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Farmářské trhy budou od dubna

Pravidelné farmářské trhy zahájí svůj provoz v dubnu. Až
do podzimu se mohou občané města těšit na čerstvou zeleninu a ovoce přímo od pěstitelů.
Farmářské trhy zahajují ve středu a perliček. Před velikonocemi
6. dubna na Masarykově náměstí v trhy zpestří pomlázky a mazance.
Děčíně. Pravidelně každou středu Koncem dubna přibudou sazenice,
si budou moci obyvatelé nakoupit růže a stromky.
zeleninu, sýry, květiny a další zaZájemci, kteří by se chtěli přijímavý sortiment od drobných far- pojit k prodejcům a nabídnout
mářů, pěstitelů nebo výrobců.
své výpěstky nebo výrobky
V dubnu se můžeme těšit na k prodeji, se mohou obrátit na paní
čerstvé bylinky, vajíčka nejen Nováčkovou tel. číslo 724 229
od slepic, ale také od křepelek 091. (smk)

Městské slavnosti v novém

Pořadatelé letošních Městských slavností připravili mnoho novinek.
Na své si přijdou milovníci historických vlaků, odpoledne pro seniory zpestří cimbálovka. Pro lepší orientaci v programu slavností
budou od dubna zřízeny speciální webové stránky.
K programu Městských slavností českého parníku po Labi. Trochu
přibylo mnoho zajímavých akcí. tajemna a zajímavých duchovních
Svaz Maďarů žijící v Českých ze- zážitků přinese Noc kostelů. Po
mích představí na Odpoledni nejen pěti letech se vrací jízda historicpro seniory svou kulturu a gastro- kým vlakem, nadšenci o železnice
nomii.
si budou moci prohlédnout expoziNa otevřeném ohni uvařený gu- ce muzea zabezpečovací techniky
láš, živáňská nebo pravé langoše stavědel. Začátkem dubna spustí
dokreslí atmosféru cimbálovky. město webové stránky www.slavSlavnostní plavba lodí připomene nostidecin.cz
(smk)
výročí 170. let od první plavby

oční optika
registrovaný optometrista
statut zdravotnického zařízení

Tel.: 412 531 434

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

Foto: Zdeněk Čvančara

V areálu základní školy Dr. Miroslava Tyrše (dříve Vrchlického),
vzniká nové dětské hřiště. Jeho zprovoznění pro veřejnost se plánuje na konec dubna 2011. První jarní sluníčko vylákalo nedočkavce
k vyzkoušení nových atrakcí.

Město rozšíří plochu pro sprejery

Při dodržení určitých podmínek mohou sprejeři realizovat své
umění na legálních zdech ve městě. Díky legální zdi pro sprejery
ubylo ve městě nelegálně pomalovaných ploch.
O další rok prodloužilo město
smlouvu na plochu v ulici Práce,
nově vznikne plocha na Benešovské ulici v podjezdu pod Novým
mostem u restaurace Zarabanda.
Město si půjčilo zeď pro sprejery od Sportovního klubu Děčín,
který se rozhodl Děčínu oplocení bezplatně zapůjčit v březnu

v roce 2009.
Novou plochu pro sprejery poskytlo Ředitelství silnic a dálnic
ČR za předpokladu dodržení určitých podmínek. Na obou plochách je umístěna informační
tabule s podmínkami. Zřízení
těchto legálních ploch iniciovali
samotní sprejeři.
(smk)

www.optikakrnak.cz

vyšetření zraku, aplikace kontaktních čoček,
velký výběr brýlových obrub

Foto: Zdeněk Čvančara

Legální zeď pro sprejery u hlavního nádraží

Foto: Zdeněk Čvančara

Nová sprejerská zeď u výjezdu
na Benešovskou ulici.
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Zachování nemocnice je prioritou

Náměstek primátora žádal vysvětlení předsedy představenstva
a radního Petra Bendy k finanční ztrátě Krajské zdravotní a. s.
a následných úsporných opatření.
ní a.s. a podle mého názoru je
ohrožena stávající zdravotní péče
o pacienty v děčínské nemocnici.“
Krajská zdravotní kvůli finanční ztrátě zavádí úsporná
opatření. „Nejde jen o pacienty
naší nemocnice, ze které bychom
Foto: Zdeněk Čvančara
nechtěli mít léčebnu pro dlouhodobě nemocné. Jde o pacienty
Náměstek Pavel Sinko se zú- celého Ústeckého kraje,“ doplnil
častnil jednání zastupitelstva Pavel Sinko. Zachování kvality
Ústeckého kraje. Ostře zde vy- a rozsahu poskytované zdravotní
stoupil proti Krajské zdravotní péče v Děčíně je prvořadým zá(smk)
a. s.:„Důkladně jsem prostudoval jmem.
problematiku Krajské zdravot-

SETKÁNÍ S OBČANY

Změna „Zásad“ pro prodej pozemků
Zastupitelstvo schválilo změnu v zásadách pro prodej pozemků.
Změněny byly ceny za odprodej pozemků z majetku města, nové
je rozdělení jednotlivých pásem, podle kterých se cena za pozemky určuje.
Zastupitelstvo města usnesením č. ZM 11 02 05 18 ze dne
24.02.2011 schválilo nové znění zásad „Postup a zásady nabytí
a převodu pozemků do vlastnictví
a z vlastnictví Statutárního města
Děčín“ s účinností od 25.02.2011.
Změna „zásad“ se týká nového
stanovení cen za odprodej pozemků z majetku města ve vazbě na
nové rozdělení do jednotlivých
pásem.
Do I. cenového pásma jsou
zahrnuty pozemky v lokalitách
čtvrtě Děčín I a Děčín IV a části čtvrtí Děčín II a Děčín VI,
přičemž části jsou vyznačeny
v mapě a cena je stanovena ve výši
2300,- Kč/m2 vynásobená příslušným koeficientem v rozmezí 0,3
– 1,0 dle rozdílných účelů využití
pozemku.
V případě, že pozemek bude využit pro stavbu rodinného domu s
max. dvěma bytovými jednotkami,
bude výchozí cena činit 690,- Kč/
m2.
Pásmo III. již není rozděleno na A
a B, avšak stejně jako původní pásmo III.B zahrnuje katastrální úze-

mí Dolní Žleb, Hoštice, Chlum u
Děčína, Lesnou, Nebočady, Velkou
Veleň, části k.ú. Prostřední Žleb
od železničního mostu směrem ke
státní hranici a části k.ú. Boletice
nad Labem mimo ulici Vítězství
(od ulice Ke Trati po ulici Přírodní
a objekty nacházející se na křižovatce s jinou ulicí.
V tomto pásmu je cena stanovena např. pro účel zahrada ve výši
200,- Kč/m2 a pro stavbu na bydlení 400,- Kč/m2.
Všechna další území města,
která nejsou zahrnuta v pásmu I.
a v pásmu III. jsou zařazena do
II. pásma, kde je cena stanovena ve výši 1000,- Kč/m2 vynásobená příslušným koeficientem
v rozmezí 0,4 -1,0 vždy opět podle
způsobu využití pozemku po odprodeji.
V tomto pásmu bude výchozí
cena pozemku pro stavbu rodinného domu s max. 2 bytovými jednotkami činit 500,- Kč/m2.
Úplné znění „zásad“ včetně všech
nutných příloh a členění příslušných koeficientů lze nalézt na webových stránkách města.
(mm)

využití prostoru bývalého kulturního amfiteátru v lesoparku
Bažantnice, výstavbu potřebného zařízení v bývalém areálu
Technických služeb na Teplické
ulici v Dolním Oldřichově, nebo
patrového parkovacího stání
u obchodního domu Korál, zlepšujícího parkování ve středu města.
Toto vylepšování bude sice pozvolnější než jsme si představovali, ale bez potřebných financí
se těžko dají dělat větší změny.
I to nás ale nesmí odradit od zvelebování stavu našeho města …
Pavel Sinko
Na 6. duben chystáme dal- I. náměstek primátora
ší besedu s občany, tentokrát
ve středu města v budově „B“
na ul. 28. října (bývalý Okresní
Z PRAVODAJ
úřad).
Své náměty, připomínky a doChceme i v budoucnu s občany komunikovat a radit se s nimi
tazy můžete posílat na adresu:
o vylepšování života v našem tiskovy.mluvci@mmdecin.cz
městě. Vždyť musíme řešit např.
Informační čtrnáctideník pro občany statutárního města Děčín

Statutární město Děčín Vás zve na další
setkání primátora Františka Pelanta
s občany, tentokrát na téma

HOSPODAŘENÍ MĚSTA

Komunitní plánování bude mít svůj vlastní webový portál.
Jednotlivé koordinační skupiny se s ním v současné době seznamují. Nový portál, který je zatím ve zkušebním provozu, nahradí
stávající odkaz komunitního plánování na www.mmdecin.cz

organizací s možností vyhledání
služby dle různých kritérií,“ vysvětlila Dagmar Vávrová, hlavní
koordinátorka komunitního plánování a autorka návrhu portálu.
Pro členy koordinačních skupin
bude portál sloužit ke vzájemné
komunikaci a bude poskytovat
prostor pro zveřejňování jejich aktivit.
(romi)

(pokračování ze strany 4)
Ať to je nedostatečná a pozdní zimní údržba komunikací
a opravy městského majetku tak,
aby tak po opětovné instalaci přístavního můstku bylo na co lákat
případné turisty.
Jedním z největších problémů
v Dolním Žlebu je odpojování
elektrického proudu při výšce
hladiny Labe na úrovni 7.5 m,
pro nízko uložené rozvodné skříně pod hlavním transformátorem. Tady bude nutná součinnost
i s firmou ČEZ. A tak bych mohl
dále pokračovat.

MĚSTO DĚČÍN

Nový portál komunitního plánování
se právě testuje
Zprovozněním portálu bude
naplněn jeden z cílů 2. komunitního plánu sociálních služeb města Děčín 2010–2013. „Do konce
března bude portál v testovacím
a připomínkovacím provozu.
Zprovozněním tohoto portálu
bychom chtěli široké veřejnosti
nabídnout komplexní informace
ze sociální oblasti, včetně registru
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Přijďte se seznámit s hospodařením našeho
města, plány a záměry radnice v této oblasti.
Se zástupci města můžete diskutovat i na
jiná témata, která Vás zajímají, trápí nebo těší.
Setkání se uskuteční dne

800

6. dubna 2011 od 17:00 h
Statutární město Děčín
Mírové náměstí 1175/5, Děčín
Telefon: 412 593 111 | Fax: 412 593 117
www.mmdecin.cz
www.e-decin.cz

v budově B1 Magistrátu města Děčín
(bývalý OkÚ)
28. října 1155/2, Děčín I

Náročný úvod volebního období

Čtyři měsíce od našeho příchodu na děčínský magistrát znamenaly skutečně „perné“ období, kdy jsme se zabývali od osobních
problémů našich spoluobčanů ve vztahu k městu až po problémy
kolem mnohamilionových zakázek v rámci Integrovaného plánu
rozvoje města.
ropské dotace. Navíc si tyto mimoděčínské zvítězivší firmy někdy i navzájem škodí. A my toto
vše musíme řešit.
Ještěže nám finančně pomohl
Ústecký kraj, když zrušenou finanční spoluúčast od státu ve výši
7.5% nahradil v rozsahu 21 milionů Kč schválením na krajském
zastupitelstvu ve středu 9. března. A tak při setkáních s občany
– absolvovali jsme již druhé –
v pátek 11. 3. v Dolním Žlebu
Pavel Sinko, 1. náměstek primátora. v restauraci Hubertus nám nezbývá než si vyslechnout stesky
místních obyvatel a následně
Mně osobně nejvíce vadí, že řešit alespoň ty nejpalčivější
tyto zakázky neřeší akutní potře- problémy. A tudíž pro dolnožlebby obyvatel města, ať to je schá- ské musíme co nejdříve opravit
zející domov seniorů na skutečně hlavní příjezdovou komunikaci
solidní úrovni, odstranění špatné- v místě u „svatého Jana“, kde je
ho stavu zanedbaných komunika- vážně poškozena a schází v ní
cí a chodníků a vůbec městského i dostatečně dimenzovaný promajetku.
pustek vody. Občané v Dolním
Navíc díky zvláštnímu způ- Žlebu jednali o ustanovení tzv.
sobu výběrových řízení na za- osadního výboru, který by po
kázkách Integrovaného plánu schválení na zastupitelstvu měsrozvoje města nepracuje na nich ta úžeji spolupracoval s vedením
žádná děčínská firma (maximál- města na řešení dalších probléně v rámci subdodávky).
mů.
Přesto tyto zakázky musíme (pokračování ze straně 3)
dokončit, abychom nepřišli o ev-

Kraj zaplatí za stát
Podíl ve financování evropských projektů stát zrušil z důvodů
úsporných opatření. Toto opatření by významně zatížilo rozpočet
města. Město tedy požádalo o dotaci Ústecký kraj.
Stát se v minulosti podílel
na financování projektů sedmi
a půl procenty. Tuto podporu však
v rámci úsporných opatření zrušil. Městu tedy hrozilo, že bude
muset uhradit ze svého rozpočtu přibližně o 7,5 % z ceny na
realizaci projektů v rámci Integrovaného plánu rozvoje města víc, než původně počítalo.
„Tato částka by velice zatížila
rozpočet města a to vzhledem
k současné situaci není možné.
www.zpravodajdecin.com
Požádali jsme
tedy o mimořádnou dotaci Ústecký kraj,“ řekl
František Pelant, primátor města.

