MĚSTO DĚČÍN

www.zpravodajdecin.com

Z PRAVODAJ
Informační čtrnáctideník pro občany statutárního města Děčín

náklad 26.000 ks • do všech domácností ZDARMA • ročník 9 • číslo 4/2011 • 26. 2. 2011

Sanace skal ve Hřensku
str.2

Zdemolovaný Atlantik
se mění ve staveniště

str.3

Psů bez označení zatím
strážníci zjistili minimum

str.5

Splatnost poplatku
za komunálníodpad
str.4 v roce 2011

str.8

Výběrové řízení na českoněmecké gymnázium
str.6 proběhne v březnu
str.9

Vzdání se řidičského
oprávnění

Informace o sčítání lidu, domů
a bytů

Obavy o osud nemocnice
mají také lékaři

Don Quijote v kině
str.7

str.11

Městské slavnosti 2011
Pořádání májových Městských slavností je každý rok pro Děčín příležitostí zprostředkovat svým občanům příjemné sváteční chvíle a řadu přátelských setkání ať už při poslechu vybrané
hudby, při nákupu na historickém tržišti, či při projížďce historickým vláčkem.
Tým pořadatelů sestavil zajímavý program na tři květnové týdny,
a to přesto, že finanční možnosti
města jsou mnohem menší než v
předchozích letech. Ale klíčové
okamžiky oslav zůstávají.
V páteční podvečer 13. 5. 2011
zahájíme slavnostním průvodem
městem, jenž bude korunován
ohňostrojem pod zámkem, to
všechno v duchu Pirátů z Karibiku. Večer na nábřeží uzavře noční
koncert.
Zůstává i vyhledávaný hudební
festival Labe, který bude probíhat
po celou sobotu 14.5.2011 na velkém pódiu na nábřeží. Pořádáním
letošní přehlídky byla pověřená
Děčínská sportovní, p.o. a vedle Čechomoru, Anny K. a Banjo
Bandu Ivana Mládka ve večerních hodinách bude možné zhlédnout i Rybičky 48, Mandrage
a UDG během odpoledne.
Také místní kapely dostanou

svoji příležitost. Před jejich samotným vystoupením na nábřeží
proběhne soutěž, jejíž účastníci
budou pečlivě posuzováni a vítězové budou reprezentovat naši
místní scénu v úvodu festivalu
Labe.
Vedle hudebního programu budou pro děti a jejich rodiče připraveny příjemné herní aktivity
v zámeckém parku.
Během celého víkendu bude na
Smetanově nábřeží pod zámkem
probíhat Adrenalin Challenge
Děčín, v neděli 15. 5. 2011 posíleno o Big Shock Speedtrial show.
Přímo na vodní ploše řeky pak
v neděli uvidíme i mezinárodní
mistrovství ČR v distančním závodu vodních skútrů Jet ski Grand
Prix Děčín a pro dobrodružné povahy nebude chybět ani tzv. Zužování Labe.
V následujícím týdnu se
ve středu 18. 5. 2011 na zám-
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vyšetření zraku, aplikace kontaktních čoček,
velký výběr brýlových obrub

Foto: Zdeněk Čvančara

Symbolem Městských slavností v Děčíně jsou postavy hraběte
Maxmiliána Thuna s chotí a bratrem Janem Arnoštem.
ku uskuteční floristická soutěž
a poté výstava květinové výzdoby Děčínská kotva a 20. 5. 2011
bude opět na Smetanově nábřeží
a u Atlantiku uspořádán kulturně
sportovní program pro všechny
děčínské základní a mateřské školy Školní Mladé Labe.
Po celou sobotu 21. 5. 2011 je
možné navštívit už tradiční a jarní
atmosférou prozářené historické
trhy na děčínském zámku.
Zároveň bude na nádraží přistaven i historický vlak
s parní lokomotivou, což osloví
především rodiny s dětmi. Jim
bude určen i festival Mladé Labe
opět na nábřeží, který nabídne
pestrý program prostřednictvím
členů DDM v Děčíně a některých
dalších neziskových organizací.
Mnozí z vás si jistě nenechají
ujít ani děčínské kolo Českého poháru ve streetballu
na parkovišti pod Atlantikem. A v rámci Dne nejen pro
seniory vás srdečně zveme
v neděli 22. 5. 2011 na Smetanovo nábřeží k poslechu dobré cimbálové hudby.
Poslední květnový víkend
městských slavností 2011 bude
mít dva hlavní body, a to jízdu
historickým vlakem, tentokrát

jde o tzv. triangl, tedy projížďku
na trase Děčín hl. n. – Prostřední
Žleb – Děčín východ – Děčín hl.
n., a Dětský den, který bude pro
naše nejmenší připraven zase na
nábřeží.
Součástí slavností je i program,
který chystá děčínská ZOO, zároveň bude v Městském divadle
Děčín probíhat dvacátý ročník
Celostátní přehlídky amatérského
činoherního a hudebního divadla
Divadelní Děčín 2011. Můžete
podpořit i Akci cihla 2011 a navštívit IV. benefiční závody agility.
A v návaznosti na květnové oslavy se 18. 6. 2011 na Střelnici ještě
uskuteční soutěž bigbandů jako
součást Mezinárodního hudebního festivalu.
Jak kulturní komise, tak přípravný štáb Slavností 2011 se
snažily najít co nejlepší kompromis mezi finančními možnostmi
a kulturním očekáváním našeho
města a pevně věří, že si každý
najde to, co bude jeho srdci nejbližší, a že chystané akce spolu
s krásným počasím budou skutečnou oslavou letošního jara.
za přípravný tým
Hana Cermonová
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Řešení havarijích situací ve městě si vyžádá miliony korun
Město se potýká s řešením několika havárií především na majetku města. Na podrobnosti k haváriím a hlavně na to, jak si s nimi
město poradí po finanční stránce, jsme se zeptali primátora města Františka Pelanta.
Jedná se celkem o 18,9 mil. Kč,
V rozpočtu města na letošní
rok se setkáváme u některých jejichž utracení jsme mnoha subpoložek s označením „R“. Co to jektům odložili. Záměrem bylo
finanční zdroje uvolňovat, jakmiznamená?
le bude zřejmé, že nejsou potřeba
Příprava rozpočtu města Dě- pro naléhavé havarijní případy
čína na rok 2011 byla ovlivněna a bude moci odhadnout naplnění
nedostatkem rezerv pro případ daňových příjmů v letošním roce.
Rezerva byla utvořena u pře„havárií“ a živelných katastrof.
V návrhu nebyly volné zdroje vážné většiny příspěvkových orani na první havárii „mostu přes ganizací města, nebyla utvořena
Jílovský potok“ do Horního Ol- zejména u škol. O část zdrojů přidřichova. Proto bylo čerpání části šel i nájemce Střelnice, sportovní
rozpočtu na rok 2011 zavázáno kluby, největší část zdrojů byla
dána do rezervy ze mzdových nárezervami označenými „R“.
Dopisem jsem oslovil ředitele kladů magistrátu města.
některých organizací, aby hospodařili takovým způsobem, který
Od nástupu do vedení řešíte
jim umožní vyjít s rozpočtem i několik havárií na majetku měsbez vytvořené rezervy.
ta. Můžete uvést ty největší?

Následně jsme opravili elektroinstalaci v kině, jinak bychom
museli toto zařízení uzavřít. Mimochodem u kina a také divadla
nás čeká oprava zimou poškozené
střechy. Kromě těchto akcí ještě řešíme poškozenou střechu v
plavecké hale, padající opěrnou
zeď na Teplické ulici, povodní poškozený můstek na Chlum, sanaci skládky Orlík III. po povodni,
jinak zde hrozí pokuta krajského
úřadu.
Museli jsme také uzavřít komunikaci Na Výšinách, která vede
na Škrabky a je nutné dokončit
sanaci padající skály na Teplické.
Asi nejvíce zatíží rozpočet města
oprava Domova důchodců na Kamenické ulici, kde hrozí vystěhování seniorů díky neřešení stavu
Kolik peněz je vyčleněno jako
První problém jsme řešili hned elektroinstalace a stavu střechy.
rezerva a jak se s nimi bude na- po nástupu, a to byl havarijní stav Podobná situace je u budovy Ústavu sociální péče v Horním Žlebu.
mostku v Dolním Oldřichově.
kládat?

Kolik řešení těchto havárií
bude stát a kde na to město vezme finanční prostředky?
Potřebujeme pro řešení těchto
havárií více než 20 milionů korun. Pozitivní je, že městu zůstaly zdroje z hospodaření z r. 2010
ve výši cca 19 milionů korun ,
které po finančním vypořádání za
rok 2010 budou činit více než 13
mil. Kč
Tyto peníze bychom chtěli využít právě na řešení havárií. Dalším zdrojem financí bude i příjem
z akcií Terma Děčín ve výši 3,7
mil. Kč, které mělo město obdržet do konce roku 2010, ale
dostane je až v prvním čtvrtletí
letošního roku. Na březnovém
zasedání zastupitelstva chceme
tyto záležitosti projednat.
(Romana Silvarová)

Sanace skal ve Hřensku je v plném proudu

Foto: Zdeněk Čvančara

Sanace nestabilních skalních bloků ve Hřensku, kvůli kterým je
uzavřena silnice Hřensko - Schmilka.

Domov seniorů má nového vedoucího

Domov seniorů na Kamenické ulici má od začátku února nového
vedoucího. Ten byl vybrán z mnoha uchazečů výběrovou komisí.
Do výběrového řízení na pozi- a odborných pracovníků úřadu
ci vedoucího Domova seniorů na se shodla na Jiřím Hatlapatkovi,
Kamenické ulici se přihlásilo 37 který splňoval všechny požadavzájemců. „Z velkého počtu ucha- ky na tuto pozici.
zečů jsme pozvali 8 k ústnímu „Pan Hatlapatka má zkušenosti
pohovoru,“ řekla Jana Skalová, s řízením organizace s větším poředitelka Centra sociálních slu- čtem zaměstnanců. Jeho vzdělážeb Děčín.
ní odpovídá potřebám domova,“
Výběrová komise složená ze zá- doplnila Jana Skalová.
(smk)
stupců Centra sociálních služeb

Silnice ve Hřensku je uzavřena z důvodu padajících kamenů už
od poloviny prosince. Nastalá obleva umožnila rychlejší postup
sanačních prací. Ty by mohly být dokončeny při částečně obnoveném provozu na silnici.
Na skalním masivu, který ohro- nikace. Práce na zajištění skalžuje silnici směrem do Německa, ních bloků si vyžádají skoro pět
probíhají sanační práce. Rych- milionů korun. Správě národního
lejší tempo prací umožnily lepší parku České Švýcarsko, která
sanační práce koordinuje, poklimatické podmínky.
„Díky teplejšímu počasí se pod- skytlo finance ministerstvo životmínky pro rozebírání nestabilních ního prostředí.
„Po vyřešení současného haskalních bloků zlepšily a sanace
může pokračovat,“ řekl Jiří Zavo- varijního stavu podnikne Správa
ral, generální ředitel AZ sanace. další kroky pro zajištění zbytku
Ze skalních masivů odstraňují ohrožujícího skalního masivu.
stavbaři pískovcové balvany, kte- Jedná se o někdejší lomovou
ré dopadají na pískové lože, které stěnu, která byla ve čtyřicátých
letech minulého století narušena
je vybudované na silnici.
Největší nebezpečí hrozí ze se- necitlivými odstřely při rozšiřoverního pilíře narušených skal. vání silnice.
Skalní stěna je proto narušena
Stavbaři musí odstranit zhruba
dvě stě kubíků horniny, poté skal- četnými puklinkami, které spolu
ní bloky čeká očištění a ukotvení. s přirozenými erozními procesy
Práce by při zachování všech způsobily současnou nestabilitu.
„Na celkovou sanaci budeme
bezpečnostních podmínek mohly
pokračovat při částečně obnove- žádat o další dotační prostředky,“
ném provozu na silnici.
řekl Pavel Benda, ředitel správy
(smk)
Řidiči budou i nadále varováni národního parku.
semafory na obou koncích komu-

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek,firma Dráb,opět prodává slepičky
snáškových plemen Hisex hnědý,Tetra hnědá a Dominant
žíhaný,kropenatý,černý, a modrý.
Stáří slepiček - 18 - 20 týdnů.
Neprodáváme kuřice, ale slepičky před snáškou.
Cena -138 - 148 Kč/ks dle stáří.

