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Podrobný průvodce po labské cyklostezce

Začátkem června byl spuštěn webový průvodce po labské cyklostezce, jenž má cyklistům pomoci naplánovat atraktivní a bezpečnou trasu. Průvodce poukazuje na zajímavá místa (kulturní
bohatství, přírodní zajímavosti), ale i na vyhlášené restaurace
či třeba výjimečné regionální produkty. Cykloturista na webu
najde hotely, penziony či jiná ubytovací zařízení - samozřejmě
jen ta, kde kolo není problém.
Web www.labska-cykostezka.cz, jež vytvořil děčínský rodák Petr Špánek, podrobně mapuje charakter labské cyklostezky, kvalitu povrchu, problematická místa a nabízí i možné varianty k doporučené
trase. Pokud to jde, trasa je vedena jinudy než po
frekventovaných silnicích.
Pochopitelně nejde jen o trasu a její kvalitu, ale také
o to, co může cyklista vidět či zažít. Na to poukazují
body zájmu, ikony, jež jsou zaneseny do mapy. Ty
jsou řazeny do kategorií (např. jídlo & pití) a vrstev (restaurace). Jestliže uživatele některá kategorie
či vrstva nezajímá, je možné ji skrýt - odkliknutím
čtverečku v levém menu. Téměř za každou ikonou se
skrývá „bublina“ s informacemi o příslušném bodu.

Na webu chce autor dále
pracovat, přidávat další
informace a uvažuje i o popisu trasu od Mělníku dál
proti proudu Labe. Prioritou je ale anglická a německá jazyková mutace, pokud vše půjde podle plánu, budou
spuštěny v průběhu července.

Autor, jež na webu pracoval téměř rok, se nejprve
zaměřil na bezprostřední okolí cyklostezky, především na úseky mezi městy, které jsou obecně hůře
zmapovány. V současnosti začíná mapovat města. K
dnešnímu dni je v mapě víc něž čtyři sta ikon.
(pokračování na straně 2)
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vyšetření zraku, aplikace kontaktních čoček,
velký výběr brýlových obrub
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Podrobný průvodce po labské cyklostezce
(pokračování ze strany 1)

Petr Špánek zdůrazňuje, že na většině míst, jež zanesl do mapy,
osobně byl. Buď je objevil osobně nebo mu je doporučili přátelé. To,
co považuje za nejlepší, co je v daném místě možné vidět, zažít či
kde se dobře najíst, zařadil do výběru Doporučujeme. Tam se dostalo
i několik místních produktů, například Děčínská jeřabinka či Kamenický chléb.

Pronajmu byt 1+1 v Děčíně VII – Chrochvicích. Nájemné 3.000 Kč/měsíc + služby. Akontace 9.000,00 Kč.
Možnost nastěhování ihned. Tel. č. 607119655

Letmý pohled do mapy ukazuje, že průvodce mapuje jen část labské
cyklostezky - od hranic s Německem do Mělníka, pak sleduje trasu
podél Vltavy až do Prahy, nikoli dál proti proudu Labe. Reflektuje tak
současný trend: většina cykloturistů míří z Mělníka do Prahy, nepokračuje proti proudu Labe - což je také proto, že zde není bezpečná
cyklostezka. „Vzhledem k tomu, že přibližně třetina zmapované trasy
vede podél Vltavy, průvodce by se měl jmenovat „labsko-vltavská
cyklostezka,“ pro zjednodušení používám pouze název labská,“ vysvětluje Petr Špánek. Dodává, že trasu mezi Schönou a Prahou mnohokrát projel - na kole, zpravidla v kombinaci s vlaky. „Nikdy jsem
nepoužil auto,“ zdůrazňuje. (lc)

„Kulový blesk“ a „kachna“ o Letné
„Kulový blesk“ - to je pracovní název pro racionalizaci ve využití
tří objektů – školního klubu při ZŠ Na Stráni v Thunské ulici,
DDM na Letné a budovy bývalého KASSu.
A je to chvályhodná ukázka
schopnosti hledat a nacházet řešení těmi, kteří do fungování jednotlivých subjektů vidí nejvíc,
tedy řediteli samotných příspěvkových organizací. Jako vedení
města velmi oceňujeme takto
vedenou aktivitu, a ukáže-li se
natolik přínosná, jak se očekává,
bude to efektivní způsob řešení několika problémů najednou.
Především město získá 30 míst
v nové mateřské škole v adaptované budově v Thunské ulici, ZŠ
Na Stráni bude umožněno vytvořit 100 míst ve školní družině a
školním klubu v nedalekých prostorách stávajícího DDM Letná
(včetně zájmových kroužků) a
vedení DDM získá sály pro své
taneční aktivity v bývalém KASSu. To všechno bylo vedeno společnou snahou ušetřit městu na
jedné straně peníze (financování
budovy DDM na Letné se centrálnímu vedení Domu dětí a mlá-

deže na Teplické, jež ho dostalo
do správy, ukazovalo jako neudržitelné), jednak s přiměřenými investicemi vytvořit tolik chybějící
místa v mateřských školách.
Zároveň bych se chtěla vyjádřit k otázce, proč jsem na podzim
loňského roku údajně zapírala
jasný záměr vedení města zrušit DDM na Letné a udělat tam
školku. Nezapírala. Pravda je taková, že v té době nepadlo žádné
rozhodnutí o podobném řešení a
akce „Kulový blesk“ nevzešla z
popudu politické vůle, ale z praktického nápadu samotných příspěvkových organizací, jež nám
byl předložen mnohem později.
Byla bych ráda, kdyby byla tato
otázka nazírána v těch časových
a myšlenkových souvislostech,
jak se rodila a zrála.
Hana Cermonová, náměstkyně
primátora

Ve čtvrtek 16.června navštívila Děčín delegace ze Španělska. Její
členové byli z asociace více jak 17 španělských měst, která se zajímá o problematiku cestovního ruchu a nezaměstnanosti. Pracovníci
magistrátu připravili krátkou prezentaci o městě Děčín. Španělská
delegace představila činnost asociace a informovala o chystaném
projektu, na kterém se bude podílet i děčínské občanské sdružení
Život bez majáku.
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KRÁTKÉ ZPRÁVY

Na pojištění
město ušetří

Bývalé letní kino Bažantnice
čeká na využití

KRÁTKÉ ZPRÁVY

Most na Chlum
je dokončen

Lesopark Bažantnice je významnou součástí veřejné městské zeleně, proto se ho město snaží v rámci možností udržovat. Podle
Na posledním červnovém jednání ře- potřeby zde provádí prořezy stromů, úpravy keřů či sekání trávy Od minulého pondělí je v podstatě dokončen most na Chlum, který je součásšila rada města problematiku pojištění a úklid odpadků.
tí oprav silnice. Tu poničily povodně v
města. Rozhodla, že stávající smlouvu
se společností Kooperativa vypoví a
na svém srpnovém zasedání projedná
smlouvu na pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel statutárního města Děčín
zcela novou. Rozsah pojištění majetku
města bude zachováno, na pojistném se
díky nové smlouvě ušetří.

Osadní výbor ve Žlebu

V části lesoparku se ještě dnes
nacházejí zbytky po letním kině,
které zde bylo v provozu před listopadem 1989. Známé bylo například díky konání písňové soutěže
Děčínská kotva a letnímu kinu.
Vedení města se rozhodlo tyto
prostory řešit. „Je velká škoda,
že tato lokalita není využita, jak
tomu bývalo v minulosti. Město
v současné době však v rozpočtu
nepočítá s penězi na její obnovu,
proto se nebráníme jednat s případnými zájemci, kteří by zde
chtěli realizovat záměr prospěšný
pro občany našeho města,“ řekl
primátor města František Pelant.
Se záměry na využití areálu je
možné obracet se přímo na vedení města.
V lesoparku letos město nahradilo pytlové obruče osmi novými
koši, o které se dvakrát v týdnu

stará Středisko městských služeb, dále odstranilo torza laviček.
V plánu je instalace sedmi nových laviček, čtyř nových lávek
přes vodoteč. Kromě toho byly
prořezány stromy kolem cesty u
konečné MHD č. 7, byl pokácen
havarijní buk a prořezány stromy
kolem plotu směrem k zástavbě.
Na lesopark má město zpracovanou studii, která využívá park
jako zázemí pro sídliště Želenice.
Studie, která zahrnuje klidovou
zónu, herní prvky, vycházkové
cesty, sluneční louku, byla konzultována s místními i s místními
obyvateli.
Lesopark Bažantnice vznikl v
roce 1931 přeměnou původní
thunovské bažantí obory z roku
1707. (romi)

V Dolním Žlebu začne od 1. července
pracovat osadní výbor. Zastupitelé jej
zřídili na svém červnovém zasedání.
Kromě toho určili jeho členy a zvolili
předsedu. Osadní výbor byl zřízen na
základě podnětu občanů z této městské
části. Ti žádost zdůvodnili jako potřebu
legitimně spolupracovat s magistrátem
města a aktivně se spolupodílet na hledání řešení vedoucích k dalšímu rozvoji
této městské části. Problematiku osadních výborů řeší zákon o obcích. Podle
něj je nepovinným výborem zastupitelstva města, které tento výbor zřizuje a
stanovuje také počet jeho členů. Výbor
může předkládat radě, zastupitelstvu návrhy týkající se rozvoje dotčené městské
části a rozpočtu obce, dále je oprávněn
vyjadřovat se k návrhům předkládaným
radě a zastupitelstvu k rozhodnutím, týkajícím se příslušné městské části, vyjadřuje se k připomínkám a podnětům
Děčín v druhé polovině července rozšíří nabídku sportovního využiod občanů.

roce 2009 a 2010. Práce na opravách by
měly skončit v září letošního roku. Na
opravy město získalo dotaci.

Město podpoří
Kozí dráhu
Zastupitelé schválili dotaci ve výši 50
tisíc korun na podporu vlakové dopravy na trati č. 132 Děčín – Oldřichov u
Duchcova. Děčín se tak přidal k obcím,
které leží podél trati a na provoz Kozí
dráhy se chtějí podílet. O podporu této
trati požádal jílovský zastupitel Lubomír Michálek také Ústecký kraj. Pokud
obce i kraj peníze dodají, rozjedou se
vlaky o prázdninách. Na víkendové jízdy se zatím hledá provozovatel. Pokud
vlaky nevyjedou, dostanou obce své peníze zpět. Vlaky na Kozí dráze přestaly
kvůli ztrátovosti jezdit v roce 2007.

Děčín má nové ulice

Ulice V Trojmezí, Mendelova a Šeříkova, to jsou tři nově vzniklé ulice. Názvy
ulic se vybírají vždy ve vztahu k okolí.
Ulice V Trojmezí byla takto pojmenována právě proto, že ulice prochází
pozemky, kde se stýkají tři katastrální
území – Krásný Studenec, Horní Oldřichov a Podmokly. Šeříkovou ulici nově
tí ve městě. Obyvatelům i návštěvníkům Děčína začne sloužit nový naleznete ve Vilsnici, své jméno získala
polyfunkční bazén s parametry 33,5x21 metrů s hloubkou 2 metry a díky okolní Květinové ulici. Ulice Mendelova je pokračováním již stávající
se 6 metrovou potápěčskou jámou.
ulice.

V Děčíně se dočkáme
otevření nového bazénu

Město končí účast
v Labské investiční
Zastupitelé rozhodli o ukončení účasti
statutárního města Děčín v Labské investiční, a.s. Schválili darování tří kusů
akcií této společnosti Nadačnímu fondu Martina Bubera, od kterého město v
roce 2005 tyto akcie dostalo. Pokud fond
akcie zpět nepřijme, nabídne je město k
odkupu všem známým akcionářům společnosti. Město se rozhodlo ukončit účast
v Labské investiční , protože nevidělo v
členství žádný přínos pro Děčín.

Nepotřebné počítače
město daruje

Stavební práce byly na koupališti zahájeny na jaře loňského roku
a skončí letos v červenci. Zhotovitelem je firma Eurovia a.s., v
současné chvíli probíhají finální
práce a úpravy. V souvislosti s
otevřením nového bazénu se uvede opět do provozu 50 metrový
bazén, který byl uzavřen z důvodu bezprostřední blízkosti realizované stavby. Venkovní koupaliště je snadno dostupné MHD,
pro cyklisty je u vstupu plocha na

odložení kol do stojanů. Město
Děčín výstavbou nového bazénu
rozšířilo seznam již realizovaných projektů v oblasti sportu.