Krajská dotace pokryje výpadek, který vznikl po změně financování evropských projektů
ze strany státu.
Ústecký kraj zaplatí navíc
více než půl miliardy korun.
„Chceme zachovat rovné podmínky při realizaci evropských
projektů, proto jsme se rozhodli
doplnit potřebné peníze do rozvojového operačního programu. Peníze zajistíme částečně
z úvěru, částečně z jiných zdrojů,“ dodala Magdaléna Hanáčková, mluvčí Ústeckého kraje.
(smk)

Údržba dřevin ve městě pokračuje

Statutární město Děčín objednalo zdravotní řez a redukční řez
směrem k překážce u lipové aleje v ulici Karla Čapka. Zdravotní řez lip bude spočívat v odstranění především větví suchých,
vitálně oslabených, nevhodných z hlediska architektury koruny,
křížících se, infikovaných či napadených škůdci, rizikových z hlediska provozní bezpečnosti, to vše při zachování charakteristického habitu daného taxonu. U některých stromů bude proveden
redukční řez směrem k překážce, který bude spočívat v odstranění nebo v zakrácení větví směrem k překážce.
Město také nechalo zpracovat
dendrologický posudek na jírovec maďal v ulici Kamenická.
Strom se nachází na výjezdu
z Děčína. Obvod kmene je 468
cm. Posudek říká, že strom má
defektní větvení jedné z hmotných kosterních větví – přítomnost dutiny s hnilobou u báze
větve – velmi nebezpečné!
Byla zjištěna houbová infekce:
na SV straně kmene znaky infekce velmi nebezpečným dřevomorem kořenovým, u báze kmene
byly nalezeny také trsy polorozpadlých plodnic možná hlívy ústřičné. Posudek doporučuje z provozně bezpečnostních důvodů
strom co nejrychleji odstranit.
Statutární město Děčín si nechalo zpracovat cenovou nabídku
na odstranění havarijního stromu,
MĚSTO DĚČÍN

Z PRAVODAJ
Informační čtrnáctideník pro občany statutárního města Děčín

pokud jste nedostali
ZPRAVODAJ
do své schránky, pište na:
nebo volejte:

po obdržení nabídky bude pokácení objednáno.
Dále v březnu probíhá kácení
mezi ulicí Teplická a Na Pěšině
kvůli přípravě stavby prodejny
Penny Market Děčín, ulice Teplická.
Další kácení a prořezy, které se plotu výšky nad 2 m, náhradní výsadbu za pokácené stromy
chystají nebo se již provedly:
v parku Kvádrberk – ve složení:
Zdravotní řez 6 ks jeřábů v ul. javor mléč, 2x buk lesní, 2x dub
Pražská, zdravotní řez jeřábů, letní, cypřišek Lawsonův, smrk
jabloní, vrby, břízy a redukč- ztepilý, odstranění náletů a 1 ks
ní a zdravotní řez dubu v ulici vzrostlého stromu v lesoparku
Dvořákova, pokácení náletů na U Kaple, výsadbu dřevin na sídStaroměstském nábřeží, poká- lišti Dvořákova ve složení tacení třešně na Starém Městě maryšek, šeřík v barvách tmavě
u školy, vyřezání náletů, pokáce- purpurový plný, bílý plný, purpuní 2 bříz, redukci lísky, vyřezání rový jednoduchý, světle žlutý, růvětví zasahujících do kabelové- žově purpurový plný, červenofiho vedení v Křešicích, pokáce- alový plný, purpurově růžový se
ní jírovce, náletů, úklid starých stříbřitým okrajem jednoduchý,
větví v Březinách na konečné náhradní výsadbu za pokácené
www.zpravodajdecin.com
autobusu, pokácení
javoru u brá- stromy v parku Kvádrberk – vyny SČVK v Bynově, zmlazení sazena bude bříza, topol a dub,
zlatice, jalovce, redukce bezu, kácení akátů v ulici Cihelná nad
úprava skalníku, vyřezání 4 pa- čerpací stanicí DPMD, pokácení
řezů včetně obrostu + aplikace havarijní olše v Bynově u hřiště,
herbicidu, zkrácení větví smrků pokácení 2 ks vrb, odstranění 10
zasahujících do komunikace na m² lísek, pokácení jasanu v ulici
Slovanské ulici, pokácení moru- Lužická, pokácení thují na hřbišovníku, 5 ks bříz na Kamenické tově Škrabky, kácení 2 ks kaliny
ulici, pokácení dvojáku borovice v ul. Teplická, kácení 3 ks smrků
v ulici Hluboká, kácení 2 ks hab- v ul. Teplická, odstranění náletů
rů na Škrabkách, kácení jabloně z keřů, 4 ks bříz, topolu v ul. Křív ul. Vojanova, kácení jasanu žová, hlavní roční kontrolu děta břízy v Boleticích, kácení ja- ských hřišť v ulici Kosmonautů,
sanu v ul. Tovární, ul. U Kaple Tělocvičná, Gagarinova, postup- úprava neudržovaného živého ný řez pěnišníků v ul. Kladen-

Foto: Zdeněk Čvančara

ská, řez keřů mochna, tavolník,
jalovec v ul. Tělocvičná v parku
v Bělé, řez keřů v ul. Kladenská,
řez jalovce v ul. Na Pěšině, řez jalovce na konečné č. 2 v Bynově,
řez javoru, hlohyně v ul. Křížová,
odstranění plevele v ul. Křížová,
řez jalovce v ul. Žerotínova.
Kromě prořezů město zlikviduje zbytky starých laviček
v lesoparku Bažantice, upevnění
a uloží koše včetně základního
kamene v lesoparku Bažantnice,
opraví 4 ks lávek v lesoparku Bažantnice, instaluje 7 ks laviček do
lesoparku Bažantnice.
Dále osadí tabulky – Děkujeme, že uklízíte po svém psu
v Boleticích nad Labem, DC I,
DC IV, na Starém Městě a na Jalůvčí.
(mm)
zaskoč na jedno, pětipivo

Labské
nábřeží
Děčín
jediný
točený v Děčíně
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Prodej slepiček

Odbor ekonomický Magistrátu města Děčín upozorňuje občany
města Děčín na splatnost místního poplatku, resp. 1. splátky poplatku ze psů za rok 2011 nejpozději do 31. března 2011.
snáškových plemen Hisex hnědý, Tetra hnědá a Dominant
žíhaný, kropenatý, černý, a modrý.
chovatelů, mají nárok na úlevu na
Stáří slepiček - 18 - 20 týdnů.
poplatku ze psů ve výši prokazaNeprodáváme kuřice, ale slepičky před snáškou.
telných nákladů na označení psa,
Cena -138 - 148 Kč/ks dle stáří.
maximálně však do výše 500 Kč.
Prodeje se uskuteční:
Podmínkou pro poskytnutí této
úlevy je dodržení všech termínů
stanovených vyhláškou jak pro
označení psa, tak pro provedeDěčín - parkoviště Tesco Bynov
ní registraci chovatele u odboru
Foto: Zdeněk Čvančara
ekonomického.
Případné bližší informace tel.:
V tomto roce má na tuto úlevu
728 605 840, 415 740 719, 728 165 166
Složenky na poplatek ze psů již nárok téměř 900 poplatníků.
S případnými dotazy k placení
byly prostřednictvím České pošty
poplatku se občané mohou obrarozeslány.
Poplatníci, kteří zajistili trvalé cet na odd. správy daní a poplatoznačení psa v souladu s obecně ků odboru ekonomického (tel. Úklid psích exkrementů ve městě pokračoval i v březnu, a to hlavzávaznou vyhláškou statutárního č. 412 593 413, příp. e-mailem ně v centru města. Na nepořádné chovatele se také zaměřují konměsta Děčín č. 7/2009 k trvalému na adresu sarka.veprovska@mm- troly městské police.
(mm)
označování psů a evidenci jejich decin.cz)
Město objednalo úklid psích ce Řtězová, Labská, Hrnčířská,
exkrementů v centru Děčína a na Bynov – Na Pěšině, Na vyhlídce,
vybraných sídlištích, konkrétně Nálepkova, Želenice – U tvrze,
COLOR TEAM
se uklízí park v ul. 28. října, oko- Školní, Nové Město – Dvořákolo budovy Magistrátu města Dě- va, Kamenická. Úklid, který začín v ul. 28. října, Smetanovo ná- jišťují Technické služby Děčín
Tel: 603 179 456
břeží, zeleň v Křížové ulice, park a.s., začal 28.února a trval až do
Sněžník a za poštou (ul. Podmo- 25.března. Město za úklid zaplatí
kelská a Uhelná), park před bý- téměř 8 tisíc korun.
valým Grandemv ul Zbrojnická,
Problém nepořádku po psech
park na Husově nám., park v uli- je nejvíce zřejmý poté, co opadne
MALOVÁNÍ DLE
ci Jeronýmova a Máchovo nám., sníh. Podobný úklid proběhl již
VAŠEHO P
Ř ÁNÍ
parkové plochy u polikliniky v lednu, kdy nejvíce znečištěný
(ul. 2.polské armády) – chodník byl Děčín IV. Technické služby
a zeleň nad sportovní halou a před zde sebraly 39,5 kg psích výkalů
školní jídelnou ve Sládkově ulici, a v Děčíně I celkem 25 kg výkaMALOVÁNÍ DLE VAŠEHO PŘÁNÍ
dále sídliště Boletice – Pražská, lů. Mezi výkaly nejznečištěnější
Čs. Partyzánů, V sídlišti, Májo- lokality patří parky Máchovka,
Nízké ceny, kvalita, spolehlivost!
vá, Hrdinů, Přímá, Staré Město u kina Sněžník, Smetanovo náBřezová, Kladenská, Jezdecká, břeží a také park před Grandem.
www.colorteam.webnode.cz –Rakovnická,
Příčná, DC I – uli- (romi)

Zoo pomalu ukončuje zimování zvířat Darujte okno – pomůžete seniorům
Současné oteplení dovolilo ošetřovatelům děčínské zoo přesunutí
některý živočichů ze zimovišť do venkovních výběhů.
Začalo se s bílými čápy, po
týdnu je následovali čápi černí.
V teple vyhřívané expozice ještě
nějaký čas zůstanou například seriemy rudozobé, želvy nádherné
a bahenní, které patří mezi teplomilnější živočichy a noční teploty kolem bodu mrazu, které ještě

Úklid po pejskařích i v březnu

Foto: Alena Houšková

Ošetřovatel Jiří Chadima při
přesunu čápa černého ze zimoviště do venkovní expozice.

Připojte se k podnikatelům a organizacím, kteří darovali již 28
oken Domovu seniorů Děčín, pomůžete zpříjemnit pobyt klientům
domova. Pro bližší informace volejte 412 502 130 Milan Kubát.

slibují meteorologové, by jim nemusely svědčit.
Stále častěji jsou ve venkovních expozicích nyní vidět například medvědi grizzly, mravenečníci velcí, levhart mandžuský Ve 4. čtvrtletí roku 2011 bylo přijato celkem 82 darů ve formě
nebo babirusy celebeské. (zoo)
finančních příspěvků v celkové výši 85.094 Kč.
Sešla se i spousta věcných darů ního příspěvku, příp. věcného
zhruba od 171 dárců (krmení a daru, na činnost Městského útulpamlsky pro psy i kočky, obojky ku pro toulavá a opuštěná zvířata
a vodítka, atd.), jejichž celková v Děčíně (např. při účasti na akci:
odhadní cena činila ve stejném „Štěkání na Ježíška“ v městském
období 96.709 Kč. Z finančních útulku) a samozřejmě všem sdědarů pak bylo přijato 34 darů vě- lovacím prostředkům (tisk, rádio
novaných účelově na konkrétní i TV), kteří pomáhají s propagazvířata (3 psi, 1 kočka, kastra- cí útulku a nabídkou nalezených
ce koček, aj.) v rámci programu zvířat.
„virtuální adopce“.
Jmenovitý přehled dárců je k
Statutární město Děčín, odbor nahlédnutí na odboru ŽP či v
životního prostředí děkuje všem městském útulku a je zveřejněn
dárců i těm anonymním, kteří po- na internetových stránkách útulskytli statutárnímu městu Děčín ku pro zvířata. (mm)
sponzorský dar ve formě finanč-

Útulek děkuje za dary

Foto: Alena Houšková

Ošetřovatel Jiří Doubek při vypouštění samce čápa černého
do venkovní expozice.