Prodeje se uskuteční:

- v sobotu 5.března 2011

Děčín - parkoviště Tesco Bynov - v 15 00 hod

- v pondělí 14.března 2011

Děčín - parkoviště Tesco Bynov - v 14 30 hod

Případné bližší informace tel.:

728 605 840, 415 740 719, 728 165 166
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Zdemolovaný Atlantik se
mění ve staveniště
Částečně zdemolovaný objekt bývalého Atlantiku se mění ve staveniště. Město zde postaví v rámci Integrovaného plánu rozvoje
města – zóna Centrum multimediální centrum s knihovnou. Projekt je podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Původní železobetonová budova Atlantiku byla částečně
zdemolována v srpnu 2009. Na
jejích základech město postaví
multimediální centrum s knihovnou, s možností alternativního
vzdělávání a kulturního vyžití.
Dále bude v objektu vybudováno
městské infocentrum, bufet a veřejné toalety.
„Zhotovitelské firmě jsme již
staveniště předali, bude sem navážena technika a začnou práce.
Kvůli stavbě se v okolí zvýší
prašnost a hluk, za což se občanům velmi omlouváme. Uděláme
vše pro to, aby stavba probíhala
bez problémů,“ řekl primátor
města František Pelant.
Podle předpokladů by měla být
stavba dokončena v dubnu 2012.
Město za ni zaplatí 140 milionů

korun, z toho 85% tvoří dotace.
Původní budova Atlantiku byla
objektem v centru města na pravé
straně řeky Labe. Po nepovedené
privatizaci se nakonec jeho vlastníkem stalo v roce 2002 město
za 4,6 mil. Kč. Původní objekt
kulturního zařízení ČSPL a.s.
(v likvidaci) ze začátku šedesátých let minulého století byl
prodán na počátku devadesátých
let do vlastnictví soukromého
subjektu (LIMMA v.o.s.), který
nerealizoval záměr přestavby na
obchodní zařízení.
Nemovitost byla před demolicí ve špatném technickém stavu
a vytvářela negativního dojem
z lokality. Pozemky kolem objektu byly součástí konkursní podstaty společnosti ČSPLO a v létě
2002 je v dražbě koupil podnikatel Jan David Horský.

archiv Magistrát města Děčín

Vizualizace budoucí podoby objektu knihovny zpracovaná architektem Ing. Tomášem Šantavým.
Tehdejší vedení města se dražby také zúčastnilo, ale finance
schválené zastupitelstvem města
na nabídku Horskyho nestačily.
Ten koupil pozemky s tím, že
by rád do svého majetku získal
i chátrající Atlantik. Město však

jeho žádost odmítlo a snažilo se
získat věcné břemeno přístupu
k objektu soudní cestou. V současné době jsou již pozemky
v majetku města, které je od Horskyho odkoupilo v závěru roku
2008.
(romi)

Na sídlišti Staré Město začnou letos úpravy
veřejných prostranství

Již v roce 2009 zahájilo město realizaci Integrovaného plánu rozvoje města – sídliště Staré Město. Projekt je financovaný za pomoci
peněz z Integrovaného operačního programu. Letos město připravuje investice do veřejného prostranství na Starém Městě za asi 15
milionů korun.
Projekt se na rozdíl od IPRM
– zóna Centrum vyznačuje tím,
že se do něj mohou zapojit soukromí vlastníci bytových objektů. „Jednoduše řečeno, čím více
vlastníků se zapojí do projektu
a vyčerpá dotaci na opravy svého majetku, tím více peněz město
může na úpravy veřejného prostranství získat. Vlastníci v roce
2010 podali na město Děčín 3
projekty. Dva z nich byly zrealizovány v roce 2010, realizace
třetího projektu proběhne v roce
2011 s termínem ukončení v červenci 2011,“vysvětlil Valdemar
Grešík,radní města.
Investorem projektu „Veřejné prostranství“, který je také
součástí tohoto IPRM, je město samo. Město má zpracovaný
projekt ke stavebnímu povolení
s celkovým rozpočtem 112 494
272 Kč.
Projektová dokumentace je
rozdělena do několika ucelených
etap stavebně i finančně. Tyto
etapy je možné realizovat samostatně.
Hlavními činnostmi v projektu veřejného prostranství je úprava a výstavba nových parkovišť,
dopravních i pěších komunikací,
parkových chodníčků, veřejného
osvětlení, obnova hřišť pro děti
ve třech věkových kategoriích
(1-6 let; 3-12 let; 12 – 18 let),
obnova zeleně, umístění nového
mobiliáře – lavičky, truhlíky na
zeleň, odpadkové koše, stojany

na kola, obnova okolí základní 735 Kč. Specifický cíl IPRM 4
- Regenerace a sanace bytových
školy a vybudování hřiště.
objektů.
Oprávněnými žadateli jsou
Město Děčín začne s realizací
1. části v v letošním roce v částce vlastníci bytových domů - bycca 15 mil. Kč a to v bezprostřed- tová družstva či další obchodní
ní blízkosti domů, jejichž vlastní- společnosti (zákon č. 513/1991
ci žádost o dotaci na regeneraci Sb., obchodní zákoník), vlastníci
svého domu již podali, případně jednotek sdružení ve společenství
již svůj projekt úspěšně zreali- vlastníků jednotek podle zvláštzovali, tedy v ulicích Jezdecké ního zákona (zákon č. 72/1994
a Kladenské. Předpokládaný ča- Sb., o vlastnictví bytů), další
sový horizont fyzické realizace: právnické a fyzické osoby vlastnící bytový dům (např. občanský
duben – září 2011.
zákoník).
Podporované aktivity, které
Pokud některý z vlastníků bytového objektu v lokalitě sídliště mohou být financovány, jsou reStaré Město má zájem získat do- konstrukce a modernizace bytotaci na opravy, pak se ještě může vých domů, zejména:
• zateplení obvodového pláště
do projektu zapojit.
domu, zateplení vybraných vnitřVýzva k podávání žádostí o ních konstrukcí;
dotaci v rámci Integrovaného • práce na bytovém domě prováplánu rozvoje města Děčín – síd- děné k odstranění statických poliště Staré Město byla vyhlášena ruch nosných konstrukcí a opradne 1.9.2009. Ukončení příjmu vy konstrukčních nebo funkčních
žádostí je 31.10.2013. Projekty vad konstrukce domu;
jsou financovány z Integrova- • sanace základů a opravy hydroného operačního programu, Pri- izolace spodní stavby;
oritní osa 5 - Národní podpora • rekonstrukce technického vyúzemního rozvoje, Oblast inter- bavení domů (např. modernizace
vence 5.2 - Zlepšení prostředí otopné soustavy, výměna rozvov problémových sídlištích. Pod- dů tepla, plynu a vody, moderniporovaná aktivita - b) Regenerace zace vzduchotechniky, výtahů);
bytových domů, celkový finanční • výměny či modernizace lodžií,
objem pro tuto výzvu je 26 190 balkonů včetně zábradlí;

Výše podpory je 40 %.
Kompletní Výzva je umístěna webových stránkách statutárního města Děčín v sekci Úřad
upozorňuje – Integrovaný plán
města, dále IPRM Děčín – sídliště Staré Město a na úřední desce
města.
O konkrétní informace se obracejte na Ing. Martinu Štajnerovou, vedoucí oddělení strategického rozvoje a projektů
odboru rozvoje magistrátu města,
tel. 412 591 339, e-mail: martina.
stajnerova@mmdecin.cz.
(romi)
MĚSTO DĚČÍN

Z PRAVODAJ
Informační čtrnáctideník pro občany statutárního města Děčín

pokud jste nedostali
ZPRAVODAJ
do své schránky, pište na:
nebo volejte:
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Informace o sčítání lidu, domů a bytů

Sčítání lidu, domů a bytů patří k nejrozsáhlejším statistickým
zjišťováním. Přináší velké množství cenných údajů, které nelze
jiným způsobem efektivně zjistit. Následující sčítání je připravováno na březen 2011 – rozhodným okamžikem bude půlnoc z 25.
na 26. března 2011.
Důležitou součástí přípravy na
Sčítání lidu, domů a bytů 2011
bylo zkušební sčítání, které proběhlo v dubnu 2010.
Přípravu, organizaci, samotné
provedení sčítání, zpracování a zpřístupnění jeho výsledků zajišťuje na základě zákona
č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu,
domů a bytů v roce 2011, Český
statistický úřad. Smluvním partnerem pro provedení terénních
prací při sčítání je Česká pošta,
s. p.
Novinky sčítání lidu 2011
Sčítání lidu, domů a bytů v roce
2011 přinese celou řadu novinek,
které souvisejí s tím, jak se vyvíjejí informační technologie, ale
také se zkušenostmi z předchozích sčítání:
• Formuláře pružně reagují na vývoj ve společnosti
a s tím související legislativní
opatření, nově tak přibude např.
dotaz na registrované partnerství.
• Český statistický úřad při
sčítání lidu 2011 žádným způsobem nezjišťuje vybavenost
domácností ani jejich příjmy
a výdaje. Ve sčítacích formulářích tak nejsou žádné otázky na

vlastnictví ledničky, automobilu,
chaty, televizoru ani dalších věcí.
Z hlediska vybavení domácnosti
je pro statistiku důležitá pouze
otázka, zda má rodina možnost
využívat osobní počítač a připojení k internetu.
• Nově bude možné vyplňovat
elektronické sčítací formuláře
na internetu a odesílat je on-line
nebo prostřednictvím datových
schránek. Tento způsob předávání informací patří v současnosti
mezi nejbezpečnější vůbec.
• Sčítacími komisaři budou asi
v 95 % případů pracovníci České
pošty.
• Právnickým osobám bude ČSÚ
ve většině případů posílat domovní a bytové listy prostřednictvím datových schránek.
• V době ostrého sčítání v roce
2011 bude všem k dispozici telefonní centrum s operátory, kteří
budou připraveni pomoci se všemi dotazy o sčítání.
• Na podzim 2010 se ve školách
v celé republice uskutečnilo tzv.
Minisčítání, ve kterém si mohli
žáci a studenti zábavnou formou
vyzkoušet práci se statistickými
daty a také zjistit, jak jsou tyto
údaje užitečné a zajímavé.

příprava na
maturitu z angličtiny,
další jazykové kurzy

mobil: 602 532 947
mobil: 604 590 476
email: info@skolaclever.cz
tel.: 412 516 006
5DGQLĀQt
Radniční 1/23
mobil: 602 532 947
405 02 Děčín
'ďĀtQ
email: info@skolaclever.cz

www.skolaclever.cz

Jak data ze sčítání pomáhají ?
Hasiči - informace ze sčítání
lidu budou velmi důležité pro hasiče a další složky integrovaných
záchranných systémů. Poskytují informace, kolik je v kterém
domě bytů, z čeho jsou nosné zdi,
z jakého materiálu jsou domy
postaveny, na jaké přípojky jsou
připojeny (např. plyn), jak je
dům vysoký, kolik má pater. To
vše potřebují záchranáři znát, aby
mohli lidem v daném domě co
nejrychleji pomoci. Zároveň jsou
data ze sčítání velmi důležitá při
zpracování krizových a evakuačních plánů.
Povodně - data ze sčítání jsou
důležitým nástrojem k tvorbě protipovodňových opatření
a jsou také důležitá při operativních zásazích a evakuacích při
všech přírodních živlech. Jenom
sčítání lidu ukazuje, kolik v kterých oblastech žije lidí, jaká je
jejich věková struktura a zároveň
jaké jsou jejich domy a z čeho
jsou postaveny – tedy jak dlouho
například dokážou řádění přírodního živlu odolat.

Dopravní obslužnost - podle
informací, jak často a kam lidé
cestují za prací či do školy, se sestavují tzv. mapy dojížďky, podle
kterých se plánuje dopravní obslužnost v ČR – tedy kolik je kde
potřeba autobusů, vlaků či tramvají a jak často mají jezdit.
Školy a školky - podle dat ze
sčítání (a navazujících projekcí
obyvatel) lze snadno vypočítat, ve kterých lokalitách budou
v příštích letech školní či předškolní děti a kolik jich bude. Získáme tak informace, jaká bude
nutná kapacita tříd ve školkách
a školách případně, kde bude potřeba školky otevírat, a kde rozhodně není dobrý nápad školku či
školu zavřít.
Péče o seniory - data ze sčítání umožní naplánovat kapacity
v domovech důchodců, hospicích
a dalších sociálních zařízeních
pro seniory. Stejně tak podle nich
může být optimalizována nabídka sociálních služeb pro seniory
(např. donášky obědů).
(pokračování na straně 5)

REALITY OFFICE
U Plovárny 1262/17, 405 01 Děčín

VA
LE

S

Vila 2x 4+1, Jílové
cena: 1.550.000 Kč
EJ

OD
PR

Zprostředkování prodeje, koupě a pronájmu nemovitostí,
veškerý realitní servis včetně znaleckých posudků

