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Národní den železnice v Děčíně pokořil rekord

Primátor města František Pelant
seznámil starosty obcí a měst s
prohlášením primátorů Ústeckého
kraje adresovaným hejtmance Janě
Vaňhové a zastupitelům kraje, ve
kterém vyjadřovali svůj nesouhlas s
dosavadním vedením Krajské zdravotní, a. s. a požadovali odvolání
vedení nemocnice, správní rady a
představenstva. „Starostům jsem
předal informace o prohlášení a následném jednání primátorů a vedení
Krajské zdravotní, a. s. Zabezpečení kvalitní lékařské péče pro obyvatele našich měst je klíčové,“ řekl
František Pelant, primátor města.
Starostové ORP Děčín se k výzvě
připojili dopisem, v kterém vyjádřili podporu primátorům a nesouhlas
s fungováním Krajské zdravotní,
a. s., ve vztahu k ostatním nemocnicím společnosti. „Podpory starostů
v dalších jednáních s vedením nemocnice si vážím. Je jasné, že změny, po kterých voláme, jsou opravFoto: Zdeněk Čvančara
du zásadní, protože ovlivňují životy
nás všech,“ doplnil primátor. (smk) Sobotní Den železnice navštívil rekordní počet návštěvníků z celé republiky. Největším lákadlem celého dne byly
(text prohlášení na straně 3) historické mašiny. Děti potěšil speciální vlak přetvořený na dětský koutek.
(pokračování na straně 6 - 7)

oční optika
registrovaný optometrista
statut zdravotnického zařízení

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

autoservis

- příprava na zimní provoz
- pneuservis osobních
a nákladních vozidel
- servis LKW
- diagnostika
- údržba, opravy osobních
a nákladních vozidel

Tel.: 412 531 434

www.optikakrnak.cz

vyšetření zraku, aplikace kontaktních čoček,
velký výběr brýlových obrub

- příprava na TK
- prodej náhradních dílů
ARMEX Servis, s.r.o., Folknářská 1246/21, Děčín II,
mobil: 725 415 788, e-mail: servis@armex.cz
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Červený kříž hledá dobrovolníky
Hospodářská komora není výmysl nové doby,
aneb – trocha historie nikoho nezabije:
Zveřejnění / hledání účastníků pro:

– České Švýcarsko – Děčín – Ústí
nad Labem a Dolní Poustevna.
Kontaktní osoby:
paní Seidel, pan Koberger
Pani Böhme:Tel:606644270, boehme.martina@googlemail.com
DRK Kreisverband Sebnitz e. V
Schillerstraße 44 a, 01855 Sebnitz,
Tel.: 035971 747-0 , Fax: 747-18
Email: info@drk-sebnitz.de,
www.drk-sebnitz.de

Od 17. století vznikaly vVytvoření
zá- Dvě
událostikatastrofického
revolučního
roku mezi
Sdružení DRKDRK
e.V.
(Německý čerpřeshraničního
zabezpečení
Kreisverband
sdruženími
DRK –
a ČČK
padní a střední Evropě postupně
1848
prohlášení nové ústavy vený kříž) hledá
účastníky
k vytvoSebnitz
e. V.
nové instituce na podporu Cílem
prů- projektu
a zrušení
poddanství
způsobily
přeshraničního katastrofického
je vytvoření
přeshraničního
zabezpečeníření
v případě
katastrof převrat
v příhraniční
regionu
SaskéaŠvýcarsko
– Východní
mezi
sdruženími DRK
myslu a zejména obchodu. Byly
ve oblasti
veřejné
správě
Če- zabezpečení
Geschäftsstelle
Krušnohoří – České Švýcarsko – Děčín – Ústí nad Labem a Dolní
Schillerstraße 44 a
a
ČČK v oblasti
regionu Saské
to obchodní komory, které míschy byly tak od 1.1.1850 rozdě01855 Sebnitz
Poustevna.
Tel.: 035971 747-0
Švýcarsko – Východní
Krušnohoří
to stagnujících řemeslnických
leny
do
7
krajů
(mimo
Prahu)
Fax: 035971 747-18
Sdružení DRK e.V. (Německý červený kříž) hledá účastníky, kteří
www.drk-sebnitz.de
cechů a kupeckých grémií začaa se
doprojektu
79 okresních
hejtmanství.
mají zájem
účastnit, min.
věk je 14 let, muže i ženy.
info@drk-sebnitz.de
ly plnit úlohu nových poradních
Do
kompetencí tehdejších poVereinsregisterObsah:
- Německo-česká setkávání v rámci sdružení Červeného
Registriernummer VR 20867
kříže ve úřadů
městech Děčín,
Ústí nad Labem,
orgánů státu v záležitostech ob- litických
v okresech
už Pirna, Sebnitz,
Amtsgericht Pirna
Rumburk a Dolní Poustevna
chodu a průmyslu.
tehdy
mj. patřilo i vyřizování
- Představení stávajícího fungování katastrofického
zabezpečení u různých
partnerů projektu
První obchodní komora vznik- živnostenských
a obchodních
- Co se děje v případě katastrofy?
la v roce 1650 v Marseille, po- záležitostí.
- Jaké pomocné síly a pomocné prostředky se využívají?
Jaké 1851
prostředky
a materiály
jsou k dispozici a jaké jsou
tom roku 1700 v Dunquerque a V- roce
vzniklo
v Čechách
nutné pro realizování opatření v případě katastrof?
pak následovaly další.
5 -Obchodních
a
živnostenských
Jaké jsou předpoklady pro výuku pomocníků
- Jazykové
vzdělávání,
jež bude
využito
Některé dodnes činné hos- komor.
Děčín
spadal
pod
li-při společných
kurzech první pomoci
podářské komory vznikly za bereckou
na příručky
jejímž
- společné komoru,
vytvoření jazykové
obsahující
odborné názvy a krátké
dorozumívací věty pro různé
pohnutých situací, jako třeba ustanovujícím
shromáždění
nouzové stavy.
veliká Hamburská obchodní ko- byl prvním prezidentem zvolen
Cíle:
Získání dobrovolných
německý i český
mora, kde v okolí přístavu ope- průmyslník
Johannpomocníků
von pro
Liečervený kříž (DRK a ČČK)
rovalo několik pirátských lodí big
jeden zfungující
nejvýznamnějších
- -Vybudování
přeshraniční struktury, která by při
cvičeních i v nouzových stavech využila všech
napadajících obchodní plachet- textilních
podnikatelů
Rakouspomocných prostředků, jež jsou k dispozici
nice připlouvající se zbožím. ka-Uherska
operující vzdělávání
také na
- Vytvoření přeshraničního
v oblasti první
pomoci obsahující též témata katastrof a svépomoci
Spořádaní obchodníci se tedy Děčínsku.
Liberecká
OŽK
byla
určené dobrovolníkům, mládeži a zájemcům z řad hasičů
z oblasti
Saského
a Českého Švýcarska
domluvili a na vlastní náklady druhá
největší
v monarchii!
pořídili vlastní obranné loďřád byl roku
Ukončení: Živnostenský
Doklad o účasti na projektu
započetí zdravotního
vzdělávání, příp.
stvo, které zájmy přístavu hájilo 1859Možnost
rozšířen
a prohlouben
možnost účasti při výuce první pomoci
a zbavilo své obchodní aktivity a zároveň
bylo nařízeno, že Necelá třicítka sportovců se v pátek 16. září sešla v Domově
parazitujících živlů.
všichni živnostníci (vyjímaje pro seniory na Kamenické ulici v Děčíně, kde se uskutečnil
Přihlášení možné okamžitě. Rádi Vás budeme informovat!
Na půdě pozdějšího Rakouska
- továrníky)
musí
členy nuce- turnaj v pétanque.
Kontaktní
osoby: paní Seidel,
panbýt
Koberger
Pani Böhme:Tel:606644270,
boehme.martina@googlemail.com
Uherska vznikla první komora
ných čili závazných
živnosten- Zahrát si přijeli senioři z růz- omezováni fyzickou zdatností,
DRK Kreisverband Sebnitz e. V
za napoleonských válek dekreských
Schillerstraße
44 a,společenstev.
01855 Sebnitz, Tel.: 035971 747-0 , Fax:
747-18domovů kraje, kterým takže si hru užívají i vozíčkáři.
ných
Email: info@drk-sebnitz.de,
tem italské vlády z roku 1811.
(pokračováníwww.drk-sebnitz.de
v dalším čísle)
Nadační fond Veolia postavil Hra, která k nám do Čech byla
petanquová hřiště. Se seniory přenesena z Francie, navozuje
si přišli zahrát také představi- úsměv na tváři.
telé města a vedení SčVK, příSpolečnost SčVK ve spojemný den zpestřily i jiné spor- lupráci s Nadačním fondem
tovní disciplíny jako jsou šipky Veolia Voda pomohla vybua stolní hry. „Jsem ráda, že dovat pétanqueová hřiště již
jsem se mohla zúčastnit báječ- v řadě měst. Zahrát pétanque
ného dne plného úsměvů. Dou- na hřištích zbudovaných v
fám, že se podobné akce budou rámci sociálního projektu je
opakovat,“ řekla Hana Cermo- možné v Liberci, Mostě, Tepnová, náměstkyně primátora, licích, Lounech, Litvínově,
která předala pohár vítězům. Meziboří, Kadani, v Děčíně
Nadační fond Veolia přistoupil a severočeské Bílině. (scvk)
k výstavbě hřišť pro pétanque
v rámci sociálního projektu pro
aktivní seniory. Jedná se o tak
zvanou hru bez hranic, která
dokáže prolomit mezigenerační
bariéry. Hru mohou hrát malé
děti, ale i senioři. Hráči nejsou

Turnaj v pétanque se vydařil

Navštivte nás na podzimní
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KRÁTKÉ ZPRÁVY

Amália se předvedla
v Jonavě
Město přispělo Svazu českých divadelních ochotníků 15 tisíc korun
na dopravu Divadelního spolku
Karel Čapek na amatérský divadelní festival Forum Aidas 2011. Ten
se konal v září v litevské Jonavě,
která je již od roku 2005 partnerským městem Děčína. Divadelní
spolek zde vystoupil s inscenací
Amalia dýchá zhluboka.