REALITY OFFICE
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Byt 4+kk/L/83m2
cena: k jednání
EJ
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Byt 4+1/L/OV, Březiny
cena: 1.095.000,- Kč
EJ

OD
PR

Chalupa Horní Podluží
cena: 3.800.000,- Kč
EJ

OD
PR

RD 5+1, Jílové
cena: 4.635.000,- Kč

U Plovárny 1262/17, 405 01 Děčín

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

Bytový dům, centrum DC 1
cena: 6.400.000,- Kč
EJ

OD
PR

EJ

OD
PR

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

OD
PR

RD 4+1, Dobrná
cena: 1.595.000,- Kč
EJ

OD
PR

Chalupa, Stará Oleška
cena: 1.150.000,- Kč

RD 3+kk, DC 2
cena: 2.000.000,EJ

OD
PR

Byt 2+1/OV, DC 2
cena: 750.000,- Kč

EJ

OD
PR

POLICEJNÍ ZPRAVODAJSTVÍ

Byt 3+1/OV/L, DC 6
cena: 840.000,- Kč
EM

ÁJ

ON
PR

Byt 2+1/L, DC 1
nájem: 5.250,- Kč+služby
EJ

OD
PR

Byt 2+1/L, po rekonstrukci, DC 6
cena: 850.000,- Kč
EJ

OD
PR

Vila 2x 4+1, Jílové
cena: 1.500.000,- Kč

Auto není trezor tak přidal ještě obvinění z maření
a zvláště v lese
výkonu úředního rozhodnutí, které si vyslechl z úst děčínských
O notebook, fo- kriminalistů. Pak se v doprovodu
toaparát a navigaci strážců zákona odebral do vězniv celkové hodnotě ce.
zhruba dvacet tisíc korun přišli
dva muži, kteří zanechali vozidlo Zase notebooky v autě
z pátku na sobotu zaparkované na
lesní cestě kdesi pod Sněžníkem.
DĚČÍN – Peněženka s hotovosVěci samozřejmě nechali uvnitř. tí, doklady a tři notebooky čekaly
Tím vytvořili ideální příležitost včera odpoledne ponechané samy
pro neznámého lapku, který se sobě v automobilu zaparkovaném
věcí ujal. Na případu pracují poli- na jedné děčínské ulici na to, až se
cisté z obvodního oddělení.
jich ujme nějaký lapka.
A dočkaly se. Majiteli tak zůstaVyhýbal se trestu a jen si tím la škoda téměř za padesát tisíc kopřitížil
run. Naprosto zbytečně. Policisté
by rádi touto cestou upozornili
Policisté z Děčína včera vypát- občany: pokud se chcete zbavit
rali dvaačtyřicetiletého muže, kte- nějakých cenností, ponechte je
rý se již nějaký ten měsíc vyhýbal v automobilu a jděte pryč. Šance,
výkonu trestu tím, že ho nenastou- že se to podaří, je vysoká.
pil. Ke všem svým problémům si

Řídila bez oprávnění
Hlídka MP astavila u kruhového
objezdu
u
obchodního
domu v DC5 vozidlo Opel Omega, neboť řidička,
osmadvacetiletá
žena
z Děčína, má podle poznatků strážníků vysloven zákaz řízení motorových vozidel. Na místo byla přivolána hlídka PČR, která si věc na místě
převzala k dalšímu šetření.
Hledaný zadržen
Hlídka MP zadržela v DC4 před
obchodním domem pětatřicetiletého muže, po kterém pátrá policie.
Po dohodě s PČR byl zadržený
předveden na obvodní oddělení
v DC4, kde byl ponechán k dalším
úkonům.
Bezdomovci vykázáni
Občan oznámil, že v čekárně

MHD v DC4 se nacházejí bezdomovci. Hlídka MP na místě
kontaktovala
pětapadesátiletého
a o pět let staršího muže. Oba dva
svým zápachem a zjevem budili veřejné pohoršení, proto byli hlídkou z
prostoru čekárny vykázáni.
Výtržníci napadli řidiče
Řidič MHD oznámil, že na zastávce MHD v DC1 v ul. Tyršova je
parta čtyř osob, které jsou v podnapilém stavu, dělají tam bordel,
dokonce chtěly převrhnout koš
a bouchaly do odjíždějícího autobusu. Na místo byla vyslána hlídka
MP, která začala společně s PČR
pátrat po partě výtržníků, která mezitím napadla dalšího řidiče autobusu. Podezřelou skupinku se podařilo
hlídkám MP a PČR zadržet v ul.
Oblouková. Jednalo se o čtveřici
mladíků ve věku devatenáct až dvacet jedna let. Událost si k dořešení
převzala PČR.
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Děčín žádá o dotace na projekty
prevence kriminality
O dotace na další projekty prevence kriminality žádá v letošním
roce statutární město Děčín. Žádost o dotaci schválila v průběhu
ledna rada města, nyní čeká na verdikt Republikového výboru
pro prevenci kriminality, který by měl o dotacích rozhodovat
v průběhu března.
Žádost o dotaci zahrnuje celkem sedm projektů prevence
kriminality. Nejvyšší prioritu má
projekt Asistent prevence kriminality, který v průběhu loňského
roku úspěšně realizovala Městská
policie Děčín s finanční podporou
Ministerstva vnitra ČR v rámci
Programu prevence kriminality a
extremismu.
V rámci projektu najde uplatnění sedm příslušníků romské
menšiny, kteří městské policii pomáhají při dohledu nad veřejným
pořádkem v lokalitách Děčín 32
a Děčín 9. „Pokud republikový
výbor tento projekt schválí, můžeme získat prostředky na druhé
pololetí letošního roku. Nechtěli
jsme ale projekt zbytečně přerušovat vzhledem k tomu, že jde o
velmi úspěšnou aktivitu.
V prvním pololetí, do doby získání dotace od ministerstva vnitra, jsou asistenti zaměstnáni v
režimu veřejně prospěšných prací a na jejich mzdy nám přispívá
děčínský úřad práce, který tento
projekt od jeho počátku podporuje,“ vysvětlil děčínský primátor František Pelant. Ředitel
děčínské městské policie Marcel
Horák doplnil, že asistenti prevence kriminality jsou zařazeni
do klasických směn a do systému
dohledu nad veřejným pořádkem
se zapojují samostatně nebo ve
smíšených hlídkách se strážníky.

„Asistenty považuji za jeden z
nejúspěšnějších projektů prevence kriminality, který jsme realizovali. Díky působení asistentů došlo k zásadnímu poklesu stížností
na narušování občanského soužití
a veřejného pořádku v lokalitách,
kde se asistenti na hlídkové službě podílí,“ vysvětlil ředitel.
Druhým projektem je romský
mentor, který opět navazuje na
úspěšnou aktivitu realizovanou
v roce 2010. Projekt zajišťuje
Sdružení pro probaci a mediaci v
justici. V rámci projektu pracují
ve spolupráci s děčínským střediskem probační a mediační služby vyškolení jedinci z řad Romů,
jejichž úkolem je motivovat odsouzené k alternativním trestům
k tomu, aby podmínky trestu splnili a soud je nemusel změnit na
trest odnětí svobody. „Úspěšnost
intervence mentorů se v Děčíně
pohybuje kolem šedesáti procent.
Pokud spočítáme náklady na jednoho mentora v porovnání s náklady na jednoho odsouzeného k
trestu odnětí svobody, jasně vychází, že díky mentorům se ušetří
značná suma. Nelze samozřejmě
hovořit jen o finanční stránce.
Věřím, že díky působení mentorů
se u mnoha jedinců podaří snížit riziko případného opakování
protiprávního jednání,“ vysvětlil
primátor.
Děčínská městská policie chce

TÉMA

Poradenské místo
Českomoravské stavební spořitelny a.s.
- Projekt financování bydlení na míru
- 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

také pokračovat ve vzdělávání
strážníků, policistů a asistentů
prevence kriminality. Na to je
zaměřen třetí projekt v pořadí,
který počítá s uskutečněním dvou
vzdělávacích kurzů se zaměřením
na problematiku práce v sociálně
vyloučených lokalitách a problematiku řešení mezilidských
konfliktů. „Po dalším vzdělávání
v této oblasti je silná poptávka,
která vyplynula z vyhodnocení
loňského vzdělávacího kurzu.
Snažíme se potřebám strážníků,
policistů a asistentů vyjít vstříc,
nové znalosti a dovednosti jistě
přispějí k jejich větší efektivitě
v práci v sociálně vyloučených
lokalitách,“ uvedl ředitel městské
policie Marcel Horák.
Město bude také pokračovat
v projektech sociální prevence se
zaměřením na děti a mládež. Tři
projekty, které realizuje Odbor
sociálních věcí a zdravotnictví,
počítají s uskutečněním víkendových pobytů a jeden projekt

s uskutečněním letního rekreačně
výchovného tábora. Jde o úspěšné aktivity, které město realizuje
již několik let. Víkendových pobytů a tábora se účastní zejména
děti, které jsou v péči kurátorů.
Celkové náklady na program
prevence kriminality v roce 2011
dosahují bezmála jednoho a půl
milionu korun. Pokud by byly
dotací podpořeny všechny projekty, pokryje ministerstvo částku více než milion sto tisíc korun.
Zbývající částku hradí město ze
svého rozpočtu.
(tp)

města Liberec a Frýdek Místek.
Naše městská policie je v republice tedy téměř nejmenší
při porovnání počtu strážníků
k počtu obyvatel. Pokud uvedené
poměry a počtu vyřešených přestupků ještě porovnáme s počtem
událostí řešených městskou policií, vychází nám naši strážníci
jako jedni z nejefektivněji pracujících v rámci celé republiky.
Samozřejmě je třeba pracovat na
tom, abychom tento stav nejen
udrželi, ale dále jej i zlepšovali,“
doplnil primátor Pelant.
Ze statistiky městských policií statutárních měst dále vyplývá, že valnou většinu přestupků
strážníci v Děčíně vyřeší na místě
v blokovém řízení případně domluvou. Správnímu orgánu jsou
postupovány necelé tři procenta z celkového počtu přestupků.

Ještě během měsíce března bude dokončena další etapa modernizace kamerového systému, která byla započata v roce 2008.
Modernizace se týká především přenosových tras, které zatím
nezaručovali bezproblémový přenos signálu z jednotlivých kamerových bodů a vykazují značnou poruchovost.
„Přecházíme postupně na přenos signálu prostřednictvím optické sítě. Původní systém přenosu již technicky nevyhovuje
a opravy se začínají prodražovat.
Na optickou síť je v tuto chvíli
přepojena polovina kamerových
bodů. Zbývající část dokončí
technici snad ještě během března. Přepojování se nám protáhlo
kvůli mrazům, které ještě donedávna práce s optickými kabely
znemožňovaly,“ vysvětlil ředitel
děčínské městské policie Marcel
Horák.
Dodal, že původní systém přenosu signálu byl příčinou celé
řady poruch, které bylo nutné
v posledním roce řešit. Plný přechod na optickou síť tyto problémy z velké části vyřeší.
Počet kamer provozovaných
městskou policií dosáhl v loňském roce patnácti. Poslední dva
kamerové body jsou umístěny
v lokalitě Děčína VI a sledují část

sídliště a okolí tamního diskoklubu, kde docházelo k častému narušování veřejného pořádku.
„Na kamery jsme získali dotaci
od Ministerstva vnitra ČR ve výši
čtyři sta třicet tisíc korun. S další
dotací na investiční akce nyní od
ministerstva počítat nemůžeme,
rozvoj kamerového systému ale
zůstává pro město velkou prioritou.
Kamerový systém je jedním
z nejúčinnějších nástrojů prevence kriminality a své opodstatnění už mnohokrát prokázal, což
mohu potvrdit i ze své původní
pozice okresního policejního ředitele,“ uvedl děčínský primátor
František Pelant.
Kamerový systém patří v očích
veřejnosti mezi nejpopulárnější nástroje prevence. Pro další
rozšíření kamerového systému
se občané opakovaně vyjádřili
i v anketě na webových stránkách
městské policie.
(tp)

