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Rekonstrukce vodovodu a kanalizace
zavřela na několik měsíců Labské nábřeží
Od 3. května se pro osobní a nákladní dopravu uzavřela část
Labského nábřeží. V úseku od
via ferraty po křižovatku s Tyršovým mostem probíhá rekonstrukce vodovodu a kanalizace.
Práce budou trvat do 31. srpna.
Průjezd křižovatky z Tyršova mostu
směr Dolní Žleb a směr Červený
Vrch zůstane po celou dobu stavby
zachován.
Objízdná trasa:
Tyršův most – ul. Tyršova
– ul. Radniční – Masarykovo nám.
– ul. Pohraniční – ul. 2. polské armády – Nový most – ul. Ústecká
– ul. Předmostní.
„Chápu, že pro řidiče bude
znamenat tato uzavírka komplikace, nicméně rekonstrukci vodovodu a kanalizace v této lokalitě
je nutné provést, je stará sto let
a hrozí na ní havárie. Rekonstrukce,
která bude technologicky velmi
náročná, přispěje k rozvoji našeho
města, navazovat na ni totiž bude
v budoucnu revitalizace Labského

nábřeží,“ říká primátor města Jiří
Anděl.
„Omlouváme se všem za komplikace, tuto stavbu nešlo posunout,
protože je plánovaná také oprava
Nového mostu. Omlouváme se
i místním živnostníkům, zásobování provozoven bude umožněno,“
říká náměstek primátora Tomáš
Brčák.

Uzavření Labského nábřeží se
dotýká také městské autobusové
dopravy. V první fázi, tedy od
3. 5. do 20. 6., je průjezdnost autobusů zachována, od 21. 6. do 8. 8.
neprojedou místem rekonstrukce
ani autobusy. Jejich průjezd bude
umožněn opět od 9. 8. až do konce
rekonstrukce. Průchod osob bude
zajištěn vždy alespoň po jedné

straně komunikace.
„Během uzavírky pracovníci Střediska městských služeb
předláždí chodník po pravé straně
směrem k Tyršovu mostu,“ dodává
Brčák s tím, že chodník je ve špatném stavu, proto město tyto dvě
akce zkoordinovalo.
				
pokračování na str. 2

Vážení spoluobčané,

trati, a to až do roku 2015, kdy byla
trať prohlášena za nezpůsobilou
provozu. Podotýkám, že město
nezavinilo ani neprovozuschopnost,
neboť na údržbu a opravy nemá
naprosto žádný vliv, a nezavinilo
ani zastavení provozu. Dle
mých informací Ústecký
kraj přestal objednávat
dopravní obslužnost na
trati proto, že objednával
obslužnost všech obcí
podél trati autobusy
a souběh dotovaných autobusů
s dotovanou tratí není přípustný.
Lidem navíc lépe vyhovovala a vyhovuje doprava autobusy, nemusí
se dostávat na vlakové zastávky

daleko za vsí či městem. Od roku
2015 pak žádný vlak po trati neprojel a trať a její příslušenství a okolí je
ve stavu, v jakém je. Z tohoto stavu
ji lze dostat pouze vynaložením
mnoha desítek milionů korun
a zde se nabízí otázka, zda
je tato investice rentabilní.
Odpovědět na to ale musí
vlastník a investor trati –
Správa železnic, případně
potenciální kupující této
dráhy, pokud by se našel, ale
nikoliv města a obce. Obcí se kraj
pouze zeptal na názor, zda v jejich
rozvojových plánech shledávají trať
jako důležitou, případně jak by si
představovaly její budoucí využití.

Zastupitelé v Děčíně odpověděli demokratickou většinou, že
mají zato, že větším turistickým
a rozvojovým přínosem pro město
by byla cyklostezka po tělese trati.
Zdůrazňuji, že jsme nehlasovali
o zrušení železnice, ani o opravách trati, ani o objednávce vlaků.
Nepřísluší nám to. Nebudeme ani
trať opravovat, ani z ní sundávat
koleje, ba město ji nebude ani
kupovat a ani na ní budovat cyklostezku. Sám na toto téma povedu
také další jednání jak se Správou
železnic, tak s Ústeckým krajem.

v posledních týdnech se opět
začalo hodně mluvit o využití Kozí
dráhy. Především na sociálních
sítích se objevila řada nepravd.
Lidé se víceméně rozdělili na dva
tábory. Jeden tábor preferuje
obnovení železnice, druhý pak
(včetně vedení města), vznik
cyklostezky.
Je třeba si uvědomit, že se
město Děčín nikdy nehrnulo do
pozice provozovatele vlaků a není
ani majitelem této železniční trati.
Po ukončení pravidelné přepravy
v r. 2007 naše město objednávalo
turistické a příležitostné jízdy na

Ing. Jiří Anděl,CSc.,
primátor

zpravodajství
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Očkovací centrum je velkokapacitní, vzniká mobilní očkovací tým
Očkovací centrum v budově děčínského pracoviště ČVUT, které
je v provozu již několik týdnů,
nyní získalo statut velkokapacitního OC. Pokud bude dostatek
vakcín, může naočkovat 800 až
1000 osob denně. Novinkou je,
že při očkovacím centru Nemocnice Děčín začne pracovat
i mobilní očkovací tým.

vrátit k normálnímu životu včetně
dovolených. Očkování nám v tom
pomůže,“ říká ředitel Nemocnice
Děčín Michal Hanauer.
Aby návštěva očkovacího místa
proběhla bez problémů, je třeba
dodržovat pokyny zdravotníků
a pomocného personálu. Objednaní se mají dostavit na očkování
vždy až na registrovaný čas, je zbytečné chodit do centra dříve a pak
Provoz OC se již ustálil a funguje zde čekat. Nikdo se nemusí bát,
bez větších problémů. V současné že se na něj nedostane. Očkovací
době má centrum již statut 1. stup- centrum ještě upozorňuje, že nelze
provádět změny termínu očkování.
ně, je tedy velkokapacitní a může
naočkovat až 1000 osob denně.
Očkovací tým
„Očkování je v současné době
Pro imobilní pacienty nově
jediným způsobem, jak se vypoplánuje očkovací centrum děčínřádat s pandemií. Každá vakcína
prochází před uvedením na trh
ské nemocnice mobilní očkovací
rozsáhlými klinickými testy, které
tým. Ten bude provádět vakcinaci
odhalí její případné nežádoucí
u pacientů, kteří jsou upoutáni na
účinky. Proto se lidé nemusejí
lůžko, v místě jejich bydliště.
obávat, že by jim mohla vakcí„Lidé se na nás často obraceli
s dotazy na možnosti očkování
na uškodit. Všichni se chceme

