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Zpravodaj města v novém
Dostala se Vám do ruky nová tiskovina města Děčín. Její podoba
symbolicky ukazuje změny, kterými dnes město Děčín prochází.
Prvním motivem je snaha šetřit.
Nová podoba zpravodaje
vznikla díky veřejnému výběrovému řízení, kdy se v soutěži
nabídek podařilo snížit náklady
na jedno vydání téměř o polovinu. Vedení města z úsporných
důvodů rozhodlo omezit náklad
a změnilo týdeník na čtrtnáctideník. Výsledkem veřejné soutěže
a omezením počtu vydání došlo k
úspoře města téměř ve výši 1,2
milionu korun.

nemůžeme vždy včas reagovat
na události, ani to není naším
cílem. Přestali jsme proto informovat o sportovních událostech
a omezujeme aktuální zpravodajství. O to více chceme poskytovat
informace o záměrech města.

Budou zde zveřejňovány všeFoto: Markéta Lakomá
chny investiční záměry města,
neboť naší povinností je zdůvod- Hladina Labe kulminovala v pondělí 17. 1. 2011 na výšce cca 750 cm.
nit před Vámi jejich potřebu. Bu- 		
Více informací k velké vodě čtěte na straně 2
deme se také snažit informovat
Snaha veřejně hospodařit o problémech města a o řešeních, města, kde cítíme vážné nedostat- spolehlivým zdrojem informací
s majetkem města bude prezen- která se nabízí.
ky.
a získá si Vaši důvěru.
tována i ve zpravodaji. Rádi
Změna vydavatele není bez
bychom zde informovali i o výV každém čísle bude proto ale- komplikací, neboť musíme měFrantišek Pelant
běrových řízeních na práce pro spoň jedna tematická dvoustrana. nit systém redakční práce. ChtěVlastimil Pažourek
město. Budeme ve zpravodaji V dnešním čísle je rozklad o roz- li bychom Vás čtenáře požádat
zveřejňovat i cennější parcely či počtu města. Můžete očekávat, o jistou míru tolerance, neboť
domy, které město nabízí k pro- že příště Vás budeme informovat nová tiskovina potřebuje čas, než
deji.
o novém systému zadávání veřej- se zavede a odladí očekávané
Úspora znamenala i změnu ných zakázek.
Z PRAVODAJ
provozní nedostatky.
některých rubrik ve zpravodaChystáme i zveřejnit představu
pokud jste nedostali
ji. S lhůtou vydání dva týdny o změně systému v zimní údržbě
Nový vydavatel se zavázal
ZPRAVODAJ
zajistit distribuci do všech čásdo své schránky, pište na:
tí města. Je tedy i na Vás nám
pomoci v kontrole, zda distribunebo volejte:
ce dobře funguje. Bez podnětů
od čtenářů nemáme šanci na nápravu.
MĚSTO DĚČÍN

Informační čtrnáctideník pro občany statutárního města Děčín

Kompletní úklidové služby

•
•
•

úklid domů a bytů
úklid kanceláří a firem
velkoobchod čistícími
prostředky

Lenka Nováková

e-mail: info@ladyl.cz

Tel.: 412 514 715
mobil: 777 888 905

http://www.ladyl.cz

Věříme, že i ve spolupráci
s Vámi bude městský zpravodaj
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Reportáž o povodňové
situaci na Labi
V polovině ledna došlo v důsledku tání a četných dešťových
srážek k zvednutí hladiny Labe. Tato situace si vyžádala svolání
povodňové komise a následně krizového štábu. Jednání štábu
se účastnili také starostové dotčených obcí. Obyvatelé města
byli informování pomocí sms info, internetových stránek města
a hlídkami městské policie.
Foto: Zdeněk Čvančara

Staroměstský most
Foto: Zdeněk Čvančara

Foto: Zdeněk Čvančara

Cyklostezka pod zámkem těsně před zaplavením
14. 1. 2011 v 11,00 hodin

15. 1. 2011 v 10,35 hodin

- stav Labe na vodočtu v Ústí
nad Labem 670 cm
- předkládaná kulminace v neděli
16. 1. cca 800 cm
- uzavřeno Staroměstské nábřeží
- uzavřen viadukt v Krokově uli14. 1. 2011 ve 12 hodin
ci, viadukt u východního nádraží bude zprovozněn během dne
- byl vyhlášen 3. stupeň povod- autobusová linka č. 4 do Březin
ňové aktivity na Labi
jezdí po Benešovské ulici
- uzavřen je viadukt za východ- řeka Ploučnice kulminovala
ním nádražím a v ulici Krokova - hrozí zaplavení suterénu budo- parkoviště pod restaurací
vy polikliniky
U Přístavu je nutné vyklidit,
bude zatopeno
16. 1. 2011 10,30 hodin
- parkoviště pod restaurací Slávie bude uzavřeno
- kulminaci Labe očekáváme
- garáže na Starém Městě budou
v ranních hodinách v pondělí
také zatopeny
17. 1. 2011 na výšce cca 750 cm
- v ulici Ve Vilách dojde k zato- - nově uzavřeno parkoviště pod
pení sklepů
Atlantikem
- budou se provádět opatření,
- silnice do Těchlovic je uzavřena
aby nedošlo k zatopení Pěti- autobusová doprava končí
mostí a kruhového objezdu
v Nebočadech
u Mototechny
- z objektu polikliniky se odčer- na zimním stadionu dojde
pává voda, dojde k demontáži
k přečerpávání čpavku
topení, po opadnutí vody bude
- v Plaveckém areálu na Starém
ihned namontováno zpět
Městě je ohrožena strojovna,
bude třeba ji zabezpečit
18. 1. 2011 v 18,15 hodin
- bude zaplavena silnice
na Jakuby
- zprůjezdněna Krokova ulice
- přístup pro rychlou lékařskou
- otevřena silnice č. 261 do Jakub
pomoc je zajištěn pomocí Čes- 		
kých drah, připraven je speciál
(smk)
ní vlak pro lékaře a sestru
- během dne dojde k zatopení
silnice do Horního, Prostřední
ho a Dolního Žlebu
- uzavřen je viadukt za východním nádražím

Foto: Zdeněk Čvančara

Parkoviště pod bývalým Atlantikem

Foto: Zdeněk Čvančara

Foto: Zdeněk Čvančara

Zaplavená cyklostezka pod železničním mostem

Foto: Jiří Sláma

Zaplavená silnice v Jakubech
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Budoucí prvňáčci byli u zápisu
Zápis do prvních tříd proběhl v pátek 21. ledna na všech základních školách v Děčíně. Předvést své dovednosti přišlo 557 dětí. Zda
všichni nastoupí v září do první třídy, bude jasné až koncem února.
Rozpoznat barvy, tvary, orientovat se v prostoru, vyprávět kratičký příběh, namalovat jednoduchý
obrázek musely děti, které přišly
v pátek k zápisu. Některé však do
školy 1. září nenastoupí. K zápisu
musí i ty děti, které nejsou na školu zralé. Rodiče by měli uvažovat
o odkladu vždy, kdy oni sami
nebo například učitelka mateřské
školy, pediatr, logoped mají pocit, že by dítě mohlo mít ve škole
problémy.
Pro školu nezralé dítě je například nesamostatné při oblékání,
jídle, osobní hygieně, je nepozorné, neklidné či nesoustředěné, při práci bývá zbrklé, či naopak velice pomalé, je ustrašené,
bázlivé, s vadami řeči či malou
slovní zásobou, se smyslovou

vadou, rozumově opožděné nebo
s poruchami chování. Žádost
o odklad je potřeba předložit řediteli školy spolu s potvrzením lékaře
a psychologa do května.
Pokud se rodiče s dětmi nemohli z vážných důvodů k zápisu dostavit, jsou povinni přihlásit dítě
do 11. února. „Ten, kdo nemohl
se svým dítětem přijít, musí po
domluvě s ředitelkou školy přijít
v náhradním termínu,“ řekla Renata Němečková, zástupkyně ředitele ZŠ Komenského.
Kolik nových prvňáčků v září
do školy nastoupí, bude jasné až
v září. „Přesný počet budeme vědět opravdu až v září.
Přestože 28. února je sběr
dat výkazů o zápisu k povinné
školní docházce do základních

Foto: Zdeněk Čvančara

Zápis do prvních tříd v ZŠ Komenského
škol, může ještě dojít k různým
změnám, například přestěhování rodičů nebo odkladu školní
docházky. Kolik dětí bylo skutečně zapsáno, budeme vědět
začátkem března,“ řekla Hana
Kalfářová z odboru školství
a kultury.
(smk)

Bezplatná telefonní linka
v provozu

Plánované kácení stromů v Děčíně

Bezplatná telefonní linka Magistrátu města Děčín 800 100 730

Pokácen bude například topol
v parku mezi ulicemi Duchcovská
a Plavební u přístupového chodníku z důvodu provozní bezpečnosti.
V prvním týdnu v měsíci únoru dojde ke kácení 4 ks topolů
bílých na Starém Městě v ulici
Příčná.
Pro prověření
stability stromů
www.zpravodajdecin.com
byl zpracován posudek, který
hodnotil statické poměry stromů
metodou tahových zkoušek.
Znalecký posudek vypracoval
znalec v oboru ochrana přírody
se specializací hodnocení sta-

Linka slouží k zodpovídání dotazů na činnost magistrátu, dále
ke sběru podnětů a oznámení událostí, jejichž řešení spadá do kompetence Magistrátu města Děčín.
Linka neslouží k podávání stížností, přepojování hovorů na jiná
pracoviště, ani k ověřování stádia, ve kterém se nachází vyřizování
občanem uplatněné žádosti. Doba hovoru je omezena na pět minut.
Provoz bezplatné linky:

MĚSTO DĚČÍN

Z PRAVODAJ

provozní doba je následující:
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

8,00 – 17,00
8,00 – 14,30
8,00 – 17,00
8,00 – 14,30
8,00 – 14,30

hovory jsou monitorovány

Informační čtrnáctideník pro občany statutárního města Děčín

INZERCE VE
ZPRAVODAJI DĚČÍN:
Tel.: 775 855 301, 604 792 495
redakce@zpravodajdecin.com
inzerce@zpravodajdecin.com

Českomoravská
stavební spořitelna a.s.
poradenské místo
Teplická 71 (u divadla)
405 02 Děčín IV

Rádi Vám poradíme v naší
kanceláři PO – PÁ (8hod -17hod),
popř. po domluvě i SO a NE.
Telefon: 412 530 576
Mobil: 724 807 217,
724 829 268

Město pokračuje v pravidelné údržbě dřevin ve městě. V týdnu
od 24.1.2011 začalo kácení v několika částech města.
Důvodem kácení vybraných dřevin jsou bezpečnostní důvody.
vu a návrh technologie ošetření
stromů, diagnostika provozní
bezpečnosti stromů (vizuální
a přístrojová). Hodnocena byla
odolnost stromů proti zlomu, vývratu a ukroucení.
Výsledky zkoušek u všech čtyř
dřevin ukázaly zhoršené až havarijní hodnoty. U všech čtyř stromů
bylo doporučeno jejich odstranění
z důvodu nevyhovující provozní
bezpečnosti.
Ke kompenzaci ekologické újmy
byla uložena náhradní výsadba, která
byla uložena na pozemek v blízkosti
topolů bílých.