Centrum buddhismu
zve na přednášku

Centrum buddhismu Diamantové
cesty v Děčíně Vás zve na přednáš-

Starostové se připojují k výzvě primátorů
Vážená paní hejtmanko, vážení zastupitelé, jako starostové
obcí a měst v rámci ORP Děčín
se připojujeme k prohlášení primátorů Ústeckého kraje k činnosti Krajské zdravotní, a. s., z
důvodu obav našich občanů o
budoucnost nemocnic. Pro naše
obyvatele je fungování Nemocnice Děčín důležité. Toto zařízení je spádové pro okolní města
a vesnice a je nemyslitelné, aby
zde byla neustále snižována a

omezována zdravotní péče. Jsme
rádi, že se podařilo navázat komunikaci mezi primátory a vedením společnosti. Věříme, že
tato kritická situace se díky spolupráci měst a nemocnice zlepší
a úroveň poskytované lékařské
péče se bude neustále zvyšovat.

KRÁTKÉ ZPRÁVY

Nová místa ve školce
na Letné

Mateřská škola Klostermannova
rozšířila svou kapacitu, část školky
bude nově působit v Thunské ulici, kde původně sídlila družina. Od
30. září bude tyto nově zrekonstruované prostory navštěvovat 28 dětí.
(starostové a zástupci obcí ORP „Jeden z bodů našeho volebního
Děčín)
programu bylo navýšení kapacity
mateřských škol. Jsem moc ráda,
že se prozatím podařilo vybudovat
alespoň 28 míst. Budeme hledat
další varianty, jak zvýšit kapacitu
mateřských škol,“ řekla Hana Cermonová, náměstkyně primátora.

ku cestujícího učitele Járy Pešty,
žáka lamy Oleho Nydahla, která se
bude konat v zámecké kavárně Na
cestě (nádvoří děčínského zámku)
dne 4. 10. 2011 od 18 hodin. Jedná
se o úvodní přednášku o tibetském
buddhismu s názvem Cesta k trvalému štěstí. Součástí přednášky
jsou i otázky k tématu a na závěr
krátká meditace.

Podmokelská ulice
bude na šest týdnů
uzavřena

V pátek 23. 9. 2011 začaly opravy
na Podmokelské ulici. Kompletní
rekonstrukce silnice včetně výměny konstrukčních vrstev vozovky a
obnovy dešťové kanalizace si vyžádala uzavírku v úseku křižovatky
s Ruskou po křižovatku s Hankovou ulicí. Uzavřen je nejdříve směr
od Teplic na Liberec, po ukončení
Ministerstvo pro místní rozvoj předopravy tohoto směru bude provoz
běžně schválilo městu Děčín dotaci
omezen v opačném směru, tedy
na opravy některých mostů, které
Liberec – Teplice. Uzavírka potrvá
poničila povodeň v roce 2010. Jedná
šest týdnů. Tranzitní kamionová
se o lávku přes Jílovský potok DC
– 010L, lávku přes Ploučnici u elekdoprava bude odkloněna již od Ústí
trárny v Březinách, most přes Lud- Město zajistilo opět podzimní deratizaci města, která začala 19. nad Labem.
víkovický potok v Loubí DC-042P,
lávku přes Chrochvický potok DC- září a potrvá až do 14. října. Zásahy provádějí Deratizace - ZE019L, most přes náhon v Provaznické LÍN z Děčína, Sdružení podnikatelů Šulcová Eva, Dr. Šulc Jan,
ulici DC – 037P, most přes Ploučnici Šulc Filip z České Kamenice, Tomáš Toman - DDD TOMAN Líš- Ve 2. čtvrtletí roku 2011 bylo
u Kauflandu, lávku přes Ploučnici, nice. Město za ni zaplatí maximálně 150 tisíc korun.
přijato celkem 82 darů ve formě
rekonstrukci mostu ev.č. DC-007L
finančních příspěvků v celkové
Děčín- Vojanova a most DC-035 ul.
Firmy provedou současně po- livých hlodavců je především výši 38 tis. Kč. Z těchto darů bylo
Krokova Děčín – místní komunikace
na p.p.č. 2945. Podle projektových vrchovou i podpovrchovou po- nepořádek, který je pro hlodavce, přijato 43 darů věnovaných účedokumentací jsou opravy vyčísleny kládku. Jednotlivé etapy poklá- jak zdrojem potravy, tak místem lově na konkrétní zvířata (4 psi, 1
na 4 444 670 korun. Dotace by měla dek deratizačních nástrah jsou pro hnízdění. Nepořádek není jen kočka, kastrace koček, aj.) v rámpokrýt 90% nákladů, zbytek uhradí prováděny ve shodném časovém na volném prostranství, velkým ci programu „virtuální adopce“ či
město ze svého rozpočtu.
období. Shodný je i způsob a druh problémem bývají dvory a sklepní např. na zajištění operací, opravy
pokládané nástrahy. Před touto (suterénní) prostory domů, mnoh- v útulku, zakoupení veter. přípravpodzimní deratizací obdržel odbor dy soukromé objekty a domy obý- ků, atd. Sešla se i spousta věcných
životního prostředí děčínského vané „nepřizpůsobivými“ obyva- darů zhruba od 50 dárců (krmení
magistrátu prozatím jeden pod- teli.
a pamlsky pro psy i kočky, čipy,
Občanské sdružení Děčínská koali- nět na zvýšený výskyt škodlivých
Uvedený problém byl v rámci antiparazitární přípravky, čistící
ce pro pěší a cyklistickou dopravu hlodavců, a to v části města Děčín jarní akce např. zjištěn v okolí prostředky, atd.), jejichž celková
předalo na Evropský den bez aut 2, okolí Kamenické ul.
kontejnerů na komunální odpad v odhadní cena činila ve stejném
nový návrh cyklotrasy pro Děčín
Příbramské ul., v okolí Jílovského období 39.875 Kč. Město Děčín,
I. Symbolický návrh převzali radní
Valdemar Grešík a Vlastimil Pa- Lokality, kde je potřeba derati- potoka, v některých uzavřených odbor životního prostředí, děkuje
žourek. Sdružení prosazuje postup- zaci provést v maximálně mož- společných dvorech v Děčíně IV. všem dárcům, i těm anonymním,
né propojení hlavních městských ném rozsahu (s odkazem na vý- Doporučujeme všem provést de- kteří poskytli sponzorský dar ve
částí cyklostezkami tak, aby tyto sledek jarní akce):
ratizaci svých pozemků – objektů formě finančního příspěvku nebo
trasy byly rovnocennou, bezpečv termínu shodném s plošnou de- věcného daru na činnost Městskénou a ekologickou dopravní alter- • Děčín II – ul. Kamenická,
ratizací města, čímž bude zajištěn ho útulku pro toulavá a opuštěná
nativou pro obyvatele města.
• Děčín III - ul. Žerotínova,
maximální deratizační efekt. Ná- zvířata v Děčíně, a samozřejmě
Litoměřická,
klady související s deratizací hra- všem sdělovacím prostředkům,
• Děčín IV - ul. Příbramská, Rus dí majitel, příp. uživatel objektu které pomáhají s propagací útulku
ká, Mírové nám., okolí Jílovské či pozemku. Upozorňujeme, že v a nabídkou nalezených zvířat. Jmeho potoka, okolí kina Sněžník, ul. průběhu celé akce mohou občané novitý přehled dárců je k nahlédnuPřestože se ceny pohonných hmot Na Skřivance, ul. Teplická,
sdělovat své postřehy, připomín- tí na odboru ŽP či v městském útulneustále zvyšují, Dopravní podnik • Děčín VI - ul. Školní, U Tvrze,
ky a požadavky na odbor život- ku a je zveřejněn na internetových
města Děčína neplánuje v nejbližší Želenická, Krátká
ního prostředí – Ing. Moučková stránkách útulku pro zvířata. (ožp)
době zdražení jízdného v městské
•
Děčín
VII
ul.
Želenická.
(tel. 412 591 465) nebo na kohromadné dopravě. Podle slov řeordinující firmu – p. Toman
ditele dopravního podniku se ceny
Trvalým problémem, který při- (tel. 603 879 021). (ožp)
jízdného nebudou měnit ani v příšspívá ke zdárnému množení škodtím roce.