imobilních pacientů. Krajský mobilní tým je však natolik vytížený
očkováním v pobytových zařízení
v celém kraji, že lidé z Děčínska
musejí na vakcinaci čekat velmi
dlouho. Proto jsem začal jednat
s vedením Nemocnice Děčín a podařilo se mi domluvit vytvoření
vlastního očkovacího týmu, který
bude za pacienty zajíždět. Velmi
děkuji za vstřícný přístup,“ vysvětlil
Martin Pošta, náměstek primátora.
Očkovací centrum v budově
ČVUT v Pohraniční ulici očkuje

v současné době v průměrně 500
lidí denně. Pomoc s registrací
osobám nad 70 let zajišťuje Odbor
sociálních věcí a zdravotnictví na
tel. 774 059 266. Občané mladší 70
let se mohou obrátit na linku 734
851 913, kterou provozuje SDZP
družstvo v době od 8 do 15:30 hodin, případně mohou přijít osobně
do místa provozovny na adresu
Lužická 844/18, Děčín.
Od 3. května se mohou k očkování registrovat akademičtí
pracovníci českých veřejných
a soukromých vysokých škol.
K očkování proti covid-19 se
mohou registrovat i osoby pečující
o člověka ve III. a IV. stupni závislosti u příspěvku na péči. Ve středu
28. dubna se spustila registrace
k očkování pro osoby starší 55 let.
Všechny potřebné informace
k očkovaní najdete na www.
cvutdecin.cz/budova/ockovacicentrum.
(Romana Silvarová)

Primátor města
popřál stoleté
jubilantce
Poslední dubnový den oslavila
krásné sté narozeniny paní Štěpánka Linhartová z Děčína. V Domově
pro seniory na Kamenické ulici
jí proto 30. dubna dopoledne
navštívil osobně primátor města Jiří
Anděl. S sebou jako dárek přinesl
kytici, dárkový koš, blahopřání – a také zbrusu novou knížku
o Děčínu.
„Moc vám děkuji, vaše návštěva
mě potěšila. Ráda čtu,“ poděkovala
oslavenkyně, která se těší dobrému
zdraví.
V Děčíně v tomto roce evidujeme
deset osob, kterým je – nebo v letošním roce bude – sto let a více.
Z nich čtyři lidé slaví letos rovnou
stovku. 				
			 (red)

Při uzavírce Labského nábřeží
povede objízdná trasa přes Nový
most. „S Ředitelstvím silnic a dálnic
jsme vyjednali, že oprava Nového mostu nezačne do té doby,
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dokud nebude Labské nábřeží
opět průjezdné,“ dodává náměstek
primátora. ŘSD v dubnu opravovala
také povrchy v ulici Myslbekova
a 2. polské armády, práce ale skončily 22. dubna.
Investorem akce je Severočes-

Po letech se mění jízdné v autobusech
Od 1. července se změní ceník
v autobusech městské hromadné
dopravy. Změnu schválili v dubnu zastupitelé města.
Podle nového ceníku se platba
v hotovosti zvýší o dvě koruny na
22 korun, při elektronické platbě
pak o tři koruny, a to na 18 korun.
Zvýšení cen o 10 procent se také
týká časového jízdného.
Dosavadní slevy (například pro
seniory) zůstanou zachovány,
stejně jako jednotlivé dětské jízdné
ve výši 5 korun. Senioři nad 70
let budou městskými autobusy
stále jezdit zdarma jako doposud.
Zvýšení vybraného jízdného je
nutný krok s ohledem na dohodu
s Ústeckým krajem.
„Město Děčín uzavřelo s Ústeckým krajem v roce 2016 dohodu
o integrované dopravě, jejíž
součástí je i závazek města zvýšit
jízdné o inflaci, jakmile kumulovaně
dosáhne deseti procent,“ vysvětluje
předseda představenstva dopravního podniku Zdeněk Machala a dodává: „Této inflace bylo dosaženo
již v loňském roce, ale z pochopitelných důvodů bylo vedením města
navýšení odkládáno.“
Ústecký kraj městu Děčínu platí
takzvané kompenzace tržeb za využívání integrované jízdenky.
„Cestující může po kraji cestovat
na jednu jízdenku, kterou uznávají
všichni dopravci. Pokud do Děčína
někdo přijede autobusem nebo

vlakem jiného dopravce v rámci
integrovaného systému a poté na
stejnou jízdenku pokračuje naším
autobusem, pak jízdné vybere dopravce, u kterého jízdenku cestující
zakoupil, nikoliv my. Protože jsme
část služby poskytli a nevybrali
tržbu, dochází ke kompenzaci ztráty z nevybraných tržeb,“ popisuje
systém Zdeněk Machala s tím, že
pokud by se jízdné nezvýšilo o výši
vyplývající ze Smlouvy s Ústeckým
krajem, Ústecký kraj by tuto ztrátu
na tržbách v plné výši nekompenzoval.
Loňská vládní opatření kvůli onemocnění covid-19 měla dopad jak

na počet přepravených cestujících,
tak i na výši tržeb.
Zatímco v roce 2019 utržil
Dopravní podnik města Děčín přes
33 milionů korun a přepravil 5,6
milionů cestujících, loni to bylo
pouze 3,7 milionů platících cestujících (část cestovala v době vládních
opatření zdarma). Roční tržba se
propadla na 22,4 milionů korun.
„Cestující, kteří dosud platili jízdné hotově, mohou ušetřit, pokud
přejdou na elektronické placení či
platbu bezkontaktní platební kartou,“ upozorňuje primátor města
Jiří Anděl.
„Místo dosavadních dvaceti ko-

run zaplatí osmnáct, pokud využijí
při placení jízdného elektronickou
peněženku, svou platební kartu
nebo Děčínskou kartu,“ dodává.
Navíc je možné si k platební nebo
Děčínské kartě přiřadit i časový
kupón. Je to jednoduché, rychlé
a bezpečné.
„Dopravní podnik a vedení města
budou i nadále zvyšovat komfort
cestujících formou mobilních
a webových jízdních řádů, rozšiřováním inteligentních zastávek,
pořizováním nové techniky a dalšími opatřeními,“ dodává ředitel
podniku Bohumil Bárta.
		
(Luděk Stínil)

Dobrovolní hasiči dostanou novou cisternu
Město Děčín pokračuje i nadále
v podpoře jednotek sboru dobrovolných hasičů. Nyní se připravuje nákup nové cisterny. Automobilovou stříkačku bude využívat
jednotka v Boleticích. Na její
pořízení požádá město o dotaci
Ministerstvo vnitra – generální
ředitelství HZS ČR.