Další plánovaná kácení:
ulice Jezdecká u č.p. 325 – borovice vejmutovka
ulice Jezdecká u č.p. 328 – hlošina úzkolistá
Velká Veleň – jasan ztepilý u zbořeniště
ulice Hřbitovní – hrušeň obecná u zahrádek
ulice U Tvrze před č.p. 1458 – smrk pichlavý
Do 31.3.2011 dojde k pokácení zeravů a douglasky tisolisté
v areálu hřbitova Folknáře a k pokácení břízy a vrb v ulici Litoměřická u č.p. 334, 335.
Za panelovými domy v ulici
Na Pěšině dojde k probírce svahu,
k odstranění popadaných stromů,
ostružiníku a k ponechání vzrostlých stromů a keřů.
Do 30.4.2011 dále dojde
k přesazení keřů ve složení zlatice, pustoryl a trojpuk od domů
č.p. 283 a 282 v ulici Na Pěšině
na vhodnější místa a předzahrádky budou doplněny živým plotem
z dřišťálu.
(mm)

Aktuální nabídka na jaro

ŘEZ A ÚPRAVA
OVOCNÝCH
A
OKRASNÝCH
STROMŮ A KEŘŮ
NEJVHODNĚJŠÍ OBDOBÍ LEDEN AŽ DUBEN

Dále nabízíme kompletní zahradnický servis

603 349 814

Objednejte do konce ledna a máte dárek pro vaši
zahradu
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TETRAPAKY 2011
Recyklace nápojových kartonů

Nápojové kartony je možné recyklovat
dvěma způsoby:
V papírnách - papír tvoří většinu tohoto
obalu, takže je možné ho zpracovávat stejně jako starý papír. Zbytky hliníku a polyethylenu lze využít přímo v papírně při
výrobě páry nebo pro ohřev vody či dále
zpracovat na palety apod.
Na speciální lince - nápojové kartony se rozdrtí a drť se za tepla
lisuje do desek, které je možné použít např. jako stavební izolace.
Taková linka funguje také v ČR.
			
(zdroj www.ekokom.cz)
Termíny pro ukládání speciálních oranžových pytlů k nádobám
na třídění – oranžové pytle se odevzdávají vždy první neděli
v měsíci :

Oranžové pytle si můžete vyzvednout na distribučních místech
(podatelny Magistrátu města Děčín)
Tetrapaky, které nestihnete odevzdat k nádobám na třídění v daném
termínu lze zdarma odevzdat ve sběrnách
Kovošrotu Group CZ a to :
Děčín I – sběrna v ul. Fügnerova 309
kontakt : 731 522 846 – p. Mařík
Děčín VII (Chrochvice) – sběrna v ul. Slepá 132/21
kontakt : 412 542 224 – p. Drbohlav

Klubovna na Starém Městě
obnoví po dvou letech provoz
Klubovna pro seniory na Starém Městě začne brzy opět fungovat. Prostory, které město pro tyto účely vlastní v Litoměřické
ulici, po dvou letech opět ožijí.
Město chystá i úpravu zázemí
objektu pro venkovní aktivity.
Obnovení klubu pro seniory
na Starém Městě je jeden z úkolů,
které si stanovila pracovní skupina Senioři v rámci II. komunitního plánu města Děčína. „V Podmoklech funguje klub důchodců,
jehož prostory v Bezručově ulici
jsou velmi vytížené nejen pro potřeby seniorů z celého města, ale
také jinými organizacemi. Obnovení klubu na Litoměřické ulici
uvítají především občané bydlící
na pravém břehu Labe,“ řekl Petr
Novotný z odboru sociálních věcí
a zdravotnictví.
Prostory klubovny v Litoměřické ulici nefungují pro účely
klubu již asi dva roky. Po ty měl
prostor v pronájmu Svaz tělesně postižených, který zde zřídil
kontaktní místo pro půjčovnu
kompenzačních pomůcek. Místo
je však již nevyhovující, proto se

půjčovna přestěhovala.
Svaz tělesně postižených
společně se Svazem nedoslýchavých a neslyšících otevře
v objektu na Litoměřické klubovnu určenou pro různé organizace
a také pro seniory. „Ke klubovně
patří i venkovní prostor, kde je
v plánu oživení zeleně a instalace relaxačních cvičebních prvků,
které budou využívat jak senioři,
tak i tělesně postižení,“ doplnil
Petr Novotný.
			
(romi)

TABÁK u Daliborky
na Kamenické ul.
*opět nově otevřen*
Zdarma zapalovač,
k á v a a d á r e k ke
kar tonu cigaret
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Ministerstvo kultury ČR
vyhlásilo dotační program:
Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí
s rozšířenou působností pro rok 2011 Podrobnosti k programu
naleznete na www.mkcr.cz - ministerstvo - kulturni dědictví - památková péče - dotační programy Minimální příspěvek je 50 tisíc
korun, spoluúčast vlastníka kulturní památky je 10%.
Kvóta pro správní obvod obce
s rozšířenou působností Děčín
byla stanovena na 1.679.000,Kč. Administrátor programu
je Ministerstvo kultury ČR
prostřednictvím obce s rozšířenou působností, tedy Magistrátu města Děčín, odbor stavební úřad, kde budou žádosti
pro I. kolo shromažďovány
do 15. 3. 2011, pro druhé do 15.
5. 2011.
Ústecký kraj vyhlásil dotační
programy:
Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje, kde cílem programu je
záchrana bezprostředně ohrožených hodnotných architektonických a historických kulturních
památek, záchrana a obnova movitých i nemovitých kulturních
památek v Ústeckém kraji (např.
opravy a rekonstrukce hradů,
zámků, církevních staveb, lidové
architektury, hodnotné městské
architektury, historické zeleně,
technických památek, restauro-

vání plastik a vybavení interiérů
a dalších objektů prohlášených
za kulturní památku) nebo zachování kulturně – historického charakteru a výpovědní hodnoty nemovitých a movitých kulturních
památek. Kvóta pro Ústecký kraj
je stanovena na 8 milionů korun
českých.
Program na záchranu a obnovu
drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu
Ústeckého kraje, který je určen
pro obnovu a záchranu drobných
staveb, architektury, uměleckých
děl apod. *která nejsou prohlášena a chráněna *jako kulturní památky dle zákona č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů.
Kvóta pro Ústecký kraj je stanovena na 500tisíc korun českých.
Uzávěrka přihlášek do těchto
programů je 1. února 2011.
Více na www.kr-ustecky.cz
v záložce EU, granty a dotace nebo
Kultura a památková péče.
(mm)

www.freestyle-decin.cz
www.freestyle-decin.cz

Tel.: 728 952 152
412 524 311

Tel.: 728 952 152
412 524 311

KADEŘNICTVÍ-KOSMETIKA-IPL-TURBOSOLÁRIUM

Příjem vozidel do komisního prodeje
uvěr, leasing i zpětný leasing
zaruční a pozáruční servis
věrnostní program pro stálé zakazníky

ICTVÍ-KOSMETIKA-IPL-TURBOSOLÁRIUM

www.autocitydc.cz, tel.: + 420 728 258 383
autocitydc@seznam.cz

Otevírací doba: Po - Pá 9-17, So 9-13 Ne - po předchozí telefonické dohodě

Nabízíme:
Smlouvy zdarma pro prvotní klienty
Penzijní připojištění
Podílové fondy
Bonusový vklad od Lišky s pevnou
Smlouvy zdarma pro naše klienty,
kteří nemají již spoření nebo splácí řádný
úvěr úrokovou sazbou na 2 roky
Životní pojištění, pojištění nemovitostí atd.
Osobní účty u Poštovní spořitelny
Vyřízení úvěrů a Hypoték
Rádi Vám poradíme v naší kanceláři PO – PÁ ( 8hod -17hod ), popř. po domluvě i SO a NE.

Českomoravská stavební spořitelna a.s.

poradenské místo Teplická 71 (u divadla) 405 02 Děčín IV

Tel.: 412 530 576, Mobil: 724 807 217, 724 829 268

Kominictví a péče o komíny

Kominictví a s tím i spojená péče o komíny je jedním z nejstarších řemesel na světě. Svůj největší rozkvět zažívali kominíci
v době průmyslové revoluce. S přibývajícím nárůstem ústředního vytápění však komínů rapidně ubylo a tím ubylo i tak oblíbených kominíků.

Předpokladem pro úspěšný
výkon povolání v oboru „kominictví“, které je dle zákona č.
455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání, ve znění pozdějších
předpisů živností řemeslnou,
je splnění odborné způsobilosti
v tomto oboru, což žadatel o tuto
živnost splní, jestliže předloží
při ohlašování této živnosti na
živnostenském úřadu mimo jiné
i výuční list v oboru „kominík“.
Obsahovou náplní této řemeslné živnosti i nadále zůstává čištění, zkoušení a revize komínů,
kouřovodů a spotřebičů paliv,
čištění apod. V rámci živnosti
lze dále provádět drobné opravy
topných zařízení na tuhá paliva,
opravy kouřovodů a komínů.
Montáž a opravy komínových
lávek a stupadel. Základní šamotářské práce při opravách topidel. Vložkování komínů. Montáž
a demontáž stavebnicových keramických i kovových komínů
a komínových systémů.
Snižují se i požadavky na frekvenci čištění. Podle dosavadní
vyhlášky, například čištění komí-

nů u rodinných domků a menších
činžovních domů, k nimž jsou
připojeny spotřebiče na tuhá a kapalná paliva do výkonu 50 KW,
mělo proběhnout šestkrát ročně.
Od ledna má u těchto nemovitostí stačit čištění – při celoročním provozu spotřebiče – třikrát
ročně. Při plynovém zařízení
– podle toho, zda byl spotřebič
vybaven komínovou vložkou či
nikoli – byla dosud povinnost čištění dvakrát nebo šestkrát ročně.
Nově u vyvložkovaného komína
stačí jednou ročně. U stavby pro
rodinnou rekreaci se má kontrola
a čištění komínů od ledna provádět nejméně jedenkrát za rok.
Další informace týkající se
výše uvedené problematiky Vám
rádi zodpovíme na Odboru správních činností a obecním živnostenském úřadu Magistrátu města
Děčín anebo si je můžete rovněž
najít na webových stránkách Společenstva kominíků ČR www.
skcr.cz, sdružujícího více než 700
kominíků v České republice.
			