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

NÁKUPNÍMIMOŘÁDNÁ
ZÁJEZDY AKCE PLATNÁ DO 31.03.2011
16.04.2011
- POLSKO - Jelení
Hora
320,- Kč
CHORVATSKO
- OMIŠSKÁ
RIVIÉRA
16.04.2011
- NĚMECKO
- Drážďany
HOTEL
STAR***
- Omiš/Nemira 250,- Kč
JARNÍ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
05.05.-08.05. BAVORSKÉ ZÁMKY, 2x nocleh
3990,- Kč
13.05.-16.05. MORAVA-vinný sklípek, 1x nocleh
1990,- Kč
14.05.2011 VÍDEŇ - jednodenní výlet
690,- Kč
14.05.2011 BERLÍN + TROPICKÝ RÁJ
590,- Kč
26.05.-29.05. ŠVÝCARSKO + SRN, 1x nocleh
2990,- Kč
moderní
hotel
kategorie***,
polopenze,
bazén,
05.07.2011
Zábavní park BELANTIS - Lipsko
1290,- Kč
klimatizace, balkóny s výhledem na moře, SAT/TV, trezor,
OTEVÍRÁNÍ
SEZÓNY
CHORVATSKO
2011
fén, wi-fi připojení na pokoji, výborná restaurace, bar
Prázdninové
termíny - červenec/srpen
- 7 nocí
20.05.-29.05.
MAKARSKA,
karavany u moře
1990,- kč

4990
,- Kč/týden/dospělá
osoba
s polopenzí
7x nocleh
karavanu,
cena za osobu vč.
bus dopravy

1990,- Kč/týden/dítě
do 6 let naapartmány***
přistýlce s PP
27.05.-05.06.
OMIŠSKÁ RIVIÉRA,

3590,Kč/týden/dítě
do 12
nadopravy
přistýlce s PP
7x nocleh
v apartmá,
cena za osobu
vč.let
bus

2390,- Kč

možnost prodloužených pobytů na 10, 11 a 14 nocí

27.05.-05.06.
BIOGRAD NA MORU, apartmány*** 2990,- Kč
před- a posezónní termíny:

7x nocleh
v apartmá, 3990,cena za
04.06.-11.06.
Kčosobu vč. bus dopravy
11.06.-18.06. 3990,- Kč
18.06.-25.06. 4590,- Kč
25.06.-02.07. 4790,- Kč
OTEVÍRÁNÍ
SEZÓNY
ŠPANĚLSKO
2011
03.09.-10.09. 4590,- Kč
10.09.-17.09.
3990,- Kč

16.05.-29.05.
TOSSA
DE MAR
Elnebo
Sol letecky (6990,- Kč) 3990,- Kč
možnost dopravy
autobusem
(2400,-- Kč)

11x nocleh v apartmá, cena za osobu vč. bus dopravy

16.05.-29.05. HOTEL*** s polopenzí

6990,- Kč

11x nocleh v hotelu, cena za osobu vč. bus dopravy

Pracovní listy pro Naučnou stezku pod Kvádrberkem

Děčínská městská policie patří na jednu stranu k nejefektivnějším, na druhou stranu, co se výše uložených pokut týče, k nejmírnějším v republice. Toto napovídají aktuální výsledky, které vyplývají ze srovnání výslednosti městských policií statutárních měst z celé
České republiky, která byla před několika dny dopracována.
Výsledky děčínské městské
policie bezpečně vyvrací představy některých lidí, že úkolem
městské policie je pokutovat
a přinášet tak peníze do pokladny města,“ zhodnotil výsledky
děčínských strážníků primátor
František Pelant.
Dodal, že výraznou efektivitu
práce děčínské městské policie
potvrzuje fakt, že poměr strážníků k počtu obyvatel je jedním
z nejvyšších v republice. „U nás
připadá na jednoho strážníka
jeden tisíc třicet šest obyvatel.
V sousedním Ústí nad Labem
je tento poměr daleko nižší, na
jednoho strážníka tam připadá
bezmála šest set šedesát obyvatel, ve srovnatelně velkých Teplicích pak sedm set dvacet sedm
obyvatel. Vyšší poměr strážníků
k počtu obyvatel vykazují pouze

Technici dokončují další etapu
modernizace kamerového systému

ŠKOLSTVÍ

Podle statistiky patří děčínští strážníci k nejefektivnějším v republice
Na jednoho strážníka v Děčíně
připadlo v roce 2010 dvě stě čtyřicet vyřešených přestupků, což
je v rámci čtyřiadvaceti statutárních měst třetí nejlepší výsledek.
„Jen pro srovnání, například
ve srovnatelně velkých Teplicích
připadá na jednoho strážníka sto
třicet osm vyřešených přestupků za rok a například v Karviné
dokonce pouze čtyřicet devět,“
uvedl ředitel děčínské městské
policie Marcel Horák.
Dodal ale, že v Děčíně patří strážníci v rámci republiky
k nejmírnějším. V Děčíně dosáhla průměrná výše uložené pokuty dvou set třiceti korun, což je
téměř nejméně v celé republice.
„To jednoznačně potvrzuje fakt,
že strážníci plní významnou preventivní funkci a není jejich motivem ukládat co nejvyšší pokuty.

strana 7

„Nedochází tak k zbytečnému
zahlcování správního orgánu magistrátu.
Například v sousedním Ústí
nad Labem je tento poměr opačný, strážníci tam správnímu orgánu postupují neuvěřitelných
sedmdesát pět procent zjištěných
přestupků,“ okomentoval výsledky ředitel Horák.
Dodal, že velmi zajímavá je
ve statistice statutárních měst položka týkající se odtahů vozidel.
„Co se týče mnohdy kritizovaných odtahů vozidel, v Děčíně
bylo za rok 2010 odtaženo 67 vozidel, pro srovnání v Teplicích se
jednalo o 989 vozidel a v Mostě
dokonce o 1186 vozidel, z čehož je patrné, že městská policie
v Děčíně přikračuje k odtahu
pouze v nejnutnějších případech,“ dodal ředitel.
(tp)

ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín otevřela ve spolupráci s Magistrátem města Děčín v dubnu 2009 Naučnou
stezku pod Kvádrberkem, která se stala vítaným obohacením lesního parku a za dobu její existence
prošla stezku dlouhá řada návštěvníku nejen z Děčína a okolí.
Tím ale stezce.
še v čele s paní učitelkou Mgr.
projekt naOstatní školy a široká veřejnost Ludmilou Svobodovou, která
učné stezky tak mohou zpestřit svou návštěvu byla i hlavní organizátorkou
zdaleka ne- naučné stezky zpracováváním vzniku Naučné stezky pod Kváskončil. ZŠ pracovních listů. Vedle příjemně drberkem.
Dr. Miro- stráveného času v lesním parku
Pracovní listy jsou volně ke staslava Tyr- si tak mohou zároveň ověřit své žení na webových stránkách ZŠ

še ve spo- znalosti z oblasti flory, fauny Dr. Miroslava Tyrše Děčín www.
l u p r á c i a historie lesního parku pod Kvá- zstyrs.cz, případně je lze získat
s Ekocentrem Magistrátu města drberkem.
přímo v ZŠ Dr. Miroslava Tyrše.
Děčín připravila pracovní listy,
Pracovní listy připravil kolektiv (ZŠ Dr. Miroslava Tyrše)
které se přímo vztahují k naučné pedagogů ZŠ Dr. Miroslava Tyr-

Montessori v praxi: Prostor na práci

Možná už jste navštívili Montessori centrum Děčín nebo viděli nějaké fotky z podobného zařízení. Pak jste si jistě všimli, že děti zde používají při své práci buď koberečky – pro činnosti na zemi, nebo tácky a prostírání – pro práci u stolečku.

Nejde pouze o nějaký výmysl bez účelu. Koberečky, tácky
i prostírání vymezují dítěti prostor na práci.
Dítě ví že: Toto je místo, kde
pracuji já. Tento prostor si mu-

sím po dokončení práce uklidit
Tak obyčejná věc, jako je kobea v tomto prostoru mám právo na reček nebo tác učí tedy děti už od
klid a na to, aby mě nikdo nerušil. malička čtyřem důležitým vlastnostem:
Zároveň ostatní děti mají zažité
pravidlo, že pracovní prostor druSmysl pro řád: věci musí být
hého je místi, kam bez dovolení urovnané, jinak se na tak poměrnemohou zasahovat a pomůcka v ně malý prostor nevejdou.
něm je pro ně dočasně nedostupPořádek: své místo si po práci
ná.
dítě samo uklízí.
Je možné, že dvě nebo více Respekt k druhému a jeho prádětí používá jednu pomůcku ci: děti se navzájem neruší a práci
najednou a sdílí tedy i společné si neničí.
prostory pro práci. Jde ovšem
Trpělivost: v případě, že dítě
o předchozí domluvu všech zú- chce pracovat s pomůckou, ktečastněných.
rou již někdo má. Musí počkat,

až bude zase volná a k dispozici
ostatním – i kdyby to mělo trvat
celý den.
Jak málo stačí, aby již velmi
malé dítě umělo to, co často nedodržují ani dospělí…
Kontakt:
Montessori centrum Děčín, o.s.
Dobrovského 1402/2
405 01 Děčín1
www.montessoridecin.cz
info@montessoridecin.cz

(mp)

ŠKOLSTVÍ

strana 8

Bavíme se s Masopustem
V březinské škole Kosmonautů proběhla pravá masopustní zábava.

Ing. Josef Holada

předmětech.
Průvod masek a hudebníků dále
směroval do naší mateřské školy,
aby i zde děti poznaly tuto lidovou
tradici. Cestou průvod potěšil také
obyvatele okolních domů.
Slavnost se vydařila, tradice
zanechala v dětech nejen pěkné
prožitky, ale také nové vědomosti
a dovednosti.

V nedělním odpoledni se poprvé
rozezněl zvonek z děčínského babyboxu. Ve vyhřívané schránce
byla nalezena zdravá jednodenní
holčička.
Po propuštění z nemocnice poputuje do kojeneckého ústavu,
kde bude čekat na novou rodinu.
Babybox je v děčínské nemocnici od loňského dubna. Na jeho
zřízení přispěli dárci z Babyboxy
zachránily dosud 44 dětí.Babybox - vytápěná schránka, do které
mohou matky anonymně odložit
své nechtěné dítě. Čidla vyrozumí zdravotnický personál o tom,
že se dvířka babyboxu uzavřela.
Ten, kdo dítě do boxu vloží, zůstává v anonymitě. První babybox
byl umístěn již 1. července 2007
v Gyncentru v Praze.
(my)

Základní škola Děčín 32 má svá specifika – patří mezi ně i několik školních budov. Žáci 1. až 3. ročníku se učí v pavilonech, žáci 4.
a 5. ročníku v původní „staré“ budově školy a 2. stupeň je umístěn
v třípatrové „nové“ budově. I proto přechod dětí z 5. ročníku na 2.
stupeň je pro žáky trochu těžší. Děti čeká nejen změna vyučujících
a nové předměty, ale také jiná, neznámá a dost velká budova.
Proto vyučující II. stupně a soutěže na plavčíky čekaly?
připravují pro budoucí páťáky
Páťáci a také jejich rodiče měli
a jejich rodiče zábavné odpoled- možnost poznat nejzajímavější
ne – letos proběhlo ve čtvrtek 10. místa školy – učebny s interakbřezna.
tivními tabulemi, PC učebnu, ale
Na děti čekala dobrodružná ces- využili třeba i kuchyňku, kde si
ta po škole, plnění úkolů, zkrátka připravili závěrečné občerstvenové zážitky. Akce se zúčastni- ní v podobě jablečných závinů
li nejen vyučující 2. stupně, tedy a chuťovek.
pro většinu páťáků nové tváře,
Nebo si vyzkoušeli stolní teale také „jejich“ paní učitelky nis – stoly jsou na chodbách pro
z 1. stupně.
žáky k dispozici o přestávkách.
Odpoledne jsme pojali jako Seznámili se se školní knihovnou
plavbu po neznámých vodách a studovnou, kde už zanedlounové budovy – děti vytvořily tří- ho prožijí šesťáci Noc s Andernebo čtyřčlenné posádky, každá senem. Akce se setkala s velmi
z nich dostala lodní deník, kam kladným ohlasem všech zúčastsi zapisovaly úspěchy z jednot- něných, nikdo neztroskotal a pelivých soutěžních úkolů. Samo- dagogický sbor má dobrý pocit
zřejmě nemohli chybět kapitáni z toho, že „nová budova“ už pro
posádek – těmi se stali žáci os- budoucí žáky 6. ročníku nemusí
mého ročníku – od září budoucí být postrachem.
deváťáci a tedy i ochránci nových (Mgr. Lenka Šikýřová)
žáků 6. ročníku. A jaké úkoly

inženýrská činnost

(vyřízení
(vyřízení stavebního
stavebního povolení
povolení a
a kolaudace)
kolaudace)

zpracování projektové dokumentace

Celé Česko čte dětem
Základní škola Komenského náměstí se zapojila projektu Celé Česko čte dětem, neboť si všichni uvědomujeme, jak veliké rezervy ve
čtení dnešní děti mají.
Pravidelné čtení dětem, ale přátelské atmosféře je spolehlivý
i s dětmi, má ohromný význam a účinný způsob, jak se může čtení
pro jejich emocionální vývoj a pro stát pro dítě stejně přitažlivým, či
formování návyku číst si v dospě- dokonce ještě přitažlivějším než
losti. Hlasité předčítání učí dítě televize.
Díky velkému zájmu
jazyku a myšlení, rozvíjí jeho pa- o knihu jsme zřídili pro žáky 1.
měť a obrazotvornost, obohacuje stupně čítárnu, kterou mohou naho o vědomosti a vzorce morál- vštěvovat ve volných chvílích.
ního chování, posiluje jeho sebeKnihy si rovněž mohou půjčovědomí. Právě proto je společné vat domů. A to je to, čehož jsme
čtení vítanou formou kontaktu chtěli dosáhnout! Vždyť čtenářem
s dítětem a vynikající výchov- se nikdo nerodí, čtenáři musíme
nou metodou. Pravidelné čtení v ukázat cestu. (ZŠ Komenského)

Nový zahradní
Maškarní ples
altán na Weberovce v Bělé
V rámci spolupráce s Lesy ČR
s.p. a jejich finančnímu přispě
ní, mohou
děti z MŠ Weberova,

která je součástí ZŠ a MŠ Školní
5, Děčín VI příspěvkové organizace, využívat při svých hrách
a činnostech nový zahradní altán,
který pro ně vystavěla firma p.
Jana Hnilici. Oběma děkují děti
z Weberovky.