Rekonstrukce uzavřela na několik měsíců Labské nábřeží
pokračování z titulní strany
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ká vodárenská společnost. Práce
provádí firma REKULTIVACE Ústí
nad Labem.
Tato firma od května provádí
také pro Severočeskou vodárenskou společnost rekonstrukci vodovodu a kanalizace v ulicích Labská,

Hálkova a 28. října. Práce potrvají do 31. 8. 2021. Stavba bude
probíhat po etapách za úplných
uzavírek, omezeno bude parkování
a také průjezd městské autobusové
dopravy.
(Luděk Stínil, Romana Silvarová)

„Jednotka nyní používá vozidlo
staré skoro dvacet let, udržovat ho
v uspokojivém technickém stavu,
abychom zajistili akceschopnost
jednotky, je ale finančně náročné,“
vysvětlil důvody pořízení nové cisterny primátor města Jiří Anděl.
Pokud město dotaci obdrží
a najde v rozpočtu finance na spoluúčast, mohli by se hasiči dočkat

výměny vozu v roce 2022.
Zkrátka ale nepřijdou ani další
jednotky. Radní města již také
schválili záměry nákupu dopravních
automobilů pro JSDH Děčín – Křešice a JSDH Děčín – Horní Žleb. Také
v tomto případě se bude město
snažit na pořízení nové techniky
získat dotace.
V loňském roce město všem jednotkám pořídilo za 150 tisíc korun
nový svolávací a informační systém
FIREPORT. Po vyhlášení požárního
poplachu Krajským operačním a informačním střediskem hasičského
záchranného sboru přijde každému
hasiči na mobilní telefon zpráva
nebo notifikace o výjezdu.
V tu chvíli má hasič možnost potvrdit, zda se výjezdu zúčastní nebo

V loňském roce město
všem jednotkám
pořídilo za 150 tisíc
korun nový svolávací
a informační systém.
ne. Tuto informaci dostane velitel
jednotky, který tak má v předstihu
informaci o tom, kolik členů bude
na výjezdu k dispozici. Systém dále
otevře vrata do objektu, do garáží
a rozsvítí světlo v hasičské zbrojnici.
U jednotek dobrovolných hasičů
kategorii JPO-III (Boletice, Staré
Město a Horní Žleb) byl systém
vybaven navíc také počítačem
a monitorem, který zobrazuje údaje

o konkrétním výjezdu. Současně
jsou tyto informace přehrávány
v reproduktoru. Hasiči mají proto
už při přípravě na výjezd informaci
o tom, kam pojedou, na jaký typ
výjezdu (požár, nehoda atd.) a co
budou při zásahu potřebovat. Tiskárna jim navíc vytiskne informace
o výjezdu, včetně mapy s vyznačeným místem události. Sytém je plně
kompatibilní s technologií Krajského operačního a informačního
střediska Hasičského záchranného
sboru České republiky, který jeho
používání doporučuje a technologicky podporuje.
Jednotka z Horního Žlebu loni
ještě získala čtyřkolku na využití
především v těžkém terénu.
		
(Luděk Stínil)
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Online koncert podpoří také děčínskou zoo
V neděli 9. 5. 2021se od 17.00
uskuteční online benefiční koncert pod názvem “Hrajeme pro
20 ZOO” na podporu 20 zoologických zahrad sdružených v UCSZOO–Unie českých a slovenských
zoologických zahrad, které
se z důvodu několikaměsíční
povinné uzávěry ocitly v kritické
ekonomické situaci.

financí pro zoologické zahrady
a minimalizovat dopad vládních
opatření souvisejících s pandemií
onemocnění COVID-19.
Za původní myšlenkou i kompletní realizací akce stojí produkční
tým vedený Tomášem Vimmerem.
„Když se k nám z médií dostala
informace o složité situaci zoologických zahrad, cítili jsme potřebu
okamžitě pomoci. Obrátili jsme se
Koncert tedy podpoří také děčín- s nabídkou na ředitele liberecké
zoo Davida Nejedla a po konzultaci
skou zoologickou zahradu. Online
vysílání proběhne na Ticketstream. se rozhodli uspořádat benefiční
koncert pro všech dvacet unijních
cz, vstupenky si můžete koupit
v předprodeji. Cílem tohoto dobro- zoologických zahrad,“ říká Tomáš
činného projektu je vybrat dostatek Vimmer. „Jedná se o zcela unikátní

Pozvání na kávu
do Čajového pavilonu

projekt, vůbec první svého druhu.
Pevně věříme, že přinese úspěch
a podaří se nám prostřednictvím
známých osobností vybrat pro zoo
další finanční prostředky,“ dodává.
Tento unikátní streamovaný
online koncert proběhne formou
OpenAir na zahradě Lidových sadů,
které jsou součástí Zoologické zahrady Liberec. Diváci se tak ocitnou
nejen na koncertě plném skvělých
interpretů, jako jsou No Name,
Rybičky 48, Dan Bárta, MIG21,
Jakub Děkan, Denoi, LinaKaro
a Igor Orozovič s kapelou, ale též
v příjemném a vzdušném prostředí,
aniž by opustili své domovy.

Koupí vstupenky si diváci užijí
nejen hudební odpoledne plné
hvězd, ale též podpoří chod dvaceti
zoologických zahrad v České a Slovenské republice, jejichž aktuální
situace je z důvodu omezení
souvisejících s pandemií onemocnění COVID-19 kritická. Přestože
byly zoologické zahrady v České
republice dne 12. 4. 2021 a na Slovensku o týden později opětovně
otevřené, zdaleka to nevykompenzuje milionové ztráty za uplynulých
několik měsíců, kdy byly zoologické
zahrady kvůli vládním opatřením
uzavřené.
		
(red)

Zámek Děčín nabízí restauraci k pronájmu

S prvním májovým dnem byl
zahájen v Čajovém pavilonu
v Jižních zahradách zámku provoz
Café Freska. Při procházce půvabnými zámeckými zahradami se
budete moci občerstvit výběrovou
kávou či si dopřát něco malého
k zakousnutí. V nabídce Café Freska
nebudou chybět domácí dezerty,
slané sendviče či ovocné limonády.
Otevírací doba bude od 10.00 do
17.00 hodin. Vychutnejte si kávu
v jedinečném prostoru s originální
freskovou výmalbou z 18. století.

Na zámku můžete
adoptovat růži
Adopcí růžového keře z Růžové
zahrady přispějete k zachování a údržbě tohoto unikátního
romantického místa. Získáte dárek
v podobě řezané květiny z vámi
vybraného keře a deset volných
vstupů do zahrady. Adopce stojí
500 Kč a trvá vždy jeden rok. Je
možné přispět i vyšší částkou.
Více informací na 773 759 256
(8.30 – 16.00 h).
(Zámek Děčín)

Zámek Děčín nabízí od května k pronájmu zavedenou zámeckou restauraci na hlavním nádvoří.
Výhodou je velkokapacitní vybavená kuchyň vhodná i pro přípravu cateringu a restaurace pro
pořádání svateb a soukromých nebo firemních oslav. Zámek Děčín je nejnavštěvovanější památkou
severních Čech a ročně jej navštíví více než 50 tisíc návštěvníků. Příjemné posezení s výbornou gastronomií je vyhledávaným cílem turistů i místních. K prohlídce prostor kontaktujte správce zámku
p. Ernekera na tel. 775 862 638. 		