Tel.: 608 652 363
mobil: 731 461 889
e-mail: realityoffice@seznam.cz

www.realityoffice.cz
EJ

OD
PR

Byt 4+1/L/OV, DC Březiny
cena: 1.095.000 Kč
EJ

OD
PR

Byt 2+1/L. DC 1
cena: 1.150.000 Kč
EJ

OD
PR

Restaurace, Č, Kamenice
cena: 2.300.000 Kč

VA

E
SL

RD Benešov n/Pl
cena: 940.000 Kč
EJ

OD
PR

RD 5+1, Jílové
cena: 4.600.000 Kč
EJ

OD
PR

Byt 2+1/OV, Děčín 3
cena: 850.000 Kč

EJ

OD
PR

Chalupa, Stará oleška
cena: 1.190.000 Kč

VA

E
SL

Byt 2+1/OV, DCII
cena: 750.000 Kč

VA

E
SL

Byt 3+1/L, DC 2
cena: 750.000 Kč
EJ

OD
PR

RD 5+1 Malšovice
cena: 2.090.000 Kč
EJ

OD
PR

RD 4+1, Dobrná
cena: 1.595.000 Kč

Byt 1+1/B/OV DC 1
cena: 830.000 Kč
EJ

OD
PR

Byt 3+1/2L/OV, centrum DC 1
cena: 1.550.000 Kč
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(pokračování ze strany 4)
Vakcíny pro očkování dětí Ministerstvo zdravotnictví podle
dat ze sčítání plánuje, kolik má
objednat očkovacích vakcín pro
děti v České republice. Data ze
sčítání jsou klíčová především
pro správné počty vakcín. Pokud
se jich objedná příliš moc, utrácí stát zbytečně peníze, pokud se
jich naopak objedná málo, hrozí, že po nějakou dobu nebudou
k dispozici.
Nabídka a poptávka na pracovním trhu Údaje o sčítání lidu přinesou podrobné informace, jak je
v kterých místech ČR kvalifikovaná pracovní síla. Jsou to velmi

důležitá data, která firmy kombinují s aktuálními informacemi
z úřadů práce, když se rozhodují, kde otevřou svoji pobočku či
závod, aby v daném regionu našli
zaměstnance s potřebnou kvalifikací.
Peníze z EU Evropská unie
bude členským zemím nově přerozdělovat unijní peníze a dotace
pouze podle výsledků sčítání lidu
v roce 2011. Země, která dodá
nekvalitní, neúplné či chybné
údaje, se může připravit o desítky
milionů eur z evropské pokladny.
Část výnosů z daní, která připad-

ně obcím Ministerstvo financí
využívá data ze sčítání (průběžně
upravovaná o aktuální demografickou statistiku) k přerozdělení
podílu výnosu z daní, který připadne obcím. Čím více osob je
v obci sečteno, tím větší má obec
nárok na peníze. V ČR se zatím
tyto finance přerozdělují podle
trvalého bydliště, ale velká část
zemí EU už výnosy z daní přiděluje obcím podle tzv. faktického
bydliště, tedy podle toho, kolik
lidí žije v dané oblasti skutečně,
bez ohledu na to, zda jsou v této
lokalitě trvale hlášeni.
Naši poslanci v EU Evropská
unie aktuálně zvažuje, že by podle výsledků sčítání lidu 2011 ve
všech zemích EU přepočítala
mandáty v Evropském parlamentu.
Hluk Data ze sčítání jsou důležitá při posuzování hlukové zátěže
a při tvorbě hlukových map, které ukazují, jaká část obyvatel je
(a nebo v případě nových projektů může být) zasažena nadměrným hlukem. Podle těchto map
se pak připravují protihluková
opatření a zároveň slouží jako
podklad pro žádosti o dotace na
protihluková opatření.
Faktické bydliště Poprvé
v historii sčítání zjistí tzv. faktické bydliště, tedy místo, kde lidé
skutečně žijí. Trvalé bydliště je
v rámci EU české specifikum
s velkým problémem – na adrese
trvalého bydliště se zdržuje stále
méně lidí a vůbec už tyto adresy
neodpovídají tomu, kde lidé skutečně žijí.
(CSU)
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Psů bez označení zatím strážníci
zjistili minimum
Poměrně příznivé výsledky přinesly první rozsáhlé kontrolní
akce, které se zaměřují na kontrolu vyhlášky města upravující
trvalé označování psů. Za tímto účelem koupila Městská policie
Děčín dvě čtečky psích čipů, které hlídky v terénu používají.
Strážníci během posledních
dnů zkontrolovali několik desítek
psů. „Výsledky zatím ukazují,
že povinnost nechat svého psa
označit čipem nebo tetováním
nesplnilo zhruba deset procent
majitelů. I přes toto zjištění je
to výsledek příznivý, očekávali
jsme více nedostatků. Věřím, že
i další kontroly prokážou, že majitelé psů patří v Děčíně v tomto
směru k zodpovědnějším,“ uvedl
Jiří Schwarz, zástupce ředitele
děčínské městské policie. Dodal,
že kontroly se zatím soustředily
na lokality Děčína II, Děčína IV
a lokalitu Boletic, kontroly dalších lokalit budou samozřejmě
následovat.
Zjištěné nedostatky strážníci
na místě zaevidovali a přestupky
majitelů, kteří nesplnili povinnost stanovenou vyhláškou města, předali příslušnému správnímu orgánu Magistrátu města
Děčín. Pokuta za neoznačení psa
může dosáhnout až padesáti tisíc
korun.
Současně s kontrolami ozna-

čení psů se strážníci zaměřují na
dodržování povinností majitelů
psů, uklízet po svých zvířatech
exkrementy. „Tady je už situace
o poznání horší.
Podle výsledků prvních kontrolních akcí si tuto povinnost
neplní zhruba pětina majitelů
psů. U těchto přestupků využíváme většinou maximální možnou
sazbu blokové pokuty. Kontroly
zaměřené na tuto problematiku
budou v obdobném rozsahu samozřejmě pokračovat,“ dodal Jiří
Schwarz.
(tp)

Strážníci během posledních dnů
zkontrolovali několik desítek psů.

20% sleva
na veškerý
sortiment
MEISTER
od 1.2 do 31.3.
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Teplická 28/174, Děčín 8,
Tel: 412 531 184, Mobil: 603 114 216

www.volner.cz
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Sčítání lidu 2011 a národnostní menšiny
Prý se chystá sčítání Romů, aniž by se jich kdokoliv zeptal na
souhlas! Proč si nás vláda chce spočítat? Nemůžou být získané
údaje zneužity? Kdo a podle jakých kritérií posoudí, jestli jsem
či nejsem Rom? Otázky se v hlavě každého Roma budou líhnout
po tuctech, a není se co divit.
Se sčítáním lidu v Ústeckém
kraji budou v letošním roce pomáhat i romští asistenti. Romové
dostanou také letáky, které jim
vysvětlí, k čemu je sčítání dobré. Rada vlády ČR pro záležitosti
romské menšiny se tak snaží o
odbourání jejich nedůvěry vůči
sčítání a obav ze zneužití poskytnutých údajů o národnosti. Historické souvislosti totiž nahrávají
obavám.
Pokud by se v Ústeckém kraji k romské národnosti přihlásilo víc obyvatel než 0,2 procenta
při sčítání před deseti lety, mohli
by Romové mít větší vliv na samosprávu. Pokud se při sčítání
ukáže, že v některé obci je deset
procent obyvatel příslušníky některé menšiny, mají nárok na vytvoření speciálního výboru, který
bude mít větší vliv na dění v obci.
Může například rozhodovat o vytvoření dvojjazyčných nápisů,

9.12.2010 23:30:00

Z Boletic zmizí staré
kovové prvky
V ulici Vítězství proběhne odstranění kovových konstrukcí
podél parku u lékárny (jedná se
o torza starých vývěsních skříní,
které jsou již rozbité), kovových
konstrukcí a dřevěného přístřešku u domu v ulici Vítězství, který
je cca 400 m od parku. S uživatelem jedné z vývěsek (fotbalový
klub SPARTAK Boletice) proběhne jednání o možnosti zřízení nové vývěsní skříně. Kovový
plot kolem parku u lékárny bude
zachován a v době příznivých
klimatických podmínek bude natřen. Lavičky v blízkosti zastávky
MHD budou odvezeny, opraveny
a umístěny pod přístřešek MHD.
(mm)

taková menšina má také právo
na komunikaci s úřady ve svém
jazyce. V kraji stačí pro větší vliv
menšiny pět procent obyvatel.
Ostatním menšinám v kraji
i celé republice musí stačit instrukce k vyplnění dotazníku
v angličtině, francouzštině, polštině, vietnamštině, ukrajinštině
a němčině.
Za Romy v sociálně vyloučených lokalitách v Ústeckém
i Moravskoslezském kraji s formulářem přijde nejenom pracovník České pošty jako za ostatními
obyvateli ČR, ale také speciálně
proškolený romský poradce nebo
terénní pracovník, který s nimi
běžně pracuje.
Jejich počet pro Ústecký kraj
zatím není přesně stanoven, placeni budou jako ostatní sčítací
komisaři.
Drahomír Radek Horváth
(publicista)
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Vzdání se řidičského oprávnění
Řidiči, kteří již nechtějí využívat řidičský průkaz, mohou využít možnosti vzdání se řidičského oprávnění. Vzdát se mohou
jak celého řidičského průkazu, tak pouze některé skupiny nebo
podskupiny řidičského oprávnění. Spolu s oznámením o vzdání
se řidičského oprávnění je řidič povinen odevzdat svůj řidičský
průkaz. V případě, že se řidič vzdá pouze některé skupiny nebo
podskupiny řidičského oprávnění bude mu za poplatek vystaven
nový.

DĚČÍN - Prokopa Holého 8
TEL: 412 532 111
info@dezka.cz
ÚSTÍ NAD LABEM - Vaníčkova 19
TEL: 475 200 683
usti@dezka.cz

MIMOŘÁDNÁ AKCE PLATNÁ DO 31.03.2011

CHORVATSKO - OMIŠSKÁ RIVIÉRA
HOTEL STAR*** - Omiš/Nemira

Vzdání se řidičského oprávnění obecně
Řidičské oprávnění je subjektivním právem fyzické osoby, která
je jeho držitelem. Tak jako dochází k jeho získání vždy na základě
žádosti konkrétní fyzické osoby,
je přípustné, aby se fyzická osoba
o své vlastní vůli jí uděleného ři-

dičského oprávnění vzdala.
Projev vůle nebýt již dále držitelem řidičského oprávnění může
směřovat k řidičskému oprávnění
jako celku i k jednotlivým skupinám či podskupinám řidičského
oprávnění.

Vzdání se řidičského oprávnění jako celku
Držitel řidičského oprávnění se
především může vzdát svého řidičského oprávnění jako celku.
Tuto svou vůli musí projevit vůči
příslušnému úřadu. Vzdání se řidičského oprávnění se oznamuje
písemně.
Oznámení musí obsahovat:
a) jméno a příjmení držitele řidičského oprávnění,
b) adresu trvalého pobytu držitele
řidičského oprávnění,
c) datum a místo narození a, pokud bylo přiděleno, i rodné číslo
držitele řidičského oprávnění, a
d) datum udělení řidičského
oprávnění.

moderní hotel kategorie***, polopenze, bazén,

klimatizace, balkóny s výhledem na moře, SAT/TV, trezor,
fén, wi-fi připojení na pokoji, výborná restaurace, bar

K oznámení musí držitel řidičPrázdninové termíny - červenec/srpen - 7 nocí
ského oprávnění přiložit svůj
platný doklad totožnosti. Řidič- 4990,- Kč/týden/dospělá osoba s polopenzí
ské oprávnění zaniká dnem, kdy
je projev vůle směřující ke vzdání 1990,- Kč/týden/dítě do 6 let na přistýlce s PP
se řidičského oprávnění učiněn.
3590,- Kč/týden/dítě do 12 let na přistýlce s PP
Spolu s oznámením o vzdání
možnost prodloužených pobytů na 10, 11 a 14 nocí
se řidičského oprávnění je ozna- před- a posezónní termíny:
movatel povinen odevzdat svůj 04.06.-11.06. 3990,- Kč
11.06.-18.06. 3990,- Kč
řidičský průkaz. Protože v tomto 18.06.-25.06. 4590,- Kč
25.06.-02.07. 4790,- Kč
případě řidičské oprávnění proje- 03.09.-10.09. 4590,- Kč
10.09.-17.09. 3990,- Kč
vem vůle jeho dosavadního držitele zcela zaniká, obdrží tato oso- možnost dopravy autobusem (2400,- Kč) nebo letecky (6990,- Kč)
ba pouze potvrzení o odevzdání
řidičského průkazu. Žádný nový
řidičský průkaz se jí pochopitelně
nevydává.
Město zajišťuje další údržbu dřevin. Již objednalo tyto práce:
(javor, aronie), odstraňování náVzdání se některé skupiny či podskupiny řidičského oprávnění
letů, kácení suchého jeřábu,
řez dřevin u bývalé Lucie v ByDržitel řidičského oprávnění se nění, jejichž držitelem osoba
nově – průřez jalovců a borovic,
může kterékoli skupiny či pod- oznamovatele i nadále zůstane.
tvarování živého plotu,
Podle zákona platí, že příslušskupiny řidičského oprávnění, jejímž je držitelem, vzdát. V praxi ný úřad řidičské oprávnění omekácení břízy na hřbitově Nebose tak často děje proto, že v dů- zí, jestliže se držitel řidičského
čady,
sledku změny zdravotního stavu oprávnění vzdal některé skupiodstranění ruderálního porostu na
nebo kvůli věku již osoba neza- ny nebo podskupiny řidičského
hřbitově Dolní Žleb,
mýšlí řídit některá vozidla, tak- oprávnění. Úřad zajistí vydání
zdravotní řez 6 ks lip před hřbitože se o své vlastní vůli příslušné nového řidičského průkazu v závem Boletice nad Labem,
skupiny či podskupiny řidičského konem stanovené lhůtě do dvacevýspravu cest od ul. E.Krásnoti kalendářních dnů, případně za
oprávnění vzdá.
horské v parku Kvádrberk,
Vůli vzdát se některé skupi- zvýšený správní poplatek 500,kácení javoru a jasanu ve Velké
ny nebo podskupiny řidičského Kč ve lhůtě do pěti pracovních
oprávnění musí držitel řidičského dnů.
Veleni,
Držení skupin či podskupin řioprávnění písemně oznámit příkácení 2 ks bříz u komunikace na
dičské oprávnění, jichž se vzdání
slušnému úřadu.
Maxičkách,
Foto: MM
V oznámení musí být uvedeno: týkalo, zaniká dnem, kdy je prokácení javoru na dětském hřišti
a) jméno a příjmení držitele řidič- jev vůle směřující ke vzdání se ři- Jedle v Příčné ulici, kterou je
v ul. Podmokelská,
dičského oprávnění učiněn. Starý třeba pokácet.
ského oprávnění,
kácení jasanu v blízkosti el. vedeb) adresa trvalého pobytu držitele řidičský průkaz, který se v důsledku změn v rozsahu řidičské- řez dřevin v ulici Na Vyhlídce – ní a objektu v Horním Oldřichově,
řidičského oprávnění,
kácení jedle mezi hrobkami na
c) datum a místo narození a rodné ho oprávnění stává neplatným, se
číslo držitele řidičského oprávně- úřadu odevzdává bezprostředně řez lípy, odstranění vázání u no- hřbitově Folknáře,
s oznámením o vzdání se některé vých výsadeb, odstranění náleto- kácení dubu ve svahu nakloněnéní, a
d) skupina nebo podskupina ři- skupiny či podskupiny řidičského vých dřevin,
ho nad hrobová zařízení na hřbiřez dřevin v ulici Rudolfova – od- tově Folknáře,
dičského oprávnění, které se drži- oprávnění.
tel řidičského oprávnění vzdává.
stranění Prunusů,
kácení vzrostlého dubu v parku
Spolu s oznámením o vzdání se Zdroj a citace:
řez dřevin u DPS v Bynově – od- Kvádrberk.
některé skupiny či podskupiny - Zákon č. 361/2000 Sb., o provo- stranění náletů,
(mm)
řidičského oprávnění musí být zu na pozemních komunikacích řez dřevin v ulici Košická – řez
přiložen platný doklad totožnosti (zákon o silničním provozu), ve živých plotů a stěn, odstraňování
a jedna fotografie držitele řidič- znění pozdějších předpisů;
ského oprávnění. Doklad totož- - Zákon č. 200/1990 Sb., o pře- náletů, řez keřů – odstranění sunosti poslouží úřadu k ověře- stupcích, ve znění pozdějších chých větví atd.,
řez dřevin před areálem bývalé
ní údajů o žadateli uvedených předpisů;
v oznámení a poté je svému drži- - JUDr. Jan Kněžínek, Mgr. La- Dukly v Bynově – řez jalovců,
teli neprodleně vrácen. Fotogra- dislav Ocelák, Právní úprava ři- odstraňování náletových dřevin,
fie bude využita pro vydání no- dičských oprávnění, řidičských řez dřevin Na Pěšině – odstravého řidičského průkazu, v němž průkazů, evidence řidičů a sys- ňování plevelných dřevin, řez
budou zapsány jen ty skupiny tém bodového hodnocení, E-lea- skalníku, jalovce, prosychajících
(mm) větví borovic a smrků, stromů
a podskupiny řidičského opráv- ringová skripta