AUTO - PNEU CENTRUM VIANOR DĚČÍN
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
SEZÓNNÍ PROHLÍDKA ZDARMA
•
•
•
•
•

Test tlumičů
Kontrola podvozku
Kontrola stavu provozních kapalin
Kontrola brzdových komponentů
Akční cena na čištění a plnění klimatizace

8.4. - 9.4. 2011
AUTOBAZAR - SLEVY AŽ 15
•
•
•
•
•

Akční ceny na všechny vozy
Nejlevnější pojištění
Výkup nebo komisní prodej
Zprostředkování financování
Všechny vozy s jasným původem

000








Zveme vás na

V sobotu 5. března 2011 uspořádali MC Bělásek a TJ Sokol
Bělá již XI. Maškarní ples v Besedě Bělá. Celý večer byl laděn v
duchu „Účastníků zájezdu, aneb
vše kolem moře“.
Masky byly opravdu rozmanité
od Karla a Karla až po korálové
útesy. Hudební skupina Garance hrála opět skvěle a nechyběla
ani bohatá tombola. Další foto
na www.mcbelasek.cz

SRFKRGãNRONiþĤ
ZVEME VÁS NA:

YQHGČOL
6.
pochod SRFKRGãNRONiþĤ
školkáčů
SRFKRGãNRONiþĤ

v neděli 3. YQHGČOL
dubna 2011


YQHGČOL
ve 14.00 odYHRG9RMDQRYN\
Vojanovky
YHRG9RMDQRYN\
Zveme vás na

Zveme vás na

DŮVĚŘUJTE PROFESIONÁLŮM
www.auto-pneucentrum.cz
Předmostí 1860/6, 40502 Děčín Tel: 412 526 601, Hotline: 602 574 257, Fax: 412 526 600

strana 9

Plavba do (ne)známa

kontakt: 724 006 979
e-mail: holada@quick.cz

zajištění stavebního dozoru

První miminko
v babyboxu
Ve středu 3. 3. voněla celá škola
vanilkou a pečenými koblihami.
To paní učitelky napekly pro své
děti „horu“ masopustních koblih.
Ve čtvrtek se sešli zástupci jednotlivých tříd, na hlavy nasadili
pravé masopustní klobouky, které
pro ně vyrobili spolužáci „druháci“.
Koledníci vzali do rukou papírové figury, které od nepaměti patřily
do masopustního průvodu – slamáky, šašky, smrtku, vodníka, bábu,
medvěda a koně, šli průvodem po
celé škole s průvodními masopustními proslovy a všechny děti obdarovali voňavými koblihami.
Současně probíhala na celém
prvním stupni projektová výuka,
kdy se žáci zábavnou formou seznamovali s touto tradicí ve všech

ŠKOLSTVÍ
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Foto: Zdeněk Čvančara

Páťáci a také jejich rodiče měli možnost poznat nejzajímavější místa školy – učebny s interaktivními tabulemi a PC učebnu.

Město představilo projekt
na veletrhu Holiday World
Integrovaný projekt na podporu rozvoje cestovního ruchu představil své nové propagační produkty na jubilejním 20. ročníku prestižního středoevropského veletrhu cestovního ruchu HOLIDAY
WORLD. Záštitu nad veletrhem převzal ministr pro místní rozvoj
České republiky Kamil Jankovský.
Projekt je realizován jako jedno- sloužící k vlastivědné osvětě přeetapový a jeho hlavním cílem je devším školní mládeže. Propagačzvýšení propagace Děčínska. Jed- ní materiály jsou k dispozici u partním z nově vytvořených propagač- nerů projektu: Zoologické zahradě
ních produktů je i reprezentativní Děčín, hotelu Formule Děčín, Retrojjazyčná kniha, která byla vy- gio centru o.p.s., v informačních
tvořena v rámci spolufinancování centrech Ústeckého kraje, nebo v
z ROP NUTS II Severozápad.
rámci kulturních a společenských
Dalšími propagačními materiály akcí města Děčína a dále pak jsou
pro turisty jsou obrázkové vlasti- prezentovány na tuzemských a zavědné mapy, plakáty, brožurky o hraničních veletrzích, kterých se
městě Děčíně a okolí nebo leporela město účastní.
(kaš)

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

Krajské kolo pěvecké soutěže Ústecký
skřivánek 2011
Dům dětí a mládeže Teplická ul. pořádal pěveckou soutěž Ústecký
skřivánek 2011.
V sobotu 12. 3. se konal že Děčín, p. Zdeněk Kult.
v DDM na Teplické ul. 39. ročník
Všichni vítězové obdrželi dikrajského kola Ústeckého Skři- plomy, sladké odměny a prvním
vánka 2011. Setkali se zde mla- místům byla udělena keramická
dí zpěváci – vítězové Městských cena Skřivánka.
kol, po absolvování základního
Putovní cenu Zlatý klíček za
kola na své ZŠ nebo Gymnaziu. objevený talent si odvezla MedLetos se účastnilo na pade- řická Kateřina z ZŠ T.G. Masassát soutěžících z pěti měst. A to ryka v České Kamenici. Další
z Děčína, Rumburka, Varnsdorfu, cena Rozvoj zpěvnosti putovala
České Kamenice a z Duchcova.
také do České Kamenice.
Slavnostního předávání se zúSólisté na 1. a 2. místě postoučastnil primátor města Děčína p. pili do celostátního kola v KarloFrantišek Pelant, ceny dále pře- vých Varech.
(ddm)
dával ředitel Domu dětí a mláde-
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Děčínské kino Sněžník má nové vedení

Rod Monteků odjíždí za Kapulety

Kino Sněžník spolu s hudebním klubem má nového vedoucího. Stal se jím 25letý amatérský filmař Martin Pošta. V posledních letech zde podobná funkce neexistovala, i když v ostatních kinech je to běžnou
praxí. Kino v současnosti spadá pod správu Městského divadla Děčín a je řízeno přímo jeho ředitelem.
„Obsadit post vedoucího kina
se snažil už můj předchůdce Petr
Michálek, ale bohužel nenašel
vhodného kandidáta. V Teplicích,
kde mají podobnou organizaci,
jako je v současné době ta naše,
mají vedoucího kina, vedoucí divadla a vedoucí koncertních akcí.
A pak je tam ředitel celé organizace… Věřím, že mé rozhodnutí
jmenovat vedoucího kina, je krok
správným směrem.
Martin Pošta je v současné době
těsně před dokončením svých
studií. Dlouhodobě je aktivním
filmařem, pořádal filmové festivaly a ve své diplomové práci se
věnuje tématu autorského práva
v kinech. Jsem přesvědčen, že
se na tuto pozici výborně hodí
a vkládám do něj naděje, že vylepší stávající chod kina,“ říká
ředitel divadla Jiří Trnka, který
bude jeho přímým nadřízeným.
Kino Sněžník se poslední roky
drží na špici celorepublikového
žebříčku v průměrné návštěvnosti na jedno představení. Podle nejnovějších statistik obhájilo
prvenství i v minulém roce, kdy
průměrně každé promítání vidělo
87 lidí. Na druhé příčce s velkým
odstupem je kino v Kutné Hoře,
kde je průměrná návštěvnost 78
diváků.
„Při nástupu do funkce jsem si
stanovil krédo „Víc než kino“. To
vyjadřuje, že kino je naší hlavní
činností, ale chci nabídnout při
využití všech prostor i další žánrově bohatý program pro široké
spektrum generací. Jako městské
zařízení bychom podle mého
měli stanovit zvláštní přístup ke
školám na všech stupních,“ popisuje své plány Martin Pošta.

Nový šéf kina: Chci nabídnou
žánrově bohatý program pro
široké spektrum generací

tomu děje např. při kinokavárně,
stejně tak ve velkém promítacím
sále koncert. Dokonce se kino při
přímých přenosech oper a baletu
proměňuje tak trochu v divadlo.
Chci plně využít i výstavní prostory, které kino nabízí. Pokud
vnímáte klub čistě hudebně, mám
snahu, aby si tyto dva prostory
vzájemně nekonkurovaly, ale spíše se doplňovaly.

Martin Pošta je renesanční člověk, který není v děčínské kulturní oblasti rozhodně neznámým.
Jako student gymnázia spoluzakládal amatérské filmové studio, z jehož dílny vzešla cenami
ověnčená díla. V současné době
dokončuje studium práv, kde mi Jak vidíte budoucnost klubu?
zbývá již jen závěrečná státní
zkouška.
Jako místa, které nabízí žánrově
bohatý program pro všechny geChystáte v kině nějaké změny? nerace, úzce se nezaměřuje pouze na jeden hudební styl, a které
V tuto chvíli nehodlám nic rušit, si samo na sebe bez další dotace
ale naopak rozšiřovat program. vydělá, jak tomu už nyní je. Je
Při nástupu do funkce jsem si možné v něm pořádat i jiné forstanovil krédo „Víc než kino“. To máty akcí než jen hudební, např.
vyjadřuje, že kino je naší hlavní malá divadla, literární večery
činností, ale chci nabídnout při apod. Naším cílem není jen mavyužití všech prostor i další žá- sově známá tvorba, ale i ta alternrově bohatý program pro široké nativní.
spektrum generací. Jako městské
zařízení bychom podle mého Plánujete nějaký filmový festiměli stanovit zvláštní přístup ke val?
školám na všech stupních.
Nabídnout jim program, který Výběr filmů a určení času projekmohou uplatnit ve výuce podle ce se u distributorů musí nahlásit
školních vzdělávacích programů. dva měsíce dopředu. Tedy v době
Nadále budu podporovat děčín- mého nástupu nemohu dramaturskou kulturu, jakou je v současné gicky ovlivnit březnový program,
době např. zvýhodněná nabídka dubnový pak jen z části. Rád
prostor pro prezentaci děčín- bych ale nabídnul školám jednu
ských kapel.
Budete se snažit propojit fungování klubu a kina, nebo jde o dvě
oddělené části?
Vnímám klub i kino hlavně
jako prostor k využití. Můžete v klubu pořádat kino, jako se

S tvojí dcerou ne! Šmokův balet
opět v Děčíně!

projekci s diskuzí o tvorbě amatérského filmu. Nějaký nový, mimořádný festival do konce sezóny nechystám. Všechny doposud
nasmlouvané akce proběhnou dle
plánu.
Dokončujete studium práv,
svému oboru se ale zjevně věnovat nechcete, proč?
I v této funkci se s právem neustále setkávám, ať už s pracovním, obchodním, občanským, autorským a dalšími. Mimo práva
studuji i kurz praktické divadelní
režie. V minulých letech jsem se
podílel na přípravě zemské soutěžní přehlídky amatérského filmu a ještě před tím jsem založil
na gymnáziu amatérské filmové
studio ŠTOS, které získalo řadu
ocenění.
O děčínskou kulturu se velmi zajímám a několik let se
v ní aktivně pohybuji. Na fakultě
jsem se specializoval na autorské
právo a „Autorské právo v kině“
je i tématem mé diplomové práce. Myslím si, že nejsem jediným
právníkem v historii, co vede kulturní instituci.
(pvt)

České Švýcarsko o.p.s.
Otevření turistické sezóny 2011

Výlet
s průvodcem

1zd+ar1ma

Tramvají
do skal
17. 4. 2011

Nejen v Alpách,
ale i v Českosaském Švýcarsku
můžete absolvovat zajištěnou
stezku plnou adrenalinových
překvapení

Rezervujte si místo!
Pojedete vlakem, přívozem
a tramvají.

