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DÌÈÍN

DISTRIBUUJE SE ZDARMA DO VECH SCHRÁNEK V DÌÈÍNÌ A JEHO OKOLÍ
NEPRODEJNÝ VÝTISK - VYTITÌNO V NÁKLADU 25 000 KS

Volby probìhly bez problémù, vyhrála ODS
Komunální volby v Dìèínì probìhly
hladce, jedinou komplikací byla ucpaná
volební urna. S pøevahou vyhrála ODS,
která získala vìtšinu míst v zastupitelstvu.
„Chtìl bych podìkovat obyvatelùm
Dìèína, že se rozhodli ovlivnit život
našeho mìsta a šli volit své zástupce do
nejvyššího orgánu statutárního mìsta,“
øíká primátor Vladislav Raška.
Magistrát nezaznamenal bìhem
pøípravy voleb i jejich prùbìhu žádné
závažnìjší komplikace. Pouze ve ètvrti
Folknáøe si jeden z obèanù stìžoval na
stísnìnou volební místnost. Jinde mìli
zase ucpanou urnu.
„Po vhození nìkolika obálek se obsah
urny asi vzpøíèil a nebylo možné
vhazovat další. Bìhem voleb ale není
dovolené urnu otevøít. Proto jsme do
volební místnosti pøinesli novou, a tu
pùvodní zapeèetili. Volební komise ji
otevøela až pøi sèítání hlasù,“ vysvìtluje
vedoucí odboru místního hospodáøství a
majetku mìsta Tomáš Martinèek.
Sèítání hlasù trvalo v Dìèínì zhruba
osm hodin. Komunální volby vyhrála
ODS. V pìtadvacetièlenném zastupitelstvu získala 14 køesel, tedy vìtšinu.
Druzí skonèili sociální demokraté. Své
zastupitele bude mít i Volba pro mìsto a
KSÈM. Celkem kandidovalo 11
politických stran a sdružení, ale žádné
další nepøekonalo 5% hranici nutnou pro
vstup do zastupitelstva.
Novou stranou v zastupitelstvu je tady
Volba pro mìsto, naopak už se tu
neobjeví zástupci Sdružení nezávislých
kandidátù a ODA.
Nové vedení mìsta bylo zvoleno na
ustavujícím zasedání zastupitelstva 2.
listopadu. Vzhledem k tomu, že
uzávìrka tohoto vydání zpravodaje byla

døíve než zasedání zastupitelstva a døíve
než skonèila jednání o spolupráci mezi
stranami, pøineseme Vám informace

o novém vedení mìsta vèetnì profilù
nových námìstkù a primátora v pøíštím
vydání.

Na Vánoce pøijedou
Margita a Patrasová
Podrobnosti o chystaných kulturních
akcích se doètete na kulturní stránce
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100 let školy
v Boleticích
Základní kola v Boleticích nad Labem
oslavila 100 let od svého zaloení
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Krátce z Dìèína...
- dejte pozor na své doklady
- dìèínská ZOO pod drobnohledem
- stavební úpravy a úpravy znaèení
pomohou chodcùm
- DPmD stále obnovuje vozový park,
má v plánu nákup dalích nízkopodlaních
autobusù

i
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Informace a upozornìní,
která se vyplatí èíst...
- výsledky voleb v Dìèínì
- informujte o vámi
poøádané kulturní akci 6

INZERCE - ZPRAVODAJ

Dìèínské dìti vytvoøily nový èeský rekord. V Domì dìtí a mládeže v Bøezinách
vytvoøily aranžmá Podmoøský svìt z 4 516 výrobkù znázoròujících vìtšinou živoèichy žijící na moøském dnì. Akce se zúèastnilo 25 základních a mateøských škol.

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

Staré prolézaèky nahradí nová dìtská høištì
Z øady míst v Dìèínì zmizí do konce
roku nebezpeèné prolézaèky. Kovové
herní prvky ze sedmdesátých nebo osmdesátých let nevyhovují pøedpisùm
Evropské unie. Magistrát je postupnì
nahrazuje novými høišti.
Dìlníci zaènou s demontáží napøíklad
v sídlišti u Kamenické ulice nebo v Želenicích a Bìlé.
„Vedle starých prolézaèek, vèetnì
jejich betonových základù, odstraníme
na nìkterých místech i nefunkèní sušáky

na prádlo nebo kovové plùtky podél trávníkù a keøù. Jedná se o nebezpeèné vìci,
o které se mohou dìti pøi høe zranit,“
vysvìtluje Eva Hrodková z Oddìlení
správy pozemních komunikací, veøejného prostranství a mìstské zelenì. Bìhem
pøíštího roku a dalších let vzniknou na
tìchto místech nová moderní høištì.
Magistrát do jejich stavby investuje statisíce korun.
„Plánujeme postupnou obnovu všech
zhruba tøiceti nevyhovujících høiš v

celém Dìèínì. Nìkde vznikne nový dìtský koutek na místì toho pùvodního,
jinde o kousek dál. Napøíklad na Starém
Mìstì plánujeme stavbu vìtšího areálu
pro dìti rùzných vìkových kategorií. V
jeho okolí pak samozøejmì zrušíme stará nevyhovující høištì,“ popisuje plány
Eva Hrodková.
Nové dìtské atrakce budou nejen bezpeèné, ale mìly by odolat i útokùm vandalù.