Údržba dřevin ve městě pokračuje

ZPRAVODAJSTVÍ

Rada města rozdělila dotace
na kulturu a sport
Rada města každoročně rozděluje dotace na kulturu a sport. Návrh na rozdělení finančních prostředků předkládá odbor školství
a kultury, který společně s příslušnými komisemi jednotlivé žádosti o dotace posuzuje.
V letošním roce byla sportovcům rozdělena částka tři miliony
čtyři sta devadesát tři tisíc Kč.
Subjektům, které se věnují kulturním projektům, bylo rozděleno osm set tisíc korun.
Finanční prostředky pomohou
neziskovým organizacím a sportovním oddílům v jejich činnosti.

„Dotace jsou určeny pro nestátní neziskové organizace, ale také
pro jednotlivce, kteří chtějí uspořádat zajímavé kulturní akce.
Peníze na sport putují hlavně na
systematickou činnost mládeže,“
řekla Danuše Bednářová, vedoucí
odboru školství a kultury.
(smk)

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

Splatnost poplatku za komunální
odpad v roce 2011

Masáž

1/ Terapeutická - cílená masáž odstraňující specifické potíže klienta
2/ Sportovní - přípravná či regenerační masáž pro dokonalou fyzickou kondici

Fitness

1/ Redukce tělesné hmotnosti 2/ Tvarování těla
3/ Rehabilitační program 4/ Kondiční program

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

masáže
osobní trenér
fitness /body styling/
Pouze na objednávku
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tel.: + 420 777 047 716
novakydecin@seznam.cz

Michal Novák
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Poplatek za komunální odpad je splatný dvakrát ročně. První
platba musí být učiněna do konce května a druhá do konce listopadu. Způsob úhrady si občané určili při přihlášení společného
zástupce domácnosti.
Informace k platbě v loňském
Splatnost poplatku za komunální odpad v letošním roce je roce obdrželi také ti, kteří chtějí
k 31. 5. a k 30. 11. Poplatníci, odpad platit na pokladně Magiskteří uvedli, že budou popla- trátu města Děčín.
S veškerými dotazy na placení
tek platit složenkou, obdrží tuto
v dostatečné lhůtě před termínem tohoto poplatku se mohou občané
obracet na pracovníky odd. sprásplatnosti.
Stejně tak předpis do SIPO na vy daní a poplatků odboru ekonoměsíc květen pro Českou poštu mického.
Informovat o splatnosti komuzajistí úřad. Občané, kteří platí
poplatek za komunální odpad pře- nálního odpadu budeme občany
vodem z účtu, obdrželi informace na stránkách města a ve Zpravo(smk)
o bankovním spojení k zadání tr- daji.
valého příkazu již v roce 2010.

POLICEJNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
Mladík nakupoval
bez placení
Holící strojky
v téměř čtyřtisícové hodnotě si včera
v jednom děčínském marketu uložil do batohu
devatenáctiletý výtečník.
Pak prošel pokladnami bez
nejmenšího náznaku, že hodlá
zboží zaplatit. Po nepříjemnosti
s pracovníkem ostrahy, který ho
zadržel, se cesty mladíka a jeho
kořisti rozdělili. Odcizené věci
se vrátily na své místo, zatímco
zadržený putoval na obvodní oddělení policie. Tam se ukázalo, že
v posledních třech letech byl za
obdobnou činnost souzen.
Vyslechl si tedy podezření
z krádeže ve zkráceném přípravném řízení a nyní může přemýšlet, stojí-li hrozba odnětí svobody
až na tři léta za to.

Zloděj aut dopaden
Děčínským kriminalistům se
v uplynulých dnech podařilo díky
usilovné práci vypátrat a zadržet
třiačtyřicetiletého muže, který
se v posledních dvou měsících
intenzivně zabýval činností, pro
kterou náš trestní zákoník nemá
právě pochopení.
Během uvedené doby stačil
odcizit tři vozidla, které se však
policistům a strážníkům nakonec
podařilo nalézt. Čtvrtý automobil
na tom byl o něco lépe, do něj se
pouze vloupal a sebral autorádio.
Celková škoda, kterou způsobil,
čítá kolem třiceti tisíc korun.
Dopadením pachatele muži zákona zabili dvě mouchy jednou
ranou, neboť výtečník měl ke
všemu také nastoupit výkon trestu, což neučinil. Na jeho hlavu se
sesypaly další paragrafy. Kriminalisté proti němu zahájili trestní

stíhání pro krádež vloupáním, neoprávněné užití cizí věci, poškození cizí věci a maření výkonu
úředního rozhodnutí. Ihned poté,
co si vyslechl obvinění, putoval
do věznice v Litoměřicích.
Dne 18.2.2011
v 02.00 hod.
zaslechla hlídka
MP v DC4 velmi hlasitý křik
z Bezručovy ulice. Hlídka MP,
která byla na místo vyslána, zjistila uprostřed ulice stojícího muže,
který velmi hlasitě řval. Hlídkou
byl vyzván k prokázání totožnosti,
na což reagoval velmi vulgárními
slovy. Jelikož na několikerou výzvu nedbal, rozhodla se hlídka MP
k předvedení muže na PČR. Ten se
začal s hlídkou prát, strážníci proti
němu museli použít donucovací
prostředky. Poté byl muž předveden
na PČR, kde byla ověřena jeho to-

tožnost. Vzhledem k tomu, že nebylo možné přestupek vyřídit na místě
v blokovém řízení, bude záležitost
řešit příslušný správní orgán Magistrátu města Děčín.
Dne 17.2.2011 v 00.24 hod. oznámil občan, že před hotelem v DC1
postávají muž a žena, kteří jsou
značně opilí a muž ženu slovně napadá. Oznamovatel se obával, aby
muž ženu nenapadl fyzicky. Na
místo byla vyslána hlídka MP, která
na místě kontaktovala osmadvacetiletou ženu z Jílového. Ta uvedla,
že její o jedenáct let starší přítel jí v
hotelu shodil ze schodů a poté utekl.
Žena neměla viditelné zranění, ale
stěžovala si na bolest ruky. Lékařské ošetření však odmítla. Následně
se k hotelu vrátil její přítel, který
hlídce přiznal, že přítelkyni ze schodů shodil. Jelikož žena chtěla podat
trestní oznámení, byla na místo
přivolána hlídka PČR, která řešení
události převzala.

Nová esoterická a dárková prodejna
s meditacním centrem
v

Najdete nás vedle lékárny Centrum v Duchcovské ulici v Děčíně 1
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Obavy o osud nemocnice
mají také lékaři

Vedení města usiluje o zachování
polikliniky ve stejném rozsahu
jako doposud

Koncem minulého roku vznikla petice na záchranu děčínské ne- Představitelé města jednali o zachování lékařských ordinací
mocnice. Za zachování nemocnice se postavilo také vedení města. a zdravotnických služeb v budově polikliniky. Náměstek ministra práce a sociálních věcí navštívil některé ordinace a kanceláře,
které se v budově nachází. Dalším bodem jednání byly chystané
změny v legislativě sociální oblasti.
O tom, zda lékaři zůstanou ra proběhla důkladná prohlídka
v poliklinice, jednal v pondělí polikliniky. Náměstek ministra
21. února primátor František Pe- navštívil jak některé odborné orlant s náměstkem ministra práce dinace lékařů, tak prostory úřaa sociálních věcí Vladimírem du práce. Další jednání budou
Šiškou a ředitelem Úřadu práce pokračovat, rozhodnutí by mělo
Děčín Jiřím Králem.
padnout do konce roku.
Jednání se zúčastnili také poDěčínská poliklinika funguje
slanec Jaroslav Foldyna a zástup- jako zdravotnické zařízení od
ce lékařů, radní Ivan Stríbrský. roku 1938 s celou řadou služeb.
„Jednání ještě nejsou u konce. K původní budově byl přistavěn
Jisté však je, že ministerstvo prá- zadní trakt v 70. letech minuléce a sociálních věcí nemá zájem ho století. V současné době ji ze
zrušit veškeré ordinace, které dvou třetin využívají soukromé
Foto: Zdeněk Čvančara
v současné době v poliklinice zdravotnické subjekty, které zaLaboratoře v děčínské nemocnici prošly v minulých letech rekon- fungují,“ řekl František Pelant, jišťují služby v různých oblasstrukcí.
primátor města.
tech zdravotnictví, jsou tu odV minulosti město žádalo stát borní lékaři, rentgen, laboratoře
Tiskem proběhlo několik ná- Krajská zdravotní, a. s., v součas- o bezúplatný převod poliklini- i lékárna. Z jedné třetiny budovu
znaků o omezení péče v děčínské né době žádnou změnu v užívání ky do majetku města, avšak bez užívá úřad práce. Poliklinika panemocnici. Lékaři se nepřidali nemocnice nechystá.“ Krajská úspěchu. „Snažíme se jednat tak, tří státu a ten s ní od roku 2003
k celorepublikové akci Děkujeme zdravotní vlastní pět nemocnic aby budova sloužila ke stejnému hospodaří prostřednictvím Úřadu
– odcházíme, z obav, aby neby- a jejím majitelem je Ústecký kraj. účelu jako dosud, to znamená, pro zastupování státu ve věcech
lo této akce využito k rychlému
Pokud by se měla přeměna ne- aby byla zachována zdravotnická majetkových. Ministerstvo práce
uzavření některých oddělení.
mocnice na léčebnu uskutečnit, obslužnost tak, jak jsou občané a sociálních věcí chce do budovy
Již koncem roku vznikla petice nelze ji udělat skrytě. Musel by města zvyklí,“ doplnil František nastěhovat své úřady, tedy úřad
na záchranu děčínské nemocnice, o ní jednat Ústecký kraj a povolit Pelant. Po společném jednání práce a správu sociálního zabezkterá mimo jiné požadovala eko- ji.
v zasedací místnosti primáto- pečení.
(smk)
nomickou samostatnost.
Lékařům na osudu děčínské
„Město Děčín se dlouhodobě nemocnice velmi záleží. „Snasnaží o rozvoj tohoto zařízení, za žíme se pracovat tak, aby naše
Daniela Pacovská, podnikatelka
posledních 5 let dalo nemocnici nemocnice poskytla co nejvíce
Moc informací o děčínské nemocnici nemám.
několik milionů korun, například péče obyvatelům města a okolí.
Vím jen to, co se psalo v médiích. Nicméně
na nákup různých přístrojů,“ řekl Aby pacienti nemuseli se svými
věřím, že sdružování nemocnic není nejlepším
primátor města František Pe- problémy jezdit do jiných měst“,
řešením už z toho důvodu, protože děčínská
lant. Ředitel Krajské zdravotní řekl Alexandr Závěrka, lékař nenemocnice musí údajně odvádět vysoké náklaEduart Reichelt se od spekula- mocnice.
dy na provoz centrály, zaměstnanci jsou nuceni
cí distancoval. Podle jeho ofiVzhledem k plánovaným změobjednávat lékařské pomůcky za mnohem vyšší
ciálního vyjádření není změna nám ve zdravotnictví a v atmoceny.
Také
si
nemyslím,
že je rozumné, aby centrála dělala některá
v plánech: „Informace o změně sféře plánovaných restrikcí v lůžděčínské nemocnice na léčebnu kové péči napříč republikou by rozhodnutí o naší nemocnici bez jejího vedení a informovala jej až
dlouhodobě nemocných nebo do- právě malá nemocnice mohla být na poslední chvíli.
Helena Smíšková, archivářka
konce o prodeji této nemocnice terčem snah o zredukování péče
V zásadě nebojím, jsem spíše optimistka a věse nezakládají na pravdě. Tyto v děčínské nemocnici.
(smk)
řím, že tak potřebná instituce (dokonce s histospekulace se nezakládají ani na
rickou tradicí - vždyť už před více než 100 lety
žádném racionálním podkladě,
Děčínští věděli, že nemocnici potřebují) nevyz kterého by se daly odvodit.
mizí z mapy města. Proč bychom se tedy z historie nepoučili?

