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U Korálu vyroste nové parkoviště

U obchodního domu Korál v Podmoklech vznikne v prostoru
Letošní ročník Městských slavností přišel s novinkou speciálního současného parkoviště parkovací dům až s 98 parkovacími místy.
portálu, který je věnovaný pouze slavnostem.
Tento záměr prezentoval investor na setkání s občany 6. dubna.
Pozemek, na kterém je stávající
parkoviště u Korálu, patří městu
Děčín, které jej investorovi pronajme. „Díky výstavbě parkovacího domu vzniknou v Podmoklech nová parkovací místa
především pro krátkodobé stání.
Všichni víme, že jich je v centru města stále nedostatek. Také
dojde k rekultivaci této lokality,“
řekl František Pelant, primátor
města. Záměr vybudování tohoto
parkovacího objektu projednáva- v přednádražním prostoru hlavníla i Komise pro životní prostředí ho nádraží a v bezprostřední blízkosti OD Korál. Ze stávajícího
a urbanismus a doporučila jej.
Foto: Zdeněk Čvančara
Hlavním záměrem projektu je parkoviště u obchodního domu
navýšení parkovacích kapacit Korál (pokračování na straně 2)
Městské slavnosti, které začínají slavnostním průvodem a ohňostrojem v duchu Pirátů z Karibiku
v pátek 13. května, nabídnou obyvatelům města zajímavý třítýdenní program.
Na své si přijdou všechny věkové
skupiny. Seniory potěší odpoledne na
Smetanově nábřeží doprovázené cimbálovkou, mnoho návštěvníků jistě
přiláká mezinárodní mistrovství ČR
vodních skútrů, nostalgickou atmosféru přiveze historický vlak. Pro lepší
orientaci v připraveném programu připravili pořadatelé webové stránky.
Na www.slavnostidecin.cz naleznete podrobný přehled všech akcí, fotogalerii předchozích ročníků, hlasovat
zde můžete v anketě. „Chtěli jsme

občanům města i přijíždějícím turistům zpřístupnit co nejlepší předhled o
jednotlivých akcích, které se budou v
rámci městských slavností konat. Proto jsme vytvořili stránky, které budeme
průběžně aktualizovat,“ řekla Hana
Cermonová, náměstkyně primátora.
Pro návštěvníky ohňostroje je
zde připravena mapka, kde jsou znázorněna nejlepší pozorovací místa. Sportovci se dozví podrobnosti
o adrenalinových akcích, rodiče najdou ten správný program právě pro
svoje děti. „Stránky budou operativně doplňovány texty a fotografiemi tak, aby byly k dispozici vždy
ty nejčerstvější informace,“ doplnila Hana Cermonová. Stránky jsou
v provozu od začátku dubna. (smk)
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Vizualizace možné podoby parkoviště od firmy Lila - architektonický
atelier s.r.o.

(pokračování ze strany 1)
by mělo vzniknout nové dvoupodlažní parkoviště o celkové kapacitě 98 parkovacích míst včetně
vyčleněných míst pro zdravotně a
tělesně postižené. Spodní podlaží
parkoviště je na výškové úrovni
stávajícího parkoviště, horní úroveň koresponduje s podlahou 1.
nadzemního podlaží OD Korál.
Z obou úrovní parkoviště bude
umožněn bezbariérový přístup do

ZPRAVODAJSTVÍ
obchodního domu Korál.
Dopravní řešení v oblasti přednádražního prostoru se vlivem realizace záměru nezmění, stávající
současný vjezd na parkoviště z ul.
Čsl. mládeže zůstane zachován
včetně vjezdu do prostoru mezi
zdravotní školou a OD Korál.
Parkoviště bude ze severní strany směrem do pěší zóny téměř
úplně zapuštěné pod úroveň terénu, z východní strany směrem do
ulice Čsl. mládeže bude částečně
zapuštěné.
Viditelná lichoběžníková část
fasády podzemního podlaží do
ul. Čsl. mládeže bude navržena
jako „zelená fasáda“ – ocelová
nerezová síť porostlá popínavými
rostlinami.
Podél severní hrany parkoviště
směrem do pěší zóny bude vysazena alej listnatých stromů s redukovanou korunou, které jsou
vhodné do městského prostředí.
Tato alej dotvoří stávající pěší
zónu mezi OD Korál a ČSOB.
Západní fasáda parkoviště je přímo napojena na fasádu OD Korál. (romi)

Akce Čisté město
bude možná na podzim

Akce Čisté město, při které mohli občané bezplatně odložit do
přistavených kontejnerů nepotřebné věci, se stejně jako minulý
rok neuskuteční. Důvodem je nedostatek peněz v rozpočtu města. Tento jarní svoz odpadu totiž přijde město až na 1,2 milionu
korun.
„Důvodem, proč se ani letos Orlík IV je k dispozici na webu
nebude tato akce konat, jsou fi- města v odkazu Odpadové hosnance. Náklady na realizaci jsou podářství.
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Pozemky nabízené městem k prodeji
Pozemky jsou územním plánem určeny na stavbu rodinných
domů a budou prodávány formou dohadovacího řízení. Bližší informace lze získat na odboru místního hospodářství a majetku
města – oddělení nakládání s majetkem města MM Děčín.
pozemek p.č. 1047/36 o výměře 580 m2 a p.č. 1047/52 o výměře 561
m2 k.ú. Horní Oldřichov
výchozí cena 570 500,- Kč + ostatní náklady spojené s převodem +
cena za trvalé porosty dle ZP
pozemek p.č. 805 o výměře 1 388 m2 k.ú. Podmokly
výchozí cena 957 720 ,- Kč + cena za trvalé porosty dle znaleckého
Edmundova soutěska je po povodních opět připravena přivítat posudku ve výši 94 120,- Kč + ostatní náklady spojené s převodem
návštěvníky. Radnice stihla opravit původní zařízení. Pomohly pozemek p.č. 786/1 o výměře 1 352 m2 a p.č. 786/2 o výměře 1 011
m2 k.ú. Podmokly
dotace a dary.
výchozí cena 592 600,- Kč + cena za trvalé porosty a venkovní úpravy dle znaleckého posudku ve výši 54 292,- Kč + ostatní náklady
spojené s převodem
pozemek p.č. 121/3 o výměře 829 m2 k.ú. Krásný Studenec
výchozí cena 414 500,- Kč + ostatní náklady spojené s převodem
pozemek p.č.121/4 o výměře 640 m2 k.ú. Krásný Studenec
výchozí cena 320 000,- Kč + ostatní náklady spojené s převodem

Soutěsky ve Hřensku jsou v provozu

Foto: Zdeněk Čvančara

Prudká povodeň, která se soutěskami prohnala loni v srpnu,
zničila lodičky, přístupové cesty,
jez i přístaviště.
Oprava stála přes deset miliónů
korun. Povodeň neponičila žádný
z úkazů kolem Kamenice, turisté

se tedy mohou těšit například na
Skalní rodinu, Opice a další skalní útvary.
Vstupné zůstane stejné jako
v loňském roce 75 korun pro dospělého a 30 pro děti. (smk)
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Po 20 letech
se opět otevírá celý zámek

Téměř přesně po dvaceti letech budou mít obyvatelé města možnost si opět projít děčínský zámek a na vlastní oči se přesvědčit,
jakou proměnou od té doby prošel. Správa zámku totiž připravila den otevřených dveří, který by měl zhodnotit předchozí dvě
dekády života nejvýznamnější městské památky.
„Chtěli bychom navázat na prv- s organizátory prvního zpřístupní otevření zámecké brány, které nění a s odborníky, kteří se na
v březnu roku 1991 organizovalo opravě zámku podíleli. „Chtěli
občanské sdružení Amici Deci- bychom alespoň částečně přiblíni,“ říká ředitelka zámku Iveta žit jak probíhá oprava památkoKrupičková.
vého objektu.
Stejně jako tehdy si návštěvJe určitě zajímavé slyšet z úst
níci budou moci volně projít nejpovolanějších, jak se kupřírůzné části zámku a udělat si kladu obnovovala výmalba místsami obrázek o vynaložené práci ností v západním křídle, podle
a financích, díky kterým zámek čeho se vyráběly lustry, kde se

Vyplatíme Vaši nemovitost z exekuce nebo veřejné dražby
Poskytneme rychlý úvěr pokud Vám hrozí exekuce
Vykupujeme nemovitosti - peníze ihned za Vaši nemovitost
H LE DÁ M E TO N E J V Ý H O D N Ě JŠÍ Ř E ŠE N Í PR ÁV Ě PRO VÁ S . . .

tel.: 606 068 524
e-mail: informace@nalia.cz

W W W. N A L I A . C Z

Primátor besedoval s občany
Začátkem dubna proběhlo setkání s občany na téma hospodaření
města a chystaná výstavba parkovacího domu u OD Korál, které
se konalo v budově magistrátu v Děčíně I. Další setkání se uskutečnilo v Boleticích nad Labem, kam přišli obyvatelé této části
města diskutovat o svých problémech.