Poničené mosty při
povodních město
opraví díky dotaci

Podzimní deratizace města začala

Útulek děkuje

Děčín dostal návrh na
cyklostezku

Jízdné v autobusech
zůstane stejné
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Osadní výbor v Boleticích nebude
Obyvatelé městské části Děčín Boletice nad Labem požádali o zřízení osadního výboru, aby vedení města pomohli se správou Boletic n. L. a svou činností se pokusili zlepšit situaci ve městě. Zastupitelé města se však rozhodli další osadní výbor ve městě nezřídit.
„Boletice jsou městkou částí, kde blémů při zvýšené hladině Labe.
žije více než 4 tisíce lidí. Bylo by Problematiku osadních výborů
problematické zjišťovat skutečný řeší zákon o obcích. Podle něj je
zájem většiny těchto obyvatel o nepovinným výborem zastupizřízení výboru, stejně tak i určení telstva města, které tento výbor
jeho členů a předsedy. Domnívám zřizuje a stanovuje také počet
se, že s místními občany komu- jeho členů. Výbor může předklánikujeme na velmi dobré úrovni dat radě a zastupitelstvu návrhy
a není důvod si myslet, že se jim týkající se rozvoje dotčené městdostatečně nevěnujeme,“ řekl pri- ské části a rozpočtu obce, dále je
mátor města František Pelant.
oprávněn vyjadřovat se k návrhům
První osadní výbor začal od 1. předkládaným radě a zastupitelčervence pracovat v dolním Žle- stvu k rozhodnutím, týkajícím se
bu. Důvodem jeho zřízení byla příslušné městské části, vyjadřuje
hlavně specifičnost této lokality, se k připomínkám a podnětům od
která spočívá v ne příliš příznivé občanů. (romi)
dostupnosti a častým řešením pro-

Romský mentoring součástí zprávy
britské Cranfield University
o inovativních projektech v justici
V září navštívil Sdružení pro probaci a mediaci justice Dr. David
Baxter z Cranfield Univeristy, který zařadil romský mentoring
jako případovou studii dobré praxe do své zprávy týkající se inovativních přístupů v systému justice se zaměřením na spolupráci
jednotlivých institucí, organizací a dalších subjektů.
Pro účely této zprávy vedl roz- praxe za Českou republiku.
hovory s koordinátorem projek- V souvislosti se situací na Šluktu Markem Demnerem, vedoucí novsku by právě Děčín mohl poprojektu a supervizorkou mentorů sloužit jako příklad možného řešeDášou Doubravovou. Poté po- ní: ve vyloučené lokalitě Boletice
kračoval v Děčíně na schůzce s v Děčíně byl v r. 2009 úspěšně zavedoucím střediska PMS ČR Lu- hájen program prevence kriminakášem Herichem, zástupcem ře- lity a extremismu MV ČR Úsvit.
ditele městské policie Tomášem V současné době zde spolupracuje
Pavlíkem a také s romskými men- městská samospráva, městská potory René Ferkem, Petrem Ková- licie, středisko Probační a medičem, Markem Valdou, Jaroslavem ační služby ČR a SPJ, působí zde
Klimtem a Milanem Horváthem, romští mentoři a romští asistenti
který je zároveň aistentem preven- prevence kriminality, funguje nízce kriminality. Ve zprávě, určené k koprahové centrum a díky tomuto
inspirování změn v britském jus- úsilí se z Boletic stává „dobrá adtičním systému, je romský men- resa“. (pms)
toring jediným příkladem dobré

opravy a rekonstrukce střech, zaměření, zhodnocení stavu, návrh technick
řešení
opravy a rekonstrukce střech, zaměření, zhodnocení stavu, návrh technického
řešení a montáže střešních systémů
dodávky

Střešní
systémy
Střešní
systémy
Střešní systémy

opravy a arekonstrukce
střech,systémů
zaměření, zhodnocení stavu, návrh technického
dodávky
montáže střešních

dodávky
řešení a montáže klempířských konstrukcí
dodávky a montáže klempířských konstrukcí
dodávky
montáže střešních
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veškeré hydroizolační práce
dodávky
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veškeré hydroizolační práce
www.stresnisystemy.cz
tel.: +420 412 511 374
www.stresnisystemy.cz
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tepelné izolace střech
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374 412412
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Centrum sociálních služe
Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.

Tisková zpráva
Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.
Tisková zpráva

Den otevřených
dveří v Centru
sociálních
služeb Děčín
Den
otevřených
dveří
v Centru
sociálních služeb Děčín

Tisková zpráva

Děčín, 22.9.2011 CSS Děčín, p. o. zajišťuje v našem městě poskytování sociálních služeb,
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Navrácení sochy sv. Matouše ke kapličce v Horních Březinách se uskutečnilo 21. září. Slavnostní znovuodhalení proběhlo za účasti náměstkyně primátora Hany Cermonové, radního Valdemara Grešíka,obyvatel této části města a dalších významných hostů. O hudební doprovod
se mimo jiné postaral pěvecký sbor Základní školy Kosmonautů Březiňáček.

www.zpravodajdecin.com
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PROâ JE STAVEBNÍ SPO¤ENÍ ATRAKTIVNÍ?
Na tuzemském trhu neexistuje
produkt, kter˘ by se svou v˘nosností
pﬁi srovnatelné míﬁe jistoty stavebnímu
spoﬁení vyrovnal.
n ROâNÍ ZHODNOCENÍ MÒÎE P¤EKROâIT 5 %.
U nov˘ch smluv mÛÏe b˘t roãní efektivní úroková míra
i po úpravách státní podpory a zdanûní úrokÛ z vkladÛ
vy‰‰í neÏ 5 % p.a. Napﬁíklad ve srovnání s bûÏn˘m spoﬁicím úãtem mÛÏe b˘t v˘nosnost stavebního spoﬁení aÏ
trojnásobná.

n ÚSPORY NA STAVEBNÍM SPO¤ENÍ JSOU SAMOZ¤EJMù OD ZÁKLADU MAXIMÁLNù BEZPEâNÉ.
Základem je pevné finanãní zázemí âeskomoravské stavební spoﬁitelny, nejvût‰í a nejvyhledávanûj‰í stavební
spoﬁitelny v âeské republice. A samozﬁejmostí je i stoprocentní poji‰tûní vkladÛ aÏ do ãástky odpovídající
100 tisícÛm eur.

pﬁitom pﬁíli‰ neli‰í od spoﬁené ãástky, a proto se rodinn˘
rozpoãet v˘raznû nezmûní ani v této fázi.

n SPO¤ENÍM SI VYTVÁ¤ÍTE NÁROK NA V¯HODN¯ ÚVùR.
PﬁibliÏnû po ‰esti letech má klient pﬁi pravideln˘ch
mûsíãních vkladech naspoﬁenu zajímavou ãástku
a souãasnû mÛÏe ãerpat v˘hodn˘ úvûr. Splátka úvûru se

Stavební spoﬁení jako kolektivní systém, kter˘ se sám refinancuje, je bezpeãn˘m finanãním systémem. BliÏ‰í informace
o nabídce âMSS získáte na www.cmss.cz a tam téÏ snadno
najdete kontakt na nejbliÏ‰ího finanãního poradce âMSS.