Dále bychom rádi návštěvníky
upozornili na změnu provozní
doby – provozní doba bude prodloužena od 9,00 – do 21,00 (úterý-pátek) v pondělí 13,00-21,00
(krytá hala), 9,00 -21,00 (venkovní areál). (ds)

Na přípravě projektů zaměřených na
zvyšování úrovně vzdělanosti v regionu jak v oblasti specializované přípravy
odborníků, tak v oblasti celoživotního
vzdělávání obyvatelstva bude spolupracovat Fakulta dopravní ČVUT. To je
nový cíl, který se zařadí do Strategického plánu rozvoje města.

Výroční zpráva 2010

Město věnuje několik počítačových sestav, které již plně nevyhovují provozu
v počítačové síti magistrátu, neziskové
organizací R.O.S. Děti a rodina. Vyřazenou počítačovou techniku město
bezplatně daruje například svým příspěvkovým organizacím či neziskovým
organizacím několikrát do roka, vždy na
základě schválení zastupitelstvem.

Magistrát zpracoval svoji výroční zprávu za uplynulý rok. Výroční zprávu
města za loňský rok najdou občané na
webových stránkách města.

Práce na revitalizaci
sídliště na Starém
Městě začaly

U Korálu vybuduje
investor parkoviště
Ze stávajícího parkoviště u obchodního
domu Korál by mělo vzniknout nové
dvoupodlažní parkoviště o celkové kapacitě 98 parkovacích míst včetně vyčleněných míst pro zdravotně a tělesně
postižené. Obyvatelé se se záměrem
mohli seznámit na setkání s občany v
dubnu letošního roku, projednala jej i
komise rady města životního prostředí
a urbanistiky.

Strategický plán
rozvoje města
má nový cíl

Poslední pátek v červnu se konala další z pravidelných porad starostů
obce s rozšířenou působností. Město Děčín ji pořádá pravidelně čtyřikrát do roka. Starostové zde získávají aktuální informace k činnosti
obcí. Posledního setkání se zúčastnili také zástupci Ministerstva pro
místní rozvoj, Státního fondu životního prostředí, Úřadu práce Děčín
a další hosté. (romi)

Stavební firma Insky zahájila práce na
revitalizaci sídliště na Starém Městě realizované v rámci Integrovaného plánu
rozvoje města Děčín – Sídliště Staré
město, projektu Revitalizace sídliště
Děčín III – Staré Město. První práce
budou prováděny v ulicích Jezdecká a Kladenská, kde dojde k výměně
osvětlení, opraveny budou chodníky a
komunikace, vybudované bude nové
hřiště. Tyto práce způsobí komplikace
s parkováním v těchto ulicích. Prosíme
tedy obyvatele o trpělivost a dodržování
dopravního značení. (romi, smk)
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V Českém Švýcarsku jsou opraveny
další sakrální památky
Krásná Lípa, 3.6.2011 - Od počátku června 2011 mohou pozorní
návštěvníci Českého Švýcarska v krajině nalézt dalších osm obnovených drobných sakrálních památek, které opravuje obecně
prospěšná společnost České Švýcarsko v rámci projetu Naslouchejte hlasu venkova (Listen to the Voice of Villages). S památkami se návštěvníci setkají u labské cyklostezky v Dolním Žlebu, v
lesích za Jetřichovicemi i v centru Starých Křečan.

Restaurovány byly kamenné podstavce s vysokými kovanými kříži
z 18. století i nedatovaný skalní výklenek při někdejší kostelní stezce.
Restaurátory čekalo překvapení v
podobě siluety Panny Marie i netradiční kovářské zpracování železných
křížů, s nimiž se při své práci v jiných regionech dosud nesetkali.
Nedaleko přívozu v Dolním Žlebu
a labské cyklostezky mohou turisté
obdivovat monumentální nový železný kříž s ukřižovaným Kristem,
zvaný původními obyvateli Hillens
Kreuz. Vedle květinové girlandy
byly obnoveny i původní nápisy.
Aby byl kříž chráněn před povodněmi, je umístěn na vysokém pískovcovém pódiu. „Postavit ho nechali tři
synové jako připomínku úmrtí svého
otce Josefa Stolze, který byl na tomto
místě roku 1813 náhle stižen mrtvicí. Jméno získal, protože stál na pozemku usedlosti Wenzela Hilleho,“
uvedla badatelka Natalie Belisová.
Na soukromé zahradě v Janově byla
obnovena neobvyklá, památkově
chráněná pískovcová stéla. Bohatě
zdobený kamenný podstavec několika řádkovým nápisem upomíná na
nešťastnou smrt desetileté Johanny
Schubertové, k jejímuž zastřelení
došlo 29. 7. 1705.
Do skalního výklenku v Jetřichovicích, který leží při silnic do Všemil, při někdejší kostelní stezce z
Jetřichovic přes Všemily do Srbské
Kamenice, byl umístěn nový obraz s
výjevem Ukřižování. Malba Krista,
truchlící Panny Marie, Máří Magdaleny a Jana pochází od Michala Janovského. Motiv Ukřižování nebyl
zvolen náhodou. Doložily ho dobové
fotografie.
Znám je i příběh křížku při cestě z
Jetřichovic do Zadních Jetřichovic u
skalního útvaru Kočičí kostel. Zřídit
ho nechal kovářský mistr A. Michel
z Jetřichovic spolu se svou ženou
Annou Elizabeth na místě, kde byla
15. 6. 1819 bleskem zabita jejich osmiletá dcera Johannka. Na obnovený
pískovcový podstavec byl umístěn
nově vykovaný železný kříž a osazena silueta Krista.
Dalších dvou opravených křížků

se dočkali ve Starých Křečanech. V
centru obce byl restaurován vysoký
kovaný kříž z roku 1795. Umístěno
na něj bylo pět malovaných siluet
od Miroslava Hejného a doplněn
původní německý nápis. Další z
křížů stojí při polní cestě ze Starých
Křečan do Krásné Lípy ve vsi NeuLerchenfeld (Skřivánčí Pole), která
zanikla po roce 1945. Na kříž s letopočtem 1798 byly vedle nápisu
vráceny siluety Krista, Panny Marie,
Jana a Máří Magdaleny. Vybudováno bylo nové oplocení a ošetřen kamenný podstavec.
Na podstavec kříže s ukřižovaným
Kristem v Mikulášovicích byla umístěna litinová silueta Panny Marie.
V minulosti se jednalo o zobrazení
časté u mnoha drobných sakrálních
staveb ve Šluknovském výběžku.
Do dnešních dnů se kvůli poválečné
devastaci křížů podobné siluety příliš nedochovaly. Mimo region Šluknovska se jedná o značně neobvyklé
řešení, s nímž se restaurátoři setkali
poprvé právě v Mikulášovicích.
Kromě výše jmenovaných památek
již byly v roce 2010 opraveny také
křížky a skalní výklenek ve Chřibské, Hřensku, Růžové, Janově a
Mikulášovicích a kaple Panny Marie
Karmelské na Vlčí hoře. V letošním
roce bude oprava vybraných drobných sakrálních památek v regionu
Českého Švýcarska dokončena, v
plánu je opravit celkem 27 objektů
– mj. i Bratrské oltáře u České Kamenice. Celková výše investice z
prostředků Evropské unie je téměř tři
miliony korun a je určena na záchranu a renovaci významnějších křížků,
božích muk, skalních výklenkových
kaplí a kapliček v našem regionu.(čs)

DĚČÍN
-- Prokopa
Holého
DĚČÍN
ProkopaHolého
Holého8 88
DĚČÍN
- Prokopa
TEL:
412
532
111
info@dezka.cz
TEL:
532 111
111 info@dezka.cz
info@dezka.cz
TEL: 412
412 532
ÚSTÍ
NAD
LABEM
Vaníčkova
ÚSTÍ NAD
NAD LABEM
ÚSTÍ
LABEM- -Vaníčkova
Vaníčkova1919
19
TEL: 475
475 200
200
TEL:
683
usti@dezka.cz
TEL:
475
200 683
683 usti@dezka.cz
usti@dezka.cz

ZÁMKY LUDVÍKA BAVORSKÉHO
AKCE
CELÉ
zájezd - 2x nocleh v hotelu
AKCE PLATNÁ
PLATNÁ NA
NApoznávací
CELÉ PRÁZDNINY
PRÁZDNINY
05.05.-08.05. 2011

CENA: 3990,- Kč RIVIÉRA
CHORVATSKO - OMIŠSKÁ
NĚMECKO
+ ŠVÝCARSKO
HOTEL STAR*** -poznávací
Omiš/Nemira
zájezd - 1x nocleh v hotelu
26.05.-29.05. 2011
CENA: 2990,- Kč

NÁKUPNÍ ZÁJEZDY
16.04.2011 - POLSKO - Jelení Hora

320,- Kč

16.04.2011 - NĚMECKO - Drážďany

250,- Kč

EVROPSKÉ METROPOLE - JEDNODENNÍ VÝLETY
14.05.2011 VÍDEŇ (bus + průvodce)

690,- Kč

14.05.2011 BERLÍN + TROPICKÝ RÁJ

590,- Kč

05.07.2011 Zábavní
park BELANTIS - Lipsko
1290,- Kč
moderní
hotel kategorie***,
polopenze, bazén,
OTEVÍRÁNÍ SEZÓNY CHORVATSKO 2011

klimatizace,
klimatizace, balkóny
balkóny ss výhledem
výhledem na
na moře,
moře, SAT/TV,
SAT/TV, trezor,
trezor,
20.05.-29.05.
MAKARSKA
- kararavany
JURE u pláže
fén,
wi-fi
připojení
na
pokoji,
výborná
restaurace,
fén, wi-fi připojení na pokoji, výborná restaurace, bar
bar 1990,- Kč
7x nocleh v karavanu por 3 oosby, bus doprava

Prázdninové termíny - červenec/srpen - 7 nocí
7x nocleh,-v Kč/týden/dospělá
apartmá, cena za osobuosoba
vč. bus dopravy
4990
ss polopenzí
,- Kč/týden/dospělá
osoba
polopenzí
27.05.-05.06. BIOGRAD NA MORU, apartmány*** 2990,- Kč
1990,Kč/týden/dítě
do
66 let
na
přistýlce
ss PP
let
PP
7x nocleh vKč/týden/dítě
apartmá, cena zado
osobu
vč. na
bus přistýlce
dopravy
3590,Kč/týden/dítě
do
ss PP
Kč/týden/dítě
do 12
12 let
let na
na přistýlce
přistýlce
PP
OTEVÍRÁNÍ
SEZÓNY ŠPANĚLSKO
2011
Prázdninové
termínyRIVIÉRA,
- červenec/srpen
- 7 nocí
27.05.-05.06.
OMIŠSKÁ
apartmány***
2390,- Kč

možnost
prodloužených
na
11
možnostBARCELONA
prodloužených pobytů
pobytů
na 10,
10,
11 aa 14
14 nocí
nocí4990,- Kč
18.05.-23.05.
+ COSTA
BRAVA

posezónní
termíny:
3x nocleh s polopenzí,
bus doprava, pobytově -poznávací
posezónní
termíny:

03.09.-10.09.
4590,Kč
16.05.-29.05. HOTEL***
6990,03.09.-10.09.
4590,- Kč
Kč s polopenzí10.09.-17.09.
10.09.-17.09. 3990,3990,KčKč

11x nocleh v hotelu,
cena za osobu vč. Kč)
bus dopravy
možnost
možnost dopravy
dopravy autobusem
autobusem (2000,(2000,- Kč) nebo
nebo letecky
letecky (6990,(6990,- Kč)
Kč)

Anketa
Zajímá nás váš názor na letošní Městské slavnosti. Výsledky ankety budou předány organizačnímu štábu Městských
slavností 2012.
Jak hodnotíte letošní Městské slavnosti?
velmi spokojen/a
spokojen/a
ani spokojen/a či nespokojen/a
nespokojen/a
velmi nespokojen/a
Oznámkujte jednotlivé akce pořádané v rámci slavností
známkami od 1 do 5 jako ve škole.
Průvod
Ohňostroj
Festival Mladé Labe
Adrenalin Challange
Hudební festival Labe
Jet Ski Grand Prix Děčín
Speed trial show
Běláskovské klání v podzámčí
Historický trh májový
Den pro seniory
Den dětí
Vyplněnou anketu můžete odevzdat do 31. srpna 2011 na
recepcích obou budov magistrátu nebo poslat elektronicky
na adresu:
tiskovy.mluvci@mmdecin.cz
Výsledky budou zveřejněny v prvním zářijovém Zpravodaji.
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Zahajujeme projekt „Specifické
vzdělávání zaměstnanců CSS“
Centrum sociálních služeb Děčín, p.o., které je největším pozahájilo 1.6.2011
projekt
„Speciﬁ
cké
vzdělávání
zaměstnanců
CSS“.
Projekt je
Centrum sociálních služeb Děčín, p.o., které je největším poskytovatelem sociálních služeb
nancován
z prostředků
Evropského
sociálního
az
vspoluﬁ
našem městě,
zahájilo 1.6.2011
projekt „Specifické
vzdělávání
zaměstnanců fondu
CSS“. Projekt
České
republiky.
Je rovněž
zapojen
IPRM
Děčín.
jerozpočtu
spolufinancován
z prostředků
Evropského
sociálního
fondu a zdo
rozpočtu
České
republiky.
Zahajujeme
projektsociálních
„Specifické vzdělávání
CSS“
skytovatelem
služeb vzaměstnanců
našem městě,

