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Město Děčín připravuje portál pro turisty i poskytovatele služeb
Redaktorský tým děčínského magistrátu v současné době pracuje na nejrozsáhlejším rozcestníku pro turisty i poskytovale služeb na
Děčínsku.
Turistický portál statutární- tvím turistického portálu širokou
ho města Děčín si klade za cíl veřejnost a samostatně zde preupoutat pozornost potenciálních zentovat svůj pension, restauraci,
návštěvníků města a jeho okolí kemp, sportovní zařízení, pořáa nabídnout jim co nejširší infor- danou akci … prostě cokoli, co
mace o možnostech aktivního vy- bude mít smyspluplný význam
žití, o nabídce ubytování, stravo- pro jiného návštěvníka portálu.“
vání, chybět nebudou ani tipy na říká autor projektu a webmaster
výlety, kvalitní fotografie a další turistického portálu Martin Strzajímavosti. Turistický portál sta- nad.
tutárního města Děčín by měl být
Časem se připravuje rozšíření
zkrátka o všem, co s cestovním nabídky i do okolí našeho města,
ruchem souvisí.
kde je spousta turistických zaPřínosný přitom bude nejen jímavostí a děje se zde spousta
pro turisty, ale také pro obyvatele akcí, které můžou uniknout očím
města, okolních obcí a hlavně pro veřejnosti jen proto, že pro Děregionální pořadatele a podnika- čínsko podobně rozsáhlý portál
tele.
prostě zatím neexistuje.
Foto: Václav Sojka
„Nechceme pojmout náš tuNejvyhledávanější turistickou destinací je Pravčická brána
ristický portál jenom jako ně- Adresa portálu je:
jakou statickou věc bez energie www.turistika.mmdecin.cz
a nápadu. Chtěli bychom do jeho
Statutární město Děčín přihlá- dů či připomínek k portálu se netvorby aktivně zapojit širokou
Turistický portál je zdarma, re- silo tento projekt do soutěže váhejte obrátit na realizační tým
veřejnost. Každému občanu, pod- gistrovaní uživatelé za jeho uží- o nejlepší webové stránky a elek- projektu:
nikateli, pořadateli nebo třeba jen vání nic neplatí. Dostupný je za- tronické služby měst a obcí Zlatý martin.strnad@mmdecin.cz
příznivci našeho regionu nabízí- tím jen česky, v budoucnu se ale erb. Podpořte ho, prosím, i Vy!
barbora.ruzickova@mmdecin.cz
me možnost oslovit prostřednic- počítá i s jazykovými mutacemi.
V případě dotazů, přání, nápa(mm)

oční optika
registrovaný optometrista
statut zdravotnického zařízení

Tel.: 412 531 434

Bc. Pavel Krňák
Tř. Čs. legií 1083/10
405 02 Děčín IV

Domov pro seniory na Kamenické ulici
potřebuje rekonstrukci

Domov pro seniory oslaví letos v březnu 100 let od svého uvedení do provozu. V objektu je nevyhovující elektroinstalace, proto
město nejbližší době provede její rekonstrukci.
(pokračování na straně 2)

www.optikakrnak.cz

vyšetření zraku, aplikace kontaktních čoček,
velký výběr brýlových obrub

Foto: Zdeněk Čvančara

Historie Domova pro seniory sahá do roku 1910, kdy začíná stavba
chudobince pro staré občany v Děčíně.
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Domov pro seniory na Kamenické ulici potřebuje rekonstrukci
(pokračování ze strany1)
Současné nevyhovující stísněné
prostory, bez dostatku soukromí
a chybějícím bezbariérovým přístupem se snaží město v rámci
svých finančních prostředků co
nejvíce upravit.
O celkem 101 klientů se stará
64 zaměstnanců. S péčí o seniory pomáhá také dobrovolnické
centrum a studenti zdravotnické školy zde vykonávají praxi.
V nejbližší době projde domov
některými úpravami. „Kapacitu
domova budeme sice snižovat,
ale děláme to pro zajištění většího soukromí klientů. Rušíme tedy
vícelůžkové pokoje, abychom
zvýšili jejich komfort,“ řekl Petr
Novotný, vedoucí oddělení péče
o seniory a zdravotně postižené.

Kromě těchto úprav čeká Domov pro seniory v nejbližší době
i rekonstrukce elektroinstalace.
Opravit by bylo potřeba celý domov důchodců, bohužel vzhledem k finanční situaci města to
není zatím možné. „Opravy bohužel musíme provádět postupně, tak jak finanční situace města
dovolí,“ řekl František Pelant,
primátor města.
Zpříjemnit zbytek života klientům Domova pro seniory Děčín
se rozhodlo také čtrnáct podnikatelů, kteří přispěli na výměnu
oken. „Rád bych touto cestou
poděkoval všem, kteří podpořili
snahu města a pomohli zlepšit situaci domova,“ doplnil František
Pelant.
Klientům zpříjemňuje pobyt

minibus, který umožňuje převoz
vozíčkářů a imobilních klientů.
Ti kdo by chtěli přispět na výměnu oken, se mohou obrátit na ředitelku Centra sociálních služeb
Janu Skalovou nebo předsedkyni
finančního výboru Danielu Trojanovou.
Historie Domova pro seniory
sahá do roku 1910, kdy začíná
stavba chudobince pro staré občany v Děčíně.
Provoz chudobince pod správou církve byl zahájen o rok později. Po deseti letech se provoz
rozšířil do další budovy, k propojení došlo v roce 1956. V devadesátých letech dvacátého století
byl v budově A přistaven výtah,
nové volnočasové zázemí v místě v budově B byl výtah vybudován
(smk)
bývalého skleníku, ergoterapeu- až v roce 2007.
tické aktivity a fyzioterapeutické
služby. Domov důchodců vlastní

Darujte okno – pomůžete seniorům Skupina RWE uzavřela své kontaktní
Připojte se k 14 podnikatelům, kteří darovali okno Domovu důchod- místo v Děčíně
ců Děčín, přispějete ke zpříjemnění sklonku života klientům domova. Zákazníci RWE využívají stále častěji řadu nových a pohodlných
Pro bližší informace volejte 412 502 130 Milan Kubát.
způsobů, jak vyřídit své záležitosti spojené s odběrem zemního
plynu a elektrické energie.

Dobrovolník roku bude tradicí

S asistencí operátora na zákaznické lince nebo pomocí
První ročník ankety Dobrovolník roku 2010 vyhlásilo občanské elektronické pošty a speciálních
sdružení Slunečnice. Porota vybírala z 24 nominovaných dobro- internetových aplikací lze řešit
volníků. Zvláštní ocenění předal primátor města Jaroslavě Ště- fakturaci, platby, změny výše zápánkové za celoživotní dobrovolnickou práci.
loh, reklamace, technické dotazy
či informace o cenách a další záležitosti spojené s odběrem zemního plynu či elektrické energie.
Zákaznická linka 840 11 33 55
je pro zákazníky k dispozici ne-

přetržitě 7 dní v týdnu po dobu 24
hodin, stejně tak emailová adresa:
Info@rwe.cz
Na internetových stránkách
www.rwe.cz naleznou zákazníci přístup do bezplatné aplikace
RWE ONLINE SERVIS, která
umožňuje správu zákaznického
účtu z jakéhokoliv počítače.
(smk)

Děčín podpoří Hodinu Země 2011

Primátor města František Pelant
předal 1. března na děčínském
zámku ocenění nejlepším dobrovolníkům. Anketu Dobrovolník
roku 2010 vyhlásilo občanské
sdružení Slunečnice pod záštitou
primátora města.
Porota vybírala z 24 nominovaných dobrovolníků ve čtyřech
kategoriích, v oblasti sociálně
zdravotní, práce s dětmi a mládeží, sportu a kultury.
Za celoživotní dobrovolnickou
zaskoč na jedno, pětipivo

Labské
nábřeží
Děčín
jediný
točený v Děčíně

Děčín se zúčastní celosvětové akce na podporu klimatu, Hodina
Země 2011. Jde o symbolické hodinové vypnutí veřejného osvětlení, zhasnutí dominant, osvětlení budov města i firem či zhasnutí
v domácnostech.
První ročník Hodiny Země se zemích včetně 9 z 10 nejlidnatějdatuje k 31. březnu 2007, kdy ších velkoměst. V letošním roce
více než 2,2 milionu domácnos- se v sobotu 26. 3. od 20,30 do
tí a firem v australském Sydney 21,30 hodin připojí město Děčín
Foto: Aleš Černohous
zhasnulo na hodinu svá světla.
k této akci opětovně zhasnutím
Loni, ve svém čtvrtém ročníku, osvětlení zámku, nebíčka a obpráci předal primátor ocenění se Hodina Země 2010 zapsala do louků Tyršova mostu.
Jaroslavě Štěpánkové, která se historie jako dosud nejrozsáhlej- Informace na: www.veronica.cz
dlouhodobě věnuje seniorům.
ší dobrovolná akce vůbec. Svá
(smk)
Vyhlašování Dobrovolníka roku světla vypnulo 4 616 měst ve128
by mělo být podle primátora
města Františka Pelanta tradicí. „Velice si vážím práce všech 
        
dobrovolníků, kteří neváhají
  !"
a věnují svůj čas péči a pomoci hendikepovaným, seniorům,
nebo dětem. Jejich práce není sa!# $  % !# &'( (
mozřejmostí, zaslouží tedy naše
uznání,“ řekl František Pelant,
#)*   +, +-  . /
primátor města.
#*  023 45 6 +5 $  
Dobrovolníkem roku v oblasti sociálně –zdravotní se stal Jiří
Musil, v kategorii práce s dětmi a

      
mládeží zvítězil Miroslav Grajcar,
"
#    $%&'% (
Jaroslav Calda se stal dobrovolníkem roku v kategorii sport. Ocenění v kategorii kultura získala
Zuzana Kudrnáčová.
(smk)
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Děčín má certifikát ISO

Statutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal certifikát
pro systém řízení kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2008. Nezávislí auditoři mezinárodně uznávané firmy SGS provedli certifikace systému managementu kvality na děčínském magistrátu a
na městské policii ve dnech 16. a 17. února. Při následné schůzce
s vedením města a magistrátu auditoři konstatovali, že při svém
prověřování nenašli žádnou neshodu, která by bránila získání
certifikátu.
„Audit provedený na našem městem v ústeckém kraji, který
magistrátu ukázal, že úřad fungu- tento certifikát kvality získal.
je dobře, a to zejména ve vztahu
Děčín jej však získal od mezik občanovi. Řadu let usilujeme národní firmy se sídlem ve Švýo to, abychom poskytovali kva- carsku.
litní služby k trvalé spokojenosti
ISO 9001 je mezinárodně
občanů,“ řekl tajemník magistrá- uznávaná norma pro Systém
tu Jaromír Zajíček. Certifikát ISO managementu kvality (QMS).
je udělen na tři roky s tím, že jed- Tato norma poskytuje systém
nou za rok musí být proveden au- a soubor pravidel, která zabezdit a po třech letech pak magistrát pečí smysluplný přístup k řízení
bude certifikát znovu obhajovat. činností organizace tak, aby bylo
„Magistrát by se snažil občanům dosaženo spokojenosti každéposkytovat co nejlepší služby, ho zákazníka a jeho požadavi kdyby o žádné ISO neusiloval, ků. Uplatnění norem ISO 9001
v udělení certifikátu však vidím je základem k větší důslednosti
význam například v tom, že nám v dodržování kvality v celém úřamůže pomoci při získávání dotací dě, ke zlepšování dokumentace,
z různých programů. Auditoři nás uvědomění v dodržování kvality,
při svých kontrolách také mohou posilování důvěry mezi zákazupozornit na nedostatky, které níkem-občanem a úřadem a vysami nevidíme,“ doplnil primátor tvoření rámce pro neustále zlepměsta František Pelant. Děčín je šování v systému managementu
vedle Mostu druhým statutárním kvality.
(romi)

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 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

Změna svozu odpadu

Centrum Kamarád v provozu
již šest let
Posedmé dostalo romské centrum Kamarád v Boleticích nad Labem dotaci od svého dlouholetého podporovatele, bývalého člena
parlamentu volebního okresu Pirna prof. Wolfganga Marcuse.
Finanční dar 1000 EUR předal Miroslavu Grajcarovi pan Klaus
Fiedler (SPD-AG Euroregion Elbe-Labe) za přítomnosti vedení
města na děčínském magistrátu.

Foto: Markéta Lakomá

Finanční dar 1000 EUR předal Miroslavu Grajcarovi pan Klaus
Fiedler (SPD-AG Euroregion Elbe-Labe)
Komunitní centrum dětí a mládeže Kamarád vzniklo v roce
2004 jako místo, kde se scházejí
děti po školním vyučování a nemusejí tak trávit svůj volný čas
mezi panelovým sídlištěm, ale
smysluplně jej využívají.
V září 2010 byly jeho prostory rozšířeny a vybaveny
sportovním nářadím. Centrum
finančně podpořilo Ministerstvo vnitra ČR v rámci projektu
„Úsvit“. Je zde zřízeno i mateřské centrum. Otevřeno je denně od pondělí do pátku, mimo
školních prázdnin. Centrum maminek s dětmi je otevřeno 2X
v týdnu, vždy v pondělí a ve
středu od 10.30 hod. do 12.00
hod. Od 12.00 hod. do 13.00 hod.

si zde žáci pod dohledem zaměstnanců centra mohou napsat své
domácí úlohy a připravit se na vyučování v příštím dni. Od 14.00
hod. do 17.00 hod. je pak otevřeno pro veřejnost. V odpoledních
hodinách zde probíhají různé
zájmové kroužky, jako např.
kroužek rukodělný, PC kroužek,
taneční kroužek, kroužek doučování českého jazyka atd. Pozdní
odpolední hodina je relaxační, oddechová, kdy děti zpívají
s hudební aparaturou, zkouší nové
tance, hrají různé hry. Centrum
dětí v současné době, po rozšíření
prostor centra navštěvuje denně
cca 60 – 65 dětí ve věku od 6 do
18 let. Činnost centra podporuje
i město Děčín.
(romi)

Město přestavilo projekt na veletrhu
Holiday World

V ulicích Staroměstské nábřeží, U Trati, Zemědělská, Průchodní,
Koperníkova, Dlouhá a u bytovek v bývalé Frutě došlo ke změně
Integrovaný projekt na podporu rozvoje cestovního ruchu předsvozového dne ze čtvrtka na úterý.
stavil své nové propagační produkty na jubilejním 20. ročníku
Technické služby Děčín a.s. pro- rozdávali do schránek letáky s in- prestižního středoevropského veletrhu cestovního ruchu HOLIvedly tuto změnu z důvodu optima- formací o změně svozu. V případě DAY WORLD. Profesionálové z oblasti cestovního ruchu i laičtí
lizace ve svozu směsného komu- nesrovnalostí ve svozu směsného milovníci cestování mohli shlédnout stánek Statutárního města
nálního odpadu. První svoz nově komunálního odpadu kontaktujte Děčín v hlavním pavilonu na Výstavišti Praha – Holešovice ve
v úterý proběhl 1. 3. 2011, ale zá- paní Michaelu Holubovou na tel. dnech od 10. – 13. 2. 2011. Záštitu nad veletrhem převzal ministr
roveň i ve čtvrtek 3. 3. 2011, aby čísle 412 593 232, michaela.ho- pro místní rozvoj České republiky Kamil Jankovský.
měli občané možnost si na změnu lubova@mmdecin.cz, nebo pana
zvyknout.
Václava Šonku 604 225 828,
Integrovaný projekt na podporu nout stánek Statutárního města
V průběhu minulého týdne za- vaclav.sonka@mariuspedersen.cz rozvoje cestovního ruchu před- Děčín v hlavním pavilonu na
městnanci Technických služeb
(mm) stavil své nové propagační pro- Výstavišti Praha – Holešovice ve

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

dukty na jubilejním 20. ročníku
prestižního
středoevropského
veletrhu cestovního ruchu HOLIDAY WORLD. Profesionálové
z oblasti cestovního ruchu i laičtí
milovníci cestování mohli shléd-

dnech od 10. – 13. 2. 2011. Záštitu nad veletrhem převzal ministr
pro místní rozvoj České republiky Ing. Kamil Jankovský. (šk)
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Čištění ulic začne v dubnu
Město každoročně připravuje velké blokové čištění komunikací
po zimě. Občané budou o termínech čištění jednotlivých ulic informováni včas, tak aby měli možnost zaparkovat svá auta na
jiná místa a nebránili tak v prováděném úklidu. V dubnu začnou
také opravy na komunikacích, chodnících a ostatním majetku
města.
Úklid města začne v dubnu. parkovaní jinde.
Město provádí každoročně v jarTermíny čištění ulic najdou obních měsících úklid na komuni- čané na internetových stránkách
kacích a chodnících, které jsou města a ve Zpravodaji. Pravidelve vlastnictví města. V tomto ob- ně budou také informace o čištění
dobí jsou ulice nejvíce znečištěné jednotlivých ulic rozesílány poa je potřeba uklidit prach a zbyt- mocí služby sms info. „Věříme,
ky po zimní údržbě.
že díky včasné informovanosti
Čištění probíhá vždy v eta- občané svá auta na nezbytně nutpách. Ulice, které budou blo- nou dobu přeparkují a úklid tak
kově čištěny, budou označeny bude možné provést pořádně,“
v souladu se zákonem dostatečně doplnil Tomáš Martinček. Úklid
včas, tak aby si majitelé aut, kteří ulic bude nejdříve prováděn
parkují v daných ulicích, zajistili v centru města, tedy v Děčíně I
a IV.
Další velké čištění komunikací
www.zpravodajdecin.com
plánuje město
v měsíci květnu.
Společně
s
blokovým
čištěním
Z PRAVODAJ
města probíhá také úklid chodníků a veřejných prostranství,
pokud jste nedostali
na kterém se budou podílet
ZPRAVODAJ
i klienti veřejných služeb a prado své schránky, pište na:
covníci nově vznikajícího střediska městských služeb.
nebo volejte:
Komunikace, které nejsou majetkem města, uklízí Ředitelství
silnic a dálnic Chomutov nebo
Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje nezávisle na blokovém čištění města. 		
(smk)

Vítání občánků

Dne 5. 3. 2011 proběhlo v budově magistrátu vítání občánků.

MĚSTO DĚČÍN

Informační čtrnáctideník pro občany statutárního města Děčín

V zavinovačce staré sedmdesát let vítal v sobotu primátor města Alžbětu Czástkovou. Zavinovačka se dědí po mnoho generací a každé miminko, které se v rodině narodí, má na zavinovačce vyšité své jméno.

REALITY OFFICE
U Plovárny 1262/17, 405 01 Děčín

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

OD
PR

Byt 3+1/L/OV, DC VI
cena: 3.800.000 Kč
EJ

OD
PR

RD 5+1, Jílové
cena: 4.635.000 Kč

EJ

OD
PR

Bytový dům, centrum DC 1
cena: 6.400.000 Kč
EJ

OD
PR

RD 4+1, Dobrná
cena: 1.595.000 Kč
EJ

OD
PR

Chalupa, Stará Oleška
cena: 1.150.000 Kč

A
EV

SL

Byt 3+1/2L/OV, centrum DC 1
cena: 1.550.000 Kč
EJ

OD
PR

byt 3+1/L/OV, Děčín 6
cena: 840.000 Kč
EM

EJ

OD
PR

www.realityoffice.cz

ÁJ

Byt 4+kk/L, Bynov
cena: 1.200.000 Kč

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

EJ

OD
PR

PR
ON

VA

E
SL

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

Byt 2+1/L, centrum DC1
cena: 5.500,- Kč+služby
EJ

OD
PR

RD 3+kk, DC 2
cena: 2.000.000 Kč
EJ

OD
PR

Byt 3+1/L, DC 2
cena: 750.000 Kč

Byt 1+1/B/OV DC 1
cena: 830.000 Kč
EJ

OD
PR

Byt 2+1/OV, DC 3
cena: 850.000 Kč
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ZPRAVODAJSTVÍ

