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Víte, že...
vedení města prostřednictvím svého úředníka
zaslalo podnikatelům v Křížové ulici
šikanózní dopis?

Co musí udělat podnikatel,
aby mu šli politici na ruku?
Třeba platit provize, anebo jen dobře
skákat šipky do zadku?

Kozí dráha
při dobré konstelaci hvězd snad bude
a může se IT odborník přes smart city Smíšek,
čerstvě odvolaný, stavět třeba na hlavu

Pastýřská stěna
pro mnohé krásné vzpomínky na doby,
kdy to tu žilo hudebními večery
a kdo se nedostal, jako by nebyl

Pravda o vodě
bedlivě sledujme snahy Radka Novotného
napravit to, co politické strany účelově zničily.
Zde přesně platí, že peníze až na prvním místě.

Volby do krajských zastupitelstev
České republiky 2020 jsou plánovány
na 2. a 3. říjen 2020
Větší podpora jednotkám
sboru dobrovolných hasičů

www.svobodni.cz
Najdete nás vždy první týden v měsíci na 14 distribučních místech: DT TRAFICON Prokopa Holého • Národní kavárna – cukrárna u soudu
– Děčín 1 • Zámecká lékárna • Zelenina Kamenická, u zastávky proti Albertu • Trafika Staré město • Pekařství GÉZO – Březiny, Tyršova
ulice, Želenice, Jílové • Pekařství ŠUMAVA Boletice • Jaromíra Nohavová – papírnictví Boletice • Trafika Korál • Potraviny Flegel – prodejna
směrem ke Střelnici na rohu vlevo • Trafika na náměstí Benešov nad Ploučnicí
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Prázdninové období je tu a jaké bude?
Určitě hodně zajímavé pro
drobné živnostníky, kteří nemají
známé na úřadě, mezi politiky ve vedení města a musí se
hodně ohánět, aby excesy vlády pod vedením ANO, ČSSD
s komunisty v zádech zvládli.
Náročné ve smyslu se pomalu
stavět na nohy a nadechnout
se po dvou měsících stresu a finančního strádání. Ale
jak sledujeme dění ve městě,
pšenka nepokvete ani po koronavirovém běsnění. V Děčíně
nám vládne cosi, co nemohu
ve slušném periodiku Z principu ani trefně pojmenovat.
A tak aby toho všeho nebylo
málo, soudruzi z úřadu města
zaslali podnikatelům do Křížové ulice dopis. A řeknu vám, že
jsem viděla rudě a to v Křížovce
opravdu nepodnikám. Ale aby
úřad zasahoval tak, že bude určovat časy pro zavážení zboží,
že bude určovat, kde budou
popelnice, když mnohdy je mít
v domě je složité a přitom stačí
jen používat mozek a mít cit pro
podnikání sice v krásném místě ve městě, ale se složitostmi,
které by právě město mohlo pomoci odstraňovat. Popelnice...
já to místo vidím, kde by mohly

být. Proč by nemohl přijet dovozce zboží v čase obvyklém?
Doveze a odjede. Řekla bych,
že problémem budou možná
místní domorodci v Křížové ulici, kteří parkují před svými příbytky ve dne v noci a pak bohužel s tímto nešvarem se svezou
i drobní živnostníci. Jsou známé
skutečnosti, jak město pomáhá
vyvoleným podnikatelům, na-

příklad odpouštěním dluhů,
jako v případě podnikatele Šotky - z mého pohledu neslavné
Kocandy nebo toho neslavného
kempu pod mostem. V Děčíně
to už roky je tak, že je podnikatel pan Někdo a pak podnikatel
pan Obtížný hmyz. Na obtíž
jsem například já se svými novinami, které jsou ale těmi, kteří
dostávají ocenění za statečnost,

jsou mezi rebelujícími
vnímáni jako hrdinové,
vnímány takto: „Nezávislé zpravodajství je třeba proti
mainstreamu. Děláte dobrou
práci.“ (Jan Šinágl * 9. prosince
1952 Beroun, Československo
je antikomunistický aktivista
a publicista, kritický k polistopadovému českému režimu).
Pak si položme otázku: Co musí
udělat podnikatel, aby mu šli
politici na ruku? Poplatný podnikatel? Přibývají, ale také je
už více těch, kteří na podobné
nešvary ukazují a dost nahlas.
Poslechněte si Vzkaz Vojtěcha
Cepla (spolutvůrce české ústavy a bývalý ústavní soudce). Dokument můžete vidět v České
televizi, www.ceskatelevize.cz.
Závěrem bych vám, milí čtenáři, chtěla popřát pěkné léto,
bude pro mnohé z nás pracovní až durch, abychom zvládli
přežít. Já například musím zajistit finance pro další vydávání
měsíčníku Z principu... protože
měsíčník je opravdu bezkonkurenční. Další vydání očekávejte v září. Bude hodně volebně laděné, protože v říjnu jsou
krajské volby a ty jsou neméně
důležité jako ty komunální.
Pavla Vacková

Vládci nad
Děčínem
padli!

Výzva k uctění památky Milady Horákové
u příležitosti 70. výročí justiční vraždy
Výzva je určena všem spoluobčanům a institucím,
které chtějí uctít památku Milady Horákové a výročí bezprecedentní justiční vraždy. Zinscenovaný
proces posloužil nejen k likvidaci politických odpůrců, ale i k zastrašení široké veřejnosti a potlačení jakéhokoliv projevu názoru, který byl v rozporu s komunistickou ideologií.

ky osobnosti, která je svou odvahou a postojem
i dnes inspirací nám všem.
Výzva je určena také všem, kterým není lhostejná
skutečnost, že jsou komunisté opět jednou z významných sil, ovlivňujících současnou politiku
naší země.

27. června 2020 uplynulo 70 let od justiční vraždy Milady Horákové.

Připojit se k této iniciativě je možné zapojením
do několika pietních aktivit a to v období 22. 6. —
4. 7. 2020.

Vyzýváme občany a instituce v celé České republice k připomenutí tohoto výročí, uctění památ-

Iniciativa Milada 70: Zavražděna komunisty
Michal Gregorini / Dekomunizace, o.s.,

28. zastupitel

25. 6. 2020 =
významné datum
pro občany města.
Nyní je konečně otevřená
cesta k revitalizaci úřadu.
Skončit musí minimálně 5
vedoucích úředníků města, včetně tajemníka úřadu
Zajíčka a kompletně celého
tiskového oddělení = Silvarová, lhář Stínil, ten měl
skončit už dávno. Občané
města musí reagovat podle
svého nejlepšího svědomí
a vědomí na facebookových stránkách města Děčín,
včetně Vackové a bez věčného sekýrování. 
(rdzh)

3

Z principu...
4. ročník
Periodicita: 10× ročně,
vycházíme 1× měsíčně,
první týden v měsíci
Náklad: 1000 ks
Vydavatelka:
Pavla Vacková, IČ 67220975
Adresa redakce:
Pod Lesem 1055/19
405 02 Děčín 4
Telefon: 607 637 968
(zpravodajství, komentáře,
inzerce, společenské dění,
rady, odborná poradenství,
sport a jiné)
Fotografie poskytuje:
Martina Lepková
Podpora měsíčníku
Z principu:
č.ú. 2601445354/2010
E-mail: redakce@zpdecin.cz
Fb skupina:
Děčín-Z principu...
Grafické zpracování a tisk:
Jan Hrubeš
tel.: 776 882 611
e-mail: studioh@centrum.cz
Evidenční číslo:
MK ČR E 22930
ISSN 2570 - 723X
Za zveřejněné názory občanů nezodpovídáme, domníváme se, že nejsou lživé.
Názory občanů nemusejí
souhlasit s názorem vydavatele. Nevyžádané příspěvky
nevracíme. Příspěvky,
dotazy, náměty, připomínky
k titulu zasílejte na adresu:
redakce@zpdecin.cz

