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PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011
V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních
věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění:

INFORMAČNÍ TÝDENÍK PRO OBČANY STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN
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Město DĚČÍN

www.zpravodajdecin.cz

ZPRAVODAJ
PODPORA V NEZAMĚSTNANOSTI

Pro podmínky nároku na pobírání podpory v nezaměstnanosti (PvN) budou od nového roku
platit některá nová pravidla. Zaveden bude například tzv. překlenovací příspěvek. Ten
bude náležet těm osobám, kteří se rozhodnou řešit nezaměstnanost zahájením
samostatné výdělečné činnosti. Úřad práce poskytne zájemcům na základě dohody
příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa. Překlenovací příspěvek bude
možné vyplácet nejdéle po dobu pěti měsíců a jeho výše se bude odvíjet od průměrné
mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku
předcházejícího tomu kalendářnímu roku, ve kterém byla uzavřena dohoda o poskytnutí
překlenovacího příspěvku (např. průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3.
čtvrtletí roku 2009 činila 22 896 Kč).

Dále se jedná vyloučení souběhu výkonu tzv. nekolidujícího zaměstnání a pobírání
PvN. Dojde také ke snížení PvN na 45% průměrného měsíčního čistého výdělku nebo
vyměřovacího základu po celou podpůrčí dobu, a to těm uchazečům, kteří bez vážných
důvodů, které vyjmenovává zákoník práce (například péče o dítě, závažné rodinné či
zdravotní důvody apod.) sami ukončí zaměstnání. PvN nebude, nově, poskytována
také tomu uchazeči o zaměstnání, kterému náleží zákonné odstupné, odbytné nebo
odchodné – podpůrčí doba pro poskytování PvN se v těchto případech nebude krátit,
pouze se posune její počátek o dobu, po kterou uchazeči o zaměstnání přísluší zákonné
odstupné, odbytné nebo odchodné.
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VALORIZACE DŮCHODŮ
Od 1. 1. 2011 dochází ke zvýšení důchodů, vč. invalidních, vdovských i sirotčích a
průměrný starobní důchod se zvýší o 371 Kč na 10 494 Kč. Základní výměra
důchodu se zvyšuje o 60 Kč ze 2 170 Kč na 2 230 Kč. Procentní výměra starobního,
invalidního vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu přiznaného před 1. lednem
2011 vzroste o 3, 9 %.

Sníh v ulicích týdny komplikuje dopravu
i pohyb chodců
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
Viktorie Plívová, vedoucí tiskového oddělení, tel.: 221 922 809
e-mail: viktorie.plivova@mpvs.cz
www.mpsv.cz

Děčín - Letošní zima přinesla značné množství sněhu. Úklid města probíhá podle plánu zimní údržby, který byl přepracován podle zkušeností z loňské zimy. Na příští zimní
období chce město ještě efektivněji propracovat plán zimní údržby.
Sníh, který pokrývá naše město již od listopadu, komplikuje pohyb po městě. Na úklidu
chodníků a silnic se podílí Technické služby,
pracovníci veřejných služeb a dělníci čištěním
města. Technické služby rozšířily stroje na čištění komunikací o malý multifunkční vůz na
úklid sněhu z chodníků. „Úklid probíhá podle
plánu zimní údržby, který se při letošní extrémní sněhové nadílce příliš neosvědčil, proto
jsme se rozhodli, že pro příští zimní období
plán přepracujeme tak, abychom byli dostatečně připraveni na takové množství sněhu,“
řekl Tomáš Martinček, vedoucí odboru místního hospodářství a majetku města. Technické
služby Děčín, a.s., zveřejnily telefonní číslo
412 557 046, na které mohou obyvatelé města
volat své požadavky a dotazy týkající se zimní
údržby. „Zveřejnili jsme telefonní číslo na dispečinky proto, aby nám mohli obyvatelé města
zavolat, když mají potíže. Snažíme se vyhovět i
v případě, že jejich komunikace není zahrnuta
v příslušném pořadí plánu zimní údržby,“ řekl
Emil Čvančara, ředitel Technických služeb.
Město nabízí občanům, kteří s úklidem před
svým domem pomáhají, bezplatný dovoz soli.
„V případě, že někdo požádá o sůl na úklid
chodníku před svým domem, objednáme ji
u Technických služeb, a ty mu ji dovezou,“
doplnil Tomáš Martinček. V době, kdy město
zasypalo nejvíce sněhových srážek, pomáhali
s úklidem také strážníci městské policie. „Můj
velký dík patří obyvatelům města, kteří se zapojili do úklidu chodníků před svými domy.
Jejich pomoci si velice vážím,“ řekl František
Pelant, primátor města.

Příští rok chce město využít na úklid města
také nezaměstnané. „Tento rok jsme dostatek
nezaměstnaných na úklid sněhu neměli, protože to nebylo v září či říjnu s úřadem práce

▶ pokračování na straně 2
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(foto: Milan Jaroš)

Děčín - Zastupitelstvo na svém posledním zasedání v loňském roce schválilo rozpočet
na rok 2011.

Můžete občanům přiblížit základní fakta
o rozpočtu města na letošní rok?
Objem příjmů rozpočtu je 644 043 tis. Kč ,
výdaje jsou plánované na 1 009 993 tis. Kč,
z toho provozní výdaje činí 599 232 tis. Kč a
kapitálové výdaje 410 761 tis. Kč. Pokud se
občané chtějí seznámit s výší konkrétních
položek rozpočtu, pak se mohou podívat na
webové stránky města do sekce hospodaření,

vyjednáno. Koncem roku nám už finanční
prostředky nemohly být poskytnuty. Město na
to samo nemělo vlastní zdroje.

Nové Město - První narozené miminko
v letošním roce je Barbora Hyklová, která
se narodila 1. 1. 2011 ve 3 hodiny ráno v
děčínské porodnici.
Primátor František Pelant přivítal prvního
občánka roku 2011 v úterý 4. ledna. Mamince malé Barborky předal rodný list a částku
5 tisíc korun, kterou město tradičně věnuje
prvnímu narozenému miminku v roce. (smk)

Město má rozpočet na rok 2011
Nové vedení města nemělo na jeho přípravu
příliš času, přesto se rozpočet podařilo připravit a následně schválit. V příštím roce se
budou moci na jeho přípravě podílet všichni
zastupitelé na seminářích. Na rozpočet, jeho
přípravu a nejvýznamnější investice jsme se
zeptali primátora města Františka Pelanta.

První letošní
miminko

kde je rozpočet umístěn a průběžně aktualizován.
Podle těchto údajů je rozpočet na letošní
rok schodkový. Proč tomu tak je?
Rozpočet na r. 2011 je vyrovnaný, ale z
důvodu zapojení předpokládaného čerpání
úvěru na realizaci akcí Integrovaného plánu
rozvoje je schodkový. Ve třídě Financování
je uvedeno zapojení úvěru ve výši 385 950 tis.
Kč a splátka úvěru ve výši 20 000 tis. Kč.
Rozdíl činí tudíž 365 950 tis. Kč, což se rovná
schodku hospodaření na r. 2011. Město realizuje projekty IPRM, které předfinancovává a
spolufinancuje z přijatého úvěru a následně
obdrží po ukončení akce či etapy evropské
zdroje, které využívá na mimořádné splátky

úvěru a tím splácí i významnou část úvěru.
Z celkově přijatého úvěru ve výši 850 mil. Kč
by mělo město těmito mimořádnými
splátkami na základě
uzavřených smluv
uhradit celkově 652
mil. Kč, 198 mil. Kč
bude vlastní podíl
města. Pro rok 2011
se mimo splátku
úvěrupředpokládá
ještě úhrada úroků
a závazkové odměny související se
smlouvou o úvěru v
celkové výši asi 17,2
mil. Kč.
▶ pokračování na straně 2

Bezplatná informační linka
Magistrátu města Děčín

800 100 730

Děčín - Zpravodaj města, který občané
dostávají zdarma do svých schránek, se od
příštího vydání změní.
Z týdeníku se stává čtrnáctideník a úprav
se dočká i jeho podoba a částečně také obsahová náplň.
„Budeme se snažit, aby byl zpravodaj i nadále důležitým zdrojem informací z města
a magistrátu. Občané v něm najdou zprávy
z kultury, dopravy, o volnočasových aktivitách, odpovědi na své dotazy, připravujeme
ale i nové rubriky, například společenskou
rubriku, okénko do historie, rádi bychom do
psaní zapojili i mladé pisatele ze základních
a středních škol,“ řekla Hana Cermonová,
náměstkyně primátora.
▶ pokračování na straně 2
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Městská policie Děčín
Dne 9. 1. 2011 oznámil občan z
DC 2, že před domem se usadil
nějaký opilec, který neustále řve
a zvoní lidem na zvonky. Na místo byla vyslána hlídka MP, která tam přistihla sedmačtyřicetiletého muže z Děčína. Hlídka jej od domu
vykázala a dohlédla na jeho odchod do místa
bydliště.
Dne 8. 1. 2011 požádala PČR o vyslání hlídky MP do DC 32, kde se má podle oznámení
občana nacházet muž v maskáčovém obleku,
který si měl podřezat žíly na rukou. Dále PČR
sdělila, že na místo již jede sanita ZZS. Na místo
byla vyslána hlídka MP, která muže uvedeného
popisu a značně opilého zadržela na křižovatce
ul. Kamenná a Kostelní. Muž měl podřezaná
obě zápěstí a hlídce sdělil, že se podřezal sám.
Lékař ZZS muže na místě ošetřil a odvezl do
nemocnice. Na žádost lékaře asistovali při převozu do nemocnice strážníci MP.
Dne 8. 1. 2011 oznámil občan, že před restaurací v DC 4 leží opilý muž. Na místo byla
vyslána hlídka MP, která značně opilého muže
zvedla a zjistila jeho totožnost. Jednalo se o
sedmapadesátiletého muže z Děčína. Následně
se na místo dostavila sanita ZZS, kterou mezitím zavolal oznamovatel a lékař muže odvezl
do nemocnice na vyšetření.
Dne 7. 1. 2011 zadržela hlídka MP ve sběrném dvoře v DC 6 dva muže, kteří se snažili odcizit různé druhy odloženého odpadu.
Hlídka zjistila totožnost obou mužů. Jednalo
se o čtyřiatřicetiletého a devětadvacetiletého
muže z Děčína. Na místo byla přivolána hlídka
PČR, která řešení převzala.
Dne 7. 1. 2011 oznámila zaměstnankyně
školky v DC 6, že před školkou našli injekční
stříkačku. Hlídka MP si injekční stříkačku převzala od učitelky a vhodila ji na služebně MP
do kontejneru k tomu určeném.
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Policie ČR
Podvedl a ještě okradl
Výhodný prodej cigaret sliboval třiatřicetiletý filuta z
Děčína osmašedesátiletému pánovi. Za tím
účelem z něj vylákal částku deset tisíc korun.
Poškozený od té doby neviděl ani slibované
kuřivo ani automobil, který mu výtečník při
osobním kontaktu odcizil využiv momentu,
kdy se od vozidla na chvíli vzdálil. Zasáhli tedy policisté a zahájili proti muži trestní
stíhání pro krádež a podvod. Za to je možné
obdržet až dvouletý pobyt v nápravném zařízení.
Dluh na výživném mívá nepříjemnou dohru
Celkem desetitisícový dluh na výživném
udělal osmačtyřicetiletý muž z Děčína. Policisté z obvodního oddělení mu proto sdělili
podezření z trestného činu zanedbání povinné výživy. Neplatící otec tak riskuje odnětí
svobody v trvání až dvou let.
Sebral pilu z rekonstruovaného objektu
Kotoučovou pilu v hodnotě osm tisíc korun
odcizil těsně před koncem roku osmnáctiletý
mladík z volně přístupného rekonstruovaného objektu v Děčíně. Tu pak prodal za zlomek
její hodnoty. Policisté z obvodního oddělení
ho vypátrali a ve zkráceném přípravném řízení mu sdělili podezření z krádeže. Mohl by si
tak posedět za mřížemi až dvě léta.