Je rovněž zapojen do IPRM Děčín.
Cílovou
skupinu
tvoří zaměstnanci
této příspěvkové
organizace. Především
se jednápříp.
o sociální
Cílovou
skupinu
tvoří zaměstpracovníků.
Ty lze získat,
si
pracovníky a pracovníky v sociálních službách, kteří přímo poskytují sociální služby. Kromě
nanci
této
příspěvkové
organije
osvojit
komplexním
a
zároveň
těchto zaměstnanců je projekt určen i na vzdělávání jejich přímých nadřízených, tj. vedoucích.
zace. Především
se jedná
o socivzděláváním.
Projekt
vychází z aktuální
situace,
kdy sespecializovaným
neustále zvyšují požadavky
na kvalitu
ální pracovníky
a pracovníky
v tlak
V i rámci
procesu
poskytovaných
služeb, což
samozřejmě vyvíjí
na jejich vzdělávacího
poskytovatele. Vysoké
nároky
vycházející
z platných
právních
předpisů
jsou kladeny
na nové
odborné
vědomosti a
sociálních
službách,
kteří
přímo
bude zejména
personál
školen
v kurzech,
schopnosti
lze získat,
si je osvojitrůzné
komplexním
zároveň
poskytujípracovníků.
sociální Tyslužby.
Kro-příp.zahrnujících
složkyadovedspecializovaným
vzděláváním. Vje
rámci
personál školen
mě těchto zaměstnanců
pro-vzdělávacího
ností a procesu
znalostíbude
důležitých
pro
v kurzech, zahrnujících různé složky dovedností a znalostí důležitých pro práci v sociálních
jekt
určen
i
na
vzdělávání
jejich
práci
v
sociálních
službách.
Díky
službách. Díky finančním prostředkům z tohoto projektu bude moci vzdělávání zaměstnanců
přímých
probíhat
přímonadřízených,
v našem městě. tj. vedou- finančním prostředkům z tohoto

cích. Projekt vychází z aktuální projektu bude moci vzdělávání

Více
informací
o činnosti
Centra sociálních
Děčín, p. o. lze najít
na internetové
situace,
kdy
se neustále
zvyšujíslužeb
zaměstnanců
probíhat
přímoadrese
v
www.cssdecin.cz.
(css)kvalitu poskyto- našem městě.
požadavky na

vaných služeb, což samozřejmě
vyvíjí tlak i na jejich poskytovatele. Vysoké nároky vycházející z platných právních předpisů
jsou kladeny zejména na nové
odborné vědomosti a schopnosti

Více informací o činnosti Centra
sociálních služeb Děčín, p. o. lze
najít na internetové adrese www.
cssdecin.cz. (css)

Hudební festival opět v Děčíně

Big bandové soubory z České republiky i ze zahraničí se představily
v Děčíně.
Primátor města František Pelant
a hejtmanka Ústeckého kraje
Jana Vaňhová se zúčastnili Mezinárodního hudebního festivalu, který se po letech na jeden
den vrátil do Děčína.
Ve Společenském domě Střelnice
se uskutečnila soutěž tanečních
orchestrů, které odpoledne zahrály i na Smetanově nábřeží.
Záštitu nad letošním ročníkem
převzali Felix Slováček a Václav
Hybš.

Foto: Jiří Urban

Pořadateli 12. ročníku festivalu
byly Svaz hudebníků České republiky a město Česká Kamenice.

Poradenské místo
Českomoravské stavební spořitelny a.s.
- Projekt financování bydlení na míru
- Výhodné úvěry a meziúvěry
ze stavebního spoření
- Zhodnocení Vašich úspor
- Produkty Poštovní spořitelny
- Hypotéka od Lišky

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

TERMO snižuje platby za teplo
Na téma zlevnění ceny tepla v Děčíně jsme hovořili s Ing. Petrem
Šimoníkem předsedou představenstva TERMO Děčín a.s., který
zastává tuto pozici od počátku tohoto roku.
Pane předsedo, svým zákazníkům jste od července oznámili
snížení ceny za teplo. To je pro
lidi v dnešní době zdražování určitě dobrá zpráva. Můžete nám
situaci blíže osvětlit?

lárny dražší palivo než třeba hnědé
uhlí, ale na druhé straně je to palivo ekologické a nejméně zatěžuje
ovzduší a životní prostředí.

Ve srovnání s jinými městy v ČR
je ale cena tepla v Děčíně nadTuto informaci musím mírně průměrná.
upřesnit. Našim odběratelům z
centrálních zdrojů tepla (CZT) Tady budu muset oponovat. Je třejsme oznámili snížení zálohových ba srovnávat srovnatelné. Nemůplateb za teplo a to zpětně od po- žete cenu tepla v Děčíně srovnáčátku roku. Snížení celkových roč- vat s cenou tepláren využívajících
ních zálohových plateb v přepočtu nejlevnější palivo hnědé uhlí. Jako
odpovídá snížení předběžné ceny srovnatelný příklad mohu uvést
cca o 20 Kč na 1 GJ sjednaného Teplárny Brno, které využívají
ročního množství tepla.
zemní plyn, jsou ve 100% vlastnictví města a jejich cena tepla je
Většina dodavatelů energií ohla- stejná jako v Děčíně. Navíc pro odšuje zdražení. Jak je tedy možné, běratele není určující jednotková
že vy očekáváte nižší platby za cena tepla ale celkové náklady za
teplo?
jeho roční dodávku. A tady můžeme říct, že díky modernizaci našich
Důvodem snížení plateb za teplo rozvodů a moderním předávacím
je nižší množství dodaného tepla stanicím s individuální regulací
pro vytápění z důvodu nižší klima- dodáváme pouze takové množství
tické náročnosti v první polovině tepla, které daný odběrný objekt
roku. Tím pádem by naši odběra- požaduje.
telé mohli mít na konci roku velké přeplatky. Snížení záloh je tedy
realizováno tak, aby jejich celková Není tedy chybou, že jsme se v
roční výše odpovídala předpoklá- Děčíně rozhodli pro přestavbu
dané výsledné ceně za roční do- tepláren na zemní plyn a nevyudávku tepla. Nechceme zbytečně žíváme hnědé uhlí?
blokovat finanční prostředky našich odběratelů, a proto, v souladu Určitě není. To byla záležitost
se smlouvami, přicházíme během společenského rozhodnutí o výroku s tímto opatřením.
znamu kvality životního prostředí
a v podstatě zdraví každého z nás.
Dobře, ale všichni dodavatelé Zajisté si všichni pamatují, jaký
zemního plynu zdražují. A vaše byl v Děčíně stav ovzduší na konci
teplárny v Děčíně a Jílovém po- osmdesátých a začátku devadesáužívají jako palivo zemní plyn. tých let. Časté smogové situace a
Jaký to bude mít dopad do vý- především velké koncentrace oxisledné ceny tepla na konci roku? dů síry znamenaly vážné ohrožení
zdraví. Ke zlepšení stavu přispělo
Zdražování zemního plynu je pře- nejen odsíření tepelných elektrádevším výsledkem dění na komo- ren, plošná plynofikace města ale i
ditních burzách, přesněji řečeno plynofikace centrálních zdrojů tepna trhu s ropou, od jejíž ceny se la. My jsme za 10 let snížili emiodvozuje i cena zemního plynu. Je se o více než 500 tis. tun CO2 ve
všeobecně známo, že disponibilní srovnání s předchozím spalováním
zásoby ropy jsou omezené nebo se uhlí a topných olejů. Navíc teplárspíš snižují. Při zároveň rostoucí ny využívající hnědé uhlí nyní řeší
poptávce po ropě má toto za ná- zásadní dilema. Zda přejít na plyn
sledek růst ceny ropy a z něho od- se všemi s tímto souvisejícími invozený růst ceny zemního plynu. vestičními náklady, které se nutně
Výslednou cenu tepla ještě nelze promítnou do ceny tepla, nebo i
předvídat, těch ovlivňujících fakto- nadále využívat hnědé uhlí, jehož
rů je více. Nejdůležitější je objem zásoby jsou velmi omezené a soudodávky ve zbytku roku a ten je kromý vlastník ho chce prodávat
zcela závislý na klimatické nároč- za dvojnásobnou cenu. Vzhledem
nosti. Očekávanou cenu zemního k evropské legislativě budou muplynu také známe na základě pre- set i tak realizovat velké investice
dikcí našeho dodavatele. Nám se do ekologizace provozů. V Děčíně
pro rok 2011 podařilo sjednat vý- je již situace vyřešena a troufám si
hodnější cenu od dodavatele, který říct, že stávající systém CZT může
zvítězil ve výběrovém řízení. Díky zaručovat dlouhodobě stabilní
tomu máme levnější plyn, který cenu tepla, která bude ve srovnání
zvýhodňuje naši pozici ve srovnání s jinými způsoby dodávky ekonos maloodběrateli plynu. Samozřej- micky přijatelná. (smk)
mě, zemní plyn je obecně pro tep-

TÉMA
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MEZINÁRODNÍ ZASILATELSTVÍ

Soutěž o logo města je ve druhém kole

Veřejné soutěže na vytvoření loga města se zúčastnilo 56 autorů. Do druhého kola postoupilo pět návrhů. Vybraní autoři musí své
návrhy dopracovat a předložit k dalšímu posouzení.
Město Děčín vypsalo veřejnou
soutěž na vytvoření loga a logotypu města. Podmínky soutěže
byly zveřejněny na webových
stránkách města a ve Zpravodaji. Cílem dvoukolové soutěže je
vytvoření komplexní vizualizace města, jejímž základem bude
logo a logotyp. Ty budou využívány na propagačních materiálech, dokumentech, vizitkách,

webových prezentacích a podobně. Do soutěže se přihlásilo 56
autorů z celé republiky. Soutěžící
mohli podat maximálně 3 návrhy
s vysvětlením symboliky loga
ve vztahu k městu. Návrhy, které splňovaly podmínky soutěže,
byly očíslovány a následně anonymně posouzeny pětičlennou
hodnotící komisí. Pět vybraných
autorů postoupilo do druhého

kola, ve kterém mají za úkol rozpracovat své návrhy na praktické
použití loga na hlavičkové papíry
města, obálky, vizitky, ale také na
šablony prezentace PowerPoint
a k použití na propagačních materiálech. Rozpracované návrhy
musí autoři poslat do 3. srpna,
konečné posouzení a schválení
vítězného návrhu provede komise složená z řad odborníků, pra-

covníků magistrátu a členů rady
města. Výsledky komise spolu s
ohlasy veřejnosti budou předloženy radě města ke konečnému
schválení.
Chcete-li se k návrhům vyjádřit a hlasovat dle vašeho názoru pro nejlepší logo, můžete
tak učinit na e-mailovou adresu
zdenka.vaclavkova@mmdecin.cz
(smk)

export, import, transit v rámci celé Evropy, tuzemská přeprava

Varianta „Děčín“ splňuje veškeré náležitosti moderního pojetí logotypu. Diakritika názvu města je nahrazena vlnou, která ji elegantně řeší a rovněž spojuje město s řekou Labe, která je jeho jedinou věky
přetrvávající dominantou. Předností tohoto logotypu je jeho vynikající použití pro další výstupy, potažmo
pro následné corporate identity města.

- celovozové zásilky
- kusové zásilky a dokládky
- přeprava nadměrných nákladů
- přeprava chlazeného zboží
přeprava
sypkých
substrátů
MEZINÁRODNÍ
ZA
MEZINÁRODNÍ
ZASILATELSTVÍ ZA
MEZINÁRODNÍ
Město Děčín, to je řeka Labe, turisticky velmi přitažlivá krajina a hluboká historie. Modrá vlnka značí
řeku, stylizovaná lodička nebo i kotva symbolizuje život ve městě úzce spjatý právě s řekou. Jednoduchý
zámek, neodmyslitelná dominanta Děčína, to je kultura a historie. Piktogram se dá použít samostatně,
třeba jako odznáček.