Malba, která před 20 lety „zdobila“ stěny zámku. (Foto: archiv Zámku Děčín)

opět povstal z popela. Všichni
zájemci se budou moci podívat
do východního křídla, kde sídlí
pobočka Oblastního muzea v Děčíně, do severního, které využívá
Státní okresní archiv a tudíž je
běžně nepřístupné i do suterénu,
přízemí i prvního patra západního křídla, kde je umístěna zámecká expozice.
„Není bohužel možné zpřístupnit úplně všechny zatím zrenovované prostory. Týká se to především řady místností severního
křídla, kde jsou umístěny archivní depozitáře. I tak návštěvníci
získají naprosto reprezentativní
průřez celým objektem,“ upřesňuje Krupičková. Procházku zámeckými prostory doplní řada
fotografií z průběhu rekonstrukce, ale také natočené rozhovory

ve zničených místnostech vzala
kachlová kamna atd.,“ dodává
Krupičková. Dobu, kdy ve zdech
děčínského zámku, zněly řízné
povely a dusot těžkých bot, připomene několik skupin vojenské historie. Na hlavním nádvoří
zámku se tak představí armády,
které v minulosti zámek využívaly jako svá kasárna. Kromě ukázek výcviku vystaví také svou
výzbroj a vojenskou techniku.
Den otevřených dveří – připomínka 20 let od prvního porevolučního otevření děčínského
zámku, se uskuteční v sobotu 30.
dubna a v neděli 1. května, vždy
od 10 do 18 hod. Symbolické
vstupné 20 Kč bude věnováno
do veřejné sbírky na restaurování
obrazů z původních zámeckých
fondů. (zámek)
Statutární město Děčín –
Magistrát města Děčín získalo certifikát pro systém řízení
kvality dle normy ČSN EN ISO
9001:2008.
Nezávislí auditoři 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.

Provozní ředitel OD Korál
Zdeněk Vála představil urbanistickou a architektonickou studii
parkovacího domu, kterou vypracovala firma Regioprojekt s.r.o.
Hlavním záměrem stavby nového dvoupodlažního parkoviště
o kapacitě 98 míst je navýšení
parkování v prostoru hlavního
nádraží a v bezprostřední blízkosti OD Korál.
O hospodaření města informovala vedoucí ekonomického
odboru Hana Hlaváčková. V následné diskuzi se občané nejvíce zajímali o osud polikliniky a
nemocnice, o budoucnost domů,
které vlastní pan Horsky a o žádosti o dotace na další rekonstrukce prostor zámku.
V Boleticích vyslechl primátor
František Pelant a další představitelé města problémy, které nejvíce trápí obyvatele této lokality.
Otázky směřovali převážně na
zlepšení okolí panelových domů,
nedostatek hracích prvků pro děti
a situaci v pečovatelském domě.
Obyvatelé upozornili také na
úklid veřejných prostor nebo nedostatečně značené přechody pro
chodce.
„Pokusíme se umístit více odpadkových košů ve spolupráci se
zástupci místních obyvatel, ale
máme obavy, že situaci to nevyřeší. Není nic jednoduššího, než

odpadek odhodit do nejbližší
popelnice.“ doplnil Tomáš Martinček.
Ředitel městské police Marcel Horák odpovídal, kromě
jiného, na dotazy týkající se
asistentů prevence kriminality.
„S potěšením vnímám fakt, že
práce asistentů je víceméně pozitivně přijímána. S obyvateli
Boletic jsme si vysvětlili některé
záležitosti, které se týkají jak práce asistentů, tak i strážníků městské policie. Oceňuji to, že občané jsou v tomto směru všímaví
a dokážou upozornit na některé
nedostatky. Vše, co jsme prodiskutovali na setkání, beru jako významné podněty pro to, abychom
práci asistentů a strážníků dokázali zefektivnit a nasměrovat je
do míst, kde je občané aktuálně
potřebují,“ řekl Marcel Horák.
Podněty od občanů se bude vedení města dále zabývat. Primátor v závěru diskuze slíbil, že se
podobné setkání zopakuje. (smk)
MĚSTO DĚČÍN

Z PRAVODAJ
Informační čtrnáctideník pro občany statutárního města Děčín

Své náměty, připomínky a dotazy můžete posílat na adresu:
tiskovy.mluvci@mmdecin.cz
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Město vnáší pořádek do tržiště a tržních míst

Od prvního dubna zajišťuje nově správu tržních míst ve městě odbor místního hospodářství a majetku. Město dále připravuje změnu ve výši poplatků za pronájem tržního místa a také nechalo zpracovat studii na vylepšení prostoru tržnice na Husově náměstí.
me zastupitelstvu. Také připravujeme vylepšení prostoru tržnice na Husově náměstí,“ doplnil
primátor města František Pelant.
Na zkulturnění a zlepšení vhledu
tržního místa a stánků na Husově
náměstí v Podmoklech nechalo
v současnosti město zpracovat
studii a s úpravami počítá již
v letošním roce. Plánuje pořídit
stánky za cca 300 tisíc Kč.
Provozovatel tržiště
a tržních míst:

Foto: Markéta Lakomá

Pracovnice, která má na starosti
agendu zeleně ve městě, se nyní
stará i o všechna tržní místa na
území města. Jejím úkolem je
organizace, přidělování, výběr
tržního místa a také stanovení poplatku. Jeho výše vyplývá z obecně závazné vyhlášky 12/2010
o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství. „Touto
změnou chceme především vnést
pořádek do využití tržních míst
ve městě a také do jejich zpoplatnění podle platné vyhlášky,“ řekl

Tomáš Martinček, vedoucí odboru místního hospodářství a majetku města. Prodejci platí za zábor
veřejného prostranství 60 Kč za
m2 a den. Tato částka se hradí
již od roku 1999 na veřejná prostranství v centru města a od roku
2003 pak na celém území Děčína.
„Snažíme se pro prodejce vytvořit podmínky, které budou pro ně
přijatelné, proto v současnosti
přehodnocujeme výši poplatku
a v co nejkratší době změny ve
prospěch prodávajících předloží-

Sanace skály

Skalní masiv na Labském nábřeží u Tyršova mostu prošel
sanací.
Sanační práce obsahovali očištění masivu od volných kamenů a drobné náletové vegetace, kotvení masivu, podezdění
a plombování.
Celkové náklady na sanaci byly
1 059 536,98 Kč. Město získalo
dotaci z Operační programu Životní prostředí v celkové výši 953
583,27, z toho částka 900 606,43
je z Evropské unie, 52 976,84 ze
státního rozpočtu. Město ze svého rozpočtu hradilo 105 953,71
jako povinnou spoluúčast. (smk)

Statutární město Děčín
se sídlem Magistrát města Děčín
Mírové nám. 1175/5
405 38 Děčín IV
IČO: 00261238
Odbor místního hospodářství
a majetku města
Ing. Zdeňka Švirlochová
412 593 230
604 210 286
zástupce:
Michaela Holubová
412 593 232
Doba provozu:
celoročně
Úřední hodiny:
pondělí – pátek
8,00 - 9,00
(romi)

Foto: Zdeněk Čvančara

REALITY OFFICE

Byt 3+1/OV/L, DC 6
cena: 840.000,- Kč

RD 5+1, Jílové
cena: 4.600.000,- Kč

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

EV
A
SL
J
PR
OD
E

PR
OD
EJ
Pr

on

áj
em

Byt 2+1/OV, DC 2
cena: 750.000,- Kč

1+1/cihla, DC 3
nájem: 6.000,- Kč/měsíc

RD 4+1, Dobrná
cena: 1.595.000,- Kč

RD 3+kk, DC 2
2.000.000,- Kč
PR
OD
EJ

PR
OD
EJ

RD 2x 2+1, Benešov
cena: 940.000,- Kč

Chalupa, Stará Oleška
cena: 999.000,- Kč

RD Ovesná u Benešova
2.200.000,- Kč
PR
OD
EJ

PR
OD
EJ

Byt 3+1/L/OV, Děčín 1
cena: 1.100.000,- Kč

www.realityoffice.cz

PR
OD
EJ

PR
OD
EJ

Byt 4+1/L/OV, Březiny
cena: 1.045.000,- Kč

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

PR
OD
EJ

PR
OD
EJ

Nebyt. prostory
70m2+100m2, DC 3

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

PR
OD
EJ

Pr

on

áj

em

U Plovárny 1262/17, 405 01 Děčín

Byt 3+1/2L/OV, centrum DC 1
cena: 1.550.000,- Kč
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Cvičení jednotek požární ochrany
Dne 11. dubna dopoledne se
uskutečnilo taktické cvičení jednotek požární ochrany, kterého se
zúčastnily kromě profesionální
jednotky hasičského záchranného sboru také dvě jednotky sboru
dobrovolných hasičů statutárního města Děčín, a to z Boletic a
Křešic. Námětem cvičení bylo
uhašení požáru vzniklého v areálu bývalé Fruty v Křešicích. (rm)

Výzva pro pronajímatele a nájemníky
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR žádá o spolupráci při sběru
údajů pro zpracování mapy nájemného pronajímatele a nájemníky.
Tato spolupráce spočívá ve vy- 1.3. 2009 doposud. Dotazník pro
plnění dotazníku uveřejněného pronajímatele i nájemníky a pona stránkách ministerstva. Mapu kyny pro vyplnění a odeslání je k
nájemného zpracovává pro MMR dispozici na www.mmr.cz/mapaInstitut regionálních informa- najemneho. případné dotazy zodcí, s.r.o. . K tomu je nutné shro- poví koordinátorka pro sběr dat,
máždit a statisticky vyhodnotit Ing. Hana Palbuchtová, Tel. 542
dostupné údaje o výši skutečně 212 597, 542 523 213 (po – pá –
sjednaného nájemného v nájem- 9-16 h). (romi)
ních smlouvách za období od

