ZPRAVODAJ
Dìèínské perlièky - Dìèínské perlièky Starosta o zrušené autobusové lince

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

Vážená paní Hochwalderová,
dne 9.12. 2004 jsem od Vás obdržel
petici obèanù mìsta Dìèína týkající se
nesouhlasu se zrušením koneèné zastávky linky è. 6 mìstské autobusové dopravy a zmìny trasy uvedené linky. Dopravní podnik mìsta Dìèína byl nucen
pøistoupit k této zmìnì, protože nedošlo
k dohodì se soukromým majitelem
pozemku v prostoru obratištì koneèné
zastávky Dìèín Bøeziny, zámeèek.
K Vašemu návrhu na obnovení linky è. 6
v pùvodní trase sdìlujeme, že v souèasné dobì jsou vytipovány tøi lokality,
které by mohly být využity pro zbudování nového obratištì. Realizace si ale
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- Rada mìsta schválila Memorandum RH CENTRUM a.s. Prùhonice. Mìsto
Dìèín se takto pøipojuje k zámìru jmenované spoleènosti vybudovat v katastrálním
území mìsta léèebnì-rehabilitaèní komplex s kapacitou cca 300 lùžek urèený
pøevážnì pro zahranièní klientelu. Spoleènost si vybrala Dìèín pøevážnì proto, že
v Dìèínì a okolí se nacházejí termální prameny, je zde pøíroda vhodná k rehabilitaci
a blízkost Prahy a Drážïan.
- Mìstský útulek pro zvíøata v Dìèínì poøádal v dobì od 18. do 27.prosince 2004 již
tradièní akci „Štìkání na Ježíška“. Návštìvníky útulku vítal nazdobený vánoèní
stromeèek, pod který mohli nosit pro chlupaté svìøence krmivo, pamlsky a jiné
potøebné vìci. Zájem pomoci zvíøatùm byl veliký, z èehož mìli všichni ošetøovatelé
upøímnou radost, a to obzvláštì v tomto období, kdy je mìstský útulek zcela
pøeplnìn. Podìkování patøí všem, kteøí nezapomnìli na opuštìná zvíøata a pøispìli
finanèní èástkou èi pøinesli krmivo a další potøebné vìci. Pod vánoèní stromeèek
dostali opuštìní psi více jak 650 kg granulí, opuštìné koèièky více než 130 kg
granulí, dále návštìvníci darovali 124 konzerv, cca 10 kg rùzných pamlskù, vodítka
a obojky, to vše v celkové cenì zhruba 21 000 korun. Návštìvníci pøispìli na provoz
útulku èástkou více než 2 400 korun.
- Na konci ledna se sejdou zástupci organizací poskytující sociální služby k prvním
jednáním koordinaèních skupin v rámci procesu komunitního plánování. Skupiny,
které jsou ètyøi: Senioøi, Rodiny s dìtmi, obèané v pøechodné krizi, nepøizpùsobení,
Drogovì závislí a etnické menšiny, Zdravotnì a mentálnì postižení, se budou
scházet jedenkrát mìsíènì. Výsledkem jejich práce bude návrh prvního Komunitního plánu mìsta Dìèína, který zastupitelé projednají pravdìpodobnì v prosinci.
- Základní škola v Bezruèovì ulici má nový dvùr. Jeho úpravy byly realizovány
díky Nadaci Duhová energie, která poskytla mìstu na tuto akci dotaci ve výši
902 600 korun. „Dìti ze základní školy mohou využívat zcela nový školní dvùr
se zámkovou dlažbou a hracími motivy,“ sdìlila vedoucí odboru školství, mládeže
a tìlovýchovy Danuše Bednáøová.
- Mìsto postavilo asi 50 nájezdù na chodníky podél ulic Teplická a Kamenická.
Ty by mìly tìlesnì postiženým pomoci pøi pøekonání frekventovaných silnic.
Bezbariérové úpravy stály 1 062 493 korun, z toho 850 tisíc korun je dotace, kterou
mìsto získalo ze Státního fondu dopravní infrastruktury.
- Mìsto se bude letos snažit získat dotaci na koupalištì pod zámkem. Již podalo
žádost na Ministerstvo pro místní rozvoj ÈR, od kterého mùže získat až 80%
nákladù. Ty jsou podle projektu vyèísleny na více než 50 milionù korun. Obnovovat
by se mìly šatny, sociální zaøízení, pokladna, zázemí pro plavèíka, bazény, které
budou doplnìny atrakcemi. Mìly by být vybudovány nové rozvody sítí, plocha
pro sport, oplocení a chybìt nebude další zeleò. Souèástí projektu není kemp a
restaurace. Mìsto v letošním roce provede také práce na novém termálním vrtu,
protože ten starý je znehodnocený. Práce by mìly zaèít, až budou vhodné klimatické
podmínky. Celkové náklady na tuto akci jsou 3 774 000 korun, mìsto získalo dotaci
od KÚ ve výši 1 743 000 korun.
- Pøístup k budovì Atlantiku zatím není doøešen. Okolní pozemky totiž patøí Janu
Davidu Horsky a mìsto chce budovu prodat až po zajištìní pøístupu. Tato vìc je
v souèasné dobì u soudu a mìsto èeká, až bude naøízeno jednání. Podle znaleckého
posudku vypracovaného v roce 2003 je odhad ceny nemovitosti (Atlantik) 4 923 400
korun vèetnì pozemku. Objekt je cca od roku 1992 vyklizen a nevyužíván. Žádný
z majitelù neprovádìl základní údržbu a postupnì došlo k devastaci a odcizení
stavebních a zaøizovacích prvkù v interiéru. V zásadì lze konstatovat , že stavebnì technický stav budovy je nevyhovující až kritický .Stavba má pouze podmínìnì
vyhovující konstrukèní systém - železobetonový skelet . I u toho dochází k postupné
degradaci nosnosti, zejména karbonatací betonu a znehodnocování ocelové výztuže.
Pokud by torzo stavby mìlo být v budoucnu využito, bude nutno provést zatìžovací
zkoušky nosného systému. Podle cenového odhadu znaleckého posudku z roku
2003 se cena nemovitosti rovná cca nákladùm na její pøípadnou demolici.
- Zájemcù o nájem bytù v Tržní ulici, kteøí podali žádost do 31.12.2004 je celkem
237, bytù je 57. Ti žadatelé, kteøí splní stanovené podmínky, postoupí do veøejného
losování, které se uskuteèní na jaøe. Nastìhovat by se noví nájemníci mohli
v mìsících kvìten - èerven.
- 21. leden je posledním dnem, kdy mohly rùzné organizace a sportovní subjekty
v Dìèínì požádat mìsto o pøíspìvek na èinnost. V rozpoètu mìsta na rok 2005
je vyèlenìna na sport èástka 3,96 milionù korun, na kulturu necelý jeden milion
korun. O tom, jak budou peníze z mìstské kasy rozdìleny, rozhodnou orgány mìsta
nejpozdìji bøeznu.
- Na jaøe bude centrum mìsta krásnìjší. Mìsto zakoupí samozavlažovací
kvìtináèe, které budou osázeny a umístìny na veøejné osvìtlení, napøíklad na Masarykovì námìstí nebo na Tyršovì mostì. Kvìtináèe budou stát mìsto 600 tisíc korun.
- V prùbìhu období vegetaèního klidu 2004 - 2005 jsou a budou prùbìžnì
provádìny výchovné a zdravotní probírky stromù a keøù na pozemcích v majetku
mìsta Dìèín (veøejná zeleò mìsta). Jedná se o níže uvedené lokality:Dìèín XXXII Boletice nad Labem, Dìèín IX - Bynov, Dìèín I, Dìèín IV - Podmokly, Dìèín III Staré Mìsto, Dìèín VI - Želenice. Budou káceny døeviny suché, nemocné, napadené
a stromy, které byly v minulosti vysazeny v hustém sponu a v souèasné dobì si již
vadí a dochází k jejich vzájemnému poškozování, rùstovým vadám (pøeštíhlení,
nepravidelná koruna, vyvìtvování, odìry …), dále stromy s rùstovými defekty, které
mají vliv na provozní bezpeènost (tlakové spojení s vrùstajícím korním høebínkem,
pøeštíhlení apod.).