 informace z magistrátu

Zápis do 1. tříd ZŠ
Ředitelé základních škol v Děčíně stanovují zápis do 1. tříd základních škol na 21.
ledna 2011. Zapsány mohou být děti, které
do 31. srpna 2011 dovrší 6 let. Zápis se koná
ve všech základních školách v Děčíně.
Zápisy do 1. tříd proběhnou v pátek 21.
ledna od 8 do 17 hodin ve všech základních
školách. Zapsány mohou být děti, které do
31. srpna dovrší šesti let. Na žádost zákonného zástupce může být do povinné školní
docházky zařazeno dítě, které tuto podmínku nesplňuje, ale dovrší šestý rok věku do
konce kalendářního roku ve školním roce
zahájení povinné školní docházky. Prvňáček
bude zapsán ve škole, v jejímž obvodu bydlí,
případně po předchozím projednání s ředitelem v jiné zvolené škole. Rodiče, kteří doprovází své děti k zápisu, musí přinést rodný list
dítěte a doklad o bydlišti. Pokud se zákonný
zástupce nemůže z vážných důvodů dostavit
ve stanoveném termínu, je povinen přihlásit
dítě k povinné školní docházce do 11. února.
V letošním roce by se k zápisu mělo dostavit
(smk)
544 dětí. 				

Město má rozpočet na rok 2011
▶ pokračování ze strany 1

Bylo těžké rozpočet sestavit a následně prohlasovat v zastupitelstvu města?
Návrh rozpočtu na r. 2011 schvalovalo již nově
ustavené zastupitelstvo dne 16. 12. 2010. Prakticky od našeho nástupu města jsme rozpočet
projednávali ve vedení i ve finančním výboru
a přes relativně krátký časový prostor jsme ho
předložili do jednání zastupitelstva města v
prosinci 2010. Diskuze k rozpočtu byla dlouhá,
nakonec však byl schválen. Důležité je také říci,
že v návrhu rozpočtu nebylo možné vytvořit rezervu, proto byly u některých položek vytvořeny
rezervy, které budou v průběhu roku uvolňovány až na základě průběhu hospodaření jednotlivých útvarů či organizací v rozpočtovém roce
2011. Tento postup by měl být motivací k úsporám na jednotlivých úsecích činností.
Které investiční akce města jsou z hlediska
výdajů pro letošní rok nejvýraznější?
Následující rok bude především ve znamení
dokončení některých projektů Integrovaného
plánu rozvoje města. Tyto akce byly zahájeny již
v minulém volebním období a je nutné je dokončit. Pro obyvatele města to bude znamenat
například zvýšení kapacity plaveckého areálu a
dokončení modernizace učeben na některých
základních školách. Letos bychom také měli
zahájit výstavbu multimediálního centra s knihovnou. Čeká nás také oprava elektroinstalace
v Domově důchodců na Kamenické ulici, rádi
bychom pokračovali v opravách komunikací
po povodních. Vše však bude záležet na finanční situaci města.
Kde bude město letos nejvíce šetřit?
Již v rozpočtu r. 2010 byly významně kráceny
provozní výdaje, s ohledem na propad daňových příjmů a tím i dopad světové ekonomické
krize, resp. rozpočtem byly zabezpečeny pouze
základní potřeby města v souladu s platnými
zákony. V rozpočtu r. 2011 je celková výše provozního rozpočtu fakticky totožná s rozpočtem
r. 2010. Pouze jsou některé výjimky, kdy došlo k
vytvoření rezerv, aby mohly být řešeny vzniklé
problémy a havárie.

Co zadluženost města, jak ta se promítne v
rozpočtu?
Město si vzalo v r. 2009 dlouhodobý úvěr na financování akcí IPRM ve výši 850 mil. Kč, který
bude splácet do r. 2019, tj. 10 let. Z objemu 850
mil. Kč bude splácet 652 mil. Kč mimořádnými
splátkami z evropských dotací a zbývajících 198
mil. Kč pak ze svého rozpočtu v pravidelných
splátkách. V r. 2010 se dle smlouvy o úvěru
zaplatila jedna čtvrtletní splátka jistiny ve výši
5 mil. Kč, od r. 2011 se bude splácet pravidelnými čtvrtletními splátkami, přičemž v roce
2011 činí splátka jistiny 20 mil. Kč a dále až do
r. 2019. Dalšími výdaji souvisejícími s úvěrem
jsou úroky a závazková odměna, které se každý
rok mění podle prostavěnosti na jednotlivých
akcích IPRM.
Rozpočet města je tedy výrazně zatížen akcemi realizovanými v rámci IPRM. Myslíte si,
že vše zvládnete?
Město se bude muset poprat s nelehkou finanční situací, kterou, jak pevně věřím, zvládneme.
(pozn. redakce: do příštího vydání zpravodaje
připravujeme přehled rozpočtu města na rok
(romi)
2011)			

Zpravodaj v roce 2011
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▶ pokračování ze strany 1

Od příštího čísla bude zpravodaj 16 stránkový, formátu A4. Novinový papír nahradí takzvaný natíraný papír, který je využíván například pro některé časopisy či reklamní letáky.
V současné době se připravuje jeho grafická
podoba. První vydání v novém kabátě vyjde
(romi)
pravděpodobně na konci ledna.

UHELNÉ SKLADY
ÈESKÁ KAMENICE
www.uhlick.cz

UHLÍ

provozovna

DÌÈÍN - KØEŠICE
MOŽNOST VYKLÁDKY
DOPRAVNÍM PASEM

LEDVICKÉ UHLÍ • PÍSKY
ŠTÌRKY • ÈERNÉ UHLÍ
KOKS • BRIKETY

412 510 489
731 570 876 • 731 570 867

Sníh v ulicích týdny komplikuje dopravu
i pohyb chodců
▶ pokračování ze strany 1

Posílení kapacit se pro tyto typy prací chystá, z pohledu dotací to ale bude možné až od
března. Nedostatky si dobře uvědomujeme,
bylo proto rozhodnuto přepracovat plán zimní údržby, aby se tam s lidmi na práci více počítalo,“ doplnil Vlastimil Pažourek, uvolněný
radní.
Zimní údržba se provádí podle operačního
plánu zimní údržby, který každoročně schvaluje rada města. Ten rozděluje město podle
důležitosti. Úklid komunikací a chodníků,
které jsou zařazeny v plánu zimní údržby do
I. pořadí, musí být proveden do 4 hodin od
ukončení jednorázového spadu nebo vzniku
náledí. Ulice a chodníky, které jsou zařazeny v

II. pořadí, musí být uklizeny do 12 hodin, III.
pořadí bude uklizeno po odklizení komunikací I. a II. pořadí, nejpozději však do 48 hodin od ukončení jednorázového spadu nebo
při vzniku náledí. Tento režim úklidu města
platí od 1. listopadu do 31. března. Oproti
loňskému roku byly do druhého pořadí nově
zařazeny chodníky a schodiště na Novém
mostě, část ulice Verneřická a ulice Májová.
Do třetího pořadí byly zařazeny chodníky:
propojovací chodník z ulice K. Čapka do ulice
Průběžná kolem panelového domu č. p. 115114, ulice Masná, Nový most od kruhové křižovatky u OMV směrem k ulici Kamenická,
lávka z ulice Kamenická do ulice 17. listopadu
a propojovací chodník mezi ulicí Kamenická

a ulicí Dvořákova. Nově také byla letos rozšířena místa s posypovým materiálem. Oproti
loňskému roku přibylo 8 stabilních zásobníků
na posypový materiál (Dolní Žleb, ul. Úbočí,
ul. Vojanova, ul. Žižkova, ul. Dvořákova, ul.
Benešovská, ul. Tyršova) a skladů posypového
materiálu (Bechlejovice, Chmelnice, Hoštice,
Všeraz, Jakuby, Křešice, ul. Žižkova).
Město udržuje 160 km silnic a 71 km chodníků. Udržované úseky chodníků jsou v
centrální části města, tedy v Děčíně I a IV, v
ostatních městských částech pak u nejčastěji
frekventovaných chodníků. Celková délka neudržovaných úseků na území města je 65 km
silnic a 86 km chodníků. Rozpočet na zimní
údržbu v roce 2010 je 9 milionů korun. (smk)
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SMS parkovné využívá měsíčně
přes tisíc řidičů
Děčín - Průměrně přes tisíc řidičů za měsíc využívá službu hrazení parkovného prostřednictvím SMS. Od zahájení služby v dubnu roku 2009 si SMS parkovné získává stále
větší počet příznivců. V listopadu dosáhl počet platících bezmála jedenácti set, což je ve
srovnání s loňským listopadem nárůst o více než čtyřicet procent.
„Výsledky SMS systému za prosinec ukazují stejný trend. Zde samozřejmě dojde
vlivem svátků ke snížení, ale celkově nám
počet takto platících řidičů narůstá. Postupně se dostáváme k desetiprocentnímu podílu
SMS parkovného na celkových tržbách, což
byl původní předpoklad při zavádění systému,“ uvedl ředitel děčínské městské policie
Marcel Horák.
Podle primátora města Františka Pelanta
dosavadní výsledky ukazují, že zavedení sys-

tému SMS parkovného byl krok správným
směrem. „Lze tak do budoucna uvažovat o
využití plateb prostřednictvím SMS i v jiných
oblastech, nejen u parkovného. Předpokládám, že by občané tento pohodlný způsob
plateb využívali,“ dodal primátor.
Pomocí jedné SMS lze v Děčíně zaplatit
jednu hodinu parkovného, která vyjde na
dvacet korun, tedy stejně jako v případě platby prostřednictvím parkovacího automatu.
Pro ty, kteří preferují platbu SMS, nechali

 strážníci a hasiči odstraňují nebezpečné rampouchy

navíc strážníci vyrobit speciální samolepy
umístitelné na vnitřní stranu okna vozidla.
Takto označené vozidlo je pro strážníky signálem, že nemají hledat žádnou parkovací
kartu nebo parkovací lístek, který je v mnoha případech zapadlý, ale ihned zkontrolovat
platbu pomocí speciálního programu zajišťujícího chod systému SMS parkovného v
Děčíně. Samolepy si mohou zájemci vyzvednout v sídle městské policie nebo v podatelně děčínského magistrátu města.
Platit prostřednictvím SMS lze ve všech
parkovacích zónách v Děčíně. Povinnost
hradit parkovné se vztahuje na pracovní dny
v době od 6 do 20 hodin a na sobotu v době
(tp)
od 6 do 14 hodin.			
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ČR - Město Děčín obdrželo ocenění za nejlépe pojatou prezentaci o životním prostředí
na internetových stránkách města.
Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s., vyhlásila soutěž za nejlépe pojatou prezentaci o životním prostředí na internetových
stránkách měst v rámci projektu Elektronické
publikování zpráv o stavu životního prostředí
měst, které podpořilo Ministerstvo životního
prostředí.
Hodnocena byla především přehlednost a
grafická úprava celkové prezentace města, uživatelská přístupnost informací, rozsah, kvalita a
struktura informací, grafická a formální úprava
a aktuálnost obsahu informací. „Toto ocenění
nás velice potěšilo, naším cílem je pravidelná a
úplná informovanost nejen obyvatel města, ale

 informace z děčínské zoo

Zoo upravila vstupné

také návštěvníků o stavu životního prostředí v
našem městě a okolí,“ řekla Romana Silvarová,
tisková mluvčí magistrátu města.
Smyslem soutěže bylo najít tři nejzdařilejší
prezentace životního prostředí na oficiálních
internetových stránkách měst ČR. Cílem je
dále motivovat města k uživatelsky přátelskému
elektronickému publikování údajů o životním
prostředí s využitím originálních forem a vhodných indikátorů. V rámci nultého ročníku byly
vyzkoušeny postupy při vyhledávání a hodnocení prezentací na internetu. Do soutěže byla
zahrnuta města nad 5 tisíc obyvatel, tedy 280
měst, Praha a Brno do soutěže zahrnuty nebyly.
V dalších letech by se měla města sama do soutěže hlásit. Město Děčín získalo toto ocenění za
(smk)
umístění mezi prvními patnácti městy.