Anketa: Bojíte se o budoucnost nemocnice?

V areálu nemocnice je možné parkovat

Od začátku února mohou návštěvníci děčínské nemocnice parkovat přímo v areálu. Nově zde vzniklo 99 parkovacích míst. První
půlhodina parkování je zdarma.
Podle mluvčího Krajské zdravotní, Jiřího Vondry je důvodem
těchto změn umožnění vjezdu
většímu počtu vozidel a jejich
lepší přístup ke všem oddělením.
V areálu nemocnice vzniklo 99
parkovacích míst. Parkovat zde
návštěvníci mohou půl hodiny
zdarma, za každou další započatou půlhodinu zaplatí deset korun.
Výjimku z placení mají jen řidiči sanitek, hasiči, státní a městská

policie a držitelé průkazu ZTP
a Jánského plakety a v den odběru také dárci krve.
Vjezdy do nemocnice monitoruje kamerový systém, obsluha
systému má možnost v naléhavých případech otevřít brány co
nejrychleji.
Při ztrátě parkovacího lístku
uhradíte poplatek ve výši 300
korun. Podobný systém parkování dlouhodobě funguje v ústecké
nemocnici.
(smk)

Tomáš Kettner, logistik
O budoucnost nemocnice se nebojím z hlediska
existence. Všichni nejspíš ví, že ztráta by byla
více než nestrategická. Spíš mám obavy ze stále
se zhoršujícího "používání" zaměstnanců. Pro
všechny je to těžké, zodpovědné povolání a popravdě nevím, co je pro ně motivací chodit do
práce. Smějte se od rána na plnou čekárnu za
almužnu na výplatní pásce.
Alice Klaubenschalková, novinářka
I když ze své praxe novinářky vím, že si lidé
na děčínskou nemocnici stěžují, já na ni nedám
dopustit. Strach o ni nemám, věřím tamnímu
personálu, že by o její záchranu urputně a úspěšně bojoval a myslím, že i za podpory Děčíňáků.
Lidi si neradi nechávají sahat na svá zdravotnická zařízení, byť na ně občas nadávají.
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Logopedická ambulance připravila Krajská zdravotní měla připravený
den otevřených dveří
krizový plán
Den otevřených dveří logopedické ambulance v děčínské nemoc- Pokud by se lékaři nedohodli s ministerstvem zdravotnictví
nici se bude konat 4. března. Program je rozdělen do dvou částí. a nestáhli své výpovědi, začal by od začátku března platit krizový
plán, který měla připravený Krajská zdravotní a.s.
Dopoledne bude věnované také dospělí, kteří chtějí odstranit
skupinovým terapiím, odpoled- vadu řeči. Děti mohou navště- V rámci výzvy Děkujeme, odchá- ročním protestem vymohli navýšení program zahrnuje prohlídky vovat naší ambulanci od 3 let,“ zíme! nepodal v nemocnici v Děčí- ní platů.
Podmínkou vlády však je, že
ambulancí. Zájemcům budou po- řekla Martina Kuttelwachero- ně žádný lékař výpověď. Děčínská
skytnuty základní informace sou- vá, klinická logopedka. Zájemci nemocnice připravila návrh pro Lékařský odborový klub vyzve do
visející s prací logopeda.
o skupinové terapie se mohou představenstvo Krajské zdravotní, tří dnů po podpisu dohody doktory,
Logopedie se zabývá vadami přihlásit na telefonním čísle 412 jak postupovat v případě, že lékaři aby začali stahovat výpovědi z neřeči jak u dětí, tak u dospělých. 705 299 nebo na adrese martina. z ostatních nemocnic opravdu ode- mocnic. Pro pacienty se tím pádem
lékařská péče nijak nezmění. (smk)
Zahrnuje vše od nejdrobnějších lubenec@seznam.cz . „Do odpo- jdou.
V
případě,
že
by
k
odchodu
léřečových vad, jako např. chybná ledního programu jsme zahrnuli
výslovnost jedné hlásky, až po i poskytnutí informací souvise- kařů na konci února opravdu donedobrovolně by s nimi musel
masivní řečové poruchy či napro- jících s naší prací, ale i s věcmi, šlo,
opustit nemocnice další personál.
stou nemluvnost.
které naše klienty zajímají např.,
Děčínská nemocnice byla přiKliničtí logopedové se věnu- kdo patří mezi naše klienty, kdy pravena pomoci celému kraji v
jí také pacientům, které utrpěli je dobré uvažovat o logopedické zajištění neodkladné zdravotní
cévní mozkové příhody, slucho- péči, co obnáší návštěvy logope- péče. „Jedním z návrhů byla výpově postiženým nebo pacientům da apod.“ doplnila za kolektiv lo- moc ostatním nemocnicím lékaři z
s rozštěpy. „Naší logopedickou gopedek Martina Kuttelwasche- Děčína,“ řekla náměstkyně Anna
poradnu navštěvují převážně rová. 			
(smk) Briestenská. Lékaři si svým půlděti, ojediněle se na nás obrátí
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Výběrové řízení na česko-německé Adoptuj panenku a zachráníš dítě
Základní škola Komenského náměstí se letos již po třetí účastní
gymnázium proběhne v březnu
projektu UNICEF „Adoptuj panenku a zachráníš dítě“. Cílem
Studium na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně trvá šest let
a je určeno žákům, které navštěvují šesté třídy. Zkoušku při výběrovém řízení mohou žáci vykonávat z německého nebo z anglického jazyka.
Předpokladem k přijetí je vel- prostředků ČR a SRN, žákům je
mi dobrý prospěch v dosavad- poskytováno kapesné.
Úspěšní absolventi získají něním studiu na české škole, velmi
dobrá znalost německého jazyka, mecké maturitní vysvědčení,
dobrá znalost anglického jazyka které bude v České republice
a schopnost rychlého přizpůsobe- nostrifikováno. Výběrové řízení
proběhne 16. března, pro bližší
ní ke studiu v cizině.
Studium je přírodovědného za- informace se můžete obrátit na
měření s prohloubenou výukou Gymnázium Děčín, tel č. 412 704
cizích jazyků. Studium i pobyt na 130. Při výběrovém řízení koná
internátě jsou pro české žáky bez- uchazeč test z českého jazyka
platné. Výuka probíhá ve třídách, a matematiky, pohovor v cizím
které navštěvuje vždy 15 němec- jazyce a pohovor s psychologem.
Podle zaměření studenta lze zvokých a 15 českých žáků.
Všichni žáci jsou ubytování na lit buď němčinu, nebo angličtinu.
internátě, který je vybaven počíta- Znalost němčiny tedy není zásadči, posilovnou a kreativní dílnou. ní podmínkou pro přijetí na dvojStudenti mohou svůj volný čas jazyčné Gymnázium Fr. Schillera
(smk)
trávit podle vlastních představ. v Pirně.
Studium je hrazeno ze státních

Jednoleté učební obory
pro absolventy škol
Od 1. 9. 2011 otevírá Střední škola řemesel
a služeb Děčín IV, Ruská 147, pro všechny
absolventy středních škol jednoleté učební
obory – kadeřník, kuchař - číšník.

Podmínkou pro přijetí ke studiu je ukončené střední vzdělání (předložení maturitního vysvědčení nebo výučního listu)
Výuka je převážně zaměřena
na odborný výcvik a odborné
předměty.

Studium je zakončeno jednotnou závěrečnou zkouškou.
Více informací na:
www.sosruska.cz,
tel. 412 531 185,
e-mail: skola@sosruska.cz

projektu je získat finanční prostředky pro celosvětovou očkovací
kampaň UNICEF, pro děti ze zemí třetího světa, ze zemí postižených válkou či přírodními katastrofami.
Panenky, které naši žáci ušijí
v hodinách pracovního vyučování,
se zasílají na vybraná místa. Zde
se prodávají za jednotnou částku
600,- Kč nebo jdou do dražby.
Tato suma stačí na pokrytí očkování pro jedno dítě proti 6 smrtelným chorobám – spalničkám,
záškrtu, černému kašli, tetanu,
tuberkulóze a dětské obrně.
Děti vytvořily již 16 panenek
a přispěly tak na záchranu dětských životů částkou téměř 10
tisíc korun.
(ZŠ Komenského)
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Veliký úspěch muzikantů
Základní školy Na Stráni

Stříbrní na republikovém finále Dětské Porty 2011 a zlatí a stříbrní v soutěži Melodie .
Takto si vedli žáci Základní ško- skupiny do 15 let! Na prvním
ly Na Stráni na dvoudenním praž- místě se umístila hudební skuském klání v Divadle Za plotem. pina ZŠ Na Stráni Yxes Joke,
Téměř tři sta mladých muzikantů která zahrála a zazpívala skladby
se o víkendu sešlo v Praze , aby vlastní tvorby a druhé místo obsapředvedli své hudební dovednos- dilo trio No.21. Škola měla ještě
ti. Vynikajícího úspěchu dosáhla v kategorii nejmladších jedno žehudební formace školy Na Stráni lízko v ohni. Magdalena Trajeroz Děčína No.8 , která vybojovala vá předvedla skvělý výkon, ale za
v soutěži Porta 2011 v kategorii své vlastní písničky v autorské
hudební skupina s doprovodem
Portě nakonec na nejvyšší posdruhé místo!
ty nedosáhla. Konkurence v této
V paralelní soutěži rozšířených kategorii byla totiž nejpočetnější.
hudebních žánrů Melodie získal Vzhledem ke svému mládí (10
Děčín dokonce prvenství a druhé let) je však velikou nadějí .
místo, a to v kategorii hudební
(ZŠ Na Stráni)

Karneval již potřetí

Unie rodičů spolu s mateřskou školou Máchovo nám. pořádaly
16.2. 2011 Karneval pro děti z MŠ Máchova a Vilsnice.
Akce se koná za velké podpory
Domu dětí a mládeže na Teplické
ulici. Zdarma nám zapůjčují sál,
jejich členové tanečního kroužku
nám připravují předtančení a v letošním roce nám pomohli doprovodit akci hudbou. Za tuto spolupráci jim patří náš velký dík.
Rodiče spolu s paní učitelkami
připravili soutěže, za které děti

získaly drobné ceny. Celý karneval provázel slovně a svými kouzly kouzelník.
Tento karneval má již tříletou
tradici. Věřím, že i v dalších letech bude mít tato akce tak velký
úspěch.
(Za MŠ Máchovo nám. Alena
Pechová ved. MŠ)

Plavecký výcvik žáků 3. tříd ZŠ Máchovo náměstí

V těchto dnech se naši třeťáci jen neradi loučili s krásnými zážitky,
které po dobu 10 týdnů prožívali v plaveckém areálu v Děčíně.
Plavecký výcvik jsme zahájili i ostatních možností plaveckého
1. prosince 2010 a ukončili po- areálu ( vířivky, divoké řeky, maslední lekcí 16. února 2011. Spo- lých bazénů, aj.).
kojené děti obdržely „Mokré vyPříjemné prostředí s ochotným
svědčení“, diplomy za vítězství personálem jen potvrdilo naši
v různých plaveckých soutěžích spokojenost. Určitě se za rok rádi
i drobné dárky. Velké poděkování zúčastníme dalšího plaveckého
si zaslouží instruktoři z plavec- výcviku. (ZŠ Máchova)
ké školy – svým profesionálním
zvládnutím výuky a také vstřícností, laskavostí a porozuměním
dokázali velmi zlepšit plavecké
dovednosti dětí a odstranit strach
a zábrany bojácných neplavců.
Po celou dobu výuky žáci využívali atraktivních pomůcek
a kromě prostoru velkého bazénu

Skupina Yxes Joke při vystoupení na Dětské Portě v Praze v Divadle
Za plotem.