Omluva Ing. Ivetě Krupičkové, bývalé ředitelce děčínského zámku
Rada města na svém jednání
dne 27.dubna 2021 schválila
zveřejnění zadostiučinění formou
omluvy Ing. Ivetě Krupičkové
v následujícím znění:
Omlouváme se Ing. Ivetě Krupičkové za to, že jsme v reakci na
personální výměnu ředitelky Zám-
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ku Děčín, p. o., spojovali její odchod
s informací, že z její strany došlo
k řadě závažných pochybení. Audit
neprokázal, že by Ing. Krupičková
způsobila městu Děčín v souvislosti
se správou zámku škodu. Orgány
činné v trestním řízení nezahájily
s Ing. Krupičkovou v souvislosti se

správou Zámku Děčín, p. o., trestní
řízení.
Statutární město Děčín bylo
okresním státním zastupitelstvím
vyrozuměno o zjevné neodůvodněnosti podezření z trestné činnosti.
Veřejnoprávní kontroly s Ing. Krupičkovou v pozici ředitelky Zámku

Děčín, p. o., dopadly vždy bez
zjištění vážných nedostatků.
Ve světle výše uvedeného lze
tedy považovat výroky představitelů města Děčín o nefundovanosti Ing. Ivety Krupičkové za
neopodstatněné.
			(red)

7. května 2021
Rada města vyhlásila nové konkurzní řízení na obsazení vedoucího
pracovního místa ředitele/ředitelky
Školní jídelny Děčín I, Sládkova
1300/13, příspěvkové organizace.
Přihlášku je třeba podat do 12. 5.
2021, nástup na vedoucí pracovní
místo je od 1. 7. 2021. Podmínky
výběrového řízení najdete na webu
Největší akci roku Městské slavměsta www.mmdecin.cz.
nosti Děčín, která se tradičně koná
v květnu, nemůže město uspořádat kvůli opatřením v souvislosti
Statutární město Děčín nabízí
s epidemií onemocnění covid-19
k pronájmu formou obálkové
na jaře ani v letošním roce. „Věřím,
metody byt č. 5 v Myslbekově ulici
1389C/12 v Děčíně I o velikosti 1+1. že se epidemiologická situace
Prohlídka bytu se uskuteční v úterý zlepší natolik, že budeme moci část
programu slavností uspořádat na
11. 5. 2021 od 10 hodin. Nabídku
podzim. Předpokládáme, že by se
na předepsaném rukopise je třeba
tato oblíbená akce mohla konat tředoručit nejpozději 18. 5. 2021. Potí zářijový víkend a spojili bychom
drobnosti najdete na webu města
ji s Tyršovým Děčínem,“ vysvětlil
v sekci Volné byty.
Martin Pošta, náměstek primátora
s tím, že ohňostroj letos nebude.
Sokolský běh republiky, který
je každoroční oslavou založení
Československa, se koná v mnoha
českých městech včetně Děčína
28. října. Pokud se chcete zapojit,
registrace je spuštěna. Stačí vyplnit
potřebné údaje na www.behrepublikyid.cz a uhradit registrační
poplatek. Na podzim roku 1919, při
příležitosti prvního výročí vzniku
Československé republiky, připravili
Město každoročně při příležitosti
sokolové do té doby nevídanou
výročí konce 2. světové války
sportovní akci tzv. rozestavný běh
8. května uctívá památku padlých
28. října. O sto let později byla tradice obnovena. Vznikl tak Sokolský hrdinů. Vzhledem k současnému
stavu a omezením kvůli pandeběh republiky a s ním i oslava
mii zvolili společně organizátoři
28. října 1918 v podobě sérií běhů
pietního aktu na Folknářích uctění
pořádaných po celé republice.
památky formou individuálního přístupu účasti jednotlivých zástupců
delegací v průběhu celého dne.
Začaly zápisy do mateřských škol,
probíhat budou do 14. května 2021
stejně jako u ZŠ prostřednictvím
aplikace Zápisy on-line, přes kterou
mohou rodiče vygenerovat žádost.
„Jsem rád, že i všechny mateřské
školy poprvé jednotně využijí systém Zápisy on-line, který rodičům
usnadní zapsání dítěte,“ řekl Martin
Pošta, náměstek primátora. Odkaz
na aplikaci najdete na webu příslušné
MŠ. Spádovou školu bude ale možDěčínská okresní hospodářská
né v mapovém portálu dohledat po- Lodní linka Dopravy Ústeckého kraje
komora má nové vedení. Předsedobně jako nyní u základních škol až z Ústí nad Labem do Hřenska zahájila provoz. Pokud vodní stav dovolí,
dou byl zvolen Martin Vošta z firmy od příštího roku. Přehled školských
Ryko, který vystřídal na této pozici
obvodů pro mateřské školy najdete budete moci zažít labský kaňon
z paluby lodi do 30. května. Z Děčína
po patnácti letech současného
na webu www.rodina.mmdecin.cz.
loď vyplouvá o víkendech a ve
náměstka primátora Jiřího Astera.
Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do
Místopředsedy OHK Děčín se stali
31. 8. 2016 je předškolní vzdělávání svátek v 11,25, ze Hřenska se vrací
v 15,10. Cena jízdného je stanovená
Jaroslav Hrouda a Libor Štěpán,
dle školského zákona povinné. Na
dle tarifu DÚK na 30,- Kč za dospědalšími členy představenstva pak
rozdíl od ZŠ potřebují mateřské
lého, platba kartou není možná. Pro
Emil Bláha, Martin Hruška, Martin
školy ještě doložit řádné očkování
více informací je možné volat na
Weiss, Michal Kožený, Ludvík Nesní- dítěte (očkovací průkaz, potvrzení
centrální dispečink 475 657 657.
dal a Josef Hambálek.
lékaře na evidenčním listu).

Od konce dubna probíhá v Děčíně
jarní deratizace města. Potrvá do
23. května. Provedena bude povrchová i podpovrchová pokládka.
Lokality, kde je potřeba s odkazem
na výsledek loňské podzimní akce
a opakovaných podnětů deratizaci
provést v maximálně možném rozsahu: v Děčíně 1 v okolí Zámeckého
rybníka, ul. Čsl. armády, v Děčíně
2 v ul. Škroupova, v Děčíně 3 v ul.
Kladenská, Žerotínova, Zelená, Růžová, v Děčíně 4 v břehy Jílovského
potoka, ul. Příbramská (především
okolo odpadových nádob), v Děčíně 6 v ul. Weberova, v Děčíně 9
ul. Gagarinova. Na odbor životního
prostředí magistrátu bylo v průběhu jara podáno několik oznámení
na výskyt škodlivých hlodavců
v těchto částech města: Děčín 1
– Zámecký rybník a související
okolí, Děčín 6 – ul. Weberova,
ul. Na Sjezdu. Trvalým problémem,
který přispívá k množení škodlivých
hlodavců, je především nepořádek,
který je pro hlodavce jak zdrojem
potravy, tak místem pro hnízdění.
Nepořádek není jen na volném
prostranství, velkým problémem
bývají dvory a sklepní (suterénní)
prostory domů, mnohdy soukromé
objekty a domy obývané „nepřizpůsobivými“ obyvateli. Město
proto doporučuje provést lidem
deratizaci svých pozemků – objektů v termínu shodném s plošnou
deratizací města. V průběhu celé
akce mohou lidé sdělovat své postřehy, připomínky a požadavky na
odbor životního prostředí děčínské
magistrátu, Ing. Moučková (tel. 412
591 465) nebo na koordinující firmu:
p. Toman (tel. 603 879 021).		