Pastýřská stěna - Od 1. ledna 2011 došlo v
děčínské zoo k úpravě cen vstupného.
Důvodem k tomuto kroku jsou zejména
zvyšující se náklady na provoz. Navýšení není
nijak dramatické, k loňské částce připočetla
zoo pouhou desetikorunu. V porovnání s celkovými náklady zoo, které se pohybují ve výši
kolem 17,5 milionů korun, jde jen o velmi
malé navýšení rozpočtu, které je ale nezbytné, aby mohl být provoz zoo vůbec zachován.
Vedení zoo doufá, že se mírné zdražení nijak
výrazně neprojeví na návštěvnosti. Pro své
návštěvníky v letošním roce chystá mnoho
novinek v podobě nových aktivit a zajímavé nabídky akcí. Naposledy zdražovala zoo
(zoo)
vstupné v roce 2006.

Spotřebitelský úvěr nyní bezpečněji

Zoo Děčín - Pastýřská stěna / hlavní sezóna (květen - srpen):
dospělí
90 Kč
děti (3 - 15 let)
50 Kč
starobní důchodci, studenti (do 26 let)
50 Kč

ČR - Od 1. ledna 2011 je účinný zákon
č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru
a o změně některých zákonů, který kromě
jiného novelizuje zákon č. 455/1991 Sb., o
živnostenském podnikání.
Tento zákon zavádí novou ohlašovací živnost
vázanou s předmětem podnikání „Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru“ a stanoví podmínky odborné způsobilosti
k získání živnostenského oprávnění pro tuto
živnost. Do obsahové náplně uvedené živnosti
spadají činnosti spojené s poskytováním nebo
přislíbením spotřebitelského úvěru, jímž se
rozumí odložené platby, půjčky, úvěry nebo
jiné obdobné finanční služby spotřebiteli věřitelem nebo zprostředkovatelem podle zákona
o spotřebitelském úvěru.
Nyní je možno v rámci živnosti volné (bez
doložení odborné kvalifikace) poskytovat pouze takové úvěry, které nejsou spotřebitelským

úvěrem ve smyslu zákona o spotřebitelském
úvěru. Podnikatelé, kteří doposud poskytovali či zprostředkovávali spotřebitelský úvěr v
rámci živnosti ohlašovací volné, mohou v této
činnosti pokračovat po dobu 1 roku ode dne
nabytí účinnosti citovaného zákona, pokud
před uplynutím této doby oznámí pokračování v provozování této činnosti a doloží živnostenskému úřadu doklady prokazující splnění
odborné způsobilosti pro živnost vázanou.
Výše uvedený zákon například nařizuje
poskytovatelům své klienty průhledně a srozumitelně informovat o všech podmínkách
a rizicích, které mohou být s úvěry spojené.
Spotřebitel má právo obdržet před uzavřením
smlouvy o spotřebitelském úvěru kopii jejího
návrhu, aby si ji mohl doma v klidu prostudovat. Další důležitou novinkou je také možnost
od spotřebitelského úvěru odstoupit bez udání
důvodu do 14 dnů od uzavření smlouvy. (mm)

Mimo sezónu (listopad - duben, září):
dospělí
děti (3 – 15 let)
starobní důchodci, studenti (do 26 let)

70 Kč
40 Kč
40 Kč

Expozice Rajské ostrovy
dospělí
děti (3 - 15 let)
starobní důchodci, studenti (do 26 let)

50 Kč
30 Kč
30 Kč

Dávat pozor nejen na dění kolem sebe, ale i nad sebou by měli chodci v celém městě.
Kvůli oteplení hrozí pády rampouchů a tajícího sněhu ze střech. Hlídky městské policie proto
mají instrukce kontrolovat budovy ve městě a v případě potřeby dojednat odstranění nebezpečí s majitelem objektu nebo Hasičským záchranným sborem.
„Jedna hlídka jezdí společně s vysokozdvižnou plošinou hasičů a v případě potřeby řídí dopravu nebo uzavírá na nezbytnou dobu chodník či silnici. Hasiči už odstranili rampouchy
hrozící pádem z několika desítek budov. Chodci, ale i parkující řidiči, by teď měli dbát maxi(tp)
mální obezřetnosti,“ uvedl ředitel děčínské městské policie Marcel Horák.		

Nejvíce používané jméno je Jan
Nové Město - V děčínské porodnici se v
loňském roce narodilo přes 700 dětí. První
letošní miminko je holčička Barbora.
V děčínské nemocnici se v loňském roce narodilo 706 dětí. V samotném Děčíně miminek
přibylo pouze 546. „Ten rozdíl je daný tím, že
ne všechna miminka, která se narodí v naší
nemocnici, jsou z Děčína. Jezdí k nám rodit
maminky také z jiných měst,“ vysvětlila Zdenka Machačová z oddělení správních agend a
matriky. Na vítání občánků jsou zvaní rodiče a
miminka, která se narodila v naší nemocnici.
„Rádi bychom přivítali i naše občánky, kteří se
narodili jinde, bohužel o nich nevíme. Budeme velice rádi, když se rodiče sami přihlásí na
telefonním čísle 412 591 215,“ řekla Zdenka
Machačová. V roce 2010 se narodilo 5 dvojčat.
Nejvíce miminek se narodilo v měsíci březnu
a červnu. Ze jmen je nejoblíbenější jméno Jan,
tomu dalo jméno 25 rodičů, Elišek je 23. Mezi
další oblíbená jména patří Adam, Filip, Matěj,
Matyáš, Tadeáš, Kryštof, a Jakub. Mezi holčič-

TSD sváží stromky do konce února
Děčín - Domácnosti v Děčíně se začaly v minulém týdnu zbavovat vánočních stromků.
Nejjednoduší způsob je nechat stromek vedle
kontejnerů na běžný odpad. Pracovníci technických služeb je opakovaně svážejí z celého
města.
„Technické služby budou stromky svážet až
do konce února, protože řada obyvatel města
se jich zbavuje až později než tradičně 6. ledna.

Stromky se štěpkují a vzniká materiál vhodný
pro další použití,“ říká Romana Silvarová, tisková mluvčí magistrátu.
Stromky se teoreticky hodí i pro zvířata v zoo
jako potrava. Ovšem jedině v případě, že jsou
dokonale odstrojeny. Jediný zapomenutý háček
by mohl zvířeti vážně poškodit zdraví a nebo
ho dokonce zabít. Navíc stromky jsou v lednu
(pwt)
přeschlé a pro zvířata už nevhodné.

 rozpis služeb zubní pohotovosti
Datum

Stomatolog

Adresa

Kontakt

15. -16. 1. 2011 MUDr. Charvátová Hana

U Přívozu 18/4, Děčín III - Staré Město

412 512 368

22. -23. 1. 2011 MUDr. Voborská Oluša

Myslbekova 404/23, Děčín I

412 519 624

29. - 30. 1. 2011 MUDr. Vojtěch Vladimír

U Plovárny 1190/14, Děčín I

412 502 216

Ordinační hodiny: 08: 00 – 11: 00 hod. Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto ale doporuču(mm)
jeme správnost uvedených informací před návštěvou lékaře vždy telefonicky ověřit. 			
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736 533 027
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e-mail: stavebnicinnost@finstavreal.cz
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BYTOVÁ
JÁDRA
NA KLÍÈ
dnù
do 14

- výstavba rodinných domù
- veškeré stavební práce
- plastová okna

SLEVA
30%

kami vedou jména Tereza, Adéla, Karolína,
Kristýna, Lucie, Veronika, Viktorie, Valérie,
ale také Vanesa. „V poslední době se začínají
objevovat klasická česká jména Josef, Václav,
Vítek a Vít,“ doplnila Zdenka Machačová. Z
celkových statistik vyplývá, že porodnost bude
zřejmě mírně klesat. „Prohlídneme-li si čísla
od roku 1969, kdy se narodilo 1 320 dětí, v
roce 1979 – 1413 novorozenců – ten se obecně považuje za silný ročník, v roce 1989 se
narodilo dětí už jen 927, nejméně se narodilo
miminek v roce 1999, bylo jich pouze 598. V
roce 2009 se narodilo 765 miminek. Silné ročníky si tedy většinou už děti pořídily,“ doplnila
Zdenka Machačová. V poslední době si rodiče začínají pořizovat děti v krátkém intervalu.
Například v listopadu přišly na svět v rozpětí
jednoho týdne sestřenice Viktorie a Valerie.
První narozené miminko v letošním roce je
Barbora Hyklová, která se narodila 1. 1. 2011
ve 3 hodiny ráno v děčínské porodnici. (smk)
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Zámecké bilancování
Děčín - Jaký byl rok 2010 z pohledu nejvýznamnější památky našeho města? Na to jsme
se zeptali ředitelky děčínského zámku Ivety Krupičkové.
Splnil minulý rok Vaše očekávání?
Myslím, že ano. Z větší části se nám podařilo uskutečnit, co jsme si naplánovali. Hned
na počátku roku jsme například otevřeli výstavu „Nálezy ze staré věže“, která představila
výsledky archeologického průzkumu na hlavním nádvoří zámku. V únoru jsme připravili
zimní sérii oblíbených nočních prohlídek,
jejichž výtěžek posílil sbírku na restaurování
obrazů. Na svátek sv. Jiří litoměřický biskup
Mons. Jan Baxant slavnostně znovuvysvětil
zámeckou kapli. V červnu byla pro návštěvníky poprvé zpřístupněna spojovací chodba
do kostela Povýšení sv. Kříže. Celý rok byl
navíc ve znamení výročí Fryderyka Chopina.
Jeho nezapomenutelným vrcholem byl recitál
vynikajícího českého klavíristy Ivo Kahánka,
který se konal na den přesně 175 let poté, co
Chopin zapsal Juže Thunové do památníku
slavný Děčínský valčík. A v neposlední řadě

se nám podařilo vrátit na děčínský zámek dalších 19 obrazů, pocházejících ze zámeckých
sbírek. Finanční prostředky na jejich restaurování jsme získali díky přeshraničnímu projektu „Hranice – 550 let Chebské smlouvy“,
financovaného EU z programu Ziel3/Cíl3.
Pěkně se to poslouchá, ale bylo v loňském
roce i něco, co vám radost neudělalo?
Samozřejmě, že ano. Ve druhé polovině léta
jsme zaznamenali prudký pokles návštěvnosti, na vině byly rozmary počasí, sever Čech
postihly v této době přívalové deště a některá
místa i bleskové povodně. Až do tohoto okamžiku jsme mohli doufat, že překonáme dosavadní rekord v návštěvnosti zámku. Věřím,
že se nám to podaří letos.
Jaké máte plány na letošní rok?
Tak především budeme pokračovat v zapo-

čatém díle a vrátíme do Děčína další desítku
obrazů. Návštěvníci je budou moci obdivovat již na jaře tohoto roku. V rámci projektu
Hranice se také na zámek přesune výstava
uměleckých děl současných českých a saských výtvarníků. Pracujeme na speciálních
prohlídkách zámku pro rodiny s malými
dětmi. Rádi bychom také navázali na loňský
chopinovský rok a připomněli zatím málo
známé přátelství rodiny Thunů s Wolfgangem Amadeem Mozartem. Nebudou chybět
ani noční prohlídky a Zámecké podvečery s
hudbou. Ostatně pokud jste ještě neokusili
specifickou atmosféru potemnělého zámku,
nemusíte čekat až do léta. Noční prohlídky
v zimním hávu se budou konat již 14., 21. a
28. ledna. Začínat se bude v 18 hodin, takže
si tento zážitek mohou dopřát i rodiny s menšími dětmi. Na jaře bychom také chtěli připomenout 20. výročí prvního otevření zámecké
brány po odchodu sovětské armády.
Děkuji za rozhovor a přeji Vám hodně spo(z)
kojených návštěvníků.		