Víte, že? Stalo se, a kdo je zodpovědný?
… dobrovolné hasiče město podporuje? Alespoň se tak píše v posledním Zpravodaji města. Město je aktuálně zřizovatelem čtyř
jednotek dobrovolných hasičů.
Tři z nich a to Staré Město, Horní Žleb a Boletice, které mají tzv.
územní působnost, což znamená,
že tyto jednotky mohou zasahovat i mimo území zřizovatele
a jsou předurčené k zásahu v 1.
stupni poplachu. JSDH Křešice,
jako čtvrtá jednotka má kategorii JPO V, což znamená místní
působnost, zasahuje jen v obci
zřizovatele a povolává se až v 2.
stupni poplachu. Obyvatelé Křešic
budou mít prý podporu z kilometr
vzdálených Boletic. Také je nutné
si připomenout, že díky letošním
klimatickým podmínkám a epidemiím má už teď JSDH Křešice
více výjezdů, než je jejich dlouholetý roční průměr. Koncem června
proběhlo zasedání zastupitelstva města, kde se jednalo
o zrušení této jednotky po 100
letech činnosti.
… Děčín chce být městem,
které racionálním způsobem
využívá chytré technologie
ke zlepšení kvality života obyvatel? Proto připravilo koncept
Smart City. Dokument se týká
chytrých řešení v oblastech
dopravy, energetiky a občanské vybavenosti. Co hlavně
obyvatelé Děčína nyní potřebují, je zdárné dokončení revitalizace Podmokel, aby si konečně
mohli oddechnout a podnikatelé
konečně vydělávali. Spíše je třeba se zaměřit na větší razanci, co
se týče vymáhání dlužných částek za svoz komunálního odpadu
atd. Projekt Smart City je jen další
zbytečnou akcí našeho města. Je
ale na místě skutečnost, kdy náměstek primátora Smíšek za ten
Jejich Děčín, člen rady pro školství, sociální oblast, IT technologie
„smart city“ je tak hodně aktivní

ke zrušení Kozí dráhy. Budeme
věřit, že starostové se tomuto IT
odborníkovi i přes smart city vzepřou. Neb tolik činnosti záslužné
pro občany města jak vidno může
vykonávat i tento exemplář.
… Město požádá o dotaci na projekt „Portál občana“? Jehož cílem
je zlepšení kvality služeb poskytovaných občanům, například v oblasti placení poplatků, lepší orientace v životních situacích, hlášení
závad, zpracování vizualizací, strategických plánů a koncepcí. Co to
vůbec znamená? Nejsou snad tyto
věci zahrnuty v běžné pracovní
výkonnosti magistrátních úředníků, kteří jsou více než dobře placeni? Je na místě po dalších komunálních volbách udělat zásadní
pořádek na úřadu města. Bohužel
to bude až za dva roky, ale tlak
opozičních zastupitelů je nemalý

Jsem
smart,
jsem city,
ale
jinak
v hlavě
nas . . . . .

a oni se ti úředníci poplatní systému brzy rozhodnou úřad opustit
sami... přece jenom revitalizace
Podmokel je opravdu příkladná
k tomu, proč přestat z rozpočtu
města krmit neschopné úředníky.
… děčínská nemocnice se dočká zásadní rekonstrukce za 850
miliónů Kč? Pacienty v Děčíně
čeká komfortnější zázemí. Krajská
zdravotní, pod kterou nemocnice
v Děčíně spadá, totiž plánuje nový
pavilon Emergency za 850 mili-

ónů Kč. Součástí pavilonu budou
operační sály, centrální sterilizace
a jednotky intenzivní péče, to vše
vybavené zdravotnickou technikou. Pavilon bude mít čtyři podlaží a bude obsahovat čtyři operační sály, osm lůžek na JIP, šest
lůžek na ARO, část RDG oddělení
a související technické zázemí
a šatnové zázemí personálu. Jen
abychom měli dostatek lékařů,
sestřiček, dalšího zdravotnického
personálu. V organizaci, která se
netěší dlouhé roky dobré pověsti, svědčí o tom celá řada negativních informací v tisku, se díky
špatnému vedení nedaří udržet
zaměstnance a získávat nové. Investovat do majetku je sice krásné,
záslužné, ale co takhle investovat
do personálu také ty ohromné
sumy peněz? Myslíte, že už se
vrátila ta stovka lékařů a dvě stoky sester do Krajské zdravotní,
a.s.? Protože tomu tak bylo v roce
2019. Tak se vyjádřil předseda
představenstva KZ, a.s. Jiří Novák
(KSČM). Nabízí se otázka: Kde asi
soudruzi udělali chybu, když v tak
přátelském a dobrými podmínkami překypující KZ stále chybí
tolik personálu? Nabízí se názor:
Možná to bude tím, že od vzniku
akciové společnosti Krajská zdravotní a.s. tuto společnost „dobře
spravují“ politici za ODS, ČSSD
a KSČM.
... Děčínská sportovní má problém? Jak se postaví nadřízený
orgán město Děčín k rozhodnutí
České inspekce životního prostředí v Ústeckém kraji, kdy Děčínská
sportovní bude muset uhradit
pokutu 150 tisíc korun? Druhou
nejvyšší pokutu loňského roku
za nadlimitní odběr podzemní
vody za více jak 14 let by Bayer, ředitel Aquaparku Děčín měl uhradit
ze svého...proč by za chybu „vedoucího činitele“ plavecké haly
měli platit občané...
(rdzh)

A to je problém, zadlužování kraje na konci
JEJICH volebního období úvěrem = 1 miliarda!
Proto už nemohou v Ústeckém kraji vládnout soudruzi za KSČM, ČSSD, ODS, ANO a SPD - SPO!!!

Pekařství - Gézo

ZÁMECKÁ LÉKÁRNA
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Peníze kraje musí sloužit občanům kraje a ne věčnému investování do majetku kraje, který spravuje Krajská zdravotní. Protože
ve stejné hromadě peněz by se
mělo investovat do zaměstnanců,
aby neodcházeli, naopak se vraceli zpět a to díky už konečně lepšímu vedení KZ, a.s., které se může
významně změnit právě po krajských volbách. Chybí na 200
sestřiček a na 100 lékařů. Nesmí se
dále krmit političtí trafikanti a investovat se musí s rozumem, nikoliv zadlužovat občany kraje jen
proto, že akciová společnost není
schopná hospodařit bez nekoneč-

ných dotací z Ústeckého kraje!
Především Klika za ČSSD a jejich a Raškův Lepší sever (pozor:
Raška byl členem zastupitelstva
kraje právě za ODS ve volebním
období 2012 - 2016) jsou zodpovědní za umístění Ústeckého kraje
na krásném posledním 16.místě.
„Možná jste v médiích zaznamenali, že krajští zastupitelé Ústecký
kraj schválili úvěr 1 miliardy korun
pro Krajská zdravotní, a.s.Na jedné
straně je to potěšující zpráva, že
i v téhle náročné době nezastavíme
investice do zlepšování nemocnic
v našem kraji. Nikomu samozřejmě
nepřeji, aby musel do nemocnice,

