byla to
vyloženì klidová zóna jen s obytnými

dva tøi podniky a lidé zažívají situace,
na které nebyli zvyklí. Zaèalo tam v noci
chodit po ulicích hodnì lidí. A vìøte mi,
že i takový obyèejný rozhovor dvou
osob, pokud vám mluví pøímo pod
oknem, dokáže probudit a rozèílit.

rušení noèního klidu èastìjší…
Urèitì. Každým rokem v létì narùstá
poèet stížností. Vìøím ale, že pøítomnost
strážníkù mùže mnohému zabránit.
Hlídky proto èasto procházejí okolím
noèních podnikù.

bar & restaurace

VÌ ENO
NO VØ
TE
O

Dnem 1. kvìtna 2004 vstoupí Èeská
republika do Evropské unie. Tímto
okamžikem dojde k urèitým zmìnám
i v režimu pøekraèování státních hranic.
Momentem vstupu ÈR do EU konèí
na státních hranicích (dále SH) ÈR
pravidelné celní kontroly. Tyto celní
kontroly budou zachovány výhradnì
na mezinárodních letištích, protože naše
republika bude mít hranice pouze
s èlenskými zemìmi Spoleèenství.
V této souvislosti je tøeba zmínit fakt, že
pøistoupením ÈR k EU dojde ke snadnìjšímu pøekraèování státní hranice
na hranièních pøechodech a bude usnadnìna hospodáøská spolupráce a dovoz
zboží, které bude v celním režimu volného obìhu v zemích Spoleèenství.
V ÈR již za takto dovezené zboží
k neobchodním úèelùm clo ani DPH
nebudou vybírány.
Na druhé stranì je nutné zdùraznit, že
dnem 1.5.2004 nekonèí èinnost
cizinecké a pohranièní policie na
státních hranicích a hranièních
pøechodech.
Dnem vstupu ÈR do EU se na státních
hranicích zavádí režim doèasných
vnìjších hranic, což v praxi znamená:
- policejní kontroly na hranièních
pøechodech,
- ochrana zelené hranice,
- pøekraèování SH jen na místech k tomu
urèených, tj. hranièní pøechody a
turistické stezky.
Od 1.5.2004 se neprovádìjí celní
kontroly, toto však neplatí pro kontrolu
osob:
- èeská a saská hranièní policie bude
na hranici nadále provádìt bezpeènostní
kontroly osob a vozidel,
- k pøechodu státní hranice musí mít
obèan vždy s sebou potøebné doklady;
pro obèany vstup do EU neznamená, že
budou moci pøekraèovat hranice libovolnì. I nadále musí pøi pøekraèování
státní hranice využít hranièní pøechod
nebo turistickou stezku. Jako cestovní
doklad mohou obèané ÈR v zemích EU
využívat dva poslední typy obèanských
prùkazù. Upozoròujeme ale na fakt, že
rozhodnì není dobré nevlastnit cestovní
pas. Pouhý obèanský prùkaz totiž
nestaèí jako cestovní doklad do zemí
mimo Evropskou unii!
- usnadní se tak hranièní kontroly a
zároveò se pøispìje ke zkrácení èekací
doby na SH,
- volný prùjezd pøes státní hranici není
možný, ale chceme se s pomocí cestující
veøejnosti postarat o to, aby zdlouhavé
kolony patøily již minulosti,
- hranièní kontroly jsou dùležitým
pøínosem v boji s pøeshranièní
kriminalitou a zajišují jak bezpeènost
obyvatel v pøíhranièí, tak i bezpeènost
v silnièní dopravì,
- i po 1. 5. 2004 se budou tedy obèané
v pøíhranièí setkávat se spoleènými
hlídkami policistù SCPP a BGS.
Služba cizinecké a pohranièní policie
dìkuje obèanùm za pochopení a pøeje
pøíjemnou cestu pøes státní hranice.