Policie ČR radí - sčítání lidu
Rádi bychom upozornili na určitá rizika, která jsou spojena
s březnovým sčítáním lidu. Toto varování se týká zejména starších spoluobčanů, kteří se nejčastěji stávají oběťmi trestné činnosti založené na oklamání jejich důvěry.
Spoustu nepříjemností již seniorům způsobili falešní úředníci, plynaři, elektrikáři, prodejci
a další. Nadcházející měsíc by
se tak mohl stát příležitostí i pro
falešné sčítací komisaře, kteří by
se chtěli vloudit do přízně lidí za
účelem páchání trestné činnosti.
Pro eliminaci takovéhoto zneužití
byla vytvořena opatření, která si
v zájmu vlastní ochrany pečlivě
prostudujte:
- Každá domácnost obdrží předem do své poštovní schránky
letáček o sčítání a lístek s informací o jméně a příjmení sčítacího
komisaře s jeho služebním číslem
a termín první návštěvy k předání
sčítacích formulářů.
- Sčítací komisaři budou plnit
svoji funkci v uniformě České
pošty (poštovní doručovatelé)
a všichni budou mít velkou speciální brašnu tmavomodré barvy
s výrazně žlutým nápisem „Česká pošta“.
- Sčítací komisaři musí být
označeni služebním průkazem
s fotografií, jménem, příjmením.
- Jméno a příjmení sčítacího
komisaře bude uvedeno v seznamu na úřední desce obecního či
městského úřadu.
- Správnost jména a příjmení
sčítacího komisaře si lze ověřit
na call centru telefonicky
(tato bezplatná linka 800 87 97
02 začíná fungovat pro veřejnost
26. února denně v době od 8:00
do 22:00)
- Občan může požádat o návštěvu sčítacího komisaře v ter-

mínu, kdy s ním bude v bytě další
osoba
- Občan není povinen vpouštět
sčítacího komisaře do svého bytu
či domu.
Od začátku roku 2010 po současnost zaznamenali policisté
v děčínském okrese zhruba dvanáct případů, kdy senior se stal
obětí trestného činu přímo na
půdě svého domova. Vynalézavost kriminálních živlů při tom
nezná hranic.
V těchto případech navštívili
své oběti v roli úředníků, prodejců zboží, brusiče nožů, pomocníka s nákupy. Další přišli požádat
o vodu, zeptat se na cestu, popovídat si, koupit vozidlo, nebo jen
zazvonit a překonat odpor.
V jednom případě zavolal muž
vydávající se za příbuzného
s tím, že potřebuje peníze a pošle
si pro ně známého. Jsou i případy,
kdy starý člověk byl podveden
a okraden přímo na ulici pod záminkou pomoci přes přechod, na
zastávce při fingovaném rozměňování peněz, před vchodem do
chání trestného činu na seniorovi
je z Varnsdorfu, kdy šestnáctého
února zahájili rumburští kriminalisté trestní stíhání proti mladíkovi, který koncem ledna okradl
dvě paní. Jedné vytrhl kabelku z
ruky, když vyhazovala odpadky,
ve druhém případě udělal to samé
za běhu ženě jdoucí po ulici.

POLICEJNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
Dne 1. 3. 2011
v 00:30 hod. si
obsluha kamerového systému
MP všimla v ul.
Prokopa Holého v DC4 muže, který močil na
stěnu domu. Hlídka MP na místě
zjistila, že se jedná o dvaatřicetiletého muže z Děčína, kterému
za přestupek proti veřejnému pořádku uložila blokovou pokutu
a z místa jej vykázala.

Dne 26. 2. 2011 ve 13.40 hod.
oznámila obsluha prodejny
v DC1 přítomnost agresivního
bezdomovce, který napadá ženu.
Na místo byla vyslána hlídka
MP, která zjistila, že jednatřicetiletý bezdomovec se rozešel se
svou o devět let starší přítelkyní.
Při hádce mezi nimi došlo k náznakům fyzické roztržky, nikdo
z účastníků incidentu žádné zra(Vojtěch Haňka - tiskový mluvčí nění neutrpěl. Hlídka obě osoby,
policie Děčín)
které byly pod silným vlivem al-

koholu, z místa vykázala.
Dne 26. 2. 2011 v 02.45 hod. zaznamenala hlídka MP při kontrole
v DC9 hluk připomínající havárii
vozu. Strážníci na křižovatce ulic
Teplická a Rudolfova uviděli vozidlo Škoda Fabia, které narazilo
do stromu. Na místo byla přivolána hlídka Policie ČR, která si
nehodu převzala k dořešení. Před
jejím příjezdem strážníci zjistili,
že majitel vozidla, třiadvacetiletý mladík z Děčína, pil alkohol
a nechal se odvézt svým o rok
starším kamarádem. Ten byl bohužel rovněž pod vlivem alkoholu, navíc bylo zjištěno, že nevlastní řidičské oprávnění.
MĚSTO DĚČÍN

Z PRAVODAJ
Informační čtrnáctideník pro občany statutárního města Děčín

Své náměty, připomínky a dotazy můžete posílat na adresu:
tiskovy.mluvci@mmdecin.cz

TÉMA

Vlastimil Pažourek: Turistika je o příležitostech pro podnikatele
by městu Děčín přinesla ekonomický profit a nové pracovní
příležitosti. Za zásadní považujeme změnu přístupu ke klientům
i provozovatelům služeb pro turisty v Děčíně.
Jaké máte konkrétní plány?

Jako radní města máte na starosti mimo jiné rozvoj cestovního ruchu, což doposud nebylo
zvykem. Co to pro Vás znamená?
Mým úkolem je zavést takovou
strategii cestovního ruchu, která

Musíme se zaměřit na potřeby
návštěvníků města, co nejvíce
jim město přiblížit a snažit se jim
nabízet potřebné služby. Prvním
krokem je vznik turistického portálu, který by měl výrazně usnadnit orientaci návštěvníků v nabídce našeho města. Velmi mě těší
jeho redakční systém, který je
postavený na spolupráci s místními provozovateli služeb.
Město tak zdarma místním
podnikatelům nabízí službu, která by jim mohla získat klienty.
Osobně velmi oceňuji kreativitu
autorů i to, že existence turistic-

kého portálu města byla výrazně
ovlivněna připomínkami kolegů
z komise cestovního ruchu, kde
autoři získali množství cenných
připomínek a užitečnou reflexi
své práce.
Na jaře budeme v podobném
duchu připravovat i jednoduché
tiskoviny s prezentacemi místních služeb pro turisty. Internetový turistický portál i tiskoviny
s nabídkami služeb chápeme
jako nezbytnou a dlouhodobou
povinnost města. Na ně by měly
navazovat další aktivity, balíčky
služeb pro konkrétní návštěvníky a menší investice vylepšující turistickou infrastrukturu. Za
důležitý úkol považujeme vznik
vlastního turistického informační
centra města.

Za absolutně nejdůležitější považuji pracovat s dlouhodobou
vizí, která bude naplňována i po
skončení našeho působení na radnici. Proto také vznikla komise
cestovního ruchu a zaměstnanosti, její rolí je konzultovat záměry
v širším fóru zástupců místních
politických subjektů a odborníků. Řešíme jako základní potřebu
vznik dlouhodobé koncepce města v cestovním ruchu postavené
na jasně popsaných záměrech.
Druhým podobně důležitým
motivem je podporovat a realizovat kreativní náměty od místních
podnikatelů i od veřejnosti. Příkladem může být snažení Labské
plavební společnosti, které město
v tomto roce pomáhá s novým
můstkem v Dolním Žlebu i při
propagaci nové linky Děčín Co byste v tomto snažení pova- Drážďany.
žoval za nejdůležitější?
S náměty může přijít kdokoliv
a budeme za ně vděční.
(mm)

TÉMA
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Labská plavební společnost
chystá hned několik novinek
Nové přístavní molo v Dolním Žlebu, posílení linky směr Hřensko – Bad Schandau lodí
z Ústí nad Labem, proplutí střekovských
zdymadel nebo cenově výhodný program
ušitý na míru školním výletům připravilo
vedení společnosti pro nadcházející sezónu.
Labská plavební společnost bruslích je další variantou výletu,
plánuje zahájení letošní turistické který je možné podniknout.
sezóny na 16. dubna. „PředpoVýsledkem jednání mezi Labkládáme, že k tomuto datu budou skou plavební společností a něúspěšně završeny snahy o znovu meckou společností Sachsische
zprovoznění přístavního můstku Dampfschiffahrt, největším prona levém břehu v Dolním Žle- vozovatelem osobní lodní dobu, v těsné blízkosti vlakového pravy na území Saska, je již od
nádraží, cyklostezky a přívozu,“ minulé sezóny společné nástupní
řekl Milan Helvig, výkonný ředi- molo v Bad Schandau, které slou-

Foto: Zdeněk Čvančara

tel Labské plavební společnosti.
Tato zastávka umožní spojit výlet
lodí se sportem, nebo s turistikou.
Výlety v okolí Dolního Žlebu
nebo zpáteční cesta na kole či na

ží k možnému přestupu cestujících mezi jednotlivými linkami
obou společností a tím se otevírá daleko větší spektrum výběru
přeshraničních turistických cílů,

Lodě Labské plavební poplují čtyřikrát týdně až do Bad Schandau
než tomu bylo v minulých letech.
Ve snaze vyjít vstříc cestující veřejnosti a po zkušenostech
z předešlých turistických sezón
naváže společnost v letošním
roce na velmi využívanou linku
směr Hřensko až do německého
Bad Schandau.
Současně bude lodní provoz
mezi Děčínem a Hřenskem posílen tak jako v minulém roce další
lodí, která bude podle jízdního
řádu vypravována z Ústí n/L.
Tím se pro občany našeho města otevírá nad rámec možnosti
každodenní plavby do Hřenska
a čtyřikrát týdně prodlouženého
lodního spojení až do německého
Bad Schandau, další pravidelná
linka s cílem v Ústí n/L.
Zajímavá je také plavba opačným směrem a to přes Ústí nad
Labem, Litoměřice do Mělníka.
Tato pravidelná linka nabízí zejména cyklistům komfortní návrat proti nebo po proudu řeky.

„Tato trasa je zajímavá rovněž
proplutím střekovských zdymadel. Výška vzdutí tohoto technického unikátu je až na 10,9 m. Jde
o největší hloubku zdrže na kanalizovaném Labi a jejich proplutí
je opravdový zážitek,“ doplnil
Milan Helvig.
Také díky příspěvku Statutárního města Děčín může společnost
v letošním roce nabídnout školám z Děčína a okolí celodenní
výlety lodí s podstatně sníženou
cenou jízdného.
Pravidelný provoz na všech linkách odstartuje 30. dubna slavnostní zahájení ve všech městech,
kterými proplouvají lodě této
společnosti. Dalším slavnostním
momentem bude připomenutí
170. výročí plavby prvního českého parníku lodi Bohemia do
Drážďan v pátek 20. května.
(smk)

Otevření turistické sezóny v Českém Švýcarsku 2011 se blíží…
Rádi bychom Vám v tomto čísle nabídli jakousi upoutávku
a první ochutnávku z pestrého programu, který připravuje společnost České Švýcarsko s dalšími partnery k otevření turistické
sezóny 2011 a postupně vás v následujících číslech informovali
o konkrétních akcích.

naučné stezky okolím Pravčické
brány (přesněji z Mezné Louky
na Pravčickou bránu), slavnostní
ceremoniál se odehraje na Mezné Louce od 11 hodin a pak se
můžete vydat na komentovanou
vycházku.
K tomu, aby jste se na první
akci pohodlně dostali, můžete využít naši druhou nabídku – plujte
s námi lodí Poseidon z Děčína
do Hřenska (staví se letos nově
i v Dolním Žlebu).

Foto: Zdeněk Čvančara

Nalodit se můžete za zvýhodněné vstupné 1+1 (jedem platící, druhý zdarma)
v 9:30 hod na nábřeží pod zámkem.