ale tenhle typ investic má smysl.
Za tyto peníze budeme konkrétně
zlepšovat zařízení v Ústí, v Děčíně
a v Chomutově. Zlepší se operační
sály, příjem akutních případů, akutní péče, zázemí pro záchranáře
a mnoho dalšího. Celé to má ale
taky druhou stranu mince. Není
žádné tajemství, že Ministerstvo
zdravotnictví České republiky se
na krajské nemocnice - a na tu naši
fungující síť pod Krajskou zdravotní
obzvlášť - dívá skrz prsty. Nechci
domýšlet, z čeho tahle rivalita pramení, ale slýchám to často“ na facebookovém profilu se vyjádřil Klika /ČSSD. 
(rdzh)
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Připojení Labské cyklostezky do Děčína
– jde to i jinak
Každý, kdo na kole přijíždí od Žlebu do Děčína, proklíná úsek
od železničního mostu v Prostředním Žlebu do města. Ulice
je zde uzoučká, mnohde ještě
zúžená parkujícími auty, v opačném směru se ženou auta rezidentů, v tom chaosu se motají
maminky s kočárky a hrají si děti.
Výhled, pokud v tom chaosu se
můžeme rozhlédnout, se změnil
na nevábný pohled na celé vlaky odstavených cisteren, zadky
bloků plechových garáží. Pak se
situace mění po vjezdu na dosti
frekventované Labské nábřeží,
ale to jsme na běžné městské
komunikaci, která se k cyklistovi staví dost nepřátelsky. Můžete
zkřížit opačný jízdní pruh a zahnout pod Tyršův most. A jste
opět v dopravním chaosu – proti směru jednosměrné vozovky
nepřátelské šíře, živé parkoviště
a pak kaskadérsky nebezpečný uzoučký pruh pod opěrnou
zdí, který se dále ztrácí u železničního mostu v nic. Nebo
můžete pokračovat k Tyršovu
mostu, přes který jste připuštěni
na chodník „vyhrazený pro jízdní kola“, ale plný chodců, anebo
přejet most po vozovce v ja-

kémsi vyhrazeném pruhu v těsné blízkosti pospíchajících aut,
osobních, nákladních a autobusů. Teoreticky to jde jinak, mnohem elegantněji. Tedy nejde,
ale šlo by, kdyby město chtělo,
konkrétně – kdyby se třeba pan
primátor do řešení vložil s vervou, se kterou jsem já kdysi prosadil stavbou silničky z Čertovy
Vody do Dolního Žlebu, nebo
prosadil nezprovoznění Centrálního zdroje tepla v uhelné
podobě (přes zuřivý odpor pánů
z tehdejšího Okresního úřadu můžete si dosadit, koho mám
na mysli). Teoreticky se to může
zadat panu hlavnímu architektovi, třeba by to vyřešil úspěšněji, než přeměnu Bažantnice
na golfový green.
Tak tedy jak:
Železniční most vedoucí z tunelu od Východního nádraží byl
kdysi projektován jako dvoukolejný. To už nikdy nebude,
protože po elektrifikaci už výškové poměry tunelu neumožní
víc, než tu jednu kolej. Ale pilíře
mostu jsou postavené pro dvě
souběžné mostní konstrukce
a nabízí elegantní řešení do-

statečně širokého přechodu
na pravý břeh. Na těleso pilířů
je výškový rozdíl překonatelný
po nezastavěných pozemcích
hned za podjezdem. Na pravém
břehu lze pokračovat visutou
lávkou vedenou na konzolách
(nebo postaru na krakorcích)
skalní stěnou téměř vodorovně
až za vyústění tunelu přístavní
vlečky, lávka by končila v areálu
Střelnice a cyklostezka by navazovala na Labskou ulici, kde
je minimální provoz. Tou ulicí
na prostor pod informačním
střediskem (pod knihovnou),
kde by ústila do stávající trasy. Že to nejde? To by musela
prokázat studie proveditelnosti.
Do té doby budu tvrdit, že to jde.
Takže páni radní, co kdybyste
za ušetřené peníze z nekonečné revitalizace Podmokel, nebo
za příjmy z pokut za průtahy při
stavbě v Teplické ulici sehnali schopné zpracovatele studie
proveditelnosti? Město by mohlo získat úsek cyklostezky s šíří
vyhovující bezpečnostním předpisům a atrakci nejspíš větší, než
je hromada Bělinových ferrat
na Pastýřáku.
Ing. Zdeněk Kropáček

Jsem neschopný už léta, ale když
voni mě furt volej... ale že jsem to
s tím zajícem roky koulel, co?

Pomníků ve městě už mám dost
velkejch... ale co bych dělal... dyť já
umím jen žvanit... No jo, jenže teď
když jsem dovládl, už nebudu moct
chránit ty podvodníky z hácéčka,
Vaňoura a Havrdu

K zamyšlení...
Je město Děčín bezpečným městem?
Po setmění nepřizpůsobiví bílí
nebo černí, smažky, feťáci, alkoholici vylézají z děr...
Dva útoky po sobě, o kterých
jsem se dozvěděla, se na veřejnosti v tisku, například ve Zpravodaji Děčín vůbec nepropíraly.
Proč? Protože ty útoky provedli
spoluobčané tmavé pleti? Ten
druhý se stal na Mariánské louce nedávno, šetří Policie ČR.
Budeme se bát chodit do parku
jen proto, že není dostatečně
kamerován, dostatečně osvět-

len? Kdo ponese odpovědnost kromě těch, které policie
vypátrá? Podmokly jsou další
problémovou částí města..., to
už se opravdu přehlížet nedá.
Město Děčín není městem finančně chudým, naopak bylo
by na tom ještě lépe, kdyby si
radní města svou roli správce
veřejných peněz nevysvětlovali
po svém. Už se musí utnout tipec tomu věčnému kupování si
voličů, rozdávání našich peněz
kdekomu, kdo má nataženou
ruku a ví se, že tento je loajálním

Toto je jasná ukázka jak se chová spravedlivě
město k podnikatelům. Některým se dělá
turistická reklama, jiným ne.
A proto dost bylo Hroudů, Andělů, Rašků, Houšků, Weissů, Paličků,
Chárů, Němečků, Smíšků. Což se ostatně ukázalo na jednání ZM
25.6.2020. Občané Děčíně slavme :) Děčín má našlápnuto na realitu, že už nebude boží po Jejich, ale bude městem vzkvétajícím
podle těch, kteří se nedají koupit za korunu dotace.
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voličem. Za všechny tyto peníze
já osobně chci více bezpečnosti v ulicích, v parcích. Chci více
strážníků, pochůzkářů v místech
kde můžeme očekávat napadení. Případ z parku je varující. Pro
ostré slovo nejdu daleko a tak je
nutné, aby sráči byli pod dohledem a věděli, že se jim bude jejich pohyb po městě znepříjemňovat. Řešením rozhodně není
oplocení parku, Mariánské louky. Takový blbý počin může napadnout jen politika bez mozku.
(rdzh)

Já bych souhlasil,
že soudruzi nade mnou jsou
fakt neschopní... ale kdybych
to říkal před volbama tak bych
u toho zase „nebil...“

Dyť ani ty smažky se mi nepodařilo
dostat z města... přece jenom
potřebuji voliče... No jo, ale čím se
teďko budu živit? Pravda, lichvařina také dobře vynáší...
5

Zeptala jsem se podle zákona, a jak se ukazuje,
je potřeba udělat na úřadu průvan!
Možná by nebylo vůbec od věci, kdyby brzy zasahoval útvar nějakého dalšího Šlachty. Tajemník úřadu Zajíček už nemá co pohledávat ve
vedení úřadu města Děčín, a proč? Jak asi musí být člen ANO, kandidující v Novém Boru za ANO, transparentní směrem k současnému
vedení města za ANO, Raškovce a bývalé z ODS, ČSSD v Děčíně? Proto vedoucí odboru školství a kultury Bajerová stále na svém místě?

Náklady

OŠK mimo smlouvu č. 2019-0967/OSK

IČO

4 900,00

Ing. Jan Vtelenský - dopravně inženýrská opatření

5289360

ARTCZECH.COM - zajištění akce „Děčínský ledový betlém 2019“

27059278

Radim Štross - zahrnutí živých oslíků do vánočního programu v Podmoklech

7950497

Mgr. Tomáš Eibl - zajištění ozvučení na akci prezentace škol v rámci akce „Advent 2019“

88658163

Jaroslav Rychnovský - dodání zvukové techniky na akci prezentace škol v rámci akce „Advent 2019“

6093825

MK-montillumination s.r.o. - zajištění vánočního osvětlení Aurora-zpívající strom

25424769

Johnny-servis s.r.o. - pronájem zábran, doprava, montáž, manipulace-průvod Krampus čertů
Střední škola zahradnická a zemědělská A.E.K., Děčín-Libverda, p.o. - adventní věnec
Ing. David Hronek

47538856
47274654
41303334

40 000,00
2 000,00
16 500,00
1 000,00
30 000,00
25 137,75
2 371,85
1 088 860,40
460 088,00
1 670 858,00

kámoš?