Regulace populace
„městských“ holubů pokračovala
Odchyt zdivočelých městských holubů do odchytových zařízení
v Děčíně skončil 24. ledna. Celkem bylo odchyceno, utraceno a kafilerně zpracováno 320 holubů.
Odchyt provedla odborná firma
po dohodě s městem a vlastníky
dotčených objektů po dobu asi
dvou měsíců v 5 lokalitách - Děčín I-Děčín, ul. Tyršova, Děčín
II-Nové Město, areál ZZN, Děčín XXXII-Boletice n. L., sídliště, Děčín IV-Podmokly, okolí
budovy bývalého hotelu Grand
a Děčín V-Rozbělesy, ul. Ústecká. Vzhledem k opakovaným
podnětům a provedeným kontrolám bylo zjištěno, že v Děčíně XXXII-Boletice n. L. se po
ukončení akce stále nachází hejno cca 100 ks jedinců. Z tohoto
regulace v době od 01.02.2011
do 30.03.2011 v pokračovala.
Odchyt v této době byl proveden
kromě sídliště v Boleticích také
v lokalitách Děčín I-Děčín, ul.
Tyršova a Děčín II-Nové Město,
areál ZZN. V tomto období bylo

odchyceno 181 holubů.Náklady
na obě akce činily celkem 179 tis.
Kč. V současné době se v Děčíně
nevyskytuje větší hejno holubů
(nyní evidujeme cca do 20 ks).
Dle aktuální situace budeme pokračovat v další regulaci v podzimních měsících 2011.
Problémem lokalit, kde se holubi
úspěšně množí, je jejich krmení,
čímž mimo jiné dochází často ke
znečišťování veřejného prostranství, což je dle zákona postižitelným přestupkem, a umožnění
hnízdění na půdách, římsách,
balkónech, aj.
Řešením této problematiky se
zabývá odbor životního prostředí děčínského magistrátu, kam je
možné zasílat veškerá oznámení
týkající se problémů s přemnožením „městských“ holubů. (mm,
romi)

Divadýlko Na Stráni pojede do Svitav Rozpis služeb zubní pohotovosti
duben - květen 2011
Datum		

Děčínský soubor Divadýlko Na Stráni postoupil se svým představením „Když havranům mrznou nohy…,“ do národního kola
přehlídky dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů Dětská scéna 2011.

Stomatolog		

23. -25. 4. 2011 MUDr. Křemen Adolf
					
30. 4. - 1. 5. 2011 MUDr. Sudová Olga
					
7. - 8. 5. 2011
MUDr. Vojtěch Vladimír
					
14. - 15. 5. 2011 MUDr. Bolfíková Renata
					
					
21. -22. 5. 2011 MUDr. Janda Zdeněk
					
					
28. - 29. 5. 2011 MUDr. Charvát Tomáš
					
Ordinační hodiny:
					

08: 00 – 11: 00 hod.

Adresa+Kontakt

Teplická 270
Jílové, 412 550 343
Fügnerova 600/12
Děčín I, 412 513 989
U Plovárny 1190/14
Děčín I, 412 502 216
Varšavská 1863/7
Děčín VI-Letná,
737 501 440
Čs. legií 1083/10
Děčín IV - Podmokly
412 532 216
U Přívozu 18/4
Děčín III-Staré Město
412 511 619

Rozpis je aktualizován dle podkladů od stomatologů, přesto ale doporučujeme
správnost uvedených informací před návštěvou lékaře vždy telefonicky ověřit.

Cyklostezka slouží také záchranářům Na Starém Městě
otevřela nová kavárna
S přibývajícími slunečnými dny roste i počet cyklistů a bruslařů,

kteří využívají cyklostezku mezi Prostředním Žlebem a Čertovou Klidné posezení v příjemném nekuřáckém prostředí nabízí nová kavárVodou. Tato stezka slouží zároveň jako jediná přístupová komu- na, kterou otevřelo Křesťanské společenství Jonáš v Rakovnické ulici.
nikace složkám integrovaného záchranného systému do Dolního
Práci zde našlo sedm osob, dalších sedm zatím navštěvuje rekvalifikační kurz, po jeho ukon„Jedná se o vozidla záchran- nepříjemnostem,“ sdělil vedoucí
čení bude kavárna zaměstnávat
ných složek, kterým jejich roz- oddělení krizového řízení magis14 občanů našeho města, kteří
měry neumožňují průjezd že- trátu Richard Musil.
dlouhodobě nemohli najít práci.
lezničním viaduktem v Čertově
Vozidla složek integrovaného
Útulné prostředí kavárny s dětVodě. Z tohoto důvodu se mo- záchranného systému jsou voským koutkem ocení maminky
hou sportovci potkat například zidla s právem přednostní jízdy.
s dětmi stejně jako senioři. Otevírací doba kavárny s wifi anténou
s požární technikou. Navíc k mi- Je proto nutné jízdu záchranje v pondělí až v pátek od 9 do 19
mořádné události, u které bude ných složek plně respektovat
hodin, v sobotu od 10 do 19 honutný zásah záchranářů, může do- a umožnit jim bezpečný a plynulý
Díky projektu, který podporuje din, v neděli od 12 do 19 hodin.
jít i na samotné cyklostezce, třeba průjezd, tedy sesednutím z kola dlouhodobě nezaměstnané, moh- Prostory je možné využít také k
ke zranění bruslaře, požáru trávy a uvolněním komunikace. (lsz)
lo toto společenství otevřít vlast- rodinným, či firemním oslavám
v její blízkosti a k podobným
nebo pracovním schůzkám. (smk)
ní výrobnu a kavárnu.

POLICEJNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
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Poplácal a sebral
Svérázným způsobem připravil o mobilní telefon v hodnotě patnácti stovek
jednoho
muže
přímo na ulici v Děčíně šestačtyřicetiletý výtečník. Vrazil do něho a
během následného omlouvání a poplácávání mu jej vytáhl z kapsy. V
pátek se dočkal odměny v podobě
podezření ve zkráceném přípravném řízení, které si vyslechl z úst
děčínských policistů z železničního
oddělení. Vzhledem k tomu, že se
jedná o recidivu, hrozí filutovi až
tříleté vězení.
Projížďka cizím vozem
má nepříjemný dojezd
Projet vozem se zachtělo devatenáctiletému mladíkovi. Využil situace, kdy navštívil se svou babičkou
myčku, kdy po očistě nechal dveře
spolujezdce odemčené. Klíček od
zapalování u sebe měl, takže zbývalo už jen nasednout a hurá do ulic.
To také v pátek ve večerních hodinách udělal. Teď z toho má polízanici v podobě podezření z přečinu
neoprávněného užívání cizí věci.
Za ten nabízí trestní zákoník až dva
roky odnětí svobody.
A zase ty markety
O tom, že v supermarketu nestačí
mít batoh jen u sebe, ale ještě i na

očích se v sobotu přesvědčila jedna nakupující v Děčíně. Neznámý
lapka využil příležitosti a vylovil
jí z něj peněženku s hotovostí, platebními kartami a doklady. Policisté
opět varují zákazníky na nutnost co
největší obezřetnosti. Zloději jsou
velmi dobře vycvičení a batoh, či
kabelku nestačí jen pověsit přes
rameno. Je nutné mít věci neustále
pod kontrolou.zkráceného přípravného řízení, ve kterém jim muži
zákona z obvodního oddělení sdělili
podezření z krádeže vloupáním.

Dne 10.4.2011
v 06.05 hod. zastavila
hlídka
MP v DC4 v ul.
Plzeňská vozidlo
Toyota černé barvy, jehož řidič na sebe upozornil
tak, že při spatření vozidla MP začal vysokou rychlostí ujíždět. Jako
řidič byl zjištěn třiadvacetiletý muž
z Bulharska. Hlídka při prvním kontaktu s řidičem zjistila, že je silně
opilý. Proto byla přivolána hlídka
PČR, která provedla orientační dechovou zkoušku, která podezření
Pil, boural a ujel
potvrdila. Řidič nadýchal více než 2
Do oplocení jednoho domu v Dě- promile. Událost si převzala k dalšíčíně narazil včera v podvečerních mu řešení PČR.
hodinách osobní automobil. Zřejmě
proto, že devětačtyřicetiletý řidič, Dne 10.4.2011 v 0.25 hod. oznámil
který seděl uvnitř, nebyl z nejstříz- občan, že vidí v areálu firmy v DC4
livějších, díky čemuž nepřizpůsobil tři osoby, které patrně kradou. Na
rychlost stavu vozovky a vzápětí se místo byly vyslány dvě autohlídocitl mimo ni. K tomu, co provedl, ky MP. Po příjezdu hlídky na mísse však nepostavil čelem a z místa to spatřili strážníci v areálu firmy
karambolu dezertoval. Ne daleko, muže, který se schovával za sloup u
protože zhruba po stu metrech byl brány. Když muž spatřil vystupující
zadržen hlídkou strážníků. Policisté strážníky, dal se na útěk směrem ke
posléze dali výtečníčkovi dýchnout kolejišti. Ve stejný moment vyběhli
do přístroje a ten na něj prozradil zpoza budovy další dva muži, kteří
přes dvě promile alkoholu. Pak už si rovněž utíkali směrem ke kolejím.
vyslechl podezření z ohrožení pod Na výzvy hlídky MP k zastavení
vlivem návykové látky ve zkráce- nereagovali. Druhá autohlídka MP
ném přípravném řízení a nyní může dostala od zakročující hlídky inforpřemýšlet, stálo-li to za hrozbu až maci, kterým směrem muži utíkají.
tříletého vězení.
Obě hlídky pak společně podezřelé
muže zadržely v DC4 v ul. Uhelná.