(mm)
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Na projekt Plavební stupeň
Děčín dýchá bruselský vzduch
Primátor se zúčastnil schůzky a prezentace projektu Plavební
stupeň na Labi, která se konala za účasti představitelů společnosti ELO a EIA.
Dlouhodobě diskutovaný projekt Plavební stupeň Děčín se
stává předmětem analýz, debat
a strategického poradenství konsorcia bruselských společností, mezi které patří společnosti
CLAN PA, EBAQUE SA, European Landowners´ Organization
(ELO) a Royal Haskoning.
Problematika projektu byla již
na bruselské půdě představena
v první polovině roku 2010. Jako
další, velmi zásadní krok po
analýze podkladů projektu, byla
návštěva bruselských odborníků
v místě plánované realizace projektu ve čtvrtek 20. 1. 2011. Velmi úspěšné odborné prezentace
projektu i následné prohlídky dostupných míst plánované realizace projektu se zhostili odborníci,
zabývající se dlouhodobě proble-

matikou děčínského jezu, ze společnosti WELLconsulting s.r.o.
Ing. Pavel Obrdlík a RNDr. Lenka Tajmrová. Společnost ELO,
která se na mezinárodní úrovni
dlouhodobě zabývá především
prosazováním vyváženého přístupu ke spojení ekonomických
zájmů a udržitelného využívání
přírodních zdrojů, byla zastoupena generálním tajemníkem,
Thierry de l`Escaille, ředitelkou
právních záležitostí, Marie-Alice
Budniok a specialistkou na české
projekty, Barborou Bučkovou.
Společnost Royal Haskoning, poradenská společnost se zastoupením po celém světě, s rozsáhlou
základnou znalostí v oblastech
vody, životního prostředí, dopravní infrastruktury, průmyslu,
energetiky a stavebnictví, byla

Foto: Markéta Lakomá

zastoupena odborníkem na hydrologii a krajinu, panem Hans de
Mars. Program byl zahájen Františkem Pelantem, primátorem
města Děčín, který byl společně
s Pavlem Sinkem, prvním náměstkem primátora a s poslancem a zastupitelem města Děčín,
Jaroslavem Foldynou přítomen,
dle časových možností, úvodní
prezentaci projektu.
Celodenní program a plnohodnotná diskuse byla na závěr

všemi zúčastněnými odborníky
zhodnocena jako velmi přínosná
pro další spolupráci a naplňování
cílů, které by měly završit dlouhodobé snažení o realizaci přijatelné formy Plavebního stupně
Děčín.
(zk)

Za neuklizení po psovi uloží strážníci maximální pokuty
Po skončení povinností, které městskou policii zaměstnávaly v posledních týdnech v souvislosti s mrazy, rampouchy padajícími se
střech a konečně v souvislosti s velkou vodou, přichází na řadu intenzivní kontrola zaměřená na pejskaře.
Poté, co sníh roztál, je ve městě na každém kroku patrné, jakou
důležitost přikládají majitelé psů
úklidu exkrementů po svých zvířatech.
„Stížností evidujeme opravdu
spoustu a není se čemu divit.
Pejskaři zkrátka i přes mnohé kontrolní akce v minulosti
a mnoho uložených pokut povinnost uklízet po svých psech
stále zanedbávají. Připravujeme proto kontrolní akce cílené
speciálně na tuto problematiku.
V určité vytipované
lokalitě nasa


díme do terénu zhruba dvacet lidí
v uniformách, další strážníci budou dohlížet v civilním oblečení
a na přenosné kamery budou zaznamenávat případná pochybení
pejskařů. Nasazen bude i skrytý
mobilní kamerový bod,“ uvedl
ředitel děčínské městské policie
Marcel Horák.
Za zanedbání úklidu hrozí nepořádnému pejskaři bloková pokuta až do výše jednoho tisíce korun a strážníci předem avizují, že
hodlají využívat pouze maximální
výši pokuty. „Několikanásob

ně vyšší sankci může dotyčnému
pejskaři uložit správní orgán.
Touto cestou určitě půjdeme, pokud se bude jednat o opakované
zanedbání úklidu, předáme věc k
dořešení Magistrátu města Děčín
a neuklizený exkrement se může
pejskaři prodražit na mnoho tisíc
korun,“ doplnil Horák.
Během kontrolních akcí budou
strážníci zároveň prověřovat, zda
nechali majitelé své psy očipovat, jak jim nařizuje příslušná
vyhláška města. Za tímto účelem
koupila městská policie dvě čteč-

ky čipů, které budou mít hlídky
k dispozici. „Pokud zjistíme, že
majitel tuto povinnost nesplnil,
strážníci tuto skutečnost oznámí
příslušnému odboru magistrátu,
který může dotyčného majitele
psa pokutovat. Mimo tyto speciální kontrolní akce budou čtečky
strážníci využívat v rámci běžné
hlídkové služby. Kontroly pejskařů tak budou mnohonásobně
častější,“ dodal Horák. 		
			
(tp)
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Ulice Na Výšinách je uzavřena
Z důvodu padajícího kamení je uzavřena ulice Na Výšinách.
V současné době se provádí průzkum svahu.

Zimní údržba komunikací
a chodníků
Své dotazy a požadavky na úklid komunikací a chodníků můžete zavolat dispečerovi zimní údržby Technických služeb, a. s.
na tel.: 412 557 046
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0DJLVWUiWPČVWD'ČþtQ
0LFKDHOD+ROXERYi±
PLFKDHODKROXERYD#PPGHFLQF]
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0DJLVWUiWPČVWD'ČþtQ
0LFKDHOD+ROXERYi±
PLFKDHODKROXERYD#PPGHFLQF]
0DJLVWUiWPČVWD'ČþtQ
PLFKDHODKROXERYD#PPGHFLQF]
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0DJLVWUiWPČVWD'ČþtQ 0LFKDHOD+ROXERYi±
0LFKDHOD+ROXERYi±
PLFKDHODKROXERYD#PPGHFLQF]
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 YDFODYVRQND#PDULXVSHGHUVHQF]
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7HFKQLFNpVOXåE\'ČþtQDV9iFODYâRQND±
~VWĜHGQD
7HFKQLFNpVOXåE\'ČþtQDV9iFODYâRQND± 

~VWĜHGQD  YDFODYVRQND#PDULXVSHGHUVHQF]
YDFODYVRQND#PDULXVSHGHUVHQF]
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5(*,1)2

Informace občanům
pomocí sms info
1$7(/()211ËýË6/2 
3ĜLKODVWHVHN RGEČUX606LQIR

=iMHPFHR]DVtOiQtLQIRUPDFt]~ĜDGX]DãOH606YH
WYDUX

Při krizových situacích ve městě se ukázalo, jak důležitá je včasná informovanost občanů.
V současné době je registrováno 1 236 příjemců. Tuto službu
poskytuje město zdarma.
5(*,1)2
Jako nejúčinnější způsob, jak
informovat občany o nebezpečí, vývoji situace a záchranných
akcích, se ukázala možnost rozesílání informačních zpráv na mobilní telefony.
Město zavedlo na jaře roku
2009 službu sms info, která je pro
občany bezplatná. Po přihlášení
občana do této služby mu jsou
zasílány informace zdarma například o dopravních uzavírkách,
omezeních, ale také o krizových
situacích ve městě. „V současné
době je zatím přihlášeno 1 236
příjemců této služby, naším cílem
je, aby se do systému přihlásilo
co nejvíce občanů,“ řekla Romana Silvarová, tisková mluvčí
magistrátu.

1$7(/()211ËýË6/2

ZASLÁNÍ SMS
SMS zprávy je možné také
vy- POSTUP PRO
užít pro položení dotazu, na který DOTAZU
občan rovněž formou sms dostane odpověď.
(smk) Občan zašle SMS ve které na začátku zprávy napíše slovo DOTAZ
Přihlaste se k odběru SMS info
PŘÍKLAD TVARU SMS:
Zájemce6OXåED606GRWD]
o zasílání informací
6OXåED606GRWD]
DOTAZ kde mohu prihlasit
z úřadu )RUPRX606PĤåHWH]DVtODWGRWD]\QD0DJLVWUiWPČVWD
zašle SMS ve tvaru:
)RUPRX606PĤåHWH]DVtODWGRWD]\QD0DJLVWUiWPČVWD
psa do evidence a jaky je rocni
'ČþtQ3URY\XåtYiQtWpWRVOXåE\VHQHPXVtWHGRV\VWpPX
'ČþtQ3URY\XåtYiQtWpWRVOXåE\VHQHPXVtWHGRV\VWpPX
poplatek?
REG INFO
NA TELEFONNÍ
UHJLVWURYDWVWDþtMHGQRGXãH]DVODW606DY\þNDWQDRGSRYČć
ČÍSLO UHJLVWURYDWVWDþtMHGQRGXãH]DVODW606DY\þNDWQDRGSRYČć
736350305
326783352=$6/È1Ë606'27$=8
MĚSTO DĚČÍN
2EþDQ]DãOH606YHNWHUpQD]DþiWNX]SUiY\QDStãHVORYR
'27$=
326783352=$6/È1Ë606'27$=8

Služba SMS dotaz

Z PRAVODAJ
Informační čtrnáctideník pro občany statutárního města Děčín

www.zpravodajdecin.com

Formou2EþDQ]DãOH606YHNWHUpQD]DþiWNX]SUiY\QDStãHVORYR
SMS můžete zasílat doSvé náměty, připomínky a dotazy na Magistrát města Děčín.
'27$=této služby3ěË./$'79$58606
Pro využívání
se netazy můžete posílat na adresu:
'27$= NGHPRKXSULKODVLWSVDGRHYLGHQFHDMDN\MHURFQLSRSODWHN"
musíte do systému registrovat,
tiskovy.mluvci@mmdecin.cz
stačí jednoduše zaslat SMS a vyčkat na odpověď.