Není-li uvedeno jinak, zaèátky
pøedstavení 17:30 a 20:00, v pondìlí jen
od 20:00 hodin.
21.-24.3. MAZANÝ FILIP
25.-28.3. POROTA
29.-31.3. DRUHÁ STRANA POSTELE
1.-3.4. BOLERO
2.-4.4. v 15:30 MEDVÌDÍ BRATØI
4.-7.4. KDYBYCH BYL BOHATÝ
8.-10.4. v 17:30 ŠKOLA RO(C)KU
8.-10.4. ve 20:00 hod. MISTØI
15.-18.4. KRÁL ZLODÌJÙ
19.- 21.4. NA PLNÝ PLYN
22.-28.4. v 17:00 a 20:00 KRAJINA
STØELCÙ
29.4.-3.5. ZTRACENO V PØEKLADU

KAŽDÝ ÈTVRTEK

Informace
k pøekraèování
státních hranic

FENIX - Bynov
Rudolfova 74, Dìèín IX

Polední menu od 50,- Kè

tel.: 603 462 667
provozní doba:
po-so 13.00 - 03.00
nedìle 13.00 - 24.00

Dopravní zácpy na Teplické ulici v Dìèínì skonèily. Provoz øidily tøi týdny
semafory a v kolonách èekali øidièi i ètyøicet minut. Oprava kanalizace nyní
pokraèuje jen o víkendech, kdy uzávìrka díky slabému provozu na silnicích
nepùsobí komplikace. Dìlnici práce skonèí v nedìli 28. bøezna.

Kvùli rekonstrukci Nového mostu bude až do 7. listopadu uzavøena jeho jedna
polovina. Konkrétnì jde o èást od Podmokel na Kamenickou ulici. V souvislosti s
tím, je èást Kamenické ulice jednosmìrná.
foto: Jiøí Rous

ZPRAVODAJ
Nezapomeòme: Štìstí pøeje pøipraveným!
Vážení spoluobèané,
v životì èlovìka mohou nastat
neoèekávané mimoøádné události,
jakými jsou živelní pohromy (napø.
povodnì, požáry, vichøice, zemìtøesení
apod.), havárie s únikem nebezpeèných
látek do životního prostøedí, velké
dopravní nehody a mnohé další situace
zpùsobené lidskou èinností.
Opomenout nelze ani stále se
rozšiøující teroristické aktivity, které
mohou ohrozit životy a zdraví obyvatel
a zpùsobit velké škody na materiálních
hodnotách. Je proto dùležité, aby
obèané byli pøimìøenì informováni
o možném vzniku nebezpeèí v místì
bydlištì a aby stát, který je podle
ústavního zákona o bezpeènosti Èeské
republiky garantem ochrany životù,
zdraví a majetkových hodnot,
zabezpeèil jejich dostateènou
vzdìlanost v této oblasti.
V Èeské republice se bohužel
projevuje alarmující fakt. Od roku
1990 výraznì poklesla pøipravenost a
disciplinovanost obyvatelstva
k èinnostem v období mimoøádných
situací. Pøíèinou bylo mimo jiné
i zrušení ideologického modelu tzv.
pøípravy obyvatelstva k civilní obranì.
Ten však kromì ideologických témat
obsahoval také odborná témata,
zamìøená na sebeochranu, svépomoc a
pøežití èlovìka. To dobré z pøípravy