prodejna Dìèín, OD KORÁL

u všech variant vyžaduje vyøešení
majetkoprávních vztahù, projekèní
pøípravu a finanèní zajištìní stavby.
Z tohoto dùvodu dnes nelze stanovit
pøedbìžný termín obnovení linky a cestující v tomto úseku budou nadále pøepravováni spoji na linkách è. 510 041,
510 045, 510 095, 510 105, 510 125,
které jezdí ve smìru do Benešova nad
Plouènicí. Ze strany DPMD a.s. byla pøijata opatøení, aby nedocházelo k odmítnutí cestujících jedoucích pouze do Horních Bøezin.
Vedení tras linkové dopravy, umístìní
a poèet zastávek linkové dopravy schvaluje podle návrhu dopravce Krajský
úøad Ústeckého kraje, ale po zavedení
pøestupního tarifu v mìstské autobusové
dopravì by nemìl být problém se dopravit do kterékoliv zastávky linkové
dopravy.
Lituji, že Vám nemohu podat pøíznivìjší zprávu.
S pozdravem Vladislav Raška, starosta
mìsta

Zasedání zastupitelstva
- 27. ledna 2005 od 15:00 hodin
- 24. února 2005 od 15:00 hodin

koèárky
kojenecké zboží

www.mudecin.cz
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NEPRODEJNÝ VÝTISK - ROZŠIØUJE SE ZDARMA

Dìèínští strážníci mají za sebou úspìšný rok
Strážníci odhalili a vyøešili o desetinu
pøestupkù více než rok pøed tím, zhruba
jedenáct a pùl tisíce. Na pokutách uložili
témìø dva a pùl milionu korun. Pøitom
poèet strážníkù se za poslední rok
nezvýšil.
Doprava
V prùmìru každý šestý obyvatel
Dìèína spáchal v loòském roce dopravní
pøestupek a byl za to potrestán strážníky.
Vyplývá to ze statistiky. Jedním z velkých problémù je, že øidièi odmítají platit za parkovné. Poèet udìlených pokut

v této oblasti se za rok zvedl o 450 %.
„Skuteènì nám to narostlo extrémnì.
Øidièi si myslí, že nemusejí platit, tudíž
strážníci se na placená parkovištì více
zamìøovali. Kontrolovali je nìkolikrát
za den,“ komentuje øeditel mìstské
policie Marcel Horák.
V Dìèínì se také v posledním roce
zvýšil poèet ulic, kde øidièi za stání
musejí zaplatit.
Krádeže
Obrovský nárùst strážníci zaznamenali i v poètu zadržených a pokutovaných

ve Spoleèenském domì Støelnice

zlodìjù. V roce 2003 chytli a potrestali
skoro 70 zlodìjù, o rok pozdìji pøes 180.
Výše udìlených pokut z 30 tisíc pøedloni
za rok vyskoèila na 220 tisíc korun.
„Není to dáno tím, že by bylo více
krádeží, ale vìtší efektivitou práce. Døív
jsme zadrženého zlodìje pøedali státní
policii. Nyní dokážeme pøes vysílaèku
pøímo na místì zjistit, zda už byl nìkdy
za krádež trestán a pokud ne, rovnou
udìlíme pokutu,“ øíká øeditel Horák.
Strážníci versus zloèinci
Strážnici jsou v témìø stejné sestavì
i poètu jako pøed rokem, tedy 50, pøesto
se jim podaøilo zadržet o 90 (celkem
239) pachatelù trestného èinu více než

pøed rokem.
„Snažíme se neustále zvyšovat výkonnost strážníkù, a to se samozøejmì odrazí ve výsledcích,“ vysvìtluje Marcel
Horák. Pøi své práci utrpìlo zranìní
sedm strážníkù, nìkterá zranìní si vyžádala i nìkolikatýdenní léèení, v jednom
pøípadì i hospitalizaci.
„Agresivita pachatelù opravdu roste a
to i u ménì závažných pøestupkù. V nìkterých pøípadech je to dáno i pøesilou.
Pokud k útoku dojde døív, než si strážník
stihne zavolat posilu, potom strážník
proti bandì výtržníkù skuteènì nemá
velké šance,“ konstatuje øeditel.
...pokraèování na stranì 2

Anketa: Zpravodaj se líbí

Výstavba bytového domu v Tržní ulici je ve své poslední etapì. Kolaudace je plánována
na bøezen a noví nájemníci vybraní losem se budou moci v kvìtnu až èervnu nastìhovat.