OÈNÍ OPTIKA

®

Bc. Pavel Kròák

SPEI
TAŽNÁ ZAØÍZENÍ

%
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%
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TLUMIÈE PÉROVÁNÍ

vyšetøení zraku
aplikace kontaktních èoèek
velký výbìr brýlových obrub
sluneèní brýle POLAROID,
ADIDAS
% brýlová skla NIKON,
TRANSITIONS
% kontaktní èoèky O2 OPTIX

Tø. Ès. legií 1083/10, 405 02 Dìèín IV
telefon: 412 531 434
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Karneval nabízí také telefony!
Spoleènost Karneval Media, známá jako poskytovatel kabelové televize
a rychlého Internetu, vykroèila do oblasti telefonních služeb. Od záøí nabízí svým
klientùm 2 základní služby a kombinovanou službu Internet s telefonem. Kromì
obvyklého korunového poplatku za pøipojení získá klient za další korunu nový
telefonní pøístroj (napøíklad bezdrátový Siemens A140) a první 2 mìsíce paušálu
zdarma. Balíèek „Povídej" pøijde klienta na 279 Kè, vlastní volání pak od
0,59 Kè/min. Služba „Povídej Víc" je sice o 50 Kè dražší, volání je ale levnìjší
a navíc 75 minut volání máte zdarma v paušální èástce. Hlavní výhodou je volání
uvnitø sítì Karnevalu úplnì zdarma. Nezáleží ani na denní nebo noèní dobì, ani na
èase stráveném na telefonu. Již tisícovka klientù na severu Èech si tak mùže volat
a pøitom nezaplatí ani korunu.
Kombinovaná služba Duo je sestavena z tarifu Povídej Víc s celkem 100 minutami volání zdarma a Internetem TURBO s 2 megabitovou rychlostí. Duo
s cenou 799 Kè využívají vìtšinou klienti s pùvodním tarifem TURBO 1M.
Mìsíèní sazby jsou ještì navíc výhodnìjší, pokud klient odebírá také kabelovku
a Internet. V takovém pøípadì má stálou výhodu 200 Kè mìsíènì. Pøi kombinaci
2 služeb je výhoda 50 Kè mìsíènì.
Telefonování u Karnevalu je témìø stejné jako u klasické pevné linky. Klient
získá pevné èíslo, na severu Èech s pøedvolbou 474. I telefonní pøístroj je úplnì
stejný. Jedinì staré aparáty s kulatým èíselníkem nelze použít. Technik Karnevalu
doruèí a klientovi kompletnì zapojí kabelový modem, jinak spoleèný pro
telefonování a pøístup k Internetu.

Karneval
Kontakt Centrum
Modrá linka 844 111 116
Magistrát Statutárního mìsta Dìèín vyhlašuje

VÝBÌROVÁ ØÍZENÍ
na pracovní místo úøedníka / úøednice
Druh pracovní èinnosti: samostatné poøizování územnì plánovací dokumentace a
územnì plánovacích podkladù ve smyslu zákona è. 183/2006 Sb. - stavební zákon a
jeho provádìcích vyhlášek, pro mìsto Dìèín a obce ve správním obvodu obce s
rozšíøenou pùsobností Dìèín. Tato èinnost je zaøazena do 10. platové tøídy v souladu se
znìním zákona è. 143/1992 Sb., o platu a odmìnì za pracovní pohotovost v
rozpoètových a v nìkterých dalších organizacích a orgánech, ve znìní pozdìjších
pøedpisù.
Místo výkonu práce: Dìèín
Nástup do pracovního pomìru: 1. 1. 2007
Požadavky:
- splnìní pøedpokladù podle §4 zákona è. 312/2002 Sb., o úøednících územních
samosprávných celkù a o zmìnì nìkterých zákonù, v platném znìní,
- vysokoškolské vzdìlání uznané pro autorizaci v oboru územní plánování a nejménì
3 roky praxe pøi výkonu územnì plánovací èinnosti ve veøejné správì, nebo
vysokoškolské vzdìlání pøíbuzného oboru, uznaného pro autorizaci v oboru územní
plánování nebo vysokoškolské vzdìlání se stavebním zamìøením a nejménì 3 roky
odpovídající praxe.
Další požadavky: dobré komunikaèní schopnosti, poèítaèová gramotnost, znalost 1
svìtového jazyka vítána. Pøedpokládá se základní orientace v dále uvedených
zákonech v platném znìní: è. 128/2000 Sb., o obcích, è. 500/2004 Sb., správní øád, è.
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním øádu (stavební zákon). Výhodou jsou
zkoušky zvláštní odborné zpùsobilosti dle vyhlášky è. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné
zpùsobilosti úøedníkù územních samosprávných celkù, ve znìní pozdìjších pøedpisù.
Náležitosti, pøihlášky a které je nutné k ní pøipojit najdete na www.mmdecin.cz nebo
úøedních deskách.
Pøihlášku s požadovanými doklady doruète v uzavøené obálce s oznaèením:
„Výbìrové øízení - ÚP“ do 15.11.2006 na adresu: Magistrát mìsta Dìèín, k rukám
tajemníka magistrátu, Mírové námìstí 1175/5, 405 38 Dìèín IV - Podmokly.

Rekonstrukce hlavní budovy dìèínského magistrátu se blíží ke konci. Smìrem
z Mírového námìstí mohou obyvatelé mìsta vidìt zbrusu novou fasádu a okna.
Opìt je v provozu hlavní vchod, který byl kvùli pracím uzavøen po øadu dnù
a návštìvníci museli chodit boèními vchody. Dìlníci v tìchto dnech ještì pracují
v zadní èásti komplexu.