k civilní obranì se zrušilo, aniž by se
souèasnì uvažovalo o jiném funkèním
modelu vzdìlávání. Zmínìné znalosti
ale bohužel pro jakoukoliv lidskou
spoleènost byly a pravdìpodobnì vždy
zùstanou nedílnou souèástí jejích
celkových vìdomostí. Dùsledky
zapoèaté nekoncepènosti neseme
doposud. Dosáhnout do budoucna
stavu, kdy každý obèan bude schopen
na zmìny, vznikající v dùsledku
mimoøádných událostí, pružnì
reagovat, znamená vytvoøit
dlouhodobý koncepèní program cílenì
a úèelovì zamìøených komunikaèních
a vzdìlávacích projektù a komplexnì
tak pokrýt oblast pøípravy obyvatelstva
na èinnost v období krizí.
A jaká je situace v našem regionu?
V souèasné dobì mohou obèané získat
potøebné informace v otázkách
ochrany obyvatelstva u hasièského
záchranného sboru kraje a na jeho
územních odborech a na obecních
úøadech. Mìstský úøad Dìèín objednal
a zaplatil z letošního rozpoètu pro
obèany mìsta Dìèína informaèní
pøíruèku „Pro pøípad ohrožení“ v
nejnovìjším tøetím vydání. Obèané
mìsta Dìèína ji obdrží do poštovních
schránek svých domovù ve druhé
polovinì mìsíce bøezna. Autorem
pøíruèky je Ministerstvo vnitra
generální øeditelství Hasièského

Rada mìsta Dìèína 17. února...
schválila
- pronájem objektu Dlouhá Jízda
(zahradní domek) o celkové ploše
315 m2 na dobu neurèitou, za cenu dle
„Zásad“ pro STO Z LEDU VEN
- rozšíøení pronajímané plochy
nebytových prostor v objektu Dlouhá
Jízda o 22 m2, za cenu dle „Zásad“
pro -obèanské sdružení Iniciativa
pro dìèínský zámek
- pronájem objektu Na Pìšinì 332,
Dìèín IX pro Sdružení pro rozvoj
Dìtského stacionáøe Dìèín za úèelem provozování dìtského respiraèního
stacionáøe. RM dále vzala na vìdomí
nájemní smlouvu k objektu
- uvolnìní rezervy na provoz víceúèelové sportovní haly ve výši 600 000 Kè

- poskytnutí zálohy z dotace na èinnost
sportovních subjektù pro rok 2004 ve
výši 50 000 Kè pro FK Junior Dìèín.
vzala na vìdomí
- zprávu o èinnosti mìstského útulku
pro zvíøata
odložila
- žádost o povolení provozování
prodejních trhù v Dìèínì v roce 2004
souhlasí
- s užitím znaku mìsta Dìèína na pohlednicích a panoramatech s tématikou
mìsta Dìèína
- s užitím znaku mìsta Dìèín pøi
poøádání Mistrovství ÈR ve floristice
„Dìèínská kotva 2004“

VYØÍDÍM ÚVÌR PRECIZNÌ A RYCHLE
...od spolupráce na tvorbì podnikatelského
zámìru až po podpis úvìrové smlouvy v bance
• zaèínajícím podnikatelùm až do 1 mil. Kè na 6 let s úrokem 0%
• malým a støedním podnikatelùm až do 7 mil. Kè na 4 – 6 let s
úrokem 3 – 5 %
Poradím pøi zavádìní podvojného úèetnictví, podnikatelském
plánování, finanèních rozborech, atd.
Ing. Jan Kotouè, Benátky 15, 407 21 Èeská Kamenice
tel: 602 408 239, e-mail: jankotouc@mybox.cz

výuky však má víceménì doporuèující
charakter a rozvržení témat a stanovení
rozsahù probírané látky urèuje vždy
øeditel každé školy. Úroveò znalostí
dìtí a studentù je tedy závislá na
pøístupu vedení jejich školy k této
problematice. I zde se však snaží být
mìsto Dìèín nápomocno. Urèení
strážníci Mìstské policie Dìèín, kteøí
už tøetím rokem pøednášejí jako
doplnìk k výuce dìtí na základních
školách témata oblasti prevence
kriminality, zaøadili od poèátku
letošního roku (po projednání
záležitosti s øeditelem mìstské policie v
bezpeènostní radì mìsta) do svých
pøednášek také témata ochrany
obyvatelstva.
Pravdìpodobnost toho, že nìkdy
nìco tak nepøíjemného jako
mimoøádná událost èi katastrofa
neodkladnì nastane, existuje. S tímto
vìdomím musíme žít a být na to, co
pøijde, pøipraveni. Èím bude všeobecná
informovanost vìtší, tím menší bude
panika v okamžiku vzniku tìchto
událostí a budou lépe organizovány
záchranné a likvidaèní práce. Proto
nezapomeòme: Štìstí pøeje
pøipraveným!
Ing. Vladislav Raška
starosta mìsta Dìèín