3ěË./$'79$58606


v tis. Kč
563 190
v tis. Kč
19 145
563 190
9 000
52 70819 145
9 000
644 043
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my
říjmy
říjmy
dotace
Dámy a pánové, vážení spoluobčané,

52 708
644 043

dovolujeme si Vás informovat o schváleném rozpočtu statutární- bylo nutno z důvodu výrazného výpadku daňových příjmů přistoupit
ho města Děčín na r. 2011. Předkládáme Vám vybrané údaje schvá- u jednotlivých odvětví ke krácení výdajů. I přes současnou obtížnou
Příjmy
leného rozpočtu
v přehledných tabulkách a grafech, vč. některých finanční situaci města se však podařilo sestavit rozpočet, který za(v tis. Kč)Příjmy
konkrétních akcí.
Tyto informace umožní každému z Vás seznámit jistí zabezpečení základních funkcí města a současně pokračování
(v tis. Kč)
se s nakládáním s veřejnými
finančními prostředky města i městem realizace akcí Integrovaného plánu rozvoje města Děčína vč. splátek
zřízených organizací a některými hlavními akcemi, schválenými úvěru, úhrady úroků a poplatků, souvisejících s realizací těchto akcí.
Poplatky z vybraných činností a služeb
k realizaci v letošním roce.
Rozpočet na tento nový rok je tak, jako i v předchozím roce
rozpočtem reagujícím na důsledky celosvětové finanční krize, kdysprávní poplatky
1%

poplatky za vypouštění škodlivých látek aj.
odvody za odnětí půdy ze zemědělského PF
Poplatky
z odpad
vybraných činností a služeb
poplatky
za komunální
Poplatky
z vybraných činností a služeb
poplatek ze psů
poplatek za užívání veřejného prostranství
Daňové
Daňové
příjmypříjmy poplatek za rekreační pobyt
správní
poplatkykapacity
poplatek
z ubytovací
Nedaňové
Nedaňové
příjmypříjmy
správní
poplatky
poplatky
za vypouštění
škodlivých
látek aj.
poplatek
za provozovaný
výherní
hrací přístroj
poplatky
za
vypouštění
škodlivých
látek aj.PF
Kapitálové
příjmy
v tis.
Kč
půdy ze
zemědělského
výtěžkuza
z odnětí
provozování
loterií
v odvod
tis. odvody
Kč
Kapitálové
příjmy
odvody
za
odnětí
půdy
ze
zemědělského
PF o řidičské oprávnění
poplatky
za
komunální
odpad
příjmy
za
zkoušky
odborné
způsobilosti
od
žadatelů
Neinvestiční
dotace
644 043
043
poplatky
odpad
Neinvestiční dotace 644
poplatek za
ze komunální
psů
CELKEM
poplatek
635 043
poplatek ze
za psů
užívání veřejného prostranství
635 043
poplatek
veřejného
poplatek za
za užívání
rekreační
pobyt prostranství
9 000
poplatek
za
rekreačníkapacity
pobyt
9 000
poplatek z ubytovací
1 009 993
poplatek
z
ubytovací
kapacity
poplatek
za
provozovaný
výherní hrací přístroj
009 993
v tis.1232
Kč
poplatek
za provozovaný
výherní
hrací přístroj
599
odvod výtěžku
z provozování
loterií
odvod
výtěžku
z
provozování
loterií
599
232
644
043
příjmy
za
zkoušky
odborné
způsobilosti
od žadatelů o řidičské oprávnění
410 761
příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění
CELKEM
635 950
043
410 761
CELKEM
365

Rozpočet
statutárního
města
Děčín
na 2011
rok 2011
1%
Rozpočet
statutárního
města
Děčín
na rok
3%
8%

8%

František
v tis. Pelant		
Kč
16 000
primátor
20
30
23 000
500
2 000
v tis. Kč
240
v16
tis.000
Kč
200
16 000
20
9 500
30
2 700 20
30
23 000
1 000
23
000
55 190 500
2 500
000
2 000
240
240
200
9 200
500
9
2 500
700
2
1 700
000
1
000
55 190
55 190

88%
88%
Rozpočet statutárního
města Děčín na rok 2011

Příjmy celkem
Příjmy
celkem
toho: běžné
zz toho:
běžnépříjmy
příjmy
kapitálové příjmy
kapitálové příjmy
Výdaje celkem
Výdaje celkem
z toho: provozní (běžné) výdaje
zPříjmy
toho:celkem
provozní výdaje
(běžné)
kapitálové
vč.výdaje
velkých oprav
zFinancování
toho: běžné
příjmyvýdaje vč. velkých oprav
kapitálové
zických osobkapitálové
ze závislé
činnosti
příjmy
Financování

daňové příjmy

v tis. Kč
111
000
9 000
365 950
Kapitálové
příjmy
13
000
1 009 993
13 000
599 232
41,67%
410 761
106 000
365 950
240 000
v tis. Kč
25 000
prodej bytů
111 000
28,99%
0,05%
prodej pozemků
a
508
000
13 000 ostatní

zických
osob
ze samostatně výdělečné činnosti
Výdaje
celkem
zických
osobprovozní
z kapitálových
výnosů
z toho:
(běžné) výdaje
é daňové
příjmy
kapitálové
výdaje vč. velkých oprav
ávnických
osob
Financování
odnoty
stí Příjmy

ů fyzických osob ze závislé činnosti
Příjmy
ů fyzických
osob ze samostatně výdělečné činnosti
ů fyzických osob z kapitálových výnosů
ů právnických
osob
Daňové příjmy
Příjmy
né hodnoty
Nedaňové příjmy
vitostíDaňové
příjmy
Kapitálové
příjmy
Neinvestičnípříjmy
dotace
Nedaňové
CELKEM příjmy
Kapitálové
Daňové příjmy
Neinvestiční
dotace
Nedaňové příjmy
CELKEM
Vybrané daňové
Kapitálové
příjmy příjmy
Neinvestiční dotace
Příjmy
(v tis. Kč)
CELKEM
daň
z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti
daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů
daň z příjmů právnických osob
daň z přidané hodnoty
daň z nemovitostí
5%
CELKEM
(v

Příjmy
(v tis. Kč)

tis. Kč)

1% 5%

47%

3%

3%

22%

8%

13 000
106 000
240 000
25 000
508 000

5%

8%

8%

poplatek ze
za psů
užívání veřejného prostranství
poplatek za užívání
veřejného
rekreační
pobyt prostranství
poplatek za
rekreačníkapacity
pobyt
z ubytovací
33%
prodej bytů
poplatek zzaubytovací
kapacity
provozovaný
výherní hrací přístroj
poplatek
za
provozovaný
výherní
hrací přístroj
odvod výtěžku z provozování
loterií
odvod
výtěžku
z provozování
loterií
příjmy za
zkoušky
odborné způsobilosti
od žadatelů o řidičské oprávnění
příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění
67%

88%

88%

88%

daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

daň
z příjmů
osobzez samostatně
kapitálových
výnosůčinnosti
daň
z příjmůfyzických
fyzických osob
výdělečné
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti

daň
z příjmůdaňprávnických
osob
z příjmů fyzických
osob z kapitálových výnosů
daň
z přidané
hodnoty
daň z příjmů právnických osob

daň z přidané hodnoty

daň z nemovitostí
daň z přidané hodnoty
daň z nemovitostí
daň z nemovitostí

Výdaje

410 761
1 009 993

Daňové příjmy

21%

daň
z příjmůprávnických
fyzických osob
z kapitálových výnosů
daň
z příjmů
osob

v tis. Kč
599 232

kapitálové výdaje vč. velkých oprav
Kapitálové příjmy
CELKEM
Neinvestiční dotace

3% 2%

daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

prodej pozemků
a ostatní

Daňové příjmy
provozní výdaje Nedaňové příjmy

22%

47%

v tis. Kč
3 0,91%
000 17,21%
6 0,91%
000
3,62%
3,62% 0,43%
9 000
0,43%

21%

21%

1%

0,36%

Výdaje
Výdaje

3% 2%

1%

0,43%

41,67%
CELKEM
41,67%
13 000
4,89%
0,36%
v tis. Kč
1,81%
0,36%
Kapitálové
příjmy
106
000
563 190
v tis. Kč240 000
19 145
17,21%
28,99%
17,21%
25
000
563 190
9 000
0,05%
28,99%
Kapitálové
příjmy
0,05% správní poplatky
0,04%
000
52 70819 145508
poplatky
za
vypouštění
škodlivých
látek
aj.
0,04%
odvody za odnětí půdy ze zemědělského PF
v tis.043
Kč
v tis. Kč
4,89%
644
9 000
poplatky za komunální odpad
1,81% 4,89%
563 190
1,81%
poplatek ze psů
prodej
bytů
3 000
52 708
poplatek za užívání veřejného prostranství
19 145
prodej pozemků
a ostatní
6 000
poplatek za rekreační
pobyt
644 043
v tis. Kč
z ubytovací kapacity
9 000
CELKEMpoplatek
9 000
poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
prodej bytů
3 000
odvodsprávní
výtěžkupoplatky
z provozování loterií
52 708
správní
poplatky
za vypouštění
škodlivýchod
látek
aj.
v tis. Kč
příjmy poplatky
za zkoušky
odborné způsobilosti
žadatelů
o řidičské oprávnění
prodej
pozemků
a
ostatní
6 000
poplatky
za
vypouštění
škodlivých
látek
aj.
odvody za odnětí půdy ze zemědělského PF
644
111043
000
půdy odpad
ze zemědělského PF
poplatkyza
zaodnětí
komunální
CELKEM odvody
9
000
13 000
poplatky
za
komunální
odpad
poplatek ze psů

3% 2%
3%

3,62%

0,04%

Příjmy
22%

47%

0,91%

provozní
výdaje
Daňové
příjmy

67%

Nedaňové příjmy

Nedaňové
příjmy vč. velkých oprav
kapitálové
výdaje
Kapitálové příjmy

67%

Kapitálové příjmy
CELKEM
Neinvestiční dotace
Neinvestiční dotace

33%

prodej bytů

v tis. Kč

599prodej
232bytů

33%

prodej poze

a ostatní
410 761

1 009prodej
993pozemk
a ostatní

v tis. Kč
provozní výdaje

599 232

41%

kapitálové výdaje vč. velkých oprav

provozní výdaje

CELKEM

kapitálové výdaje vč. velkých
oprav

59%

410 761

1 009 993

17. Ostatní činnosti
CELKEM

TÉMA

Provozní výdaje dle jednotlivých odvětví
Provozní výdaje dle jednotlivých odvětví
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
5.
5.
6.
6.
7.
8.
7.
9.
8.
10.
9.
11.
12.
10.
13.
11.
14.
12.
15.
16.
13.
17.
14.
15.
16.
17.