Logo symbolizuje zázemí: Město poskytující bezpečí, domov a ochranu a zároveň je otevřené novým věcem. Řeku: Město s historií lodní říční dopravy. Rybu: Neopomenutelný symbol předcházející z historického znaku do znaku současného.

Logo symbolizuje zázemí: Město poskytující bezpečí, domov a ochranu a zároveň je otevřené novým věcem. Řeku: Město s historií lodní říční dopravy. Rybu: Neopomenutelný symbol předcházející z historického znaku do znaku současného.

Logotyp vychází z reálných speciﬁk města Děčín, jimiž je město charakteristické a nezaměnitelné. Konkrétně se jedná o ztvárnění řeky Labe, která město protíná a o symboliku tvarosloví hornaté krajiny kolem města Děcín. Logotyp tak nese odkaz mocného vodního toku řeky Labe, děčínského Sněžníku a dalších jiných
dominantních momentů města a jeho okolí. Svým výrazem navazuje na bohatou historickou tradici města,
a to zejména v tvarové podobnosti děčínské městské vlajky nebo navázáním ideje městského znaku. Logotyp je rešen elementárně, kdy je diakritika slova nahrazena graﬁckou zkratkou. Díky své jednoduchosti ho
lze aplikovat bez komplikací v exteriéru i interiéru. Svým pojetím dává logotyp prostor širokému rozvinutí
a stává se nadčasovým symbolem, nepodléhájícím dobovým trendům graﬁckého designu.

export,
import,
transit
v rámci
celé
export,
import,
transit
v
rámci
celé
Evropy,
tuzemská
přeprava
export, import, transit v rámci celé
- celovozové zásilky
- kusové zásilky a dokládky
- přeprava nadměrných nákladů
- přeprava chlazeného zboží
- přeprava sypkých substrátů -

Westrans Děčín s.r.o., Teplická 668/43, Děčín IV, 405 02
tel.: +420 412 517 300, e-mail: westrans@westrans.cz, www.westrans.cz

celovozov
celovozov
kusové
kusové zá
zá
přeprava
přeprava
přeprava
- přeprava
přeprava

Pracujeme pro spokojenost našich zákazníků, nikoliv jen pro obchodní úspěch.

Westrans Děčín s.r.o., Teplická 668/43, Děčín IV, 405 02
tel.: +420 412 517 300, e-mail: westrans@westrans.cz,
www.westrans.cz
Westrans
Děčín s.r.o., Teplická 66

Westrans
s.r.o., Teplická
66
tel.: +420
412 517 Děčín
300, e-mail:
westrans@

Pracujeme pro spokojenost našich
zákazníků,
nikoliv
pro e-mail:
obchodní westrans@
úspěch.
tel.:
+420 412
517jen
300,

Pracujeme pro spokojenost našich zákazn

Pracujeme pro spokojenost našich zákazn

h.

h.

INZERCE
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REALITY OFFICE

U Plovárny 1262/17, 405 01 Děčín

EJ

Vyplatíme Vaši nemovitost z exekuce nebo veřejné dražby

PR
OD

PR
OD

EJ

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

Poskytneme rychlý úvěr pokud Vám hrozí exekuce
Vykupujeme nemovitosti - peníze ihned za Vaši nemovitost

EJ

Byt 4+1/2L/OV, cihla, 127 m2
Děčín 4

HLE DÁM E TO N E JV ÝHO DN Ě JŠÍ Ř EŠE N Í PR ÁVĚ PRO VÁS. . .

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

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

PR
OD

PR
OD

EJ

zahrada s chatkou
v OV, Dolní Zálezly

Byt 3+1/OV,cihla, DC 4
cena: 1.350.000,- Kč

Byt 3+1/OV,cihla, centrum DC 4

Byt 3+1/L/OV, centrum DC 1
cena: 1.100.000,- Kč
A
EV

EJ
PR
OD

PR
OD

EJ

cena: 1.550.000,- Kč

V Rozbělesích vzniklo nové
komunitní centrum pro děti a mládež

Občanské sdružení Cinka otevřelo nové komunitní centrum pro
děti a mládež v lokalitě Rozbělesy. Je určeno dětem a mládeži z
lokalit Ústecké ulice a blízkého okolí, kteří zde nemají prakticky
žádné volnočasové vyžití.

Byt 4+1/l/OV, centrum DC 1
cena: 1.350.000,- Kč
A
EV

SL

SL

Byt 4+kk/L, Bynov
cena: 1.000.000,- Kč
PR
OD

EJ

PR
OD
EJ

Byt 3+1/L/OV DC – Želenice
cena: 750.000,- Kč

PR
OD

EJ

Byt 3+1/L/OV,cihla
centrum DC 4

RD 5+2, zahrada, DC-Bělá
2.900.000,-Kč

RD s pozemky, Ovesná
u Benešova 1.970.000,- Kč
EJ

PR
OD

EJ

RD 4+1, garáž, DC 1
cena: 2.260.000,- Kč

PR
OD

PR
OD

EJ

Byt 3+1/L/OV DC-Březiny
cena: 945.000,- Kč

Chata se zahradou/OV,
Stará Oleška

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

www.realityoffice.cz

Rozbělesy patří mezi tzv. sociálně vyloučené romské lokality,
které se vyznačují určitými socio-patologickými znaky (vyšší
kriminalita, nízké vzdělání obyvatelstva, vysoká nezaměstnanost
apod.).Tento stav je determinován i funkčním průmyslově-výrobním využitím území, neutěšený fyzický dojem a prakticky
nulová občanská vybavenost.
„ Naším cílem je z tohoto komunitního centra vytvořit registrovanou sociální službu v podobě
nízkoprahového zařízení pro děti
a mládež, čemuž budeme Cince
nápomocni. Stejně tak budeme s
Cinkou spolupracovat i v oblasti
tvorby projektových žádostí, ze

kterých by šly aktivity komunitního centra a občanského sdružení Cinka hradit,“ komentovala možnosti financování aktivit
ředitelka Charitního sdružení
Děčín Mgr. Věra Kuklová, jejíž
organizace bude garantem aktivit o.s. Cinka. Charitní sdružení
Děčín pomohlo totiž prostřednictvím projektu Rady vlády založit toto nové občanské sdružení,
navíc má s poskytováním sociálních služeb velké zkušenosti
(samo provozuje 2 registrované
sociální služby Občanskou poradnu Děčín a Asistenční službu
pro rodiny s dětmi) a realizují již
několikátý projekt financovaný
ze zdrojů Evropské Unie.
(charita)
MĚSTO DĚČÍN

ZPRAVODAJ
Informační čtrnáctideník pro občany statutárního města Děčín

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

ŠKOLSTVÍ
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Dny Integrovaného záchranného systému Průmyslováci z Letné maturovali
Ve dnech 14. a 16. června proběhly v ZŠ Na Pěšině Dny Integrovaného záchranného systému.

Na šesti stanovištích se žáci
seznámili s prací dopravní a pořádkové policie, vyzkoušeli si
snímání otisků prstů, prohlédli si

vybavení hasičského zásahového
vozidla a na stanovišti Českého
červeného kříže si připomněli
základy první pomoci v různých
situacích. Akce proběhla již podruhé a i letos slavila u dětí velký
úspěch. Poděkování patří policistům z obvodního oddělení Policie ČR v Děčíně, dobrovolníkům
děčínského Červeného kříže a
jednotkám Sboru dobrovolných
hasičů z Děčína III a z Horního
Žlebu. Bez jejich ochoty a pomoci by se akce nemohla uskutečnit.
(mj)

Žijeme Londýnem…
V úterý dne 14. 6. 2011 proběhl zájezd spojených tříd 6. A a 6. B
na ústeckou Univerzitu J. E. Purkyně k příležitosti zúčastnit se a
zhlédnout vzdělávací program nesoucí název Žijeme Londýnem,
který měl žákům přiblížit myšlenku olympismu, významné postavy české historie a hesla, která se k olympismu vážou.

V pondělí 20.června 2011 proběhlo ve zcela zaplněné aule
Střední průmyslové školy strojní a dopravní v Děčíně na Letné
slavnostní předávání maturitních vysvědčení.

Úspěšným maturantům, kteří jako
první složili zkoušku dospělosti
podle nových státních maturit, předal maturitní vysvědčení primátor
města Děčína pan František Pelant
za přítomnosti Ing. Dalibora Voborského, místopředsedy Okresní
hospodářské komory v Děčíně.
Absolventům úspěšný start do života popřál rovněž Ing. Jiří Klaudy,
předseda Rady rodičů Střední průmyslové školy strojní a dopravní,
a ředitel školy Ing. Josef Šlapák.
Mnozí absolventi průmyslovky
na Letné chtějí pokračovat ve studiu na technických vysokých školách. K tomu by měli mít nejlepší
předpoklady absolventi studijního
oboru Technické lyceum. Nabídka
možností studia technických oborů
Střední průmyslové školy strojní a
dopravní v Děčíně na Letné je skutečně široká, od strojírenství, elek-

trotechniky až po dopravu osob či
zboží.
Škola si v letošním roce připomíná 100 let od svého založení v
roce 1911 a za tu dobu jí prošly
tisíce studentů, kteří našli uplatnění v různých oblastech průmyslu.
Oficiální oslavy 100. výročí průmyslovky se uskuteční na podzim
letošního roku ve dnech 14. a 15.
října 2011.
Více na stránkách školy:
www.prumka.cz.

Studenti sobě…
V pátek dne 10.6. 2011 se žáci z 2. B (se svojí řepou, kterou nakonec opět nevytáhli) a ze 6. B (se svým vystoupením loutek) zúčastnili akce Studenti sobě. Jednalo se o šestý ročník přehlídek nejpovedenějších představení děčínských základních a středních škol.

Celá akce proběhla bez sebemenších problémů a nepochybně
žáky obohatila o nové informace
a zážitky. Měli možnost setkat se
s olympijskou vítězkou Kateřinou
Neumannovou, boxerem Lukášem
Konečným anebo také známým fotbalovým komentátorem Jaromírem
Bosákem, který celým programem
žáky provázel. Ke zhlédnutí byly
medaile, boxerské pásy, avšak největším lákadlem byla asi samotná
možnost se těchto osob na cokoliv
zeptat. Součástí byl i vědomostní
kvíz, ve kterém naši skupinu reprezentoval Jakub Toms. Po skončení

akce jsme byli k milému překvapení
pochváleni samotným organizátorem akce za nejvzornější chování
v sále, což vypovídalo o skutečném
zájmu našich žáků o danou tematiku. Před zpáteční cestou jsme ještě
vykonali žádanou zastávku u pana
Donalda a také na Mírovém náměstí, odkud jsme si odnesli zajímavé
informace k našemu kraji. Nálada
i počasí byly vynikající, a tak celý
výlet dopadl ke spokojenosti všech.
Doprovodem na akci byl třídní učitel 6. B Mgr. Ondřej Michálek.
(ZŠ a MŠ Děčín III, Březová)

Celá akce proběhla pod záštitou Evropské obchodní akademie
a Gymnázia Děčín. Publikum
bylo svědkem skutečně zajímavých vystoupení. Poděkování
patří všem zúčastněným žákům

za perfektní reprezentaci školy a
pedagogům Mgr. Marcele Bárové a Mgr. Ondřeji Michálkovi za
přípravu žáků, jejich doprovod a
vedení během vystoupení.
(ZŠ a MŠ Děčín III, Březová)

KULTURA A VOLNÝ ČAS

Pětiboj s Martinou Sáblíkovou

V pátek 17.6.2011 se žáci naší školy zúčastnili republikového
kola sportovní soutěže Atletický pětiboj Martiny Sáblíkové.
teň. Počasí nám sice nepřálo, ale
všichni se do soutěží vrhli s nadšením a elánem. Soutěžící získali
hodnotné ceny nejen pro sebe, ale
i pro školu od nadace ČEZ.
Nejvíce nás potěšila přítomnost
světové reprezentantky Martiny Sáblíkové se svým trenérem,
kteří nám fandili a všem se také
podepsali.
Už jen přihlásit se do soutěže
Za děčínskou školu Školní v
bylo velmi těžké, protože zá- Želenicích soutěžili : Adéla Vonjem byl obrovský a počet míst v dráčková, Kristýna Valentová,
soutěži omezený. V republice se Jarda Mráček a Tran Van Mien,
zúčastnilo celkem 98 základních kteří se probojovali se do fináloškol. 14 škol z každého regionu. vé soutěže ze základního kola.
Finále se odehrálo v obci Dří-

Vybrat svatební šaty je věda

Jak si vybrat ty nejkrásnější svatební šaty a co všechno nám svatební salóny mohou nabídnout prozradila Lenka Haislová, majitelka svatebního salónu Annie z Ústí nad Labem.
Určitě, v dobrém salónu by měli
umět poradit a doplňky nabídnout.
Možná byste mohla budoucím
nevěstám poradit jak si šaty vybrat, jak poznat to správné svatební studio, na co si při výběru
a půjčování šatů dát pozor.
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Světové judistické stříbro Königové

V německém Frankfurtu nad Mohanem si dali v termínu 16. – 19.
června sraz nejlepší světoví judisté v kategorii Masters a Česká
republika byla na tomto veteránském MS prostřednictvím děčínské
judistické hvězdy Lenky Königové pořádně vidět.