Jednalo se o tři muže z Děčína ve
věku dvaadvacet až sedmačtyřicet
let. Následně bylo zjištěno, že v areálu firmy, odkud muži utekli, byly
nalezeny 3 hromady nařezaných
železných trubek, podle hlídky MP
šlo o cca 100 kg železa. Zadržené si
na místě převzala k dalším úkonům
Policie ČR.
Dne 6.4.2011 v 01.17 hod. oznámil
občan z DC3 štěkající psi v jednom
z bytů, což oznamovatele ruší. Na
místo byla vyslána hlídka MP, která zjistila, že do bytu právě vstupovaly dvě značně opilé osoby, které
se vracely z restaurace. Jednalo se
o osmatřicetiletého muže a jeho o
deset let mladší přítelkyni. V bytě
se dále nacházely tři plačící děti ve
věku čtyři a pět let a teprve čtyřměsíční kojenec. Rodiče dětí je nechali delší dobu bez dozoru a odešli
konzumovat alkohol do nedaleké
restaurace. Na místo byla přivolána
hlídka PČR, která u ženy provedla
orientační dechovou zkoušku, která
ukázala 3,35 promile. OSMP byla
kontaktována pracovnice z oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Magistrátu města Děčín, která po
posouzení situace rozhodla, že děti
budou do rána spát u matky opilé
ženy. Další úkony ve věci bude činit
Policie ČR a orgán sociálně právní
ochrany dětí.s vysvětlením, jak ve
věci dále postupovat.

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

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.

TÉMA
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Dětská hřiště projdou opravami

Město chystá systém řízení bezpečnosti na dětských hřištích. Na
všech budou provedeny opravy herních prvků a postupně bude
vyměněn písek. Město má v současné době ve správě 17 hřišť.
Dětská hřiště ve všech částech
města jsou hojně navštěvována
dětmi a jejich rodiči. Pro zvýšení
komfortu a bezpečnosti připravuje město opravy herních prvků,
na některá z hřišť jsou umístěna mobilní WC, postupně dojde
k výměně písku, doplněny budou
odpadkové koše.
„V letošním roce chceme zavést
systém řízení bezpečnosti na dětských hřištích, které máme ve své
správě. Systém spočívá v garantovaném dozoru s kooperací pověřených vyškolených osob pro provádění běžných a provozních kontrol

a odpovídající údržby,“ vysvětlila Zdeňka Švirlochová, z odboru
místního hospodářství a majetku
města.
Pravidelnou každodenní údržbu provádí zaměstnanci Střediska
městských služeb. Kontrolu herních prvků zajišťuje bezpečnostní
agentura.
Z důvodů dodržování hygienických norem jsou postupně
budována krytá pískoviště, nebo
jsou celá hřiště oplocována tak,
aby se maximálně zamezilo volnému přístupu domácích zvířat do
herního prostoru. (smk)

Obnova, rozšíření a zkvalitnění
sítě dětských hřišť

Foto: Zdeněk Čvančara

Hřiště na Vinici

Hřiště na
Labském nábřeží

Hřiště na Vinici, které je v krásFoto: Zdeněk Čvančara
ném prostředí mimo centrum města dostane nový písek, lanovka
Na Labském nábřeží je oblíbenové sedadlo, u prolézačky Mu- né hřiště ve tvaru Korzárské lodi,
čírna budou vybroušeny praskliny
které vyrobila firma Tomovy para předělány hrazdičky.
ky. Vzhledem k poloze hřiště je
také zde umístěno mobilní WC.
V nejbližší době dojde k opraFoto: Zdeněk Čvančara
vám tak, aby hřiště bylo pro děti
co nejbezpečnější.
S obnovou, rozšířením a především zkvalitněním sítě dětských
hřišť začalo město Děčín v roce 2006, kdy byla vybudována dvě
nová hřiště, a to v parku na Labském nábřeží a v parku v ulici
U Plovárny.
Rovněž se v roce 2006 podařila plůtků, které jsou nebezpečné nekompletní rekonstrukce dětského jen pro děti.
Na konci roku 2009 proběh- Foto: Zdeněk Čvančara
hřiště v parku v ulici Podmokelská. Všechna tři hřiště jsou inten- la u všech výše zmíněných hřišť
zivně využívána rodiči s dětmi, revize. Byly odstraněny závažné
stejně tak školkami a školními chyby na herních prvcích. Opravy
družinami.
proběhly na hřišti v ul. PodmokelV roce 2007 město dokončilo ská, Školní, U Plovárny, Příčná,
rekonstrukci čtyř dětských hřišť. U Kaple.
Na těchto hřištích byly vynaJsou to hřiště na Letné – v ulici
U Kaple, v Bělé - Družstevní ulici, loženy nemalé finanční prostředv ulici Školní a v ulici Dvořákova. ky na obnovu dopadových ploch.
V roce 2008 byla zrekonstru- Cenová nabídka je připravena na
Foto: Zdeněk Čvančara
ována hřiště na Starém Městě – hřiště v ulici Zemědělská v Křešiv ulici Příčná, v Křešicích, Hor- cích a na hřiště v Horním OldřiDětské hřiště v parku v ulici U
ním Oldřichově a Krásném Stu- chově.
Plovárny vzniklo již v roce 2006,
denci.
V roce 2010 se podařilo oplotit
v letošním roce dojde k opravám
V roce 2009 bylo obnoveno hřiště v Horním Oldřichově, kde Foto: Zdeněk Čvančara
poškozených herních prvků, nahřiště v Bynově, Březinách, DC na hřišti docházelo k velkým ško- Na dětském hřišti Dvořákova je příklad k výměně na lanovce PoIV – ul. Na Vinici, areál Střelnice dám způsobeným neukázněnými sestava Modrovousova věž, také letuše dojde k výměně ochranné
a v Bělé (Tělocvičná ul., Sněžnic- občany.
tady budou provedeny opravy, gumy na řetězu, na infopanelu
ká ulice). Ruku v ruce s opravami
Ke konci loňského roku posky- které brání dětem v bezpečném
budou doplněny kontaktní údaje
byla provedena likvidace starých tl odbor místního hospodářství hraní.
na provozovatele, na lavičkách
nebezpečných a evropským nor- a majetku města 280 tisíc korun
Opravena bude houpačka No- budou vybroušeny a vytmeleny
mám nevyhovujících herních prv- na začátek výstavby dětského sorožec. Vyhrabány a upraveny
ků a nevyužívaných zbytků klepa- hřiště v areálu DDM Boletice nad budou dopadové plochy herních praskliny. Na hřiště je umístěno
mobilní WC.
del, sušáků na prádlo a kovových Labem. (mm)
prvků.

Dětské hřiště
v parku v ulici
U Plovárny

Dětské hřiště
Dvořákova
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Přípravné třídy
na základních školách

Finále městské soutěže o historii
Děčína proběhne na zámku

Přípravné třídy, které existují na základních školách, jsou určeny pro předškolní děti se sociálním znevýhodněním, kteří mají
doporučení školského poradenského zařízení. Dle školského zákona mohou přípravnou třídu navštěvovat i žáci, jejichž rodiče
uvažují o odkladu povinné školní docházky, za předpokladu, že
toto vzdělávání vyrovná vývoj dítěte a je k dispozici doporučení
příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře
Přípravné třídy, které existují na formou kladen důraz na přirozezákladních školách, jsou určeny nost, na zdárný vývoj dítěte a na
pro předškolní děti se sociálním vytváření vhodných podmínek
znevýhodněním, kteří mají dopo- podnětných k učení dítěte v nejručení školského poradenského širším slova smyslu.
zařízení.
Absolvováním přípravné třídy
Dle školského zákona mohou je také z psychologického hledispřípravnou třídu navštěvovat ka velkým přínosem pro děti, ktei žáci, jejichž rodiče uvažují ré si postupně zvykají na prostřeo odkladu povinné školní docház- dí, které je v blízké budoucnosti
ky, za předpokladu, že toto vzdě- čeká, a zbavují se tak strachu či
lávání vyrovná vývoj dítěte a je stresu, který by se mohl při nástuk dispozici doporučení příslušné- pu do první třídy dostavit.
ho školského poradenského zaříV Děčíně rodiče mohou průzení a odborného lékaře.
běžně zapsat své dítě do následuCílem přípravných tříd je po- jících základních škol: ZŠ a MŠ
moci dětem roční systematickou Děčín VI, Školní ulice 1544/5,
přípravou k bezproblémové- ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo
mu vstupu na základní školu nám. 688/11, ZŠ Děčín XXXII,
a k tomu, aby se předešlo případ- Míru 152 a ZŠ Dr. M. Tyrše,
ným neúspěšným začátkům ve Děčín II, Vrchlického 630/5. Na
školní docházce.
těchto školách také podají bližší
Praxe ukazuje užitečnost těch- informace.
to tříd a lze je vřele doporučit
všem rodičům, kteří dbají o zá- Miroslav Klíma, předseda školjem svého dítěte a uvědomují si, ské komise
že v přípravné třídě je nenásilnou