Městské divadlo Děčín / 29. 03. Čt 7. 4.

/19:00/ D1/ Městské
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Choreografie: Pavel Šmok, Pavel
Režie: Antonín Procházka
ŝǀŽĐş<ŽŶĢͬWƌĂǎƐŬǉŬŽŵŽƌŶşďĂůĞƚ
Zuska, Lucie Holánková. Tančí
Hrají: Karolína Kaiserová/Týna
^ƚǀŽũşĚĐĞƌŽƵŶĞ͊
Průchová, Petr Nárožný, Naďa členové Pražského komorního
baletu.
Konvalinková, Lucie Juřičková aj.ƚϳ͘ϰͬ͘ϭϵ͗ϬϬͬϭͬDĢƐƚƐŬĠĚŝǀĂĚůŽĢēşŶ
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Délka: 1,40 hod.
Délka představení: 2h
ĠůŬĂ͗ϭ͕ϰϬŚŽĚ͘sƐƚƵƉŶĠ͗ϮϬϬ͕ϭϴϬ͕ϭϲϬ͕Ͳ<ē͘
UHåLVpUPiVODERVWSURNULPLQiOQtN\
Vstupné: 200, 180, 160,- Kč.
Vstupné:
360,
340,
320,
160,Kč
.RPHGLHRWRPMDNVQDGQRVSDGQRXWGRPDQåHOVNpNUL]HDMDNWČåNR]QtYHQ
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Europäische Union. Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung: Investition in Ihre
Zukunft / Evropská unie. Evropský fond pro
regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti

Ahoj sousede. Hallo Nachbar.
2007-2013. www.ziel3-cil3.eu

Česko dánská studentská inscenace Romeo a Julie měla svou děčínskou premiéru 25. října minulého roku a podle plánu byla po tomto
datu uložena do pomyslného depozitáře. Důvodem byl odjezd poloviny hereckého týmu zpět do Dánska a i děčínští studenti ze třech
základních a třech středních škol se museli vrátit ke svým studijním
povinnostem. Nyní se ale blíží druhá část projektu, a tou je odjezd
naopak českých studentů /herců do Dánska.
„Studenty začátkem dubna opět
čeká týdenní divadelní workshop
v prostorách divadla Filuren
v Aarhusu a na jeho konci proběhnou, tak jako v Děčíně, představení pro školy a dvě večerní
uvedení pro veřejnost“, doplňuje
koordinátor projektu Vladimír
Jindra.
Projekt má nejen podporu dán- moderního umění Aros a další.
ského velvyslanectví v Praze, ale
Inscenace Romeo a Julie je
na páteční večer 8. dubna přislí- hrána ve třech jazycích (CZ, EN,
bili účast i pracovníci českého DK) a vznikla v rámci projektu
velvyslanectví v Kodani, staros- PLAY Městského divadla Děčín.
ta města Aarhus, ředitel Galerie
(divadlo)

České Švýcarsko
Otevření turistické sezóny 2011

1zd+ar1ma

Cyklistům i turistům stavíme
v Dolním Žlebu a ve Hřensku
Plujeme dle jízdního řádu:
Loď Poseidon
Děčín 9:30 a 13:00 hod.
Rafty a čluny na objednávku:
www.zahranice.com
Bus linka: Hřensko–Mezní Louka

www.labskaplavebni.cz

V Aquaparku Děčín jsou v plném proudu přípravy na zábavnou velikonoční show – HON NA VELIKONOČNÍ VAJÍČKA aneb velikonoční rej v Aquaparku Děčín.
Akce proběhne 21.4. a 22.4, na omezenou kapacitu volných
vždy od 9 do 12 hod, pro děti od míst, PŘIHLASTE SVÉ DĚTI
4 do 12 let bude na každý den VČAS!! Přihlášky jsou v dispopřipraven pokaždé jiný a zajíma- zici na recepci Aquaparku Děčín
vý program. Děti budou hledat a jsou platné po zaplacení, 1 den
velikonoční vajíčka, zachraňo- 100 Kč včetně pitného režimu a
vat kuřátka a čeká je velká zaje- svačiny. Těšíme se na Vaši náčí show. Pozor!! Upozorňujeme vštěvu.
(Aquapark Děčín)

21. 5. se od 13:00 hod. (prezentace týmů od 12:00 hod.) v
Děčíně pod „Atlantikem“ odehraje 11. ročník Českého poháru ve streetballu pod oficiální
taktovkou České streetballové
federace, turnaj bude zároveň
již 16. ročníkem „Labského
streetballového poháru“. Nejlepší týmy ze všech kategorií
postoupí do celostátního finále,
které se bude konat opět v červnu v Praze.

Doprovodný program turnaje:
Atraktivní soutěže pro hráče i diváky – smečování, 3 pt shootout,
1 on 1 apod.
Exhibice špičkových českých
sportovců a interpretů na centrálním kurtu – ropeskipping, breakdance, karate klub Děčín, cheerZačátek po oba dny v 10:00 hod.
leaders a další.
(prezentace týmů i diváků od
Podrobnější informace a přihláš- 9:00 hod.).
ky naleznete na webových strán- Sobota je určena tříčlenným týmům, účastníci budou tradičně
kách www.streetball-mania.cz
absolvovat všechny disciplíny.
Adrenalin Challenge Děčín – V neděli při diváckém dni budou
mít zájemci mimo jiné možnost
Překonejte strach úsměvem
Chcete zažít opravdový adrena- vyzkoušet si Extreme travers,
lin? Pak přijďte na Smetanovo Rope down, Jet ski, Bungee running a Slike Line.
nábřeží v Děčíně!
14. - 15. 5. proběhne již 12. ročník Adrenalin Challenge Děčín Doprovodný program v neděli:
největší adrenalinové akce v ČR. Součástí nedělního doprovodného programu bude 4. ročník Jet

Proplujeme
Českým
Švýcarskem
16.–17. 4. 2011

Velikonoce v Aquaparku Děčín

Streetball Mania – Play For Fun
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Ski Grand Prix Děčín, exhibice
Jet Ski freestylu – Ice Man, Zužování Labe – přetahování lana
přes Labe mezi levobřežními
a pravobřežními borci, Aquazorbing, Český pohár ve Speedtrialu, atrakce pro děti a další.
Disciplíny:
EXTREME TRAVERS (cca
300m) – přelanění kaňonu Labe
ve výšce cca 100 m
ROPE DOWN- slaňování ze
zámku na pravý břeh Labe
ROPE LADDEER – provazový
žebřík na Tyršův most
HOOK JUMPING – volný pád
z mostu do pendlu (lano bržděné
přes osmu)
SLIKE LINE – chůze ve výšce
po napnutém laně
JET SKI- slalom na vodním skútru

i v rámci celé Evropy. Závodníci startují ve čtyřech kategoriích.
Start i cíl je pod děčínským zámkem.
Podrobné informace a přihlášky
naleznete na webových stránkách: www.freestyler.cz,
www.adrenalinchallenge.cz
ZUŽOVÁNÍ LABE aneb „Táhneme za jeden provaz“
V neděli 15.5. od 10:00 hod. (prezentace týmů od 9:00 hod.) se
nad Tyršovým mostem uskuteční 3. ročník Zužování Labe. Jde
o soutěž, při které se přetahují
levobřežní a pravobřežní borci.
Kdo se může soutěže zúčastnit? Všichni! Soutěžíme celkem
o 200 piv.

Podrobné informace a přihlášky
naleznete na webových stránkách:
Podrobné informace a přihlášky www.adrenalinchallenge.cz
naleznete na webových stránkách:
www.adrenalinchallenge.cz
Český pohár ve speedtrialu
Jet Ski Grand Prix Děčín
V neděli 15.5. se od 14:00 hod.
uskuteční 4. ročník Mezinárodního mistrovství ČR vodních skútrů
Jet Ski Grand Prix Děčín, který je
jediným závodem Long distanc
v ČR. Titul udělí Závodní asociace vodních skútrů. Svou specifikou a lokalitou nemá ve svém
odvětví obdoby a je vyjímečný

V neděli 15. 5. Závodu se zúčastní
deset nejlepších jezdců ČR. Součástí akce bude exhibiční show
všech jezdců. V doprovodném
programu se představí Mototrial
show mistra ČR v motocyklovém
trialu, závod trialových jednokolek. Soutěž o ceny pro diváky na
MTB a jednokolých, půjčovna
kol a jednokolek.

FEJETON

Vyjímečná chalupa v Lužických horách
po celkové rekonstrukci, Dolní Podluží:
2 600 000 Kč

Chalupa po rekonstrukci, se stodolou
a velkou zahradou 3 600 m², Dolní
Habartice: 1 690 000 Kč

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

Byt 1+1 (50 m²) s balkonem,
velmi pěkný, Dělnická ul.,
Letná, Děčín: 3 800 Kč/měsíc
+ služby

Byt 1+1 (40 m²) s balkonem,
udržovaný, Dvořákova ul.,
Nové Město, Děčín: 3 800 Kč/
měsíc + služby

5010

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
Byt 2+k k, velmi pěkný,
v centru města, Zbrojnická 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

5054
5077
5089

5050

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

5119

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

5057

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

5074

5061

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

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

5125

5042
5111
5012
5070
5144

Podkrovní byt (150 m²) po
část. rekonstrukci, přímo
u lesa, Dolní Žleb, Děčín:
1 200 000 Kč

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

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

5009

Byt 2+1 (70 m²), po
rekonstrukci, Dělnická ul.,
Letná, Děčín: 5 000 Kč/měsíc
+ služby

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

5053

5082
5118

5046

5103
5073
5079
5128

5086
5005
5015
5099
5148

Byt 2+1 (64 m²), částečně
zařízený, Jezdecká ul., Staré
Město, Děčín: 6 000 Kč/měsíc
+ služby

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

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

Rodinný dům s terasou,
jedna z garáží slouží jako
autolakovna, Želenice, Děčín:
3 200 000 Kč

Garsoniéra v centru města,
pěkná, Lázeňská ul., Děčín:
3 000 Kč/měsíc + služby

5135

Byt 3+1 (68 m²) s balkonem,
udržovaný, Kamenická ul.,
Nové Město, Děčín: 5 000 Kč/
měsíc + služby

Byt 2+1 (55 m²) ve
standardním provedení, dům
v dobrém stavu, Dolní Žleb,
Děčín: 400 000 Kč

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

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

5004

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

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

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

5032

www.npcs.cz

www.ceskesvycarsko.cz

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

Byt 4+1 po rekonstrukci,
moderní koupelna s balkonem,
Příbramská ul., Podmokly,
Děčín: 1 350 000 Kč

5068

Pravčická brána vstup: 1 platící + 1 zdarma

Byt 3+1 (72 m²) s balkonem,
v o s o bn í m v l a s t n i c t v í ,
velmi pěkný, Wolkerova ul.,
Benešov n.Pl.: 850 000 Kč

D vougenerační byt 4+1
s balkónem a lodžií v centru
města, Hrnčířská ul., Děčín:
1 650 000 Kč

plynové vytápění, Krásná
Lípa: 950 000 Kč

5138

Návazná přeprava:
bus linka (kyvadlová doprava
Hřensko - Mezní Louka)
loď Poseidon Děčín - Hřensko