krátce z města a okolí
U viaduktu pod tratí směrem
k městskému útulku pro zvířata se
bude v sobotu 15. května opravovat
odvodnění komunikace. Proto bude
v době od 8 do 12 hodin komunikace v místě opravy úplně uzavřena.
Společnost Lidl plánuje v Děčíně
postavit další prodejnu, a to nejpozději v roce 2024. Obchod s parkovištěm pro 121 automobilů by měl
stát v Březové ulici na Starém Městě
nedaleko areálu technických služeb.
Krajský úřad Ústeckého kraje zveřejnil informaci o zahájení zjišťovacího
řízení tohoto záměru. Veřejnost
a dotčené orgány mohou zasílat své
připomínky na krajský úřad až do
27. května.
Příští zasedání zastupitelstva města
se bude konat 27. května 2021
na Střelnici. Pevný čas stanovený
na diskuzi občanů platí i nadále
od 16:30 hodin. Jednání bude
přenášeno on-line a následně jeho
videozáznam zveřejníme na webu
města, kde najdete také videoarchiv
všech zasedání od roku 2007.
Dobrovolnické centrum Slunečnice
hledá dobrovolníky, kteří by pomáhali zdravotníkům v děčínském
očkovacím centru. Jedná se o práci
v době od 8 do 16 hodin kterýkoli
den. Dobrovolnická práce spočívá v pomoci s organizací místa,
komunikaci s klienty, vyplňováním
dotazníků a podobně. Zájemci se
mohou hlásit na e-mail: dobrovolnictvislunecnice@seznam.cz, nebo
volat na tel. 739 355 705.
Lesní úřad Děčín nabízí možnost
odkoupení jehličnatého palivového
dříví. Jedná se o výřezy v délkách
4 m o různých průměrech. Dříví je
možné odvézt kupujícím z odvozních míst vlastní dopravou, nebo
lze zajistit odvoz dříví (maximální
objem cca 10 prm). Cena za 1 prm
(prostorový metr) jehličnatého dříví
na odvozním místě je 450 korun
bez DPH (DPH 15 %). Dále pak Lesní
úřad Děčín nabízí možnost výroby
smrkového palivového dříví tzv.
samovýrobou. Cena samovýroby je
stanovena na základě stáří porostu
a dopravní přístupnosti porostu.
Cena se pohybuje v rozmezí 50 Kč/
prm – 250 Kč/ prm bez DPH (DPH
15 %). Pro bližší informace a pro
zájemce o koupi volejte na telefonní
číslo 605 449 076.
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MIC

Grilovací místo či knížka. Start
sezony láká na řadu novinek

kašny v našem městě

7. května 2021

Kašny se na jaře probudily k životu
Na přelomu dubna a května začaly opět fungovat děčínské kašny. Před spuštěním prošly pravidelnou jarní revizí. Mimo provoz
(do uzávěrky Zpravodaje) zatím byla kašna u kruhového objezdu pod mototechnou, kterou čeká oprava, a také kašna v Průběžné ulici.

V zimě jsme nezaháleli, vymýšleli
jsme a pracovali, abychom pro
vás připravili na léto nějaké novinky. Něco je hotové, na dalším
se pracuje.

Nejvíce práce nám dala nová
kniha o městě a okolí. Chystali jsme
ji poměrně dlouho. Ke spolupráci
jsme přizvali odbornici na historii,
které se povedlo sepsat dějiny
našeho města velmi poutavě
a zajímavě, a za to jí patří velký dík.
Děčín a okolí, obrazový průvodce,
je plný krásných fotografií, tipů
na výlety i různé aktivity. Knihu si
můžete koupit v našich informačních centrech nebo na e-shopu.
K dostání je zatím pouze v českém
jazyce. Na překladu do angličtiny se
nyní pilně pracuje.
Chceme, aby se vám v našich
informačních centrech líbilo. Rozšiřujeme sortiment a zlepšujeme
prostředí. V íčku na hlavním nádraží
přibyly velkoformátové fotografie,
některé jsme umístili i na nástupiště. Nově si zde můžete koupit
i chlazené nápoje.

pražírny, už víte, nově jsme nabídku
rozšířili ještě o něco sladkého i slaného k zakousnutí. U cyklostezky
jsme ve spolupráci s našimi milými
kolegy nainstalovali cyklohub – stojan na základní opravu kol, kočárků
a vozíků. Dostane-li se vaše kolo
do potíží, můžete si u nás zakoupit
Před íčkem v knihovně jsme zasa- i novou duši nebo lepení.
Od května zatím o víkendech
dili stromky, přidali malé pískoviště
běží Bistro nad ferratou. Od června
a herní prvky pro nejmenší. Přes
bude v provozu denně s výjimkou
zimu jsme nechali vyrobit válecí
vaky a dokoupili jsme lehátka. To, že deštivého počasí – to by se vám za
námi stejně nechtělo. Loňskou nasi u nás dáte výbornou kávu místní

bídku jsme se snažili rozšířit, děti se
tak mohou těšit na párek v rohlíku,
velký výběr nanuků a skvělé limonády. Vnitřní prostory zatím neprošly

Masarykovo náměstí

Raisova ulice

Zbrojnická ulice

Pohraniční ulice

Křížová ulice

k nám můžete po ferratě, pěšky po
červené nebo autobusem č. 216,
který jezdí od května mezi zoo
a zámkem.