Všeobecná veřejná správa
Finanční operace
Ostatní činnosti
180 CELKEM
000

1 640
2 650
100 417
1 030
62 344
33 000
41 672
1 200
34 490
87 223
rozvoj
24 530
379
30 520
2 200
174 337
1 000
600
599 232

Kapitálové
výdaje
160 000
Kapitálové výdaje

160 000

140 000
120 000
Kapitálové
výdaje
100 000
Řady1

80 000

stavební investice - rozestavěné
stavební investice - zahajované
60 000
CELKEM

407 161
3 600
410 761

40 000
Kapitálové
výdaje
20 000

stavební investice - rozestavěné
stavební investice - zahajované
CELKEM 0
1 2 3 4 5

7 8 9 10 11 12 13
Kapitálové výdaje podle6 jednotlivých
akcí

14 15 16 17

407 161
3 600
410 761

Kapitálové výdaje podle jednotlivých akcí

140 000

180 000
stavební investice - rozestavěné
120 000
stavební investice - zahajované
rozestavěné
stavební investice - zahajované
CELKEM
160 000
CELKEM
100 000

407 161
4073 600
161
4103 600
761
410 761
Řady1

80 000

140se
000
Pokud
občané chtějí seznámit s výší konkrétních položek rozpočtu,

pak se mohou podívat na webové stránky města do sekce hospodaře60 000je rozpočet umístěn a průběžně aktualizován.
ní, kde

Kapitálové
výdaje podle jednotlivých akcí
Kapitálové
120 000 výdaje podle jednotlivých akcí

www.mmdecin.cz
100
20 000000

Modernizace učeben ZŠ Kamenická, Komenského, Vrchlického
0
Revitalizace
objektu Atlantik (knihovna/multimediální centrum)
80 000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Revitalizace
Revitalizace parku
parku na
na Mariánské
Mariánské louce
louce vv Děčíně
Děčíně aa zámeckých
zámeckých zahrad
zahrad
Zámek
Děčín
kulturně
Zámek Děčín - kulturně společenské
společenské centrum
centrum
Modernizace
sportovišť
Modernizace
sportovišť ZŠ
ZŠ Kamenická,
Kamenická, Vrchlického
Vrchlického aa Komenského
Komenského nám.
nám.
60 000
Plavecký
Plavecký areál
areál Děčín
Děčín –– rozšíření
rozšíření kapacity
kapacity
Budova magistrátu B2 – centrální archiv a správní agendy
Budova magistrátu B2 – centrální archiv a správní agendy
Protipovodňová zeď u Plaveckého areálu Děčín
Protipovodňová
zeď u Plaveckého areálu Děčín
40akce
000IPRM
Celkem
- ROP

CelkemStaré
akceMěsto
IPRM- zateplení
- ROP objektu ZŠ Březová
Sídliště

15 16 17

Modernizace učeben ZŠ Kamenická, Komenského, Vrchlického
Modernizace
učebenAtlantik
ZŠ Kamenická,
Komenského, Vrchlického
Revitalizace objektu
(knihovna/multimediální
centrum)
Revitalizace objektu Atlantik (knihovna/multimediální centrum)
Revitalizace parku
parku na
na Mariánské
Mariánské louce
louce vv Děčíně
Děčíně aa zámeckých
zámeckých zahrad
zahrad
Revitalizace
Zámek
Děčín
-- kulturně
společenské
centrum
Zámek
Děčín
kulturně
společenské
centrum
Modernizace sportovišť ZŠ Kamenická, Vrchlického a Komenského nám.
Modernizace
sportovišť
Kamenická,
Vrchlického a Komenského nám.
Plavecký
areál
Děčín – ZŠ
rozšíření
kapacity
Budova magistrátu B2 – centrální archiv a správní agendy
Plavecký areál Děčín
rozšíření kapacity
Protipovodňová
zeď u–Plaveckého
areálu Děčín
Celkemmagistrátu
akce IPRM
Budova
B2 –- ROP
centrální archiv a správní agendy
Sídliště Staré Město - zateplení objektu ZŠ Březová
Protipovodňová zeď u Plaveckého areálu Děčín

v tis. Kč
v21
tis.779
Kč
21 779
140
951
140 951
59 933
933
59
100 656
100
656
12 419
25
12 774
419
20 327
25 511
774
382
20 350
327
3 600
511

Celkem akce IPRM - ROP

026
3823 350

Celkem akce IPRM - IOP

40 000

Sídliště Staré Město - zateplení objektu ZŠ Březová
Celkem akce IPRM - IOP
20akce
000
Celkem
IPRM
Povodňové
škody
2009- -IOP
oprava městské komunikace Chlum
Povodňové
2009 - ul.
oprava městské komunikace Chlum
Opěrná
zeďškody
Drážďanská
Opěrnáautobusových
zeď Drážďanská
ul. Litoměřická ul.
Zálivy
zastávek
MŠ
Riegrova
(Pohraniční)
přestavba
terasyul.na ložnici
0
Zálivy
autobusových
zastávek
Litoměřická
Dotace
na inženýrské
domům
MŠ Riegrova
(Pohraniční)
1sítě kpřestavba
2rodinným
3 terasy
4 na
5 ložnici
6 7 8
Úroky
dlouhodobého
úvěru
aj.
Dotacez na
inženýrské sítě
k rodinným
domům
Ostatní
celkem
Úroky
z dlouhodobého
úvěru aj.
Ostatní celkem
CELKEM
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180 000

v tis. Kč
1 640
2 650
100 417
1 030
62 344
33 000
41 672
1 200
34 490
87 223
24 530
379
30 520
2 200
174 337
1 000
600
599 232

v tis. Kč
Zemědělství , lesní hospodářství a rybářství

Zemědělství
hospodářství a rybářství
Obchod ,alesní
služby
Obchod a služby
Doprava
Doprava
Vodní
hospodářství
Vodní
hospodářství
Vzdělávání
a školské
služby služby
Vzdělávání
a školské
Kultura
Kultura a zájmová činnost
Tělovýchova
Zdravotnictví
Tělovýchova a zájmová činnost
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Zdravotnictví
Ochrana životního prostředí
Bydlení,
komunální služby a územní
Sociální
služby
Civilní
připravenost
na krizové
stavy
Ochrana
životního
prostředí
Bezpečnost a veřejný pořádek
Sociální
služby
Požární ochrana
Civilní připravenost
Všeobecná
veřejná správa na krizové stavy
Finanční
operace a veřejný pořádek
Bezpečnost
Ostatní činnosti
Požární ochrana
CELKEM

600
599 232

Povodňové škody 2009 - oprava městské komunikace Chlum
Opěrná zeď Drážďanská ul.
Zálivy autobusových zastávek Litoměřická ul.
MŠ Riegrova (Pohraniční) přestavba terasy na ložnici
Dotace na inženýrské sítě k rodinným domům
Úroky z dlouhodobého úvěru aj.

Sídliště Staré Město - zateplení objektu ZŠ Březová
v tis. Kč
21 779
140 951
59
59 933
933
100
100 656
656
12
12 419
419
25
25 774
774
20 327
20 327
511
511
382 350

382 350

Celkem akce IPRM - IOP

Povodňové
škody 2009Řady1
- oprava městské komunikace Chlum
Ostatní celkem
Opěrná
zeď Drážďanská ul.
CELKEM
Zálivy autobusových zastávek Litoměřická ul.
Vysvětlivky:
MŠ
Riegrova
(Pohraniční)plán
přestavba
ložnici operační program
IPRM
ROP - Integrovaný
rozvojeterasy
městana
Regionální
IPRM
- Integrovaný
rozvoje města
DotaceIOP
na inženýrské
sítěplán
k rodinným
domůmIntegrovaný operační program
Úroky z dlouhodobého úvěru aj.

Ostatní celkem

3 600

ŠKOLSTVÍ
3 600 CELKEM
3 600
33 600
026

9

Vysvětlivky:
Krajské finále
IPRM ROP - Integrovaný plán rozvoje města Regionální operační program
IPRM IOP - Integrovaný plán rozvoje města Integrovaný operační program
ORION FLORBAL
CUPU

3 653
026
653
70
3 562
70
562
10 11 12 13 143 300
15 16 17
17 300
200
24
17 811
200
24 761
811
410
Dne 19. 1. 2011
se naše družstvo mlad-

CELKEM

Vysvětlivky:
IPRM ROP - Integrovaný plán rozvoje města Regionální operační program
Vysvětlivky:
IPRM IOP - Integrovaný plán rozvoje města Integrovaný operační program

IPRM ROP - Integrovaný plán rozvoje města Regionální operační program
IPRM IOP - Integrovaný plán rozvoje města Integrovaný operační program

ších žákyň zúčastnilo
krajského finále
410 761
Orion florbal cupu konaného v teplické
sportovní hale ve složení Veronika Beránková, Denisa Struhová (obě 6. B),
Karolína Mydlochová (6. A), Eliška
Šimková, Sandra Prokschová, Martina
Horáková, Markéta Miškovská a Klára
Havlínová (všechny 7. třída). Děvčata
odehrála na turnaji 3 výborná utkání ve
skupině a jejich výkony nakonec stačily ve vysoké konkurenci na 5. místo
z 8 zúčastněných družstev z Ústeckého kraje. Dívkám tímto děkujeme za
výbornou reprezentaci školy a do budoucích turnajů mnoho sportovních
úspěchů. 		
(ZŠ Březová)

3 600

653

3 600
70
3 562

3 600
300

17 200

3 026

24 811

653
410 761

70
3 562
300
17 200

24 811
410 761
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ŠKOLSTVÍ

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, DĚČÍN
pořádá pro občany Děčína a okolí

DEN ZDRAVÍ

4.února 2011 (pátek)
9,00 – 16,00
budova školy
TÉMA ROKU 2011:

PREVENCE JAKO SOUČÁST
ŽIVOTNÍHO STYLU

Najdete-li cestu k nám do školy, můžete získat od odborníků tyto
informace:



Jak se vyhnout chřipce



Očkovací kalendář



Zásady prevence pro cesty do zahraničí



Nozokomiální nákazy



Prevence gynekologických onemocnění



Prevence nádorových onemocnění



Praktická ukázka samovyšetření prsu

(zdravý životní styl a očkování – významná prevence chřipky)
(kdy, jak a proti čemu očkovat děti)

(opatření, která vedou ke snížení zdravotních rizik při cestě do zahraničí)
(jak se bránit nemocničním nákazám)

(preventivní opatření snižující riziko výskytu infekčních a nádorových onemocnění ženských
pohlavních orgánů)
(preventivní opatření snižující riziko výskytu nádorových onemocnění plic, tlustého střeva a
děložního čípku)
(možnost praktického nácviku samovyšetření prsu)

Dále zdarma nabízíme měření:



Krevního tlaku



Hodnoty tělesného tuku



Hodnoty glykémie

V MLADÉM DÉMOSTHENOVI ŠKOLA
OBHÁJILA LOŇSKÉ POZICE
V MLADÉMřečníci
DÉMOSTHENOVI
škola OBHÁJILA
LOŇSKÉ POZICE
Nejlepší
v regionu
jsou Hubatka
svou kategorii vyhrál
Nejlepší řečníci v regionu jsou v Děčíně a většina z nich na Základní škole Kamenická ulice.
v Děčíně
a většina z nich na a postoupil do krajského kola,
V pondělí 17.1. proběhlo v Ústí nad Labem regionální kolo řečnické soutěže Mladý
Základní
škole
Kamenická
uli-ze ZŠTereza
své ažkategorii
Démosthenes.
V loňském
roce se Vojta Kroupa
kamenickáDeusová
dostal se svýmve
výkonem
získalproběhlo
třetí místo. V letošním
regionálním
kole byla škola
opět místo.
ce. doVrepublikového
pondělífinále,
17.kde 1.
získala
vynikající
druhé
velice úspěšná. Vojta Hubatka svou kategorii vyhrál a postoupil do krajského kola, Tereza
v Ústí
nad
Labem
regionální
kolo
Škola
děkuje
za
výborné
výDeusová ve své kategorii získala vynikající druhé místo. Škola děkuje za výborné výkony a
reprezentaci.
Postup ve starší
kategoriiDémozůstal v Děčíně,
protože vyhrál
a postoupil zástupce Postup
řečnické
soutěže
Mladý
kony
a reprezentaci.
Gymnázia v Děčíně Jan Pešek. (ZŠ Kamenická)
sthenes.
V loňském roce se Vojta ve starší kategorii zůstal v DěKroupa ze ZŠ kamenická dostal se číně, protože vyhrál a postoupil
svým výkonem až do republiko- zástupce Gymnázia v Děčíně Jan
vého finále, kde získal třetí místo. Pešek.
V letošním regionálním kole byla
(ZŠ Kamenická)
škola opět velice úspěšná. Vojta

Libverda si bude
vychovávat veterináře

Na Střední zahradnické a zemědělské škole Libverda budou od
nového školního roku studovat veterináři.