Přespolní běh 2011

Žáci z Březovky se opět zúčastnili tradičního závodu v přespolním
běhu. Ve svých kategoriích předvedli vše, co měli natrénováno, a neztratili se ve velké konkurenci závodníků a závodnic z celého okresu.
Startovali ve složení: Miškovská ký doběhl na výborném 5. místě a
Markéta, Taušová Tereza, Nidrlová Jirka Hypša doběhl do první deMonika, Horáková Martina a Řezá- sítky závodníků. Bohužel ve starčová Marie. V kategorii mladší dív- tovním poli bylo 30 soutěžících a
ky se do první pětky umístily dívky neměli parťáky do družstva, přesto
Denisa Struhová svým výborným jejich výkony byly skvělé.
2. místem a Veronika Beránková 4. 3. místo chlapců v kategorii mladmístem (7. B), dále s nimi soutěžily ší žactvo svými výbornými výkodívky z 6. ročníku Barbora Celja- ny vybojovali chlapci ze sportovní
ková a Lucie Šindlerová, vyzkouše- třídy 7. B - 1. Florián Osmani, 4.
ly si svou závodní premiéru. Naši Marek Brňák, 6. Kevin Mareš, dále
kluci opět předvedli velmi kvalitní jim v družstvu pomáhali kluci Danvýkony. V prestižní kategorii stra- ny Simon, Filip Zelinger a Patrik
ších kluků na 3 km Marek Zelenic- Hamršmíd. (ZŠ Březová)
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Národní den železnice v Děčíně pokořil r

Sobotní Národní den železnice
přilákal mnoho návštěvníků nejen z Děčína, ale i z celé republiky. „Vzhledem k velkému historickému významu Děčína jako
železničního uzle jsem velmi
rád, že pro letošní rok bylo naše
město zvoleno jako místo konání
této národní akce,“ řekl František Pelant, primátor města. Tuto
událost navštívili i jiní významní
hosté, například náměstek generálního ředitele pro osobní dopravu Antonín Blažek, radní Ústeckého kraje Petr Jakubec, ředitel
Krajského centra osobní dopravy

Ústí nad Labem Daniel Jareš a
další. Podle mluvčí Českých drah
Radky Pistoriusové překonal
Národní den železnice v Děčíně
historický rekord, do depa zavítalo až 16 900 návštěvníků. „Pro
diváky jsme připravili tři okruhy, v kterých jsme chtěli ukázat
historii železnice, moderní vlaky
a pro děti jsme připravili speciální dětský vůz, kinematovlak s
projekcí a zajímavý doprovodný
program,“ doplnila Radka Pistoriusová. Zájemci si mohli v rámci
bloku Světa historie prohlédnout
výstavu historických lokomo-

tiv nebo salónních historických
vozů, například vozy prezidenta
Husáka, Masaryka nebo F. Ferdinanda. Svět změny naopak ukázal nejmodernější vozy a lokomotivy. Svět zábavy zase nabízel
program jak pro děti, tak pro dospělé. Na pódiu v průběhu celého
dne v různých časových úsecích
vystupovala skupina Queenie.
Díky autobusové kyvadlové dopravě mohli fandové modelové
železnice navštívit Dopravní sál
Střední průmyslové školy strojní a dopravní, ve kterém je kolejiště v měřítku H0. Díky této

akci mohli lidé využít několika
výhod, například zlevněné cestování vlakem s jízdenkou SONE+
nebo cestování po městě s jakoukoli platnou jízdenkou ČD na 24.
září. Mezi Děčínem a Prahou po
celý den jezdily vlaky soupravy
Pendolino, City Elefant zase křižoval kolejnice mezi Děčínem a
Chomutovem. Z hlavního nádraží do Depa kolejových vozidel
železniční nadšence přepravoval
zvláštní vlak. (ANG)

TÉMA

strana 7

rekord, přišlo skoro 17 tisíc návštěvníků

Fotografie na této straně: Zdeněk Čvančara
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MC RÁKOSNÍČEK,o.s.
VÁS ZVE :
6.-7. 10. 9:00 – 17:00

Burza podzimního a zimního oblečení a potřeb
18.10. 16:00

Loutkoherecké představení – Sváťovo dividlo
– O neposlušných kůzlátkách
19.10. 16:00

Zahájení Kurzů zdravého rodičovství I.
20.10. 16:00

Zahájení Kurzů zdravého rodičovství II.
25.10. 10:00

Kurz první pomoci
– zaměřen na první pomoc a prevenci u dětí
2.11. 10:00
Seminář s rodinnou tématikou – „Jsem dobrý rodič aneb

pohled na rodiče očima dítěte“ s Mgr. Markétou
Závěrkovou a Bc. Pavlem Hrbáčem

www.mcrakosnicek.cz

Mateřské centrum Bělásek

Tělocvičná 192/9 • Děčín 10 - Bělá • PSČ 405 02
Telefon: 412 528 043 • E-mail:info@mcbelasek.cz • www.mcbelasek.cz

AKCE NA MĚSÍC ŘÍJEN 2011 POŘÁDANÉ
MATEŘSKÝM CENTREM BĚLÁSEK
3.10.2011 FOCENÍ V BĚLÁSKU OD 8 HODIN –TENTOKRÁT
V KARNEVALOVÝCH MASKÁCH Z PŮJČOVNY
MATEŘSKÉHO CENTRA BĚLÁSEK (NUTNO SE OBJEDNAT
NA TEL.ČÍSLE 412 528 043)
6.10.2011 SEMINÁŘ KERAMIKY OD 10 HODIN V MC BĚLÁSEK
VOJANOVA
8.10.2011 DRAKIÁDA NA MARIÁNSKÉ LOUCE POD ZÁMKEM
OD 14 HODIN
12.10.2011 SEMINÁŘ BATIKOVÁNÍ OD 10 HODIN V ZŠ
VOJANOVA
18.10.2011 BESEDA S FYZIOTERAPEUTKOU Mgr.ADÉLOU
MACHAČOVOU, DiS OD 9 HODIN V ZŠ VOJANOVA
21.10.2011 STRAŠIDELNÁ NOC V BĚLÁSKU OD 17 HODIN V ZŠ
VOJANOVA - VÝROBA SVÍTIDEL Z DÝNÍ A SPANÍ
V BĚLÁSKU (NA TUTO AKCI JE TŘEBA SE OBJEDNAT A
PŘINÉST SI VLASTNÍ DÝNI )
BLIŽŠÍ INFORMACE NA TEL.412 528 043 NEBO V KANCELÁŘI MC BĚLÁSEK
VOJANOVA. WWW.MCBELASEK.CZ

KULTURA A VOLNÝ ČAS

Aikidó, etická sebeobrana

Aikidó je moderní sebeobranné umění kladoucí důraz nejen na
rozvoj fyzické kondice, ale také na posílení vnímavosti, postřehu
a prostorové orientace. Jeho účinnost spočívá v tom, že využívá
energii útoku a obrací ji proti útočníkovi samotnému. Přitom se
dbá na to, aby nedocházelo ke zbytečnému zranění.
ným způsobem vybít fyzickou
energii a udržet si kondici na optimální úrovni.
V Děčíně funguje oddíl aikidó
při České asociaci Aikikai of the
Czech republic. Vede jej zkušený trenér Richard Dzurko, držitel mistrovského stupně. Právě v
těchto dnech, tj. 20. a 27. září a 4.
října pořádáme nábory spojené s
ukázkovým cvičením. Kdokoli se
může přijít podívat, vyzkoušet a
zacvičit si. Cvičíme v gymnasticV dnešní době je aikidó vhodné ké tělocvičně Spartaku v Riegrově
jako fyzická aktivita všestranně ulici (hned za viaduktem).
rozvíjející člověka. Je výborné
pro korekci nezdravě silného nebo Kontakt na trenéra je mobil:
také příliš chabého sebevědomí. 728 873 859 nebo e-mail:
Děti, které jsou pohybově nadá- aikido.decin@seznam.cz
ny, mohou cvičit aikidó od 10 let Naše webové stránky najdete
věku. Tento sport je vhodný pro na adrese www.aikido-decin.cz
ženy i muže, kteří potřebují vhod-

Diskrétně, ihned a až
do domu...
Tel: 739 05 12 12
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Fotosoutěž – „chemie kolem nás“
Chemie je všude kolem nás, i když se to nechemikům zrovna
nemusí zdát. Ale chemie je, když myjeme nádobí, když nám
kyne těsto, když solíme v zimě chodník, když hnojíme zahrádku. Chemii musí znát lékárník nebo výrobce kosmetiky, ale
i výrobce nápojů a potravin. Tato soutěž by měla napomoci
přiblížení chemie lidem. Chemie a Ústecký kraj patří historicky k sobě, tak se před ní neschovávejme. Fotografická soutěž
Chemie kolem nás probíhá od září 2011 do 31. října 2011, do
kdy se mohou posílat soutěžní snímky. Soutěž je rozdělena do
3 věkových kategorií a o vítězi rozhodne odborná komise.
Věkové kategorie:
1. kategorie – děti do 18 let
2. kategorie – dospělí
Témata:
Foťte cokoli, co je spjato s chemií. Foťte baňky v laboratoři,
profesora chemie, chemické
pokusy, chemické továrny, chemické znečištění, chemickou
výrobu, chemii v domácnosti,
chemii v přírodě.
Formát fotografií:
Fotografie musí být v elektronické podobě ve formátu JPEG
nebo TIFF.
Ocenění:
Vítězné fotografie budou vystaveny na výstavě pořádané
v rámci Mezinárodního roku
chemie v listopadu 2011 v prostorách Krajského úřadu Ústeckého kraje a vítězům budou
na této výstavě předány věcné
ceny.

osobně - na CD nebo jiných
nosičích na podatelnu Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Nosič dejte do obálky s označením: FOTOSOUTĚŽ – CHEMIE KOLEM NÁS poštou
- na CD nebo jiných nosičích
v obálce s označením FOTOSOUTĚŽ – CHEMIE KOLEM
NÁS na adresu Ústeckého kraje. (úk)

Doručování fotografií:
e-mailem na kuzelova.l@krustecky.cz ve výše uvedených
formátech. Do předmětu zprávy
uveďte:
FOTOSOUTĚŽ – CHEMIE
KOLEM NÁS