Den Centra sociálních služeb Dìèín se vydaøil
V úterý 26.9.2006 uspoøádalo Centrum
sociálních služeb Dìèín, p.o. pod záštitou primátora Ing. Vladislava Rašky na
dìèínském zámku akci „Den Centra sociálních služeb Dìèín“. Program byl pøipraven jak pro klienty zaøízení sociální
péèe Dìèínska a pro pracovníky tìchto
zaøízení, tak i pro širokou veøejnost.
Návštìvníci si mohli vyslechnout pøednášku „Právní úpravy sociálních služeb“
k novému zákonu o sociálních službách,
základní školy se vystøídaly na pøednášce „Systém péèe Støediska intervenèních
služeb“. Každé zaøízení Centra pøipravilo v prostorách dìèínského zámku svou
prezentaci (fotografie, výrobky, kroniky
atd.). Život klientù, jejich èinnost a bìžný chod jednotlivých zaøízení mohli
návštìvníci shlédnout v prezentaci filmové. Klienti sami pak pro návštìvníky

pøipravili nìkolik vystoupení ve velkém
sále a na podiu umístìném na nádvoøí
zámku. Programem vtipnì provázeli
Bára Štìpánová a Josef Alois
Náhlovský. Krásné výrobky z keramiky,
látek a papíru èi døevìné loutky našich
klientù zdobily prostory zámku a nìkteré
si mohli návštìvníci zakoupit.
Odpoledne pódium zpestøila dražba
ruèních výrobkù. Všechny takto získané
peníze budou použity na zkvalitòování
péèe o naše klienty. O celkovou pohodu
se pak hudbou postaraly skupiny
Garance, Strange Brew a Nearlanders.
Za podporu dìkujeme všem sponzorùm
a partnerùm akce, zejména Skupinì
ÈEZ, Statutárnímu mìstu Dìèín, DDM
Teplická ul., Zámku a kulturnímu støedisku Dìèín, Dìèínskému deníku a všem
našim pøíznivcùm a pøispìvatelùm.

od 6. 11.
www.freedomstar.cz

NOVÌ OTEVØENO
OD KORÁL DÌÈÍN

na pracovní místo úøedníka / úøednice vztahù k veøejnosti
Druh pracovní èinnosti: pøíprava a organizace informaèní akce s vlivem na nejširší
skupiny obyvatelstva vèetnì zajišování souèinnosti s médii, organizace tiskové
konference, sledování periodik, vyhodnocování jejich pøístupu k vybraným tématùm,
zpracovávání monitoringu denního tisku vèetnì zpracování statistických pøehledù,
zpracovávání pravidelné informace pro hromadné sdìlovací prostøedky. Tato èinnost je
zaøazena do 8. platové tøídy v souladu se znìním zákona è. 143/1992 Sb., o platu a
odmìnì za pracovní pohotovost v rozpoètových a v nìkterých dalších organizacích a
orgánech, ve znìní pozdìjších pøedpisù.
Místo výkonu práce: Dìèín
Nástup do pracovního pomìru: 1. 12. 2006
Požadavky:
- splnìní pøedpokladù podle §4 zákona è. 312/2002 Sb., o úøednících územních
samosprávných celkù a o zmìnì nìkterých zákonù, v platném znìní,
- støední vzdìlání s maturitní zkouškou
Další požadavky: velmi dobré komunikaèní schopnosti, poèítaèová gramotnost,
velmi dobrá znalost nìmeckého jazyka slovem i písmem. Znalost anglického jazyka je
výhodou. Pøedpokládá se základní orientace v dále uvedených zákonech v platném
znìní: è. 128/2000 Sb., o obcích, è. 106/1999 Sb., o svobodném pøístupu k informacím.
Náležitosti, pøihlášky a které je nutné k ní pøipojit najdete na www.mmdecin.cz nebo
úøedních deskách.
Pøihlášku s požadovanými doklady doruète v uzavøené obálce s oznaèením:
„Výbìrové øízení - ÚVV“ do 15.11.2006 na adresu: Magistrát mìsta Dìèín, k rukám
tajemníka magistrátu, Mírové námìstí 1175/5, 405 38 Dìèín IV - Podmokly.

ZAVÁDÌCÍ
CENY
NÁKUP BEZ PENÌZ NA VÝHODNÉ SPLÁTKY
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Dotazy obèanù • Dotazy obèanù • Dotazy obèanù • Dotazy obèanù
Zajímalo by mì, jestli mìsto uvažuje
o rozšíøení druhù tøídìných odpadù,
zejména plastù jiných než jsou PET
lahve. Pøistìhovala jsem se do Dìèína
teprve nedávno a byla jsem zvyklá tøídit
témìø všechny plasty oznaèené èísly 1
až 5. Mám špatný pocit z každého
kelímku od jogurtu nebo mikrotenového sáèku, který odhazuji do netøídìného odpadu. Trajerová
Tøídìní odpadù bylo ve mìstì zavedeno v roce 1995 a stále se zdokonaluje
a rozšiøuje. V roce 2004 jsme zavedli
sbìr nápojových kartonù, od srpna 2005
je zaveden zpìtný odbìr elektrozaøízení
na sbìrných dvorech, od srpna 2006
provádíme v lékárnách sbìr injekèních
støíkaèek. Tøídìní plastù je problematické z nìkolika dùvodù. Jedná se o
materiál rozlièného chemického složení
a jenom nìkteré druhy plastù je možné
dále využívat. Ne na všechny druhy
plastù je na našem trhu odbyt a požadavky trhu se stále mìní. Nejsme
zastánci toho, aby obèané tøídili odpad,
který by po dotøídìní na tøídicí lince byl
vyøazen a skonèil na skládce odpadù.
Nejvìtší odbyt je právì pro PET lahve,
které jsou vývozním artiklem do Èíny.
Dále je možné do žlutých nádob na
tøídìní plastù odložit obaly od šamponù
a kosmetiky, èiré a èisté PET vanièky od
masa, PET lahve od rostlinných olejù.
V souèasné dobì není vhodné do nádob
odkládat kelímky od jogurtù, tvarohu,
sýrù, vanièky od tukù, mikrotén. O dalším rozšíøení tøídìní plastù budeme
uvažovat po zprovoznìní nové tøídírny
odpadù, jejíž výstavba se pøipravuje.
Další podrobnosti o tøídìní odpadù
naleznete na stránkách mìsta, odpadové
hospodáøství, informaèní kampaò.
Hana Karasová, odbor místního
hospodáøství a majetku mìsta