Orca marketing s.r.o.

8298432

Celkem

Nástupy, výstupy - úřad 01.01.2020 - 13.05.2020 (datum doručení dotazu)
Výstupy

Nástupy

pozice

pozice

referentka sociálních věcí OSPOD

úřednice

referentka - přestupky (zástup za MD)

úřednice

organizačně technická pracovnice (odchod na MD)

úředník

organizačně technický pracovník (zástup za MD)

úředník

referentka sociálních věcí (odchod na MD)

zaměstnankyně

referentka sociálních věcí (zástup za MD)

zaměstnankyně

stavební technik

úřednice

stavební technik

úřednice

vedoucí oddělení IT

úředník

vedoucí oddělení IT

zaměstnanec

opatrovník

úředník

opatrovnice

úřednice

ošetřovatelka v útulku (odchod na MD)

zaměstnankyně

ošetřovatelka v útulku (zástup za MD)

zaměstnankyně

referentka OP, CD, EO (odchod na MD)

úřednice

referentka OP, CD, EO (zástup za MD)

úřednice

vedoucí OSC a obecní ŽÚ

úředník

technický redaktor

zaměstnanec

projektová manažerka

úřednice

domovník

zaměstnanec
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ZAJÍMAVÝ POSUN NA KOZÍ DRÁZE

Železniční stanice Jílové u Děčína v roce 1991.
Ve Zpravodaji města Děčín č.3/2020 ze 14. února byl
na první stránce uveřejněn
rozhovor s uvolněným radním
Ing. Ondřejem Smíškem, zástupcem vedení města i pro
dopravu. Jeho maximální snahou je zlikvidovat trať Kozí
dráhy a nahradit ji cyklostezkou.
O této myšlence by se možná
dalo uvažovat v případě, že by
tato trať byla vyřazena z drážního provozu. Ale v současné
době není - je pouze ve fázi
dočasné výluky, která by měla

primátora a zahájil záměr vybudovat cyklostezku až do Teplic. Navíc, jak uvedl v městském
Zpravodaji - víceúčelovou, která
by mohla v případě potřeby sloužit i pro záchranné složky. Tento
záměr je sám o sobě mimo hru,
vždyť by se tam musela vybudovat běžná komunikace, která
by i unesla auta zdravotní záchranné služby, příp. hasičského
záchranného sboru. Ale je všeobecně známo, že v této trase
komunikaci vybudovat nelze,
neboť tady nebyla schválena EIA

senátorem Jaroslavem Doubravou a Docentem Martinem Leso
z pražské Fakulty dopravní. A ti
výrazně projevili svůj názor k danému problému (o obnovení
provozu na Kozí dráze), který se
ale vůbec nezamlouval radnímu
Smíškovi a tak 24. 6. uspořádal třetí kolo této účelové akce
– tentokráte se záměrně omezeným počtem účastníků (bez
oponentních odborníků ze železniční dopravy). Obec Telnice
se již léta snaží o opětovné zprovoznění Kozí dráhy a nyní je naděje, že od letošního roku se to
podaří zrealizovat díky dopravní
firmě KPT Rail. Ta chce ve spolupráci se spolkem „Záhada lo-

je připravena okamžitě tento záměr realizovat. A tak se jen čeká,
až Správa železnic konečně zruší
dočasnou výluku na Kozí dráze, z důvodu spadlého kamení
v Dolním Oldřichově na podzim roku 2015, které je již dávno
odstraněno! Obnoveným provozem na trati by se tudíž vyplnilo i memorandum obcí z roku
2012 (které stále platí), ve kterém
všechna města a obce na trase
projevily svým podpisem přání
obnovit provoz na Kozí dráze.
Nejlepším možným způsobem
by se tudíž v příštím roce oslavilo
150. výročí vzniku této železniční
tratě.
Přestože jsem nebyl železničář
a k cyklistice mám ten nejlepší
vztah (sám jsem kdysi závodil

Nákladní vlak z Teplic Lesní brány projíždí mezi zastavávkami Martiněves a zastávkou Děčín-Bynov v roce 1991.

Motorový osobní vlak právě odjíždí ze železniční stanice Jílové
u Děčína do Litvínova v roce 1991.
na základě žádosti dopravní firmy KPT Rail skončit.
Radní Smíšek, čerstvě odvolaný, před časem vymyslel, že by
se část trasy Kozí dráhy na konec Děčína – Bynov dala využít
na stavbu další děčínské cyklostezky (mimochodem, ještě nedávno byl mimo účasti v jiných
firmách i jako společník a jednatel cyklopůjčovny na Labském
nábřeží). O tomto podivném názoru již dnes nehovoří, neboť to
nebylo v souladu s přáním ostatních obcí ležících na trase této
železniční tratě. A tak vymyslel
jinou variantu likvidace tratě.
Spojil se s náměstkem teplického
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ani pro stavbu komunikace - dálničního přivaděče na dálnici D8!
A tak, aby si zajistil podporu obcí
na dráze, začal za finance z euroregionu ELBE-LABE pořádat
na Fakultě dopravní (ve které také
pracuje jako vedoucí děčínského
pracoviště) workshopy pod názvem „Konverze železničních
tratí – strategie, konflikty, konkrétní případy“. Domníval se, že
starosty zaujme touto myšlenkou, ale opak je pravdou. Na druhém workshopu, konaném letos
5. února, se z obcí téměř nikdo
jednání nezúčastnil, až na obec
Telnice, která vyslala na tuto akci
devět svých zástupců v čele se

kálek“ (u kterého vzniká i dokumentární film podobného názvu
v režii Andy Primusové), provozovat zatím dopravní činnost
o všech víkendech a svátcích až
do konce srpna, příp. i září dle
zájmu veřejnosti. Nejdříve by jezdily motorové jednotky z Děčína
do Telnice, kde budou čekat dva
jimi zakoupené autobusy KAROSA upravené i pro přepravu kol.
Ty by vozily cestující (zatím než
se trať dále zprovozní) do Krupky
– Bohosudova, jako možné napojení turistů na lanovou dráhu
na Komáří vížku. Firma KPT rail

v cyklotrialu a bikrosu), připadá
mi likvidace jakékoliv železniční
tratě u nás v době, kdy se stává
silniční provoz čím dál problémovějším, jako nesmysl. Největší současný problém Kozí dráhy
je nechuť Správy železnic Ústí
n.L. zrušit výluku na Kozí dráze
v úseku Děčín-Telnice. Tato část
trati je sjízdná - běžně v tomto
úseku jezdí drezína při kontrolách tratě. V případě zrušení
výluky by se mohlo okamžitě
jezdit alespoň do Telnice.
Pavel Sinko
Foto: Miroslav Sekyra

Motorový osobní vlak z Livítvínova přijíždí do zastávky Děčín-Bynov
v roce 1991.
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cestovní ruch

Přijměte pozvání děčínského fotografa
Vladimíra Kurela na místa, ze kterých se tají dech
Jižní Čechy - Jihočeský kraj
(do roku 2001 oficiálně
Budějovický kraj)

Hrad Kašperk

Zámek Orlík

Zámek Červená Lhota

Řeka Vydra - Šumava

Zámecký park Orlík

Rozhledna Sedlo - Šumava

Zámek Orlík a Orlická přehrada

Restaurace ve steampunk stylu
Restauraci zdobí ozubená kola, nýty a také obrovské hodiny,jejichž ozubená kola jsou vidět
a každou hodinu se 40 sekund otáčí v doprovodu zvuku mechaniky.
Přijďte k nám na výbornou snídani. Otevírací doba je každý den od 9:00 do 21:00.