Lenka Königová z SK Judo Děčín startovala v kategorii F2 (3539let) a ve váze do 78 kilogramů. Na turnaji ve frankfurtském
Sportovním centru vybojovala
česká Judistka roku 2010 skvělou
stříbrnou medaili, když v semifinále senzačně vyřadila favorizovanou Mongolku Bathkishig
Khureldorjovou a prohrála až ve
finále, kde po tuhém boji pod-

lehla německé reprezentantce
Giselmannové. Druhý zástupce
děčínských veteránských judistů
Tomáš Pachta startoval v silně
obsazené váze do 81 kg a obsadil
velmi solidní deváté místo.
Lenka Königová se o svou další
světovou medaili chce pokusit i
příští rok, kdy se MS bude konat
v brazilském Rio de Janeiru.
(jr)

Modeláři nás opět reprezentovali

Vybrat správné svatební šaty je První červnový víkend se na nové krásné osmiproudé autodráze
věda, jaký zvolit střih, materiál, v Praze 6 uskutečnil závod o mistra české republiky žáků.
barvu, to vše může být zásadní.
Červenka, Milan Mácal a bratři
Né každé nevěstě sluší princezJan a Vojta Kuncovi tak zúročili
novský střih a široké sukně. Ledny trénování ve velmi hezkém
tošním hitem jsou bílé i barevné
prostředí děčínského klubu.
šaty, klasické siluety i odvážné
Bohužel technikou se klubům z
Letní měsíce patří mezi nejoblí- modely v působivém provedení,
Prahy a Liberce nemohli měřit.
benější období k uzavření sňat- výjimečné materiály, krajky, perly
Děčín na závody nominoval i
ku. Je opravdu rozdíl mezi jed- a efektní bižuterie.
nejmladšího účastníka, 7letého
notlivými měsíci a množstvím
SRC klub v Děčíně pracující Honzíka Kunce.
půjčených šatů?
Šaty jsou pouze jedna část, co pod DDM Děčín letos vyslal 5
Pokud byste se i vy chtěli přidalšího mohou studia nabíd- žáků. Modelářským nadějím se dat k členům SRC automodelářů,
Určitě ano, nejvíce svateb je roz- nout?
opět podařilo vybojovat pět finá- přihlaste se od září 2011 v DDM
hodně o prázdninách, pak náslelových účastí. Celkově si odvez- Děčín na Teplické ulici. Rádi Vás
duje červen a září a pak ostatní Náš salon nevěstám nabízí pora- ly čtvrté, páté, šesté a dvě osmá mezi námi uvítáme.
měsíce. Rozhodující je pro zvo- denské služby, přímo také svatbu místa. Dominik Pateliotis, Jakub (ddm)
lení termínu právě počasí, které na klíč. Poradíme vám kde nechat
v letním období nabízí širokou zhotovit snubní prsteny, uvázat
škálu možností jak si užít svateb- svatební kytici, kde uspořádat
ní den. Nicméně v posledních pár svatební hostinu, pomůžeme najít
letech přibývá svateb i v květnu. kadeřníka a vizážistu. Doporučí- Ani v podobě krovů, ani jako topivo, ale jako umělecké předměty se
me fotografa, cukráře.
vrátí několik stromů zpět do krajiny.
Kdy je nejlepší zamluvit si šaty?
Kdybych tedy chtěla svatbu
Obec Ludvíkovice pořádá po- Současnost charakterizují špíše
Aby měla nevěsta dostatek času takzvaně na klíč je to možné?
slední víkend v červenci v rámci prázdné sokly, ulámané hlavy
na výběr šatů určitě je lepší začít
Svazku obcí České Švýcarsko soch, zdevastované nebo zbořené
navštěvovat svatební salony 6 mě- Určitě, podle mého názoru je to sochařské setkání sedmi umělců kapličky u cest. Návrat stromu
síců před svatbou. Je lepší absol- to nejlepší co může být. Veškeré - sedmi mistrů práce se dřevem. chce alespoň v podobě dřevěvovat pár zkoušek, kde si nevěsta starosti s organizací a zařizová- Ti na louce za fotbalovým hřiš- ných plastik tento trend zpomalit
upřesní, šperky, doplňky či botky. ním necháte na odbornících, kte- těm (u výjezdu na Českou Ka- - zvrátit, přibližuje smysl akce
Dle typu šatů by si pak měla zvolit ří ví co a jak, mají zkušenosti a menici) vytvoří několik soch a člen organizačního týmu Vladiúčes i tvar květiny.
dokáží si poradit i s nečekanými plastik, které později najdou své mír Jindra z Ludvíkovic.
komplikacemi. Stačí dát základní umístění před obecními úřady, Umělce při práci je možno sledoMluvíme stále jen o šatech pro zadání, představu o průběhu obřa- na dětských hřištích apod. v ob- vat již od pátečního rána. Dopronevěstu, ale co potřebné doplň- du a oslav, počtu osob, nebo třeba cích Kámen, Bynovec, Růžová, vodný program v podobě soutěží
ky a šaty pro družičky, svědky barevné ladění svatby a slavnostní Labská Stráň, Janov, Arnoltice a a živé hudby je pak připraven na
a svědkyně a oblek pro ženicha. menu. Je mnoho variant a drob- samozřejmě Ludvíkovice. ,, Při sobotu 30.7. odpoledne. V neděli
To všechno by mělo ladit s ne- ností, na které je potřeba nezapo- pohledu do vzdálenější minu- by mělo za účasti starostů všech
věstou.
menout a zkušený organizátor do- losti těchto míst bychom viděli sedmi obcí dojít ke slavnostnímu
káže myslet i na nejmenší detaily. množství kapliček, božích muk, předání plastik. Na Návrat stro(pr)
všelijakých soch a památníků. mu je vstup zdarma.(lj)

Dřevosochání v Ludvíkovicích
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Cube časopis DDM má 1.místo
V pátek 17.6. 2011 se uskutečnilo vyhodnocení krajského kola
republikové soutěže Školní časopis roku v Domu dětí a mládeže
Ústí nad Labem.
Krajského kola se účastnilo cca
24 školních časopisů. Za DDM
Děčín soutěžily časopisy Cube
– zpravodaj DDM a AnimeX –
časopis o anime Anime klubu
Děčín. Ředitel DDM Ústí jako
moderáto vše řádně napínal do
poslední chvíle, ale nakonec vše
dopadlo výborně. Časopis Cube
se umístil na 1.místě v kategorii
oddílové časopisy a tím automaticky postoupil do finále republikového kola. Za časopis Cube
ze vyhlášení zúčastnil Tomáš
Suchopárek a Kristýna Fišerová,
za AnimeX Maria Asatrjan a Dominika Otrošinová. (ddm)

(Foto: DDM Děčín)

Lightcontact
Sportovní hala TJ Lovochemie Lovosice byla
v sobotu 18.června dějištěm MČR v kickboxu.
Za děčínský klub SPORT RELAX vybojoval dvě zlaté medaile Michal Adámek (muži
-94kg a +94kg), stříbrnou
medaili Albert Weis (ml.žáci
-28kg) a bronzovou medaili
Jakub Záveský (st.žáci -69kg),
všichni v lightcontactu.

DDM hlásí plnou připravenost
na letní tábory
V rekreačním středisku Netopýr probíhá poslední škola v přírodě
a hned po jejím skončení se brány Netopýra otevřou všem přihlášeným malým a velkým táborníkům, kteří chtějí s námi prožít
pravé prázdninové dobrodružství plné her, soutěží a zábavy na
letním táboře Netopýr, který pořádá Dům dětí a mládeže Děčín
- Teplická.

Sněžnický stratég 2011 - 5. ročník
orientačního závodu na horských kolech
Zveme Vás na 5. ročník MTBO
scorelaufového závodu Sněžnický stratég, který je letos opět součástí seriálu Shocart liga. Závod
se koná v sobotu 16. července
2011, v oblasti Českého středohoří mezi Děčínem a Ústím nad
Labem. Toto málo navštěvované a bikersky téměř neznámé
minipohoří je velice krásné a

nepochybně Vám přinese silný
bikerský i estetický zážitek. Jedná se o těžký kopcovitý terén,
který uspokojí jak pohodáře, tak
i velmi náročného bikera. Hromadný start proběhne v 11 hod.
z areálu restaurace Elben v Povrlech. Více informací a přihlášky
na http://reactor.php5.cz/strateg/

Přípravy na zvládnutí přílivové
vlny prvních táborníků, jež dorazí již 30.6., jsou v plném proudu
a finišují. Kromě příprav táborového zázemí je jednou z nejdůležitějších oblastí proškolení všech
táborových pracovníků - vedoucí,
zdravotníci, praktikanti a pomocní pracovníci. Práce v dětmi na
táborovém pobytu, který čítá až
180 dětí pouze na jednom běhu,
vyžaduje maximální přípravu.
Celkem je na letní pobytové akce
přihlášeno přes 800 účastníků.
Proto se uplynulý víkend v Jiřetíně pod Jedlovou uskutečnilo
proškolení vedoucích táborových
pobytů, kdy zkušení lektoři oživili svými znalostmi vědomosti
účastníků. Společnou výměnou
zkušeností a prezentací svých
poznatků se vedoucí připravili na
nejrůznější situace, které mohou
na takovýchto pobytových akcích
nastat a kterým se nelze mnohdy

vyhnout. Skutečnost, že se každým rokem se zvyšuje počet dětí
se zdravotním handicapem, je netěšící. Některé děti by měly přijít
spíše do ozdravoven, kde však
není pro tyto počty místo a v Ústeckém kraji byly zrušeny. Nejvíce se v táborové činnosti setkáváme u dětí s alergiemi. U jiných
je nutné upravit stravovací režim
bezlepkovou dietou, přibývá také
dětí alergických na mléko a mnohé potraviny. I v těchto situacích
si ale dokážeme poradit.
Školení dále umožnilo seznámit
se s novinkami v zařízení tábora zejména v protipožární technice. Celkem bylo proškoleno
76 vedoucích, 16 praktikantů a
technických asistentů. Táborové
pobyty jsou tak plně připraveny
na hlavní letní táborové běhy
a těšíme na všechny táborníky.
Informace z tábora naleznete na
www.ddmdecin.cz (ddm)
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Předplatné na divadelní sezónu 2011/2012
Vážené dámy, vážení pánové, vážení divadelní
předplatitelé, v červencovém čísle Enteru dostáváte do rukou novou nabídku předplatného na sezónu 2011/2012.
Jako ochutnávku Vám nabízíme informace o první zahajovací
inscenaci z každé předplatitelské
skupiny, abychom Vás navnadili
a měli jste čas přemýšlet. Druhý
a třetí titul následující sezóny
zveřejníme v srpnovém Enteru
a podrobně pak v katalogu předplatného, který rozešleme předplatitelům v půli srpna. Případní
další zájemci o podrobný katalog
si o něj mohou napsat na mail:
divadlo@divadlodecin.cz
Jednotlivé skupiny zůstávají
dramaturgicky profilovány stejným způsobem jako v loňské sezóně, pouze u skupiny S (studiová
představení) dojde ke změně v
počtu a ve výběru představení.
Oproti loňským deseti titulům
od Studia Švandova divadla bude
v letošní nabídce skupiny S šest
( + jedno přidané) studiových
představení od různých českých

divadel tak, aby byl plně profilován tento fenomén moderního
divadla také u nás v Děčíně.
I když v této době se vše zdražuje a náklady rostou, rozhodli
jsme se ceny neměnit, ale zachovat je přesně v té výši, na jakou
jste zvyklí. Takto pro Vás koupě
předplatného bude v součtu výhodná minimálně o 25 % oproti
regulérním cenám vstupného.
Nadále platí slevy pro seniory,
studenty a soukromé osoby.
Dámy a pánové, i v následující
sezóně uvidíte výběr z toho nejlepšího, co nabízejí česká jeviště.
Chcete mít své místo jisté? Vyberte si z naší nabídky.
Těšíme se na naše společné setkání.
MgA. Jiří Trnka
ředitel Městského divadla Děčín

Máte zájem o večerní prohlídku zoo?
Rezervujte si místo!