Vážení ètenáøi zpravodaje,
dìkujeme Vám za úèast v anketì, kde jsme se ptali na to, jak se Vám zpravodaj líbí
a co byste naopak zmìnili. Prostøednictvím internetových stránek odpovìdìlo 64
obèanù a prostøednictvím anketního lístku ze zpravodaje 46 obèanù. Celkové
hodnocení ve prospìch zpravodaje nebylo tak jednoznaèné na internetu jako
na anketních lístcích. Z obsahu zpravodaje ètenáøe nejvíce zajímají èlánky o dìní
ve mìstì. Potìšilo nás, že v dobì, kdy je zvykem spíš kritizovat než chválit, pøišlo
tolik kladných ohlasù.
První zmìnu, která vyplývá z ankety, poznáte již v tomto vydání. Nelíbilo se Vám,
že zpravodaj vychází v polovinì mìsíce. Rozhodli jsme se proto, že bude zpravodaj
vycházet vždy ke konci daného mìsíce a bude mít v názvu mìsíc následující. V praxi
to znamená, že dostáváte do rukou únorové vydání. Neznamená to, že budete letos
o jedno èíslo ochuzeni. Jednou z výhod nového systému je, že budete mít lepší
pøehled o akcích, které se konají v Dìèínì, na celý mìsíc dopøedu. Na poètu
vydaných zpravodajù se nic nemìní, bude jich 11 stejnì jako loni.
Romana Silvarová, tisková mluvèí Mìsta Dìèín
...pokraèování na stranì 2

LEVNÉ VÝFUKY
KATALYZÁTORY

Hledáme spolupracovníky
Nabízíme paušál 10.000,- Kè a navíc:

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

Co by bylo pøedmìtem Vaší èinnosti?

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

Tel.: 724 608 045, 777 124 766
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

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

Sofijská 2
(areál pivovaru)

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

Otevírací doba :
po - pá 8.00 - 17.00hod.

Prohlídka výfukù zdarma!

Dìèínští strážníci mají za sebou úspìšný rok Rozhodnutí zastupitelstva mìsta Dìèína

Program Støelnice

- poskytnutí finanèního daru v návaznosti na usnesení è. ZM 04 22 03 04, a to
ve výši 50 000,- Kè, Komunitnej nadacii
Liptov na zmírnìní následkù vichøice
ve Vysokých Tatrách, s tím, že finanèní
prostøedky budou kryty z ostatních
nahodilých pøíjmù mìsta a uzavøení
darovací smlouvy
vzalo na vìdomí
- dopis paní Blahoušové v zastoupení
manželù Horsky majitelùm bytových
domù v Dìèínì, který byl doruèen MìÚ
Dìèín dne 8. 12. 2004 a je adresován
starostovi a zastupitelùm mìsta. Dále
projednalo dopis M. Blahoušové ze dne
12. 12. 2004 Severoèeským vodovodùm
a kanalizacím a.s., který byl v kopii
doruèen MìÚ dne 13. 12. 2004 a byl dán
na vìdomí starostovi mìsta. Oba dopisy
se týkají vyhrocené situace zpùsobené
zastavením dodávek vody nájemníkùm.
Zastupitelstvo mìsta dùraznì odmítá
v dopisech vznesené útoky proti mìstu
Dìèín a jeho zastupitelùm. Dále odmítá
veškerá obvinìní z odpovìdnosti za souèasný stav v bytových domech manželù
Horsky, zejména za zastavení dodávek
vody. Taktéž odmítá pøevzít zákonné
povinnosti manželù Horsky, jež zákony,
pøípadnì jiné právní pøedpisy ukládají
výhradnì jim, jako vlastníkùm a pronajímatelùm bytových domù, které
manželé Horsky nabyli na základì své
svobodné vùle.
rozhodlo
- poskytnout dotaci ve výši 100 tis. Kè
Pedagogickému centru Ústí nad Labem,
o. p. s.
vydává
- obecnì závaznou vyhlášku mìsta
Dìèín è. 18/2004 o pøíspìvku na èásteènou úhradu neinvestièních nákladù mateøských škol, školních družin a školních
klubù
- „Obecnì závaznou vyhlášku mìsta
Dìèín è. 2/2004“, kterou se mìní a doplòuje OZV è. 3/2002, o závazných èástech Územního plánu mìsta Dìèín,
o seznamu veøejnì prospìšných staveb
jmenovitì A1 A 24 v pøedloženém
znìní.

2.2. Deníky Bohemia - Nejlepší
sportovec roku
4.2. Maturitní ples SOŠ a SOU Dìèín
Ruská
5.2. Reprezentaèní ples Rádia Dìèín
12.2. Šermíøský ples
18.2. Maturitní ples - OA Dìèín
19.2. Ples Pláckaøù
21.2. Prodejní akce
22.2. Prodejní akce
25.2. Maturitní ples VOŠ a SPŠ
stavební Dìèín
26.2. 2. Reprezentaèní ples CK DEZKA
27.2. BOX DC - Prostìjov

...pokraèování ze strany 1
Hodnocení strážníkù
Strážníci jsou od loòského roku hodnoceni podle nového systému. Posuzuje
se jejich fyzická kondice, pracovní nasazení, znalost právních pøedpisù, schopnost spolupráce v kolektivu, bezúhonnost,znalost mìsta, znalost cizího jazyka, støelba atd..
„Je toho skuteènì hodnì, strážníci musejí navíc každý tøetí rok podstupovat
ze zákona pøezkoušení pøed komisí
ministerstva vnitra. Domnívám se ale,
že systém je silnì motivaèní a pomùže
nám naši práci ještì více zlepšit,“
dodává Marcel Horák
Boletice
Boletice jsou jedinou okrajovou èástí
Dìèína pod dozorem kamer a se služebnou mìstské policie.
„Pøed rokem jsme zaèali s pravidelnými noèními hlídkami, ale problémy tam
pøetrvávaly. Nyní zde strážníci slouží 24
hodin dennì. Je tam osm stálých strážníkù. Ti neslouží nikde jinde a plnì se
soustøedí na Boletice. Musejí znát místní
pomìry, problémové osoby a podobnì.
Od letošního ledna navíc zavádíme dva
dny v týdnu úøední hodiny pro místní
obyvatele. Chceme, aby komunikace
s obèany byla rychlejší a pružnìjší, abychom lépe dokázali reagovat na jejich
podnìty,“ øíká øeditel Horák.
V Boleticích bude obnovena i schránka, která bude umístìna pøímo na služebnì mìstské policie.
Radary
Na podzim zaèalo Mìsto Dìèín využívat služeb soukromé firmy, která vlast-

ní radar se záznamovým zaøízením.
Za polovinu vymožených pokut poskytuje toto zaøízení i se školeným
pracovníkem. Okamžitì se zvedla vlna
dotazù, jak mùže soukromá firma mìøit
rychlost aut.
„Strážník je nejen oprávnìn, ale i povinen pøestupky zjišovat a odhalovat
a jejich zjištìní následnì musí podložit
dùkazy. Ze zákona strážníkùm vyplývá
právo poøizovat fotodokumentaci a další
záznamy, což dìláme za využití soukromé spoleènosti. V podstatì rychlost
mìøí, èili pøestupek zjišuje strážník
za použití odborné firmy vybavené
potøebnou technikou,“ vysvìtluje
Marcel Horák.
V první den mìøení strážníci odhalili
90 øidièù, kteøí pøekroèili povolenou
rychlost. Následnì informace o používání radaru dala mìstská policie k dispozici novináøùm a øidièi si zaèali dávat
vìtší pozor.
„Naším cílem není odhalit co nejvíce
pøestupkù, ale zabezpeèit bezpeènou
dopravu ve mìstì,“ dodává øeditel.
Budoucnost
Kromì jiného dìèínská mìstská policie už rok usiluje o zøízení hlídky se
služebními psy. Zatím bez úspìchu.
„Nebyla nám udìlena dotace od ministerstva vnitra, ale té myšlenky se
nevzdáváme, chceme i nadále hledat
prostøedky,“ øíká Marcel Horák.
Poøízení psovodù by si vyžádalo asi
400 tisíc korun na nákup psù, výcvik,
poøízení zázemí pro zvíøata a nového
speciálnì upraveného auta.