Den zdraví je přípraven pro věkovou kategorii 18 – 100 let.
Podrobný program akce najdete na www.szsdecin.cz.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Zaměstnanci SZŠ Děčín a tým zdravotnických odborníků

Zatím mohli studenti vybírat
ze čtyř oborů: agropodnikáni, zahradnictví, zemědělec – farmář
a prodavač. Na podzim ale přibude
nový maturitní obor veterinářství.
Absolventi se uplatní na pozici
veterinárních techniků se zamě-

řením na skot, koně a další velká
hospodářská zvířata. Získají také
potřebné znalosti a dovednosti
i z chovu exotických zvířat.
		
				
			
(mi)

KULTURA A VOLNÝ ČAS

AUSTRÁLIE KŘÍŽEM KRÁŽEM

Ze zasněžených Australských Alp přes nesčetné národní parky,
k největšímu skalnímu monolitu světa – Uluru, na Bílou nebeskou pláž.
Dvouhodinovou diashow tvoří nejrůznější aktivity.“ Podnikali
sedm set snímků zachycujících horské túry, jezdili na kolech,
hlavně fascinující australskou kánoích, koních i plachetnici. Popřírodu. „Austrálie byla pro mě třebovali jak horolezeckou, tak
‚nesjetý‘ kontinent, chodil jsem i potápěčskou výzbroj. „Nebykolem ní jak pes kolem horké la to moje první cesta na druhou
kaše,“ říká doslova Leoš Šimá- stranu zeměkoule. Byl jsem v něnek. „Cestu k protinožcům jsme kterých částech Austrálie již před
si naplánovali na Havajských lety, překvapilo mě však velké
ostrovech. Bavili jsme se tam množství dalších přírodních unio Austrálii, kde nás lákalo potá- kátů,“ přiznává cestovatel.
pění, které není na Havaji zrovna 		
(Jiří Koníček)
nejlepší, až manželka Lenka navrhla: zůstaneme v Austrálii tři
měsíce a projedeme ji celou.
Takhle jsme to udělali, objeli
jsme kontinent po směru chodu
hodinových ručiček od Australských Alp na jihu, po západním
pobřeží, do Darwinu, k Uluru
a skončili jsme na východním
pobřeží u Velkého bariérového útesu. Ideální čas na cestu je
v době našeho léta, kdy panuje
v Austrálii zima a na severu země
neprší. Využili jsme zkušeností
z Nového Zélandu a cestovali
jsme v kempru, obytném automobilu, takže jsme nemuseli den
co den stavět stany a měli jsme
stále po ruce vybavení pro naše

Kamenická 1145
Děčín II, 405 02
IČO: 72743735

tel.: 412 526 498
tel.: 412 523 425
skala@zskamenicka.cz
info@zskamenicka.cz

příspěvková organizace
Správa NP České
Švýcarsko
Statutárního města Děčín
ve spolupráci
s Městskou knihovnou Děčín

Vás srdečně zvou k účasti
na pásmu přednášek

Národní park
očima odborníka
v uvedených datech vždy
v úterý
v Městské knihovně Děčín,
od 17.00 do 19.00 hodin
8. 2. 2011
Národní park očima geologa
O současnosti i časech dávných

8. 3. 2011
Národní park očima botaniků
O rostlinách známých i tajemných

5. 4. 2011
Národní park očima zoologa
O tvorech běžných i méně obvyklých až vzácných

Leoš Šimánek uvádí velkoplošnou
panoramatickou live-diashow se sedmi projektory 15.února 2011, 19,00 h,
Společenský dům Střelnice
Lístky v předprodeji:
Střelnice – tel. 412 518 835, Dezka –
cestovní kancelář, ul. Prokopa Holého - tel. 412 532 111.
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Pařížský balet v Děčíně

V. ROČNÍK VÝTVARNÉ SOUTĚŽE
S CENTREM CESTA DO SVĚTA - SLUNEČNICE, o.s.
PRO VŠECHNY KTEŘÍ CHTĚJÍ PŘEDVÉST SVŮJ TALENT V TÉMATU

stopy a otisky
(myslí, srdcí, Země, předmětů a detailů)

PRAVIDLA:

• 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 gymnazia)
• soutěž je určena všem - jednotlivcům i skupinám
(NEJEN!) s postižením; omezení se týká pouze věku spodní hranici tvoří 11let

Milovníci baletu mají jedinečnou příležitost vidět baletní představení Caligula v nastudování Baletu Pařížské opery. Přímý přenos
z Paříže můžete shlédnout v kině Sněžník 8. února v 19,30 hodin.
Étoile Baletu Pařížské opery
Nicolas Le Riche vytvořil balet
na komplexní téma inspirované
osudem krutého římského císaře. Riche ale převrací vžitá klišé
a objevuje v Caligulovi komplexnější, složitější osobnost. Balet
je filozofickou metaforou o dnes
tolik aktuálním megalomanství.

Caligula je na hudbu populárního
Čtvera ročních období Antonia
Vivaldiho, které je konfrontováno s elektroakustickou hudbou
moderního francouzského skladatele Louise Dandrela. Choreografie: Nicolas Le Riche. Hudba:
Antonio Vivaldi.
Vstupné: 300,- Kč.
(smk)

ZooKlub opět chystá
promítání ekofilmů

• díla musí být podepsaná, s označením věku,místa
bydliště a telefonu autora
• tvar, materiál a výtvarná technika jsou libo
volné - můžete tvořit prostorová i plošná díla
• doporučená velikost plošného díla je A1 a větší

DoPRoVoDné VýtVARné
woRkshoPy PRo Všechny
• 2.2. 16h v galerii ARTMATERIAL.CZ (bariero-

Děčínskou zoo opět čeká ekologický únor. Tradiční akce s názvem
Ekologie pro všechny, která se každoročně koná v ZooKlubu
Expozice Rajské ostrovy, nabídne v letošním roce promítání snímků z 36. ročníku mezinárodního filmového festivalu Ekofilm 2010,
který se konal v Českých Budějovicích a Českém Krumlově.

vý přístup) – předváděcí dílna - přijďte se podívat
jak tvoří umělci, Zámecká 7, Děčín1

• 19.2. 10h v zámecké kavárně

palačinkárně Na cestě - dílna pro veřejnost přijďte si vyzkoušet jaké je to být umělec

• 2.3.

16h – 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
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 17:00 h v prostorách vegetariánské restaurace kašmír v Anenské ulici.
cDs – slunečnice, o.s., hudečkova 1, 405 01 Děčín 1

Info: Veronika třebická tomanová
trebicka@slundecin.org
tel.: 737 502 295, www.slundecin.org

„Pro návštěvníky jsme připravili výběr osmatřiceti ekofilmů
zabývajících se ekologickou
a kulturní tématikou. Promítání je určeno všem zájemcům
a kolektivům ze středních a základních škol a bude probíhat
v termínu od pondělí 31. ledna do
pátku 25. února každý pracovní
den,“ uvedla lektorka ZooŠkoly
Zoo Děčín Alena Šotolová. Promítání je zdarma, platí se pouze
vstupné do Expozice Rajské ostrovy. Snímky jsou vhodné pro
žáky druhého stupně ZŠ a pro

žáky SŠ. Pro mladší kolektivy je
v nabídce výukově zážitkový program ZooŠkoly s názvem Ekologie. Na akci Ekologie pro všechny
je nutné se předem objednat. Bližší
informace podá: Alena Šotolová,
e-mail:
zooskola@zoodecin.cz,
tel. 412531626. Seznam filmů na
www.zoodecin.cz.
Akci pořádá děčínská zoo
ve spolupráci s Ministerstvem
životního prostředí České republiky.
(zoo)

Adoptivních rodičů v zoo v loňském roce mírně ubylo
Téměř o dvě desítky klesnul v loňském roce počet adoptivních rodičů, kteří přispívají na chov zvířat v děčínské zoo.
Zatímco v roce 2009 podpořilo zoo 125 adoptivních rodičů, v roce 2010 klesnul jejich počet na 102.
Na chov zvířat dohromady přispěli částkou více než dvě stě
dvacet tisíc korun. „Početně největší podporu má zoo stále u českých návštěvníků.
Významnou skupinu ale tvoří i
zahraniční adoptivní rodiče. Nejvíce jich pochází ze sousedního
Německa. Již dlouhá léta funguje
například spolupráce s tzv. Iniciativou pro Zoo Děčín z Pirny,
která sdružuje hned několik přispěvatelů,“ uvedla Ing. Dagmar
Floriánová, vedoucí Centra ná-

vštěvnických služeb Zoo Děčín.
Mezi adoptivními rodiči se ale
najdou například také Holanďané
nebo Lucemburčané.
Velká část adoptivních rodičů podporuje děčínskou zoo již
mnoho let. Přispívají skupiny,
jednotlivci i firmy.
Nejvíce, osmnáct tisíc korun,
vloni přispěl Ing. Dušan Labuta.
„Stal se adoptivním rodičem nováčka v naší zoo – mravenečníka
velkého,“ doplnila Floriánová.
Významnou částku ale věnova-

la také například Iniciative für
Zoo Děčín z německé Pirny nebo
Rumburské děti, které mezi sebou každý rok vybírají vysokou
částku na podporu medvědů grizzly,“ vysvětlila Floriánová.
„K dlouholetým adoptivním
rodičům patří ale také například
Martin Čekal z Děčína. V loňském roce vyjádřil podporu naší
zoo nejen tím, že prodloužil adopci medvěda grizzly, ale také oslavil narození svých dcer – dvojčátek – rozšířením „své“ rodiny

v zoo, kdy každé ze svých holčiček adoptoval jednoho kotula veverovitého,“ doplnila Floriánová.
Možnost adopce zvířete využívají mnozí lidé také jako
netradiční dárek pro své blízké.
V loňském roce tak například
novomanželé Syslovi z Děčína
od svých příbuzných získali
svatebním darem adopci syslů
obecných.
(zoo)
				

Nová esoterická a dárková prodejna
s meditacním centrem
v

Najdete nás vedle lékárny Centrál v Duchcovské ulici v Děčíně 1
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Hana Cermonová: Nechci ležet na gauči...
Náměstkyně primátora Hana Cermonová má na starosti školství, kulturu a sociální oblast. Léta
působila jako učitelka na střední škole. Mezi její koníčky patří tvůrčí psaní a skauting.
Plánů, které chce zrealizovat má nepočítaně….
nebudu ani časem.