V přístavišti ve Hřensku na vás
bude čekat autobus, který vás odKdy tedy vše propukne?
nyní vám mohu prozradit čtyři veze na Mezní Louku (fungovat
zajímavé akce různého zaměření, bude v sobotu kyvadlově po celý
den).
Otevření turistické sezony kterých se můžete zúčastnit.
v Českém Švýcarsku se uskuteční
A pro sportovce a příznivce
o víkendu 16.-17. dubna (tedy už Pro příznivce přírody a turistiky
týden před velikonocemi) a už tu máme pozvánku na otevření adrenalinových zážitků tu máme
České Švýcarsko je jedním z nejvíce vyhledávaných turistických míst

další dvě akce:
Janovský trhák a výlet s průvodcem do Saského Švýcarska
Tramvají do skal. Podrobnosti
o těchto a dalších akcích najdete
na www.ceskesvycarsko.cz nebo
v příštím vydání Děčínského
zpravodaje.
(dš)
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Zoo doveze nová zvířata i spustí nové aktivity
Nová zvířata, vylepšené expozice, ale i nové interaktivní prvky. Tak to jsou hlavní plány děčínské
zoologické zahrady na letošní rok. Návštěvníky čeká mnoho zajímavého.
Přehlídku nových zvířat zahájila
zoo dovozem samice mravenečníka velkého Goyi z holandského
Amsterdamu, kterou do Děčína

přiřadil koordinátor chovu jako
partnerku pro samce Ferdu.
Dalšími novými obyvateli, které
je možné nově v zahradě obdivovat, jsou například havrani polní,
sojka obecná nebo volavka popelavá. „V současné době děláme
vše pro to, abychom mohli do zahrady přivézt dva velmi zajímavé
druhy zvířat,“ prozradil zoolog
děčínské zoo Roman Řehák.
V první řadě se mohou návštěvníci těšit například na velmi pozoruhodné zvíře, které na první
pohled tělem připomíná bizona,
rohy pakoně, nosem losa a svou
rychlostí a hbitostí při skákání po
skalách kamzíka.
Ve skutečnosti je jeho nejbližším příbuzným pižmoň. Řeč je
o takinu indickém. „Budeme
teprve třetí zoologická zahrada
v České republice, ve které bude
možné tento druh zvířete spatřit.
V naší zoo pro něj revitalizujeme

expozici po kamzíkovi bělákovi
ve střední části zahrady. Zvířata
budou pocházet ze Zoo Berlín
a Zoo Mnichov,“ vysvětlil zoolog. Druhým nováčkem, jehož
přidělení již potvrdil koordinátor
chovu, jsou prasata s vzezřením
pankáčů, kteří jsou ve volné přírodě kriticky ohroženým druhem,
prasata visajanská. „Jejich dovozem získáme v České republice
primát, nikdo jiný je tu zatím nechová.
Nový domov u nás najdou na
místě dnešní kontaktní zoo, která před jejich příjezdem projde
rekonstrukcí. Dojde k výměně
pletivového plotu za přírodní palisádu, navezení vrstvy štěpek,
kmenů, pařezů i nátěru ubikace,“
popsal Řehák.
Zvířata z kontaktní zoo – kozy
domácí, ovce ouessantské se přesunou na nové stanoviště, které
vznikne naproti expozice huculů.
Zoo se bude snažit zaujmout nejen novými zvířaty, ale také novými aktivitami.
Návštěvu zahrady zpříjemní
spuštění dvou nových projektů,
na které se vedení zoo podařilo v loňském roce získat dotaci
z Ministerstva životního prostředí ČR.
První z nich nese název Volání
do divočiny a umožní návštěvníkům poznat svět zvířat prostřednictvím speciální telefonní budky, ze které bude možno zavolat
devíti vybraným zvířatům. „Při
jejich výběru jsme se zaměřili na

Děčínský zámek v sezoně 2011

Jaké novinky a překvapení chystá pro letošní rok nejvýznamnější děčínská památka?
V letošním roce uplyne 20 let bím, kdy rekonstrukce zámeckéod okamžiku, kdy zámek defini- ho areálu nabrala velmi významtivně opustila sovětská armáda né obrátky. Paralelně vedle sebe
a jeho brány se poprvé mohly probíhá oprava jižního zámeckéotevřít děčínské veřejnosti. Toto ho křídla a rekonstrukce terasovýročí připomene den otevře- vých zahrad na jižní straně. „Je
ných dveří o víkendu 30. dubna samozřejmé, že tento čilý staveba 1. května.
ní ruch zasáhne do běžného proNávštěvníci si tak opět budou vozu zámku. Budeme se ovšem
moci prohlédnout zámek, včetně snažit, aby návštěvníci pocítili
některých běžně nepřístupných všechna omezení co nejméně.“
částí, a zhodnotit, co vše se za Prohlídkové prostory nebudou
20 let změnilo. „Chtěli bychom nijak omezeny, naopak se letos
připravit takové ohlédnutí za dokonce rozšíří o 2. okruh nazvatímto obdobím,“ říká ředitelka ný Barokní perly zámku. „V této
zámku Iveta Krupičková. „Rádi části jsme spojili architektonicky
bychom zrekapitulovali průběh nejcennější části areálu – konírrekonstrukce, připomenuli nej- nu, Růžovou zahradu, spojovací
různější projekty a plány na vy- chodbu a kostel Povýšení sv. Kříužití zámku, představili výsled- že – které navíc vznikly ve stejné
ky archeologických a stavebně době a na náklady stejného obhistorických průzkumů, přiblížili jednavatele, hraběte Maxmiliána
některé restaurátorské postupy Thuna,“ vysvětluje Krupičková.
a samozřejmě ukázali výsledky Tento druhý zámecký okruh zadvacetiletého rekonstrukčního čne fungovat od 1. dubna.
úsilí. Do některých částí zámku,
Ani letos nebudou ochuzeni
zejména prostorů Státního okres- milovníci klasické hudby a diního archivu, bude mít veřejnost vadla. Opět je pro ně připravepřístup vůbec poprvé.“
na řada koncertních vystoupení
Letošní rok je zároveň obdo- v různých atraktivních prostorech

oblast jihovýchodní Asie, která je
typická velkou biologickou rozmanitostí.
Po vytočení čísla na konkrétní
zvíře se ve sluchátku ozve zvuk,

možnost poměřit si své síly a
dovednosti s rekordmany ze světa zvířat. V areálu zoo vzhnikne
15 nových stanovišť, na kterých
si malí i velcí návštěvníci budou

který živočich vydává v určité
situaci. Odpověď na to, v které,
si pak návštěvník může přečíst
ve speciálním telefonním ZooSeznamu, kde získá i další zajímavé
informace,“ vysvětlila vedoucí
Centra návštěvnických služeb
Ing. Dagmar Floriánová.
Lidé se tak budou moci seznámit například s papoušky kakadu,
babirusami celebeskými, nártouny filipínskými, makaky chocholatými i dalšími zvířaty.
Druhý projekt s názvem ZooRekordy nabídne návštěvníkům

moci vyzkoušet, jak se liší jejich
schopnosti od těch zvířecích.
Dozví se třeba, kolik slepičích vajec se vejde do jednoho
pštrosího, vyzkouší si lovit jako
chameleon, zasprintují si s hlemýžděm, porovnají délky jazyků
několika zvířat nebo si vyhrabou
noru jako jezevec. K aktivitě byl
vydán také pracovní list, ale trasu
bude možné projít i bez něj.
Oba nové projekty budou návštěvníkům představeny během
měsíce dubna.
(ah)

zámeckého areálu. V rámci cyklu ta po celý rok zvát obyvatele i náZámecké podvečery s hudbou se vštěvníky Děčína k návštěvě řady
v Děčíně představí přední čeští zajímavých akcí.
(zámek)
i světoví interpreti.
V plánu jsou také divadelní
představení pod otevřenou oblohou a další oblíbené a zavedené
akce, jako například Historický
trh májový či atraktivní noční
prohlídky.
Letošní rok se v hudebním světě nese ve znamení výročí úmrtí
W. A. Mozarta.
Také děčínský zámek se
k těmto oslavám připojí. „Je
stále ještě poměrně málo známou skutečností, že rodina Thunů měla intenzivní vztah nejen
s Fryderykem Chopinem, nýbrž
i s Mozartem. Slavný skladatel
bohužel nikdy nenavštívil přímo
Děčín, ale byl hostem na dalších
thunovských sídlech, především
v Praze a v Linci.
Právě v lineckém paláci Jana
Josefa Thuna napsal Mozart svou
Lineckou symfonii, kterou poté
hraběti věnoval. Proto chystáme
na letošní rok několik mozartovských akcí,“ říká Miloš Vavřička Den otevřených dveří 30. 4. a
ze správy zámku.
I přes hektické tempo rekon- 1. 5. připomene dvacáté výročí
strukce tak bude dominanta měs- otevření zámku.

ROZHOVOR
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Milan Helvig: Po Hamburku se mi stýská

Přemluvit k rozhovoru Milana Helviga nebylo jednoduché. Raději pracuje, než mluví, přesto bylo povídání s ním velice příjemné
a zábavné. Z více jak hodinového rozhovoru jsem se pokusila vybrat ty nejzajímavější momenty a příběhy.

Kapitán Milan Helvig

loď neodvážete, ale zahodíte a
mnoho dalších odlišností, podle Je jasné, že loď a řeka jsou Vaší
kterých během hovoru lehce od- velkou láskou. Měl jste od dětství
halíte „náplavku“ od šífáka.
jasno o svém budoucím povolání?
Takže kde všude jste jezdil?
Ano, dělal jsem všechno proto,
abych se na loď dostal co nejJezdil jsem několik let na tra- dřív. Dokonce jsem šel raději na
se Děčín Hamburg. Je to období, učiliště, abych byl lodím a vodě
na které velice rád vzpomínám. co nejblíže. Až později jsem při
Ještě dnes se mi po Hamburgu zaměstnání vystudoval Střední
stýská. Občas se tam alespoň dopravní školu a studoval jsem
podívám za kamarádem, pobudu Dopravní fakultu na ČVUT.
tam přes víkend, projdu místa,
kam jsme dříve chodili, zavzpo- Několik posledních let se věnumínám. V posledních letech jsem jete Labské plavební společnospoznal i jiné řeky jako například ti, kterou jste založil. Jste jejím
Rýn, Mohan, Weseru, Ems a pla- výkonným ředitelem a mimo jiné
vební kanály v Německu, Holandsku, Belgii a ve Francii.