V letošním roce se koná již šestý ročník soutěže „Historie Děčína“. Soutěže se účastnilo osm škol ve třech školních kolech.
Finále soutěže o historii města ale i o významných rodácích
proběhne 28. dubna na zámku. a osobnostech našeho společenŠestého ročníku se zúčastnilo ského života.
osm škol včetně víceletého gymNení důležité, kdo si nakonec
názia.
odnese vítězství a ceny z keVe třech školních kolech řeši- ramické dílny školního klubu,
lo pracovní listy o historii, ale hlavní je, že se najdou žáci, ktei současnosti našeho města a jeho ří mají o své město a dění v něm
okolí více jak 130 žáků. Nejlep- zájem. (js)
ších pět z každé školy postoupilo
do finále, kde se utká se svými
zaskoč na jedno, pětipivo
protivníky z dalších škol.
Každé družstvo musí vypracovat prezentaci, v letošním roce na
téma „Historie děčínské dopravy“, se kterou do finále vstupuje.
Labské
nábřeží
Soutěž se snaží zábavnou forDěčín
mou přinést žákům druhého stupjediný
ně informace nejen o stavbách,
točený v Děčíně
historii a vývoji našeho města,

Boletická noc s Andersenem

Jarní workshopy na stavárně
Poslední dubnový pátek se konají na děčínské stavební průmyslovce výtvarné workshopy.
Účastníci, jejichž věk není omezen, si mohou vybrat ze tří sekcí:
Architektura ve výtvarném umění
Středověká užitá keramika
Klasické stavební prvky z moderních materiálů (tesání z Ytongu)
Součástí každé sekce je krátký úvod k tématu, instruktáž a samostatná tvorba pod vedním lektora.
Začátek workshopu je 29. 4. v 15 hodin, cena 50,- zahrnuje použitý materiál i pomůcky a hradí se na místě před začátkem workshopu.Přihlášky najdete na adrese www.stavarnadc.cz nebo se můžete
osobně přihlásit na sekretariátu VOŠ a SPŠ stavební Děčín, ČSA 10,
Děčín 1.
Uzávěrka přihlášek je 25. dubna.

Křesťanská základní škola Nativity
přijímá žáky do šestých tříd
Křesťanská základní škola Nativity v září vstoupí to čtvrtého roku
své existence a opět rozšíří počty svých žáků o jednu šestou třídu.

Letošní aprílová Noc s Andersenem na ZŠ Děčín 32, určená žákům
6. ročníku, začala v 15.00 zasazením „Pohádkovníku“.
Z něj vyroste školní vánoční
jedlička. Potom si děti vylosovaly pohádkové postavy a podle
nich se rozdělily do skupinek. V
nich pak pracovaly v jednotlivých
dílnách – např. si pekly dobroty
k snídani, vyráběly záložky do
knížky, psaly příběhy k obrázkům, hrály stolní hry. Šesťáci si
poslechli dvojí čtení na dobrou
noc, před stezkou odvahy zhlédli strašidelný film. Do spacáků
zalézali kolem půlnoci, ale plni

zážitků usínali jen pomalu. Ráno
si všichni pochutnali na vlastnoručně upečené snídani, každý dostal na památku andersenovskou
pohlednici a v půl deváté jsme v
pořadí již čtvrtou Noc s Andersenem ukončili. Všichni odcházeli
spokojeni, a kdo se zúčastnil, ten
určitě neprohloupil!
Foto na:
https://picasaweb.google.com/zsboletice/NocSAndersenem2011#

Tato škola je výjimečná nejen
kvalitou výuky, ale i příjemnou
rodinnou atmosférou a bezpečným prostředím, které vylučuje
šikanu. „Ve škole Nativity mám
dobré kamarády a učitelé jsou
tady přátelští“, uvedla například
při hodnocení školy jedna žákyně
sedmého ročníku. „ Učitelé tady
víc pomáhají žákům.“, napsala
další.
V každé třídě je pouze 12 žáků,
je tedy snazší realizovat individuální přístup ke každému žáku.
Součástí programu školy je bezplatný školní klub, ve kterém si
žáci mohou vybrat z celkových
19 zájmových činností. „Na škole se mi líbí, že si tu můžeme
dělat úkoly a nemám toho moc
na doma“, pochvaluje si žákyně, která dosáhla vynikajících

výsledků v nedávných SCIO testech.
Škola Nativity má v názvu slovo
„křesťanská“, ale všichni její žáci
a příznivci vědí, že není pouze
pro křesťany. Je přístupná všem
dětem, které mají potenciál jednou studovat na střední škole,
a vyhovuje jim spíše menší kolektiv.
Nejedná se tedy o předávání
víry. Nativity staví na křesťanských hodnotách, jako je úcta
vůči člověku, prostředí a životu.
Přijímací řízení pro zájemce se
koná 30.5.2011.
Přihlásit se můžete přes webové stránky školy www.nativity.cz
nebo přes e-mail skola@nativity.
cz Den otevřených dveří se koná
28.4.2011. (jv)
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Základní škola na Kamenické
slaví výročí
V letošním roce oslaví Základní škola Kamenická významné výročí založení. Oslavy začnou již koncem dubna koncertem pěveckých sborů školy v Městské knihovně.
Základní škola Kamenická, jako
první česká škola na pravém břehu Labe, bude v září letošního
roku slavit 75 let svého otevření.
Oslavy proběhnou ve třech časových úsecích. První část oslav
se koná 28. dubna v 17 hodin v
Městské knihovně v Děčíně, kde
proběhne koncert pěveckých sborů školy spojený s vystoupením
nejlepších recitátorů a řečníků.

Vstupné je symbolických 20 Kč.
Těšit se můžete na známé české písně, sólovou trubku, Vojtu
Hubatku se svým výstupem „Ze
života osobního automobilu“, se
kterým vyhrál regionální kolo
Mladého Démosthena nebo na
druhé duo z krajského Skřivánka Terezu Urbánkovou a Viktora
Nováka. (js)

Vynikající úspěch gymnastů z Březovky

Dne 4. dubna 2011 se konal ve sportovní hale Gymnázia v Ústí
nad Labem Krajský přebor ve sportovní gymnastice.
Družstvo chlapců ve složení
Jiří Hypša, Daniel Barták, Zdeněk Hartman a Ondřej Vrabec
(všichni z 8. ročníku) obsadilo vynikající 1. místo. Chlapci
předvedli zdokonalené výkony
a opět vyhráli, postupují do republikového finále, které se koná
17. 4. 2011 v liberecké sportovní hale. Chlapci, děkujeme za
skvělou reprezentaci školy a také
paní učitelce Mgr. P. Kopejskové za jejich přípravu na soutěž.
Mgr. Iva Košková, ředitelka
ěHGLWHOpDĜHGLWHON\PDWHĜVNêFKD]iNODGQtFKãNROY'ČþtQČ
SRGRKRGČVRGERUHPãNROVWYtDNXOWXU\0DJLVWUiWXPČVWD'ČþtQ

VWDQRYXMt
SRGOHRGVW]iNRQDþ6E
RSĜHGãNROQtP]iNODGQtPVWĜHGQtPY\ããtPRGERUQpPDMLQpPY]GČOiYiQtYSODWQpP]QČQt

= È3,6

'20$7(ě6.é&+â.2/9 'ċýË1ċ
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=iSLVGČWtVHEXGHNRQDWYHYãHFKPDWHĜVNêFKãNROiFKY 'ČþtQČ
'R PDWHĜVNp ãNRO\ VH SĜLMtPDMt GČWL YH YČNX ]SUDYLGOD RG WĜt GR ãHVWL OHW SRGOH SĜHGHP VWDQRYHQêFK NULWpULt
ĜHGLWHOHPĜHGLWHONRXãNRO\
5RGLþH ]iNRQQt]iVWXSFL NWHĜtSĜLMGRXV GČWPLN ]iSLVXV VHERXSĜLQHVRX
 REþDQVNêSUĤND]
 Y\SOQČQRXåiGRVWRSĜLMHWtGtWČWHN SĜHGãNROQtPXY]GČOiYiQt
 URGQêOLVWGtWČWH
 FL]LQFLSĜHGORåtSRWYU]HQtRSRYROHQtN WUYDOpPXSRE\WXQDGREXGHOãtQHåGQĤ
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9êWYDUQiSUiFHGČWt] PDWHĜVNpãNRO\'ČþtQ,,5LHJURYDXO

Migrace žab na Maxičkách
Žáci ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, kteří bydlí na Maxičkách, si v letošním roce ohlídali instalování fóliových plotů, které brání migraci žab přes silnici, na které velmi často skončily přímo pod koly
projíždějících aut.
lesné výchovy,“ doplnila Ludmila
Svobodová.
Vzdálenost k rybníčku nebo
tůňce překonávají žáby poměrně
lehce, pokud jejich putování není
přerušeno asfaltovým pruhem vozovky, kterou v krátkých intervalech projíždějí auta.
Překonat sedmimetrovou šířku
trvá obojživelníkům i 10 minut.
Někdy se dokáží zastavit na mno„Zjistili jsme, že záchranný trans- hem delší dobu, většinou uprofer žab na jarním reprodukčním střed silnice.
Provoz žabího společenstva
tahu je organizován Správou
byl dvousměrný. Jedni putovali
CHKO Labské pískovce.
Po telefonické domluvě a po k vodě a část, která již ve vodě
týdenním čekání na déšť, do- zanechala svoje potomstvo, se
provázený zvýšením denních vracela zpátky do lesa. „Ze sběra zejména nočních teplot jsme se ných nádob jsme vybrali většinou
dočkali,“ řekla Ludmila Svobo- spárované dvojice tvořené velkou
dová, učitelka ZŠ Dr. Miroslava samičkou a mnohem menším saTyrše. Třídy IX. A, IX. B, VII. mečkem, který se usilovně držel
A a VI. B si přímo v praxi vy- na jejím hřbetě.
Přes silnici jsme je bezpečně
zkoušely statistické monitorování
a přepravu žab k vodě. „Vybavili přenesli a vypustili do většího
jsme se vhodným oblečením včet- rybníka,“ dodala Svobodová. Po
ně gumových rukavic a nedočka- skončení námluv se musely žáby
(většinou ropuchy hnědé a skově vystoupili z autobusu.
Pro bezpečnost na silnici a v kani) vrátit stejnou cestou zpět do
její těsné blízkosti jsme si oblékli lesa.
rozlišovacími dresy z kabinetu tě- (ZŠ Dr. M. Tyrše)
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Výstava skalniček a okrasných dřevin
Oblastní muzeum a Klub
skalničkářů Primula Děčín
Vás zve na tradiční výstavu
skalniček a okrasných dřevin
do atriové zahrady Oblastního
muzea v Děčíně.
Výstava se koná ve dnech
1.- 4.5.2010 od 9 do 17 hodin.