Přijmeme

KUCHAŘE
cestovní ruch

STARÁ PLYNÁRNA

KDE NÁS NAJDETE? 407 17 Hřensko 119
+420 770 656 505 | info@staraplynarna.cz

www.staraplynarna.cz
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Střípky ze soudních síní = justice naruby: díl 17.
NSS: Svobodný přístup k informacím
NSS opět „otevřel vrátka“ přivřená Ústavním soudem
Nejvyšší správní soud (NSS)
poprvé vyložil kritéria, která
v tzv. platovém nálezu (IV. ÚS
1378/16) stanovil Ústavní soud
(ÚS) pro poskytování informací
podle zákona o svobodném přístupu k informacím. NSS v dané
věci vyhověl kasační stížnosti
provozovatelky webu platytopuredniku.cz, která se neúspěšně domáhala sdělení výše platů
vedoucích pracovníků Kanceláře prezidenta republiky (KPR).
Stěžovatelka se v kasační stížnosti konkrétně domáhala zrušení rozhodnutí Městského
soudu v Praze (MS), kterým byla
zamítnuta její žaloba proti odmítnutí poskytnout jí ze strany
KPR informace o platech a odměnách vedoucího KPR, jeho
zástupce, ředitelů sekcí, ředitelů
odborů a tiskového mluvčího,
a to za roky 2016 a 2017.
KPR její žádost odmítla s tím,
že nesplňuje kritérium veřejného zájmu a zveřejnění takových informací nemůže přispět
k diskusi ve veřejném zájmu. Jí
podanou žalobu v březnu zamítl jedenáctý senát MS v Praze,
který své rozhodnutí opřel o již
zmíněný „platový nález“ ÚS.
Podle soudců tohoto senátu
žadatelka nedoložila, že by byl
veřejný zájem na poskytnutí
informací vyšší než právo dotčených osob na ochranu jejich
soukromí. Podle soudců nebylo
doloženo ani to, že by poskytnutí informací žadatelce vedlo
k vyvolání potřebné veřejné diskuse. Zveřejnění na zmíněných
webových stránkách o platech
úředníků soudci totiž jako dostatečný účel nevyhodnotili. Žadatelka podle nich nedoložila,
že by splňovala kritérium „hlídacího psa“ tak, jak jej požaduje
ÚS ve svém „platovém nálezu“.
Prosté zveřejnění údajů na uvedeném webu podle soudců toto
hledisko nesplňuje: aby mohl
být subjekt za takového „psa“
považován, musí s informacemi
aktivně pracovat, čímž „hlídá“

správnost nakládání s veřejnými
prostředky.
Navíc dotčené osoby nedaly
souhlas se zveřejněním informací o svých platových poměrech a záměr zveřejnit tyto údaje
představuje podle soudců daleko vyšší zásah do soukromí, než
je právo na poskytnutí informací
žadatelce. S rozhodnutím MS
však senát NSS ve složení Miluše Došková, Karel Šimka a Eva
Šonková nesouhlasil, kasační
stížnosti vyhověl a rozhodnutí
soudu zrušil.

podmínek „platového nálezu“,
aby účelem vyžádání informace
bylo přispět k diskusi ve veřejném zájmu a sama informace se
veřejného zájmu týkala, tak mají
soudy obě hlediska zkoumat
společně. Tedy primárně zda
se žadatel nedomáhá informace pouze ze soukromých pohnutek, aby někoho poškodil či
diskreditoval. Soudy by však neměly posuzovat, zda zveřejněná
informace následně vzbudí veřejnou diskusi. „Relevantní pouze je, zda ji žadatel v podobě

Podle jejich názoru jde totiž
v případu o učebnicový příklad,
kdy by mělo převážit právo
na poskytnutí informace. Žadatelka provozuje webové stránky,
na nichž dlouhodobě a strukturovaně shromažďuje informace
o příjmech nejvyšších představitelů veřejných institucí a nejsou náznaky, že by tak činila ze
soukromých pohnutek. Pokud
by NSS akceptoval výklad MS,
že žadatelka nesplňuje kritéria
hlídacího psa a není zde veřejný
zájem na zveřejnění informací,
příslušné ustanovení informačního zákona by se stalo „fakticky
vyprázdněným“.
Ústavní soud v „platovém nálezu“ nechtěl podle soudců NSS
pomyslná vrátka žadatelům
o informace zavřít, ale pouze
přivřít. Ohledně prvních dvou

k tomu podle běžných zkušeností způsobilé hodlá veřejnosti
k diskusi předložit a tím i potenciálně umožnit“, uvedli k tomu
v odůvodnění rozhodnutí.
Podle názoru soudců NSS je
také veřejný zájem na tom, aby
měla veřejnost přehled a dostatečné množství informací
o distribuci veřejných prostředků ve veřejné správě. „Jako
prevence před korupcí a zneužitím moci je tedy legitimní,
aby se veřejnost zajímala, zda
se finanční zdroje distribuují
uvnitř veřejné správy férovým
způsobem na základě určitých
racionálních a předvídatelných
kritérií, a zda není nikdo svévolně obohacován či naopak
neoprávněně znevýhodňován,“
vysvětlují soudci NSS.
Ohledně odměňování jednotli-

Petr Dimun

Po gymnasiu odešel do Prahy studovat historii a politologii na Filosofickou fakultu
UK a následně Fakultu sociálních věd UK. Potom se

stal manažerem senátorské
volební kampaně Edvarda
Outraty v roce 2000 a jeho
asistentem po jeho zvolení.
V roce 2002 nastoupil jako

žurnalista, politik
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vých zaměstnanců a představitelů veřejné moci je pak na základě principu proporcionality
posuzovat každý jednotlivý případ a veřejný zájme osvědčit.
Podle NSS je klíčové, jaké postavení daná osoba zastává
a s jakými kompetencemi a odpovědností se její postavení pojí:
čím vyšší postavení má a disponuje většími kompetencemi,
tím slábne povinnost žadatele
osvědčovat důvod své žádosti.
Při posuzování žádostí je také
nutné se vyvarovat diskvalifikačních podmínek pro osvědčení jejich důvodu. „Po žadateli
o informace však jako podmínku jejich sdělení nelze požadovat osvědčení veřejného zájmu
způsobem, který je nepřiměřený (až diskvalifikační) vzhledem
k možnostem běžného jednotlivce v prostředí moderního státu a společnosti získat si předem
dostatečně silný vhled do otázky, o niž se v souvislosti se svou
žádostí zajímá; to by naopak
bylo neproporcionální oslabení
jeho práv na informace,“ uvedli
k tomu dále soudci NSS.
Klíčové je také sdělení NSS, jak
by se mělo posuzovat hledisku
„hlídacího psa“, které stanovil
jako kritérium pro žadatele „platový nález“ ÚS. Tento pojem je
nutné vykládat šířeji, nevztahovat jej pouze na profesionální
novináře. Klíčem pro posouzení je, aby si žadatel informace nenechával pro sebe a neprezentoval je pouze nahodile,
nesystematicky a sporadicky.
„Zároveň je však třeba zdůraznit, že nelze trvat na tom, aby
žadatel takto získané informace
sám přímo explicitně hodnotil,
analyzoval či metodologicky
sám zpracovával; jejich pouhé
zveřejňování, zvláště má-li systematičtější povahu, je samo
o sobě pro veřejnost přidanou
hodnotou,“ uvedli k tomu soudci NSS.
Petr Dimun

www.ceska-justice.cz
mluvčí na MMR a v letech
2004-2006 do stejné pozice na MSp. Posléze pracoval
v oblasti politického poradenství a PR.

justice

Koronaběsnění bylo také zneužito v mých
očích k velmi zásadní změně v justici!
Všimli jste si, kdo se zajímáte, že chcete-li z vlastní vůle navštívit
soudní jednání, že vlastně už nemáte k dispozici přehled o tom,
kdo je souzen a tedy žalován a kdo je žalobcem?
Na webu - www.prehledjednani.cz - Přehled soudních jednání se
ještě nedávno ukazovala tabulka takto:

Justice začíná být netransparentní!