Slyšela jsem, že jste byl nejmladší kapitán na českých ře- Není Holandsko nudné? Myslím
pro nás, kteří jsme zvyklí na skákách.
ly, kopce.
Asi ano, kapitánské zkoušky
jsem skládal, když mi bylo 24 let Pravda je, že krajina je prostě
a 4 dny. Zkoušky na kapitána 1. placka. Zajímavý je ale pohled
třídy je totiž možné absolvovat z lodi. Všude jinde vidíte jakoby
nejdříve ve čtyřiadvaceti letech a ze zdola a v podstatě jen břehy,
také po odjetí určitého počtu dní ale v Holandsku se Vám naskytna dopravně významné trase. Od ne pohled z kormidelny vlastně z
28 let jsem pak jezdil na lodi ve výšky, víc do dálky, je to úplně
jiné. Zajímavé. Je tam spousta
funkci kapitána.
plavebních komor s minimálním
Vzpomínáte si na svou první převýšením, celá země je protkaná plavebními kanály. Snad
plavbu?
každý Holanďan umí jezdit s
Jistě, na první plavbu člověk ne- lodí, na lodích žijí celé generace.
zapomene. Na loď jsem nastoupil Není výjimkou, když Vás mine
v Holešovicích a jel jsem skrz nákladní loď s dětskou ohrádkou
Prahu do Modřan. Moje první na střeše, ve které se batolí dítě kapitán lodi Poseidon. Své aktivity stále rozšiřujete o další míscesta tak vedla pod Karlovým těsně za výfukovým komínem.
ta na Labi a Vltavě.
mostem. Vlastně jsem pod Karlovým mostem od té doby nejel. Jaká byla Vaše nejdelší cesta?
Mrzelo mě, že v Děčíně v posledJel jsem „svařencem“ (velká ních letech nefungovala osobní
Jel? Neříká se plavil?
hranatá nákladní loď) z Děčína lodní doprava. Začal jsem tedy
To je právě rozdíl mezi sucho- do Francie. Bylo to velice nároč- hledat loď, kterou bychom mohli
zemci a šífáky, máme specifický né, loď přesahovala svými para- koupit. Nebylo to vůbec jednoduslovník. Neříkáme, plavil, ale metry zanesené vodní cesty a ve ché. Potřebovali jsme plavidlo,
jezdil, nemáme zatáčky, ale ob- Francii jsme v úzkých plavebních které by vyhovovalo specifickým
louky, ani kajuty, ale boudy, ne- kanálech v ostrých obloukách jeli podmínkám Labe v oblasti Děcouváme, ale plaveme nebo saku- doslova zádí po břehu. Cesta tr- čína, tj. malý ponor a poměrně
velký výkon motorových jedjeme, loď neuvízne, ale nasedne, vala celkem 6 týdnů.
notek. V německém Koblenci
na Mosele, podobné řece jako
je Labe, jsme s kolegy našli loď
Poseidon, která tyto podmínky
splňuje. Mít vyhovující plavidlo
Českomoravské stavební spořitelny a.s.
je ale jen malá část toho, co je třeba k úspěšnému zvládnutí tohoto
- Projekt financování bydlení na míru
druhu podnikání. K tomu, aby v

Poradenské místo
- Výhodné úvěry a meziúvěry
ze stavebního spoření
- Zhodnocení Vašich úspor
- Produkty Poštovní spořitelny
- Hypotéka od Lišky

Rádi Vám poradíme v naší kanceláři:
Po – Pá 8.00–17.00 hod. (So a Ne po dohodě)
Teplická 71 (u divadla), 405 02 Děčín IV
telefon: 412 530 576, mobil: 724 807 217, 724 829 268

plavební sezóně loď nejezdila
prázdná, je zapotřebí celoroční
práce v marketingu. Naše společnost prezentuje město Děčín
a České Švýcarsko na všech domácích a celé řadě zahraničních
veletrhů cestovního ruchu, jsme
členy Destinačního fondu Českého Švýcarska a podílíme se na
přeshraničních projektech v rámci spolupráce Čech a Německa na
rozvíjení regionální politiky cestovního ruchu.
Plavbu se snažíme obohatit o
nové zajímavé cíle, jako například průjezdem technického unikátu střekovských zdymadel a
provázat s dalšími aktivitami, na-

Foto: Milan Helvig

příklad s prohlídkami děčínského
zámku. Dnes je prakticky možné
s naší společností dojet z Prahy
až do Drážďan.
Závěr rozhovoru patřil prohlídce lodí, které společnost Labská
plavební vlastní. Lodě se zrovna
připravují na sezónu, která začne v podstatě za měsíc. Loď Poseidon je vytažena na břeh, probíhají na ní úpravy, oblékne se
do nového kabátu v reflexní bílé.
Přibude jí rozebíratelná střecha
na horní palubě a interiéry dostanou například nový nábytek
a závěsy v barvě námořnická
modř. Překvapilo mě, jak loď na
suchém doku vypadá monumentálně. A kapitán? Ten se nemůže
dočkat, kdy vypluje.
(Markéta Lakomá)

ŠKOLSTVÍ

Jednoleté učební obory
pro absolventy škol
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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. Jedná se o denní studium.
,z  ǡ  ,
Přihlášky ke studiu se odevzdávají nejpozději do 21. 3. 2011.
,z
,z
 ǡ
 ǡ
 ,
 ,


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. Žáci,
kteří mají maturitní zkoušku,
si, mohou doplnit pedagogické
vzdělání a působit například jako
učitelé odborného výcviku v příslušném učebním oboru ve středních školách.
V jednoletém učebním oboru
kadeřník žáci praktickou část
provádějí ve střediscích praktického vyučování, kde je učitelé
odborného výcviku naučí základům stříhání, barvení, preparace,
jak v dámském, tak i v pánském
oddělení. Učební obor je náročný
na fyzickou kondici. Teoretická
část je zaměřena především na
odborné předměty technologie,
materiály, výtvarná příprava,
zdravověda.
V jednoletém učebním oboru kuchař – číšník si žáci osvojí
techniku posuzování potravin z
hlediska jejich kvality, dietetické
hodnoty, ovládá techniku opracování potravin a jejich technologické zpracování včetně dělení

a porcování běžných druhů jatečních zvířat, zvěřiny, drůbeže
a ryb. Budou ovládat přípravu
běžných pokrmů teplé a studené
kuchyně, moučníků a nápojů.
Osvojí si zásady správné výživy
všech věkových skupin a základy
dietního stravování. Budou umět
sestavovat jídelní a nápojový lístek se znalostí gastronomických
pravidel a dietetiky, sestavování
menu pro různé příležitosti.
Budou ovládat vedení evidence
o pohybu zboží, vyřizování objednávek zboží a služeb, vyúčtování. Žák si osvojí profesní a společenské vystupování. Osvojí si
různé techniky obsluhy, přípravu
pracoviště na provoz, přípravné
práce k podávání jídel a nápojů,
přípravu slavnostní tabule.
Teoretická část je zaměřena na
odborné předměty technologie,
potraviny a výživa, stolničení,
odbyt a obsluha.
Žáci obou jednoletých oborů
mají v teoretické části též předměty ekonomie, jazyk a tělesnou
výchovu.
Více informací na:
www.sosruska.cz,
tel. 412 531 185,
e-mail: skola@sosruska.cz

Děčínský skřivánek 2011
Dne 23. 2. 2011 se v Domě dětí a mládeže na Teplické ul. setkali mladí zpěváci, kteří již postoupili v základním kole základních
škol do tohoto městského kola soutěže „Děčínský skřivánek 2011“.
Městského kola se zúčastnilo 80
dětí ze 13 základních škol z Děčína a okolí. Soutěž letos proběhla
již jako 39. ročník. Byly uděleny
diplomy i čestná uznání v jednotlivých kategoriích a ti, kteří
se umístili na prvních dvou místech, postupují do kola krajského,
které pořádá DDM Teplická dne
12. 3. 2011 od 9,00 h ve velkém
sále Domu dětí a mládeže na TepCeny nejlepším dětským zpě- lické ulici.
vákům uděluje primátor města,
Výsledkovou listinu a fotogalerii
pan František Pelant
naleznete na www.ddmdecin.cz

Burza dětského oblečení,
hraček a sportovních potřeb
Dům dětí a mládeže Březiny
98, Děčín 27, breziny@ddmdecin.cz, www.ddmdecin.cz pořádá v týdnu od 28. 3. - 1. 4. 2011
burzu dětského oblečení, hraček,
sportovních potřeb a jiného.
Příjem je v pondělí a úterý 9,00
– 18.00 hodin. Prodej od pondělí do čtvrtka 9,00 – 18.00 hodin.
Výdej v pátek a pondělí 9,00 –

16.00 hodin. Vše musí být čisté
a pro usnadnění příjmu je označte svojí značkou a pořadovým
číslem s přiloženým seznamem.
Příjem neoznačených věcí je
omezen.
Věci, které nebudou vyzvednuty nejpozději v pondělí
4. 4. 2011, budou zlikvidovány.
(ddm)
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Železniční odborníci opět v Děčíně

Každoročně konané mezinárodní semináře se železniční tématikou se již staly tradicí na VOŠ a SPŠ stavební Děčín. Letošní
s názvem „Železniční dopravní cesta 2011“ se uskutečnil ve dnech
23. a 24. února a byl již devátým setkáním odborné veřejnosti
a vyučujících vyšších odborných a vysokých škol oboru železniční stavitelství na této škole.
Seminář byl zahájen členem
představenstva ČKAIT Ing. Martinem Mandíkem a náměstkem
generálního ředitele SŽDC s.o.
PhDr. Zdeňkem Jílkem. Zahájení
a dopolední části semináře se zúčastnil i primátor Děčína František Pelant a člen rady Ústeckého
kraje Petr Jakubec.
V úvodu též zaznělo z úst ředitelky školy Jany Vackové
přání k významnému životní- stupců rakouské firmy Plasser
mu jubileu Danuši Marusičové, a Theurer a již tradičně k tématu
která je uznávanou kapacitou přispěli i zástupci Technické univ oboru traťového hospodářství. verzity v Drážďanech.
Slovy: „Jsi naší opornicí, jazy- Program konference zpestřil vekem a srdcovkou,“ byl vystižen černí koncert Děčínského barokjejí celoživotní přínos, který oce- ního kvarteta v reprezentativních
nili potleskem všichni přítomní. prostorách děčínského zámku,
Informacemi nabitý program vy- následnou prohlídkou kostela Potvořený ve spolupráci se Správou výšení sv. Kříže s kaplí P. Marie
železniční dopravní cesty, s.o. Sněžné a na druhý den zařazená
přilákal na 150 účastníků a plně exkurze na nově vybudovanou
tak zaplnil přednáškový sál v jí- lanovou dráhu na vrch Větruši
v Ústi n.L.
delně školy.
Hlavní náplní přednášek byla Seminář rovněž opětovně umožsouhrnná informace o dokončené nil setkání absolventů této školy,
stavbě „Nového spojení“ v Praze, v současnosti již zaměstnaných
která byla svým významem, roz- u různých firem. Dobrou vizitsahem i stavebními náklady nej- kou školy je nejen jejich dobré
větší stavbou v poválečné historii uplatnění v praxi na různých pracovních postech, ale i to, že je naželeznice ČR.
Dalším z témat byla práce na lezneme i mezi přednášejícími na
železničním svršku. Toto téma těchto vysoce odborných seminá(pr)
vhodně doplnila prezentace zá- řích.
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Zkoušky po devítce