Děčínští kajakáři vezou z mezinárodní
regaty 4 cenné kovy
Třetí zářijový víkend se v německém Hofu konala tradiční a velmi dobře obsazená mezinárodní sprint regata. Ani tento rok nechyběla 12členná výprava skládající se z 8 mužů a 4 žen, která se
vydala reprezentovat děčínské barvy.
Oporou výpravy byla jako
obvykle Lenka Hrochová, která své starty přetavila ve tři
finálová umístění. Na „singlu“ Lenka obsadila 2. místo a
společně s parťačkou M. Víchovou zasedly do deblkajaku a po velmi dobrém výkonu
tento závod dokonce opanovaly a získaly tak zlaté medaile.
V závodě čtyřkajaků doplnily
zmíněnou dvojici L. Škálová a
L. Kovačková a ve velmi vyrovnaném závodě odsoudila
cílová kamera naši čtveřici na
nepopulární 4. místo.
Pozadu nezůstali ani děčínští muži a čtyřkajak ve složení
T. Horák, P. Škála, J. Charvát a J. Obermann obsadili
v konkurenci 25 lodí pěkné 3.
místo, když za sebou nechali i loď Dukly Praha. Posled-

ní cenný kov vylovili muži v
závodě štafet, kde čtveřice T.
Tonder, T. Horák, P. Škála a J.
Obermann obsadila rovněž 3.
místo, s minimální ztrátou na
první dvě posádky.
Za zmínku určitě stojí i další
finálová umístění. Velmi dobrý výkon a především pěkné 4.
místo obsadila další děčínské
štafeta ve složení J. Charvát,
M. Drahoš, T. Duda a T. Němec a až do finále se na singlu
prokousal také J. Obermann,
na kterého ve vyrovnané jízdě
zbyla 9. příčka.
Jedinou menší kaňkou na jinak vydařených závodech byla
nedělní nepřízeň počasí, neboť
se závodilo za neustálého deště a při teplotě kolem deseti
stupňů.
(J. Obermann)
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REALITY OFFICE

U Plovárny 1262/17, 405 01 Děčín

EJ
PR
OD

PR
OD

EJ

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

PR
OD

PR
OD

EJ

Byt 4+1/2L/OV, cihla, 127 m2
Děčín 4

EJ

Chalupa, Líska u Č.Kamenice,
cena: 1.460.000,- Kč

Byt 3+1/OV,cihla, DC 4
cena: 1.440.000,- Kč

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

cena: 1.550.000,- Kč

PR
OD

SL
EV
A

EJ

Utkání HC Děčín - „A“ mužstvo
1.10.2011 od 15:30
HC Děčín - HC KLÁŠTEREC
8.10.2011 od 15:30

Dům bytový, DC,
cena: 2.590.000,- Kč

HC Děčín - TJ JABLOnEC

on
Pr

SL

HC Děčín - HC MILEVSKO

áj

EV
A

em

19.10.2011 od 18:00

Byt 4+1/l/OV, centrum DC 1
cena: 1.050.000,- Kč

29.10.2011 od 15:30
HC Děčín - HC KLATOVY

Byt 3+1/l/OV,DC-Želenice,
cena: 650.000,- Kč

PŘÍPRAVKA HC DĚČÍN

od 16:30
od 7:30
od 16:00
od 7:30

EJ
PR
OD

19.10.2011
22.10.2011
26.10.2011
29.10.2011

EJ

od 7:30
od 16:00
od 7:30
od 16:00
od 7:30

PR
OD

1.10.2011
5.10.2011
8.10.2011
12.10.2011
15.10.2011

Byt 4+kk/L, Bynov
(nebo PRODEJ)

Byt 3+1/B/OV,cihla, DC 4,
cena: 1.150.000,- Kč
PR
OD
EJ

PR
OD
EJ

Byt 2+kk/62m2/OV, DC 1,
cena: 842.000,- Kč

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
9.10.
17:00

12.10.
17:30

16.10.
17:00

23.10.
17:00

26.10.
17:30

30.10.
17:00

RD 4+1, garáž, DC 1,
cena: 2.200.000,- Kč
E

C
VA
ER

Chata se zahradou/OV
H.Oldřichov cena: 799.000 Kč
J

5.10.
17:30

PR
OD
E

2.10.
17:00

Z
RE

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

Byt 2+1/L, DC-Březiny,,
cena: 490.000,- Kč

mobil: 731 461 889, tel.: 412 519 980
e-mail: realityoffice@seznam.cz

www.realityoffice.cz
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Co nabízí říjen v Kině Sněžník?

Není mým cílem popisovat podrobně všechny filmy říjnového
programu Kina Sněžník. Chci se jen zmínit o některých filmových tipech a lahůdkách, které se v něm objeví.
První doporučení směřuje k fil- v pohodě“ (Zlatý Glób za komedii
mu „Alois Nebel“. Poprvé v české roku).
kinematografii byl film natočen
Z českých filmů bych rád ještě
nejdříve s herci a pak podle těchto upozornil na „Rodina je základ
záběrů animován. V animovaných státu“. Robert Sedláček zde ukarolích se představí herecké hvězdy zuje svým nezaměnitelným stylem
jako M. Krobot, K. Roden, A. Šve- povrchnost hodnot a vztahů v
hlík a mnoho dalších. 7. a 8. 10 je současné společnosti a rodině.
tak šance zažít jedinečný černobílý Pro děti je v nabídce legenda anifilm natočený podle komiksového movaných filmů: původní „Lví
románu z českého prostředí o že- král“ od studia Disney nově předělezničáři ze stanice Bílý Potok.
lán do formátu 3D.
Nově se oddělují pondělky od
Pro milovníky opery jsou připraněkolikadenních bloků premiér. veny přímé přenosy oper Anna BoNabízí se tak prostor pro zajímavé leynová a Mozartův Don Giovanni.
filmy, které dostanou šanci jedné Baletní umění můžeme obdivovat v
projekce a blíží se svým žánrem podání baletu Bolšoj „Esmeralda“
artkinu.
a prvního baletu ve formátu 3D na
První z nich je western bratří světe - „Giselle“. V hlavní roli vyCoenů „Opravdová kuráž“ (10 stupuje vynikající Natalie Osipová z
nominací na Oskara). Dále pak Mariinského divadla v St. Petěrsbursnímek „Zneužívaný“ (18+). Jeden gu.
z nejdrsnějších českých dokumen- Na závěr se jen zmíním o posledtů o muži, který byl v mládí týrán ních reprízách filmů Lidice, Muži v
svou matkou, později odsouzen naději a Harry Potter: Relikvie smrza vraždu. Nyní využívá ke svým ti 2. Tentokráte ve formátu 2D (pro
hrám dívky po internetu. Mnohé z všechny, kterým 3D brýle nesvědčí).
nich se o tom, s kým mají tu čest,
Abychom Vám výběr ulehčili,
dozví až při zhlédnutí tohoto filmu. chystáme se v říjnu spustit i nové
Autorce filmu několikrát z důvodů webové stránky kina. Myslím, že je
její bezpečnosti rozmlouvala poli- nač se těšit a z čeho vybírat. Volba je
cie pokračování v natáčení.
jen na Vás.
Posledním z pondělních premié- (Martin Pošta)
rových snímků je „Děcka jsou

Zoo Děčín opět shání dýně!

Urodilo se vám v letošním roce více dýní, než dokážete spotřebovat? Darujte je do děčínské zoo! Zahrádkářské přebytky jakou
jsou dýně, cukety nebo patizony využije zoo na akci Strašidelná
zoo, která se koná v sobotu 5. listopadu od 16 hodin.
"V zoo na Pastýřské stěně v tento
den společně dlabeme dýně, vyrábíme strašidýlka, kterými pak nasvítíme celou zahradu, a nechybí
lampiónový průvod ani strašidelné soutěže," uvedla tisková mluvčí Zoo Děčín Alena Houšková. V
případě nabídky volejte na tel. č.
412 531 626 (ve všedních dnech)
nebo 412 531 164 (denně od 7 do
18 hodin). Zoo je schopna zařídit
Jde o již tradiční akci, která je
odvoz dýní. Dárci se mohou těšit
návštěvníky velmi oblíbená.
na drobnou pozornost. (zoo)