Dobrovolník roku
2010
Ocenění pro ty, kteří dávají část sebe
V rámci Evropského roku dobrovolnictví vyzýváme děčínské organizace, ve kterých jsou
nějakým způsobem činné osoby, jež za svojí práci nedostávají ﬁnanční odměnu,
ale přesto pomáhají (tedy DOBROVOLNÍCI) k zaslání nominace na
DOBROVOLNÍKA ROKU 2010.
Dobrovolníci nemusí být oﬁciálně registrovaní. Může to být člověk, který nezištně,
pravidelně pomáhá v organizaci, např. trenér, vedoucí dětských táborů, organizátor
kulturních akcí, žena, která nosí oběd seniorům. Důležité je, že vykonává činnost
z vlastní vůle a bezplatně.
První ročník Dobrovolníka roku organizuje občanské sdružení Slunečnice pod záštitou
primátora Statutárního města Děčín Františka Pelanta, MŠMT a MVČR.
Slavnostní ceremoniál proběhne 1.3. 2011 v 18 hodin ve Velkém sále děčínského zámku.
Ocenění převezme z rukou primátora 5 dobrovolníků působící v oblastech kultury,
sportu, sociálně-zdravotní, dětí a mládeže a jiné.
Vaše nominace prosím zašlete na adresu Slunečnice o.s., Dobrovolnické centrum,
Hudečkova 1, 405 01 Děčín 1, nebo elektronicky na Emailovou adresu:
minden@slundecin.org nejpozději do 31.1. 2011.
Formulář pro nominaci Vašeho dobrovolníka je přiložen, nebo je k dispozici
ke stažení na webových stránkách www.slundecin.org

Do divadla
přijede Jiří Korn
s 4TET

Náležitosti návrhu:
•Charakteristika a kontaktní údaje navrhovatele
•Základní osobní údaje a kontaktní spojení na kandidáta ceny Dobrovolník roku 2011
•Popis činnosti kandidáta ceny Dobrovolník roku 2011 a hlavní důvody jeho navržení
•Uvedení, do které z oblastí nominovaný spadá/kultura/sport/oblast sociálně-zdravotní/
oblast děti a mládež/ostatní
•Podmínkou udělení ceny je souhlas kandidáta se zveřejněním jeho jména a hlavního
důvodu, proč byl na cenu navržen,spolu se souhlasem být kontaktován médii.

Dobrovolník roku
2010
Ocenění pro ty, kteří dávají část sebe
V rámci Evropského roku dobrovolnictví vyzýváme děčínské organizace, ve kterých jsou
nějakým způsobem činné osoby, jež za svojí práci nedostávají ﬁnanční odměnu,
ale přesto pomáhají (tedy DOBROVOLNÍCI) k zaslání nominace na
DOBROVOLNÍKA ROKU 2010.
Dobrovolníci nemusí být oﬁciálně registrovaní. Může to být člověk, který nezištně,
pravidelně pomáhá v organizaci, např. trenér, vedoucí dětských táborů, organizátor
kulturních akcí, žena, která nosí oběd seniorům. Důležité je, že vykonává činnost
z vlastní vůle a bezplatně.

Podmokly - Od začátku roku běží předprodej vstupenek na koncert skupiny
4TET. Ten byl založen z iniciativy Jiřího
Korna v říjnu 2002.
Poprvé se tito „muži v černém” představili
skladbou „How Deep Is Your Love“ v provedení „a capella“. Bouřlivá reakce publika,
stoupající zájem posluchačů, vystoupení po
celé ČR i v zahraničí a časté účinkování v
televizních pořadech (Manéž Bolka Polívky, Miss 2003, Zlatá mříž, Gogošou…atd.).
Úžasné vokální výkony, nepřehlédnutelný
design kostýmů Marie Markové a Jana Boušky, překvapivě originální pojetí aranžmá a
neotřelé harmonie Jiřího Škorpíka i temperamentní herecké a „taneční” výkony všech
aktérů na jevišti…, to vše rozhodně nenechá
nikoho chladným a odměnou jsou jim vždy
vyprodané koncerty s nenapodobitelnou atmosférou, kterou můžete zažit i Vy v děčínském divadle 19. dubna.
Jen za první týden prodeje se prodalo skoro 100 vstupenek a pořadatelé očekávají, že
bude rychle vyprodáno, tak jako v jiných
městech.
Předprodej běží na www.vstupenkadecin.
cz nebo v pokladnách divadla, kina, zoo,
zámku, Střelnice nebo v cestovní agentuře
(jk)
Aloha na Tyršově ulici. 		

První ročník Dobrovolníka roku organizuje občanské sdružení Slunečnice pod záštitou
primátora Statutárního města Děčín Františka Pelanta, MŠMT a MVČR.
Slavnostní ceremoniál proběhne 1.3. 2011 v 18 hodin ve Velkém sále děčínského zámku.
Ocenění převezme z rukou primátora 5 dobrovolníků působící v oblastech kultury,
sportu, sociálně-zdravotní, dětí a mládeže a jiné.
Vaše nominace prosím zašlete na adresu Slunečnice o.s., Dobrovolnické centrum,
Hudečkova 1, 405 01 Děčín 1, nebo elektronicky na Emailovou adresu:
minden@slundecin.org nejpozději do 31.1. 2011.
Formulář pro nominaci Vašeho dobrovolníka je přiložen, nebo je k dispozici
ke stažení na webových stránkách www.slundecin.org
Náležitosti návrhu:
•Charakteristika a kontaktní údaje navrhovatele
•Základní osobní údaje a kontaktní spojení na kandidáta ceny Dobrovolník roku 2011
•Popis činnosti kandidáta ceny Dobrovolník roku 2011 a hlavní důvody jeho navržení
•Uvedení, do které z oblastí nominovaný spadá/kultura/sport/oblast sociálně-zdravotní/
oblast děti a mládež/ostatní
•Podmínkou udělení ceny je souhlas kandidáta se zveřejněním jeho jména a hlavního
důvodu, proč byl na cenu navržen,spolu se souhlasem být kontaktován médii.

Děčíňané vybrali
tisíc brýlí pro Afriku
Děčín - Dva měsíce měli lidé možnost
nosit nebo posílat nepotřebné brýle do
sběrných schránek umístěných na několika místech v Děčíně.
Mohli tak přispět do veřejné sbírky brýlí
pro Afriku, kterou pořádala dobrovolnická
kancelář Nemocnice Děčín, o.z. Sbírka byla

velmi úspěšná. Díky zájmu a aktivitě občanů Děčína se podařilo nashromáždit téměř
tisíc kusů použitých dioptrických brýlí.
Rádi bychom poděkovali všem, kteří se na
sbírce podíleli, také žákům a učitelům ZŠ
Nativity, ZŠ Dr. M. Tyrše a ZŠ Březová.
(Marcela Ridlová, koordinátorka dobrovolníků)

CANINO SALÓN
- støíhání a koupání pejskù
- úpravy drápkù
- dlouholetá praxe
- objednávky dennì

Tovární 208, Dìèín Boletice
tel.: 606 563 754
www.pudlharlekyn.websnadno.cz
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Silnice do Hřenska bude uzavřená
nejspíš až do jara
Hřensko - Hrozba pádu uvolněného skalního masivu zastavila provoz na silnici do
Hřenska. Provoz na silnici řídí speciální semafory napojené na systém hlídající skály.
Doprava byla uzavřena nejprve na pár hodin v první polovině prosince. Zpravodaj
informaci o krátkodobé uzavírce věnoval
prostor. Ovšem než byly výtisky vyrobeny
a doručeny do schránek, situace se znovu

změnila. Skála nad silnici zahrozila pádem a
doprava se uzavřela na trvalo.
Do Hřenska je možné se dostat je mnohakilometrovou objížďkou, což výrazně
komplikuje život místním obyvatelům a li-

MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN
PONDĚLÍ 17.1. | 19.00 | D2

KAŽDÝ ROK VE STEJNOU DOBU

Bernard Slade - Režie: jiří Menzel. Hrají: Veronika Freimanová, Zdeněk Žák.

kviduje podnikatele. Vedení obce požádalo
hejtmanku Janu Vaňhovou o vyhlášení stavu
nebezpečí, aby mohl pomoci stát a začala
okamžitá sanace masivu. Krajský úřad ale
žádosti nevyhověl, protože situace nesplňuje
podmínky dané zákonem pro vyhlášení mi(pwt)
mořádného stavu. 		

PÁTEK 21.1. | 19.00 | D1

VĚC MAKROPULOS

Karel Čapek - Režie: Věra Harajtová. Hrají: Kamila Sedlárová, Jiří Zapletal, aj.

NEDĚLE 23.1. | 15.00

NEBOJSA
Nedělní pohádka.

Jazz v La Garage
Noire
o R

ČTVRTEK 27.1. | 19.00

AMALIA DÝCHÁ ZHLUBOKA
Alina Nelega Cadariu - Veřejná generálka.