30.11.2006.
Mìsto Dìèín má ve svém rozpoètu
Jana Kohoutová, odbor správních pøipraveny finanèní prostøedky na
realizaci parkovacích míst na sídlišti v
èinností a živnostenský úøad
Bøezinách. Projektová dokumentace
Dobrý den, mùžete mi prosím pro parkování Bøeziny je zpracovaná, v
odpovìdìt, jestli se letos budou v našem souèasné dobì probíhají práce na
mìstì konat vánoèní trhy kromì tìch vydání stavebního povolení. Po nabytí
na zámku, nebo budeme jedno z mála právní moci stavebního povolení bude
zahájena realizace.
Kdy necháte opravit silnici u Ovèího mìst, kde nebudou? Robert Vicány
mùstku? Foldová
O vánoèních trzích zatím nebylo Daniela Kallmünzerová, tisková
Oprava komunikace I/13 Ovèí mùstek rozhodnuto, materiál týkající se této mluvèí
bude ze strany ØSD provedena do akce bude projednávat Rada mìsta,
ihned po získání výsledku jednání
uveøejníme informaci.
Daniela Kallmünzerová, tisková
VINOTÉKA
mluvèí
VÍNA MORAVSKÁ A ŽERNOSECKÁ
hlavní komunikaci. Ve jmenovaných
ulicích zatím žádná výstavba kanalizace
plánována není. V Generelu z roku 2004
je pouze zmiòována nutnost pøeèerpání
této stoky K 37 na ÈOV (odhadované
investièní náklady 5 mil. Kè).
Renata Domašinská, odbor rozvoje

PRODEJ DĚČÍNSKÉHO VÍNA, DOMÁCÍ SLIVOVICE

Mùžete prosím napsat mnì a všem
ostatním, kdy bude zapoèata stavba
ohlednì parkování na sídlišti Bøeziny?
Je to docela dlouho, co jste o tom psali
ve Vašich novinách, ale tím to skonèilo.
Lidi si to pøeèetli, ale nic se nedìje.
Parkování v Bøezinách zaèíná být
neúnosné. Dìti už nemají volný prostor
na hraní ani u základní školy, protože
je tento prostor jedno velké parkovištì.
Dìkuji, Krupièková.

Akce
DÁRKOVÁ BALENÍ
PRO KOLEKTIVY
S LOGEM FIRMY
akce trvá do 31. 12. 2006

Děčín, Masarykovo náměstí (vedle automatu)
tel.: 412 516 895 • 737 738 561

Základní škola v Boleticích nad Labem oslavila stoleté výroèí

Mohli byste mi prosím øíct, jaká ryba
je v našem znaku?Lucie
Ve znaku se nachází ryba zvaná
parma. Je to velká ryba s protáhlým
tìlem žijící v proudných úsecích na
støedním toku našich øek. Zdržuje se u
dna, kde se živí pøedevším drobnými
živoèichy, vzácnìji i rostlinnou
potravou.
Daniela Kallmünzerová, tisková V sobotu 30. záøí probìhl na naší škole
Den otevøených dveøí jako souèást oslav
mluvèí
výroèí 100 let školy v Boleticích nad
Zajímalo by mì, zda se výhledovì Labem. Veøejnost i bývalí absolventi si
poèítá s vybudováním kanalizace v mohli prohlédnout celý areál školy,
Dìèínì - Neboèadech, konkrétnì ulice který tvoøí nejstarší budova, komplex
Sklonìná, Okružní. Pokud ano, v pavilónù ze 60.let a nová školní budova
jakém èasovém horizontu? Vaòkátová z let devadesátých. Nejvíce zaujala nová
V územním plánu je navržena pouze studovna, kde bylo možné prohlédnout
stoka K37 vedoucí støedem Neboèad pøi si staré školní kroniky, a dále dvì
uèebny s interaktivními tabulemi, které
jsme poøídili díky dotacím získaným
prostøednictvím projektù SIPVZ. Zde se
promítaly staré fotografie, ale také klipy
ze souèasného dìní ve škole - lyžaøské
výcviky, akademie, projektové dny.
Pamìtníky zajímala pøedevším nejstarší
školní budova, kde zavzpomínali na svá
školní léta.
Všechny školní budovy byly vyzdobeny obrázky a pracemi žákù, které
vytvoøili právì pro tuto sváteèní
událost. U dìtí z prvního stupnì se
jednalo pøedevším o obrázky školy, své
tøídy nebo kamarádù a o výtvarná dílka s
podzimními námìty. Jiné to bylo na
druhém stupni. Již v loòském roce jsme
pøipravili pro žáky projekt 100 let školy.
Hlavním úkolem bylo nashromáždit co
nejvíce materiálu o stoleté historii školy,
ale i Boletic a Dìèína, ke kterému dnes
Boletice nad Labem patøí. Žáci mìli

upozornit i na významné historické
události v Èechách a ve svìtì. A protože
v minulém školním roce jsme mìli na
2.stupni deset tøíd, každá tøída se
vìnovala deseti letùm ve stoleté historii.
S výsledky svého bádání seznámili v
èervnu 2006 své spolužáky z ostatních
tøíd a letos v záøí získané materiály