Anketa: Zpravodaj se líbí
...pokraèování ze strany 1
Internetové stránky + anketní lístky
- ankety
19 hlasù (10%)
- èlánky o dìní v Dìèínì 63 hlasù (33%)
- rozhovory
19 hlasù (10%)
- rozhodnutí rady
a zastupitelstva
22 hlasù (12%)
- kulturní programy
a pozvánky
22 hlasù (12%)
- dotazy obèanù
27 hlasù (14%)
- jiné informace (výbìrová øízení, úøední
hodiny odborù apod.)
16 hlasù (9%)
Z obsahu zpravodaje mì vùbec
nezajímají ...
- ankety
11 hlasù (13%)

- èlánky o dìní v Dìèínì
4 hlasù (5%)
- rozhovory
14 hlasù (16%)
- rozhodnutí rady
a zastupitelstva
29 hlasù (34%)
- kulturní programy
a pozvánky
12 hlasù (14%)
- dotazy obèanù
7 hlasù (8%)
- jiné informace (výbìrová øízení, úøední
hodiny odborù apod.)
9 hlasù (10%)

2. prosince 2004 schválilo
- návrh rozpoètu mìsta Dìèín na rok
2005 s tím, že zodpovìdné odbory
budou upraveny dle novì schváleného
Organizaèního øádu mìsta a Mìstského
úøadu Dìèín.
- poskytnutí dotace na rok 2005 pro nájemce Spoleèenského domu Støelnice
v Dìèínì ve výši 1.200.000,-Kè
- poskytnutí pøíspìvku formou daru
nadaci „Komunitná nadácia Liptov“
ve výši 50.000,- Kè na zmírnìní
následkù vichøice ve Vysokých Tatrách.
16. prosince schválilo
- uzavøení smlouvy o poskytnutí dotace sportovnímu subjektu RGM Jezdecký klub Dìèín
- poskytnutí dotace na provoz sportovního klubu Sportcentrum Dìèín ve výši
propoètené odborem odborem školství,
mládeže a tìlovýchovy dle platných
„Zásad pro poskytování finanèního pøíspìvku“ z rozpoètu mìsta Dìèín nestátním neziskovým organizacím na podporu sportu v roce 2004
- podání žádostí o dotace na Ministerstvo pro místní rozvoj ÈR v rámci
„Regionálního programu podpory rozvoje hospodáøsky slabých a strukturálnì
postižených regionù pro rok 2005“ dotaèní titul è. 2 - Podpora investic
pro rozvoj cestovního ruchu Koupalištì
pod zámkem v Dìèínì, Obnova turistických cest, drobných staveb a památek
v lesoparku Stolièní hora Kvádrberk
v Dìèínì, Hospodáøské zázemí pro udržování infrastruktury ZOO Dìèín, Zrestaurování secesní žulové kašny na
Masarykovì námìstí v Dìèínì I, Dìtské
dopravní høištì v Dìèínì, Turistické
zázemí pøístavištì osobních lodí v Dìèín
- poskytnutí dotace na rok 2004
pro Mendelovu zemìdìlskou a lesnickou univerzitu v Brnì na Krušnohorský
regionální projekt „Betula“ ve výši
20.000,-Kè
- poskytnutí dotace na rok 2004
pro Èeskomoravskou mysliveckou jednotu-OMS Dìèín ve výši 10.000,-Kè,
dle dùvodové zprávy

Povolení na popelnici zatím není potøeba

Na konci loòského roku se mìsto rozhodlo bojovat s nepoøádkem kolem
Celkové hodnocení zpravodaje
popelnic zejména v centru mìsta dohlelíbí se mi
60 hlasù (55%) dem nad dodržováním Obecnì závazné
spíše se mi líbí
15 hlasù (14%) vyhlášky mìsta Dìèín o systému shroprùmìrný
7 hlasù (6%) mažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní,
spíše se mi nelíbí
7 hlasù (6%) využívání a odstraòování komunálních
nelíbí se mi
21 hlasù (19%) odpadù a o systému nakládání se stavebním odpadem. Podle ní je možné
sbìrné nádoby umístit na komunikaci
pouze v dobì svozu odpadu. Nìkteøí
obèané však sbìrnou nádobu nechávají
na komunikaci pøed domem celoroènì,
pøestože mají možnost ji uklidit. Kolem
popelnic se pak tvoøí nepoøádek. Obèa-

né, kteøí nemají možnost sbìrnou nádobu umístit na svùj pozemek, žádají mìstský úøad o povolení umístit popelnici
na komunikaci. „V souvislosti s vyøizováním tìchto žádostí se objevily nové
skuteènosti, které se snažíme vyøešit tak,
abychom obèanùm zpùsobili co nejménì starostí. Proto žádáme obèany, aby již
žádosti nepodávali a neplatili správní
poplatek 1000 Kè. Obèany, kteøí již
poplatek zaplatili, prosíme, a se obrátí
na oddìlení dopravy (odbor správních
èinností a živnostenský úøad). O dalším
postupu budeme veøejnost informovat,“
øekl místostarosta Václav Lešanovský.