Recitační soutěž ve škole
na Starém Městě se povedla

16. 2. 2011 proběhla na naší škole recitační soutěž – školní kolo.
Pochvalu zaslouží všichni recitátoři, kteří potěšili porotu i diváky.
Mladší kategorie: 1. místo Ulrychová Bára (3. B), 2. místo Kafka
Filip (2. B), 3. místo Suchý Michal (2. B).
Starší kategorie: 1. místo Miškovská Markéta (7. tř.), 2. místo
Staňová Bára (5. tř.), 3. místo Červená Markéta (4.A).

Do městského kola postupují
žáci na prvních 2 místech. Poděkování patří paní učitelce Lence
Nováčkové a Zuzce Součkové za
moderování a porotě – Lucce Ulrychové, Janě Adéeové a Marcele
Bárové.
(ZŠ a MŠ Březová ul.)

Stavařina má budoucnost!

Stavařina byla, je a bude! Stejně tak byla děčínská stavební průmyslovka, je a i bude živou a perspektivní školou, která svým absolventům nabízí široké možnosti uplatnění v budoucím profesním životě.
V současnosti nabízí žádané ti zúčastňují tzv.draftu, na kterém
obory-pozemní stavitelství,vodo- jsou jim nabízena pracovní místa
hospodářské stavby a dopravní firmami Viamont, Skanska, Chládek a Tintěra apod. Uplatnitelnost
stavby.
Samotné studium je pestrou studentů VOŠ je stoprocentní.
Významnou událostí je každokoláží odborných i všeobecných
disciplín, exkurzí na stavby (Praž- roční pořádání seminářů s mezináský okruh,dálnice D8,rozestavěné rodní účastí o železničním staviúseky pražského metra), do vý- telství, letos s názvem Železniční
robních podniků (Wienerberger a dopravní cesta 2011.
Škola také připravuje pro jarní
porotherm,KB-blok), přednášek,
jazykových a historických exkur- měsíce tohoto roku otevření se šizí(Anglie,Německo,Polsko), sou- roké veřejnosti. Všichni jste zváni
těží (Stavox ,SOČ) a projektů- Je- na Pohár Děčínského Sněžníkuden svět na školách ,nebo Prvňáci závody družstev na horolezecké
a prváci-ojedinělý projekt,který stěně o nejrychlejší zdolání kóty
netradičním způsobem propojuje 726 m a na „Workshopy na stazájmy šestiletých a patnáctiletých. várně“, zaměřené na architekturu
Studenti s ukončeným odbor- ve výtvarném umění a netradiční
ným vzděláním na této škole mo- výtvarné techniky.
Všechny informace o VOŠ a
hou rovnou nastoupit do praxe,
pokračovat na VŠ, či navázat na SPŠ stavební Děčín i těchto akcích
studium na Vyšší odborné ško- naleznete na www.stavarnadc.cz
le, která byla v Děčíně založena
(Mgr. Kateřina Fridrichová)
v roce 1995.
Původně nabízela obor Železniční stavitelství –jediný v ČR
a později se přidal obor OchraZ PRAVODAJ
na památek a krajiny. Studium
na VOŠ je určeno pro maturanty
všech zaměření a systém je stejný
Své náměty, připomínky a dojako na VŠ.
tazy můžete posílat na adresu:
Základním rozdílem proti VŠ je
tiskovy.mluvci@mmdecin.cz
získání praktických znalostí. Vždy
v posledním roce studia se studenMĚSTO DĚČÍN

Informační čtrnáctideník pro občany statutárního města Děčín

KULTURA A VOLNÝ ČAS
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Na Střeláku bude Dívčí válka Umělecký workshop v Galerii
Ve čtvrtek 10. 3. 2011 od 19:30 začne ohňostroj humoru
Artmaterial

a nezapomenutelných hereckých kreací a improvizací divadla Františka Ringo Čecha.
Ve středu 2. 2. se v galerii Artmaterial konal zajímavý workshop jako první ze tří dílen, které mají doprovázet průběh
V. ročníku výtvarné soutěže s Centrem Cesta do světa SluVstupenky jsou k dostání v ponečnice, o.s., (s letošním tématem "STOPY A OTISKY kladnách Střelnice, divadla, kina,
ZOO, děčínského zámku nebo
myslí, srdcí, Země, předmětů a detailů").
v CA Aloha na Teplické ulici. Rezervovat se dají na telefonním čísle
412 518 835 nebo na www.vstupenkadecin.cz
			
(jr)

Velký balet na velkém plátně:

Don Quijote

Don Quijote svede svůj boj s větrnými mlýny v podání moskevského Bolšoj baletu na plátně kina Sněžník.
V neděli šestého března, patnáct
minut před pátou odpoledne, začne v děčínském kinu Sněžník
další z jedinečných přímých přenosů baletních představení ze světových scén.
Don Quijote je nádherný, temperamentní balet. Podle slavného
španělského románu Miguela De
Cervantese ho pro Bolšoj originálně vytvořil Mario Petipou v roce
1969. Současná revize choreografie je dílem bývalého šéfa Bolšoj
Baletu Alexejem Faděječem.
Diváci se mohou připravit na
opravdu skvostný zážitek, který
jim kino Sněžník nabídne v kvali-

tě obrazu HD s prostorovým zvukem 5.1 a na velkém filmovém
plátně.
Samotný Bolšoj balet je jeden z
nejlepších baletních souborů na
světě. Jeho tradice se odvíjí už od
carského Ruska.
Soubor se pyšní světovými tanečníky jako Světlana Zacharova,
Natalia Osipova, Ivan Vasilijev či
Michail Lobukin.
Cena vstupenky je 300 Kč. Vstupenku lze rezervovat na www.
vstupenkadecin.cz, či zakoupit
v pokladnách kina Sněžník a děčínského divadla. Délka inscenace: 3h (se dvěma přestávkami).

Tento první workshop měl veřejnost seznámit s reálnou prací
umělců, mohli jste zde uvidět jakousi simulaci, ukázku jak se asi
tvoří ve výtvarných atelierech.
Sešlo se tu několik výtvarníků
- Pavel Krontorad(Choroš), Jan
Kafka, Lenka Kuhnlova, Dmitrij Pljonkin, Kateřina Rajchlová
s Vaškem Vendysem, malovali
převážně uhlem a pastely, pracovali s ručním a obarvovaným
papírem. Měli jste jedinečnou
příležitost sledovat jak umělec
tvoří - jak si kresbu rozvrhuje
na papír, jakou techniku a prostředky používá, jaký má styl,
jak se dílo rodí před očima. Všem
děkujeme za velmi inspirativní

a příjemné setkání a těšíme se na
další dílnu, tentokrát v zámecké
kavárně 19.2. v 10h, tentokrát to
bude naopak a tvořit může každý kdo přijde s radami a vedením
zkušeného lektora, uvidíte tu také
díla, která umělci vytvořili na
středeční dílně. Více informací
o výtvarné soutěži na http://
slundecin.org/CDS/?akce
(sl)

Prodaná nevěsta v Děčíně
Župa Sokolská zve na mimořádné představení prodané něvěsty
v Děčíně v podání divadelního souboru Sokola Pyšely.
Divadelní soubor nastudoval Prodanou nevěstu jako divadelní hru

se zpěvem. Představení se koná
v městském divadle Děčín 5. 3.
2011 od 16 hodin.
Předprodej vstupenek na www.
vstupenkadecin.cz. Cena vstupenek: 200,- 180,- 160,- Kč.

Jarní prázdniny v Aquaparku Děčín
aneb Klíče od pevnosti Boyard
V týdnu od úterý 8. 2. 2011 do
pátku 11. 2. 2011 proběhly v kryté
části Aquaparku Děčín jarní prázdniny pod názvem Klíče od pevnosti
Boyard. Děti pod odborným vedením instruktorů z Plavecké školy
absolvovaly každý den zajímavý
a hlavně pokaždé jiný program.
V úterý navštívili areál hasiči, kteří dětem předvedli záchranářské
práce, část speciálního vybavení
a ochotně zodpověděli dětem jejich
všetečné dotazy.
Ve středu děti s nadšením prozkoumávaly podvodní svět. Měly
možnost vyzkoušet potápěčskou
techniku a proplout část vodní říše
Aquaparku Děčín. Ve čtvrtek program rozveselili svojí technikou
členové Vodní záchranné služby
Ústí nad Labem a Poříční policie
Brná Ústí nad Labem.
Děti si užily spoustu legrace na záchranné matraci a měli možnost vyzkoušet profesionální záchranné po-

můcky. V pátek program vyvrcholil,
děti luštily dle indicíí hádanky u Otce
Fury a následně hledaly vytoužený
poklad.

Otec Fura v děčínském Akvaparku.

Celé akce se zúčastnilo přes 160
dětí, velké díky patří instruktorům Plavecké školy, Hasičskému
záchrannému sboru Děčín, Poříční policii Brná Ústí nad Labem,
členům místní skupiny Vodní záchranné služby v Ústí nad Labem
a potápěčům firmy Snakesub, kteří
zajistili pro děti odborný program.
Další plánovanou akcí jsou Velikonoční prázdniny v Aquaparku Děčín v termínu od 21. – 22.
4. 2011. Těšíme se na Vaši návštěvu Děčínská sportovní, p.o..
(hp)

Děti si mohly vyzkoušet potápěčskou techniku.

FEJETON
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Vyčerpáni finančními prostředky
Lidská řeč je podivuhodný vynález. Na jedné straně je jako
houba a dokáže do sebe nasát
slova, která mohou u rigidního
lingvisty vyvolat vlnu hnusu,
jako když pěstitel šáhne na poli
bramborové natě na mandelinku. A obzvlášť, jsou-li jaksi
zhmotněna v psané podobě! Odjištěné granáty, jako zamejlovat,
esemeska a dylítnout, mohou při
dopadu rozmetat smírnou povahu leckterého češtináře.
A přece je jejich pustošivá síla
mnohem menší v porovnání s
řadou jiných slov, na první pohled nenápadných. Takové mejlování je v podstatě zcela transparentní, všichni chápeme jak
jeho věcný význam, tak i jaksi
pokleslou stylistickou hodnotu
vyplývající z titulu jeho neoprávněného vniknutí do výraziva jazyka českého. Ale co třeba
takový prostředek…
Na první pohled slovo neutrální a nikterak zajímavé. Ve spo-

jení s přídavnými jmény, jako
výchovné, čisticí či dezinfekční,
opravné nebo masážní mohou
prostředky vypadat až skoro
nudně. Na zajímavosti získávají ve chvíli, kdy použijeme adjektivum dopravní. Takové nám
mohou nabídnout řadu námětů
k zamyšlení. Můžeme je nakoupit, prodat, mít jich nedostatek
nebo naopak přebytek, jsou hromadné, ba i služební.
Ale co takhle prostředky finanční! Až teprve na
soustavě porad různého druhu jsem pochopila, že jde
v podstatě o krycí název
a že za ním leží komunikační
technika v mnoha ohledech až
špionážní.
Finanční prostředky totiž mohou
existovat jako skupenství kapalné a pak plynout či být čerpány
a vyčerpány. Lze je přesunout jako skříň a přerozdělit jako zeleninu. Můžeme je vynaložit a dokonce

i obnovit! Lze je poskytnout
nebo neposkytnout, ale ve své
podstatě tahle konspirační hra
znamená stále totéž: má dáti –
dal, respektive mám – nemám.
Tak třeba věta: „Finanční
prostředky již byly vyčerpány“
neznamená nic jiného, než že
prachy došly. Sdělení, že „budou uvolňovány formou rozpočtového opatření“ zase říká,
že mám chvíli počkat, ale že
peníze časem zase budou. Budete-li něco slyšet o přečerpání
finančních prostředků, vězte, že
jste si nasekali dluhy, a když je
někdo přerozdělil, pak je dal z
jedné kapsy do druhé, v horším
případě z vaší do cizí. A tak bychom mohli pokračovat…
Zkrátka neříkáme peníze,
ale prostředky. Nedáváme je,
ale investujeme. Neutrácíme je,
jsou zkrátka pouze vyčerpány. A
nikdo nám je nesebral, jen byly
převedeny. Navíc je slovo prostředek přece jenom jaksi mno-

hem neutrálnější než peníze, při
jejichž vyslovení zpozorníme
neomylně všichni, ať už jde o
naše, nebo o cizí.
A tak zvažuju, jak bych takhle partyzánsky a za použití
krycích názvů vysvětlila doma,
že jsem rozfrncala poslední výplatu v módním salónu
a že zkrátka do té příští budeme o chlebu a o vodě. A napadá mě něco jako: „Dovoluji si
upozornit, že v důsledku vyčerpání finančních prostředků
z kapitoly reprezentace subjektu bude přistoupeno k takovým
opatřením, která zaručí nezbytný provoz až do obnovení pravidelných zdrojů.“
Tak vidíte, zní to skoro mírumilovně. A na poradách to bolí
mnohem líp, než fakt, že peníze
zkrátka nejsou a že nikdo nedokáže říct, kdy se situace začne
měnit k lepšímu.
(hsk)