A to je velký problém, justice začíná být netransparentní v tomto směru, kdy naopak
veřejnost má právo se zajímat,
má právo se dozvědět, kdo je
účastníkem řízení. I přesto, že
si mohu pronajmout komůrku
na soudu v Děčíně, chci, aby
veřejnost věděla, kdo mě honí
po soudech :) Tomáš Pecina,
který je právě tím, který si dal
práci a zveřejňoval tento přehled, dokonce čelí kárnému
řízení, přitom čerpal z webu
justice. V roce 2016 vytvořil
a na svém blogu spustil aplikaci nazvanou Přehled soudních
jednání. V databázi bylo možné
najít spisovou značku, datum
konání, místo, jméno soudce

a jména účastníků, ať už fyzických osob či názvů firem. Data
čerpal z InfoSoudu, který provozuje Ministerstvo spravedlnosti.
V tichosti během nouzového
stavu zanonymizovalo Ministerstvo spravedlnosti veřejnou justiční databázi infoSoud. Po více
než deseti letech praxe z ní odstranilo jména všech účastníků
plánovaných soudních jednání,
což například zkomplikuje práci
novinářům. Úřad kvůli tomu čelí
ústavní stížnosti. Do poloviny
března obsahoval tento systém
i jména účastníků (s výjimkou
například dětí či mladistvých).
Od 18. března jsou nově nařízená jednání anonymizovaná. Veřejnost tak ztratila možnost se
touto cestou dozvědět, koho se
konkrétní soudní zasedání týká.
Zdroj: www.idnes.cz.
Autor: Jiří Pánek

Nemocnice Děčín: volání o pomoc...a takhle to začalo...
Inzerát: Bylo by možné si
na Okresním soudu v Děčíně pronajmout garsonku?
Psal se rok 2015, přesněji:
27. 11. 2015, 12:18
„Vážení, touto cestou musíme
opět reagovat na aktuální nespokojenost ze strany zdravotních sester v Děčínské nemocnici, která stále trvá....
V minulém dopise byla stížnost
ohledně neproplácení přesčasů.
Od té doby došlo k malému pokroku, vytvořila se jakási tabulka,
do které se vkládají každý měsíc odpracované hodiny. Tudíž
dochází k proplácení přesčasových hodin 3 měsíce zpětně.
Mezitím dostaneme náhradní
volno a nikdo se nás nezeptá,
zda chceme proplatit přesčasy
či dostat náhradní volno. Výsledkem našich odpracovaných
hodin je proplacení cca 1,5 hodiny, někdy i více. Přijde nám to
celkem směšné. Chápeme, ono
se radši dá náhradní volno, než
proplácení nějakých hodin s určitým procentem. Ale za jakou
cenu a s jakou motivací má člověk chodit na přesčasy, někdy to
dostaneme i příkazem. To byste
se asi velice divili, kolik přesčasů
máme a kolik sester nám chybí,
a nikdo s tím nic nedělá. Nikoho
nezajímá, že máme své osobní
životy, že máme už něco naplánovaného v době osobního
volna. Všichni si myslí, že žijeme
pro práci.

28. zastupitel

Dále bychom chtěly upozornit
na to, že se nám nelíbí osobní
příplatky zaměstnanců, ono se
to řeší už rok a ani po roce nepřišla žádná zpráva, že bychom
snad měly mít nějaké to osobní
zaplacené. To asi nepracujeme
na 100% jako ostatní sestřičky
v KZ, nebo jak si to máme vysvětlit? Bohužel nikdo nám nedá
odpověď na tuto otázku. Když
se zeptáme, všichni řeknou
hmmm.... Jen by nás zajímalo,
co se stane, až opravdu nastane
(nebo vlastně už i je ten fakt), že
už ty sestry nejsou a nebudou.
Zajímal se někdo o to, kdo se
bude starat o nemocné klienty,
když není dostatek personálu
na ošetřování nemocných? To
se z Děčínské nemocnice stane
LDN? Asi to těmi kroky už spěje.
Sestry nejsou a nebudou, a jak
se k nám chovají? Klidně si dejte
výpověď, nám je to jedno.
Za směnu se nestačíme kolikrát
nasvačit, napít, natož si dojít na WC. Není čas. Víte, ono
nespojujete šroubky s matkami, když dáte špatnou matku
na šroub, nic se neděje, vyměníte novou a jedete dál. Ale u pacienta si nedokážu představit, že
dám špatnou injekci a ejhle ona
zástava, v nejhorším případě,
a takovou almužnu za tuto zodpovědnost? 15 000Kč činí naše
výplata, žádné osobní ohodnocení, žádné odměny, a když,
tak 2x ročně 1000Kč, a to nepočítám zdanění. Tak parádní

odměna za naši provedenou
práci v naší nemocnici! Jsme už
unavené, vyčerpané z toho, co
se tady děje. Péče o pacienty
není bohužel 100%. Na to, aby
byla 100% péče, chybí ošetřovatelky, sestry a asistenti. Na pacienty se neusmějeme, mrzí nás
to, ale jinak nemůžeme. Ona by
byla péče mnohem lepší, kdybychom měly osobní příplatek,
každý měsíc zaplaceny přesčasy, a ještě kdyby ta výplata odpovídala náročnosti naší práce
a zodpovědnosti.

Je ochoten někdo s tím velkým
problémem, který se tu děje,
něco udělat? Začít pracovat
na tom, aby ty sestry byly stejně
jak platově, tak osobně ohodnocené jako sestry v KZ Ústí nad
Labem? Co jsou ony a co jsme
my? Jsme všechny SESTRY...
Uvědomuje si někdo, že situace v naší nemocnici je kritická?
Moc bychom chtěly poděkovat
Pavle Vackové za přednesení
našeho dopisu a její ochotu.“
S pozdravem sestry z Děčína
(Pavla Vacková)

Okresní soud v Děčíně
žalobkyně: soudružka Anna Briestenská
proti žalované: Pavla Vacková
žaloba proti zásahům do práv na ochranu osobnosti.
Veřejnost vítaná: 3. 8. 2020 od 10.30 do jednací síně č. 253.
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Lodní doprava od roku 1922
Vyplouváme a opět s panem Františkem Nohejlem (15)
ROZBĚLESY PŘÍSTAV

Dobový snímek zimního přístavu Rozbělesy.

R. 1958. Lanový přívoz s horním vedením. V Rozbělesích spojoval
Podmokly se Starým Městem. Tedy dělníky s jejich továrnami. To
množství lidí, co proudilo ze všech stran do továrenské čtvrti a odpoledne zpět, bylo poutavé. Dnes nevidím žádné dělníky ani továrny, kdo vůbec dnes doopravdy pracuje? Neumím si prostě pokaždé
zodpovědět vše, s čím se setkávám.

Kostel svatého Václava na základech ze 14. století. Měl by náležet
do každé zmínky o Rozbělesích.

Parní přívoz z roku 1913
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Nová dílna polské výroby z roku 1988 přinesla nejen moderní sociální vybavení, ale také zcela nový způsob práce. Období improvizací
skončilo. Měnil se lodní park a tím i náročnost na práci opraváře.
Z mělnické loděnice sjížděly moderní lodě vybavené radary, vysílačkami, vzduchovými a hydraulickými systémy. Každé nové plavidlo
bylo protkáno kilometry různorodé kabeláže. Ale ani kovová loď se
neobešla bez dřevěných doplňků, jako je sochor, háček, veslo, bidlo, rohožka, včetně výdřevy nákladního prostoru. I čerpadla, motory, kompresory měly svoje odborníky a zrovna tak textil a čalounění,
prostě vše, co posádky na lodi obklopuje. Při pravidelné odstávce či
běžné opravě se každý z posádky snažil o zútulnění své lodě i kajuty.
Nebylo obvykle příliš času na nějaké to osobní přání, ale řemeslník
v takovém případě vždy vyhověl. Odborný servis se stal nutností.
Na pár desítkách metrů se uplatnila snad všechna možná řemesla.

lodní doprava

Rodilý „Rozbělesák“ pan Mytiska po mnoha letech. Na palubě M3
s panem Vejražkou v zapomenutém rozhovoru.