Neděle
14:00
-

15:50

kapitan@labskaplavebni.cz
Tak trochu
jiný cyklobus,
než17:00
na který jste
zvyklí,12:00*
bude na Dě17:00
12:00*
16:30**
17:00
17:00
17:00
čínsku od letošní sezóny provozovat Jan Chabr.

Ceník, trasy, podrobnosti a foto- šetrně odvézt i cyklovografie najdete na webových strán- zík pro děti nebo handbike.
Pokud jedno z vozidel bude
kách www.cyklobus.eu nebo na
volné, tak bude pro cyklisty přitelefonu +420 603 213 063.
Tento cyklobus bude fungovat pravené na parkovišti na levém
především na zavolání nebo ob- břehu Labe pod Tyršovým mosjednání e-mailem a odveze vás tem. Tuto službu můžete využít
ebni.cz
kapitan@labskaplavebni.cz
dle domluvy téměř kamkoliv, i jako cyklotaxi při nepředvídavyzvednutí cyklistů je možné telných událostech na cestě (dei přímo v místě bydliště. Do- fekt, neodhadnutí času plánovaprava cyklistů bude zajišťována né trasy nebo nepříznivé počasí)
dvěma osmimístnými vozidly. a také jako doprovodné vozidlo
Každé vozidlo bude vybaveno na dálkových trasách.
osmi držáky kol a k dispozici bude (Cha)
i vlek na kola. Na vleku lze

-

15:50

12:50**

15:50

11:30

12:30**

15:50

10:50*

11:45**

15:30

12:30**

Novinka
pro cyklisty:
10:50* 15:20**
15:50
15:50
Cyklotaxi
v
Děčíně
Infolinka: 777 037 379 www.labskaplavebni.cz

10:30

-

15:30

15:50

čt 28.04./19:00 / D2

Neděle
9:30
11:00**

Neděle
14:00
-

15:50
17:00

-

MUŽ Z KRAJE LA MANCHA
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22.4.
20 let Druhé Trávy
/pá/22.00 / vstupné 200/250 Kč

Bluegrassová Druhá tráva slaví dvacítku. Od svého vzniku
je řazena mezi špičku na folk a country scéně,a to nejen u nás.

23.4.
Romario & Joe Harper
/so/22.00/ vstupné 50 Kč

latin, reggae, jazz, soul, funk, broken beat, drum´n bass,
break, pod ikonou World music, míchá osobitým stylem
Romario za doprovodu Joe Harpera, znamenitého hráče
na brumli a zpěváka alikvótních tónů.

24.4.
Napszyklat

/ne/22.00/ vstupné 80/100 Kč

+ INK MIDGET & PJONI
Trio z polské Poznaně Napszyklat je házeno do škatulky
hip-hopu. Hlavně jsou ale agresivní kapelou. Vystoupí
s nimi slovenské elektronické duo Ink midget & Pjoni.
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Zápis do intenzivních
týdenních letních hudebních kurzů
operní pěvkyně Mgr. Emy Hubáčkové
PRO DĚTI 3 - 7 LET (3. ROČNÍK)
• Zveme děčínské předškoláčky
od tří let do pravidelných Hudebních kurzů a Intenzivních týdenních letních hudebních kurzů
operní pěvkyně Mgr. Emy Hubáčkové
• Děti zde získají řadu hudebních
vědomostí, dovedností a návyků
prostřednictvím specielní metodiky
• Specielní metodika, zajímavé po-

Děčín bude opět pálit čarodějnice
na nábřeží

Velké Pálení čarodějnic s bohatým programem se i letos uskuteční poslední dubnový večer na Smetanově nábřeží.
Děti mohou malovat obrázky prut,“ vyjmenovává pořadatel Jiří
čarodějnic a před zapálením vel- Klement. Připraveny budou i dalké vatry je připíchnout na dřevo, ší dětské atrakce a na podiu bude
aby spolu s ním obrázky shořely. po celou dobu hudební program.
„Ze všech obrázků navíc vy- Akci podporuje i město Děčín,
bereme pět nejhezčích nebo na- které na její konání přispělo 30
opak nejšerednějších čarodějnic tisíci korunami.
a jejich autoři dostanou odměnu.
Pálení čarodějnic na SmetaRadost určitě uděláme i ostatním nově nábřeží začíná v sobotu 30.
dětem, protože celý program je dubna v 16 hodin. Hlavní oheň
zaměřen především na ně. Chys- bude zapálen kolem 18 hodiny
táme zábavné soutěže o sladké a vše skončí ve 22 hodin. Hned
odměny. Opět si budou moci druhý den se na stejném místě
koupit buřta s hořčicí a opéci koná tradiční 1. máj od 11 do 17
si ho nad některým z menších hodin. (pwt)
ohýnků. Půjčíme jim k tomu i

Tenisový turnaj v Děčíně
O velikonočním víkendu se do
Děčína sjedou tenisté z celé České republiky. Od 22.4. do 25.4.
2011 se na kurtech v ulici Práce
koná již 38. ročník tradičního
turnaje, který je také kvalifikací
na Mistrovství České republiky.

Přihlášeno je 67 hráčů. Vítěz turnaje bude znám v návaznosti na
počasí v pondělí 25.4. nebo úterý
26.4. 2011. Turnaj pořádá Sportovní klub Děčín pod záštitou primátora města. (romi)

Akce Mateřského
centra Rákosníček
Kurzy zdravého rodičovství 1. - 20.4. 16:00
Kurzy zdravého rodičovství 2. - 28.4. 16:00
Čarodějný průvod městem - 29.4. 9:30 – 12:00
KROK K ZAMĚSTNÁNÍ- Poradenství zaměřené
na návrat na trh práce - 6.5. 8:00 – 12:00
Kurz – Metodika cvičení kojenců a batolat - 7.5. 9:00 – 16:00
“Přijďte pobejt“ aneb den otevřených dveří v MC 19.5. 9:00 – 12:00
Akreditovaný kurz ZÁKLADNÍ ZNALOSTI MONTESSORI
PEDAGOGIKY – 3 víkendy - 28.29.5.,11.12.25.26.6 –
Pohádková cesta - 31.5.– 9:30 – 12:00
Dny pro děti v MC Rákosníček - 1. – 3.6. –9:00 – 12:00

stupy, individuelní přístup, výborné výsledky, spolupráce s rodiči
• Kurzy probíhají v prostorách
ZUŠ Děčín, Čs. legií 243/29
ve dnech 4.7.2011 - 8.7.2011
v čase 9.00 - 12.30
• Informace k Zápisu:
Mgr. Ema Hubáčková
tel.: 604 50 31 96
e-mail: Emma.Emma@seznam.cz

KULTURA A VOLNÝ ČAS

strana 12

Levi´s show 3 přiveze do Děčína
kapelu Charlie Straight
R
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Nejúspěšnější kapela loňského předávání hudebních cen Anděl je hlavním lákadlem již třetí Levi´s show, která ovládne v sobotu 7. května děčínský klub Škuner.
R

Charlie Straight ocenění za album roku (She´s a Good Swimmer), za videoklip
roku (Platonic Johny) a za objev roku. Hodinu a půl trvající koncert Charlie Straight
bude okořeněn speciální soutěží s touto kapelou.
Na akci nebudou chybět i další soutěže o atraktivní ceny, především se ale všichni
mohou těšit na módní show a kvalitní DJ´s. Ozdobou přehlídkového mola bude modelka a Miss České republiky roku 2002 Kateřina Průšová. O hudební doprovod
se postará DJ´s projekt SoundPhonique, alias Marshall & Baahra, který předvede rytmické, dynamické funky rytmy. DJ´s duo vystupuje například v pražských
klubech Roxy, Radost FX, Duplex, Mecca, SaSaZu, či Studio 54. Večerem bude
provázet známý moderátor a připravené bude i půlnoční překvapení.
Vstupenky na Levi´s show 3 je možné zakoupit na portálu www.vstupenkadecin.cz
nebo v děčínském obchodě 8In Fashion Era v ulici Prokopa Holého.Kdo přijde po
akci nakoupit do tohoto obchodu, získají 20 procent slevu na nezlevněné zboží.
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Box přilákal přes tisíc diváků
Jako mimořádně vydařený hodnotí organizátoři galavečer boxu,
který se uskutečnil v soboru 9. dubna v prostorách děčínského
kulturního a společenského domu Střelnice.
Odhadovaný počet návštěvníků
podle organizátorů přesáhl jeden
tisíc. V mezinárodním ČeskoSlovenském turnaji jasně dominovali tuzemští boxeři. Turnaj
skončil jasným vítězstvím 12:6
ve prospěch českých boxerů.
„Všem českým i slovenský
boxerům bych chtěl velmi poděkovat. Zvláštní poděkování
si ovšem zaslouží náš děčínský

Marek Keleši, který nastoupil do
ringu i přesto, že proti sobě měl
soupeře z vyšší váhové kategorie,“ řekl Václav Němeček ze
Sportovního klubu Městské policie Děčín, který turnaj pořádal.
Zdůraznil, že poděkování patří i
všem divákům a fanouškům, kteří na děčínské Střelnici vytvořili
výbornou atmosféru. (tp)
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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



Tak jsme to dotáhli až k premiéře

Divadelní spolek Karla Čapka nastudoval frašku z carského Ruska Triumf od Ivana Andrejeviče Krylova.