PODZIMNÍ SLEVA až - 6000,- Kč

Krok
za krokem
ke zdraví

a kráse

4.část

Postupně jsme se přes hubnoucí programy dostali
ke zkrašlovacím procedurám. V rámci kosmetického
ošetření pleti si v našem salonu můžete vybrat hned
z několika způsobů péče o pleť a dekolt, tak aby vyhovoval Vašim potřebám.
1. Klasické kosmetické ošetření, masáž obličeje, úprava
obočí, barvení řas a obočí, depilace horního rtu a brady
a následné líčení.
2. Oxyterapie (kyslíková mezoterapie) spočívá ve vstřikování proudu čistých aktivních látek a kyslíku pod tlakem do střední vrstvy kůže. Efekt komplexně vyčištěné,
nahydratované a rozjasněné pokožky je okamžitý. Směle
můžete vyrazit do společnosti a my Vás na cestu ještě nalíčíme. Tato metoda je vhodná i pro mladistvou problémovou pleť, kdy umožní naší omladině předejít psychickým
problémům s akné a černými tečkami. Navíc mladí do 18
let mají u nás na tuto proceduru slevu.
3. Galvanické ošetření – tato procedura využívá lázeňstvím léty prověřený galvanický proud upravený dle potřeb zákazníka: zaměřuje se na zdroje stárnutí a buněčnou energii, zlepšuje krevní oběh a nastartuje v pokožce
obnovu kolagenu a elastinu. Ve spojení s patentovanou
technologií age LOC (zámek stárnutí) poskytuje schopnost udržet si mladistvý vzhled.
4. Radiofrekvence – je tzv. teplá procedura, při níž za
pomoci radiofrekvenčních vln dochází k vyhlazení vrásek,
zpevnění pokožky a podbradků. Optimálně navazuje na
oxyterapii a je velmi příjemná a efektivní.
5. Hyalurofrax (diodový laser a fraxpen) – laserové
kosmetické ošetření s kyselinou hyaluronovou. Jedná se
o první zařízení na světě, které umožňuje aplikovat výplně
do vrásek a povadlé kůže v dekoltu bez použití jehel.
Po ošetření je pokožka vypnutá, hydratovaná bez pigmentových skvrn. Vše je naprosto bezbolestné. A ještě
Vás přimějeme ke zlepšení pitného režimu.
6. Botox a výplňové materiály – pokud Vám injekce nevadí a chcete mít okamžitý efekt – vrásky pryč, můžete
zkusit aplikaci botulotoxinu či juvadermu ULTRA. Přípravky se aplikují tenkou jehličkou do vrstvy kůže a vážně,
ani tohle moc nebolí. Paní doktorka má jemné ruce.
7. Permanentní make-up - upravená v každém okamžiku. Bezbolestná metoda zvýraznění obličeje, zejména rtů,
obočí a očních linek.

Dámský svět najdete na adrese :
Děčín I., Oblouková 1413/3 v areálu restaurace Fabrika
Bližší informace naleznete na www.damskysvet.cz
nebo na telefonu 412518717, 734523523

Tak a teď už jste dámy dokonalé a příště si dáme relax….

Dámský svět najdete na adrese :
Děčín I., Oblouková 1413/3 v areálu restaurace Fabrika
Bližší informace naleznete na www.damskysvet.cz
nebo na telefonu 412518717, 734523523

GARANCE ČESKÉ VÝROBY !

A v dalším pokračování příště . . . . .

A v dalším pokračování příště .........

KULTURA A VOLNÝ ČAS
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Speciální servisní sazba 350 Kč / hodina
Sleva 50 % na kvalitní olej Ford Castrol 5W-30
Dárkový šek 500 Kč na naše služby

Zoo již překonala loňskou návštěvnost
Děčínskou zoologickou zahradu navštívilo v letošním
roce už více než osmdesát tisíc návštěvníků. Podařilo se
tak pokořit návštěvnost celého loňského roku, která čítala
73.117 návštěvníků.
Pokud návštěvníci zachovají
přízeň zoo i v následujících mě-

sících, je reálný předpoklad, že se
podaří překonat historicky nejvyšší návštěvnost z roku 2007, kdy do
zahrady zavítalo přes devadesát tisíc lidí.
Na podporu návštěvnosti přichystala zoo do konce roku ještě
spoustu zajímavých akcí. K těm
nejbližším bude patřit například

veselá oslava Mezinárodního dne
zvířat nazvaná I zvířata mají svátek, která se bude konat 8. října
od 14 hodin, nebo Strašidelná zoo
plánovaná na 5. listopadu od 16
hodin. Velkým lákadlem je i akční
říjnové vstupné, kdy lze zoo navštívit za nejlevnější cenu v roce.
(zoo)

INTERNET PRO KAŽDÉHO
PŘIPOJENÍ PŘES OPTICKÉ VLÁKNO
NEBO BEZDRÁTOVÉ POJÍTKO

Rychlejší, spolehlivější, ekonomičtější než ADSL

170,- Kč měsíčně
Rychlost až 100 Mbit/s
Cena od

Pevná linka bez měsíčního paušálu
Kabelová televize s

85 programy na optickém vláknu

 www.jaw.cz  412 151 151 777 151 151
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INZERCE
konzultace zdarma . kompletní realizace zakázky . zaručená kvalita služeb . nízká provize

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

412 514 521

www.rkvesta.cz

Secesní vila se zahradou
u děčínské nemocnice, ul.
Elišky Krásnohorské, Nové
Město, Děčín: 6 000 000 Kč

5317

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

5086

5347

Penzion Stará mlékárna, osm
apartmánů, po rekonstrukci,
v plném provozu, Kytlice:
4 000 000 Kč

info@rkvesta.cz

(

výběr z nabídky

prodej 5338
Vila Bretschneider, Nové Město, Děčín:
11 950 000 Kč

Druž. byt 1+1 (35 m 2 ),
slunný, převod do OV možný,
Nálepkova ul., Bynov, Děčín:
350 000 Kč

Byt 2+1 (64 m2), velmi pěkný,
v oblíbené lokalitě, 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

Byt 1+1 (47 m²) s lodžií, ve
vlastnictví, v dobrém stavu,
Klostermannova ul., Letná,
Děčín: 500 000 Kč
Byt 1+1 (25 m 2 ), pěkný,
udržovaný, ul. Čsl. partyzánů,
Boletice n.L., Děčín:
300 000 Kč

Byt 2+1 (52 m²), pěkný, po
rekonstrukci, Kamenická ul.,
Nové Město, Děčín: 5 000 Kč/
měsíc + služby
Byt 1+1 (28 m²) v centru DC,
po rekonstrukci, Plavební
ul., Děčín: 4 000 Kč/měsíc
+ služby

5239

5320
5325
5273
5079

Dr už. byt 3+1 (75 m²)
s balkonem, 7. podlaží, převod
možný, Přímá ul., Boletice
n.L., Děčín: 629 000 Kč

5304

Byt 2+1 (60 m2) s balkonem
v centru města, v osobním
vlastnictví, Masarykovo nám.,
Děčín: 850 000 Kč
Byt 3+1 (62 m²) s balkonem,
v osobním vlastnictví
Lipová ul., Jílové u Děčína:
500 000 Kč

5272

5321

Družstevní byt 2+1 (50 m2),
s pěkným výhledem,
Za Bažantnicí, Želenice,
Děčín: 590 000 Kč

Byt 3+1 (82 m²) v centru
města, ve vlastnictví,
Zbrojnická ul., Podmokly,
Děčín: 930 000 Kč

B y t 1 + k k ( 4 0 m 2) v
ci h lovém domě, u l. Na
Spádu, Podmokly, Děčín:
500 000 Kč

5262

5118
5337
5155
5295
5259
5260

Byt 2+1 (59 m2) s balkonem,
v OV, plast. okna, nová
kuchyň, Kamenická ul., Nové
Město, Děčín: 880 000 Kč

Byt 3+1 (80 m²) v centru
m ě s t a , p ě k n ý, s l u n n ý,
Divišova ul., Podmokly,
Děčín: 1 350 000 Kč

Krásný byt 3+1 (80 m²) po
rekonstrukci v centru města,
Tyršova ul., Děčín: 8 000 Kč/
měsíc + služby

5268

Pěkný byt 1+1 (44 m²)
s balkonem, v dobrém stavu,
Oblouková ul., Staré Město,
Děčín: 550 000 Kč

Byt 3+1 (67 m2) s balkonem,
v osobním vlastnictví, plast.
o k n a , Bř e z i ny, D ě č í n :
695 000 Kč

5068

5010

Byt 2+1 (56 m²) s balkonem,
v osobním vlastnictví, Příčná
ul., Staré Město, Děčín:
700 000 Kč

B ezbariérový byt 3+1
(78 m2) v centru města, po
rekonstrukci, Labská ul.,
Děčín: 990 000 Kč

5346

5313

Byt 2+1 (57 m2) ve vlastnictví,
slunný, zrekonstruovaný,
Litoměřická ul., Staré Město,
Děčín: 950 000 Kč

Byt 3+1 (120 m 2) ve vile,
výborná lokalita, Tylova ul.,
Nové Město, Děčín:
2 150 000 Kč

Byt 4+1 (132 m2) v secesní
vile, vyhledávaná lokalita,
ul. El. Krásnohorské, Nové
Město, Děčín: 2 400 000 Kč

Byt 2+1 (49 m²) s balkonem
po rekonstrukci, Weberova ul.,
Želenice, Děčín: 5 000 Kč/
měsíc + služby