Kino Snìžník
Po-Èt, So, Ne - pøedstavení zaèínají
v 17:30 a ve 20:00, Pá jen od 20:00
27.1.-2.2. RESIDENT EVIL:
APOKALYPSA
3.-5.2. VYBÍJENÁ: BÌŽ DO TOHO
NA PLNÝ KOULE
6.-9.2. DANNYHO PARÁCI 2
10.-13.2. MILENCI A VRAZI
14.-16.2. OKRSEK 49
17.-23.2. LOVCI POKLADÙ
24.2.-2.3. od 16:30 a 19:30
ALEXANDER VELIKÝ
DÌTSKÁ PØEDSTAVENÍ od 15:30
6.2. POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI
A KOÈIÈCE
13.2. PØÍBÌHY CVRÈKA
A ŠTÌÒÁTKA
20.2. PSÍ KAMARÁDI
27.2. od 15:00 REZI A BROK
FILMOVÝ KLUB od 17.30
7.2. VERA DRAKE
14.2. OTEC NA SLUŽEBNÍ CESTÌ
21.2. TAKING OFF
28.2. REVIZOØI

Zámek otevøen Høištì v Bøezinách bude na jaøe
Dìèínský zámek jako jedna z mála
èeských památek zùstává otevøený i pøes
zimu. Návštìvníci si mohou prohlédnout novì opravené prostory.
Otevøeno od ètvrtka do nedìle vždy
od 9 do 17 hodin.
Oprava novì otevøených prostor zámku stála 56 milionù korun a kolaudace
se konala na podzim. Zámek øadu let
sloužil jako kasárna, jeho oprava zaèala
po odchodu sovìtské armády.

Program divadla
2.2. od 19:00 5.koncert abonentního
cyklu KPH 2004-2005
13.2. od 14:00 Strašidlo Bublifuk
14.2. od 19:00 Žalman & Spol
15.2. od 19:00 Impresário ze Smyrny
16.2. od 19:00 6. koncert abonentního
cyklu KPH 2004-2005
18.2. od 19:00 Osmdesát svíèek
na ztraceným dortu
22.2. od 19:00 Dáma s kaméliemi
23.2. od 19:00 Jan Jiráò a Botafogo
24.2. od 19:00 Johann Strauss Netopýr
26.2. od 19:00 Jeppe øádí aneb Pryè
s prachem všednosti
27.2. od 14.00 Kocour v botách

Pozvánka na výstavu
Konfederace politických vìzòù,
poboèka Dìèín zve do dìèínské
synagogy na výstavu „Pocta všem,
kteøí vzdorovali.“ Výstava se koná
pod záštitou starosty mìsta Ing.
Vladislava Rašky a potrvá od 5. do 27.
února. Otevøeno všední dny od 8 do 16
hodin, v sobotu a v nedìli od 13 do 16
hodin. Vernisáž výstavy je 5. února
2005 od 10 hodin.

Gymnázium Èeská Kamenice
telefon: 412 584 002  fax: 412 584 241  e-mail: info@gymnazium-ck.cz
webové stránky: web.gymnazium-ck.cz (www. gymnazium-ck.cz)

VEOBECNÉ OSMILETÉ GYMNÁZIUM S MONOSTÍ VYJÍMEÈNÉHO PØIJETÍ
NA ZÁKLADÌ ROZDÍLOVÝCH ZKOUEK V JINÉM NE PRVNÍM ROÈNÍKU
Nabízíme:
• kvalifikovanou výuku
• výuku informatiky a výpoèetní techniky od primy
• povinnou výuku dvou cizích jazykù (druhý jazyk od tercie)
• od sexty volitelné semináøe (historický, geografický, matematický, atd.)
• adaptaèní pobyty pro primu
• volitelné nepovinné pøedmìty
• práci na tématických projektech (Já a moje já, Spurensuche, Mládí a vìdìní, atd.)
• sportovnì výcvikové kurzy
• intenzivní spolupráci s nìmeckým gymnáziem ve Wilthenu
• tématické exkurze
• pravidelné intenzivní jazykové kurzy (AJ ve spolupráci s londýnskou jazykovou
školou The Bell School poboèka Praha)
Termín pøijímacích zkoušek: pondìlí 18.4.2005
Pøijímací øízení:
• písemná zkouška z èeského jazyka a matematiky v rozsahu platných osnov
pro 5. roèník základní školy
• podle poètu získaných bodù bude sestaveno poøadí a nejlepší uchazeèi budou
pøijati ke studiu, 1-2 místa zùstanou volná pro pøípadná odvolání
• pøihlášky obdržíte u výchovných poradcù na svých základních školách
Termín odevzdání pøihlášek: 28.2. 2005 výchovným poradcùm na pøíslušných ZŠ

Srdeènì Vás zveme na Den otevøených dveøí
2. února 2005 od 12:00 do 16:00.

Víceúèelové sportovní høištì bude stát
v Bøezinách do konce kvìtna.
„Pøes zimu jsme museli zastavit
stavební práce, protože není možné za
tohoto poèasí položit povrch a bez nìj
nemùže stavba pokraèovat,“ vysvìtluje
starosta Vladislav Raška. Stavbu høištì
dvìma miliony korun sponzoruje
Nadace Duhová energie. Pùvodnì mìlo
být dokonèeno v prosinci loòského roku.
Zástupci mìsta proto museli jednat
s nadací o pøevedení finanèního daru
do roku 2005.
„Už víme, že je nám umožnìno èerpat
dar až do konce kvìtna. Takže jsem
optimistou. Høištì bude letos dokonèeno
a zaène sloužit veøejnosti,“ øíká starosta
Raška.

Projekt poèítá s míèovými sporty.
Sportovci budou mít i sociální zázemí.
Mìsto Dìèín do nìj investuje ze svého
rozpoètu 700 tisíc korun.
„Pùjde pøedevším o oplocení a další
doplòující prvky. Samozøejmì jedna vìc
je vlastní høištì a druhá jeho provozování. Zcela urèitì budeme høištì muset
zabezpeèit tak, aby nebylo pøístupné 24
hodin dennì, aby byla respektována
urèitá pravidla a byla zachována jeho
životnost,“ dodává starosta Raška.

Pøeplnìný útulek
Dìèínský útulek pro opuštìná zvíøata
byl na zaèátku roku poprvé ve své
historii naprosto pøeplnìný.
„Museli jsme vyhlásit stop stav, to
znamená, že nepøijímáme žádná další
zvíøata. Nemáme pro nì volná místa,“
komentovala situaci vedoucí útulku
Evelína Jahelková.
V útulku bývá obvykle mezi dvaceti až
tøiceti zvíøaty. Pøed Silvestrem tu ovšem
azyl našlo na 42 psù.
„Kotce jsou plné, navíc nemùžeme
psy dávat dohromady, abychom ušetøili
místo, protože by si mohli ublížit, tøeba
se navzájem potrhat,“ øíká Evelína
Jahelková.
Psi, kteøí se zabìhli svým pánùm,
proto museli bloudit ulicemi mìsta,
odchytová služba nefungovala. Pracovníci útulku pøedem dávali prostøednictvím medií vìdìt, že situace je opravdu
kritická a pejskaøi by si své miláèky mìli
peèlivì hlídat. Ani bìhem ledna se však
útulek nevyprázdnil. Pro nedostatek
místa nepøijímá psy z okolních obcí ani
od pùvodních majitelù.