VANAVAN s motoráři a jejich učni: Hošna F. - Hřebík V. - Nový Z.
- Samek B. Nákladní prostor jednoho tlačného člunu byl tenkrát
čarovným místem. Stacionární motory se zde pod rukama těchto
kouzelníků proměnily na motory lodní – 6 L275.

Současnost - 25. duben 2020. Stejně jako přístav Rozbělesy, ztichly
i ostatní přístavy. Zimní spánek zde překryl všechna roční období
a já jen doufám, že ne navždy.
Je to hezká procházka až ke hlavě přístavu. Nemusíte být fantasta
ani historik, snad jen starší ročník od vody. Pak stačí už jen málo,
třeba aby větřík zčeřil přístavní hladinu, a na těch blýskajících vlnkách lze na okamžik zahlédnout jména všech, co v tomto přístavu
ponechali něco ze svých roků:
Pan Hána-Šamoňák, Bartoš, Pečený, Frič, Kutnohorský, Tyrner, Masopust, Pittauer, Florián, Markovič, Sláma, Hošna, Hřebík, Klekner,
Matoušek, Fridrich, Šonka, Erfanyuk, Krinert, Šíma, Paraska, Holub,

lodní doprava

Na obrázku DOK II v přístavu Rozbělesy. Říční plovoucí doky byly
takovou malou velkou zvláštností. Kdysi, když byla chvaletická relace v plném proudu, byl DOK I umístěn v Týnci nad Labem. Tam
skončil každý traťový remorkér, kterému potápěči pomoci nemohli.
V té době to byl úžasný zážitek. Práce na docích uspořily mnoho
času i peněz. A v jedné kruté zimě pomohl v Děčíně i mně. Dnes
možná obtížná představa, ale dříve řeku běžně pokrýval led. Lodě
tak nacházely v podobných přístavech jistotu a bezpečí. Hladinu pak
bylo třeba udržovat alespoň trochu volnou. Vzpomínám, jak jsme
se pokoušeli vytlačováním velkých ledových ker ven na Labe hladinu uvolnit. Jeden takový remorkér byl k tomu přizpůsoben. Přesto
jsme byli úspěšní jen částečně. Jestliže vál vítr směrem do přístavu,
byla práce zbytečná. Při jedné podobné akci došlo k proražení dna
mé lodě. Otvor byl příliš velký a nádní se plnilo rychle vodou. Když
už podlahu dole v kajutě nebylo vidět, zachránil nás plovoucí dok
poblíž, na který jsme příď potápějící loď vyvázali. Věci, považované
za důležité, jsem po krátkém brodění po kajutě vynesl. Voda a nafta vykonaly své. Zcela promáčený jsem kolem sebe šířil okouzlující vůní nafty a byla mi tehdy docela zima. Předešlé manévry jsem
prováděl zodpovědně, a když se ukázalo, že lekáž nezpůsobila ledová kra, oddychl jsem si. Dvě do sebe zakleslé staré kotvy ležely
dlouhá léta na přístavním dně a čekaly zřejmě na mne, až je tímto
zvláštním způsobem najdu. Ztracená kotva v řečišti byla vždy vážným nebezpečím pro každou loď, proto je i dnes povinností označit
takové místo plovákem a nahlásit takového ztracence správci tratě.

Sýkora, Novotný, Žatečka, Prichodko, Sak, Křápková Miládka, Buben,
Wurm, Michálek, Podlešák, Pekárek, Žák, Talich, Froldová, Dvořák,
Pazderka, Hunčovský, Soukup, Dvořák, Myška, Krejčí, Petřina, Vokurka, Svoboda-Caruso.

NA PLAVBU A SVÉ KOLEGY VZPOMÍNÁ
NOHEJL FRANTIŠEK
ff.nohejl@gmail.com
https://www.zonerama.com/Galeri10/265768
http://www.csplo.cz/2019/7/5.htm
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Pravda o vodě …

VI. díl

Pohár přetekl. Lidé se spojili a začali sebe a vodu bránit, zjistili, že
návrh ústavního zákona lidi nechrání, naopak.
Zjistili, že někteří politici nehájí zájmy lidí a státu a jednají
na úkor lidí a proto začali společně sebe, vodu i své rodiny
bránit.
Vše, co se týká vody - přehrady,
infrastruktury, čistírny i dodávku a její čištění zaplatí nakonec

pouze lidé v ceně vody nebo
z daní. Májí proto právo, aby
peníze, které platí, řešily výhradně sucho, zadržení vody,
čistotu vody a obnovu trubek
a nekončily na účtech překupníků v cizině. Pokud to politici
nechápou, pak schvalují zákony a kroky, které nás vedou
do finanční pasti a nepracují
pro lidi. Pak nemají v politice co
dělat a rozhodně o nás nemají
rozhodovat. Během června se
staly z pohledu vody dvě zásadní věci, které ukazují, že lidé
začali sebe a vodu bránit a také
odhalují, kteří politici pracují
pro lidi a kteří pro koncerny.
1) Více než 30.000 lidí předalo
senátu ČR petici VODA JE ŽIVOT, ve které požadují ukončit kšeftování s českou vodou
a vrátit do správy vody zájmy
lidí. Přidat se může každý, pokud je pro něj voda důležitá
ZDE:
www.pravdaovode.cz/
petice
2) Každému politikovi ve sněmovně a v senátu byl osobně
na podatelnách Parlamentu ČR
předán Rozbor ústavního zákona, který odhaluje, že návrh
předložený poslancům není
v zájmu lidí a rovnou definuje,
co je třeba v zájmu lidí do zákona na ochranu vody a vodních zdrojů zapracovat, pokud
má chránit vodu a lidi a ne koncerny.
Petice a Rozbor dokládají
toto:
Na začátku správy vody vše
financuje stát (tzn. lidé v ceně
vody a z daní) a na konci správy
vody jsou dál mezi lidi a vodu
instalovány soukromé „náso-
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sky“, kterými každý rok tečou
miliardy potřebné k řešení sucha, na účty koncernů, překupníků a oligarchů do ciziny.
Toto je třeba zrušit a je potřeba
vrátit správu vody do podoby
služby lidem. Voda, její správa
i prodej vody a s tím související

ovládání peněžních toků musí
být vráceny výhradně do rukou
měst/státu. Skončí dolování
zisků z vody, pak peníze od lidí
budou sloužit k pokrytí nákladů
na dodávku vody, k řešení sucha a k obnově infrastruktury.
Petice VODA JE ŽIVOT obsahuje celkem 10 principů, které
vrací do správy vody zájmy lidí
a ukazuje, že jen upravit Ústavu
ČR pro nápravu nestačí. Lidé
po poslancích a senátorech
požadují:
1) Vytvoření dlouhodobé
státní vodárenské koncepce
vztahující se k zajištění zdrojů
vody, bezpečného zásobování obyvatelstva pitnou vodou
a čištění odpadních vod, k zabezpečení samofinancováni
celého odvětví.
2) Stanovení přístupu k pitné
vodě základním právem každého občana v reakci na snahy o její komercializaci a toto
právo občanům garantovat
v Ústavě České republiky.
3) Zachování zásady, že „voda
není zboží“ ve všech otázkách
týkajících se vody.
4) Zapracování zásady, že služby zásobování vodou a čištění
odpadních vod jsou prováděné
ve veřejném zájmu a proto jsou
lidská práva nadřazena nad zájmy soukromých subjektů.
5) Zahájení procesu vedoucímu k transformaci stávajících
společností působících v oblasti vodárenství do podoby
veřejně prospěšných, tzn. neziskových společností.
6) Garantování, že provozování vodovodů a kanalizací má
podobu a charakter veřejné
služby.