5276

5330

5335
5151
5154
5144
5196

Byt 3+1 (62 m²) s balkonem,
kvalitně zrekonstruovaný, ve
vlastnictví, Přímá ul., Boletice
n.L., Děčín: 690 000 Kč

5327

5314

5061
5332
5324
5254
5207

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

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

Činžovní dům se třemi
bytovými jednotkami, Horská
ul., Nové Město, Děčín:
2 000 000 Kč

Rodinný dům s nebytovým
prostorem a zahradou, ul.
5. května, Česká Kamenice:
1 750 000 Kč

Garsoniéra (20 m²) po
rekonstrukci, Kamenická ul.,
Nové Město, Děčín: 2 500 Kč/
měsíc + služby

5290

5173

Nový byt 2+kk (49 m²) se
stáním na auto, Třebovská
ul., Letná, Děčín: 4 500 Kč/
měsíc + služby

Byt 2+1 (67 m 2 ) přímo
v centru města, Březinova
ul., Děčín: 5 000 Kč/měsíc
+ služby

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

5323

5299

Prostorný byt 2+1 (70 m²)
v centru města, Řetězová
ul., Děčín: 5 900 Kč/měsíc
+ služby

Byt 1+1 (35 m²), slunný,
v dobrém stavu, ul.
Kosmonautů, Březiny, Děčín:
400 000 Kč

Tato výjimečná rodinná vila z roku 1926 se nachází
pod nemocnicí v zahradní čtvrti města v zadní části rozsáhlé
terasové zahrady s komponovanou parkovou úpravou.
Vzrostlá zeleň vytváří pohledovou a hlukovou clonu od místní
komunikace. Objekt je usazen na nádherné kamenné terase s
dekorativním dřevěným zábradlím. Dochovány zůstaly původní
dřevěné deštění stěn se zabudovanými zrcadly, unikátní výmalby
stropu a další prvky kvalitního interiéru jako jsou dveře, okenní
vitráže, keramické a kameninové dlažby. Interiér je možno
zařadit mezi nepočetnou skupinu autenticky dochovaných
interiérů tohoto stylu v České republice vůbec.

5293

5264

Byt 1+1 (39 m²) v OV
v bezprostřední blízkosti
přírody, Č er vený Vrch,
Děčín: 430 000 Kč

Družstevní byt 1+1 (35 m²)
po část. rekonstrukci, převod
do OV možný, ul. Na Pěšině,
Bynov, Děčín: 570 000 Kč

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

5340

5238

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

Dr už. byt 2+1 (68 m²)
po rekonstrukci, první patro,
Kladenská ul., Staré Město,
Děčín: 790 000 Kč

Pěkný byt 1+1 (36 m²)
v dobrém stavu, v osobním
vlastnictvi, ul. Mládeže, Jílové
u Děčína: 350 000 Kč

5336

5261

B y t 2 + 1 ( 6 5 m 2) v
ci h lovém domě, u l. Na
Spádu, Podmokly, Děčín:
800 000 Kč

Podkrovní byt 2+1 s balkonem
ve vile, po část. rekonstrukci,
Tylova ul., Nové Město,
Děčín: 1 200 000 Kč

R o d i n ný d ů m o t ř e c h
nadzemních podlažích
s pěknou zahradou 835 m2,
Markvartice: 1 500 000 Kč

5009

5301

Podkrovní byt 2+1 (57 m2),
nově vybudovaný, v centru
města, ul. Čs. legií, Děčín:
1 210 000 Kč

Družstevní byt 3+1 (75 m²)
s balkonem, po rekonstrukci,
Dvořákova ul., Nové Město,
Děčín: 870 000 Kč

5156

5308

Družstevní byt 3+1 (67 m2)
převod do vlastnictví možný,
Sokolská ul., Bynov, Děčín:
849 000 Kč

Útulný byt 3+1 (79 m²)
po rekonstrukci s balkonem,
ul. Na Valech, Podmokly,
Děčín: 1 150 000 Kč

5200

5326

Slunný byt 3+1 (69 m²)
v centru města s balkonem,
Hálkova ul., Děčín:
1 200 000 Kč

Byt 4+1 (78 m²) s balkonem
v osobním vlastnictví, ul.
Na Pěšíně, Bynov, Děčín:
800 000 Kč

5242

5309

Družstevní byt 4+1 (99 m2)
převod do vlastnictví možný,
ul. Kosmonautů, Březiny,
Děčín: 850 000 Kč

Ro dinný dům s e t řemi
by tov ý m i j e d n ot k am i,
Drážďanská u l., Dě čín:
1 660 000 Kč

5218

5015

Rodinný dům se zahradou
a garáží, dostupný MHD,
Javory, Malšovice, okres
Děčín: 1 700 000 Kč

Krásný byt 2+1 (80 m²)
po kompletní rekonstrukci,
žadaná lokalita, ul. 28. října,
Děčín: 1 450 000 Kč

5339

5329

Kvalitní pozemek (1 046 m²)
k výstavbě RD na okraji obce,
inž. sítě na hranici, Arnoltice:
750 000 Kč

Rodinný dům po část.
rekonstrukci v klidné lokalitě,
zahrada 1 369 m 2 , Starý
Šachov: 1 700 000 Kč

5202

5315

Rodinný dům, částečně
zrekonstruovaný, zahrada
452 m 2, nedaleko Děčína,
Dobrná: 2 200 000 Kč
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Výstava v kostele na Ústecké

28. září bude v kostele sv. Václava v Rozbělesích zahájena výstava
fotografií nazvaná kostel365.cz
Po nedávném literárním čtení vzešel z obecně prospěšné spoa koncertu písničkáře Tomáše lečnosti Institut pro památky a
Linharta jde o další akci, která by kulturu. Snímky pořídil fotograf
měla přispět k rehabilitaci této Jan Bartoš, který se specializuje
chátrající stavby, jedné z nejcen- mimo jiné na fotografování, arnějších v našem městě.
chitekty a historických památek.
Kostel postavený podle plánů
Příběhy zobrazených kostelů
proslulého barokního architekta jsou velmi pestré a navzájem
Kiliána Ignáce Dientzenhofera se v mnohém liší. Některé jsou
dlouhá léta živoří v obklíčení ruinami již od středověku, jiné
továrními halami. Přes relativně těžce zasáhly reformy Josefa II.,
uspokojivý vnější pohled je sta- další zchátraly teprve po druhé
vební stav chrámu velmi špatný. světové válce. Všechny prošly
„Nejvíc nás trápí, že do kostela či postupně prochází zásadní
zatéká, neboť rekonstrukce stře- stavební opravou a mnohé také
chy z 90. let se nepovedla. Než změnou využití. V jednom přístihneme vyspravit jedno místo, padě byl dokonce chrám Boží
začne zatékat na jiném. Střecha přeměněn na neobvyklý obytný
na věžích se při opravách vůbec dům. Osud všech kostelů je tak
nedělala. Stojíme tedy znovu nejen otiskem historie, ale přepřed rekonstrukcí celého střešní- devším lidského úsilí postavit se
ho pláště,“ říká jeden z iniciátorů nepřízni času a osudu. Pro kostel
záchrany kostela Miloš Vavřička. sv. Václava může být inspirací,
Proto se v letošním roce roz- že všechny představené kostely
běhlo několik akcí, které měly se podařilo zachránit, někdy i z
odstranit alespoň nejhorší pro- mnohem horšího stavu. Někdy
blémy. „Díky brigádě pořádané pomohla státní dotace, či sponsdružením Iniciativa pro děčín- zorské dary, jindy bývalí obyvaský zámek se podařilo vyčistit telé, často se pracovalo dobrokostel od nánosů holubího trusu, volně s minimálními finančními
firma Juros z Ústí nad Labem prostředky.
sponzorsky zajistila likvidaci
Na rozdíl od 12 šťastnějších
tohoto nebezpečného odpadu, kolegů kostel na svou obnovu
dobrovolníci instalovali sítě, kte- stále čeká. Umístění výstavy do
ré mají zabránit vnikání holubů jeho zchátralého prostoru tak má
do interiéru stavby. Poděkování především význam symbolický.
patří také sousední firmě Alcan, Proto zde expozice bude umístěkterá nám v minulosti pomohla na jen několik dnů, od 28. září do
při opravách střechy“, vypočítá- 5. října. Otevřeno bude ve všední
vá Vavřička.
dny od 13 do 18 hodin a o víkenVýstava kostel365.cz je tak du od 10 do 18 hodin. Z prakticvlastně nejlepším projektem, kých důvodů se poté celá výstava
který by chátrající svatostánek přemístí na děčínský zámek, kde
mohl hostit. Na velkoplošných bude v prostorech bývalé zámecčernobílých fotografiích totiž ké kuchyně k vidění od 5. až do
představuje obnovu 12 kostelů 30. října. (zámek)
z celé České republiky. Projekt