znovu vystavili a použili právì na Dni
otevøených dveøí. Veøejnost byla mile
pøekvapena, co vše dìti dokázaly zjistit
a objevit ve školních kronikách, ale i v
knihovnách a pøi návštìvì Okresního
archivu v Dìèínì.
Souèástí oslav bylo také setkání
bývalých pedagogù se souèasným
uèitelským sborem. Pozvání na tuto
oficiální èást pøijali také primátor mìsta
Dìèína Ing. Vladislav Raška a èlenové
Rady školy. Nejstarší úèastnicí setkání
byla paní Pospíšilová, bývalá uèitelka,
která v pøíštím roce oslaví devadesáté
narozeniny. Všechny udivila svojí
vitalitou, ale pøedevším skvìlou pamìtí.
Poté, co øeditel školy Mgr. Jaroslav
Hauzírek pøivítal všechny hosty,
následovala prohlídka školy a malé
obèerstvení v prostorách školní jídelny.
Den otevøených dveøí využilo k
návštìvì školy více než 280 lidí. Kladné
ohlasy i podnìtné pøipomínky nás
utvrdily v tom, že setkávání s veøejností
je pro dobrou práci školy dùležité.
Doufáme, že akce pøesvìdèila všechny
návštìvníky o tom, že škola funguje tak,
jak má a že se podmínky pro výuku žákù
stále zlepšují. Tìšíme se na další
setkávání!

ZPRAVODAJ

Rozhodnutí rady mìsta z 3. øíjna
RM doporuèila
- zastupitelstvu mìsta zvolit pana
Jiøího Simandla do funkce pøísedících
Okresního soudu v Dìèínì;
- zastupitelstvu mìsta schválit poskytnutí finanèní dotace na provoz koupalištì Neboèady pro rok 2007 pro
Martinu Juhnovou z Dìèína ve výši
150.000Kè;
- zastupitelstvu mìsta rozhodnout:
1) o poskytnutí finanèních dotací nad
50.000 Kè na subjekt v rámci 2. kola
dotaèního øízení odboru sociálních vìcí
a zdravotnictví
2) o uzavøení smluv o poskytnutí
dotace s organizacemi a sdruženími,
poskytu-jícími sociální služby
- po projednání smlouvy o poskytnutí
dotace ve výši 750 000 Kè obèanskému
sdružení Jurta na 3. etapu rekonstrukce
areálu chránìných ruèních dílen Jurta v
Dìèínì - Neboèadech zastupitelstvu
mìsta rozhodnout o uzavøení smlouvy
zastupitelstvu mìsta rozhodnout:
1) o poskytnutí finanèní dotace
Mateøskému centru Bìlásek ve výši
50 000 Kè a
2) o uzavøení smlouvy dle dùvodové
zprávy;
rozhodla
- poskytnout pøíspìvek ZO SCHK
Dìèín na zajištìní druhé letošní
"Národní výstavy koèek" ve výši 10 tis.
Kè a doporuèila zastupitelstvu mìsta
schválit uzavøení smlouvy o poskytnutí
finanèního pøíspìvku;
- o poskytnutí dotací do 50.000 Kè na
subjekt dle dùvodové zprávy a dle
pøílohy è. 1 a doporuèila zastupitelstvu
mìsta rozhodnout o uzavøení smluv na
poskytnutí dotací v rámci 2. kola
dotaèního øízení odboru sociálních vìcí
a zdravotnictví organizacím a sdružením, poskytujícím sociální služby, dle
dùvodové zprávy a návrhù smluv, které
tvoøí její pøílohu;
vzala na vìdomí

- návrh koncepce podpory výstavby
infrastruktury a ukládá vedoucímu
místního hospodáøství a majetku mìsta
dopracovat bod 3/ dùvodové zprávy
dle požadavku rady mìsta s tím, že
nový návrh bude pøedložen do jednání
rady mìsta dne 17. 10. 2006.
schválila;
- umístìní oznaèení MAGISTRÁT
MÌSTA na prùèelí budovy magistrátu
na adrese Mírové nám. 1175/5, Dìèín.

Soukromé jesle
za spoluúèasti Magistrátu mìsta Dìèína

- hlídání dìtí do tøí let vìku dítìte
- jesle jsou situovány v klidné èásti Dìèína II.
- prostory jsou využívané pouze pro chod jeslièek
pracovní doba: po-pá 6,30 - 15,30hod, tel.: 728 828 951

Rozhodnutí
rady mìsta
z 17. øíjna
povìøila
RM schválila
- použití finanèních prostøedkù ve
výši 200 000 Kè z rezervního fondu
ZOO Dìèín k posílení investièního
fondu dle dùvodové zprávy;
- zámìr rozšíøení dìtského høištì v
Pøíèné ul., Dìèín III, o èást pøilehlé
komunikace;
- „Plán zimní údržby místních
komunikací na území mìsta Dìèína“ v
období od 1. 11. 2006 do 31. 3. 2007;
- zadání realizace stavebních prací realizace propojení úsekù U3 a U8
severních pøístupových cest na dìèínský
zámek;
- rozpoètové opatøení, tj. navýšení
dotace pro HC Dìèín, o. s. na provoz
Zimního stadionu v Dìèínì pro rok
2006 o 1.400.000 Kè z rozpoètové
rezervy mìsta a doporuèuje zastupitelstvu mìsta rozhodnout o navýšení
dotace o èástku 1.400.000 Kè pro HC
Dìèín, o. s.,
o uzavøení Dodatku è.1 ke smlouvì o
poskytnutí dotace pro HC Dìèín, o. s.;
vzala na vìdomí
- informaci o spolupráci Statutárního
mìsta Dìèín v oblasti cestovního ruchu
a jmenovala primátora Statutárního
mìsta Dìèín Vladislava Rašku èlenem
Poradního sboru pro cestovní ruch
Èeské Švýcarsko a jeho zástupcem
vedoucí odboru rozvoje Magistrátu
mìsta Dìèín Vìru Janèovou;

- vedoucího odboru místního hospodáøství a majetku mìsta udìlováním
souhlasu pro krátkodobé využívání
prostor budov magistrátu mìsta Mírové
námìstí 1175/5, Dìèín IV a ul. 28.øíjna
1155/2, Dìèín I, pro výstavní úèely,
maximální výstavní doba 30 dnù;
rozhodla
- o poskytnutí pøíspìvku pro sportovní
subjekt Kobra Boletice ve výši 50.000
Kè a doporuèuje zastupitelstvu mìsta
rozhodnout o uzavøení smlouvy o
poskytnutí dotace pro sportovní subjekt
Kobra Boletice v pøedloženém znìní
souhlasí;
- s užitím znaku mìsta Dìèína na
internetových stránkách firmy
360Panorama Liberec;
- s užitím znaku mìsta Dìèína
v reklamním kalendáøi na rok 2007
firmy A+P sklo a porcelán.
s.r.o.