OÈNÍ OPTIKA

Masarykovo námìstí 2/2, Dìèín I
tel.: 412 510 982, po - pá 8 - 17 hod.

s.r.o.

Jana Hrdlièková

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

Zmìny v placení za psy

Odbor ekonomický upozoròuje
obèany na termín splatnosti poplatku
ze psù (resp. 1. splátky poplatku) a
poplatku za komunální odpad za 1.
sešlápnuté, aby byl jejich objem co pololetí 2004 nejpozdìji do 31. bøezna
nejmenší. Vzhledem k dalšímu 2004.
Složenky na oba poplatky již byly
zpracování do kontejneru nepatøí
žádný jiný odpad, nežádoucí jsou i PET odeslány.
Vzhledem k øadì dotazù k placení
lahve od rostlinného oleje,“ vysvìtlila
zmìny Hana Karasová, pracovnice poplatku ze psù u dùchodcù upøesodboru životního prostøedí. Souèasnì òujeme sazby poplatku:
se mìní i pøíjemce vytøídìného odpadu.
Je-li poplatník poživatelem invalidPET lahve bude pøijímat k dotøídìní
tøídící linka v Litvínovì. Se zmìnou ního, starobního, vdovského nebo
separace odpadu se obèané setkají vdoveckého dùchodu, který je jeho
nejprve v Dìèínì I a II, kde bude v jediným zdrojem pøíjmù, anebo
nejbližší dobì rozmístìno 25 ks tìchto poživatelem sirotèího dùchodu platí:
žlutých kontejnerù, postupnì se bude - za jednoho psa za kalendáøní rok
osazovat pravá strana Labe a následnì i 200,- Kè
levá strana Labe. Oranžové pytle - za druhého a každého dalšího psa
neslouží ke shromažïování plastových za kalendáøní rok 300,- Kè
lahví, kelímkù a smìsného odpadu a
Má-li poplatník-dùchodce uvedený
ani se neodkládají k nádobám na bìžný
komunální odpad. Jsou urèené na sbìr v pøedchozím odstavci trvalý pobyt
nápojového kartonu a odkládají se až 4. v èástech mìsta, které stavebnì nesoudubna k nádobám na tøídìný odpad visejí s vnitøním mìstem, a bydlí
v domì do 3 byt. jednotek platí
(zelené a modré zvony).

Nový
zpùsob tøídìní odpadù
Mìsto pøipravuje zmìny v systému
separace odpadù. Stávající zelené
kontejnery budou sloužit k odkládání
skla, modré kontejnery zùstanou
nadále na papír. Po mìstì se postupnì
osadí novì žluté kontejnery, do kterých
se budou ukládat pouze plastové PET
lahve.
„Místo sbìru dutých obalù budou
obèané tøídit zvláš sklo a zvláš plast.
Oddìleným tøídìním se zvýší kapacita
separace, do žlutých kontejnerù se PET
lahve budou odkládat zmáèknuté èi