Gymnázium v Dìèínì
otevírá ve kolním roce 2005/06
jednu tøídu osmiletého
a tøi tøídy ètyøletého studia
volba dvou jazykù z A, N, F, R
monost profilace studenta volbou semináøù
kopírka, internet, knihovna, bufet
pìvecký sbor, krouky

Letos bylo pøijato 86,5% naich studentù,
kteøí se pøihlásili na V.
Telefon: 412 516 790, 412 704 130
E-mail: info@gymnaziumdc.cz
Internet: www.gymnaziumdc.cz

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA
A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA
VARNSDORF
Mariánská 1100, 407 47 Varnsdorf V
Tel.: 412 315 022, 412 315 033 Fax: 412 372 174
E-mail: info@vosvdf.cz WWW: www.vosvdf.cz
STUDIJNÍ OBORY SPŠ
ètyøleté zakonèené maturitní zkouškou
26-47-M/002 Elektronické poèítaèové systémy
26-47-M/003 Informaèní technologie
26-41-M/002 Elektrotechnika
26-43-M/004 Slaboproudá elektrotechnika
23-41-M/001 Strojírenství

78-42-M/001 Technické lyceum
64-42-M/003 Strojírenská technická administrativa
STUDIJNÍ OBORY VOŠ
tøíleté zakonèené absolutoriem
23-41-N/006Stavba obrábìcích strojù
68-43-N/001Informatika ve státní správì

ZPRAVODAJ
Rozhodnutí rady mìsta Dìèína Voda o Vánocích nakonec tekla
30. 1istopadu 2004 schválila
- pronájem nebytových prostor
vèetnì technologie kompaktních
pøedávacích stanic v objektech
Myslbekova 1389/4, Dìèín I, Lodní
1407/6, Dìèín I a Pøíbramská 1191/32,
Dìèín IV, pro spoleènost TERMO
Dìèín, a. s., Oblouková 25, Dìèín III,
za nájemné 1,--Kè roènì za každý
nebytový prostor.
rozhodla
- poskytnout finanèní pøíspìvek
ve výši 17 000,--Kè pro sportovní klub
RGM Jezdecký klub Dìèín Libverda
na akci „Vánoce na koni“
vzala na vìdomí
- informaci o akci „Oprava komunikace a pøeložka inženýrských sítí
na èásti pozemku p. è. 1345 v k. ú.
Prostøední Žleb“ vèetnì návrhu
odpovìdi stìžovateli
- informaci odboru ŠMAT o vyhodnocení nejúspìšnìjších sportovcù
za rok 2004 dle podkladù jednotlivých
sportovních klubù stížnost paní Alice
Novotné a dvì doruèené anonymní
stížnosti, všechny týkající se výbìru
øeditele Centra sociálních služeb,
pøíspìvková organizace
6. prosince schválila
- smlouvu o øešení pilotního projektu
„Zavedení tøíkontejnerového systému
sbìru využitelných složek komunálního odpadu na území mìsta Dìèín a
dalších obcí v pøilehlé svozové oblasti“
vèetnì pøílohy è. 1 a smlouvu o realizaci pilotního projektu
- vyhlášení nového zadávacího øízení
pro výbìr dodavatele veøejné zakázky
stavby ZOOŠKOLA-Støedisko environmentální výchovy ZOO Dìèín a
kritéria zadávacího øízení
ruší
- zadávací øízení na dodavatele veøejné zakázky stavby ZOOŠKOLA-Støedisko environmentální výchovy ZOO
Dìèín
14. prosince schválila
- pøijetí daru ve výši 39 575,--Kè a
uzavøení darovací smlouvy mezi
obèanským sdružením Arnika Dìèín,
zastoupeným Kamilem Repešem a
Mìstem Dìèín, za úèelem dostavby
dìtského dopravního høištì
21. prosince schválila
- prodej služebního vozidla Renault
Laguna a Peugeot 406 a na využití
výtìžku z prodeje na poøízení nových
služebních vozidel formou finanèního
leasingu
- pronájem objektu è. p. 51 Potoèní
ul., Dìèín XXXI Køešice a pozemku p.
è. 546 zahrada v k. ú. Køešice u Dìèína
(bývalá ZŠ) pro Sportovní klub
Forward One se sídlem Plavební 167/4,
Dìèín I, za úèelem provozování školy
pro žáky 1.- 5. roèník ZŠ se zamìøením
na sportovní èinnosti a studium jazykù
za nájemné 1,--Kè roènì do doby
zahájení provozu školy k 1. 9. 2006.
- Smlouvu o poskytnutí finanèních
prostøedkù na „Územní program snižování emisí a imisí zneèišujících látek
do ovzduší pro Dìèín, mezi Státním
fondem životního prostøedí ÈR a mìstem Dìèín
- Naøízení mìsta Dìèín è. 19/2004
o vymezení úsekù silnic III. tøídy,
na kterých se pro jejich malý dopravní
význam nezajišuje v zimním období
sjízdnost a schùdnost odstraòováním
snìhu a náledí
- ukonèení mandátní smlouvy mezi
mìstem Dìèín a HC Dìèín s. r. o., uzavøené dne 1. 7. 2002 ve znìní pozdìjších dodatkù dle èl. 12, odst. 12. 2 mandátní smlouvy, výpovìdí k 1. 2. 2005
v délce 3 mìsíce.