OÈNÍ OPTIKA Jana Hrdlièková

Masarykovo nám. 2/2, Dìèín I (nad budovou soudu), tel.: 412 510 982, po - pá 8 - 17 hod.

- mìøení zraku
- sluneèní brýle
- vrtané obruby
- divadelní kukátka
- zvìtšovací lupy na mobilní telefony

START UP s.r.o.
Ès. Mládee 183/19
405 02 Dìèín
Personální spoleènost s pùsobností v Dìèínì hledá pro své klienty, zahranièní
i tuzemské spoleènosti, vhodné kandidáty následující pracovní pozice:

OPERÁTOR VÝROBY

- vyuèení ve strojírenském oboru
- smìnný provoz
- mzda od 13.000,- mìs. + os. ohodnocení

ZEDNÍK

- vyuèení v oboru výhodou, praxe nutná
- manuální zruènost
- ochota dojídìní za prací
- ubytování hradíme
tel.: 412 513 266  mobil: 739 177 879  fax: 412 513 266
e-mail: ludmila@startupcompany.cz  www.startupcompany.cz

HLEDÁTE PRÁCI?

ZPRAVODAJ
DUBOVÉ PODLAHY
SCHODY
STØENÍ OKNA
Tel.: 777 788 164

Po
Nesvadbovi pøijede Patrasová
Zaèátkem øíjna vystoupil na dìèínské pøedprodeji v pokladnì Støelnice.
Støelnici Michal Nesvadba. Zájem o
jeho vystoupení by obrovský. Vstupenky byly vyprodány už 14 dnù pøed
vystoupením. Proto poøádající agentura
v souèasnosti domlouvá jeho další poøad
na druhou polovinu kvìtna. Další
zajímavá akce pro dìti je dva dny pøed
Vánocemi (22.12.2006), kdy pøijede se
svojí show Dagmar Patrasová s poøadem
Veselé Vánoce s Dádou. Vstupenky stojí
120,- Kè a v souèastnoti jsou již v

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

Podzimní deratizace je u konce
V období od poloviny záøí do poloviny øíjna probìhla na území mìsta Dìèína
deratizace, a to zejména kanalizaèních šachet ve správì SèVK, venkovních ploch a
objektù v majetku mìsta i dešových vpustí. K akci se pøipojili i další vlastníci
nemovitostí, a to jak právnické subjekty, tak i fyzické osoby.
Tato podzimní vlna navazovala na jarní vlnu deratizace z pøelomu dubna a kvìtna.
Pro mìsto Dìèín ji provádìly 3 firmy .
Na základì prošetøení stížností obyvatel podávaných na odbor životního prostøedí
byla provedena aktualizace provedení prací. Vzhledem k tomu, že firmy zde pùsobí
již delší dobu a znají tedy z pøedchozích let podrobnì problematiku mìsta, probíhala
práce zcela bez problémù. Byl zvolen chemický zpùsob deratizace, kdy jako
nástrahy byly použity akutní biocidní pøípravky. Pokládání nástrah bylo provedeno
tak, aby nedocházelo k ohrožení životního prostøedí a volnì žijících živoèichù.
Mìsto po ukonèení akce uhradilo firmám necelých 180 tis. Kè. Z pøedloženého
vyhodnocení práce jednotlivých firem vyplynulo, že bylo pøi podzimní vlnì celkem
spotøebováno 682 kg deratizaèní nástrahy. Úèinnost deratizace byla matematicky
zhodnocena èíslem 84,1% oproti jarní èásti, kdy byla úèinnost vyèíslena na 80,4%.
Zvýšený výskyt hlodavcù, tj. opakované odbìry, byly zaznamenány:
- v Dìèínì 3 v ul. Žerotínova,
- v Dìèínì 4 v ul. Pøíbramská, okolí Jílovského potoka, ul. Na Skøivance,
Chelèického, „Labský Dvùr“.
Závìr z této akce je shodný s pøedchozími deratizacemi, tj. výskyt hlodavcù úzce
souvisí s hygienickými závadami, jako napø. nepoøádek kolem kontejnerù, ve
sklepních prostorách domù, apod.
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15. 11. 2006
od 19 hodin
Spoleèenský dùm mìsta Dìèína

Støelnice
vstupné: 100, 120, 130 a 150 Kè
rezervace na telefonu: 412 518 835

od 17:30 BÍLÁ MASAJKA
od 20:00 MIAMI VICE
ZÍTRA NEHRAJEME
STRÁŽCE
WORLD TRADE
CENTER
16.-22.11. RO(C)K PODVRAÁKÙ

2.-5.11.
2.-5.11.
6.-8.11.
9.-12.11.
13.-15. 11.

DÌTSKÁ PØEDSTAVENÍ od 15.30
6.11. ZTRACENÉ MÌSTO
13.11. HAVANA BLUES
FILMOVÝ KLUB od 17.30
4.11. REZI BROK A OSTATNÍ
11.11. ÈAROVNÉ LYŽE

Protože na podobné akce je vždy velký
zájem, doporuèují poøadatelé si zavèasu
rezervovat a zakoupit vstupenky.
Rezervace lze provádìt na telefonním
èísle 412 518 835.