Otevírací doba bistra:
Květen so+ne 11 – 18 h
Červen - září denně 10 – 20 h
Vstupné na věž 30 Kč

Zagrilujete si s výhledem
První veřejné grilovací místo ve
městě najdete na špičce na soutoku
Labe a Ploučnice. Jeho polohu
s výhledem na Pastýřskou stěnu
rekonstrukcí, interiér bychom přesto a zámek ocení místní i návštěvníci.
S nápadem zbudovat grilovarádi využili jako výstavní prostor. Asi
cí místa přišla radnice již v roce
největší radost vám uděláme, když
zpřístupníme vyhlídkovou věž. Přijít 2017, kdy o místech vytipovaných
městským architektem hlasovala
veřejnost. Nyní je první z nich
hotové. „Na grilovacím místě je nainstalován návštěvní a provozní řád,
který musejí návštěvníci respektovat. Jedině tak bude možné udržet
jeho bezproblémový provoz. Pokud
by ale návštěvníci místo ničili, jak
se již jednou stalo, svým jednáním
ohrožovali bezpečnost a nechávali
po sobě nepořádek, budeme muset
zvážit, zda za této situace bude
moct provoz grilovacího místa pokračovat. Věřím ale, že už problémy
nenastanou a lidé zde budou trávit
příjemné chvíle,“ vysvětlil Martin
Pošta, náměstek primátora. (MIC)
Na grilovacím místě bude moct rozdělávat oheň pouze osoba starší 18 let v čase od 8 do 23 hodin.
Děčín pro turisty
Doporučuje se spalovat dřevěné uhlí, brikety z dřevěného uhlí nebo palivové dříví, jiný materiál není
idecin, www.idecin.cz
povolený. Místo se opouští až po úplném vyhasnutí ohně. Je nutné také respektovat platná aktuální
E-mail:
info@idecin.cz
opatření proti šíření onemocnění covid-19.
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Tyršova ulice
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Kdy:

Kontaktní e-mail:
blazkova.masls@seznam.cz

Kateřina Novotná a Jan Mühlfeit

Přednášející:

Na webináři se seznámíte s pozi�vní
psychologií a fungováním Vašeho
mozku od dětství až do dospělého
věku. Webinář Vám (i Vašim
dětem) pomůže pochopit, jaké
jsou individuální talenty Vašich
dě� a odhalí možnos�, jak je
využívat. A to jak během
studia, tak v osobním a později
i pracovním životě. Pokud
to�ž dojde k propojení talentů
s �m, co člověka baví,
naplňuje, souzní
s jeho
hodnotami, v čem se chce
a může zlepšovat, s největší
pravděpodobnos�
dosáhne
naplnění
svého
potenciálu.

Cíl webináře:

Financováno z projektu MAP II pro SO ORP Děčín (č. p.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008611).
Tento projekt je ﬁnancován z ESF (h p://www.esfcr.cz/) prostřednictvím OP VVV (h p://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv).

Formulář vyplňte nejpozději do 23. 5. 2021 do
12:00 hod., pak bude formulář uzavřen.

https://forms.gle/Cv2mof
4ipj5QL4c87

Odkaz pro přihlášení:

(do přednáškové místnos se
přihlásíte prostřednictvím
odkazu, který Vám zašleme na
Vaši e-mailovou adresu)

on-line prostřednictvím
komunikační platformy
Zoom

Kde:

27. 5. 2021 od 17:00 do 19:00 hod.

realizováno v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Děčín

POZOR! VEZMĚTE S SEBOU DOKLAD TOTOŽNOSTI
DRŽITELE PSA!
POZOR! BĚHEM AKCE NUTNO DODRŽOVAT POVINNÁ
OPATŘENÍ!

Je možné přinést i kočky. Pes musí být opatřen
náhubkem, vodící šňůrou a doprovázen dospělou
osobou. Jako doklad o provedeném očkování psů a koček
bude chovatelům potvrzen očkovací průkaz, který musí
vzít s sebou. Náklady na očkování hradí statutárního
města Děčín.

Statutární město Děčín bude ve spolupráci
s veterinárním lékařem provádět hromadné očkování
psů a koček proti vzteklině. Podle § 4, zákona č. 166/99
Sb., o veterinární péči, je každý chovatel psa (a některých
dalších zvířat držených v zajetí) povinen jej předvést
během doby účinnosti předchozí použité očkovací látky
k přeočkování proti vzteklině jako preventivnímu
opatření proti šíření nákaz zvířat.

PROTI VZTEKLINĚ

HROMADNÉ OČKOVÁNÍ

disciplína by ji pak měly čekat vytrvalostní závody na 5 kilometrů.
Skvěle se při nominačním závodě
předvedla také Kateřina Zárubová
nyní již v dresu sport. centra MŠMT
Victoria. Ta se kromě startu ve
V Račicích se rozhodovalo
o složení týmu pro letošní seriál SP čtyřkajaku bude dokonce na deblu
pokoušet kvalifikovat společně
a také o tom, kdo nás bude repres Anežkou Paloudovou přímo do
zentovat při ME v Poznani a kdo
Tokia.
se pokusí v olympijské dokvalifiDospělá reprezentace tedy
kaci vyjet ještě další místa pro OH
v Tokiu. Z děčínských zástupců byli vyráží na další závody do světa
a mladší závodníci již nedočkavě
na startu Vladimír Cerman a Adéla
vyhlížejí další uvolnění a možnost
Házová. Zatímco Vláďa se mezi
elitou zatím jen rozkoukává, závody také se postavit na start. Dalším
v pořadí by měl být za podobných
byly pro něj spíš prvním seznámepodmínek testovací závod nejlepší
ním s dospělou konkurencí a jeho
stovky juniorských a dorostenecprioritou bude pozdější nominace
kých nadějí zařazených v systému
pro závody do 23 let, Adéla měla
jasný cíl dostat se hned na začátku sport. center mládeže za dva týdny
rovněž v Račicích, kde by se měl
své kariéry mezi elitní výběr. To se
jí podařilo a zajistila si místo v žen- ukázat Jindra Florián.		
(Tomáš Charvát)
ském čtařkajaku. Jako doplňková
17:50 – 18:00 Velká Veleň – točna
autobusů

17:25 – 17:40 Lesná – u bývalé požární
zbrojnice (u domu č. 140)

17:15 – 17:20 Lesní Mlýn – u hájenky

(u můstku naproti domu č. 40)

17:00 – 17:10 Boletice – ul. Kamenná

16:40 – 16:45 Jakuby – u Bezoušků

16:15 – 16:30 Nebočady – u hostince

15:40 – 16:05 Boletice – pod lékárnou

15:15 – 15:30 Křešice – u školy

11. května 2021 (úterý)

17:30 – 17:40 Chlum – u Vonků

točna autobusů

17:05 – 17:20 Březiny – Dolní

u zastávky ČSAD (dům č. 21)

16:40 – 16:55 Březiny – Horní

16:15 – 16:30 Folknáře – točna autobusů

sport, různé

„Každé dítě je génius, objevte jeho skryté talenty”

Zatím jen pro dospělé profesionály a za přísných opatření
začala závodní sezona rychlostních kanoistů.