- doporuèení poradenské spoleènosti
ELEKTRUM s. r. o. Praha, ve vìci návrhu výzvy k podání nabídky na vytvoøení sdružení se spoleèností Technické
služby Dìèín a. s.,
- obeslání výzvy k podání nabídky
na vytvoøení sdružení se spoleèností
Technické služby Dìèín a. s. významným spoleènostem v Èeské republice,
které zajišují obdobný druh èinnosti
vzala na vìdomí
- formaci o výsledku dotazníkové
akce odboru sociálních vìcí a zdravotnictví o využití a kvalitì sociálních
služeb mìsta Dìèína, která probìhla
v mìsíci èervenci a srpnu, prostøednictvím které se mohli obèané mìsta vyjádøit k poskytovaným sociálním službám ve mìstì, jejich kvalitì
- formaci k vydání obecnì závazné
vyhlášky øešící volné pobíhání psù
souhlasí
- s užitím znaku mìsta Dìèín na prospektech 2. roèníku letní hokejové školy
v Dìèínì
23. prosince povìøila
- starostu mìsta udìlením souhlasu
vedoucímu odboru vnitøních vìcí
Mìstského úøadu v Dìèínì, aby
za úèasti mìstské policie provedl otevøení hlavních vodovodních uzávìrù
pitné vody v objektech ve vlastnictví
Jana Davida Horsky, u kterých bylo
Okresním soudem v Dìèínì vydáno
usnesení o pøedbìžném opatøení, kterým bylo majiteli domu a spoleènosti
SÈVaK a. s. uloženo zajistit obnovení
dodávek pitné vody do uvedených
objektù:
Kamenická 408/25, Zámecká 1066/4,
Kamenická 541/19, Kamenická
272/128, Máchovo nám. 846/2,
Zámecká 1064/5, Ruská 841/36,
Zámecká 1086/8, Zámecká 1065/3,
Fügnerova 21, (Máchovo nám. 796/5 a
El. Krásnohorské 12 - pustili si sami
nájemníci)
2. prosince schválila
- pøípravu výbìrového øízení na partnera pro Technické služby Dìèín, a. s.,
s tím, že kritéria výbìrového øízení
navrhne a pøedloží ke schválení radì
mìsta poradenská spoleènost
ELEKTRUM s. r. o. Praha
- nájemní smlouvu na pronájem
Spoleèenského domu Støelnice mezi
mìstem Dìèín a Petrem Kudrhaltem
v pøedloženém znìní a
- uzavøení dodatku k nájemní smlouvì uzavøené mezi smluvními stranami
Støelnice - spoleèenský dùm mìsta
Dìèína a obchodní spoleèností Královský pivovar Krušovice a. s., na pronájem nebytových prostor restaurace
a vinárny v objektu Spoleèenského domu Støelnice s úèinností od 1. 1. 2005
ve smyslu zmìny výše nájemného
z pùvodní èástky 586 600,--Kè/rok
na novou èástku ve výši 1,--Kè/rok
s tím, že obchodní spoleènost Královský pivovar Krušovice a. s., uzavøe
dodatek k podnájemní smlouvì na podnájem tìchto prostor za stejných finanèních podmínek.

Pùjèky, úvìry
hypotéky
& 731 213 035
& 723 189 966
& 721 861 413

Advent v Dìèínì nebyl klidné období pro obyvatele 14 domù patøících
manželùm Horskym. J. D. Horsky se rozhodl nepodepsat smlouvu se Severoèeskými vodovody a kanalizacemi a spoleènost proto ve všech domech uzavøela
dodávky. Radnice okamžitì obyvatelùm nabídla právní pomoc a s ní se domohli
pøedbìžného rozhodnutí. I pøesto však majitel domù vodu nepustil, naopak hlavní
uzávìry byly opatøeny zámky a omotány pletivem, aby pøístup byl co nejtìžší.
Tìsnì pøed Vánoci zasáhl s podporou rady mìsta starosta Vladislav Raška.
Proè se mìsto rozhodlo pomoci?
Problém se ho pøeci netýkal. Napøíklad radnice jednoho ze sousedních mìst
v podobné situaci nezasáhla. My jsme nezasahovali od první chvíle. Ten problém
postupnì zrál. Nejprve jsme tìm slušným nájemníkùm, tedy lidem, co mají
doklady, že platí zálohy na vodu, nabídli zdarma právní pomoc.
Soud tak vydal pøedbìžné opatøení, ale voda netekla… Majitel domù rozhodnutí
nerespektoval. Opravdu nerozumím tomu, jak je možné, že nìkdo neuposlechne
soud a vùbec nic se nedìje. Za asistence mìstské policie a dalších úøedníkù, kteøí
poøizovali dokumentaci, jsme se proto rozhodli vodu pustit.
Manipulovali jste s majetkem, který patøí nìkomu jinému. Nemáte obavy, že se
Horsky bude bránit?
Jsem si jistý, že úkon, který jsme zvolili, nemohl nikoho poškodit. Naopak byl
veden snahou respektovat rozhodnutí soudu a obnovit dodávku vody. Samozøejmì je možné oèekávat za strany vlastníka, že uèiní nìjaké právní úkony.
Starosta Vladislav Raška prohlásil, že mìsto je pøipraveno odkoupit domy
od Jana Davida Horskyho zpátky do svého majetku. Nabízí pøitom cenu, za kterou
je pøed lety prodávalo. A to i s vìdomím, že na obchodu mùže prodìlat, protože
øada domù mohla lety ztratit svou hodnotu.

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

- brýle levné i luxusní
- mìøíme zrak zdarma a bez objednání
- pouzdra, øetízky, èistící sady na brýle...

Zhotovíme brýle na poèkání!
Pøevoz v Dolním Žlebu zaène po pùlroce opìt fungovat
Mìstu se koneènì podaøilo najít nového provozovatele pøevozního prámu.
Bude jím pan Vladimír Nikl z Dìèína.
Pùvodní provozovatel tragicky zemøel v záøí loòského roku. Od té doby se
mìsto snažilo najít nového nájemce.
„Zájemcù o provozování pøevozního
prámu bylo hodnì. Bohužel nesplòovali podle platných pøedpisù požadavky
k získání Osvìdèení o odborné zpùsobilosti,“ øekl starosta mìsta Vladislav
Raška. Pouze Vladimír Nikl splnil podmínky, tedy po prokázané praxi úspìšnì složil zkoušku zpùsobilosti u Státní
plavební správy v Praze a následnì požádal o koncesní listinu k provozování
pøívozu a souèasnì požádal o uzavøení
nájemní smlouvy s mìstem. Po získání
živnostenského oprávnìní bude možné
nájemní smlouvu o provozování a pronájmu pøevozu v Dolním Žlebu uzavøít.
„Smlouvu uzavøeme s novým nájem-

cem za stejných podmínek jako s nájemcem minulým, tedy na dobu
neurèitou za cenu za pronájem jeden
tisíc korun roènì,“ doplnil starosta.
Upozornìní na VYHLÁŠKU
mìsta Dìèín è. 5/96 o stanovení
koeficientu u danì z nemovitostí
na území mìsta Dìèína.
Vyhláška stanovuje následující
koeficient pro daò z nemovitostí:
- u garáží vystavìných oddìlenì
od obytných domù na celém území
mìsta koeficient 1,5
- výše koeficientu u stavebních pozemkù a obytných domù a ostatních
staveb tvoøících pøíslušenství k obytným domùm je stanovena dle zákona
è. 338/92 Sb. ve znìní pozdìjších
pøedpisù a èiní 3,5 na celém území
mìsta.