Na Vánoce pøijede
Štefan Margita
Jeden z nejlepších svìtových operních
tenorù Štefan Margita vystoupí
17. prosince v dìèínském divadle se
svým vánoèním koncertem. Zpìvák,
který pravidelnì vystupuje na nejslavnìjších operních jevištích po celém
svìtì, zazpívá za doprovodu klavíru
nejznámìjší operní árie, nejvìtší
muzikálové hity a na konec vánoèní
lidové koledy. „Zajímavostí je, že Štefan
Margita bude zpívat bez ozvuèení, tak
jak je bìžné na svìtových scénách,“ øíká
poøadatel Jiøí Rous. Vstupenky jsou v
pøedprodeji od 1. listopadu a dají se
zakoupit v pokladnì divadla v cestovní
kanceláøi Aloha na Tyršovì ulici.
Protože se oèekává velký zájem o lístky,
tøeba jako u koncertu Lucie Bílé,
doporuèují poøadatelé rezervovat
vstupenky na www.divadlodecin.cz
nebo na telefonu 412 530 630.

ZPRAVODAJ

Nové dìtské høištì se v souèasnosti staví v parku mezi Hypernovou a kinem Snìžník.
Høištì bude opìt v souladu s legislativou Evropské unie a bude vypadat podobnì,
jako už postavená høištì u polikliniky a u kruhového objezdu u restaurace Pøístav.

Dìèín bude spolupracovat s Pøerovem
Virtuální prohlídka mìsta Úprava nábøeží skonèí
Internetové stránky dìèínského magistrátu nabízejí virtuální prohlídku mìsta.
Soubor panoramatických fotografií
zachycuje turisticky nejzajímavìjší èásti
mìsta. Napøíklad si mohou návštìvníci
stránek prohlédnout Masarykovo
námìstí, Pastýøskou stìnu nebo
Rùžovou zahradu.
K vidìní jsou i speciální fotografie
jako výhled z rozhledny na Sokolím
vrchu nebo „Pohled sovy“ v dìèínské
ZOO. Internetové stránky mìsta mají
adresu www.mmdecin.cz. Na virtuální
prohlídku se dostanete z hlavní strany
pøes odkaz „Pro turisty“.

demontáží sloupu
Ze Smetanova nábøeží zmizí zkorodovaný hliníkový sloup, který pùvodnì
pøipomínal obyvatelùm mìsta Vítìzný
únor. Poblíž øeky byl instalován v roce
1978. Pøed šestnácti lety na nìj byl umístìn znak mìsta. Hliníkový sloup je ale
znaènì zrezivìlý, a proto ho magistrát
nechá odstranit.
Úpravy nábøeží souvisejí se stavbou
cyklistické stezky smìrem na Staré
Mìsto. Ta byla slavnostnì otevøena 27.
záøí. Vedle stavby vzniklo i nové veøejné
osvìtlení a v okolí byla upravena zeleò.

Krátce
z Dìèína • Krátce z Dìèína
- lidem na Dìèínsku se ztratí nebo jim nìkdo odcizí nìkolik osobních dokladù každý den. Nìkteré si jejich držitelé poškodí vlastní nedbalostí a nepozorností.V záøí
lidé nahlásili osm znièených, ale osmdesát sedm ztracených nebo odcizených
obèanských prùkazù. Jsou pøitom mìsíce, kdy se poèty ztracených nebo odcizených
obèanských prùkazù pohybují výraznì nad hranicí stovky pøípadù. Starostí lidem
pøibývá i s vyøizováním dalších dokladù. Magistrát roènì vydává kolem devíti set
nových øidièských prùkazù. Mnozí pøicházejí o své doklady a èasto i nemalé finanèní èástky kvùli své roztržitosti. Nejhùøe jsou na tom ti, kteøí nosí všechny své doklady pohromadì. V jeden moment tak pøijdou o obèanský, øidièský i technický prùkaz,
èasto i o cestovní pas. Pøestože za opakované ztráty osobních dokladù hrozí až desetitisícová pokuta, tak citelnou sankci zatím nikomu magistrát neuložil;
- do dìèínské ZOO zavítali zástupci dozorèí rady nejstarší zoologické zahrady na
svìtì - ve Vídni, založené roku 1752. Obì zahrady již dlouhou dobu spolupracují a i
díky tomu Dìèín získal nìkolik vzácných zvíøat. V letošním roce by tak mìla ZOO
získat jeøába japonského. Návštìva z Rakouska si prohlédla celou zahradu i
Zooškolu a Zooklub. Druhá èást dozorèí rady by mìla pøijet na návštìvu již ètvrtého
listopadu;
- školákùm i motoristùm pomùže rozsáhlá rekonstrukce Hudeèkovy ulice. Tu
dìèínský magistrát zjednosmìrní. Øidièi zde parkovali v obou smìrech, nebyl zde
tedy zachován dostateèný prùjezd a dìti se mezi parkujícími auty musely složitì proplétat. Silnice však byla až doposud slepá, proto zde probìhnou rozsáhlé stavební
úpravy. Dìlníci v souèasnosti budují vjezd z Myslbekovy ulice, silnice bude zprùjezdnìna smìrem ke Komenskému námìstí. Kromì toho stavební firma opraví i pøechod v Myslbekovì ulici, který používá mnoho školákù každý den. Ten bude posunut, a protože bude velmi dlouhý, stavaøi uprostøed vybudují ostrùvek. Kvùli bezpeènosti bude pøechod doplnìn i o nové osvìtlení;
- dìèínský dopravní podnik utratí letos za nové autobusy témìø ètyøicet milionù
korun. Zakoupí totiž šest nových vozù. Pìt jich už bìžnì jezdí na trasách hromadné
dopravy, šestý výrobce dodá koncem listopadu. U posledního autobusu se jedná o
velmi ekologickou verzi tohoto dopravního prostøedku, díky zapojení syntetické
moèoviny do spalovacího procesu je minimální škodlivost výfukových plynù a dosahuje emisních limitù v normì EURO 5. Zámìrem podniku je i poskytovat maximálnì pohodlnou pøepravu. Tento fakt bude dopravce zohledòovat i pøi další modernizaci. Dopravní podnik by do budoucna chtìl poøídit i vìtší poèet bezbariérových autobusù. Zatím jich je asi jedna pìtina z celkových devadesáti vozù.
Dotazy, námìty a pøipomínky pro Zpravodaj mìsta Dìèína:
e-mail: zpravodaj@prpro.cz  tel.: 412 523 284
adresa: PRpro, s.r.o., Beneovská 432, 405 01 Dìèín II
inzerce: 412 523 124, 774 181 922