záchranného sboru ÈR. Územní odbor
dìèínského hasièského záchranného
sboru dále informace uvnitø brožury
rozšíøil na ètyøech stranách o pøehled
míst s možným rizikem ohrožení
obyvatel mìsta Dìèína. Informovat své
obyvatele o charakteru možného
ohrožení a pøipravených opatøeních je
totiž zákonná povinnost každé obce v
Èeské republice, aè forma jejího plnìní
mùže mít rùzné zpùsoby, urèené
znìním odborné vyhlášky.
Na nìkteré základní obecné návody a
doporuèení, podle kterých bychom se
mìli chovat a jednat, když se ocitneme
v situaci ohrožení života a zdraví a
které nejsou a ani nemohou být
vyèerpávající, protože prùbìh každé
události vyžaduje jiný zpùsob jednání,
se pokusíme navázat dalšími
rozšiøujícími informacemi na
stránkách Zpravodaje mìsta Dìèína v
prùbìhu letošního roku. Byl bych rád,
aby jste pøíruèku vnímali jako
užiteèného pomocníka pro vaše
chování a rozhodování pøi
mimoøádných událostech, kdy mùže jít
doslova o život, a aby zaujala tomu
odpovídající místo ve vašich
domácnostech.
Od 1. ledna 1999 probíhá na
základních a støedních školách v ÈR
výuka témat „Ochrana èlovìka za
mimoøádných situací“. Tato forma

- za jednoho psa 150,- Kè
- za druhého a každého dalšího psa
300,- Kè
Je-li dùchodce držitelem jednoho
prokazatelnì nalezeného psa a má
trvalý pobyt v èástech mìsta, které
stavebnì nesouvisejí s vnitøním
mìstem, a bydlí v domì do 3 byt.
jednotek platí 100,- Kè
Má-li dùchodce další pøíjmy napø.
z výdìleèné èinnosti, pronájmu,
dividend atp. platí poplatek v sazbì
odpovídající lokalitì dle místa trvalého
pobytu a velikosti domu, v nìmž bydlí,
tj. za jednoho psa roènì 150 - 1 000,Kè
Veškeré dotazy vám ochotnì zodpoví
pracovnice odd. správy daní a poplatkù
odboru ekonomického na telefonních
èíslech:
poplatek ze psù: 412593413
poplatek za komunální odpad
412593412, 41259340 5 a 412593352
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schválila
- úplatný pøevod drobného a dlouhodobého hmotného majetku mìsta
Dìèín na Èeskou republiku Úøad
práce pro potøeby výkonu agendy
státní sociální podpory ve výši 90 879
Kè
- uzavøení smlouvy o pronájmu a
provozování pøevozu v Dolním Žlebu
se žadateli podle poøadí
- uzavøení smlouvy s Františkem Fialou
o poøádání trhù dle žádosti na dobu
urèitou
- termín odvolání Janety Benešové
z funkce øeditelky Mìstského divadla
Dìèín, ke dni 18. 3. 2004 a termín
nástupu Petra Michálka do funkce
øeditele Mìstského divadla Dìèín,
ke dni 20. 3. 2004
- dokonèení stavebních prací na stavbì
„Dìèín, Snìžnická ul., stoka B1 a vodovod VB1“ s tím, že úhrada za provedené práce bude uskuteènìna až po pøidìlení finanèních prostøedkù na tuto
akci, nejdéle však v roce 2005 a že
spoleènost MAJJ-KUPEC v.o.s.,
Jánská 101 nebude požadovat po mìstu
Dìèín žádné sankce.
- provedení vyúètování u soukromých
domù spravovaných v roce 2003
správcem SMDaB novými správci,
kterým bude poskytnut pøíspìvek
mìsta ve výši 100,--Kè za spravovanou
jednotku.
e-mail: prpro@prpro.cz
tel.: 412 588 179
mobil: 777 181 920