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

Arnoltice, okres Děčín:
1 000 000 Kč

5113


Trasa:
 M. Louka - Pravčická brána - Tři prameny

parku České Švýcarsko, Janov,
okres Děčín: 1 100 000 Kč

5127

16. 4. 2011 od 11.00
ĠůŬĂ͗Ϯ͕ϰϱŚŽĚ͘sƐƚƵƉŶĠ͗ϯϬϬ͕Ͳ<ē͘
Mezní Louka


5087

Okolím
Pravčické
brány
^Žϵ͘ϰͬ͘ϭϴ͗ϰϱͬDdʹŬŝŶŽ^ŶĢǎŶşŬ

5049

5059

5122

So 9. 4. /18:45/ MET – kino
Sněžník
KWZͬ>ĞĐŽŵƚĞKƌǇͲ'ŝŽĂĐĐŚŝŶŽZŽƐƐŝŶŝ
Režie: Bartlett Sher. Dirigent:
Maurizio Benini. Účinkují: Juan
^Žϵ͘ϰͬ͘ϭϴ͗ϰϱͬDdʹŬŝŶŽ^ŶĢǎŶşŬ
Diego Flórez, Joyce DiDonato,
Diana Damrau.
KƉĞƌĂ,ƌĂďĢKƌǇďǇůĂŶĂƉƐĄŶĂƉƌŽWĂƎşǎĂďǇůĂǌĚĞƵǀĞĚĞŶĂǀƐƌƉŶƵϭϴϮϴ͘>ĞĐĐŽƐƉƎŝƉŽƐůĞĐŚƵƚĠƚŽǌ
Nastudování: Francouzsky s českými a anglickými titulky.
ŶĞũǀƚŝƉŶĢũƓşĐŚŬŽŵŝĐŬǉĐŚŽƉĞƌǌŶĄŵĞŽĚũŝŶƵĚ͗ZŽƐƐŝŶŝƐŝŶĞēŝŶŝůǎĄĚŶǉĐŚƐŬƌƵƉƵůşĂǌĚĂƎŝůͲůŝƐĞŵƵ
Novorenesanční vila, 3 bytoZrekonstruovaný penzion /
Děčínská bouda—zrenovoDélka: 2,45 hod.
vé jednotky, výborná lokalita,
školící centrum s rozsáhlými
vaný penzion s jedinečným
ŚƵĚĞďŶşŶĄƉĂĚ͕ŶĞƌŽǌƉĂŬŽǀĂůƐĞũĞũƉŽƵǎşƚǌŶŽǀƵ͘
Tylová ul., Nové Město, Děpozemky, Lesné u Jiřetína
výhledem, Buková hora, okr.
Vstupné:
300,Kč.
ŚƵĚďǇƐĂŵĠēŝƓşƚŽůŝŬƌŽǌŬŽƓŶĠŚŽǀƚŝƉƵ͕ǎĞƐĞĂƵƚŽƌƉƎŝŬŽŵƉŽǌŝĐŝŽƉĞƌǇƉůŶĠƉƎĞǀůĞŬƽĂũĞŵŶĠ
čín: 6 400 000 Kč
pod Jedlovou: 8 500 000 Kč
Děčín: 5 600 000 Kč
ĞƌŽƚŝŬǇũŝƐƚĢƐĄŵŶĞǀĄǌĂŶĢďĂǀŝů͘,ƌĂďĢKƌǇũĞƐǀǉŵǌƉƽƐŽďĞŵŽŶ:ƵĂŶ͘:ĞŚŽŵŝůŽƐƚŶĄĚŽďƌŽĚƌƵǎƐƚǀş
ŵĂũşƐŝĐĞƌŽǀŶĢǎŶĄƐůĞĚŬǇ͕ŶŝĐŵĠŶĢǀƉŽƐůĞĚŬƵŶĞƚĂŬƚƌĂŐŝĐŬĠ͘:ĞŚŽƉƎşďĢŚƐĞǌĂĐŚŽǀĂůǀƉŽĚŽďĢ
České Švýcarsko
ƐƚĂƌŽĨƌĂŶĐŽƵǌƐŬĠďĂůĂĚǇ͕ƉŽĚůĞŶşǎŚƌĂďĢKƌǇƐĞƐǀǉŵŵƵǎƐƚǀĞŵďĢŚĞŵŬƎŝǎĄĐŬǉĐŚǀĄůĞŬŽďůĠŚĂů
Otevření turistické sezóny 2011
ũĂŬǉƐŝǎĞŶƐŬǉŬůĄƓƚĞƌ͘KĚĞǀĢƚŵĢƐşĐƽƉŽǌĚĢũŝΗĚĂƌŽǀĂůĂŬĂǎĚĄũĞƉƚŝƓŬĂǎŝǀŽƚŵĂůĠŵƵƌǇƚşƎŝ͘
ZŽƐƐŝŶŝŬŶĢŵƵŚƵĚďƵůĞŚĐĞƉůǇŶŽƵĐşŶĂƉŽƐůĞĐŚ͕ĂůĞǌĂƚƌĂĐĞŶĢŶĄƌŽēŶŽƵƉƌŽǌƉĢǀĄŬǇ͘
Správa Národního parku České Švýcarsko,
,ůĂǀŶşƌŽůŝǀƚĠƚŽZŽƐƐŝŶŝŚŽƷĐŚǀĂƚŶĠŬŽŵĞĚŝŝ͕ŬƚĞƌĄďƵĚĞŵşƚǀDĞƚƉƌĞŵŝĠƌƵ͕ǌƚǀĄƌŶşǀǇŶŝŬĂũşĐş
Prostorná vila s garáží v
Rodinný domek po
Dům–2/3 podíl odpovídající
České Švýcarsko o.p.s. ve spolupráci s PAAL s.r.o.
Vás srdečně zvou na
centru města, 4 bytové jedrekonstrukci, v perfektním
třem bytům + prostory, v
ǌƉĢǀĄŬďĞůĐĂŶƚĂ:ƵĂŶŝĞŐŽ&ůſƌĞǌ͘^ŵĞǌǌŽƐŽƉƌĂŶŝƐƚŬŽƵ:ŽǇĐĞŝŽŶĂƚŽ͕ŬƚĞƌĄǌƉşǀĄŬĂůŚŽƚŬŽǀŽƵƌŽůŝ
notky, Labská ul., Děčín:
stavu, Horní Oldřichov,
dobrém stavu, Dolni Zleb,
/ƐŽůŝĞƌĂ͕ƐŽƵƉĞƎşŽůĄƐŬƵŽƐĂŵĢůĠŚƌĂďĢŶŬǇĚğůĞǀƉŽĚĄŶşŝĂŶǇĂŵƌĂƵ͘ĂƌƚůĞƚƚ^ŚĞƌŽƚĠƚŽŽƉĞ
ƎĞ
Slavnostní otevření
2 950 000 Kč
Děčín: 2 400 000 Kč
Děčín: 1 950 000 Kč
ƎşŬĄ͗ͣ>ĄƐŬĂũĞǀŽƉĞƎĞŶĞďĞǌƉĞēŶĄ͘DŶŽǌşŬǀƽůŝŶşĚŽũĚŽƵŬƷŚŽŶĢ͕ĐŽǎŵƽǎĞďǉƚǀĞůŝĐĞǀƚŝƉŶĠĂ
naučné stezky
Bytový dům se dvěma byty
Rodinný dům se zahradou
Rodinná vila před
a nebytovým prostorem,
a garáží, dostupný MHD,
rekonstr ukcí, vho dné k
ǌĄƌŽǀĞŸďŽůĞƐƚŶĠ͘ZŽƐƐŝŶŝǌĂĐŚǇĐƵũĞŽďĂƚǇƚŽƉſůǇǀŶĂƉƌŽƐƚŽũĞĚŝŶĞēŶĠŵŚƵĚĞďŶşŵǌƉƌĂĐŽǀĄŶş͘͞
Teplická ul., Dolní Oldřichov,
Javor y, ok res D ě čín:
rozdělení na byty, Jílové u
ZĞǎŝĞ͗ĂƌƚůĞƚƚ^ŚĞƌ͘ŝƌŝŐĞŶƚ͗DĂƵƌŝǌŝŽĞŶŝŶŝ͘jēŝŶŬƵũş͗:ƵĂŶŝĞŐŽ&ůſƌĞǌ͕:ŽǇĐĞŝŽŶĂƚŽ͕ŝĂŶĂ
Děčín: 2 500 000 Kč
1 900 000 Kč
Děčína: 1 900 000 Kč
ĂŵƌĂƵ͘
Útu lný ro dinný domek
Rodinný domek se zahradou,
Rodinný domek s malou
k rekreaci, na okraji Národního
tři ložnice, skvělá lokalita,
zahrádkou, dvě ložnice,
EĂƐƚƵĚŽǀĄŶş͗&ƌĂŶĐŽƵǌƐŬǇƐēĞƐŬǉŵŝĂĂŶŐůŝĐŬǉŵŝƚŝƚƵůŬǇ͘

5124

www.ceskesvycarsko.cz

Pěkná chalupa po rekonstrukci, v centru
ob c e, p oz e mek 1 0 0 0 m ² , Janov:
2 700 000 Kč

5142

www.janovskytrhak.cz

prodej 5130

5132

Délka: 2830 m
Převýšení: 207 m
Registrace: Janov do 9:00 hod.

cchino Rossini
ZŽƐƐŝŶŝŽƉƌĂǀĚƵŶĂůĞŚŬŽ

prodej 5002

5137

Start: Hřensko 10:01 hod.
Cíl: Janov u Hřenska

OPERA / Le comte Ory - Gioa-



prodej 5140

5008

Cyklistická časovka
do vrchu pro širokou
sportující veřejnost, amatéry
a hobby závodníky.

výběr z nabídky

5136

16. 4. 2011

Masarykovo náměstí 20, Děčín
pondělí - pátek 8.00 - 17.00 hodin
412 514 521
info@rkvesta.cz
www.rkvesta.cz

5023

Janovský
trhák

1zd+ar1ma

konzultace zdarma . kompletní realizace zakázky . zaručená kvalita služeb . nízká provize

5052

České Švýcarsko
Otevření turistické sezóny 2011

Rossini opravdu
na lehko

5126

Někdy mám pocit, že žiju na
planetě žen a dost mě to znervózňuje. Možná vám to tvrzení přijde nepodložené, obzvlášť jste-li
muž. Ale i přesto se mi ten dojem
zdá přinejmenším alarmující.
Statistiky mluví jasně. Počet
mužů a žen je v podstatě vyrovnaný. Znamená to, že až na některé státy, jako je třeba Čína, je
žen stejně jako mužů, dokonce
prý v Čechách má u produktivního obyvatelstva ta mužská
část lehkou převahu. Jinak je
tomu jistě po pětašedesátce, kdy
markantně narůstá počet vdov
a poměr sil se zásadně mění.
Takže pokud pojedete někdy
dopoledne autobusem k doktorovi, je vlastně logické, že jsou
vozy i čekárny obsazeny především důchodkyněmi s hůlkami
a taškami na kolečkách a že v
ulicích touto dobou potkáte ještě
tak maminky s kočárky.
Z mužů zaznamenáte maximálně sem tam nějakého výrostka,
který zaštítěn návštěvou lékaře
protahuje svou absenci ve škole
tak, jako by se snažil rozchodit
záchvat žluté zimnice. Ale to je
jenom takové mužské mládě…
A odpoledne? Vezměte tašku
a vyražte do krámu. Obsluhovat
vás budou prodavačky, mezi regály budou plavat hlavně ženské

ne jsou v práci. V té démonizované práci, se kterou ale běžný
člověk, tedy já, vůbec nepřijde
do styku. Protože na úřadech,
v nemocnicích, v krámech, na
pumpách, v knihovnách, mlékárnách, hotelech… tam žijí
převážně ženy. Den učitelů by
se měl po právu přejmenovat
a řádně přechýlit na Den učitelek.
Bylo by to fér. Jen na výkopech,
silnicích a dálnicích, v kabinách
náklaďáků a buldozerů – tam je
vídám. Tuším je za okny továren, kolem kterých projíždím. V
dolech. Tam zřejmě jsou. Jaksi v
dálce a za sklem.
A mám ještě další tipy. Večerní hospody. Fotbalové stadiony.
Basketbalové haly. A nebo…
Onehdy jsem byla na odborném politickém semináři
na půdě Senátu. A když přišla
zasloužená přestávka, nevěřila
jsem svým očím..! Před pánskými toaletami stála nekonečná fronta okvádrovaných mužů
a jen pomalu postupovala vpřed!
Tak tady jsou, pomyslela jsem
si a okouzleně vychutnávala tu
vzácnou chvilku. Tady je svět
mužů.
A s uchichtnutím jsem zamířila
k těm prázdným dámským dveřím naproti, které jen sporadicky
a občas vrzly.
Ještě jsem si stačila vypít
i kávu… 			
(hsk)

5028

Fifty fifty

hlavy a až na pár chlapů otráveně
posunujících košíky jsou to hlavně pracující ženy, co se snaží vyselektovat z hromady produktů
ty vhodné na večeři.
A večer běžte do kina. Pokud
nebudou dávat dokumentární pořad o výrobě výfuků k závodním
vozům značky Porsche nebo černobílý záznam vývoje kombinací
v šachových partiích, z osmdesáti procent budou návštěvníky
ženy. Podobná situace se opakuje
na divadelních představeních,
kde je neklamnou známkou nekončící fronta před dámskými toaletami prakticky po celou krátkou přestávku, zatímco naproti
jen občas vrznou dveře…
Typické jsou v tomto ohledu i
autobusové zahraniční zájezdy.
Ačkoli žen a mužů je údajně stejně, takže projektanti sociálních
zařízení na pumpách v duchu této
filozofie zajišťují paritu, zkušenosti jsou zcela opačné.
S každým přijíždějícím autobusem se dámské toalety zablokují
turistkami tak, že je někdy problém nejen dostat se dovnitř, ale
v návalu paniky mnohdy i ven.
A muži? S pochichtáváním, plynule a po jednotlivcích, nikoli
v potupných skupinách, absolvují potřebnou návštěvu a ještě
si ve vyhlášené přestávce vypijí
kafe a vykouří cigaretu.
A já se ptám: kde jsou? Kde
jsou muži?
Jasně, dopoledne a odpoled-
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Obnova zámku pokračuje
Na plné obrátky se v těchto dnech rozběhla rekonstrukce děčínského zámku, která s sebou přinese některá omezení.