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

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

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

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

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

ZPRAVODAJ
Dotazy obèanù - Dotazy obèanù
"Budou v Želenicích místo dvacetiletých zdravých stromù další asfaltové
plochy?“
Každým rokem se v zimním období
pravidelnì provádìjí výchovné a zdravotní probírky døevin na pozemcích
mìsta. Znamená to, že se odstraòují
neperspektivní, suché, nemocné, poškozené a nevhodnì vysazené døeviny,
døeviny s rùstovými defekty, stromy
zámìrnì, èi z neznalosti vysazené
v hustém sponu, u kterých dochází k jejich vzájemnému poškozování a rùstovým vadám, napø. pøeštíhlení kmene,
nepravidelná koruna, vyvìtvování,
odìry.. Dále se kácí døeviny náletového
pùvodu a stromy s rùstovými defekty,
které mají vliv na provozní bezpeènost
(tlakové spojení s vrùstajícím korním
høebínkem, pøeštíhlení apod.).
Sídlištì Želenice bylo z vìtší èásti
osázeno jeho obyvateli v bývalých
"akcích Z" dílem za úèasti odborníka,
dílem dle vlastního uvážení každého
jednotlivce. Stromy bývaly v šedesátých a sedmdesátých letech sázeny zámìrnì v hustém sponu. V té dobì nebyl
k dispozici tak kvalitní výsadbový
materiál a kvalita a velikost vysazovaných stromù se nahrazovala kvantitou
s tím, že se poèítalo s vèasným proøedìním porostu. Dokud byly stromy
malé, bylo vše v poøádku. V øadì míst
se však probírky stromù zanedbaly
a v souèasné dobì tak máme v sídlištích
pøehuštìné skupiny vytáhlých, pokøivených a vyvìtvených stromù s jednostrannou korunou. Pokud by v této fázi
nedošlo k probírce porostu, budou se
stromy dostávat a mnohde se už dostaly
do rùzných stadií rùstových poškození.
Pìstební zásah je tøeba provést vèas,
aby cílová døevina zùstala pìknì zavì-

tvená, rovná a mìla pravidelnou korunu. Takový strom mùže potom v místì
zùstat bez rizika desítky a stovky let
(dle druhu). Cílem probírek rozhodnì
není likvidace stromù a jejich nahrazení asfaltem. Cílem je zlepšení životních podmínek pro vybrané perspektivní døeviny a tím pádem i pro obyvatele. Zákon o ochranì pøírody a krajiny
v platném znìní stanovuje podmínky,
za kterých je možné provést pokácení
stromu. K provádìní výchovných a
zdravotních probírek porostù není
tøeba povolení ke kácení. Kácení
z tìchto dùvodù musí být oznámeno
písemnì nejménì 15 dnù pøedem orgánu ochrany pøírody, který jej mùže pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud
odporuje požadavkùm na ochranu døevin. Provádìné výchovné a zdravotní
probírky døevin mìsto Dìèín orgánu
ochrany pøírody øádnì a vèas písemnì
ohlásilo.
Eva Hrodková, OSMZ

Rada mìsta: Konèí prodej mìstských bytù
Dìèíòané mají letos poslední šanci koupit mìstský byt za výhodných podmínek.
Tedy podle stále platných pravidel pro prodej, které stanoví cenu hluboko
pod tržní hodnotou bytu.
„ Tuto skuteènost lze dokumentovat øadou konkrétních pøípadù, kdy mìstem
prodaný byt je obratem nabízen prostøednictvím realitní kanceláøe za nìkolikanásobnì vyšší cenu. Tato skuteènost je nadále neudržitelná. Z tìchto dùvodù se
pøipravují nová pravidla, podle kterých se cena prodávaných bytù pøiblíží reálné
tržní cenì a to od 1.1.2006,“ píše se vy vyjádøení rady mìsta.
Nìkteré z bytù nabízí mìsto k prodeji poprvé, protože v minulých letech domy
tøeba ruèila bance za úvìr. K zprostøedkování prodeje radnice najímá realitní
kanceláø. Celkem mìsto vlastnilo cca 6 tisíc bytù, zbývá k prodeji posledních 528.
V majetku mìsta jsou ještì domy, na kterých je zástava. Poté by mìly jít byty
rovnìž do prodeje.“ V tìchto pøípadech bychom samozøejmì dali obèanùm
možnost koupit si byty ještì za výhodnìjší ceny platné do konce letošního roku,“
upøesnil starosta.
„V majetku mìsta zùstanou byty, které jsme napøíklad postavili s finanèní
spoluúèastí státu. Ten má vždy podmínku, že byty musí po urèitou dobu zùstat
v majetku mìsta,“ vysvìtluje starosta Vladislav Raška.
Realitní kanceláø postupnì oslovuje všechny nájemníky dotèených bytù s konkrétní nabídkou.
„Doporuèuji všem, aby si nabídku opravdu rozmysleli. Pokud ji odmítnou, už si
od ledna 2006 nebudou moci byt koupit za tak výhodnou cenu,“ dodává starosta
Vladislav Raška.

Kolektivní ochrana obyvatelstva ukrytím
…(dokonèení z listopadového vydání)
Pøevážnou èást úkrytového fondu
mìsta tvoøí pøes 1 600 plánovaných improvizovaných úkrytù, rozmístìných
ve všech èástech mìsta, s kapacitou
pro více jak devadesát tisíc lidí. Poskytují ochranu proti úèinkùm støepin, svìtelného záøení, pronikavé radiaci a èásteènì proti úèinkùm tlakové vlny. Zpravidla jsou to podzemní prostory v budovách nebo prostory èásteènì zapuštìné pod úrovni terénu se vstupem
do úkrytu z budovy. Podlahová plocha
pro ukrývanou osobu se volí cca 1,5 m2.
Pro improvizovaný úkryt je zpracován
Základní list úkrytu, který obsahuje
postup prací, upravujících vytipovaný

a navržený prostor na úkryt. Improvizované úkryty se budují za stavu ohrožení státu a za váleèného stavu v tìchto
etapách:
- vyklizení vybraného prostoru, kontrola uzávìru páry, plynu, vody, elektrické energie a pøíprava k pøíjmu ukrývaných osob;
- provádìjí se úpravy, zejména pøívodu vzduchu, utìsnìní, vnitøní a venkovní úpravy;
- provádìjí se opatøení ke zvýšení
ochranných vlastností, zejména zesílení únosnosti stropních konstrukcí podpìrami, zvìtšení zapuštìní úkrytù násypy a provedení opatøení k nouzovému opuštìní.

Odpovìdnost za zpohotovení stálých
a budování improvizovaných úkrytù
mají starostové obcí, právnické osoby,
øeditelé školských zaøízení, podnikající
fyzické a fyzické osoby, které vlastní
stálé úkryty a budovy urèené plánem
ukrytí ke zøízení improvizovaných
úkrytù. Ukrytí organizují orgány státní
správy, samosprávy, právnické, podnikající fyzické a fyzické osoby. Personálnì toto zabezpeèují majitelé, uživatelé i jiné osoby. Dovybavení stálých
úkrytù židlemi, lavicemi a dalším
materiálem provádìjí obsluhy a krytová družstva.
Zpracoval: Richard Musil
... pokraèování pøíštì