äLGRYVNiREHFY'ČþtQČQDEt]tYSURVWRUiFK
V\QDJRJ\YêXNXELEOLFNp KHEUHMãWLQ\
7HUPtQ]DKiMHQtEĜH]HQ[WêGQČ Y\XþRYDFtKRGLQ\
0tVWRäLåNRYD'ČþtQ
9\XþXMtFt&KDQQDâLPRQRYi
3RþHW]iMHPFĤYNXU]X
&HQDGOHQDSOQČQRVWLNXU]XFFD.þKRGRV
,QIRUPDFHQDWHO    

Kompletní úklidové služby
•
•
•

úklid domů a bytů
úklid kanceláří a firem
velkoobchod čistícími
prostředky

Lenka Nováková

e-mail: info@ladyl.cz
ā

Tel.: 412 514 715
mobil: 777 888 905

6\VWpPY\UR]XPČQtDYDURYiQtRE\YDWHOVWYD
-HGQiVHRV\VWpPSURYþDVQRXLQIRUPRYDQRVWREþDQĤ]HMPpQDSĜLPLPRĜiGQêFKXGiORVWHFK
KDYiULHYRGDSO\Q GRSUDYQtFKRPH]HQtFKDREHFQêFK]SUiYiFKNWHUpMVRXVYêP
REVDKHPSURREþDQ\Yê]QDPQpD LQIRUPXMtKRRQHMGĤOHåLWČMãtFKNURFtFKD]iPČUHFKUDGQLFH
3ĜLEOtåHQtVHNREþDQĤP
9ê]QDPQČVHV\VWpPUR]HVtOiQt606Y\XåtYiWDNpNSR]YiQNiPQDDNFHSURYHĜHMQRVW

http://www.ladyl.cz

Vyhlášení výsledků literární soutěže
„V srdci Děčína – Děčín v srdci“ 2011
3ě,+/Èâ(1Ë.2'%ċ58606
=iMHPFHR]DVtOiQtLQIRUPDFt]~ĜDGX]DãOH606YH
WYDUX

Pátý ročník literární soutěže la Kosková z Děčína. Na třetím
5(*,1)2
místě se umístila Tereza Brzá„V srdci Děčína – Děčín v srdci“
ā
měl
téma Příběhy ze
staré skříně. ková. V kategorii C se nejlépe
1$7(/()211ËýË6/2
Účastníci 6\VWpPY\UR]XPČQtDYDURYiQtRE\YDWHOVWYD
soutěže byli rozdě- umístil Vít Pokorný, Klára Cer-HGQiVHRV\VWpPSURYþDVQRXLQIRUPRYDQRVWREþDQĤ]HMPpQDSĜLPLPRĜiGQêFKXGiORVWHFK
KDYiULHYRGDSO\Q
GRSUDYQtFKRPH]HQtFKDREHFQêFK]SUiYiFKNWHUpMVRXVYêP
monová a Karina Kapounová
leni a posuzováni
v jednotlivých
REVDKHPSURREþDQ\Yê]QDPQpD LQIRUPXMtKRRQHMGĤOHåLWČMãtFKNURFtFKD]iPČUHFKUDGQLFH
z Děčína. Ocenění poroty získal
věkových
kategoriích.
Ocenění
3ĜLEOtåHQtVHNREþDQĤP
2'+/Èâ(1Ë=2'%ċ58606
9ê]QDPQČVHV\VWpPUR]HVtOiQt606Y\XåtYiWDNpNSR]YiQNiPQDDNFHSURYHĜHMQRVW
(smk)
převzali autoři
vítězných textů Jan Nedbal. 		
v =iMHPFHVH]HV\VWpPXRGKOiVtWtPåH]DãOH606YHWYDUX
rámci Literárního
večera, který
3ě,+/Èâ(1Ë.2'%ċ58606
se konal 24.=iMHPFHR]DVtOiQtLQIRUPDFt]~ĜDGX]DãOH606YH
února v Městském
815(*,1)2 WYDUX
divadle.
Soutěž každoročně vy5(*,1)2Junáka spolu
hlašuje
4. oddíl
1$7(/()211ËýË6/2

s Městským1$7(/()211ËýË6/2
divadlem Děčín,

o výsledcích rozhoduje čtyřčlenná porota ve složení Hana Cer6OXåED606GRWD]
2'+/Èâ(1Ë=2'%ċ58606
monová,
Naděžda
Svrčinová, Jiří
)RUPRX606PĤåHWH]DVtODWGRWD]\QD0DJLVWUiWPČVWD
Trnka
a Radek
Fridrich.
=iMHPFHVH]HV\VWpPXRGKOiVtWtPåH]DãOH606YHWYDUX
'ČþtQ3URY\XåtYiQtWpWRVOXåE\VHQHPXVtWHGRV\VWpPX
UHJLVWURYDWVWDþtMHGQRGXãH]DVODW606DY\þNDWQDRGSRYČć

První místo815(*,1)2
v kategorii A získa-

1$7(/()211ËýË6/2

li326783352=$6/È1Ë606'27$=8
Jan Titlbach
a Anna Hrabáková
2EþDQ]DãOH606YHNWHUpQD]DþiWNX]SUiY\QDStãHVORYR
z '27$=
Písku.

Druhé místo
obsadila Danie6OXåED606GRWD]

)RUPRX606PĤåHWH]DVtODWGRWD]\QD0DJLVWUiWPČVWD

3ěË./$'79$58606
'ČþtQ3URY\XåtYiQtWpWRVOXåE\VHQHPXVtWHGRV\VWpPX
UHJLVWURYDWVWDþtMHGQRGXãH]DVODW606DY\þNDWQDRGSRYČć
'27$= NGHPRKXSULKODVLWSVDGRHYLGHQFHD
MDN\MHURFQLSRSODWHN"
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INZERCE
konzultace zdarma . kompletní realizace zakázky . zaručená kvalita služeb . nízká provize
Masarykovo náměstí 20, Děčín
pondělí - pátek 8.00 - 17.00 hodin
412 514 521
info@rkvesta.cz
www.rkvesta.cz

(

výběr z nabídky

prodej 4135

prodej 4469

prodej 4398

Slovanský dům—hospoda, velký sál a kanceláře, za domem dílny a garáže, Teplická
ul., Podmokly, Děčín: 10 500 000 Kč

Novorenesanční vila, 3 byty, výborná
lokalita, Tylová ul., Nové Město, Děčín:
6 400 000 Kč

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

Stavební pozemek (1 086 m²)
na okraji obce, sítě na hranici
parcely, Ludvíkovice, okres
Děčín: 700 Kč/m²
Byt 2+k k, velmi pěkný,
v centru města, Zbrojnická ul.,
Podmokly, Děčín: 5 000 Kč/
měsíc + služby

4482

Byt 2+1 (56 m²) s balkonem,
v osobním vlastnictví, Příčná
ul., Staré Město, Děčín:
750 000 Kč
Byt 1+1 (34 m²) v cihlovém
domě, pěkný, v dobrém stavu,
ul. K. Světlé, Chrochvice,
Děčín: 550 000 Kč
Stavební pozemek (1 229
m²), mírně svažitý, inženýrské
sítě na hranici, Chrochvice,
Děčín: 900 000 Kč
Byt 1+1 (35 m²) se zahradou,
Bělská ul., Červený Vrch,
Děčín: 3 700 Kč/měsíc +
služby

4449
4418
4277
4476

Rekreační chata v nádherné
krajině, pozemek 952 m²,
Studený u Kunratic, okres
Děčín: 425 000 Kč

4477

Byt 2+1 (62 m²) v centru
města, pěkný a slunný, Divišova ul., Podmokly, Děčín: 1
240 000 Kč

4290

Druž. byt 3+1 (75 m²) v
dobrém stavu, s balkonem,
Dvořákova ul., Nové Město,
Děčín: 840 000 Kč
Družstevní byt 2+1 (50 m²)
s balkonem, slunné prostory,
pěkná kuchyň, Lipová ul.,
Jílové u Děčína: 610 000 Kč

4172

4487

Byt 3+1 (71 m²) se 4 balkony,
v osobním vlastnictví, Příčná
ul., Staré Město, Děčín:
800 000 Kč

Rodinný domek se zahradou,
tři ložnice, skvělá lokalita,
Arnoltice, okres Děčín:
1 000 000 Kč

Byt 1+1 (36 m²) v osobním
vlastnictví, Zvonková ul.,
Severní Terasa, Ústí nad
Labem: 510 000 Kč

4463

4450
4481
4381
4473
4410

Byt 2+1 (90 m²) po kompletní
rekonstrukci v žádané lokalitě,
krásný, Hálkova ul., Děčín I:
1 600 000 Kč

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

Byt 3+1 (100 m²) s balkonem,
výborný stav, Chelčického ul.,
Podmokly, Děčín: 6 500 Kč/
měsíc + služby

4475

Byt 1+1 (47 m²) s lodžií ve
vlastnictví, v dobrém stavu,
Klostermannova ul., Letná,
Děčín: 590 000 Kč

Rekreační chatka v krásné
př í ro d ě , St ar á O l e š k a ,
Hunt ířov, ok res D ě čín:
570 000 Kč

4425

Byt 3+1 s garáží ve vlastnictvi,
68 m², ve výborném stavu,
ul. Sídliště, Benešov nad
Ploučnicí: 650 000 Kč

Útu lný ro dinný domek
k rekreaci, na okraji Národního
parku České Švýcarsko, Janov,
okres Děčín: 1 100 000 Kč

4286

3947
4303
4371
4300
4397
4276

Dr už. byt 4+1 (84 m²)
s balkonem, nová okna, převod
do OV možný, Boletice n.L.,
Děčín: 680 000 Kč

4462

4489
4357
4087
4332
4417

Prostorný byt 1+1 (40 m²)
v centru města, ul. Prokopa
Holého, Podmokly, Děčín:
4 000 Kč/měsíc + služby

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

Rodinný domek, 3 ložnice,
zahrádka s ovocnými stromy
a pergolou, Valkeřická ul.,
Benešov n.P.: 1 600 000 Kč

Rodinný domek po
rekonstrukci, v perfektním
stavu, Horní Oldřichov,
Děčín: 2 400 000 Kč

Prostorný byt 1+1 (45 m²)
po rekonstrukci, Kamenická
ul., Nové Město, Děčín:
3 700 Kč/měsíc + služby

4457

4483

Byt 1+1, velmi pěkný, v centru
města, nová kuchyň, Lázeňská
ul., Děčín: 4 500 Kč/měsíc
+ služby

Stavební pozemek (2 000 m²)
s územním rozhodnutím,
Folknáře, Děčín: 700 Kč/m²

Rekreační chatka v malebné
krajině Litoměřicko, částečně
podsklepená, Chudoslavice,
okres Litoměřice: 690 000 Kč

Bytový dům se dvěma byty
a nebytovým prostorem,
Teplická ul., Dolní Oldřichov,
Děčín: 2 500 000 Kč

4480

4408

Byt 1+1 (35 m²) ve vlastnictví,
blízko přírody, parkování u
domu, Spojová ul., Jílové u
Děčína: 340 000 Kč

Družstevní byt 2+1 (56 m²)
v suterénu, v dobrém stavu,
Lipová ul., Jílové u Děčína:
580 000 Kč

Rodinný dům s výhledem na
řeku Labe, plně podsklepený,
Horní Žleb, Děčín:
1 300 000 Kč

4356

4432

Druž. byt 2+1 (57 m²) se třemi
balkony, slunný, prostorný,
Oblouková ul., Staré Město,
Děčín: 530 000 Kč

Druž. byt 3+1 (75 m²) v
dobrém stavu, převod možný,
ul. Čsl. Partyzánů, Boletice
n.L., Děčín: 580 000 Kč

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

4322

4428

Dr už. byt 3+1 (75 m²)
s balkonem, 7. podlaží, převod
možný, Přímá ul., Boletice
n.L., Děčín: 650 000 Kč

Bytové jednotky ve vile pod
nemocnicí, výborná lokalita,
Tylová ul., Nové Město,
Děčín: od 1 200 000 Kč

Rodinný dům s bazénem a
dvougaráží, velmi kvalitní
bydlení, Maxičky, Děčín:
5 300 000 Kč

4478

4273

Byt 4+1 po rekonstrukci,
moderní koupelna s balkonem,
Příbramská ul., Podmokly,
Děčín: 1 390 000 Kč

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

4469b

4377

Byt 5+1 (160 m²) ve vile,
velmi pěkné bydlení, žádaná
lokalita, Slovanská ul., Letná,
Děčín: 3 200 000 Kč

Rodinný dům v labském
údolí, vhodný k rekonstrukci,
s vlastním pozemkem, Loubí,
Děčín: 650 000 Kč

4402

4228

Rodinný domek s malou
zahrádkou, dvě ložnice,
plynové vytápění, Krásná
Lípa: 950 000 Kč

Rodinná vila před
rekonstr ukcí, vho dné k
rozdělení na byty, Jílové u
Děčína: 1 900 000 Kč

4163

4347

Rodinný dům s bazénem,
krásně zrekonstruovaný,
pěkné místo, Františkov n.P.:
3 500 000 Kč

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

4446

4479

Dům–2/3 podíl odpovídající
3 byty + prostory, v dobrém
stavu, nádherný výhled, Dolni
Zleb, Děčín: 1 950 000 Kč

Rodinný dům s nádhernou
zahradou, krásné místo,
Kamenická Nová Víska:
1 850 000 Kč