PÁTEK 28.1. | 19.00

AMALIA DÝCHÁ ZHLUBOKA

Jazz
kon ový
cer

Alina Nelega Cadariu - Slavnostní česká premiéra.

t

 informace z CSS

Jazz
ový

Podmokly - 4. února vystoupí v Děčíně,
poprvé sólově, vynikající česká jazzová
formace Robert Balzar Trio.
Její zakládající člen, Robert Balzar, si k
sobě v roce 1996 přizval pianistu Stanislava
Máchu a na bicí Jiřího Slavíčka. Od té doby
nahráli čtyři autorská alba: Travelling – český
kompaktní disk roku 1998, Alone – album
roku 2000, Overnight – nominace na cenu
Anděl 2005 a Tales s vynikajícím jazzovým
kytaristou Johnem Abercrombiem. RBTrio
je také vyhledávanou doprovodnou kapelou.
Nahrávali a koncertovali např. s J.A.R., Sexy
Dancers, Yvonne Sanchez, Martou Kubišovou, Hanou Hegerovou, Julian Nicholas
Quartet aj. Se zpěvákem Danem Bártou
vydali několik, kritiky velmi dobře hodnocených, alb. Novinkou roku 2010 vycházející
právě z této spolupráce je album Theyories.
La Garage Noire / kino Sněžník / 21h /
vstupné: 130 Kč na místě; 100 Kč – předprodej www.vstupenkadecin.cz.
Robert Balzar – kontrabas
„Výborně zní, jeho sóla jsou promyšlená a
dodává kapele ten správný sound“, hodnotí
George Mráz. Spolupracoval s hudebníky
typu Joe Newman, Benny Bailey, Tony Scott,
Benny Golson, Wynton Marsalis, Tony Lakatos, Victor Lewis, Craig Handy aj.
Stanislav Mácha - piano
Absolvent střední odborné školy výtvarné
v Praze. Vítěz Mezinárodního jazzového
festivalu v Karlových Varech se skupinou
The Four, spoluhráč Big Bandu Čs. Rozhlasu, Wyntona Marsalise, Nicholase Simiona,
Craiga Handyho aj.
Jiří Slavíček - bicí
Vystudoval konzervatoř v Ostravě. Během
svého působení spolupracoval mimo jiné s
osobnostmi jako Art Farmer, Craig Handy,
(vj)
John Abercrombie a dalšími.

Výběrové řízení

Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení jmenovaného místa vedoucího střediska Domov
pro seniory – Kamenická 755/195, Děčín 2.
Náplň práce:
- řízení střediska o celkovém počtu cca 60
zaměstnanců a 100 klientů
Požadujeme:
- ukončené vysokoškolské vzdělání 		
(sociálního směru výhodou)
- komunikační a řídící schopnosti
- praxe v oblasti řízení většího kolektivu
výhodou
- znalost platné legislativy 			
(zák. č. 108/2006 Sb.)
- zodpovědnost a spolehlivost
- dobrá znalost MS Office
- znalost programu Cygnus výhodou
- řidičský průkaz výhodou
Nabízíme:
- plat v 11. platové třídě
- pružnou pracovní dobu
- 5 týdnů dovolené
- příspěvek na stravování
- možnost dalšího vzdělávání
- nástup 1. 2. 2011 nebo dle dohody
Své CV zasílejte do 25. ledna 2011 na adresu:
- Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.,
U Plovárny 1190, 405 02 Děčín 1, nebo na
(css)
e-mail: sittichova@cssdecin.cz.

Soutěž pro všechny
Děčín - Centrum Cesta do světa vyhlašuje
5. ročník výtvarné soutěže pro všechny, kteří
chtějí předvést svůj talent v tématu „stopy a
otisky“ (myslí, srdcí, Země, předmětů a detailů).
- podepsaná díla přijímáme osobně či poštou od 16. ledna do 18.
března 2011 přímo ve Slunečnici, o.s., v Hudečkově ul.1/664,
40501 Děčín 1 (nedaleko gymnasia)
- soutěž je určena všem - jednotlivcům i skupinám (NEJEN!) s postižením; omezení se týká pouze věku - spodní hranici tvoří 11let
- díla musí být podepsaná, s označením věku, místa bydliště a
telefonu autora
- tvar, materiál a výtvarná technika jsou libovolné - můžete tvořit
prostorová i plošná díla
- doporučená velikost plošného díla je A1 a větší
Výtvarné workshopy pro všechny:
- 2. února od 16 hodin v galerii ARTMATERIAL.CZ (barierový přístup) – předváděcí
dílna - přijďte se podívat jak tvoří umělci , Zámecká 7, Děčín 1
- 19. února od 10 hodin v zámecké kavárně
palačinkárně Na cestě - dílna pro veřejnost přijďte si vyzkoušet, jaké je to být umělec
- 2. března od 16 hodin - třetí svět je plný otisků - dílna spojená s aktivitami sdružení Zelená
pro planetu
Garanty soutěže a vyhodnocení budou tentokrát MgA. Dmitrij Pljonkin, výtvarník, galerista, spoluzakladatel a art-manager sdružení
ARTCZECH.COM o.s. a Mgr. Radek Špáta,
předseda sdružení Zelená pro planetu.
Na tři autory soutěžních děl, která zaujmou
nezávislou porotu nejvíce, čekají krásné výtvarné i sladké ceny.
Vernisáž výstavy soutěžících děl s vyhlášením
vítězů se uskuteční 29. března, úterý 2011, v 17
hodin v prostorách v vegetariánské restaurace
Kašmír v Anenské ulici.
Info: Veronika Třebická Tomanová, e-mail:
trebická@slundecin.org, tel.: 737 502 295. (c)

WWW.DIVADLODECIN.CZ
TEL.: 412 530 630

Po 17.

18.00

Kmotr

Út 18.

19.00

The Social Network

St 19.

19.00

The Social Network

Čt 20.

18.00

Gulliverovy cesty

Pá 21.

17.30
20.00

Gulliverovy cesty
Nevinnost

So 22.

15.30
17.30
20.00

Jak stařeček měnil
Gulliverovy cesty
Nevinnost

Ne 23.

13.00
16.45

Gulliverovy cesty
Class Concert a Giselle - balet

Po 24.

18.00

Kmotr II.

Út 25.

10.00
19.00

Román pro muže
Nevinnost

St 26.

19.00

Nevinnost

Čt 27.

19.00

Temná krajina

Pá 28.

17.30
20.00

Temná krajina
Paranormal activity II

So 29.

15.30
17.30
20.00

Dobrodružství na pasece II
Temná krajina
Paranormal activity II

Ne 30.

17.30
20.00

Temná krajina
Paranormal activity II

Po 31.

19.00

Neúplatní

WWW.KINOSNEZNIK.CZ

LA GARAGE NOIRE

TRIO TRIO
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4. koncert KPH

Ro
Sta bert B
Jiří nisla alzar
Sla v M / ko
víč ách ntr
ww
ek
a
w.r
/ bi a / pia bas
obe
cí
no
r tb
alz
ar.
cz

Ro BAL ert
b
LZAert ZAR
ob R

LZAert
t R
R

JAN ŠKRDLÍK - VIOLONCELLO
ŠÁRKA BESPERÁTOVÁ - KLAVÍR

kon Jazzov TR TRIO TR
I
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STŘEDA 26.1. | 19.00 | K

TEL.: 412 531 431

21.1. /22.00/

HEADLINE + HOST
Koncert děčínské kapely

27.1. /20.00/ Kinokavárna

DEN SEDMÝ – OSMÁ NOC
lm Evalda Šorma
28.1. /22.00/

KVĚTY

Koncert brněnské kapely
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Přehled změn v působnosti MPSV v roce 2011
ČR - V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti Ministerstva práce a sociálních
věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění:

ZÁKONÍK
PRÁCE

· Podpora v nezaměstnanosti
· Důchody
· Zákoník práce
· Rodičovský příspěvek
· Porodné
· Sociální příplatek
· Příspěvek na péči
· Nemocenské pojištění
· Příspěvek na bydlení

PODPORA
V NEZAMĚSTNANOSTI
Pro podmínky nároku na pobírání podpory v nezaměstnanosti (PvN) budou od
nového roku platit některá nová pravidla.
Zaveden bude například tzv. překlenovací
příspěvek. Ten bude náležet těm osobám,
které se rozhodnou řešit nezaměstnanost
zahájením samostatné výdělečné činnosti.
Úřad práce poskytne zájemcům na základě
dohody příspěvek na zřízení společensky
účelného pracovního místa. Překlenovací
příspěvek bude možné vyplácet nejdéle po
dobu pěti měsíců a jeho výše se bude odvíjet
od průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního
roku předcházejícího tomu kalendářnímu
roku, ve kterém byla uzavřena dohoda o
poskytnutí překlenovacího příspěvku (např.
průměrná mzda v národním hospodářství
za 1. až 3. čtvrtletí roku 2009 činila 22 896
Kč).
Dále se jedná vyloučení souběhu výkonu
tzv. nekolidujícího zaměstnání a pobírání
PvN. Dojde také ke snížení PvN na 45%
průměrného měsíčního čistého výdělku
nebo vyměřovacího základu po celou podpůrčí dobu, a to těm uchazečům, kteří bez
vážných důvodů, které vyjmenovává zákoník práce (například péče o dítě, závažné
rodinné či zdravotní důvody apod.) sami
ukončí zaměstnání. PvN nebude, nově, poskytována také tomu uchazeči o zaměstnání,
kterému náleží zákonné odstupné, odbytné
nebo odchodné – podpůrčí doba pro poskytování PvN se v těchto případech nebude
krátit, pouze se posune její počátek o dobu,
po kterou uchazeči o zaměstnání přísluší zákonné odstupné, odbytné nebo odchodné.

VALORIZACE
DŮCHODŮ

Dochází ke sjednocení částky vyplacené na
rodičovském příspěvku (RoP) ve dvouleté a
čtyřleté variantě čerpání. Navržených variant
změny bylo několik a nakonec byla zvolena
varianta, kde se nemění částky měsíčních
výší rodičovského příspěvku, ale úspory je
dosaženo změnou délky pobírání základní a
snížené výměry rodičovského příspěvku.
Změnou v čerpání rodičovského příspěvku,
která začne platit 1. ledna 2011, bude pouze
předsunutí termínu volby tříleté varianty
čerpání z 21. měsíce věku dítěte na 9. měsíc

Od 1. ledna 2011 se snižuje příspěvek
na péči v prvním stupni závislosti dospělých osob (u mladistvých do 18 let zůstává
na dnešních 3 000 Kč) z 2 000 Kč na 800
Kč. Výše 800 Kč plně odpovídá intenzitě a
náročnosti péče u tohoto nejnižšího typu
závislosti, příspěvek v této kategorii nemá
charakter přímé pomoci, u vyšších stupňů
závislosti zůstává příspěvek stejný. Například lidé, kteří potřebují 24 hodinovou
pomoc, jsou ve čtvrtém stupni závislosti a
příspěvek na péči činí 12 tisíc Kč měsíčně.

SOCIÁLNÍ
PŘÍPLATEK
Sociální příplatek bude s účinností od 1.
1. 2011 náležet rodinám se zdravotně postiženým členem, tzn. v případech: kdy rodič
pečuje o dlouhodobě nemocné dítě, dlouhodobě zdravotně postižené dítě či dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě. A také
v případech, kdy alespoň jeden z rodičů
je dlouhodobě těžce zdravotně postižený,
nebo jsou nezaopatřeným dítětem, které
je dlouhodobě zdravotně postižené nebo
dlouhodobě nemocné.

časné pracovní neschopnosti či karantény.
Maximální vyměřovací základ činí 72násobek průměrné mzdy, 1,781.280 korun.