KULTURA A VOLNÝ ČAS
E / út 4.10. / 19.00

PAN KAPLAN MÁ TŘÍDU RÁD

Leo Rosten
Divadlo ABC / Městká divadla pražská
Hrají: Oldřich Vízner, Jaroslav Vlach, Lubomír Lipský / Dalimil Klapka, Stanislav
Fišer, Jiří Klem, Hanuš Bor
Příběh o zdolávání neuvěřitelných zákrut cizího jazyka ve třídě plné lidí, kteří už
dávno překročili školní léta. Jedinečný slovní humor se tu střídá se steskem po
domově a vše je doplněno řadou písniček z celého světa. Inscenaci připravil pro
Divadlo ABC tým pod vedením Miroslava Hanuše, který má na kontě veleúspěšný
činoherní muzikál Šakalí léta.
K / st 5.10. / 19.00

ENSEMBLE PRAG-DRESDEN / SÓLISTA: JAN ADAMUS
1. koncert abonentního cyklu KPH 2011-12
Sólista: Jan Adamus – hoboj, anglický roh

Zahajovací večer nového cyklu Kruhu přátel hudby má slavnostní ráz. Komorní
sdružení českých a německých umělců (Adamusovo trio a renomovaní členové
Staastskapelle Dresden) uvádí hobojové koncerty mistrů baroka (J. S. Bach, G.
F. Händel, C. Besozzi) a populární drobnosti skladatelů klasicizmu a romantizmu
(Valčíky A. Dvořáka a Mozartova Malá noční hudba). Jedná se o výjimečnou hudební událost, program bude uveden pouze v Děčíně a Drážďanech.
D1 / čt 6.10. / 19.00

MEFISTO / Klaus Mann / Ariane Mnouchkine

Divadlo Pod Palmovkou
Režie: Emil Horváth
Hrají: Jiří Langmajer, Klára Issová, Ondřej Kavan, Eva Kodešová a další
Jedním z důvodů, proč Emil Horváth nazkoušel inscenaci v Divadle pod Palmovkou, je herec Jiří Langmajer. Podle režiséra je tím pravým Mefistem právě on. Jiří
Langmajer předvádí v inscenaci Divadla pod Palmovkou Mefisto strhující herecký
výkon. Druhou hlavní roli, ženu zamilovanou do herce Höfgena, hraje Klára Issová.
Základním tématem slavného románu i jevištní adaptace je cesta k moci v situaci,
kdy se proměňuje politický režim. Mann přitom nepopisuje pouze konkrétní situaci
nacistického převratu, ale zachycuje principy kterékoliv velké společenské změny,
která vždy některým lidem příležitosti bere a jiným je naopak přináší. Na základě
bizarního a po všech stránkách fascinujícího příběhu talentovaného a neobyčejně
ctižádostivého herce Hendrika Höfgena ukazuje, že zlo nemusí být vždy jednoduše
rozpoznatelné a že v každé situaci záleží na osobním charakteru jednotlivců.
ne 9.10. / 16.45 / přímý přenos / Kino Sněžník

ESMERALDA BOLŠOJ BALET

Choreografie: Jurij Burlaka, Vasilij Medveděv podle Mária Petipy
Hudba: Cesare Pugni
Slavnostní znovuotevření Velkého divadla
Balet na motivy románu Victora Huga Chrám Matky Boží v Paříži o krásné temperamentní cikánce, o jejíž krásu soupeří celá Paříž, je příležitostí pro balerínu ukázat
brilantní techniku, smyslnost a temperament zároveň.
st 12.10 / 19.00 / Pro předplatitele 20% sleva

MIROSLAV DONUTIL ONE MAN SHOW:
CESTOU NECESTOU
Povídání Miroslava Donutila o cestách, lovu a kamarádech... Pohodový pořad plný
humoru a dobré zábavy není složen pouze z mluveného slova, ale zazí i písničky
z filmu Balada pro banditu, písničky z Divadla na provázku a také z desky Ten
báječnej mužskej svět.
vstupné: 300, 280, 260, 130 Kč,D3 / čt 13.10. / 19.00

MUŽ BEZ MINULOSTI /Aki Kaurismäki

Dejvické divadlo
Divadelní adaptace a režie: Miroslav Krobot
Hrají: David Novotný, Martin Myšička, Ivan Trojan, Tatiana Vilhelmová a další
Muž bez minulosti se stal v anketě časopisu Divadelní noviny inscenací roku a
získal stejný titul i při udělování cen Alfréda Radoka za rok 2010. Miroslav Krobot
si odnesl ocenění režisér roku.
Antero Lujanen procitne a zjistí, že si nepamatuje, jak se jmenuje, kde pracuje,
zdali je ženatý, zkrátka nic. Ocitne se mezi bezdomovci, ale osud je na jeho straně.
Potká Irmu, členku Armády spásy, a všechno se začne odvíjet tím lepším směrem,
ale jen do určitého okamžiku. V novince pražského Dejvického divadla přiměl režisér Miroslav Krobot své herce, aby odložili všechno, co si běžně představíme pod
slovem herectví. K mimořádně citlivému vnitřnímu napojení všech účinkujících
vede hudba Marka Doubravy, která prostupuje celou inscenací.
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www.ford-homolka.cz
Děčín, Ústí n.L., Teplice

www.ford-homolka.cz
Přes 20 bezpečnostních čidel

ZKUŠEBNÍ JÍZDY
NOVÝ FORD FOCUS
K DISPOZICI

NOVÝ FORD FOCUS

Nastartujte víc než jen auto.

Svým vyladěným sportovním tvarem, plynulými liniemi a alegantním
vzhledem posouvají modely Focus designérskou linii Ford kinetic Design na zcela novou úroveň. Díky svému nízkému profilu působí dravým
a dynamickým dojmem. Je vybaven mnoha novými technologiemi,
které ho činí unikátním nejen ve své třídě.
Přijdte si vůz prohlédnout a vyzkoušet návykový zážitek
z jízdy a pokročilé intuitivní technologie.

Myslí na vás.

Rozpoznávání dopravních značek.

ford.cz

Firma Ford Homolka zve zákazníky na testovací jízdy.
Prosím rezervujte si svůj termín na tel.: 412 58 81 36
Myslí na ostatní.

Automatické přepínání
dálkových světel.

Myslí, takže vy si můžete
užít radost z jízdy.

Myslí sám na sebe.

Aktivní parkovací asistent.

NOVÝ FORD FOCUS. Nastartujte víc než jen auto.
fordfocus.cz

Kombinovaná spotřeba pro model Focus: 4,2–6,0 l/100 km; emise CO2 109–139 g/km. Foto je pouze ilustrační. Pro ﬁnancování vozu
doporučujeme produkty Ford Credit. RPSN od 11,15 %. Více informací u prodejců Ford, na www.ford.cz nebo volejte 800 555 109.

SÁM PARKUJE
SÁM ZASTAVÍ PŔED PŔEKÁŽKOU
SÁM PŘEPÍNÁ DÁLKOVÁ SVĚTLA
HLÍDÁ MRTVÉ ÚHLY
DRŽÍ VOZIDLO V JÍZDNÍM PRUHU
SLEDUJE BDĚLOST ŘIDIČE
POUŽÍVÁ KAMEROVÝ SYSTÉM
ČTE DOPRAVNÍ ZNAČKY
MÁ LED SVĚTLA
POUŹÍVA STOP - START
UPRAVUJE SI AERODYNAMIKU
OPTIMALIZUJE TOČIVÝ MOMENT PŘEDNÍCH KOL

Soutěž o nový
FORD FOCUS
Žádné brzdění na poslední chvíli.

Vyzkoušejte Ford FOCUS s aktivním
parkovacím asistentem.

Active City Stop pro prevenci nárazu.

Vyplňte kupón se soutěžní otázkou.
Vyhrajte nový Ford FOCUS nebo některou
z dalších cen.
www.zaparkujavyhraj.cz

Nabízíme nejen výhodné úvěry a leasingy, ale i speciální úvěr:

Domovský autosalon

Žádné
dramatické situace.

Varování před neúmyslným
opuštěním pruhu.

Žádné obavy.

Žádná nečekaná překvapení.

Přes 20 bezpečnostních čidel.

Systém hlídání mrtvého úhlu.

MĚSTO DĚČÍN

(Který je schopen případné problémy a nepředvídatelné
situace, díky nadstandartním podmínkám, řešit za Vás.)
Kombinovaná spotřeba pro model Focus: 4,2–6,0 l/100 km; emise CO2 109–139 g/km. Foto je pouze ilustrační.
Pro ﬁnancování vozu doporučujeme produkty Ford Credit.
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NOVÝ FORD FOCUS. E14498
Nastartujte•vícIČ:
než jen
auto.
00261238

Z PRAVODAJ
Informační čtrnáctideník pro občany statutárního města Děčín

náklad: 26.000 ks

•

Kombinovaná spotřeba pro model Focus: 4,2–6,0 l/100 km; emise CO2 109–139 g/km. Foto je pouze ilustrační. Pro ﬁnancování vozu
doporučujeme produkty Ford Credit. RPSN od 11,15 %. Více informací u prodejců Ford, na www.ford.cz nebo volejte 800 555 109.
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