Xterra Děčín 2011 se blíží

Již jen měsíc nás dělí od 4. ročníku závodu v xterra triathlonu DĚČÍN
ZEDNÍČEK XTERRA CUP. Akce se koná v úžasném prostřední labského kaňonu v sobotu 9. 7. 2011 na Smetanově nábřeží v Děčíně.

Zoo Děčín připravila pro své návštěvníky na letošní léto opět sérii
Start hlavního závodu je tradičně
Závod je součástí nejen Českého pohávečerních prohlídek. Na „kukandu po zavíračce“ pozve děčínská ve 12.00 a dětský závod odstartuje ru, ale i XTERRA German Tour, takže si
v 10:30 na Děčínském termálním kou- pořadatelé slibují o to větší účast závodzoo během letních prázdnin hned čtyřikrát.

„V loňském roce byl o tuto
aktivitu velký zájem, proto
jsme se rozhodli 2 termíny
přidat. Návštěvníci se mohou
těšit na dvě večerní prohlídky v červenci a dvě v srpnu.
Hlásit se na ně je možné již
nyní,“ uvedla vedoucí Centra návštěvnických služeb Zoo
Děčín Ing. Dagmar Floriánová. Akce je spojená s komentovanou prohlídkou zoo, návštěvníci dostanou možnost

vidět chování zvířat v klidném
prostředí lesoparku, dozvědí
se o nich nejrůznější informace a u některých dokonce
i osobní příběhy. Červencové
prohlídky jsou naplánované na
8. a 22. července, srpnové pak
na 5. a 19. den v měsíci. Každý prohlídkový den budou k
dispozici dva časové termíny.
Na večerní prohlídku zoo bude
možné se vydat buď v 19.30
nebo ve 21.00 hodin. Cena za
prohlídku je 120,- za dospělého, 80,- za dítě. Na akci je
nutné se předem objednat, počet míst je totiž omezen. Lze
tak učinit buď na tel. čísle:
412 531 164 nebo e-mailem:
info@zoodecin.cz, na těchto
kontaktech je možné získat
také bližší informace. (zoo)

pališti na Starém Městě.
Letos připravili pořadatelé několik novinek – hlavní závod je vypsán také pro
tříčlenou štafetu, kde každý absolvuje
jednu disciplínu a složení může být libovolné-přátelé,rodiny,firmy,apod.. Samozřejmostí je dětský závod, na kterém
budou nově k zapůjčení dětská kola poskytnutá nadací Tomáše Slavaty (http://
www.nadacnifondalbert.cz/rubrika/63/
albert-triatlon-tour.html), každý kdo by
měl zájem o využití této nabídky, nechť
kontaktuje pořadatele na www.xterradecin.cz

níků. Samozřejmostí je bohatá tombola
jejíž hlavní cenou je horské kolo a zapůjčeni automobilu na víkend zdarma.
Výtěžek ze závodu půjde na dobročinné
účely.
Akce je opravdu pro každého a může
být výzvou vyzkoušet si nový, atraktivní sport a zároveň si užít fajn den. Proto
se nezapomeňte včas přihlásit a 9. července s sebou vezměte i svoje děti. Bohatý doprovodný program a občerstvení
je zajištěno. Více informací a propozice
závodu najdete na webu www.xterradecin.cz (Xterra Team)

Po velkém úspěchu Jarních workshopů na staváně, se organizátoři
rozhodli připravit pro všechny zájemce dvoudenní Letní školu keramiky. Ústředním tématem bude tentokrát ZAHRADNÍ DEKORAČNÍ
KERAMIKA, prostor bude ovšem
dán i volné tvorbě. Termín konání

je 14.-15.8.2011 ( vždy od 9 do 13
hodin), cena kurzu 200,- zahrnuje vedení lektora, materiál, výpal, glazury,
občerstvení. Přihlášky zasílejte do
31.7.2011 na adresu kateřina.fridrichová@stavarnadc.cz
Na setkání se těší realizační tým !

Letní škola keramiky
na děčínské stavárně

INZERCE
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Plastová okna - v čem mohou být jiná?

kon

Stavební sezóna je v plném proudu, mnoho z nás staví či vylepšuje své příbytky. Jedním z důležitých rozhodnutí bývá vybrat ta
správná okna. Na rady jsem se zeptal zkušeného výrobce plastových oken, pana Jaroslava Fojta, majitele ﬁrmy BFHM v Tisé.
Nabídka plastových oken je Dost často nad tím kroutím hlaopravdu veliká, dodavatelé na- vou. Jestliže mám dobře spočíbízejí slevy, doplňky zdarma. tanou kalkulaci, takhle velkou
Jak se v tom orientovat?
Výběr oken bych nebral na lehkou váhu, budeme s nimi žít léta.
Určitě bych volil spíše kvalitu
než cenu, nižší cena u nekvalitních oken se nám může následně prodražit vyššími náklady na
topení a dalšími nepříjemnostmi
jako rosením, horší statikou, netěsnostmi nebo třeba problémy
s mechanismem zavírání. Tím
ale netvrdím, že okno za dobrou
cenu nemusí být kvalitní.
Z pohledu zákazníka vypadají všechna okna téměř stejně.
Dodavatelé nabízejí proﬁl pětikomorový, šestikomorový...

ISO 2001:2011

slevu nemohu dát. Výjimkou
jsou opravdu velké zakázky jako
panelové domy s mnoha stejnými
okny. Doporučuji vždy porovnat
výsledné ceny po slevě od alespoň dvou dodavatelů. A samozřejmě porovnat, zda nám nabízejí stejnou kvalitu, abychom
nesrovnávali hrušky s jablky.
Určitě je dobré si popovídat i s
člověkem, který okna od daného
dodavatele už má, zjistit si, zda
dodavatel má certifikát kvality,
jaký je servis... Okna dnes nabízejí i zprostředkovatelé, kteří
dovezou okna ze zahraničí. Sice
levněji, ale v případě reklamace
prakticky neexistuje servis. Už
jsem tu měl i zákazníky, kteří zaplatili zálohu na okna a nedostali
ani okna, ani peníze.

p

C
v
L

Fascinace
barvou
Nejnovější
technologií
je vlepování
skel přímo
Odolnost
barev do okenního
křídla, čímž se dociluje velké
pevnosti, nižší hmotnosti křídla
Barevné okenníprostupu
proﬁly zdůrazňují stvárnění
fasády.Velmi
Obytné domy
a menšího
tepla.
sa tak stávají půvabným poutačem, dostávají svoji nezaměnitelnou
„vizitku“. Problém
nepředstavují ani je
individuální
designové předzajímavou
možností
provedení
lohy nebo barevné odstíny typické pro regiony. Když naše okna
oken ukazují
v acrylcolorových
barvách.
barvu, vyžaduje se rozmanitost. Pro
každé prostředí je
odstín. K dispozici jsou všechny barvy, od vznešené bílé až
Jednávhodný
obřidlicovou
velmi
odolný
a kvalitpo se
jemnou
šedou.
Proﬁly jsou přirozeně
stálobarevné
a testované RAL. Neboť kvalita je i u barevných plastových oken
ní povrch.
Příkladem
jejich
poupro GEALAN nejvyšší
prioritou. Proto naše
barevné acrylcolorové
ly vyrábíme speciální metodou barvení. V jednom procesu se
žití jeproﬁ
centspolunapříklad
neoddělitelně spojí bílé obchodní
PVC jádro a barevné akrylové
sklo.
Vnější barevná vrstva akrylového skla vykazuje velkou odolnost
Okna a dveře vyrábíte již dva- rum Abrahám.
proti poškrábání a rozsáhlou odolnost proti povětrnostním vlivům,
jako jsou slunce, vítr, déšť, chlad a teplotní výkyvy. Polomatný,
cátým rokem. Jak by jste zhodhladký
a nepórovitý
povrch je odolnývidět
proti usazování
prachu a
Kde
ještě
můžeme
okna
špíny. Odpadá nepříjemné odlupování, odprýskávaní a dodatečné
notil vývoj?
natírání. Acrylcolorová okna jsou téměř bezúdržbová a výjimečně
od BFHM?
lehce ošetřovatelná. Odpuzují špínu a dají se čistit běžnými čistícími prostředkami. Nepřekonatelná stálobarevnost proﬁlů acrylcolor
Především jde o ohromný skok v
fascinuje po dobu celé životnosti okna.
Z
větších
zakázek třeba ZŠ Dr.
kvalitě. Užitné a izolační vlast- Protihluková ochrana
Tyrše
dříve ZŠ Vrchlického.
pro
lepší kvalitu-života
nosti oken prvních generací se v
žádném případě nedají srovnávat Dále na spoustě rodinných doms těmi dnešními. Plastová okna ků, panelových domech, školách,
také nemusejí být jen bílá. Dnes školkách, průmyslových objekvyráběné dekory s imitací dřeva tech.
vypadají velmi přirozeně a dobře.
Například námi používaný profil
Gealan S 8000 je k dispozici ve
12 acrylcolorových barvách a 11
dekorech dřeva. Novinkou je 6
komorový profil Gealan S 5001
se stavební hloubkou 82,5 mm
s opravdu vynikajícími tepelně
izolačními vlastnostmi.
acrylcolor je ...
K dispozici je i spousta vychynová nekvalitní okna od jiného távek. My do oken montujeme
dodavatele našimi.
větrací systém GECCO. Jedná
se v podstatě o uzavíratelnou
Někteří dodavatelé oken nabí- klapku pro průběžnou výměnu Jaký servis zákazníkům nabízejí slevy více než padesát pro- vzduchu, díky níž nedochází k zíte?
cent. Co si o tom myslíte?
průvanu a tepelným ztrátám. Na
přání je možno dodat i provedení Naše práce podléhá pravidelným
s protipylovým filtrem, což může certifikačním zkouškám kvality.
zpříjemnit život alergikům. Pou- Proto si můžeme dovolit dát až
žívání oken jistě zpříjemní i tako- 10 let kompletní záruky. Na námi
vé doplňky, jako aretace otevře- dodávaná okna nabízíme ošetřeného okna, zamykací klika, klika ní kování a pryžového těsnění,
s dětskou pojistkou, polohova- v případě potřeby seřízení. Tím
telná ventilace nebo omezovač se zlepšuje komfort používání a
Po předložení tohoto kuponu poprodlužuje životnost oken.
otevření.
skytne firma BFHM, s.r.o. akční

Na první pohled to opravdu není
příliš patrné, ale rozdílů je spousta. Třeba v kvalitě skel - dnes nejlepším technickým řešením jsou
extrémně čirá trojskla, která
oproti dvojsklům snižují tepelné ztráty o dalších 20%. Mezery
mezi skly mohou být plněna plynem izolačním, protihlukovým.
Rozdíly mohou být i v kvalitě samotného profilu, kvalitě a
přesnosti svárů, kvalitě kování,
někde může být ošizena ocelová
výztuž, případně může chybět
úplně.
Určitě důležitá
Ekologická
deklarace
GEALANje i kvalita
montáže, seřízení oken po monZávazek k recyklaci
táži, zednické začištění. Rozdíly
v kvalitě jsou opravdu velké. Již
se nám stalo, že jsme nahrazovali
Ještě před nabytím platnosti zákona o recyklaci a odpadech poskytoval GEALAN svým zákazníkům „oběhové hospodářství“ formou
„ekologické deklarace - dohody GEALAN“: výrobci proﬁlů a
odborné podniky, zabývající se okny, se v ní dohodly k opětovnému
zhodnocení starých plastových oken a zbytků proﬁlů vznikajících
při výrobě oken. Cílem je, při zákazu vytváření skládek materiálů,
vrátit materiály do uzavřené recyklace PVC materiálů. Vysoce hod-

Naše služba životnímu prostředí

vý

notný produkt PVC – termoplastický materiál získaný z přírodních
surovin – ropy nebo zemního plynu a chloridu sodného – je velmi
vzácný na to, aby skončil na skládce nebo ve spalovně odpadů. Svojí
100%-ní recyklovatelností se pro opětovné zpracování přímo nabízí.
I demontované staré PVC okno je možné granulovat a regenerovat.
Takto se PVC stáva jedním z nejlépe recyklovatelných materiálů.