PŘÍSPĚVEK
NA BYDLENÍ

Osoby samostatně výdělečně činné
Sazba pojistného na nemocenské pojištění se navyšuje z původních 1,4 procenta na
2,3 procenta. Částka minimální výše měsíčního základu pro placení pojistného na
nemocenské pojištění zůstává ve stejné výši
jako před 1. 1. 2011, 4000 korun. Minimální
pojistné tedy činí 92 korun (2,3 procenta z
minimálního měsíčního základu 4000 korun). Měsíční základ pro placení pojistného
na nemocenské pojištění nesmí být vyšší
než měsíční vyměřovací základ pro placení
záloh na pojistné na důchodové pojištění.
Výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti u nemocensky pojištěné OSVČ se z
důvodu její dobrovolné účasti na nemocenském pojištění stává od 1. 1. 2011 výkonem
hlavní samostatné výdělečné činnosti.
Částka maximální výše měsíčního základu
bude s účinností od 1. 1. 2011 nově omezena
svou výší, která nesmí být vyšší než měsíční
vyměřovací základ pro placení záloh na pojistné na důchodové pojištění.
- pokud OSVČ nebyla povinna platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění, pak
jí od 1. 1. 2011 tato povinnost vzniká, a to
v částce aspoň 1807 korun měsíčně (29,2
procenta z minimálního měsíčního vyměřovacího základu 6185 korun),
- pokud byla povinna zálohy platit, ale z
nižšího než minimálního měsíčního vyměřovacího základu pro hlavní samostatnou
výdělečnou činnost, je povinna doplatit
Rozdíl mezi částkou záloh na pojistném,
kterou zaplatila a kterou z částky 6185 korun zaplatit má.
Maximální platba pojistného na NP bude
činit 3415 korun (2,3 procenta z 148.440
korun).

Od ledna 2011 se mění i jedna z podmínek
nároku na příspěvek na bydlení, a to částky
stanovené zákonem pro určení nároku a výpočet výše dávky. Nařízení vlády týkající se
příspěvku na bydlení aktualizuje výši nákladů na bydlení rozhodnou pro stanovení příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory
(viz tabulky). Stanoví výše nákladů srovnatelných nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních s
nákladů na bydlení pro rok 2011.

Počet osob
v rodině podle
§ 7 odst. 6
zákona

NEMOCENSKÉ
POJIŠTĚNÍ
Procentní sazba z denního vyměřovacího
základu zůstává na stejné výši jako v roce
2010, a to 60 procent ode dne, od něhož
již nenáleží náhrada mzdy podle zákoníku
práce do konce trvání dočasné pracovní
neschopnosti či karantény. Nemocenská
se bude nově poskytovat namísto od 15.
dne až od 22. dne trvání dočasné pracovní
neschopnosti či karantény zaměstnance. V
období prvních 21 kalendářních dnů trvání
dočasné pracovní neschopnosti (karantény)
zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům
podle zákoníku práce náhradu mzdy.
Zůstává v platnosti, že za první tři pracovní dny dočasné pracovní neschopnosti nenáleží zaměstnanci náhrada mzdy či platu.
Pojistné na sociální zabezpečení
Sazba pojistného na sociální zabezpečení
pro zaměstnavatele činí 25 procent jejich
vyměřovacího základu. Pro zaměstnavatele
se ruší možnost odpočtu poloviny náhrady
mzdy při dočasné pracovní neschopnosti či
karantény. Zaměstnavatel s počtem do 25
zaměstnanců se může přihlásit k placení
pojistného na nemocenské pojištění s vyšší
sazbou 3,3 procenta a bude si moci odečíst z
odváděného pojistného polovinu z náhrady
mzdy vyplácené za období do 21. dne do-

50 000 –
99 999

10 000 –
49 999

do 9 999

6 363
9 183
12 557
15 744

5 117
7 478
10 328
13 055

4 863
7 130
9 872
12 506

4 406
6 505
9 056
11 521

4 293
6 350
8 852
11 276

Výše částek normativních nákladů na bydlení pro období od 1. ledna do 31. prosince
2011 v družstevních bytech a bytech vlastníků
Počet osob
v rodině podle
§ 7 odst. 6
zákona

jedna
dvě
tři
čtyři a více

Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč
Praha

více než
100 000

50 000 –
99 999

10 000 –
49 999

do 9 999

3 723
5 584
7 818
9 950

3 723
5 584
7 818
9 950

3 723
5 584
7 818
9 950

3 723
5 584
7 818
9 950

3 723
5 584
7 818
9 950

(Viktorie Plívová, vedoucí tiskového oddělení
a tisková mluvčí MPSV)
Tisková zpráva

dvouletá varianta
čerpání (po PPM)

tříletá varianta
čerpání (po PPM)

počet měsíců,
po které je RoP
pobírán

celková částka
v Kč

19
0
0
19

216 600
0
0
216 600

počet měsíců,
po které je RoP
pobírán

celková částka
v Kč

0
31
0
31

0
235 600
0
235 600

čtyřletá varianta
čerpání (bez PPM) PŘEHLED ZMĚN V PŮ

roce 2011 dochází
počet V
měsíců,
celková k celé řadě zm
věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění:
po které je RoP
částka v Kč
pobírán  Podpora v nezaměstnanosti

0
9
39
48










Důchody
0
Zákoník práce
Rodičovský příspěvek
68 400
Porodné
Sociální
148příplatek
200
Příspěvek na péči
216 600pojištění
Nemocenské
Příspěvek na bydlení

PODPORA V NEZAMĚSTNANOSTI

Pro podmínky nároku na pobírání podp
platit některá nová pravidla. Zaveden
bude náležet těm osobám, kteří s
samostatné výdělečné činnosti. Úř
příspěvek na zřízení společensky účeln
možné vyplácet nejdéle po dobu pěti
mzdy v národním hospodářství z
předcházejícího tomu kalendářnímu r
překlenovacího příspěvku (např. prům
čtvrtletí roku 2009 činila 22 896 Kč).

21. 12. 2010

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

11 400
7 600
3 800

jedna
dvě
tři
čtyři a více

více než
100 000

Podpora v nezaměstnanosti
Důchody
Zákoník práce
Rodičovský příspěvek
Porodné
Sociální příplatek
Příspěvek na péči
Nemocenské pojištění
Příspěvek na bydlení

zvýšená
základní
snížená
čerpání celkem

Předpokládané zvýšení nákladů na příspěvek na bydlení z důvodu přijetí nařízení
vlády pro rok 2011 činí 671 milionů korun.

Praha

V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních
věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění:

výše RoP
v Kč/měsíc

Měsíční výše částek, které se započítávají za pevná paliva (v Kč)
Počet osob 1.1. 2010 až 1.1. 2011 až
v rodině
31.12. 2010 31.12. 2011
jedna
628
637
dvě
859
872
tři
1 124
1 140
čtyři a více
1 388
1 409

Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč

Tisková zpráva

výměra RoP

Měsíční výše nákladů srovnatelných
s nájemným (v Kč)
Počet osob 1.1. 2010 až 1.1. 2011 až
v rodině
31.12. 2010 31.12. 2011
jedna
1290
1 568
dvě
1765
2 145
tři
2309
2 805
čtyři a více
2784
3 383

Výše částek normativních nákladů na bydlení pro období od 1. ledna do 31. prosince
2011 v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy











po zvýšení
6 210
7 249
8 288
9 327
10 366
11 405
12 444
13 483
14 522
15 561
20 756
31 146

PŘÍSPĚVEK
NA PÉČI

PODPORA V NEZAMĚSTNANOSTI

(v Kč/ měsíc)

Na porodné bude mít nárok pouze žena při
narození prvního živě narozeného dítěte.
Pro nárok se dále bude posuzovat příjem
rodiny, který nesmí přesáhnout 2,4násobek
životního minima. Pro stanovení životního
minima se přitom započítává i narozené
dítě/děti. V praxi to znamená, že pokud se
dítě narodí osamělé matce, je hraniční příjem, do kterého porodné náleží 10 752 Kč,
tj. 2,4*(2 880+1600). U prvního dítěte páru
bude hraniční příjem pro nárok na porodné
16 992 Kč, tj. 2,4*(2880+2600+1600).

Pro podmínky nároku na pobírání podpory v nezaměstnanosti (PvN) budou od nového roku
platit některá nová pravidla. Zaveden bude například tzv. překlenovací příspěvek. Ten
bude náležet těm osobám, kteří se rozhodnou řešit nezaměstnanost zahájením
samostatné výdělečné činnosti. Úřad práce poskytne zájemcům na základě dohody
příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa. Překlenovací příspěvek bude
možné vyplácet nejdéle po dobu pěti měsíců a jeho výše se bude odvíjet od průměrné
mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku
předcházejícího tomu kalendářnímu roku, ve kterém byla uzavřena dohoda o poskytnutí
překlenovacího příspěvku (např. průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3.
čtvrtletí roku 2009 činila 22 896 Kč).

Výše důchodu

(v Kč/ měsíc)

Dále se jedná vyloučení souběhu výkonu tzv. nekolidujícího zaměstnání a pobírání
PvN. Dojde také ke snížení PvN na 45% průměrného měsíčního čistého výdělku nebo
vyměřovacího základu po celou podpůrčí dobu, a to těm uchazečům, kteří bez vážných
důvodů, které vyjmenovává zákoník práce (například péče o dítě, závažné rodinné či
zdravotní důvody apod.) sami ukončí zaměstnání. PvN nebude, nově, poskytována
také tomu uchazeči o zaměstnání, kterému náleží zákonné odstupné, odbytné nebo
odchodné – podpůrčí doba pro poskytování PvN se v těchto případech nebude krátit,
pouze se posune její počátek o dobu, po kterou uchazeči o zaměstnání přísluší zákonné
odstupné, odbytné nebo odchodné.

věku dítěte. Tím zároveň dojde u čtyřleté varianty ke zkrácení doby, po kterou se čerpá
rodičovský příspěvek v základní výměře 7
600 Kč.
To v praxi znamená, že:
- podmínky nároku na rodičovský příspěvek ve zvýšené výměře 11 400 Kč měsíčně s
dobou čerpání do dvou let věku nejmladšího
dítěte se nemění
- pokud bude rodič splňovat podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství podle
zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském
pojištění, může si do konce 10. měsíce věku
nejmladšího dítěte zvolit čerpání rodičovského příspěvku do 3 let věku dítěte a tedy
i rodičovský příspěvek v základní výměře 7
600 Kč měsíčně
- u čtyřleté varianty bude nově náležet rodičovský příspěvek v základní výměře 7 600 Kč
měsíčně jen do 9 měsíců věku nejmladšího
dítěte a od 10. měsíce věku dítěte se rodičovský příspěvek bude vyplácet v nižší výměře 3
800 Kč měsíčně až do 4 let věku dítěte.
Rodiče, kteří k 1. lednu 2011 neprovedli
volbu, a mají dítě starší 9 měsíců a mladší 23
měsíců věku, mohou volbu tříleté varianty
čerpání rodičovského příspěvku provést do
konce února 2011.
Rodiče, jejichž dítě v lednu 2011 dosáhne
věku 9 měsíců, pokud volbu tříleté varianty
čerpání RoP dosud neprovedli, mohou ji
provést do konce ledna 2011.
Rodiče, kteří volbu varianty čerpání RoP
již provedli, nemohou ji změnit.
Výměra RoP je uvedena dole pod textem.
VALORIZACE DŮCHODŮ

Výše důchodu

před zvýšením
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RODIČOVSKÝ
PŘÍSPĚVEK

Od 1. 1. 2011 dochází ke zvýšení důchodů, vč. invalidních, vdovských i sirotčích a
průměrný starobní důchod se zvýší o 371 Kč na 10 494 Kč. Základní výměra
důchodu se zvyšuje o 60 Kč ze 2 170 Kč na 2 230 Kč. Procentní výměra starobního,
invalidního vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu přiznaného před 1. lednem
2011 vzroste o 3, 9 %.