Úterky s vědou každé první úterý
v měsíci
První ze série přednášek o fyzice „Od člověka pravěkého k
člověku jadernému“ se uskutečnila v úterý 1. 3. 2011 na
děčínském pracovišti Fakulty
jaderné a fyzikálně inženýrské
Českého vysokého učení technického v Praze.
Přednášející Ing. Ivan Štoll,
CSc. seznámil více než 150 posluchačů z řad středoškolských a
vysokoškolských studentů, jejich
učitelů, ale i zájemců ze široké veřejnosti, s vývojem fyziky
v dějinách lidstva.
Další přednáška je naplánovaná na úterý 5. dubna, kterou se
prof. Ing. Igor Jex, DrSc. pokusí
objasnit práci strojů na získávání
energie z ničeho.
Další informace můžete získat na www.uterky.fjfidecin.cz

(čvut)

Individualizace a inovace výuky
na ZŠ Komenského
Od 1. února se na naší škole rozběhl projekt umožňující podpořit
individualizaci výuky, vytváření nových vzdělávacích materiálů
a vzdělávání pedagogických pracovníků v těchto oblastech :
čtenářská a informační gramotnost, cizí jazyky , využívání ICT,
matematika a přírodní vědy.
Např. ve třídě 4.A se žáci v 6 z geometrických tvarů – na těch
hodinách geometrie věnovali pak následně, pomocí shodných
učivu na téma: „Trojúhelník“ znaků poznávali, že trojúhelník
– konstrukce trojúhelníku, rov- může být rovnostranný atp., ponostranný a rovnoramenný troj., kusem zjišťovali, že ho nelze
trojúhelníková nerovnost, pravý vždy sestrojit.
úhel a pravoúhlý trojúhelník.
Forma práce děti velmi zaujala,
Náročné učivo si „osvěžili“ mo- chybovost byla minimální.
tivačními básněmi na téma probí- (4. A – ZŠ Komenského Děčín)
rané látky, sestavováním panáčků

Tato akce se uskutečnila na Základní škole Na Stráni již po čtvrté! Žáci devátých ročníků zažijí během jednoho dne atmosféru
soustředění se na zodpovězení otázek prakticky ze všech vyučovaných předmětů.
Sami si vytáhnou otázku, na vlastní vyučující jednotlivých
kterou odpovídají tak, aby na předmětů. Musí být schopni se
každém z deseti oborových sta- vyjadřovat. Utřídit si své myšnovišť získali co nejvyšší počet lenky.
Při sestavování otázek bylo
bodů, což je 10. Zkoušky začínají hned ráno a končí až odpo- také hodně dbáno na praktickou
ledne. Pocit ze získání 100 bodů využitelnost a prokázání pochose zatím podařilo zažít pouze jed- pení dané problematiky. Akce
nomu žákovi, ale i výkon nad 90 „Zkoušky po devítce“ jsou vnímány jako slavnostní a důležitá
událost. Žáci i učitelé jsou také
podle toho oblečeni a zkoušení
doprovází i napětí a trochu té trémy. Zodpovědnost je veliká.
Výsledky jsou hodně vypovídající a vzhledem k bodové škále jsou do značné míry i velmi
objektivní. Žáci po absolvování
Zkoušek po devítce a sečtení obdrží glejt, na kterém je patrné nejen jak dopadli celkově, ale také
bodů je brán jako vynikající.
Velikou výhodou tohoto způ- kde hledat silné a slabé stránky.
V grafické části se mohou posobu testování je především
komplexnost a mnozí žáci si zde dívat, jak si stojí v porovnání se
uvědomí, jak na tom z pohledu spolužáky v ročníku a zároveň,
základního vzdělávání vlastně kde se umístili ve srovnání s výjsou. Nelze se za nic skrýt. Stojí kony všech žáků, kteří po dobu
sami před zkoušejícími pedago- existence těchto testů zkoušky
(ZŠ Na Stráni)
gy, kterými často nebývají jejich absolvovali.

„Máchovka spustila pro své žáky webový
Portál Informatiky a Výpočetní techniky
a Portál pro podporu výuky za pomoci IT“

Dne 14. února 2011 jsme na ZŠ Máchovo náměstí spustili pro
naše žáky, rodiče i širokou veřejnost 2 úplně nové portály: Portál
Informatiky a Výpočetní techniky (vt.machovka.cz) a Portál pro
podporu výuky za pomoci IT – e-learning (machovka.otevrenaskola.cz/moodle).

Cena kurzu

Kontakt: Šárka Soukupová tel.: 773 649 920

Portál Informatiky a Výpočetní
techniky podává přehledné informace o těchto dvou vyučovaných
předmětech, učebnách, učitelích.
Je také místem, kde budeme prezentovat povedené žákovské práce, a kde získají informace rodiče, kteří by rádi přihlásili své děti
do programu s rozšířenou výukou
informatiky a výpočetní techniky. Novinkou jsou výukové weby
pro každý ročník (Informatika se
na naší škole učí od 4. do 9. třídy).

mit žáky s tímto novým trendem
výuky a naučit je ho využívat pro
své vzdělávání. Tutory, těchto
kurzů se stane 5 našich proškolených pedagogů. Chceme tento
nový způsob výuky postupně významně zapojit do vzdělávání našich dětí. Začínají proto vznikat i
další nové kurzy, které postupně
budou na tomto portálu přibývat.

Oběma portály i celou výukou
Informatiky a Výpočetní techniky na naší škole bude žáky doprovázet náš nový maskot - máNa druhém Portálu pro podporu chovský robot „MachR“ a jeho
výuky za pomoci IT, který vznikl mladší bráška „MachR Junior“.
v rámci projektu Otevřená škola
(naše škola se do tohoto projektu Více informací na vt.machovka.
zapojila minulý rok) získají naši cz a machovka.otevrena-skola.
žáci přístup k celkem 7 e-learnin- cz/moodle.
(máchovka)
govým kurzům. Cílem je sezná-

KULTURA A VOLNÝ ČAS
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Mravenečnice Goya si zvyká na nový Past sklapne v divadle
Divadlo Pod palmovkou přenese místo činu z Prahy do Děčína.
domov i na ženicha
Ve čtvrtek 24. března proběhne v Městském divadle Děčín mimoUž měsíc se v děčínské zoo zabydluje samice mravenečníka velkého Goya. Přicestovala z holandského Amsterdamu, je mladičká,
v březnu jí bude rok a do Děčína jí poslala koordinátorka chovu
Evropského záchovného programu jako partnerku pro samce
Ferdu, kterého zoo dovezla již v loňském roce z Duisburgu v Německu.
tam zasahovalo,“ doplnil Řehák.
První „rande“ proběhlo bez komplikací, větší iniciativu při seznamování měl samec Ferda, Goyu
očichával a dotýkal se jí předními
končetinami.
I když ložnice obou zvířat zůstávají prozatím oddělené, mravenečníci jsou spolu v neustálém
kontaktu přes pletivo a každý den
na chvíli i bez něj, kdy na ně peč„Po náročném a relativně dlou- livě dohlížejí ošetřovatelé.
Návštěvníci mají v současné
hém transportu byla Goya první
dny v novém prostředí mírně době možnost mravenečníky vinervózní. Dva dny odmítala žrát, dět pouze průhledem do vnitřní
hodně spala a na seznamování expozice, jen co se ale trochu
s Ferdou neměla ani pomyšlení. oteplí, budou je moci vídat i ve
Zvykání na nový domov nebylo venkovním výběhu. Mláďata děnejjednodušší i z toho důvodu, že čínská zoo v následujících dvou
je velmi mladá a jen krátce oddě- letech nečeká. Mravenečníci totiž
lená od matky,“ uvedl zoolog dě- pohlavně dospívají až ve třech letech.
čínské zoo Roman Řehák.
Pro první přímý kontakt se
samcem se se zoo rozhodla po
třech týdnech, kdy se na pár dní
Z PRAVODAJ
oteplilo a bylo možné zvířata
vypustit společně do venkovního výběhu. „Venkovní expozici jsme zvolili proto, že vnitřní
expozice neposkytuje tolik prostoru a pokud by došlo k nějaké
negativní reakci, špatně by se
MĚSTO DĚČÍN

pražská premiéra Divadla pod Palmovkou. Titul: Past na myši.
Agatha Christie je nejprodávanější autorka detektivních příběhů. Nepřekonatelný rekord se
týká právě hry Past na myši, jejíž
mimopražskou premiéru přichystalo Divadlo pod Palmovkou na
čtvrtek 24. března 2011 v Městském divadle Děčín.
Londýnská premiéra se konala 25. listopadu 1952 v divadle
Ambassador a v hlavní roli se
představil známý anglický herec
Richard Attenborough.
V úspěch hry na začátku nikdo příliš nevěřil. Hraje se ovšem dodnes. Zlomila všechny světové rekordy
a byla zapsána do Guinnesovy
knihy rekordů za „nejdéle nepřetržitě hranou divadelní hru na
světě“.