Během rekonstrukce dochází
k úpravám hned několika zákoutí
zámku. Vedle oprav jižního křídla probíhají hlavní práce především na jižních zahradách, které
by se z někdejšího vojenského
nástupiště, garáží a dílen měly
změnit na jednu z nejatraktivnějších lokalit nejen zámku, nýbrž
celého města.
K tomu je třeba především odstranit mohutná souvrství betonu
a asfaltu, která zde kdysi položili
vojáci. Také uprostřed zámeckého parku na Mariánské louce
postupně mizí poslední zbytky
betonového brouzdaliště. Kromě
toho začaly také úpravy prostoru
prvního nádvoří.
Zde má být odstraněn nevzhledný asfaltový povrch, který bude
nahrazen pískovým mlatem.
V jihovýchodním rohu navíc

v současnosti dělníci hloubí základ pro budoucí schodiště, které pohodlně spojí první nádvoří
s jižními zahradami. Ve spodní
části bude procházet zajímavým
klenutým prostorem, který s největší pravděpodobností sloužil

jako vstup do zahrad již v 18.
století.
„Tyto práce s sebou bohužel
přinesou komplikace a omezení, které ovlivní celou letošní
zámeckou sezonu včetně Historických májových trhů. Dotknou
se rovněž oblíbené letní terasy
s dětským koutkem“ vysvětluje
ředitelka zámku Iveta Krupičková.
Další přístup na první nádvoří
bude zřízen i ze severu. V současnosti je totiž z této strany možné
se dostat na zámek pouze průcho-

dem přes Růžovou zahradu.
V období, kdy není trvale otevřena, musí návštěvníci obcházet celý zámek. „Právě mnohem
lepší komunikační propojení
bude jedním z hlavních výstupů
projektu revitalizace zámeckých
zahrad,“ říká Iveta Krupičková.
„Návštěvníci i obyvatelé tak budou například moci projít tzv.
Medvědím příkopem a snadno se ze serpentinových cest na
severní straně dostanou na jižní
zahrady. Podobně od řetězového
můstku pod zámkem se již v příštím roce pohodlně projdeme až
k zámecké sýpce a dále na Zámecké náměstí.“ Zámecký areál
by se tak měl mnohem více integrovat do organismu města a
stát se jeho přirozeným středem.
(zámek)

Děčín hostí amatérské divadlo
již po devatenácté
Devatenáctý ročník postupové oblastní přehlídky amatérského divadla – memoriál Josefa Doležela Děčínská brána 2011 uvede městské divadlo koncem března.
Stejně jako v mnoha jiných
oborech lidské činnosti i na "prkna, která znamenají svět" vystupují lidé, kteří si tím nevydělávali
na živobytí.
Nazýváme je amatéry či ochotníky. Hrají divadlo a leckdy dosahují překvapivých výsledků.
Už mnoho desítek let existují
rovněž ochotnické přehlídky,
a to místní, regionální, celostátní
i mezinárodní. O něčem takovém
mohl Děčín dříve jen snít.
Ale když po roce 1990 zanik-
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la krajská přehlídka v Žatci, kuli
místní divadelníci železo, dokud
bylo žhavé, a výsledkem jejich
snahy a spolupráce s úřadem
města, okresu a později i kraje
byl regionální festival, který letos
ovládne sály Městského divadla
v Děčíně už podevatenácté.
Jmenuje se Děčínská brána. Otec myšlenky jeho vzniku,
Josef Doležal, již sedm let není
mezi námi, a proto je přehlídka
jeho memoriálem.
(pokračování na straně 15)

Děčínská brána 2011
Krupka. Režie: Jana Urbanová.
19. ročník oblastní postupové Představení trvá 100 minut včetOčekávaný 19. ročník toho přehlídky amatérského divadla ně přestávky.
nejlepšího, co se na jevištích re- - memoriál Josefa Doležala
17.00
gionu urodilo, se koná už příští
SOBOTA 26. března
William Shakespeare: Sen noci
víkend.
svatojánské
Pořadateli akce jsou po celou 10.00
dobu Svaz českých divadelních Dario Fo: Jak byla Františka Slavná alegorická komedie "klasika klasiků", stále hraná po ceochotníků a Divadelní spolek Ka- celá unešená
rel Čapek Děčín, ředitelem pak Gangsterka známého italského lém světě.
autora, nositele Nobelovy ceny Uvádí DS Hraničář Rumburk.
Pavel Panenka.
Hlavními donátory, kteří umož- za literaturu. Uvádí Bílinské di- Režie: Marcela Koukolská.
ňují existenci přehlídky, jsou vadelní minimum. Režie: Jiří Představení trvá 105 minut včetně přestávky.
Ústecký kraj (grant 50 000 Kč) Schamberger.
Představení trvá 120 minut včeta město Děčín (25 000 Kč).
ně přestávky.
20.00
V odborné porotě zasednou
Martin McDonagh: Kráska
Mgr. Lenka Lázňovská, Renata 14.00
z Leenane
Grolmusová, MgA. Jiří Hraše Václav Havel: Odcházení
Tragikomediální drama z irského
a PaedDr. František Zborník. Populární současná hra o výměně venkova. Uvádí Rádobydivadlo
(-pp-)
politických garnitur, plná podo- Klapý.
benství a sarkasmů. Uvádí DS DK Režie: Ladislav Valeš.
(pokračování ze strany 14)

KINO SNĚŽNÍK 3D 26.3. - 9.4.
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15.30
17.00
20.00

Čarodějné pohádky IV.
Avatar
Odcházení

Ne 27.

17.00
20.00

Avatar
Odcházení

PONDĚLÍ 28.3. | 19.00 | D3

Po 28.

19.00

Varieté

/Divadlo Sklep, Praha/

Út 29.

19.00

Varieté

St 30.

19.00

Varieté

Čt 31.

19.00

Varieté

Pá 1.

17.30
20.00

Autopohádky
Králova řeč

So 2.

15.30
17.00
20.00

Sametka
Králova řeč
Králova řeč

15.30
17.30
20.00

Na vlásku
Autopohádky
Králova řeč

Po 4.

19.00

Londýnský gangster

Út 5.

10.00
19.00

Nickyho rodina
Zdeněk Izer

St 6.
Čt 7.

19.00

Londýnský gangster

19.00

Obřad

Pá 8.

17.30
20.00

Sucker Punch
Obřad

So 9.

15.30
18.45

Dášenka I.
MET: Le comte Ory

WWW.KINOSNEZNIK.CZ

NEDĚLE 27. března
10.00
Yves Jamiaque: Pan Hamilkar
Známý drsný příběh "smutného
hrdiny", který si chce za peníze
vytvořit iluzi rodinného kruhu.
Uvádí DS Svatopluk Benešov.
Režie: Jiří Škoda.
Představení trvá 90 minut včetně
přestávky.
MĚSTO DĚČÍN

Z PRAVODAJ
Informační čtrnáctideník pro občany statutárního města Děčín

MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

So 26.

Ne 3.

Představení trvá 90 minut a nemá
přestávku.

MLÝNY

ÚTERÝ 29.3. | 19.00

S TVOJÍ DCEROU NE
/Agentura Harlekýn, Praha/

ČTVRTEK 31.3. | 19.00

BRATŘI NEDVĚDOVÉ S KAPELOU
NEDĚLE 3.4. | 15.00

ZLATOVLÁSKA
/Divadlo Drak, Hradec Králové/

STŘEDA 6.4. | 19.00 | E

FRANKIE AND JOHNNY
/Divadelní spolek Frída, Brno/

ČTVRTEK 7.4. | 19.00 | D1

DIVOCÍ KONĚ
/Pražský komorní balet/

PÁTEK 8.4. | 17.00 | D2

AFRICKÁ KRÁLOVNA
/Divadlo Palace, Praha/

SOBOTA 9.4. | 18.45 | PŘÍMÝ PŘENOS V KINĚ SNĚŽNÍK

MET: LE COMTE ORY (HRABĚ ORY)
SOBOTA 9.4. - NEDĚLE 10.4.

DĚTSKÁ SCÉNA
WWW.DIVADLODECIN.CZ

TEL.: 412 531 431

Pá 1.4. /22.00/

PSÍ VOJÁCI
Pá 8.4. /22.00/

FAST FOOD ORCHESTRA
+ THE DOT PRODUCT

TEL.: 412 530 630
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DOTAZY OBČANŮ

Novinky v provozu cyklobusů
DPMD, a.s. v sezóně 2011

Blokové čištění města

V těchto dnech budou uvedené vozovky čištěny a týden předem
označeny DZ Zákaz zastavení s datem čištění. DZ a MK budou
Dopravní podnik města Děčína,a.s. stejně jako v minulých letech instalovány na dobu nezbytně nutnou k vyčištění. O dozor nad
bude i v letošním roce provozovat cyklobusy na Děčínský Sněž- dodržováním DZ bude požádána Městská policie Děčín.
ník a Maxičky.
1. 4. 2011 DC IV - Na Vinici, Revém nádraží v Děčíně IV.
Všechny cyklobusy budou od- sslova, Teplická
jíždět ze stanoviště č.1 na auto- (od ul. Čsl. Mládeže po ul. Raisova)
busovém nádraží.
Kapacita vleku je 16 jízdních 4. 4. 2011 DC IV - Máchovo
kol. Kola jsou na linkách přepra- nám., Chelčického, Raisova, Divována zdarma, cestující si uhra- višova, Jeronýmova, Teplická (od
ul. Raisova po ul. Pivovarská)
dí jízdné pouze za sebe.
5. 4. 2011 DC I - Řetězová,
Na Sněžník tak zaplatí např. Plavební, K. Čapka, Lázeňská,
30,-Kč hotově nebo 27,-Kč parkoviště u České Pojišťovny,
Přeprava kol bude zahájena z elektronické peněženky. Možné Hrnčířská
již 26. března a její ukončení se jsou zde samozřejmě i užití kom- 6. 4. 2011 DC I - Duchcovská,
předpokládá 30.října. Spoje jsou binace časových jízdenek a růz- parkoviště pod Atlantikem, Dobprovozovány pouze o sobotách ných forem doplatků.
rovského
a nedělích a ve svátek.
Na Maxičky pak zaplatí podle 7. 4.2011 DC IV - Ruská (od ul.
Pravidelné spoje budou odjíž- městského tarifu a to buď 15,-Kč Teplická po ul. Prokopa Holého),
dět v těchto časech:
hotově nebo 12,-Kč z elektronic- Tržní, Thomayerova, Zbrojnická,
V 9:32 hod.(na Sněžník), v 11:25 ké peněženky.
Husovo nám.
hod.(na Maxičky), 13:57 hod.(na
Kompletní informace o pro- 8. 4. 2011 DC IV - Prokopa HoSněžník)
vozu cyklobusů je možné získat lého, Ruská (od ul. P. Holého po
Kola se nakládají pouze ve vý- na telefonním čísle 412 709 550. ul. Podmokelská), Mírové náměstí, Na Valech
chozí zastávce a to na autobuso- (smk)

Jedinečná nabídka značkového obchodu HP v Děčíně
K VYBRANÝM NOTEBOOKŮM TISKÁRNA ZA 1,- KČ
HP ProBook
již od

10 490,- Kč

Tiskárna HP za

1,- Kč

včetně DPH

již od

CN245B
HP Photosmart WiFi

13 250,- Kč
včetně DPH

HP Pavilion

www.2hheran.cz

Tato exkluzivní nabídka platí pro prvních 50 nakupujících.
DÁREK PRO VŠECHNY: Ke každému nákupu optická myš USB ZDARMA

2H-Heran Jan, Teplická 27, Děčín IV; telefon: +420 412 151 110

MĚSTO DĚČÍN

Z PRAVODAJ
Informační čtrnáctideník pro občany statutárního města Děčín

náklad: 26.000 ks
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