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

Foto: Jirka Stejskal

Do pokojného ruského carství vrthne německý princ
Trumf se svou armádou. Car
Vakula, aby svou zemi zachránil, mu nabídne ruku své dcery, kněžny Sentimenty.
Ta ale bezmezně miluje bázlivého prince Šantalu. Jak vše
dopadne se dozvíte z této zá-

bavné frašky...
Premiéra divadelní hry, která veselou formou kritizuje
a ukazuje život v carském
Rusku uvidíte 27. dubna
v Městském divadle Děčín od
19 hodin.		
(smk)
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INZERCE
konzultace zdarma . kompletní realizace zakázky . zaručená kvalita služeb . nízká provize

nová pobočka
Masarykovo nám. 20, Děčín I ul. P. Holého, Děčín-Podmokly
po - pá 8 - 17 hodin
po - pá 8 - 17 hodin

(

info@rkvesta.cz

412 514 521

www.rkvesta.cz

ˇ Nyní
Jsme Vám blíz!
ˇ v Decíne!
dveˇ pobocky
ˇˇ ˇ
—
–
S potěšením oznamujeme,
že od dubna je otevřena
druhá obchodní kancelář
na ulici Prokopa Holého,
Podmokly. Novou pobočku,
stejně jako hlavní kancelář
na Masarykově náměstí,
Děčín 1, můžete navštívit
každý pracovní den od 8
do17 hodin.

výběr z nabídky

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

5130

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

5082

5140
5077

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

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

Rekreační chatka v krásné
př í ro d ě , St ar á O l e š k a ,
Hunt ířov, ok res D ě čín:
545 000 Kč

5050

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

Pěkná chalupa po
rekonstrukci v centru obce,
pozemek 1 000 m², Janov:
2 200 000 Kč

5087

5059

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

5015

5042

Ro dinný dům p o č á st .
rekonstrukci, nová koupelna
a kuchyň, MHD, Těchlovice,
okres Děčín: 1 700 000 Kč

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

5089

5111

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

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

5054

5005

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

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

5151

5086

Novorenesanční vila - 3 byty,
pod nemocnicí, Tylova ul.,
Nové Město, Děčín:
6 400 000 Kč

v í c e n a w w w. r k v e s t a . c z
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Velikonoce na zámku

Blížící se velikonoční svátky můžete přivítat také na děčínském
zámku.

I přes probíhající intenzivní
opravy připravila správa zámku
zajímavý program na svátky jara.
Velikonoční pondělí je na zámku
již tradičně věnováno dětem. Po
dopoledním koledování mohou
malí koledníci odpoledne přijít
do probouzející se Růžové zahrady, kde se shledají s princeznou a
princem.
Pomohou jim nalézt ztracená
vajíčka a svoji tvořivost vyzkouší
ve výtvarné dílně, ale čekají na
ně i další překvapení. Veselé velikonoční odpoledne navíc doplní
loutková pohádka „Tři přadleny“
v podání Naivního divadla Liberec. „Velikonoční pohádkové
odpoledne připravujeme již třetím rokem,“ říká Miloš Vavřička
ze Zámku Děčín. „Letos jsme se
rozhodli je zpestřit pěknou pohádkou.
Liberecké Naivní divadlo patří mezi nejlepší loutkové scény,
které tvoří pro děti, a proto je
k nám velmi rádi zveme. Tentokrát jsme vybrali jejich nové
představení vytvořené podle po-

hádky bratří Grimmů,“ dodává
Vavřička. Začátek dětského odpoledne v pondělí 25. dubna je od
14 hodin, pohádková představení
začínají v 15:00 a v 16:30 hodin.
Letos si na Velikonoční neděli
připomínáme svátek patrona zámecké kaple sv. Jiří.
Přesně před rokem byla v tento den kaple slavnostně znovuvysvěcena a od té doby slouží
sakrálním účelům. Ani letos nezůstane prázdná. Na Velikonoční pondělí, 25. dubna od 16:00
proběhne v kapli slavnostní bohoslužba, kterou bude celebrovat
litoměřický biskup Mons. Jan
Baxant.
„Chtěli bychom také touto cestou upozornit návštěvníky, že
na zámku probíhá rekonstrukce
prvního nádvoří. Omlouváme se
proto za jistá omezení, která tato
oprava přináší. Prosíme všechny,
kteří se na zámek chystají, aby
v žádném případě nevjížděli nahoru svými automobily,“ říká ředitelka zámku Iveta Krupičková.
(zámek)

Stavědlo 15 sever:
jedinečná expozice v Evropě
Na děčínském hlavním nádraží sídlí významná Železniční muzejní expozice. Návštěvníci si zde mohou v několika podlažích prohlédnout exponáty telekomunikačních zařízení, návěští, zabezpečovacích zařízení, údržbářské dílny a další zajímavosti.

Foto: Zdeněk Čvančara

(pokračování na straně15)
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KINO SNĚŽNÍK 3D 22.4. - 7.5.

(pokračování ze strany 14)
Historii železničního uzlu Děčín mohou návštěvníci zhlédnout
v muzejní expozici sdělovací a
zabezpečovací techniky St. 15
sever Děčín hlavní nádraží.
Vystaveny jsou zde unikátní
exponáty charakterizující zrod,
vývoj a funkci děčínského uzlu.
Od roku 1851 k vodní dopravě
přibyla i železnice spojující Vídeň a Prahu s Drážďany.
Důležitým železničním uzlem
se Děčín stává v době uhelných
a soukromých drah, v té době se
zde setkaly Severní státní dráha,
Česká severní dráha, Rakouská
severozápadní dráha, Saská stát-

ní dráha a Duchcovsko – Podmokelská dráha. Za války získává
nynější železniční stanice tehdy
nejdokonalejší zabezpečovací zařízení.
V průběhu let a modernizace
železniční dopravy docházelo k
mnoha úpravám. Severní zhlaví
však zůstalo zachováno s původním zařízením. Díky tomu tak
mohla vzniknout jedinečné expozice, která přiblíží vývoj významné oblasti železniční techniky.
Železniční muzejní expozici
v Děčíně na hlavním nádraží můžete navštívit od čtvrtka do soboty od 9 do 16 hodin. (smk)

Pá 22.

17.30
20.00

Světová invaze
Světová invaze

So 23.

15.30
18.45

Kamarádi z televize III.
MET: Capriccio

Ne 24.

17.30
20.00

Světová invaze
Světová invaze

Po 25.
Út 26.
St 27.
Čt 28.
Pá 29.

19.00

Světová invaze

19.00

Světová invaze

19.00

Světová invaze

18.00

Čertova nevěsta

17.30
20.00

Čertova nevěsta
Čertova nevěsta

So 30.
Ne 1.

18.45

MET: Il Trovatore

17.30
20.30

Čertova nevěsta
KONCERT: Jamie Cullum

Po 2.

18.00

Čertova nevěsta

Út 3.

10.00
18.00

Jíst, meditovat, milovat
Čertova nevěsta

St 4.
Čt 5.

18.00

Čertova nevěsta

19.00

Thor

Pá 6.

17.30
20.00

Thor
Láska a jiné závislosti

So 7.

17.30
20.00

Thor
Láska a jiné závislosti

MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN
ÚTERÝ 26.4. | 19.00 | E

HERCI

/Studio Dva - Praha/

STŘEDA 27.4. | 19.00

TRUMF

PREMIÉRA /Divadelní spolek Karla Čapka/

ČTVRTEK 28.4. | 19.00 | D2

MUŽ Z KRAJE LA MANCHA
/Východočeské divadlo - Pardubice/

ÚTERÝ 3.5. | 19.00

DĚČÍNSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR
JARNÍ KONCERT
ČTVRTEK 5.5.

DIVADELNÍ DĚČÍN

Jubilejní 20. ročník celostátní přehlídky amatérského činoherního a hudebního
divadla již popáté v Děčíně!

PÁTEK 6.5.

DIVADELNÍ DĚČÍN

Jubilejní 20. ročník celostátní přehlídky amatérského činoherního a hudebního
divadla již popáté v Děčíně!

SOBOTA 7.5.

DIVADELNÍ DĚČÍN

Jubilejní 20. ročník celostátní přehlídky amatérského činoherního a hudebního
divadla již popáté v Děčíně!

NEDĚLE 8.5.

DIVADELNÍ DĚČÍN

Jubilejní 20. ročník celostátní přehlídky amatérského činoherního a hudebního
divadla již popáté v Děčíně!