neschválila
- uzavøení smlouvy o spolupráci mezi
Mìstem Dìèín a MK STUDIEM.
povìøila
- vedoucího odboru správy majetku
mìsta vydáním souhlasného stanoviska ke vstupu na pozemky
v k. ú. Bìlá u Dìèína a to pouze
v rámci provádìní prací souvisejících
s akcí „ Úprava Bìlského potoka“ a ke
stavebnímu øízení pøipravované
investièní akce „Úprava Bìlského
potoka“ za podmínky, že ke kolaudaci
stavby dojde k majetkoprávnímu
urovnání.
uložila
- vedoucí odboru rozvoje zadat
zpracování projektové dokumentace na
patrovou
pøístavbu se sociálním
zázemím a dvìma uèebnami
k tìlocviènì pøi ZŠ Vrchlického a najít
vhodný dotaèní titul pro získání
finanèní podpory v roce 2005. Termín
kontroly: 08/04
odložila
- rozhodnutí ve vìci „Optimalizace
sítì škol, pøedškolních a školských
zaøízení v Dìèínì“, týkající se
Mateøské školy Dìèín XV Prostøední
Žleb a Mateøské školy Dìèín XXIV
Krásný Studenec
vzala na vìdomí
- informaci, týkající se problematiky
støechy Dìèínského zámku

POØÁDÁNÍ KULTURNÍCH A SPOLEÈENSKÝCH AKCÍ

Poèítá radnice s pøestøíkáním pøechodù pro chodce novou technologií?
Zebra znaèená starou technologií
v zimì a za mokra dost klouže, to je
nebezpeèné zvláš starším lidem a
prodlužuje to brzdnou vzdálenost aut
zrovna pøed køižovatkami. Budou se
pøed rizikovìjší pøechody støíkat
pruhy, které upozoròují na nutnost
zpomalení, jako je tomu napø. v tovární zónì na Ústecké ul.?
Všechny pøechody pro chodce jsou
již novì støíkány barvou, která je deklarována jako protiskluzová. Staré klouzavé nástøiky se postupnì odstraòují a
nahrazují nástøikem novým.
Romana Silvarová, tisk. mluvèí
Nešel by namalovat pøechod od
vchodu u Hypernovy pod železnièním
viaduktem? Rùžena Skalová
Objednávku na realizaci tohoto
pøechodu jsme již zaslali firmì, která
provádí nástøiky. Ty se mohou provádìt
pøi +15°C a na suchou komunikaci.
Nástøik bude realizován pøi vhodných
klimatických podmínkách.
Romana Silvarová, tisk. mluvèí
V Boleticích (ul. Spojencù) je
mìstský dùm pro sociální pøípady. Je
obsazen jen z jedné pìtiny. Proè?
Skácelová
V Boleticích v ulici Spojencù è.p. 209
byl stavebnì upraven dùm na byty
jednoduchého bydlení. V objektu je 10

bytù, 8 o jedné místnosti (1. a 2.
patro) a 2 o dvou místnostech
(pøízemí). Dùm je mimo bytù v pøízemí
zkolkaudován. V pøízemních bytech
jsou v souèasné dobì provádìny práce
na odstranìní vlhkosti, po dokonèení
bude provedena kolaudace. O obsazenosti bytù mùže podat informaci
oddìlení správy domù, bytù a ost.
majetku.
Jitka Jarošová, odbor správy majetku
Proè je tak tolerováno parkování a
vjezd do "pìší zóny" v Køížové ulici?
Pìší zóna pøipomíná spíše parkovištì.
Jana Vorožcová
Problému nedovoleného parkování
v Køížové ulici jsme si vìdomi.
Mìstská policie zintenzivnila kontroly
této lokality, aby zde k parkování
nedocházelo.
Romana Silvarová, tisk. mluvèí

V této rubrice se obyvatelé mohou
dozvìdìt odpovìdi na své otázky,
týkající se praktických problémù
ve vztahu obèan - mìsto. Zaslané
otázky musí být struèné. Nebudou
zodpovídány politicky zabarvené
otázky nebo žádosti o názor.
Dotazy mùžete zasílat na mail:
zpravodaj@prpro.cz nebo na adresu
PRpro s.r.o., Dobrovského 1402/2,
Dìèín, 405 01 nebo na telefonu
412 588 179.
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