ODEMYKÁNÍ DĚTSKÉHO POTENCIÁLU

Zveme Vás na webinář pro rodiče a jejich dě� z SO ORP Děčín:

Závodní sezona
rychlostních
kanoistů se rozjela
10. května 2021 (pondělí)

7. května 2021

pohotovost, blokové čištění

7. května 2021

Lékařská pohotovostní služba pro obyvatele Děčínska
Lékař
MUDr. Milič
MUDr. Pokorná
MUDr. Herrmannová
MUDr. Fischerová
MUDr. Egerová
MUDr. Vyvial
MUDr. Pavlovičová
MUDr. Vácha
MUDr. Kmínková
MUDr. Slavík
MUDr. Pohořelá
MUDr. Skála
MUDr. Kučerová Dana

pátek
sobota
neděle
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
pondělí
úterý
středa

20.5.2021
21.5.2021

čtvrtek MUDr. Gálová
pátek MUDr. Goldammer

Adresa ordinace
Anenská 2, Děčín I
Ludvíkovice 71
28. října 11, Děčín I
Prokopa Holého 139/21, Děčín IV
Mírové nám. 128, Verneřice
Míru 150, Děčín XXXII
Teplická 270, Jílové
Cihelní 706, Benešov nad Ploučnicí
Komenského 462, Benešov nad Ploučnicí
J.Š. Baara 692/26, Děčín V
Úzká 167/8, Děčín III
Karla Čapka 211/1, Děčín I
Teplická 27/29, Děčín IV
Nemocnice Děčín, U Nemocnice 605/1,
budova I (přízemí - interní ambulance)
Vítězství 56, Děčín XXXI

koupím
Těžítka

Renovace koupelnových van

skleněná
stará

Provozní hodiny pohotovosti pro dospělé: po - pá 17.00 - 20.00, so, ne, svátky 9.00 - 18.00 hod.

Datum
7.5.2021
8.5.2021
9.5.2021
10.5.2021
11.5.2021
12.5.2021
13.5.2021
14.5.2021
15.5.2021
16.5.2021
17.5.2021
18.5.2021
19.5.2021

Město Děčín

MěstoDěčín
Děčín
Město

Telefon
412 514 168
412 511 678
412 519 765
734 110 515
412 559 070
412 547 729
412 550 383
412 586 578
737 168 290
412 507 315
412 519 861
413 034 912
412 532 406



akrylátovou vložkou
Vanové zástěny

774 315 761

www.sedy-servis.eu

Adresa ordinace
28. října 110, Děčín I
Fügnerova 600/12, Děčín I

www.MIKRO

nová akrylátová vana

BAGR-DC.cz

do staré plechové nebo litinové vany
• bez bourání
• montáž 3 hodiny

S příchodem jara začalo v Děčíně blokové čištění ulic po zimním
období. Ulice, které čeká úklid,
jsou vždy týden předem osazeny
dopravním značením s termínem
čištění. I tak se ale stává, že řidiči
toto dopravní značení nerespektují a svými zaparkovanými auty
čištění brání.
„Bohužel denně řešíme celou
řadu případů, kdy si lidé nepřeparkují svá auta a velmi nám
komplikují čištění ulic. Tito řidiči
proto musí počítat s tím, že je
bude městská policie nekompromisně pokutovat,“ říká náměstek
primátora Tomáš Brčák s tím, že
z ulic je potřeba odstranit po
zimě nečistoty.
Při úklidových pracích navíc
dochází i k čištění uličních vpustí,

Tel.: 602 945 204
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Více info na tel:

FYZIOTONCAR s.r.o.
Scentrum Ústecká 1945/10 | Děčín 4
+420 734 845 589 | www.fyziotoncar.cz

776 6O2 418
nebo

FYZIO POHOTOVOST

www.mikrobagr-dc.cz

MÁTE AKUTNÍ BOLESTI POHYBOVÉHO APARÁTU?
OBJEDNÁME VÁS JIŽ DO DRUHÉHO DNE.
DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA DĚČÍNA, A. S.
vyhlašuje výběrové řízení na pozici

Telefon
412 151 056
412 539 310

Případné změny vyhrazeny, sledujte dopravní značení.
Blokové čištění, které v Děčíně
stojí město přibližně dvacet tisíc

Lepší malý bagr než
velká lopata.

www.vanabezbourani.cz

EKONOMICKÉHO NÁMĚSTKA

Krásnostudenecká 32
Děčín VI - Želenice (za Arénou)

Rozpis čištění od 7. 5. 2021 do 21. 5. 2021
7. května Krásnostudenecká – parkoviště (mytí vodou), Kozinova, Lounská, Kosmonautů (parkoviště)
10. května Žatecká, parkoviště v ul. U Tvrze (mytí vodou), U Tvrze část mezi panelovými domy u samoobslu
hy (mytí vodou)
11. května U Tvrze, Osadní, Sofijská(mytí) od ul. Albánská po ul. Ruská
12. května Cihelná, Nedokončená, Chrástecká, Na Kopečku, Na Skluzu, Za Školou, U Rybníka
13. května Weberova, Želenická od ul. Rokycanova po ul. Dělnická, Dělnická od ul. Želenická po železniční
přejezd
14. května Pražská (+ parkoviště mytí vodou), V Sídlišti, Přímá, Kosmonautů
17. května Čsl. partyzánů (mytí vodou), Májová, Hrdinů
18. května K. H. Borovského, Míru, Kőhlerova, Sportovní, Spojenců, Tovární
19. května Nálepkova (mytí vodou), Vítova, Gagarinova, Teplická – parkoviště naproti čerpací stanici
–mytí vodou
20. května Dukelská, Sokolská, Košická, Mírové náměstí (večer od 18:00)
21. května Na Pěšině – mytí vodou, ul. Kosmonautů (sídliště)

což ale není možné, pokud nad
nimi parkuje auto.

Zemní práce
mikrobagrem v Dín a
okolí.

• bez nástřiku
• záruka 5 let

412 705 352
412 548 188

Blokové čištění pokračuje také v květnu

korun denně, začalo v dubnu.
			 (red)

sledujte
nana
sociálních
sítíchsítích
sledujtenás
nás
sociálních

NOVÁ VANA DO STARÉ

Stomatologická pohotovostní služba
Ordinační hodiny: so, ne 8.00 - 10.00 hod.
8.5. - 9.5.
so - ne MUDr. Vojtěch
15.5. - 16.5. so - ne MUDr. Šetek

@mmdecin
@mmdecin

SKLENÁŘSTVÍ

SPECIALIZACE
NA POZÁRUČNÍ SERVIS
VOZŮ HYUNDAI

 sklenářské služby
 rámování obrazů
 prodej izolačních skel
 prodej polykarbonátových desek
 balkonové a vchodové přístřešky
Otevřeno
Po, St 8-17, Út, Čt 8-16, Pá 8-15
tel.: 412 519 886
sklenarstvi@golss.cz

mob.: 606 369 277

a.s.