WWW.KINOSNEZNIK.CZ

WWW.DIVADLODECIN.CZ

TEL.: 412 531 431

Pá 29.4. /22.00/

NOVEMBER 2ND + HEADLINE
Pá 6.5. /22.00/

GOODFELLAS + JAAMYDVA

TEL.: 412 530 630

DOPRAVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
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Oprava propustku
v Dolním Žlebu začala

Blokové čištění města
Blokové čištění vybraných MK po zimním období odpovídající zákonu o pozemních
komunikacích a jeho vyhlášce č. 104/199 Sb., § 47 bude provedeno v měsíci květnu
2011 na území města Děčína takto:

V pondělí 18. 4. byly zahájeny práce na opravě propustku
sv. Jana v Dolním Žlebu.

21.02.05.2011
4. 2011 DCDC
I II
Uul.Plovárny,
Bočná
U Nemocnice,
Vrchlického, El. Krásnohorské (od ul. Lužická
22. 4. 2011 DC II
stará
Kamenická,
Liliová,
Lužická
po Riegrova,
Nedbalova,
Tylova
(od ul. Lužická po Riegrova)
		
(od
ul.Střelnice,
Kamenická
po konečnou
MAD)
03.05.2011 DC II
ul. U
Vokolkova,
Wolkerova,
Riegrova (od ul. U Nemocnice
26. 4. 2011 DC II
Dvořákova,
Bohuslava Martinů
po ul. Anenská
27. 4. 2011 DC II
Förstrova, Hluboká, zástavba u Alberta + parkoviště, Riegrova
04.05.2011 DC II
ul. Horská, El. Krásnohorské od ul. Riegrova po ul. Kamenická,
		
(od
ul. Kamenická
Kamenická,
Příkrá po ul. U Nemocnice)
28.
4.
2011
DC
IV
Práce
+ parkoviště
u pětimostí
Blokové
čištění
vybraných
MK
po zimním
období
odpovídající
zákonu o pozemních
05.05.2011
DC II
ul. Brožíkova,
Škroupova,
Sukova,
Lipová
29.
4. 2011 DC II a jeho vyhlášce
Lužická od
U Střelnice,
Stoliční,
Purkyňova,
komunikacích
č. konečné
104/199 MAD
Sb., §po
47ul.
bude
provedeno
v měsíci
květnu
06.05.2011
DC
II
ul.
Hřbitovní,
Liberecká
		
El.2011
Krásnohorské
ul. Lužická
k parku),
na území(odměsta
Děčína
takto:Tylova (od ul. Lužická k parku)
09.05.2011 DC VII
ul. Krásnostudenecká od peč. domu po ul. Severní, Severní, Kozinova,
02.05.2011 DC II
ul.
U Nemocnice, Vrchlického, El. Krásnohorské (od ul. Lužická
Lounská
po Riegrova, Nedbalova, Tylova (od ul. Lužická po Riegrova)
10.05.2011 DC VII
ul. Krásnostudenecká (od ul. Severní po ul. Žatecká), Za Bažantnicí (od
03.05.2011 DC II
ul.
Střelnice,
Vokolkova,
Wolkerova,
Riegrova (od ul.
ul. Severní
U Nemocnice
ul.USadova
po ul.
Žatecká), Žatecká,
Novoměstská
po ul.
Žatecká),
parkoviště v ul. U Tvrze, U Tvrze část mezi panel. domy u
po
ul. Anenská
samoobsluhy
04.05.2011 DC II
ul. Horská, El. Krásnohorské od ul. Riegrova po ul. Kamenická,
11.05.2011 DC VII
ul. U Tvrze Příkrá
Kamenická,
12.05.2011 DC
DCIIVII
ul.Brožíkova,
Bílinská, Krásnostudenecká
(od ul.
Žatecká po ul. Želenická),
05.05.2011
ul.
Škroupova, Sukova,
Lipová
Novoměstská (od ul. Žatecká po ul. Želenická), Rokycanova (jen spodní
06.05.2011 DC II
ul.
Hřbitovní,
Liberecká
část se zpevněným povrchem AB)
09.05.2011
ul.
od peč. domu
Severní,po
Severní,
Kozinova,
13.05.2011 DC
DCVII
VII
ul.Krásnostudenecká
Weberova, Krásnostudenecká
(odpo
ul.ul.
Želenická
ul. Chrochvická),
Lounská
Chrochvická, Želenická (od ul. Rokycanova po ul. Dělnická), Dělnická
(odKrásnostudenecká
ul. Želenická po ul.
10.05.2011 DC VII
ul.
(odÚstecká)
ul. Severní po ul. Žatecká), Za Bažantnicí (od
Žatecká),
Žatecká, Novoměstská (od ul. Severní po ul.
16.05.2011 DC XXXII ul.
ul.Sadova
Pražská,poVul.
Sídlišti,
Přímá
Žatecká), parkoviště v ul. U Tvrze, U Tvrze část mezi panel. domy u
17.05.2011 DC XXXII ul. Čsl. partyzánů, Májová, Hrdinů, Verneřická
samoobsluhy
18.05.2011 DC XXXII ul. K. H. Borovského, Míru, Kohlerova, Sportovní, Spojenců, Tovární
11.05.2011 DC VII
ul. U Tvrze
19.05.2011 DC IX
ul. Nálepkova, Vítova, Gagarinova, Teplická – parkoviště naproti čerpací
12.05.2011 DC VII
ul.
Bílinská, Krásnostudenecká (od ul. Žatecká po ul. Želenická),
stanici
Novoměstská (od ul. Žatecká po ul. Želenická), Rokycanova (jen spodní
20.05.2011 DC IX
ul. Na
Vyhlídce, Dukelská,
Sokolská,
část
se zpevněným
povrchem
AB) Košická

Omezení dopravy bude v prvé
fázi minimální. V druhé fázi opravy propustku dojde k minimálnímu
omezení dopravy při překopu silnice. Překop silnice bude pro přejezd
vozidel překryt plechem, tak aby

jediná přístupová cesta nebyla zablokována.
Žádáme projíždějící řidiče
o trpělivost s případným minimálním omezením provozu
v místě prováděné opravy. (smk)

23.05.2011 DC
DCVII
IX
13.05.2011
24.05.2011 DC IX

ul.Weberova,
Na Pěšině Krásnostudenecká (od ul. Želenická po ul. Chrochvická),
ul.
Chrochvická,
Želenická
(od ul. Rokycanova po ul. Dělnická), Dělnická
ul. Pod Vrchem,
Rudolfova
(od ul. Želenická po ul. Ústecká)
25.05.2011 DC XXVII ul. Za Sadem, Kosmonautů horní část
16.05.2011
V Sídlišti,
26.05.2011 DC
DCXXXII
XXVII ul.
ul.Pražská,
Kosmonautů
sídlištěPřímá
+ konečná MAD
17.05.2011
DC
XXXII
ul.
Čsl.
partyzánů,
27.05.2011 DC III
ul. Oblouková Májová, Hrdinů, Verneřická

Jedinečná nabídka značkového obchodu HP v Děčíně

18.05.2011
30.05.2011
19.05.2011
31.05.2011
20.05.2011

DC
ul.
H. Borovského,
Míru,
Sportovní,
Spojenců, Tovární
DCXXXII
III
ul.K.
Žerotínova,
Jezdecká
(od Kohlerova,
ul. Roudnická
po ul. Žerotínova),

K VYBRANÝM
NOTEBOOKŮM
TISKÁRNA
ZA 1,- KČ
Kladenská,
Přemyslova
(od ul. Roudnická
po ul.
Žerotínova)
DC IX
ul.
Nálepkova,
Vítova,
Gagarinova,
Teplická
– parkoviště
naproti
čerpací
DC III
DC IX

stanici
ul. Příčná, Rakovnická, Jezdecká (od ul. Žerotínova po ul. Rakovnická),
Přemyslova
(od ul.
Žerotínova
po ul. Rakovnická)
ul.
Na Vyhlídce,
Dukelská,
Sokolská,
Košická

V tyto dny
budou uvedené
vozovky čištěny a týden předem označeny DZ Zákaz
23.05.2011
DC IX
ul. Na Pěšině

zastavení s datem čištění. DZ na MK budou instalovány na dobu nezbytně nutnou
ul. Pod Vrchem, Rudolfova
k vyčištění. O dozor nad dodržováním DZ bude požádána Městská policie Děčín.

HP ProBook

24.05.2011 DC IX

25.05.2011 DC XXVII ul. Za Sadem, Kosmonautů horní část

26.05.2011 DC XXVII ul. Kosmonautů sídliště + konečná MAD
již

od

10 490,- Kč

27.05.2011 DC III

ul. Oblouková

30.05.2011 DC III

ul. Žerotínova, Jezdecká (od ul. Roudnická
ul. Žerotínova),
včetně po
DPH
Kladenská, Přemyslova (od ul. Roudnická po ul. Žerotínova)

31.05.2011 DC III

ul. Příčná, Rakovnická, Jezdecká (od ul. Žerotínova po ul. Rakovnická),
Přemyslova (od ul. Žerotínova po ul. Rakovnická)

Tiskárna HP za

1,- Kč

V tyto dny budou uvedené vozovky čištěny a týden předem označeny DZ Zákaz
zastavení s datem čištění. DZ na MK budou instalovány na dobu nezbytně nutnou
k vyčištění. O dozor nad dodržováním DZ bude požádána Městská policie Děčín.

již od

CN245B
HP Photosmart WiFi

13 250,- Kč

HP Pavilion

včetně DPH

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
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