Náměstkyně primátora Hana Cermonová

Vyměnila jsi svůj poměrně bohémský život za veřejnou funkci ve vedení města, nelituješ?
Především mě překvapila formulace „bohémský život“…
Jako kantorka, máma od tří dětí
a vedoucí oddílu jsem nikdy bohém nebyla, alespoň ne v tom
smyslu, jak ho vnímám prostřednictvím života prokletých básníků. Ale máš-li na mysli nekonvenčnost a permanentní snahu
nesedět na gauči, objevovat a
divit se, žít mezi mladými a nezapomínat na ten jejich dar, který se
lety tak nějak zasune, totiž dívat
se dopředu a mít radost z každého dne, tak ano, pak jsem bohém.
A jestli lituju? Nemyslím, ale jistá
si nejsem. Jsem ve své funkci příliš
krátce. Ale už teď mám převážně
pozitivní pocity, takže snad litovat

mostu a z letadla, tedy s jištěním,
pochopitelně. A samozřejmě drJaké máš cíle a plány?
žet, podporovat a hýčkat své děti
vlastní, i ty oddílové, které mi tak
No, mně se už hodně plá- přirostly k srdci. Tak nevím, jestli
nů splnilo. Je to mnoho let, co to všechno stihnu. To by fakt mujsem vyslovila větu, která se po- sel být zázrak…
stupně stala mým krédem: „Já
se musím každý den probudit Co tě při nástupu do funkce
a vědět, že se stane nějaký ten nejvíce překvapilo?
zázrak.“ A nejde mi o proměnu
vody ve víno. Někdy k tomu staPřekvapilo? Nemyslím, že
čí jistota, že mám pevné kořeny jsem byla překvapená. Bylo pro
a pevný pohled, pocit souznění mě všechno nové, ale v podstatě
s druhým a nebo prožitek nefal- pochopitelné.
šované člověčiny. Ale v podstatě
mám plánů fůru: Pracovat tak, Řadu let jsi působila ve školabych nebyla vnímána jen jako ství, je ti tato problematika nejpolitik, ale především jako sluš- bližší?
ný člověk se snahou pomoci tam,
kde to je v mých silách. V posledJe to oblast, ve které se cíní době jsem poznala spoustu za- tím být fundovaná. Vědomí projímavých, snaživých lidí, kteří si vázanosti jednotlivých stupňů
rozhodně zaslouží naši pozornost. školství, jejich možnosti a proA teď mám před sebou pátý roč- blematika, to je opravdu území,
ník literární soutěže „V srdci Dě- na kterém jsem „doma“.
čína, Děčín v srdci“, takže se už
těším na dobré texty. A až odejdu Je pracovní vytížení v současné
z magistrátu? Chtěla bych najít době vyšší? Zbývá ti čas na kozpůsob, jak cestovat, při tom psát níčky?
a zároveň se tím živit. Taky
mám chuť si udělat ještě jednu
Musí. I když se hůř hlevysokou školu, byť jen baka- dá skulina v čase, kdy se jim
láře. Případně sehnat peníze, lze věnovat, najde se. Je to
spřízněné duše a založit v Dě- jiná práce a zpočátku jsem se
číně jazzový klub. Nebo zkusit doma dokázala jenom vyspat,
hledat alternativní možnosti ve u postele jsem měla zákony ze
vzdělávání dospělých. Skočit z sociální oblasti a připomínkova-

ný program na další den. Ale už
jsem se vzpamatovala. V rodině
i v oddíle mám skvělé lidi, kteří pochopili, jak to se mnou je,
vzali ono pověstné veslo pořádně
do rukou a zabírají teď mnohem
víc než dřív. Takže loď jede dál,
jako by se nic nestalo. A u postele mám detektivku, v pátek jdu
na koncert Druhé trávy, příští
týden bude maturitní ples s mou
poslední třídou… Občas chodím
běhat, zaplavu si i zacvičím. Jen
s tím psaním je to horší…
Někteří tě možná znají jako začínající spisovatelku, dočkají se
tvoji čtenáři další knížky?
Včera mi bylo nabídnuto
členství v Severočeském klubu
spisovatelů, což považuji za
velkou čest. Zároveň je to pro mě
i závazek. Fakt, že
spisovatelé někoho vnímají jako
skutečného kolegu, je pro mě
něco jako metál. Takže nejen
čtenáři, kteří mi hlásí, jak se u mé
knížky královsky bavili, ale i lidé
z branže jako by si mě zavázali k
tomu, že se pustím do další práce
a zase něco napíšu.
I když materiál střádám už teď
				
(Markéta Lakomá)

FEJETON

Kdo – za to – může?
Doba, kdy se národ oprávněně ptal: „Kdo – za to – může?!“ a do toho rytmizoval klíči od baráku, se nám pomalu propadá do mlhy
všedního lidského zapomnění. Ale jedno je jisté, totiž že za všechno tenkrát mohli komunisti.
Od té doby se nám viníci tak nějak trapně rozplizli a poschovávali, takže umístit tu správnou vinu dost daleko od sebe a při tom neztratit glanc, může být někdy složité. A někdy až okatě jednoduché…
Tak třeba ve chvíli, kdy naše dítě chodí raději za školu než do ní nebo když mu jsou těsně před maturitou zhuštěné požadavky jen
zmateným hučením včel, kdo - za to - může? No řekněte, může za to ten náš František? Není přece jednoznačné, že ten kluk je flink,
neučí se, mlátí s ním hormony, hulí kdovíco, ignoruje výklad a hází ohryzky po učitelce?! Za tím musí někdo stát! Špatné osnovy, nevyhovující pedagogové, úpadek společnosti, zkažení kamarádi..?
A co ta státní maturita? Kdo tady zavinil, že děti neumí počítat? Kalkulačky! A samozřejmě taky špatné osnovy, nevyhovující pedagogové, úpadek společnosti, zkažení kamarádi a možná i Evropská unie. Ta se v poslední době taky pěkně předvádí!
A pak přijde zima. A mráz, led a chlad. A nečekaně i sníh, což je vrchol všeho! A občan se oprávněně ptá: „Kdo – za to – může?!“ Kdo
může za to, že je v ulicích sníh? A že pořád padá? A jak to, že shrnovače a radlice nedokážou ten sníh totálně a nevratně zlikvidovat?
Proč neběhají po městě desítky ba stovky lidí (placených z městských peněz) s lopatami a neodhazují a nevyvážejí sníh kamsi na hory,
kam skutečně a po právu patří? Proč někdo nezařídí, aby kolem našeho auta zmizely hluboké závěje, když soused tam žádný nemá?!
No jo, soused má zřejmě vlastní lopatu… A ví, že není nikdo, kdo by nám zařídil, aby uprostřed sněhové kalamity byly ulice měst
jako vymetené. Že nemá cenu nadávat. Že je jednodušší se sebrat a jít si to vymést sám.
Jenže zamést si, byť jen před vlastním prahem, bývá to nejtěžší. Jak si ostatně přiznat, že jsem jako rodič selhal, když moje dítě nemá
správné návyky a čeká, že všechno nějak dopadne? Nebo jak čestně přijmout, že ne všichni mají schopnosti zvládnout maturitní požadavky?
A už vůbec nejproblematičtější je vzít lopatu a našeho Františka a jít odházet sníh kolem paneláku. Mnohem snazší je sednout k počítači
a vyčítavě na nějaký blog napsat: „Kdo – za to – může?!“
Zlatý doby, kdy za všechno mohli komunisti… 								
(hsk)
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konzultace zdarma . kompletní realizace zakázky . zaručená kvalita služeb . nízká provize
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4405

Děčínská bouda, nádherná
chalupa s výhledem, Buková
hora, Verneřice, okr. Děčín:
6 000 000 Kč

4398

Prostorná v ila s garáží
v centru města, 4 bytové
jednotky, Labská ul., Děčín:
2 950 000 Kč

prodej 4469
Novorenesanční vila, tři byty

Tato nádherná vila se nachází ve vilové čtvrti pod
děčínskou nemocnici v bezprostřední blízkosti základní
školy na Vrchlického ulici a nedaleko lesoparku. Dům má
novou střechu, je plně podsklepený a nachází se v něm
tři samostatné bytové jednotky (2 x 3+1 a 2+1). U domu
je garáž, domácí dílna a zahrada s ovocnými stromy.
Výborná lokalita v centru města. Hezké vnitřní dispozice
bytů. Doporučujeme.

4303

Chalupa se zahradou, velká
pec, krásné místo u turistické
cesty na okraji obce, Arnoltice:
1 650 000 Kč

prodej 4468

4301

Dr už. by t 3+1 (75 m²)
se čtyřmi balkony, převod
možný, Jezdecká ul., Staré
Město, Děčín: 790 000 Kč

výběr
z nabídky

možný prodej po bytech

obec:

Děčín

Slovanská

část:

Maxičky

prodej 3947

možný prodej po bytech

4466
4357

Rodinný dům se zahradou
a garáží, dostupný MHD,
Javor y, ok res D ě čín:
1 900 000 Kč

4290

Druž. byt 3+1 (75 m²) v
dobrém stavu, s balkonem,
Dvořákova ul., Nové Město,
Děčín: 840 000 Kč
Byt 2+1 (90 m²) po kompletní
rekonstrukci v žádané lokalitě,
krásný, Hálkova ul., Děčín:
1 800 000 Kč

4410

4417

Byt 4+1 (80 m²) ve vile, velmi
pěkné bydlení jen pár minut
od centra, Hluboká ul., Nové
Město, Děčín: 1 890 000 Kč

6 400 000 Kč

Děčín-Letná

Nádherná chalupa po celkové
rekonstrukci, zateplená, nová
okna, pozemek 1 628 m²,
Dolní Podluží: 2 600 000 Kč

Byt 2+1 (80 m²) u parku,
k r á s n ý, p o k o m p l e t n í
rekonstrukci, ul. 28. října,
Děčín I: 1 660 000 Kč

4397

4418
4449

Rodinný domek po
rekonstrukci, v perfektním
stavu, Horní Oldřichov,
Děčín: 2 500 000 Kč

Tylova

ulice:

Velmi kvalitní bydlení s krásným výhledem do
okolí v blízkosti přírody. Rodinný dům se třemi
bytovými jednotkami (2 byty 4+1 a garsoniéra)
a zahradou se nachází v jedné z nejžádanějších
lokalit města Děčín-Letná. Je ve výborném
technickém stavu. Součástí prodeje je přilehlý
pozemek (641 m²) s pěkným posezením a
venkovním grilem.