Podmokelská obchodní

NABÍZÍME ŠIROKÝ SORTIMENT
DŘEVA A ŘEZIVA
HUTNÍHO MATERIÁLU
PCI LEPIDEL
PCI MALTOVÝCH SMĚSÍ
PCI FASÁDNÍCH BAREV A
OMÍTEK
HOBBY POTŘEB
PO - PÁ 7:00 - 17:00, SOBOTA 8:00 - 12:00
Dělnická 73, Děčín VI
Tel.: 412 598 234
www.ryko-obchod.cz

Požadavky na uchazeče:
- vysokoškolské vzdělání ekonomického nebo dopravního směru
- praxe nejméně 5 let v oboru ekonomiky, z toho nejméně 2 roky praxe na
pozici odpovědné za vedení a řízení středně velkého kolektivu
- znalost německého nebo anglického jazyka výhodou
- uživatelská znalost práce na osobním počítači (zejména znalost aplikací
Microsoft Word, Excel, Outlook apod.)
- odbornost, komunikativnost, dobré rozhodovací a organizační schopnosti,
samostatnost, smysl pro týmovou práci, odpovědnost, pečlivost a ochota
k dalšímu vzdělávání, morální a občanská bezúhonnost
- řidičský průkaz skupiny B

Nabízíme:
-

zázemí stabilní společnosti
odpovídající finanční ohodnocení
možnost dalšího vzdělávání
zaměstnanecké výhody

Nástup možný od června 2021 po vzájemné dohodě.

Podmínky účasti ve výběrovém řízení:
Pro účast ve výběrovém řízení jsou uchazeči povinni doručit své přihlášky
nejpozději dne 19. 5. 2021 na adresu: Dana Šulhánková, sekretariát ředitele,
Dopravní podnik města Děčína, a. s., Dělnická 106, Děčín VI, 405 29.
K přihlášce je nutno přiložit:
Strukturovaný životopis, kopie dokladů o dosaženém vysokoškolském
vzdělání, originál nebo ověřenou kopii výpisu z rejstříku trestů uchazeče ne
starší 3 měsíců před dnem doručení přihlášky.
Na základě posouzení zaslaných přihlášek budou vybraní kandidáti
pozváni nejpozději do 26. 5.
2021 k přijímacímu pohovoru.
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OTEVŘENO

ul. Prokopa Holého

OTEVÍRÁME 10.5.

od 10. 5.

ADMINISTRATIVNÍ SLUŽBY

Pondělí – Čtvrtek
9:00-17:00

Pátek – Sobota
9:00-18:30

správa dokumentů, přepisy, pochůzky, komunikace s úřady ...

VAVIAS s.r.o.
T. 731 208 336
Pohraniční 1288/1, Děčín I
(budova ČVUT)
www.vavias.cz
E. info@vavias.cz

Neděle

ZÁKAZNICKÁ PÉČE

komunikace se zákazníky, dodavateli, přeprava ...

ORGANIZACE AKCÍ

večírky, konference, propagace, výstavy, veletrhy ...

PERSONÁLNÍ SLUŽBY

OBROVSKÝ
VÝBĚR
JARO – LÉTO

organizace pohovorů, školení, správa a zajištění benefitů ...

DALŠÍ SLUŽBY

rešerše, překlady, správa majetku, dotace ...

10:00-17:00
DŘEVĚNÉ A UHELNÉ BRIKETY

prodejna: Benešovská 432/3, Děčín
tel.: 412 523 586 | www.spotreba.cz

HŘENSKO 131

LEVY
S
É
V
O
KVĚTN „ABY VAŠE PENÍZE NEVYLETĚLY KOMÍNEM“
U NÁS DOSTANETE VŽDY SP
SPRÁVNOU MÍRU

722 660 040

www.depodc.cz

ZPRAVODAJ

Nová revoluční metoda měření zraku pomocí
přístroje POLASKOP 3D u nás v op�ce.

OČNÍ OPTIKA
Bc.Pavel Krňák
12

Čs. legií ����/��, Děčín �

NOVÁ KOLEKCE SPORTOVNÍCH BRÝLÍ
S MOŽNOSTÍ ZÁBRUSU DIOPTRICKÝCH ČOČEK

Tel.: ��� ��� ��� • ��� ��� ���

Benet, Sodexo, Unišek, Edenred, FKSP

www.OPTIKAKRNAK.CZ

zd
ra Sta
v
za otn tut
říz ick
en éh
í
o

Inzerce ve Zpravodaji: Věra Hladíková
777 632 826, e-mail: hladikova.vera@seznam.cz
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Teplická 215, Děčín – Jílové u Děčína

Sháním tyto Mikov nože
s kapkovitou čepelí a pouzdra k nim
S vysokými částkami počítám, určitě se
domluvíme. Dále sháním jakékoliv dokumenty a informace týkající se jejich výroby a historie.
Petr Menšík, telefon: 608 426 801,
email: petr.noze@gmail.com

tel.: 721 948 987 e-mail: ledkr@ledkr.cz
www.pet-krmiva.cz

4
Po-Pá 8-18 • So 9-1
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sklad krmiv směsí
nt krmných

e
Rozšířili jsme sortim

prodejní sklad krmiv a chovatelských
potřeb v Jílovém u Děčína, Teplická 215
na ploše 700 m2 nabízíme více jak 2.000
druhů zboží
KOMPLETNÍ NABÍDKA KRMIV
A DALŠÍCH POTŘEB PRO
psy, kočky, hlodavce, ptáky
a mnohá další zvířata!

Krmivo pro koně

ky

ač
nově zavedené zn

granule | konzervy |
pamlsky | krmiva | hračky |
obojky | vodítka |
oblečky | přepravky |
pelechy | škrabadla |
misky | napáječky | klece |
a mnoho dalšího

PRODEJ ŽIVÉHO KRMNÉHO HMYZU sarančata, cvrčci …
myši, potkani, morčata, králíčci …
PRODEJ ŽIVÝCH ZVÍŘAT
NEJVĚTŠÍ NABÍDKA KRMNÝCH SMĚSÍ V DĚČÍNĚ A OKOLÍ

SOUKROMÁ ZŠ A MŠ SVĚT
V DĚČÍNĚ

hledáme učitele
1. stupně ZŠ

Prioritou je mít radost z práce, chuť učit se,
mít vytrvalost a víru, že naše cesta je smysluplná.

Jste to vy?
Prosím, kontaktujte nás na:
info@skolasvetdecin.cz
www.skolasvetdecin.cz
14

Rozšiřujeme tým o:

Technika provozu Finalizace
Technologa provozu
Elektrikáře zdvihacích zařízení
Provozní zámečníky
Obráběče kovů
Nástrojaře
Provozní elektrikáře
Řidiče motorových vozíků
Operátory do výroby

Zavolej

412 508 473
Napiš:
kariera@constellium.com

Přehled volných
pracovních míst
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Šíma Martin

Děčín

T.: 608 484 866
E: 608484866@seznam.cz
www.doprava-sima.cz

DOPRAVA S HYDRAULICKOU RUKOU
1h/600 Kč nebo 1 pal/100 Kč

Nosnost
osnost 9t
9t, 14 EURopalet
EURopalet, 1 km/30 Kč

777 151 151

info@jaw.cz

DĚČÍN
MĚSTO, K
Member of Nokian Tyres

ZPRAVODAJ
Informační čtrnáctideník pro občany statutárního města Děčín
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