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
Viktorie Plívová, vedoucí tiskového oddělení, tel.: 221 922 809
e-mail: viktorie.plivova@mpvs.cz
www.mpsv.cz

Od 1. 1. 2011 dochází ke zvýšení důchodů,
vč. invalidních, vdovských i sirotčích a průměrný starobní důchod se zvýší o 371 Kč na
10 494 Kč.
Základní výměra důchodu se zvyšuje o 60
Kč ze 2 170 Kč na 2 230 Kč.
Procentní výměra starobního, invalidního
vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu přiznaného před 1. lednem 2011 vzroste
o 3,9 %.

Od nového roku 2011 dochází k některým
změnám v pracovněprávní legislativě. Nově
bude například upravena povinná písemná forma dohody o provedení práce, pod
sankcí neplatnosti smlouvy za porušení této
povinnosti.
Dále se jedná o prodloužení dob hrazení
náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti zaměstnavatelem na 21 kalendářních dnů a s tím související nemožnost
zrušit pracovní poměr ve zkušební době po
dobu prvních 21 kalendářních dnů pracovní neschopnosti. Zaměstnavatel tak nebude
moci se zaměstnancem zrušit pracovní poměr v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 v době prvních 21 kalendářních
dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti.
V souvislosti se snížením výdajů na odměňování zaměstnanců ve veřejném sektoru se
mění ustanovení § 123 odst. 6 zákoníku práce - pokud jde o zmocnění pro vládu k vydání nařízení vlády, kterým se stanoví i okruh
zaměstnanců, u kterých může zaměstnavatel
určit platový tarif v rámci rozpětí platových
tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší
platový stupeň příslušné platové třídy nebo
se kterými může zaměstnavatel sjednat
smluvní plat. Současně se zrušily parametry
pro stanovení stupnic platových tarifů a tato
možnost je ponechána vládě.

PORODNÉ

Dále se jedná vyloučení souběhu v
PvN. Dojde také ke snížení PvN na 4
vyměřovacího základu po celou podpů
důvodů, které vyjmenovává zákoník
zdravotní důvody apod.) sami ukon
také tomu uchazeči o zaměstnání, k
odchodné – podpůrčí doba pro posk
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Děčínská zoo se raduje
ze dvou přírůstků
Pastýřská stěna - Velká radost nyní panuje v děčínské zoo. Mohou za ni nově narozená
mláďata.
První z přírůstků přišel na svět ještě v loňském roce a byl skoro dárkem pod vánoční
stromeček. V pavilonu opic se 23. prosince
narodilo mládě makaka chocholatého. Jde o
malého samečka, jehož matkou se stala dvanáctiletá samice Buffy. „Rádi bychom se o to,
že se nám u makaků narodilo další mládě,
podělili již mnohem dříve, ale protože samice Buffy byla prvorodičkou, čekali jsme se

zveřejněním informace až do doby, kdy bylo
jisté, že mládě přežije,“ uvedl zoolog Roman
Řehák. Matka se o malého Hitama, jak jej
již stihly ošetřovatelky pojmenovat, stará
výborně. Z přírůstku mají radost nejen ošetřovatelé, ale také ostatní členové opičí tlupy.
„Především mláďata – Satu, Sura a Bayi – se
o malého zajímají nejvíce. Nejraději by ho
chtěli mít už jen pro sebe, aby s ním moh-

V poliklinice se plave ve slané vodě
Děčín - Bazén v Aqua clubu Ledňáček,
který je určen výhradně pro kojence a
batolata, nabízí svým plaváčkům slanou
vodu.
Jde o proces sanitizace vody pomocí elektrolýzy mírně slané vody. Získá se tak čirá,
mírně slaná voda. Mírně slanou je myšlena
salinita v rozmezí 0,4-0,5 %, tu lze přirovnat
ke složení lidských slz (0,8 %). Otevřít oči při
potápění v bazénu není proto nepříjemné.
Mírně slaná voda je přirozeně antiseptická,
nezpůsobuje pálení a červenání očí. Mořská
sůl také pomáhá léčit kožní onemocnění
a defekty. Voda ošetřená tímto způsobem,
navíc eliminuje nepříjemný zápach, který
vzniká při dezinfekci běžnými chlorovými
přípravky.
Výška hladiny vody v bazénu je 120 cm a
teplota 33-34°C.
Klub dále nabízí příjemné uzavřené prostředí s převlékárnami a dětský koutek s
posezením pro maminky, kde si mohou své
dětičky nakrmit a vzájemně si popovídat při
kafíčku.
A jaký má plavání vliv na psychický a fyzický vývoj kojenců a batolat? Ukazuje se,
že plavání je prospěšné nejen jako příjemná
společná aktivita rodičů s dětmi, ale že u
dítěte vede k lepší koordinaci pohybů, k otužování a v neposlední řadě vede příjemný tělesný kontakt dítěte a jeho rodiče ve vodním
prostředí k prohloubení vzájemných vztahů.
Počátky života jsou spojeny s vodním prostředím. Díky plavání vracíme dítě do prostředí, kde se zdárně vyvíjelo a kde mu bylo
dobře. Pravidelný pobyt ve vodě, plavání a
potápění jsou jednou z možností, jak rozvíjet dovednosti, návyky dítěte a podpořit jeho
správný vývoj.

Ministerstvo vnitra školilo
asistenty prevence

Malé dítě má větší předpoklady pro plavání
než dospělý, má nižší hustotu těla, rozložení
svalstva a parametry těla více vyhovují vznášení se ve vodě. Přesto není novorozenec
schopen sám plavat v žádné poloze, neboť
má slabé šíjové svalstvo.
S plaváním je nejlépe začít hned po narození, po zahojení pupíku, ale je nutno si
uvědomit, že někteří nováčci mohou mít
problémy, nikoliv pro svůj věk, ale pro již
získané návyky.
Plavání pozitivně ovlivňuje fyzický a
psychický vývoj dítěte. Příznivě ovlivňuje
srdeční cévní systém, dochází k zesílení srdečního svalu a zvětšení srdečních komor,
dochází ke zvýšení vitální kapacity plic a tím
je dýchání kvalitnější, uspokojuje psychické
potřeby dítěte, umožňuje rychlejší pohybový vývoj dítěte, zlepšuje střevní peristaltiku,
napomáhá k odstranění různých nedostatků
a vad držení těla, při plavání je odlehčován
podpůrný aparát, hlavně kosti a klouby, dochází k zesílení zádových svalů udržujících
správné zakřivení páteře, pobyt ve vodě příjemně unavuje, podporuje chuť k jídlu, díky
plavání jsou děti klidnější, vyrovnanější a
dobře prospívají.
K plavání dětí vede také jiný důvod. Jde o
záchranu života dítěte před utonutím, děti
dříve poznají vlivy vody, získají pro ni cit,
celkově zesílí. Je tedy předpoklad, že se naučí
dříve a lépe plavat.
Kurz plavání je místo a způsob, kde v dnešní době mohou děti a jejich rodiče získat
ty správné návyky a naučit se využít všech
možností, které voda ke hře i systematické
výuce nabízí. Že něco jako plavání kojenců a
batolat existuje, je obecně v povědomí a ro(lr)
dičovský zájem o plavání je velký.

li skotačit,“ prozradila ošetřovatelka Šárka
Bodláková. Narozením Hitama se počet
opičí rodiny makaků rozšířil na osm. A ačkoliv jde již nyní o největší chovnou skupinu
makaků chocholatých v České republice, v
Děčíně si toto prvenství hodlají ještě letos
pojistit. „Během letošního roku by měl počet našich makaků stoupnout na deset. Další
dvě samice – Princezna a Faith – jsou totiž
březí,“ doplnil Řehák. Jméno Hitam pochází
z indonéštiny a znamená černý.
Titul prvního přírůstku roku 2011 si pak
na Tři krále vysloužilo hned 8 háďat hroznýšovce kubánského, kterého Zoo Děčín chová
v Expozici Rajské ostrovy. Jde již o druhý
úspěšný odchov hroznýšovců od otevření
expozice. „Zajímavostí tohoto druhu je, že
patří mezi vejcoživorodé, což znamená, že z
těla matky se rodí už životaschopná mláďata velká 60 až 70 centimetrů, která dokážou
sama lovit dospělé myši, mláďata křečků
nebo potkanů,“ vysvětlil zoolog. Hroznýšovci kubánští patří k temperamentním a
agresivním druhům hadů. Při krmení jsou
(zoo)
schopni škrtit až 3 myši zároveň.

Zloději vykradli
chráněnou dílnu
Děčín - Nářadí za tři sta tisíc korun si odnesli zloději z chráněné dílny Levrys.
Zaměstnáno je zde šestnáct zdravotně postižených lidí, kteří vyrábějí z plastů bazény
a zahradní jezírka. Právě speciální nářadí na
tavení plastů z dílny zmizelo. Výroba se zatím
nezastavila, protože pomohla dodavatelsky
firma, která zapůjčila nové nářadí. Do budoucna by mohl pomoci i úřad práce. (pwt)

Žena s dítětem
vyskočila z okna
Staré Město - Drama zažili o minulém
víkendu v Žerotínově ulici.
Z balkónu ve třetím patře vyskočila žena s
tříletou dcerou v náručí. Obě skončily v péči
lékařů, naštěstí nebyly v ohrožení života.
Policie začala vyšetřovat, zda se jednalo o
pokus o sebevraždu. Podle svědků byl z bytu
(pwt)
cítit plyn. 			

Boletice - Asistenti prevence kriminality,
kteří v řadě českých měst zapojených do
Programu prevence kriminality a extremismu pomáhají městské policii při dohledu nad veřejným pořádkem a bezpečností,
absolvovali v Děčíně školení pod vedením
psychologa Zdeňka Pankráce.
Jednalo se o první vzdělávací akci určenou
speciálně pro asistenty prevence kriminality,
kterých jen v Děčíně působí osm. Školení
zajišťoval Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR.
Školení se uskutečnilo v prostorách komunitního centra Kamarád, na jehož vybavení
mj. ministerstvo vnitra v letošním roce přispělo téměř třísettisícovou dotací. Během
kurzu byli asistenti seznámeni se systémem
prevence kriminality v České republice, s
postavením asistentů, základy psychologie,
komunikace s problémovými lidmi, praktickou aplikací některých právních norem
apod.