Pro milovníky napětí i dobré
zábavy slibuje Past na myši jistě
příjemný divácký zážitek.
Děj hry se odehrává v uzavřeném prostoru jednoho penzionu,
v němž se za sněhové bouře sejde
velmi nesourodá skupinka osob,
z nichž každá má své tajemství
i společné vazby. Vrahem může
být kdokoliv a jeho odhalení je
jistě velmi nečekané.
Hrají: Jan Teplý, Miroslava
Pleštilová, Karel Vlček, Marcela Nohýnková, Miloš Kopečný, Jan Konečný Eva Kodešová
a Martin Preiss. Hudbu složil
Jan Muchow, scénu navrhl Ondřej Nekvasil, kostýmy Katarína
Hollá. Pro tuto inscenaci připravil
zcela nový překlad Pavel Dominik.
(md)

www.zpravodajdecin.com

Informační čtrnáctideník pro občany statutárního města Děčín

Plavení jara do Děčína

Již poosmnácté se v sobotu 19. března 2011 vydají členové a příznivci děčínské Společnosti pro přepravu ročních období vodní
cestou do chladných vln řeky Labe, aby zajistili pro Děčín oficiální příchod jara.
Plavení jara z Ústí n. L. do Dě- náročné vodní cestě je plánováčína je jednou z nejstarších a nej- na v restauraci Tivoli ve Velkém
základnějších akcí Společnosti, Březně, další zastávky dle uvážekteré se každým rokem zúčastňu- ní kapitánů jednotlivých plavidel.
je stále více odvážných vodáků. Příjezd do Děčína pod zámek je
Kromě plavení tohoto ročního plánován mezi 16. a 17. hodinou.
období z krajského města proVšichni účastníci akce, konastřednictvím nejroztodivnějších né pod heslem „Nepřivezeme-li
plavidel kontrolují plavci i stav jaro do Děčína my, nikdo to za
řeky a jejich obyvatelů – vodníky nás neudělá“, obdrží pamětní list
počínaje a bobry konče.
a bude je navíc hřát pocit, že
Sraz účastníků letošního roční- učinili rozhodný počin ke kalenku je v 10.30 hod. nad střekov- dářnímu ukončení letošní kruté
ským zdymadlem v Ústí nad La- zimy.
bem, odkud po registraci vyrazí
plavci na svou pouť do Děčína. Za Společnost srdečně k účast zve
První občerstvovací zastávka na Milan Rosenkranc, ideový vůdce

Labefest Talent - Soutěž pro mladé kapely z regionu
V sobotu 14. května 2011 se v rámci Děčínských městských slavností
uskuteční další ročník hudebního
festivalu Labe.
Mezi potvrzenými interprety nechybí Čechomor, Anna K. nebo
Banjo Band Ivana Mládka. Návštěvníci akce se mohou těšit i na trojici
nejúspěšnějších českých mladých

kapel UDG, Mandrage, Rybičky 48.
Po boku svých slavnějších kolegů si
budou moci zahrát i kapely z Děčína
a okolí. Město Děčín ve spolupráci
s produkční agenturou Wink vyhlašuje soutěž Labefest Talent.
Tato soutěž má za úkol objevovat
nadějné mladé kapely napříč hudebními žánry a dát těmto kapelám

šanci zahrát si nejen na Labefestu,
ale i na renomovaném Open Air Festu po boku kompletní české špičky
i atraktivních hvězd ze zahraničí.
Kapely, které se chtějí soutěže zúčastnit mohou do 21. 3. 2011 zaslat
své nahrávky v digitální podobě na
labefest@wink.cz, nebo fyzicky na
adresu: Agentura WINK, Komenské-

ho 375, 280 02, Kolín III
Ze zaslaných nahrávek bude vybrána finálová pětice interpretů, kteří
si během velkého finále zasoutěží
o tři volná místa na festivalu Labefest. Finálové kolo proběhne 16. dubna v děčínském klubu Garage. Jednoho vítěze určí svými hlasy diváci,
další vybere odborná porota.
(hp)
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Úspěch klavíristek ZUŠ Děčín na
mezinárodním podiu

17. – 19. února se v Brně v Besedním domě již po osmnácté rozběhly po klávesách prsty malých klavíristů do jedenácti let.
Na mezinárodní soutěž Ame- jala a ve IV. kategorii obdržela 3.
adeus 2011 přijelo přes padesát cenu. Ten, kdo si umí představit
dětí z různých zemí, aby přednes- kolik úsilí, píle, trpělivosti, hlely ve svých věkových kategoriích dání, soustředění a sebeovládání
skladby W. A. Mozarta a jeho stojí možnost „jen se na takosoučasníků. Již podruhé se této vé podium postavit“, pochopí
těžké soutěže zúčastnily klaví- ohromnou radost, kterou holčičristky ze třídy Jany Horákové. Je- ky připravili sobě, paní učitelce,
denáctiletá Anna Gaálová, která rodičům a Základní umělecké
loni získala 2. cenu, v neskutečné škole v Děčíně.
(zuš jh)
konkurenci v nejvyšší kategorii
uhájila místo na špičce čestným
uznáním a devítiletá Monika
Rosenkrancová, která jela sbírat
V sobotu 26. 2. 2011 Horolecenné zkušenosti, okamžitě zauzecký klub Sokol Bělá pořádal
již V. ročník „Bělského Everestu“. Jednalo se o zdolání 8 848
Začátkem března se v mateř- výškových metrů.
Mladí horolezci si mohli vyském centru Bělásek uskutečnila ve spolupráci s Psycholo- zkoušet, jak dlouho by tuto horu
gicko-kineziologickou poradnou zdolávali, avšak v laboratorních
pro děti a dospělé přednáška podmínkách naší kryté stěny.
Aby byl zdolán vrchol, museli
s Lenkou Hanzalovou.
vylézt naší stěnu 1140 x při klasifikační obtížnosti 4 - 6. Této
výšky dosáhli v čase 6 hodin 35
minut. Této akce se zúčastnilo 16
mladých lezců z naší horoškoly
HK SOKOL Bělá.
(hp)

Bělský Everest

Kineziologie

Maškarní bál pro
nejmenší
Rodiče zde získali spoustu zajímavých informací, jak zmírnit
nebo vyřešit zdravotní a psychické problémy.
U dětí předškolního věku např.
problémy se spaním, hyperaktivita, potíže s adaptací ve škole,
u školních dětí- problémy s učením, obtíže se začlenit do školního kolektivu, poruchy řeči, dysgrafie, dyslexie.. Kineziologie je
velice účinná metoda při řešení
zdravotních problémů, např. migrény, bolesti zad, úrazy, ekzémy,
alergie, astma, záněty, poruchy
imunity, cukrovka...
Přednáška byla podořena
s prostředků MPSV s projektu "Zdravá a šťastná rodina".
		
( Bělásek)

Děčínští cyklisté otevřou sezonu na
kolech
Cyklo Děčín plánuje oficiální otevření cyklistické sezony na Děčínsku. Akce se uskuteční v neděli 20. března na nově vybudované cyklostezce podél Labe ve směru z Děčína do Velkého Března.
Sraz všech zájemců je na Masarykově náměstí v Děčíně v 11:00,
poté skupina odebere do Těchlovic, kde cyklostezka začíná. Zde
proběhne symbolické odemknutí
cyklosezony 2011, pokřtění nového úseku pro cyklisty, poté se
pojede po cyklostezce do Velkého Března a odsud se zdatnější
cyklisté mohou vydat směrem na
Zubrnice - Bukovou horu a zpět
do Děčína.
Jízda se jako vždy přizpůsobuje
všem. Více informací o plánované akci jsou k dispozici na stránkách www.cyklodecin.cz

Cyklo Děčín je skupina lidí se
zájmem o jízdu na kole po silnici
i v terénu, pohyb na čerstvém
vzduchu a zábavu s lidmi stejného ražení všech věkových kategorií. Cyklo Děčín má i svůj
závodní team - Cyklo Team Děčín, jenž obráží blízké i vzdálené
závody horských kol, občas duatlon, triatlon...
Na výletech označených jako
Pravidelný cyklovýlet, se nezávodí a vždy se tempo a trasa přizpůsobuje všem.
(cyklo,romi)

Bezpečnost dětí
v automobilu
Ve středu 23. 2. 2011 se v MC
Bělásek uskutečnila přednáška na
téma " Bezpečnost dětí v automobilu" ve spolupáci s Policií ČR.
Nejčastěji se řešily otázky dětských autosedaček, bodových
pásů, převoz domácích zvířat
v automobilu a jak se zachovat
při dopravní nehodě.
Všechny
otázky bravurně zod








pověděl praporčík Michal Vištejn viz. foto. Další přednáška je
naplánována na druhou polovinu
března 2011. 		
(hp)
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Ve čtvrtek 24. 2. 2011 od 10 hodin v tělocvičně Besedy Bělá se
uskutečnil Maškarní bál pro naše
nejmenší děti. Všechny přivítal
Král a Královna se svou družinou z Běláskového království.
Programem, soutěžemi a tancem
je provázel popletený kašpárek.
Za splnění úkolů si každý odnesl
odměnu a sladkost.
Bělásek)

Legenda českého divadla
přijede do Děčína
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Divadelní představení, které režijně před třemi lety připravil
ředitel městského divadla Jiří Trnka s Ljubou Skořepovou. Po
skončení představení následuje beseda spojená s autogramiádou.
V pátek 25. března v 17 hodin
mají milovníci divadla jedinečnou příležitost zhlédnout divadelní představení kanadské autorky
Isaballe Doré Cezar a Drana. Nastudování tohoto monodramatu
se před třemi lety ujal Jiří Trnka,

který do hry obsadil Ljubu Skořepovou. Po skončení představení
zavzpomíná tato nezaměnitelná
herečka na své divadelní začátky.
Beseda je spojena s autogramiádou.
		
(smk)



strana 13

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 5122

prodej 4405

prodej 4469

Zrekonstruovaný penzion / školící
centrum s rozsáhlými pozemky, Lesné u
Jiřetína pod Jedlovou: 8 500 000 Kč

Děčínská bouda—zrenovovaný penzion
s jedinečným výhledem, Buková hora,
Verneřice, okr. Děčín: 5 600 000 Kč

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

Byt 3+1 (68 m²) s balkonem,
udržovaný, Kamenická ul.,
Nové Město, Děčín: 5 000 Kč/
měsíc + služby
Byt 1+1 (40 m²) s balkonem,
udržovaný, Dvořákova ul.,
Nové Město, Děčín: 3 800 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 (47 m²) s lodžií ve
vlastnictví, v dobrém stavu,
Klostermannova ul., Letná,
Děčín: 590 000 Kč
Byt 2+1 (57 m²) s terasou, po
rekonstrukci, Bezručova ul.,
Podmokly, Děčín: 5 000 Kč/
měsíc + služby
Prostorný byt 1+1 (45 m²)
po rekonstrukci, Kamenická
ul., Nové Město, Děčín:
3 700 Kč/měsíc + služby

4449
4398
4381

4473

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

4276

Dr už. byt 4+1 (84 m²)
s balkonem, nová okna, převod
do OV možný, Boletice n.L.,
Děčín: 580 000 Kč

4410

Byt 2+1 (90 m²) po kompletní
rekonstrukci v žádané lokalitě,
krásný, Hálkova ul., Děčín I:
1 600 000 Kč
Družstevní byt 2+1 (50 m²)
s balkonem, slunné prostory,
pěkná kuchyň, Lipová ul.,
Jílové u Děčína: 610 000 Kč

4172

4397

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

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

Byt 1+1 (34 m²) v cihlovém
domě, pěkný, v dobrém stavu,
ul. K. Světlé, Chrochvice,
Děčín: 550 000 Kč

4425

4450
4481
4371

4300
4469b

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

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

Byt 2+k k, velmi pěkný,
v centru města, Zbrojnická ul.,
Podmokly, Děčín: 5 000 Kč/
měsíc + služby