Rodinný dům s terasou,
jedna z garáží slouží jako
autolakovna, Želenice, Děčín:
3 500 000 Kč

Děčín II

ulice:

obec:

3 950 000 Kč

Dům se zahradou, tři byty

obec:

5 300 000 Kč

Rodinný dům s bazénem

Tento velmi hezký rodinný dům je půvabně ukrytý
mezi vzrostlými okrasnými dřevinami v centru
městské části Maxičky. Dům je chytře dispozičně
vyřešen. V přízemí je obývací pokoj propojený
s kuchyní a jídelnou, dále koupelna, pracovna a
dvojgaráž. V patře jsou 3 ložnice a dálší koupelna.
Na zahradě najdeme zastřešený bazén a zahradní
altán.

Přidejte se k nám. Hledáme kandidáty pro pozici:
Samostatný realitní makléř
Cílevědomá, komunikativní osobnost s prezenčními schopnostmi * VŠ/SŠ vzdělání * Aktivní
znalost AJ (NJ) * Práce na PC * Řidičský průkaz skupiny B * Časová flexibilita
Vaším úkolem bude kompletní peče o svěřené zakázky: prodej a pronájem nemovitostí,
zajišťování prohlídek, získávání podkladů od orgánů státní správy, komunikace s bankovními
ústavy, znalci a externími spolupracovníky kanceláře, nabírání nových zakázek a další.
Nabízíme zajímavé a odpovědné pracovní uplatnění, atraktivní platové ohodnocení závislé na
pracovních výsledcích, odborné zaškolení s možnost profesního růstu, zázemí stabilní firmy,
možnost využití služebního automobilu.

Praktikant/Asistent makléře
Jedná se o neplacenou startovací pozici jejiž účelem je získání praxe a zkušeností ve skutečném
obchodním prostředí. Ideální pro cílevědomého, komunikativního absolventa SŠ/VŠ,
se znalostí AJ (NJ) a řidičským průkazem skupiny B. Úspešnému kanditátovi může být po 3
až 6 měsících nabídnuta placená pozice.
Strukturovaný životopis zasílejte prosím na adresu kanceláře nebo na: mtonder@rkvesta.cz.

více na www.rkvesta.cz
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KULTURA A VOLNÝ ČAS

Dva a půl tisící návštěvník výstavy historických hraček s kamarádkami z Kralup nad
Vltavou. (Foto: Zámek Děčín)

Historické hračky
stále lákají
Výstava historických hraček na děčínském zámku láká další
a další návštěvníky. V sobotu 22. ledna padla další meta, když
expozici navštívil 2 500. návštěvník.
Stala se jím jedenáctiletá Eliška z Brandýsa nad Labem, která na výstavu do Děčína přijela
s celou výpravou svých kamarádů.
Od správy zámku obdržela publikaci o výstavě a speciální komentovanou prohlídku s ukázkou
pohyblivých postaviček.
„Návštěvnost výstavy nám dělá
opravdu velkou radost,“ říká ředitelka zámku Iveta Krupičková.
„Vloni ji navštívilo na tři tisíce
návštěvníků. Pokud vše půjde
jako doposud, měli bychom toto
číslo letos výrazně překonat.“
Výstava historických hraček
s velkým funkčním modelem železnice tak získává zámku množství návštěvníků i době, kdy je
většina památkových objektů
zavřená.
Návštěvnosti výstavy jistě napomohla také televizní reportáž.
„Jakýkoliv televizní pořad odvysílaný v rámci atraktivního cyklu
jako je právě Toulavá kamera,
nebo Na cestě je pro nás velkou
pomocí, která se okamžitě projeví na návštěvnosti zámku,“ říká
Krupičková. Minulý víkend se

tak na výstavě dveře téměř nezavřely. Mnozí z návštěvníků
přijížděli i z poměrně velké dálky. „Volala nám dokonce paní až
z Olomouce, že se jí zámek v televizi moc líbil a že nám posílá
starožitný porcelánový servis.“
Velmi dobrou spolupráci má
zámek také se Českým rozhlasem, především stanicí Vltava. „Děčínu a tedy i zámku byl
nedávno věnován celovečerní
pořad, na který máme od posluchačů velmi příznivé ohlasy.
Pánům redaktorům se u nás
opravdu zalíbilo, takže rozhodli
věnovat zámku i nadále prostor
ve vysílání. Právě dnes se například chystají udělat reportáž
z našich nočních prohlídek.“
Výstava historických hraček
je na děčínském zámku otevřena
až do 27. března. Zámek je v zimním období otevřen každý den
od 10 do 16 hodin, o víkendech
a o svátcích do 17 hodin.
(zámek)
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KULTURA A VOLNÝ ČAS

Skvělý jazzový večer si můžete užít v pátek 4. února v music
klubu Garage. Od 21 hodin zde hraje Robert Balzar Trio.
Tyto úžasné jazzmeny zná děčínské publikum z koncertů
Dana Bárty, se kterým vystupují na jeho současném turné.
Uskupení vzniklo v roce
1996 a od té doby nahrálo
čtyři autorská alba. Album
Overnight bylo nominováno
na cenu „Anděl“. Cenu Karla
Velebného album roku a kapela roku obdrželo trio za album
Alone – 2000. Poslední album
Tales, které kapela vydala v
roce 2008 je napěchováno silnými tématy a melodiemi.
Robert Balzar účinkuje také
v kapelách Illustratosphere, J.
A. R. a doprovází Hanu Hegerovou. „Koncert Robert Bal-

zar Tria je svátkem pro všechny milovníky jazzu, věřím, že
příjemná atmosféra klubu La
Garage Noire potrhne hudební
zážitek,” řekl Jiří Trnka, ředitel divadla.
Roberta Balzara, Stanislava
Máchu a Jiřího Slavíčka si
poslechnete 4. února v 21 hodin. Vstupné v předprodeji
stojí 110,- Kč, na místě 130,Kč.
		
(smk)

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

ÚNOR

Út 1.

19.00

Řetězová zpráva

St 2.

19.00

Řetězová zpráva

Čt 3.

19.00

Řetězová zpráva

Pá 4.

17.00
19.00
21.00

Méďa Béďa
Hon na čarodějnice
Robert Balzar Trio / La Garage Noire

So 5.

15.30
17.30
20.00

Krtek a medicína / pásmo pohádek
Méďa Béďa
Hon na čarodějnice

Ne 6.

17.30
20.00

Méďa Béďa
Hon na čarodějnice

WWW.KINOSNEZNIK.CZ

LA GARAGE NOIRE

Garage hostí
Robert Balzar Trio

LEDEN

TEL.: 412 531 431

Čt 27.1. /20.00/ Kinokavárna

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

KVĚTY

Koncert brněnské kapely
So 29.1. /22.00/

SATURDAY DANCE NIGHT
Pá 4.2. /22.00/

ROBERT BALZAR TRIO
Jazz koncert

Robert Balzar Trio
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DOTAZY OBČANŮ

Dotazy občanů
Musím po přechodnou dobu hlídat psa, který je přihlášen v jiném městě,
Děčínská sportovní, p.o. zajišťuje povinnou plaveckou výuku pro základní
kde není čipování. Jak se mám zachovat při případné kontrole a je nějaký školy. Na informačních tabulích, na webových stránkách a na recepci jsou intermín, který stanovuje přechodné období?
formace pro návštěvníky, kde je uvedeno, že po dobu výuky základních škol
je provoz omezen a 25 m a výukový bazén pro veřejnost uzavřen. Vstupné
Dle čl. 1 odst. 2 obecně závazné vyhlášky statutárního města Děčín č. 7/2009 do Aquaparku je od 10,00 do 13,00 snížené z důvodu uvedeného omezení
k trvalému označování psů a evidenci označených psů a jejich chovatelů se povinnost zajistit trvalé označení psa nevztahuje na chovatele, jejichž psi se na úze- provozu 25 m a výukového bazénu.
V dopoledních hodinách můžete využít možnosti kondičního plavání ve venmí města Děčín zdržují po dobu kratší než 2 měsíce. Při případné kontrole sdělte,
kovním 25m bazénu, kde je průměrná teplota termální vody 27-28°C a nebo
kdo je držitelem psa a v jakém městě nebo obci je pes přihlášen.
ranního plavání, kdy je služba od 16.3.2010 nově rozšířena od 6,30 do 7,45 hod
Zdenka Čečáková, vedoucí oddělení správy daní a poplatků pravidelně každé úterý až pátek. Naší snahou je samozřejmě využít kapacitu
aquaparku s maximální efektivitou. V odpoledních hodinách jsou 3 dráhy 25m
Dalo by se nějakým způsobem zabránit automobilům vážícím více jak bazénu vymezeny pro veřejnost, je 1 dráha je vyčleněna dětem, které navštěvují
2 tuny parkovat na již tak přeplněném sídlišti v Březinách? Nejsou výjim- kroužky plavání a 2 dráhy mají k dispozici pólisté. Nový venkovní bazén bude
kou dodávky PPL a jim podobné, které navíc stávají v křižovatkách?
určen prioritně pro širokou veřejnost, dále pro tréninky vodních pólistů a výcvik
Pokud vozidla parkují v rozporu s příslušnými předpisy, lze s řidiči samo- vodních záchranářů a potápěčů. Pokud víme, zimní provoz nového bazénu není
zřejmě přestupky řešit. Hlídky MP mají instrukce situaci namátkově kontrolo- plánován. Požadavky na provoz nového bazénu nám musí poskytnout zřizovatel
vat. Co se týče omezení vjezdu vozidel o hmotnosti nad 2t, doporučuji obrá- město Děčín.
tit se na silniční správní úřad s žádostí o zvážení změny dopravního značení.
Hana Petrová, Děčínská sportovní p. o.
Tomáš Pavlík, městská policie

Viděl jsem hrabat bagry u čajového pavilónu a archeologové nikde. Jak je
zajištěn archeologický průzkum?

Proč je uvedena v bazénu děčínského aquaparku otevírací doba pro
Archeologický průzkum při výkopových pracích kolem Čajového pavilonu je
veřejnost od deseti hodin, když se tam stejně nedá zaplavat kvůli výuce plavání školních dětí? Odpoledne je zas provoz omezen vzhledem ke kroužkům samozřejmě zajištěn. Zatím ale žádné výkopové práce neprobíhají.
a pólistům. Obyčejný kondiční plavec tedy příliš šancí nemá, městské lázně
Iveta Krupičková, ředitelka příspěvkové organizace Zámek Děčín
v provozu nejsou a zřejmě nikdy nebudou a kapacita stávající je naprosto
nedostatečná. Je nějaká šance, že se to zlepší s postavením nového zastřešeného bazénu? Bude volný i pro veřejnost a školy a kroužky? Protože jestli
bude zas jen pro pólisty, tak se nic moc nezlepší.

www.tiskhorak.cz

MĚSTO DĚČÍN
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