Mìsto Dìèín má další partnerské mìs- doval vznik chemického prùmyslu, výroto. Na spolupráci se dohodlo s morav- ba koženého zboží firmy Kazeto a opticským Pøerovem. Už døíve podepsalo kých pøístrojù Meopta.
Internetové stránky mìsta:
partnerskou dohodu s litevskou Jonavou
a roky intenzivnì spolupracuje s nìmecwww.mu-prerov.cz
kou Pirnou.
„S Pøerovem intenzivnì spolupracujeme od roku 2003, kdy jsme spoleènì usivýsledky voleb v Dìèínì
lovali o vstup mezi statutární mìsta.
Vìøili jsme, že budeme mít vìtší nadìji Složení zastupitelstva:
89901
uspìt, pokud budeme postupovat spoleè- 14 mandátù ODS / hlasù
20862
nì. Obì mìsta jsou si podobná nejen 6 mandátù ÈSSD / hlasù
poètem obyvatel, ale i historií. Jsem rád, 3 mandátù Volba pro mìsto / hlasù 6558
2916
že naše spolupráce bude i nadále pokra- 2 mandátù KSÈM / hlasù
èovat,“ vysvìtluje primátor Vladislav
Seznam zastupitelù:
Raška.
poèet hlasù
Mìsto Pøerov se rozkládá uprostøed Jméno (strana)
7503
Moravy po obou bøezích øeky Beèvy. Je Vladislav Raška (ODS)
6877
spoleèenským, administrativním a kul- Miroslav Samler (ODS)
6845
turním centrem pøerovského okresu. Petr Michálek (ODS)
6557
Nadmoøská výška Pøerova èiní 210 Jiøí Šastný (ODS)
6311
metrù. Pøerov má pøibližnì ètyøicet sedm Milan Franc (ODS)
6282
tisíc obyvatel, žijících ve tøinácti èás- Jiøí Stejskal (ODS)
6251
tech. Osídlení této lokality sahá až do Ivana Stárková (ODS)
6231
pravìku, nejstarší písemná zpráva o Jana Bártová (ODS)
6231
Pøerovì pochází z roku 1141. Na králov- Vladimír Šoltys (ODS)
6204
ské mìsto byl Pøerov povýšen Rostislav Donát (ODS)
6190
Pøemyslem Otakarem II. v roce 1256. Karin Fišerová (ODS)
Zdenìk
Pitaš
(ODS)
6162
Pøerov se na dlouhou dobu stal sídlem
6162
rodu Pernštejnù a Žerotínù a je nazýván Ivan Vepøek (ODS)
6095
také mìstem Blahoslavovým a Petr Sukdol (ODS)
Ladislav Trnìný (ÈSSD)
3803
Komenského, nejvýznaènìjších osobAnna Briestenská (ÈSSD)
3602
ností Jednoty bratrské.
Ivan Stríbrský (ÈSSD)
3539
Novodobý rozvoj mìsta pøedznamena- Pavel Sinko (ÈSSD)
3441
lo zavedení železnice v roce 1841 a tím i Jaroslav Foldyna (ÈSSD)
3351
prùmyslových odvìtví strojírenství, Otakar Pazdziora (ÈSSD)
3126
pivovarnictví a cukrovarnictví. Násle- Valdemar Grešík (VPM)
2876

i INFORMACE

i INFORMACE
vaše kulturní akce

Poøádáte kulturní akci a chcete, aby se o
ní dozvìdìlo co nejvíce lidí? Napište na
sarka.dolkova@mmdecin.cz. Akci zveøejníme na internetových stránkách mìsta a pøidáme do kulturního kalendáøe.

i BRIGÁDA

nabízíme roznos zpravodaje

Hledáme brigádníky na roznos Zpravodaje mìsta Dìèína. Jedná o práci na
zhruba osm hodin jednou za 14 dní.
Možno v dopoledních i odpoledních
hodinách. Zájemci volejte na telefonní
èíslo 777 18 19 20.

Šárka Dostálová (VPM)
Vlastimil Pažourek (VPM)
Vlastimil Lhoták (KSÈM)
Jaroslav Horák (KSÈM)

1972
1710
1464
1452

Výsledky politických stran a sdružení:
Strana nebo sdružení
% plat. hlasù
1. Právo a Spravedlnost
1.39
2. Koruna Èeská (monarch. strana) 1.30
3. Obèanská demokratická strana 45.02
4. Volba pro mìsto
9.88
5. Sdružení US-DEU, NK
0.93
6. Koalice KDU-ÈSL, ODA
3.65
7. Èeská str. sociálnì demokrat. 22.50
8. Demokratická Unie Èeské rep. 0.71
9. SNK Evropští demokraté
3.48
10. Strana zelených
2.82
11. KSÈM
9.51
Zdroj: ÈSÚ
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