Působení silného hluku se negativně odráží na zdraví. Poruchy
spánku, nekoncentrovanost a nedostatek odpočinku je jen několik z
negativních vlivů , které působí na lidský organizmus. Hluk a ochrana proti němu se proto staly jedním z nejdůležitějších zdravotních
aspektů. Okna z vícekomorových proﬁlů GEALAN jsou účinnou
ochranou proti nadměrnému hluku. Ve spojení s adekvátním
zasklením mají dobré zvukověizolační vlastnosti.
1 Těmito vylepšeními oken z proﬁlů GEALAN se podstatně zvýší kvalita života.

tovaný prodej oken na splátky.
Navýšení ceny je v tomto případě
pod úrovní běžných bankovních
produktů.
(Zdeněk Čvančara)

2

3

4

Odřezky proﬁlů, které vznikají
při výrobě plastových oken,
jako i PVC materiál ze starých
oken se sbírají (obr. vlevo).
Pomocí metody koextruze
se z nich vyrábějí nové proﬁly
s recyklovaným jádrem
(obr. vpravo).

Váš GEALAN Partner Vám rád poradí:

5

6

16

1
2
3
4
5
6

bez lakování nebo potahování fólií
o cca. 0,5 mm hrubší než každá vrstva laku
odolný proti poškrábání
neoddělitelně spojený s proﬁlem
chráněný proti odlupování a odprýskávání
lehce ošetřovatelný a nenáročný na údržbu

6

KUPÓN
NA SLEVU

slevu na plastová okna a dveře
ve výši 5 %. Tato sleva je platná
do 31. 8. 2011 a je možno ji sčítat
s případnými dalšími slevami.

acrylcolor

Existuje nějaká žhavá novin- Jako velmi zajímavou možnost
pro zákazníky vidím námi poskyka?

můj dům – moje okna

9

BFHM spol. s r.o.
Tisá 87, 403 36
tel: +420 475 208 260
+420 475 222 694
e-mail: okna@bfhm.cz

www.bfhm.cz
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strana 13

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

Nový byt 1+1 (47 m²) se stáním
na auto, Třebovská ul., Letná,
Děčín: 4 500 Kč/měsíc +
služby

Byt 2+1 (64 m²), částečně
zařízený, Jezdecká ul., Staré
Město, Děčín: 5 000 Kč/měsíc
+ služby
Byt 1+1, velmi pěkný, v centru
města, nová kuchyň, Lázeňská
ul., Děčín: 4 500 Kč/měsíc
+ služby

Garsoniéra (19 m²) v centru
města v osobním vlastnictví,
Po h r a n i č n í u l . , D ě č í n :
320 000 Kč
Byt 2+1 (63 m²), slunný,
s balkonem, ul. Na Pěšině,
Bynov, Děčín: 4 500 Kč/měsíc
+ služby
Byt 1+1 (40 m²) v dobrém
stavu, 2. patro, ul. Na Vyhlídce,
Bynov, Děčín: 4 000 Kč/měsíc
+ služby

5239
5225
5081
5119

Byt 3+1 (68 m²) po
rekonstrukci, Rakovnická
ul., Staré Město, Děčín:
990 000 Kč

5143

Byt 3+1 (80 m²) v původním
stavu bez oprav, přímo u lesa,
nádherný výhled, Dolní Žleb,
Děčín: 500 000 Kč

5010

Byt 2+1 (56 m²) s balkonem,
v o s o bn í m v l a s t n i c t v í ,
Příčná ul., Staré Město,
Děčín: 750 000 Kč
Družstevní byt 1+1 (35 m²)
po část. rekonstrukci, převod
do OV možný, ul. Na Pěšině,
Bynov, Děčín: 580 000 Kč

5242

Slunný byt 1+1 (33 m 2 )
v o s o bn í m v l a s t n i c t v í ,
Kladenská ul., Staré Město,
Děčín: 660 000 Kč

Činžovní dům v centru města,
8 bytů + 2 nebytové prostory,
Bezručova ul., Podmokly,
Děčín: 6 800 000 Kč

Byt 3+1 (75 m²) s balkonem,
po kompletní rekonstrukci,
Pražská ul., Boletice, Děčín:
5 000 Kč/měsíc + služby

5212

5208

5089

5211
5144
5079
5200

Družstevní byt 2+1
(68 m²) po rekonstrukci,
Kladenská ul., Staré Město,
Děčín: 850 000 Kč

5238

5042

5118

5087
5254
5136

Byt 1+1 (35 m²) v osobním
vlastnictví, 3. patro, hezký
výhled, ul. Kosmonautů,
Březiny, Děčín: 430 000 Kč

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

Zahrada (685 m2) s dřevěnou
chatkou v zahrádkářské
kolonii, Chrochvice, Děčín:
190 000 Kč

Byt 2+1 (68 m²) s balkonem,
v centru, Podmokelská ul.,
Podmokly, Děčín: 4 500 Kč/
měsíc + služby

5198

Byt 2+1 (63 m²) s balkonem
ve vyhledávané lokalitě,
Severní ul., Želenice, Děčín:
5 000 Kč/měsíc + služby

Byt 1+1 (45 m²) v centru
s balkonem, po rekonstrukci,
ul. Dobrovského, Děčín:
785 000 Kč

Podkrovní byt 3+kk (150 m²)
po část. rekonstrukci, přímo
u lesa, Dolní Žleb, Děčín:
1 100 000 Kč

5251

Byt 1+1 (40 m²) s balkonem,
v os. vlastnictví, vyhledávaná
lokalita, Dvořákova ul., Nové
Město, Děčín: 530 000 Kč

Byt 2+1 (52 m²) po kompletní
rekonstrukci, vyhledávaná
lokalita, Kamenická ul., Nové
Město, Děčín: 999 000 Kč

5206

5082

5015
5012
5154
5196

Družstevní byt 2+1 (64 m²)
se třemi lodžiemi, Žerotínova
ul., Staré Město, Děčín:
490 000 Kč

Byt 3+1 (72 m²) s balkonem,
v osobním vlastnictví, velmi
pěkný, Wolkerova ul., Benešov
n.Pl.: 825 000 Kč

Rodinný dům se dvěmi
bytovými jednotkami,
garáží a zahradou, Benešov
nad Ploučnicí: 700 000 Kč

Rodinný dům s nebytovým
prostorem a zahradou, ul.
5. května, Česká Kamenice:
2 000 000 Kč

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

5256

5244

Byt 2+1 (60 m²) s balkonem
v přízemí, Kamenická ul.,
Nové Město, Děčín: 4 000 Kč/
měsíc + služby

Byt 2+1 (83 m 2) v centru
města u divadla, v dobrém
stavu, Teplická ul., Podmokly,
Děčín: 1 000 000 Kč

Útulný byt 3+1 (79 m²)
po rekonstrukci s balkonem,
ul. Na Valech, Podmokly,
Děčín: 1 200 000 Kč

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

5247

5184

Byt 2+kk (44 m²) v centru,
se zasklen. lodžií, Příbramská
u l . , Po d m o k l y, D ě č í n :
5 500 Kč/měsíc + služby

Byt 3+1 (62 m²) s garáží,
po rekonstrukci, ve vlastnictví,
Přímá ul., Bolectice n/L,
Děčín: 850 000 Kč

Útulná chalupa na okraji
Národního parku České
Švýcarsko, Janov, okres
Děčín: 1 100 000 Kč

Malebná chalupa se zahradou
nedaleko Máchova jezera,
krásná, Chlum u Dubé, okres
Česká Lípa: 3 500 000 Kč

5245

5068

Byt 1+1 (47 m²) s lodžií, v os.
vlastnictví, v dobrém stavu,
Klostermannova ul., Letná,
Děčín: 500 000 Kč

Byt 3+1 (120 m 2) ve vile,
po rekonstrukci, výborná
lokalita, Tylova ul., Nové
Město, Děčín: 2 600 000 Kč

Dům - 2/3 podíl odpovídající
t ře m by tů m , v d obré m
stavu, Dolní Žleb, Děčín:
1 800 000 Kč

5229

5226

Byt 2+1 (52 m²) se zaskleným
balkonem, v dobrém stavu,
plastová okna, ul. U Tvrze,
Želenice, Děčín: 580 000 Kč

Rodinný domek - 3 ložnice,
zahrádka s pergolou,
Valkeřická ul., Benešov nad
Ploučnicí: 1 600 000 Kč

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

5218

5061

Byt 2+1 (80 m²) u parku v
centru, krásný, po kompletní
rekonstrukci, ul. 28. října,
Děčín: 1 590 000 Kč

Rodinný dům se zahradou
a garáží, dostupný MHD,
Javor y, ok res D ě čín:
1 700 000 Kč

5237

5207

Družstevní byt 3+1 (75 m²)
s balkonem, po rekonstrukci,
Dvořákova ul., Nové Město,
Děčín: 950 000 Kč

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

5250

5148

D vougenerační byt 4+1
s balkónem a lodžií v centru
města, Hrnčířská ul., Děčín:
1 400 000 Kč

Rodinný dům s garáží ve vyhledávané
lokalitě, Hluboká ul., Nové Město, Děčín:
1 500 000 Kč

5164

5151

Ro dinný dům p o č á st .
rekonstrukci, nová koupelna
a kuchyň, MHD, Těchlovice,
okres Děčín: 1 600 000 Kč

prodej 5130

5216

5002

Vý j i m e č n á c h a l u p a
v Lužických horách po celkové
rekonstrukci, Dolní Podluží:
1 950 000 Kč

www.rkvesta.cz

prodej 5252

Děčínská bouda, zrenovovaný
p e n z i o n s j e d i n e č ný m
výhledem, Buková hora,
Verneřice: 5 600 000 Kč

5201

5086

Novorenesanční vila - 3 byty,
pod nemocnicí, Tylova ul.,
Nové Město, Děčín:
6 100 000 Kč

412 514 521

5132

Chalupa se stodolou a zahradou 1 019 m
v blízkosti rybníka a hasičské zbrojnice,
Labská Stráň: 2 100 000 Kč
2

5009

prodej 5235

(

výběr z nabídky
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Na zámek za starými kočáry
Od července oživí prostor zámecké konírny staré kočáry a saně
ze sbírek Muzea historických kočárů v Čechách pod Kosířem.
Jeho zakladatele Václava Obra jsme se zeptali:

Kočár typu Mylord na prvním zámeckém nádvoří. (Foto: Zámek Děčín)
zničil čas či sami majitelé, když potřebovali prostor vyklidit. Z těch, které
přežily, padla v 90. letech velká část
do rukou nejrůznějších překupníků,
kteří je obratem prodali do Německa
či Itálie. Dnes už nacházíme poslední
jednotlivé kusy. V jakém jsou stavu,
uvidí i návštěvníci konírny. Mimochodem i zmiňovaný největší smuteční kočár jsme vykupovali od jedné
italské firmy.
Jistě není jednoduché staré kočáry
uvést do původního stavu ...
Co si vlastně návštěvníci budou moci Návštěvníci si o tom budou moci udělat obrázek sami. V konírně uvidí jak
v konírně prohlédnout?
vraky kočárů v nálezovém stavu, tak
Jedná se o celkem pět kočárů a dvo- čerstvě opravené exempláře. Největší
je saně. Pochází vesměs z konce 19. problém při renovaci je tradiční řestoletí a ilustrují tak tehdejší produkci meslo. Například poctivé loukoťové
na území Čech, Moravy a Slezska. Sa- kolo umí dnes vyrobit jen tři lidé v
mozřejmě jen částečně, protože spek- celé republice. Proto se snažíme tyto
trum vyráběných kočárů bylo velice dovednosti našich předků uchovat a
pestré. Některé kočáry byly určeny předat je dál. Každoročně pořádáme
pro delší cestování a další pro kratší sympozium mistrů řemesla kolářskévyjížďky, jiné pro městský provoz či ho a kočárnického nazvané Josefkol.
na lov. Velké rozdíly byly samozřejmě Já sám vnímám staré kočáry předemezi jednotlivými sociálními vrstva- vším jako výsledek práce a šikovnosmi, je samozřejmé, že kočáry odráže- ti lidských rukou. Naše muzeum je
ly postavení a bohatství svého majite- vlastně takovou poctou starým mistrům.
le podobně jako dnes automobily.
Jak dlouho se věnujete sbírání a Jak dlouho trvá oprava takového kočáru?
opravování kočárů?
Začal jsem před osmnácti lety. Koupil
jsem tehdy koně a chtěl jsem k němu
kočár. Jeden byl k mání, ale potřeboval velkou opravu. Pustil jsem se do
ní sám a kočáry mě úplně pohltily.
Postupně jsem se učil řemeslo a skupoval jsem a opravoval další a další.
Jak se sbírka rozrůstala, nastal problém s jejím uložením. V roce 2009
jsme otevřeli muzeum, které je jediné
v celé republice. Máme zde přes 50
exemplářů včetně několika rarit jako
je bohatě zdobený arcibiskupský kočár z 18. století či největší smuteční
vůz na světě. Můžeme se pochlubit
také největší sbírkou kočárových luceren ve střední Evropě.
Jak se vlastně takové kočáry shání?