4478

Byt 1+1 (35 m²) ve vlastnictví,
po částečné rekonstrukci, ul.
U Tvrze, Želenice, Děčín:
600 000 Kč

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

4356

Byt 2+1 (54 m²) ve vlastnictví,
balkon v mezipatře, pěkná
kuchyň, Zelená ul., Staré
Město, Děčín: 850 000 Kč

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

5025

3947
4303
4087

4332
4273
4428

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

5128

4489
4357
4418
4228
4417

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

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

Byt 1+1 (35 m²) v dobrém
stavu, ul. Na Vyhlídce, Bynov,
Děčín: 2 800 Kč/měsíc +
služby

5120

4483

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

Byt 4+1 (92 m²) krásný, po
rekonstrukci, výborná lokalita,
ul. 17. listopadu, Děčín:
7 000 Kč/měsíc + služby

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

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

4457

4463

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

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

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

5121

4432

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

Byt 2+kk (44 m²) se
zaskleněnou lodžií, pěkný,
Příbramská ul., Podmokly,
Děčín: 900 000 Kč

Chalupa se zahradou, velká
pec, krásné místo u turistické
cesty na okraji obce, Arnoltice:
1 500 000 Kč

5126

4402

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

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

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

5124

5119

Byt 3+1 (68 m²) po
rekonstrukci, Rakovnická
ul., Staré Město, Děčín:
1 100 000 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

4487

4476

Rekreační chata v nádherné
krajině, pozemek 952 m²,
Studený u Kunratic, okres
Děčín: 350 000 Kč

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

5127

4277

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

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

5125

4479

Dům–2/3 podíl odpovídající
třem bytům + prostory, v
dobrém stavu, 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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WUDGLþQt1RFV$QGHUVHQHP
FHOêEĜH]HQ±YêVWDYD'UDKXãH7Uê]QRYp±0DORYDQpREUi]N\

9êVWDYD*DOHULH1DVFKRGHFK

FHOêEĜH]HQ)RWRJUDILH-LĜtKR+RYRUN\D(GXDUGD5HLVLQJHUDÄ'ČþtQ³

Nová esoterická a dárková prodejna
s meditacním centrem
v

Najdete nás vedle lékárny Centrum v Duchcovské ulici v Děčíně 1
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MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

Pá 11.

17.30
20.00

Hezké vstávání
127 hodin

AMALIA DÝCHÁ ZHLUBOKA

So 12.

15.30
17.30
20.00

Ráno mezi zvířátky
Hezké vstávání
127 hodin

ČTVRTEK 17.3. | 19.00 | D2

Ne 13.

17.30
20.00

Hezké vstávání
127 hodin

Po 14.
Út 15.
St 16.

19.00

Černá labuť

19.00

Černá labuť

19.00

Černá labuť

Čt 17.

19.00

Sanctum

Pá 18.

17.30
20.00

Rango
Sanctum

So 19.

15.30
17.45

S krtkem do pohádky I.
MET: Lucie z Lammermooru

Ne 20.

17.30
20.00

Rango
Sanctum

7. koncert abonentního cyklu KPH 2010-11

Po 21.

19.00

Neznámý

ČTVRTEK 24.3. | 15.00 | D1

Út 22.

10.00
19.00

Ostrov Svaté Heleny
Neznámý

/Divadlo pod Palmovkou, Praha/

St 23.

19.00

Neznámý

Čt 24.

19.00

Odcházení

Pá 25.

17.30
20.00

Odcházení
Odcházení

STŘEDA 16.3. | 19.00

/Městské divadlo Děčín a DS Karla Čapka/

PANE, VY JSTE VDOVA!
/Západočeské divadlo, Cheb/

PÁTEK 18.3. | 19.00

PINK FLOYD CLASSICS
/Filharmonie, Hradec Králové/

SOBOTA 19.3. | 17.45 | PŘÍMÝ PŘENOS V KINĚ SNĚŽNÍK

MET: LUCIE Z LAMMERMOORU
NEDĚLE 20.3. | 17.00

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
/Baletní studio Regina/

STŘEDA 23.3. | 19.00 | K

IRVIN VENYŠ / KLARINET - MARTIN PETRÁK /
FAGOT - LUKÁŠ KLÁNSKÝ / KLAVÍR

PAST NA MYŠI
PÁTEK 25.3. | 17.00

CÉSAR A DRANA
/Divadlo Rokoko, Praha/

PÁTEK 25.3. - NEDĚLE 27.3.

DĚČÍNSKÁ BRÁNA

WWW.KINOSNEZNIK.CZ

WWW.DIVADLODECIN.CZ
TEL.: 412 530 630

Masopust
a na zámku
Hezké vstávání
Pá 11. 17.30v ZOO

127 si
hodin
Více než sedm20.00
stovek lidí
v sobotu užilo masopustního veselí
v děčínské zoo a na zámku.
15.30 Ráno mezi zvířátky
So 12.
O super
návštěvnost
postara17.30 se
Hezké
vstávání
li nejen hosté odpoledne, kterými
20.00
127 hodin
byli Kluci v akci
z kulinářského
pořadu České televize Filip Saj17.30 aleHezké
vstávání
Ne 13.Slanina,
ler a Ondřej
i sluneč20.00 127
hodin
né počasí a zajímavý
program.
V zoo si mohli příchozí zasou19.00 Černá
labuť
těžit v Po
klání
maso14.o nejchutnější
pustní koblihu a nejpovedenější
masopustní
19.00 Černá labuť
Út 15.masku.
V „koblížkové“ soutěži si svým
receptem
na koblihové
těsto labuť
vy- šikovných kuchařek, porota je
19.00 Černá
St 16.
lepšené majonézou vybojovala hodnotila zcela anonymně. Po
vítězství paní Libuše
DuchoslaSanctum vyhodnocení všech soutěží se dění
17. 19.00
vová. Čt
Potvrdila
tak svůj kuchař- pomalu přesunulo v masopustní
ský um, protože17.30
v soutěži zvítězi- průvodu na zámek. Tam čekala
Pá 18. SmaženéRango
la již potřetí.
dobrůtky návštěvníky loutková pohádka
doneslo do zoo20.00
celkemSanctum
dvanáct a koncert jazzové kapely.
(ah)

So 19.

15.30

S krtkem do pohádky I.

LA GARAGE NOIRE

MEMORIÁL JOSEFA DOLEŽALA

TEL.: 412 531 431

Pá 18.3. /22.00/

GIPSY.CZ
Čt 24.3. /20.00/ Kinokavárna

PERLIČKY NA DNĚ
Pá 25.3. /22.00/

PUB ANIMALS
+ THE DOT PRODUCT

Změna místa koncertu
Davida Kollera
Pořadatelé koncertu Davida
Kollera museli změnit termín
a místo pořádání. Koncert, který
se měl původně konat v děčínské
Besedě, bude na Střelnici.
Důvodem je, že David Koller
rozšířil pro turné svojí kapelu
na 8 členů. Ti se ale s technikou
a s velkou soupravou bicích ne-

vejdou na podium Besedy. Proto
se koncert překládá na děčínskou
Střelnici na sobotu 26. března od
20 hodin. Zakoupené vstupenky
zůstávají v platnosti nebo se dají
vrátit v místě prodeje. Vstupenky
jsou v prodeji na www.vstupenkadecin.cz nebo telefonu 412 518
835.
(jr)
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DOTAZY OBČANŮ

Dotazy občanů

Musím přihlásit k poplatku za domu v centru Děčína spojené
komunální odpad narozenou s bouráním balkonů směřujících
dceru?
do ulice?
Vaši dceru k platbě poplatku za
komunální odpad zaevidujeme
sami na základě záznamu v evidenci obyvatel a následně zašleme složenku na alikv. část poplatku za příslušné období.
Pokud platíte poplatek společně za rodinu, resp. domácnost,
doporučujeme nahlásit změnu
v Přihlášení spol. zástupce domácnosti, abyste mohla platit společně jednou platbou
za všechny nahlášené osoby.
Doporučujeme telefonicky kontaktovat zaměstnance oddělení
správy daní a poplatků odboru
ekonomického, se kterým záležitost vyřešíte. Kontakt najdete
v odkazu Magistrát - Životní situace - Finance a poplatky - Poplatek za komunální odpad.

Předmětné stavební úpravy budou vyžadovat vydání příslušného povolení podle stavebního
zákona. Ve Vašem dotazu uvádíte
pouze obecné informace k dané
problematice.
Proto k řádnému posouzení věci
doporučuji osobní návštěvu na
odboru stavební úřad MM Děčín.
Pavel Žatečka, oddělení stavebního řádu
Chtěla bych se zeptat, zda má
město informace o důvodech
kácení lesa v Bynově u ulic Na
Vyhlídce a Kyjevská. V posledních dnech probíhá velmi intenzivní kácení stromů, do lesa se
prakticky nedá jít, protože cesty
jsou zahrazeny. Práce probíhají
i v noci a časně ráno o víkendu.

Zdenka Čečáková, vedoucí oddělení správy daní a poplatků

Po projednání s vlastníkem lesa
je probíhající těžba v okolí BynoJe nutné stavební povolení v pří- va v souladu se zákonnými norpadě opravy fasády činžovního mami (lesní hospodářský plán,

zákon o lesích). Důvody kácení
lesa jsou mýtní zralost porostů
a následná obnova lesa.
V současné době byla vytěžena
polovina plánované těžby pro rok
2011 a těžba bude ukončena do
15.03.2011. Oprava lesních cest
poničených těžbou bude realizována následně po ukončení těžby.
V souladu se zákonem o lesích
budou holiny zalesněny do 2 let
od svého vzniku. Noční těžba
nebyla potvrzena, pokud se tak
stane, obraťte se prosím na Městskou policii Děčín.
Orgán státní správy lesů bude
v následujícím období provádět

v uvedené oblasti pravidelné
kontroly a opravu lesních cest
sledovat se zvýšenou pozorností.
Kateřina
Svitáková,
životního prostředí

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

STŘECHY
NA KLÍČ
nové střechy, opravy a rekonstrukce
Pivovarská 190/34, 405 02 Děčín IV, Tel.: 412 532 404, mobil: 602 579 590, e-mail: skip@skipdecin.cz
MĚSTO DĚČÍN

Z PRAVODAJ
Informační čtrnáctideník pro občany statutárního města Děčín

náklad: 26.000 ks

•

odbor

Firma SKIP působí na
trhu již 21. rokem. Naším
krédem je především
kvalita do nejmenších
detailů a solidnost
- na naši práci dáváme až
desetiletou záruku.
Kontaktujte nás a společně
vybereme nejvhodnější
řešení pro Vaši nemovitost.
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