„Práci asistentů velmi bedlivě sleduji a
hodnotím velmi pozitivně. Je ale třeba neustále pracovat na tom, aby práce asistentů
byla profesionálnější, aby asistenti neustále
prohlubovali své znalosti a pracovní dovednosti. Proto aktivity v oblasti dalšího vzdělávání jednoznačně vítám. Vzdělávací kurzy,
které se budou vztahovat k práci asistentů
prevence kriminality, strážníků a policistů,
jsme zařadili i do Programu prevence kriminality na rok 2011,“ řekl děčínský primátor
František Pelant.
Ředitel děčínské městské policie Marcel
Horák doplnil, že nové připravované kurzy
se budou týkat problematiky terénní práce ve
vyloučených lokalitách a oblasti vyjednávání
a mediace. „Strážníci a asistenti se podílí na
řešení mnoha sporů, které pramení z mnohdy problematického soužití lidí. Chceme je
proto vybavit potřebnými teoretickými znalostmi i praktickými dovednostmi, které jim
(tp)
v práci pomohou,“ dodal Horák.

 z jednání zastupitelstva a rady města
Zastupitelstvo města dne 16.12.2010 schválilo:
- rozpočet statutárního města Děčín na rok 2011 s tím, že
veškeré výdaje provozního a kapitálového rozpočtu jsou závaznými ukazateli, jimiž jsou povinny se zodpovědné útvary
a městem zřízené organizace řídit;
- využití odvodu výtěžku z provozování výherních hracích
přístrojů účelově na údržbu veřejných prostranství a dětské
koutky;
rozhodlo
- o uzavření Smlouvy o zabezpečení ambulantní pohotovostní péče mezi statutárním městem Děčín a Krajskou zdravotní, a. s., Nemocnicí Děčín, o. z.;
vzalo na vědomí
- průběžnou informativní zprávu o průběhu IPRM Děčín zóna Centrum a IPRM Děčín – sídliště Staré Město;
- „Petici za zachování zdravotnických služeb v děčínské poliklinice, U Plovárny 14“, doručenou statutárnímu městu Děčín dne 01.12.2010 spolu s dopisy primátora města ze dne
02.12.2010 ministrovi práce a sociálních věcí a generálnímu
řediteli Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
kterými primátor města v záležitosti uvedené petice vyzývá
oba představitele vrcholných centrálních orgánů upustit od záměru převodu předmětné budovy na Ministerstvo práce a so-

ciálních věcí ČR pro administrativní účely a zachovat tak v budově stávající rozsah poskytovaných zdravotnických služeb;
navrhlo
- tyto zástupce města do orgánů obchodních společností, v
nichž má statutární město Děčín majetkovou účast:
a) Jaroslava Foldynu, MUDr. Ivana Stríbrského a Mojmíra
Skalu do představenstva a RSDr. Jaroslava Horáka do dozorčí
rady Dopravního podniku města Děčína, a.s.,
b) Šárku Zimovou Dostálovou do představenstva a Danielu
Trojanovou do dozorčí rady Technických služeb Děčín a.s.,
c) Hynka Plachého do dozorčí rady TERMA Děčín a.s., a to
k termínu konání nejbližší valné hromady;
Rada města dne 21. prosince 2010 zřídila
- oddělení neinvestičních projektů v útvaru tajemníka magistrátu města;
převedla
- agendu cestovního ruchu z odboru rozvoje do oddělení
kancelář primátora v odboru provozním a organizačním;
vydala
- nový Jednací řád Rady města Děčín s účinností od
1.1.2011.
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DÌÈÍN u Tesca

ÚSTÍ nad Labem - Všeboøice

TEPLICE - Olympia

tel.: 412 588 136
prodej@ford-homolka.cz

tel.: 475 316 926
homolka@ford-homolka.cz

tel.: 417 538 227
olympia@ford-homolka.cz

Každý z nás je rád
středem pozornosti

Ford Focus

1.6i Trend plus 5 dveřový

Výbava: klimatizace, 6x airbag, ESP, TCS, ABS, EBA, centrální zamykání + dálkové ovládání,
radio s CD přehrávačem, elektricky ovádaná přední okna, palubní počítač, elektricky
ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka, přední mlhová světla, bezzátkový systém
doplňování paliva, anatomicky tvarovaná přední sedadla, 4x kotoučové brzdy, 16“ kola.

jen za

VÝHODNÉ LEASINGY A ÚVÌRY

279.990 Kč

tel.: 475 201 734-744
e-mail: stastny@credium.cz

Zpravodaj BBC
bude besedovat
v Děčíně
Děčín - Malcolm Haslett
britský zpravodaj BBC,
který se specializuje na
země Středního Východu
a střední Evropy navštíví
19. ledna Děčín.
Ve farním sboru Českobratrské církve evangelické
v Bezručově ulici proběhne
v 19 hodin volný rozhovor s tímto významným
filosofem. „S naším hostem mohou návštěvníci
konverzovat anglicky, francouzsky a vzhledem
k jeho častým návštěvám také česky,“ řekl Petr
Čapek, farář Českobratrské církve evangelické.
Doktor Malcolm Haslett pochází ze Severního Irska, jeho vývoj posledních dvaceti let
zobrazil ve třech knihách. Studoval v Cambridgei, v rámci zahraniční výpomoci pracoval
jako učitel dva roky v Ruandě, pak se stal zaměstnancem BBC Londýn, kde po dobu 30 let
komentoval zvláště situaci ve východní Evropě
a na Středním Východě. Od roku 1970 velmi
často navštěvuje naši zemi, zde se účastní setká(smk)
vání mladých lidí. 		

Krásnostudenecká 1793
Děčín VI

tel.: 412 539 474
mobil: 603 530 117

Kompletní eleKtroinstalace v bytové
a průmyslové výstavbě

www.elektro3b.cz

Areál Výpřež se rozšířil o sportovně-odpočinkové centrum
Nové Město - V Děčíně je nové místo, kde si můžete zacvičit a poté relaxovat v sauně.
Vzniklo na výpadovce směrem na Liberec v areálu, kde je nyní restaurace Výpřež.
Moderně vybavené fitness se liší od ostatních ve městě. Více než na posilování se zaměřuje na areobní cvičení, tedy na sporty, při
kterých si zvyšujete kondici a můžete zhubnout.
„Chceme lidem v Děčíně nabídnout něco
nového. Prostor, kde je umístěné fitness, je
příjemný, s velkými okny, a přitom v soukromí. Každý může přijít, strávit tu tolik času,
kolik chce. Vstup není limitovaný hodinami
na rozdíl od jiných fitness. Můžete třeba běžet
na pásu tak dlouho, jak se Vám bude chtít,“
říká vedoucí celého areálu Petr Kopas.
Fitness nabízí i různé cvičební lekce, kde
hlavním kritériem je zábava a příjemné zasportování si. Na programu je zumba, fitbox
nebo v poslední době velice populární alpining, při kterém se simuluje chůze po horách.
Všechny hodiny vede rodák z Kuby a známý
boxer Miguel Velozo Lopez.

„Je řada těch, kteří si Miguela nedokáží
představit jako předcvičujícího například
zumbu. Ale on je vážně hodně dobrý. Je to
člověk obecně nadaný pro sport a jeho hodiny jsou zábava,“ říká Petr Kopas.

Fitness v nejbližší době rozjede i speciální
program pro maminky na mateřské dovolené.
Dopolední hodiny fitboxu budou doplněné
o službu hlídání dětí. Připravuje se i cvičení

pro seniory, během kterého budou se staršími lidmi pracovat vyškolené zdravotní sestry
a fyzioterapeuti. Cvičení bude zaměřeno na
správné držení těla a protažení jednotlivých
svalů. Fitness je otevřeno od 8:30 do 17 hodin
a vstupné je 70 korun bez omezení času.
V areálu je také nově otevřena sauna. Saunování je v Děčíně velmi populární, a protože
je tu jen málo míst, bývají sauny přeplněné.
Na Výpřeži je velká sauna s ochlazovacím bazénkem. V ceně vstupného navíc dostanete i
vybrané nealkoholické nápoje zdarma. I tady
platí, že vstup není nijak časově omezený a
můžete se saunovat, jak dlouho budete chtít.
„Základem je návštěvníky neomezovat.
Jinde máte přesně daný limit, který, pokud
ho překročíte, musíte platit. Ale nikdy přeci
nevíte, jak se budete ten den cítit, kolik času v
sauně vydržíte. Myšlenkou saunování je relaxace. To se neslučuje s hlídáním hodin nebo
krácením odpočinku mezi jednotlivými
vstupy do sauny, jen abyste dodrželi limit,“
vysvětluje Petr Kopas.

Sauna je otevřena každý den od 17 do 21 hodin. Ve středu má speciálně upravený provoz,
kdy mezi 17. a 19. hodinou je sauna vyčleněná
pouze pro ženy a následně je otevírací doba
prodloužena až do 22 hodin. Jednorázové
vstupné činní 70 korun a není třeba se dopředu objednávat.
Komplex budov byl před sametovou revolucí

pneuservisem a poté dlouho ležel ladem. Před
šesti lety tu vznikla dnes populární restaurace
Výpřež, která je známá svým tradičním přístupem k vaření.

„V naší kuchyni nenajdete žádné syntetické
náhražky. Když si objednáte vývar, dostanete
pravý vývar, a ne rozpuštěnou kostku. Vaříme
podle tradičních receptů tak, aby vynikla chuť
jednotlivých ingrediencí a pro naše zákazníky
byl oběd nebo večeře příjemný zážitek,“ říká
Petr Kopas. Na jídelním lístku najdete tradiční
českou kuchyni i jídla s exotickým nádechem.
Vedle restaurace, fitness a sauny funguje v areálu ještě hotel. Ten je v plném provozu teprve
pár týdnů.
„Ještě před oficiálním otevřením jsme ubytovali celou českou basketbalovou reprezentaci,
která měla v Děčíně tréninkový kemp. Poté tu
bydlel i tým lidí, kteří pořádali koncert Karla
Gotta a Evy Urbanové. Ubytovaní se lidem
líbí, je na klidném místě s dobrým parkováním a dalšími službami v jednom místě. Teď
je mimo sezónu, takže kapacitu naplněnou
nemáme,“ dodává Petr Kopas. Všechny informace k areálu Výpřež najdete na internetových
(pr)
stránkách www.hotel-vyprez.cz.

Městské erby míří do Brna
Děčín - Pokus o unikátní světový rekord
vrcholí. Městské znaky vytvořené z odpadových materiálů určených k recyklaci putují do
Brna.
Do pokusu o rekord se zapojilo 8 základních
nebo mateřských škol. Vyrobit městský znak z
odpadových materiálů se rozhodlo také několik
škol a školek v Děčíně. „Do soutěže jsme se zapojili, protože chceme reprezentovat naše město
v takto zajímavém projektu. Ve školce třídíme
odpad již několik let, nyní jsme ho využili k tomuto pokusu o rekord,“ řekla Božena Šmídová
z Mateřské školy Riegrova. Děti s pomocí paní
učitelek zhotovili erb z papíru a plastu. V Základní škole Komenského náměstí vytvářeli žáci 9.
tříd erb při hodinách praktik z přírodovědných
předmětů pod vedením paní učitelky Kotíkové
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z igelitových sáčků a tašek, víček od pet lahví, tetrapaků a barevných krabiček. V Ústeckém kraji
bylo vyrobeno 86 znaků měst. Díky projektu se
děti mohly seznámit se symbolikou městského
znaku, který vyjadřuje původ založení města.
Fotografie 1 025 hotových znaků umístěné na
www.znakymestaobci.cz jsou prezentací zručnosti a nápaditosti dětí, učitelů a dalších lidí
zapojených do projektu. K výrobě znaků byla
použita víčka PET lahví, plastové sáčky a tašky,
různé části plastových nádob, papír, ale také nápojové kartony nebo sklo. Na sklonku loňského
roku proběhly v celé České republice krajské
výstavy, které se ve dnech 13. - 16. ledna 2011
na veletrhu GO a REGIONTOUR 2011 v Brně
spojí v jednu velkou galerii. Cílem celé akce je
posílení aktivní účasti občanů na tříděném sběru odpadů v obcích a městech České republiky a
podpoření jejich odpovědného přístupu k životnímu prostředí. Rekord bude následně zapsán
Agenturou Dobrý den Pelhřimov do České
knihy rekordů. Více než půl roku trvající pokus
o světový rekord, který pořádá společnost EKOKOM, a.s.. Co do rozsahu nemá tento rekordní
(smk)
pokus v České republice srovnání.
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