To se samozřejmě velmi liší podle
typu kočáru, jeho stavu a často i finančních možností. Například oprava
smutečního kočáru Johanna Schöppela z roku 1895 nám trvala bezmála
dva roky. Při rekonstrukcích používáme výhradně původní materiály, především jasanové dřevo, hovězí kůži,
na výplně sedaček potom koňské žíně
nebo sušené mořské řasy. Vždy se
snažíme zachovat co nejvíce původního materiálu, ale velká část kočárů k
nám přichází ve stavu, kdy to již není
možné. Kompletně opravený kočár
ocení běžní návštěvníci, sběratelky
nejcennější jsou však ty kočáry, které
si vyžádají nejméně zásahů. I takový
kočár si budou moci návštěvníci konírny prohlédnout.

Dnes již velmi špatně. S nástupem Děkujeme za rozhovor.
automobilismu přestaly sloužit a vět- (zámek)
šinou skončily ve stodolách, kde je

KULTURA A VOLNÝ ČAS

V létě uvidíte filmy na přání

Kino Sněžník přichystalo pro diváky několik novinek na prázdniny.
Pondělky a Harry Potter
Na velkém sále budeme promítat
i v pátek, sobotu a neděli jen jednou
denně. Nově o prázdninách platí, že
až na jednu výjimku (18.7.), se v pondělí nehraje (provoz pokladny zůstává
zachován). Tou výjimkou je poslední
díl ságy Harryho Pottera, který bude
mít děčínské publikum poprvé šanci
vidět o půlnoci z 13. na 14. července ( při této projekci je i šance získat
popcorn zdarma ). V případě Harryho
Pottera přidáváme ještě jednu projekci v sobotu 16.7. od 10.00 hod.
Prázdniny v kině využijeme také pro
některé rekonstrukce, generální úklid
a čištění sedaček. V druhé půli srpna, kdy město navštíví Kinematograf
bratří Čadíků, bude kino z těchto důvodů zavřeno.
Dopolední projekce
Zcela nově bude zaveden systém dopoledních volitelných projekcí v úterý
a čtvrtek od 11.00. V měsíčním programu a na vstupence je nehledejte,
protože ty nedovolují takovou flexibilitu a operativnost. Diváci dostanou
možnost hlasovat na internetových
stránkách kina, zda se v případě ko-

nání této projekce zúčastní. V nabídce
bude vždy film, který je v programu
na ten den večer, ale je možné, že v
některých případech bude dána volba
i z více filmů, které budou v tu dobu
k dispozici. Dopolední volitelný film
musí získat 40 hlasů, aby se projekce uskutečnila. Hlasovat bude možné
týden před projekcí. Hlasování bude
uzavřeno den před projekcí v 18.00
hod. V tu chvíli na email všem hlasujícím rozešleme výsledek hlasování a na webu kina oznámíme, zda se
představení koná. Myslíme si, že na
návštěvnost má vliv i počasí a další nepředvídatelné okolnosti. Proto
chceme umožnit hlasování do poslední chvíle.

Jmenuji se Oliver Tate / Submarine

Na úvod trochu reklamy, protože
popisovat děj v tomto případě nestačí. Submarine režíroval Richard
Ayoade, anglický komik a herec, který hraje v tak kultovních seriálech, že
je většina lidí u nás ani nezná, a je to
škoda. Určitě si ho ale vybavíte jako
společensky nešikovného Mosse v
sitcomu od tvůrců Black Books The
IT Crowd (Partička IT). Ayoade hrál
také v ulítlých Mighty Boosh agresivního šamana jménem Saboo.
Původní písně pro film složil a nazpíval Alex Turner, člen skupin Arctic
Monkeys a The Last Shadow Puppets. Richard Ayoade režíroval několik oceněných videoklipů k písním
skupin Arctic Monkeys a The Last
Shaddow Puppets, například „Cornerstone“ a „My Mistakes Are Made
For You“, stejně jako film „Arctic
Monkeys at the Apollo“. Submarine
je prvním filmem, ke kterému Turner
složil hudbu. Pokud vám to nestačí,
pak se tedy podívejme, o čem film
je.
Patnáctiletý Oliver Tate má dva cíle:
zachránit manželství svých rodičů za
pomoci pečlivě promyšleného plánu
a přijít o panictví před svými další-

mi narozeninami. Obává se, že jeho
matka prožívá románek s new-age
pošukem Grahamem, a tak monitoruje dění v rodičovské ložnici podle
aktivity přepínače tlumených světel
a falšuje sugestivní milostné dopisy
matky otci.
Zároveň se pokouší dvořit své spolužačce Jordaně, žhářce, která osobně
dohlíží na to, co si Oliver zapisuje do
svého deníku – obzvláště na pasáže,
které se týkají jí samotné. Když se jí
něco nezdá, Oliver musí škrtat. Film
vznikl podle slavné knižní předlohy
Joea Dunthornea a jde o nekonvenční
a podmanivý příběh o dospívání.
Trochu více může dodat Ivo Andrle
z Aerofilms, kteý film u nás distribuuje : “Richard Ayoade je můj velký
oblíbenec od dob, kdy hrál postavu
hyper-nerda Mosse v seriálu Ajťáci. Doslechl jsem se, že bude natáčet celovečerní film a zbystřil jsem.
Nezklamal! Jmenuji se Oliver Tate
navazuje na nejlepší tradici britských komedií, které jsou i nejsou
k smíchu. Tomuhle ajťákovi se povedl debut jako řemen! Jenom těch
přirovnání, co jsme od premiéry filmu v Sundance zaslechli: "evropský
Wes Anderson", "britská klukovská
odpověď na Amélii z Montmartru"
nebo třeba srovnávání s filmem V
kůži Johna Malkoviche... No, nechme toho. Jisté je, že pro diváka je během sledování filmu ohlášena slušná
pravděpodobnost pobavení s místními výskyty smíchu. A na té předpovědní mapě je těch značek mnohem,
mnohem více.”
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Dopravní omezení
na ulici Jiřího z Poděbrad

SLÉVÁNÍ VODY
ZE STŘECHY EVROPY

PROGRAM DLE ZÁJMU ÚČASTNÍKŮ :
1. Prohlídka města Děčína – kulturní památky a zajímavosti
(informační mapa bude k dispozici v místě setkání).

2. Jízda lodí do Hřenska – odjezd ve 13.00 hodin (ve Hřensku 14.00 hodin), cena 100 Kč,
a dále s těmito možnostmi :
- Zpět lodí v 15.30 hodin (v Děčíně 17.00 hodin), zpáteční jízdenka 180 Kč.
- Pěšky po zelené a červené na Belveder, Labská Stráň (5 km) a autobusem do Děčína.
- Pěšky po zelené a červené do Děčína (18 km).

HLAVNÍ PARTNER:

EURORANDO 2011

Z důvodu propadu kanalizace počítejte s dopravním omezením v části ulice Jiřího z Poděbrad. Práce na výměně vodovodního a kanalizačního řadu budou probíhat na etapy a potrvají přibližně do poloviny
září. Objížďka povede nejprve ulicí Husitská, v další etapě ulicemi
Jiráskova, Bulharská, U Kaple. Práce provádí Severočeské vodovody
a kanalizace a.s.

SLÉVÁNÍ VODY
ZE STŘECHY EVROPY

3. Pěší výlet – doporučené trasy (výřez mapy bude k dispozici v místě setkání):
Trasa a) Po červené Stoliční vrch - Růžový hřeben - Belveder - Labská Stráň (13 km).
Zpět autobusem v 15.03 nebo v 17.03 hodin, v Děčíně v 15,38 nebo v 17,38 hodin.
Trasa b) Okruh po červené Stoliční vrch – Růžový hřeben – Pod Kamenským vrchem
a dále po zelené - Sluneční brána - Nad Loubím - Děčín (14 km).
Trasa c) Okruh po zelené Horním a Prostředním Žlebem - Čertova Voda - Maxičky
a dále po žluté údolí Ostružníku – Červený vrch – Děčín (15 km).
Trasa d) Po zelené nad Horním a Prostředním Žlebem - Čertova Voda - žlutá Dolní Žleb (12 km).
Zpět vlakem v 15.03, 17.03, 19.03 hodin, v Děčíně 15.17, 17.17, 19.17 hodin.
4. Cyklistický výlet - doporučená trasa: po cyklostezce údolím
směr SRN
ZALabe
OBLAST
ÚSTECKÉHO
(informace budou podány v místě setkání).

A KČT DĚČÍN

KRAJE

5. Účast na adrenalinových sportech - program akce najdete na www.xterradecin.cz.

Celoevropské setkání turistů, EURORANDO, se koná jednou za 5 let. V roce 2011 se
koná ve Španělsku v Andalusii ve městech Almeria, Malaga a Granada ve dnech
7. až 16. října. Průvodním tématem je voda. Voda jako životodárná tekutina, voda
jako vzácný a v budoucích letech stále omezenější zdroj, který by se lidé měli učit
využívat hospodárně a ekologicky. Cílem EURORANDA 2011 je odebrání vody ze
všech významných evropských toků. Vzorky vody daného makroregionu budou slity
ÚSTECKÉHO
KRAJE
dohromady a převezeny do Granady, kde budouZA
přiOBLAST
závěrečném
ceremoniálu
slity
A KČT DĚČÍN
v Alhambře ve Lví kašně. Voda
MÍSTOz celé České republiky se bude slévat v Děčíně za asistence děčínských vodníků.KONÁNÍ
Vítáni jsou vodníci ze všech vodních toků.
Celoevropské setkání turistů, EURORANDO, se koná jednou za 5 let. V roce 2011 se
koná ve Španělsku v Andalusii ve městech Almeria, Malaga a Granada ve dnech
7.
až 16. října.ZAHÁJENÍ
Průvodním
tématem je voda. Voda jako
tekutina, voda
SLAVNOSTNÍ
AKCE:
10.00životodárná
– 10.30 hodin
jako vzácný a v budoucích letech stále omezenější zdroj, který by se lidé měli učit
VYSTOUPENÍ FOLKLÓRNÍHO SOUBORU LUŽIČAN: 10.30 – 11.00 hodin
využívat hospodárně a ekologicky. Cílem EURORANDA 2011 je odebrání vody ze
SLÉVÁNÍ
VODY Z POVODÍ
LABE toků.
A OHŘE:
11.00 hodin
všech
významných
evropských
Vzorky vody daného
makroregionu budou slity
dohromady
a převezeny
Granady,
kde budou při
závěrečném
SLÉVÁNÍ VODY
Z POVODÍ do
ČESKÉ
REPUBLIKY:
11.30
hodin ceremoniálu slity
v Alhambře ve Lví kašně. Voda z celé České republiky se bude slévat v Děčíně za asistence děčínských vodníků. Vítáni jsou vodníci ze všech vodních toků.

Koncert
„H U D E B N Í D E L I K A T E S S Y“
čtvrtek 21. července 2011 v 18 hodin
Synagoga Děčín
Irena Waldaufová – soprán
Eva Waldaufová - zobcové flétny
Marie Waldaufová – virginal,umělecký vedoucí

UBYTOVÁNÍ: v tělocvičně na podlaze ve vlastním spacáku za cca 50 Kč/noc, na lůžku za cca 250 Kč/noc.
Druh ubytování a počet nocí (možnost od 8. do 10. 7.) oznámit do 15. června na níže
uvedené kontakty.

Na programu: H. Purcell, F. Sances, C. P. E. Bach, W. Byrd, G. F. Händel, F. Mancini
www.rodinnetrio.wz.cz

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ AKCE:

10.00 – 10.30 hodin

VYSTOUPENÍ FOLKLÓRNÍHO SOUBORU LUŽIČAN:

10.30 – 11.00 hodin

INFORMACE VÁM POSKYTNOU:

Vstupné dobrovolné

SLÉVÁNÍ VODY
Z POVODÍ
LABE
OHŘE:mail: jana822@seznam.cz
11.00 hodin
Jana
Bucharová
(KČTADěčín),

Karel
Veselý (KČT
Děčín),
mail: karel.ves@klikni.cz,
tel.: 736 276 708
SLÉVÁNÍ VODY
Z POVODÍ
ČESKÉ
REPUBLIKY:
11.30 hodin

SEAT IBIZA

autorizovaný prodejce Děčín

229.900,- Kč (vč. DPH)

Auto Anex
MĚSTO DĚČÍN

Z PRAVODAJ
Informační čtrnáctideník pro občany statutárního města Děčín

náklad: 26.000 ks

•

www.autoanex.cz

cesta k nám se vyplatí...
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