7) Začlenění zásady, že vlastnictví, správa a kontrola vody,
infrastruktury a hospodaření
s vodou musí být v rukou veřejné správy do právních norem.
8) Zajištění bezpečnosti pramenišť, vodních zdrojů a dodávek vody proti vandalismu
a terorismu, za spolupráce
bezpečnostních složek státu.
9) Zajištění, aby společnosti
působící ve vodárenství byly
povinny poskytovat a zveřejňovat informace o kalkulacích cen a smlouvách s městy
a jejich vodárnami, a to bez
výjimek (obchodní tajemství
ve veřejné službě je neakceptovatelné).
10) Zapojení institucí, v jejichž
působnosti je ochrana státu
a jeho zájmů, např. zpravodajské služby, do prošetření podezřelých aktivit soukromých
subjektů a přijetí opatření vedoucích k nápravě často protiprávního stavu hospodaření
s vodou a řízení vodáren.

hospodářský a sociální rozvoj
bez další a další finanční zátěže občanů. Voda ani její správa
nepatří do rukou cizinců, kdo
to nechápe, nemá rozhodovat
o lidech ani o státu. Návrh zákona, důvodovou zprávu i můj
Rozbor jsme předali osobně
poslanců a senátorům, aby nebyl pod líbivými řečmi schválen „zákon“, který z ČR dělá

Co děláme proto, abychom za vodu platili méně?
• Podívejte se, co pro nápravu děláme my
(http://www.pravdaovode.cz/nfpov)
• Podívejte se, co pro nápravu můžete udělat vy
(https://pravdaovode.cz/co-muzete-udelat/)
Souhlasíte? Přidejte se k 30.000
lidem, kteří toto požadují www.
pravdaovode.cz/petice
Rozbor návrhu ústavního
zákona
Byl jsem požádán, abych udělal Rozbor návrhu ústavního
zákon, předkládaném Ministerstvem zemědělství. Závěr
je bohužel tento - Je to past
na státní finance, která systému dobývání renty, povyšuje
na systém zajetí státu. Míra zadržené vody v krajině je přímo
závislá na míře zadržených financí, které voda z krajiny generuje. Vše kolem vody zaplatí
nakonec vždy pouze občané.
Zaplatí-li lidé přehrady, infrastrukturu i dodávku a vyčištění
vody, pak musí mít v ústavě garantováno, že to co do vodárenství investují, to skončí zpět
ve vodárenském odvětví a ne
na účtech překupníků.
Stát a územní samosprávné
celky, nejsou bez svébytné
dispozice s peněžními toky
z vody, schopné zajisti udržitelný rozvoj a vyvažovat
ochranu životního prostředí,

koncernistán. Navrhl jsem samozřejmě i to, co je potřeba
do zákona doplnit. Nedoporučuji, aby pro podobný návrh
hlasovat jakýkoliv poslanec či
senátor, dokud nebude upraven a v ústavě bude zakotvena povinnost státu financovat
investice na začátku vodárenského odvětví, a současně právo státu svébytně disponovat
s peněžními toky a zisky z vody
na konci vodárenského odvětví.
Jakýkoliv „ústavní návrh ochrany vody“, který toto v sobě
nemá, dokazuje slova soudce Krajského soudu v Brně,
Judr. Weinštuka.
„Veškerá faktická moc v České
republice patří nadnárodním
koncernům nebo jiným korporací a vše ostatní je stále
trapnější hra.“
Celý 16 stránkový rozbor najdete zde: https://pravdaovode.cz/rozbor-uz-ochrany-vody/
ing. Radek Novotný
www.pravdaovode.cz
Pomáháme napadeným

28. zastupitel

Z historie Děčína
PASTÝŘSKÁ STĚNA
Skalní masiv Pastýřské stěny je vedle Labe nejvýraznější přírodní dominantou uprostřed města. Díky této poloze a několika vyhlídkám
je velmi oblíbeným vycházkovým místem a výchozím místem turistických stezek.

Na rozdíl od protějšího Kvádrberku má lesní park na Pastýřské stěně
jiný charakter. Zachovává si ráz původního přírodního prostředí, neboť
do lesní vegetace nebyly implantovány cizí dřeviny a neuplatnily se zde
ani jiné okrašlovací snahy. Prostor Pastýřské stěny zpřístupnil a upravil
zmíněný Horský spolek, který byl na přelomu století již velkou a rozvinutou turistickou organizací. V devadesátých letech vybudovali jeho
členové cesty, skalní schodiště, odpočívadla a vyhlídky, jak připomínají
ve skalách tesané letopočty (1898, 1899).

Jsou zde dochovány zbytky podezdívky, na níž stál vysoký hranolový
podstavec s bustou F. L. Jahna (1908; pomníček zřídil tělocvičný spolek). Severně od vyhlídky se nachází skalní rokle (zvaná Teufelsschlucht)
s vytesaným pamětním nápisem.

Ke třem přístupovým cestám, které vedou na vrchol z vnitřního města,
přibylo v roce 1982 další spojení: výtah, k jehož kabině však vedla dlouhá
betonová štola vyplněná schodištěm. Svoje přístupové cesty na vrchol
mají horolezci - jako lezecký terén uprostřed města je Pastýřská stěna
raritou.

z historie Děčína

Pastýřskou stěnu korunuje romantická budova v podobě hradní zříceniny (říká se ji „zámeček“ nebo „nebíčko“. Byla postavena městem
Podmokly jako vyhlídková restaurace s terasami a věží (1905, W. Weber
- A. Putz). Restaurace vyrostla na místě starší dřevené chaty (1890), postavené Horským spolkem pro České Švýcarsko (Gebirgsverein für die
Böhmischen Schweiz). Ještě po roce 1960 se v prostoru před restaurací
v neděli odpoledne tančívalo a v zimě sloužila jeho plocha bruslařům.

Na úpatí masivu u Tyršova mostu je výchozí místo tří značených turistických stezek: zelené stezky na Děčínský Snéžník a žluté stezky do Dolního Žlebu. Na vrchol Pastýřské stěny vystupuje červeně značená stezka,
která vede po temeni na západ (Hřebenová stezka), sestupuje k Terezínskému rybníčku a přes osady Čechy a Novou Ves směřuje k Děčínskému Sněžníku, odkud pokračuje dál do skalních mést v Ostrově a Tisé.
Vyhlídka na tzv. Jahnově plošině. Vyhlídková plošina v masivu Pastýřské
stěny, přístupná cestou z Resslovy ulice nebo serpentinovou stezkou
nad železničním tunelem.

V současné době je budova zámečku na Pastýřské stěně v rekonstrukci.
Zdroj: https://decin.estranky.cz, www.fotohistorie.cz, Martina Lepková
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Fors Trade Děčín s.r.o. se sídlem ve městě Děčín byla založena v roce 2019.
Provádíme čištění interiéru parou, tepování sedaček, diagnostiku,
klimatizaci. Zajišťujeme dále opravy a údržbu motorových vozidel, kromě
motocyklů. Naše společnost se také zabývá pronájmem a prodejem vozidel.
Zakládáme si na spolehlivosti, důvěře. Vážíme si našich klientů, zákazníků.
Naší provozovnu můžete navštívit od pondělí
do pátku, v čase od 7.00 do15.30 hodin.
Sobota a neděle zavřeno.

Kontakt:
Fors Trade Děčín s.r.o.
Čsl. mládeže 1866/5, Děčín IV, 405 02
IČ: 07772963
DIČ: CZ07772963
Michael Hlaváček
servis
mob.: +420 601 506 553
e-mail: michael.hlavacek@autodecin.cz
www.forstrade.cz