4458

4466

Vy j í m e č n á c h a l u p a
v Lužických horách po celkové
rekonstrukci, Dolní Podluží:
2 600 000 Kč

v í c e n a w w w. r k v e s t a . c z
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KULTURA A VOLNÝ ČAS

Komentovaná prohlídka
historických hraček
Velkou atrakcí zimní sezony je výstava historických hraček na
děčínském zámku, která i tři měsíce po otevření láká další návštěvníky.
fy. Vzhledem ke stáří těchto před(Foto: Zámek Děčín)
mětů a jejich současnému stavu
bohužel není možné, aby byly
v provozu po celou dobu výstavy.
V sobotu 26. února ovšem alespoň na jediný den tyto krásné
staré předměty ožijí. „I nám bylo
líto, že hračky nemůžeme předvádět v jejich funkčnosti, proto
jsme se domluvili s pány sběrateli a alespoň pro tuto příležitost
Nejen malé návštěvníky zaměstná některé z nich zprovozníme. Nádílna se stavebnicí.
vštěvníci si tak budou na vlastní
oči moci prohlédnout co se stane,
Zájem o expozici starých hra- když se otočí klíčkem, nebo když
ček předčil všechna očekávání. se rozsvítí laterna magika.
V nejbližších dnech překoná
V rámci komentované prohlíddalší metu, když na zámku při- ky budeme na původním kinemavítají návštěvníka s pořadovým tografu také promítat černobílé
číslem 4000. Již nyní tak výstava historické filmy „Myšák Mickey
překonala podobnou akci uspo- a elixír odvahy“ z roku 1928
řádanou před rokem. „Velmi nás a „Malý Vinnetou“ z roku 1932,
těší, že má expozice hraček tako- oba z dílny Walta Disneyho,“ vyvý ohlas. Hlavně jsme rádi, že si světluje Krupičková. Úkolu rozdíky ní najdou cestu do Děčína pohybovat historické hračky se
i návštěvníci ze vzdálenějších ujme osoba nejpovolanější, tedy
míst jako například Liberec či přímo majitel historických hraPraha,“ říká ředitelka zámku Ive- ček, sběratel Miroslav Smaha.
ta Krupičková.
Komentovaná prohlídka výstaK velkému zájmu jistě při- vy historických hraček se uskuspěla i reportáž České televize teční v sobotu 26. 2. od 10 hodin
v pořadu Toulavá kamera, která v bývalé zámecké kuchyni. Vstupřilákala do Děčína celou řadu penky zakoupíte před začátkem
nových návštěvníků.
prohlídky v pokladně děčínského
Výstava hraček z dob pánů zámku.
(zámek)
kluků a malých hospodyněk je
umístěná na děčínském zámku
v prostoru bývalé kuchyně.
Exponáty pocházejí ze sbírek soukromých sběratelů pánů
Smahy a Widenského. Kromě
největšího lákadla, velkého modelu funkční železnice, zde nalezneme celou řadu zajímavých
a vzácných hraček, se kterými si
hrály malé děti před sto a někdy
(Foto: Zámek Děčín)
i více lety. Patří mezi ně předeTři
a
půl
tisící
návštěvník,
šestivším postavičky poháněné hodiletá
Terezka
z
Ústí
nad
Labem,
novým strojkem, dále stavebnice,
pokojíčky pro panenky, modely spolu se svou maminkou a malou
nejrůznějších dopravních pro- sestřičkou Jarmilkou zkoušejí, jak
středků a také promítací přístroje se dříve značily jízdenky. Pama– laterny magiky a kinematogra- tujete?

Dobrovolník roku 2010

Dobrovolník
roku
2010roku 2010 města Děčína.
ZVEME VÁS na slavnostní udílení
ceny Dobrovolník
1. ročník ceremoniálu proběhne 1.března 2011 od 18:00 hodin ve Velkém sále děčínského zámku

ZVEME VÁS na slavnostní udílení ceny Dobrovolník roku 2010 města Děčína.

1. ročník
2011ceremoniálu
od 18:00 hodin
ve primátor
Velkém sále
děčínského
Záštituceremoniálu
nad prvnímproběhne
ročníkem 1.března
slavnostního
převzal
města
Děčínzámku
František Pelant.

Během slavnostního večera budou předány ceny dobrovolníkům v oblastech sportu, kultury, sociálně-zdravotní

Záštitu nad prvním ročníkem slavnostního ceremoniálu převzal primátor města Děčín František Pelant.
a práce
s dětmi avečera
mládeží.budou
Budepředány
poděkováno
dobrovolníkům,
kteří v roce
2010kultury,
věnovali
svůj čas a síly
Během
slavnostního
cenyvšem
dobrovolníkům
v oblastech
sportu,
sociálně-zdravotní
ostatním
lidem.
a práce
s dětmi
a mládeží. Bude poděkováno všem dobrovolníkům, kteří v roce 2010 věnovali svůj čas a síly
ostatním lidem.

Pro všechny je připraven slavnostní raut, večerem Vás bude provázet skupina Jazz trio a hosté.

Pro všechny je připraven slavnostní raut, večerem Vás bude provázet skupina Jazz trio a hosté.

Prosíme
potvrďte
účast
na 739
tel. 739
či e-mail:
na e-mail:
minden@slundecin.org
25.2.2011
Prosíme
potvrďte
svojísvojí
účast
na tel.
355 355
705705
či na
minden@slundecin.org
dodo
25.2.2011
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KULTURA A VOLNÝ ČAS

MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

Pá 25.

17.30
20.00

Na vlásku
Ostrov Svaté Heleny

So 26.

15.30
18.45

Doma je doma
Ifigenie na Tauridě - MET

Ne 27.

17.30
20.00

Na vlásku
Ostrov Svaté Heleny

Po 28.

19.00

Tři dny ke svobodě

/Divadlo Petra Bezruče, Ostrava/

Út 1.

19.00

Tři dny ke svobodě

STŘEDA 2.3. | 19.00 | K

St 2.

19.00

Tři dny ke svobodě

6.koncert KPH 2010-2011

Čt 3.

19.00

Správci osudu

STŘEDA 9.3. | 19.00 | S

Pá 4.

17.30
20.00

Gnomeo a Julie
Správci osudu

/Studio Švandova divadla, Praha/

So 5.

15.30
17.30
20.00

Paraplíčko
Gnomeo a Julie
Správci osudu

Ne 6.

16.45

BALET: Don Quijote

Po 7.

19.00

Drive angry

Út 8.

10.00
19.00

Rodinka
Drive angry

St 9.

19.00

Drive angry

Čt 10.

19.00

127 hodin

Pá 11.

17.30
20.00

Hezké vstávání
127 hodin

SOBOTA 26.2. | 18.45 | PŘÍMÝ PŘENOS V KINĚ SNĚŽNÍK

MET: IFIGENIE NA TAURIDĚ
ÚTERÝ 1.3. | 19.00 | D3

RODINNÁ OSLAVA
STAMICOVO KVARTETO

JEBU.H?

SOBOTA 5.3. | 17.00

PRODANÁ NEVĚSTA
/představení sokolské jednoty ČR/

NEDĚLE 6.3. | 16.45 | PŘÍMÝ PŘENOS V KINĚ SNĚŽNÍK

DON QUIJOTE
/Balet, Moskva/

ÚTERÝ 8.3. | 19.00 | E

HAROLD A MAUDE
/Slovácké divadlo, Uherské Hradiště/

NEDĚLE 13.3. | 15.00

HRNEČKU, VAŘ!

WWW.KINOSNEZNIK.CZ

WWW.DIVADLODECIN.CZ
TEL.: 412 530 630

Pá 25. 17.30 Na vlásku
Představení
skupiny S se překládá
20.00

Ostrov Svaté Heleny

Původně plánované představení skupiny S JEBU.H? se překládá
ze 4. března na 9. března. Autorské představení Jiřího Honzírka
15.30 Doma
je doma
So 26.problematice
se věnuje
spojené
se zneužíváním malých chlapců. Devětadvacetiletý
režisér,- který
18.45 Ifislovenský
genie na Tauridě
MET zastupuje mladou
generaci slovenské režisérské školy, cítí potřebu vyjadřovat se k
současným společenským
tématům.
17.30 Na vlásku

Ne 27.

Vychovatel
byl obviněn,
že Heleny
možnost zapojit se nepřímo do
20.00
Ostrov Svaté
hladil přes deku přirození svého představení. Svým hodnocením
svěřence. Kněží
zneužíval
jednotlivých představení dávají
Tři dnyvke80.
svobodě
Pochlapečky
28. 19.00mezi
letech
5 a 10 lety. diváci možnost nejlepšímu předV dětství zneužívaní muži zná- stavení vzniknout jako klasická
19.00Věříte
Tři dny
ke svobodě
silňují
v Boha?
divadelní hra. Celkem deset her
Út malé
1. děti.
Píše se s velkým „B“? Komu vě- nejrůznějších žánrů od dramatu po
řit? Na
SmilníteTřisdny
Bohem?
kabaret, které nastudovali různí
ke svobodě
St koho?
2. 19.00
A kdo vám to líp udělá? Jen já! režiséři, se odehrávají ve studiově
Jebu! S Bohem? Pomoc!
upraveném prostoru divadla, kdy
19.00 Správci
Čt 3.
Další
představení
skupinyosudu
S, diváci sedí na jevišti. Diváci uvidí
která je přeneseným projektem ještě tři představení tohoto projektu.
Švandova
park adoJulie
Cena představení je 150,- Kč.
17.30 Hyde
Gnomeo
Pá 4.divadla
divadla v Děčíně
divákům
(smk)
20.00 dává
Správci
osudu

So 5.

15.30

Paraplíčko

LA GARAGE NOIRE

/Divadlo Alfa, Plzeň/

TEL.: 412 531 431

So 5.3. /22.00/

SHOW YOUR TEETH (AUS)
COLLAPSE BENEATH IT
BURIED NEAR ROSES
Čt 10.3. /20.00/ Kinokavárna

FARMA ZVÍŘAT
Pá 11.3. /22.00/

TOXIQUE

ZÁMEK DĚČÍN

Zámek Děčín hledá
nové spolupracovníky

Zámek Děčín hledá nové zaměstnance pro pozici průvodce
– brigádník.

Požadavky – věk minimálně
15 let, příjemné vystupování,
základní komunikační dovednosti, zájem o historii a památky. Znalost cizího jazyka,

zejména němčiny výhodou.
Přihlášky spolu s životopisem
zasílejte na adresu:
suman@zamekdecin.cz
do 10. března 2011.
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DOTAZY OBČANŮ

Dotazy občanů
Chtěla bych se zeptat, zda se náhodou nepočítá s osvětlením přechodu
pro chodce u Domu dětí a mládeže
na Teplické ulici. Přechází tam mnoho dětí a díky zaparkovaným autům
není kolikrát přecházející dítě vidět.
Nechápu, že to ještě není provedeno,
když na několika místech v Děčíně je
to celkem zbytečné.

Středa: 9 - 12
Čtvrtek: 9 - 11, 13 - 16:30
Pátek: 9 - 12
(Markéta Lakomá, kancelář primátora)
Kdy bude opraven železniční přejezd + komunikace, která na něj těsně
navazuje v Přípeři směr Jalůvčí? Jsou
tam velké díry a velmi těžko se přes to
přejíždí.

V současné době je na úpravu přechodu pro chodce u Domu dětí a
mládeže (křižovatka s ul. Žižkova)
zpracována projektová dokumentace
a vydáno stavebního povolení. PD řeší
jak osvětlení přechodu pro chodce, tak
i umístění LED svítidel do komunikace a úpravu stávajícího chodníku na
straně, kde parkují vozidla. Realizace
stavby je plánována na letošní rok.
(Odbor místního hospodářství a majetku města)

Oprava železničního přejezdu by
měla probíhat od 29. 5. do 3. 6. 2011.
Bylo dohodnuto, že při této příležitosti
opravíme i části komunikace.
(Miroslav Ehl, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace)
Jak zjistím stav bodů na mé kartě
řidiče online?
Možnost získat přehled o stavu bodů
na kartě řidiče online není, jak vyplývá
ze zákona 361/2000 Sb., možná. Je třeba, aby žadatel předložil v místě trvalého pobytu žádost o výpis z bodového
hodnocení řidiče. Další možností jak
získat výpis bodů je navštívit jakékoliv
pracoviště Czech point. Správní poplatek je 15 Kč za stránku výpisu.
(Odbor správních činností a obecní
živnostenský úřad)

Je v Děčíně bezplatný právník či
advokát? Ráda bych se s ním o něčem
poradila.
Obraťte se na Občanskou poradnu
v Palackého ulici č. 16, v Děčíně IV,
tel. č. 412 517 368.
Otevírací doba:
Pondělí: 9 - 11, 13 - 17
Úterý: 9 - 11, 13 - 15

MĚSTO DĚČÍN

Z PRAVODAJ
Informační čtrnáctideník pro občany statutárního města Děčín

náklad: 26.000 ks

•

www.freestyle-decin.cz

Tel.: 728 952 152
412 524 311
KADEŘNICTVÍ-KOSMETIKA-IPL-TURBOSOLÁRIUM

Koupelny, obklady, dlažby, rekonstrukce
byt. jader, instalatérské a zednické práce,
sádrokarton

Tel.: 728 501 669
Tel.: 604 133 020
E-mail: com.k@seznam.cz
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