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Kino Sněžník je mezi nejlepšími v návštěvnosti
Zároveň je třeba říci, že v tomto roce zaznamenala všechna
kina historicky největší propad
v desítkách procent a ani Kino
Sněžník nebylo výjimkou. Mělo
tento propad, ale v porovnání
s ostatními nejmenší. Z hlediska
čtvrtletních výsledků za poslední čtvrtletí dosahujeme průměrného výsledku až 120 diváků na
představení. To nás opět zařazuje
na vrchol tabulky. Děkujeme divákům a doufáme, že si do konce roku přední místa udržíme.“,
řekl nám k výsledkům vedoucí
Kina Sněžník Martin Pošta.

Kino Sněžník v Děčíně se
podle dosavadních výsledků
drží na špičce návštěvnosti
v porovnání s ostatními kiny
v republice.
„ Z tohoto výsledku máme samozřejmě radost. V současné
chvíli máme celkově průměrnou návštěvnost 72 diváků na
představení a jsme opět mezi
třemi nejlepšími kiny v zemi.
Včetně multikin, která mají
sice stonásobně více představení ale s mnohem nižší průměrnou návštěvností.

Pobírání sociálních dávek město tvrdě kontroluje

V současné době se v médiích často hovoří o nutnosti zpřísnit pravidla a kontrolu pro poskytování sociálních dávek. Chtěli bychom
proto přiblížit občanům činnost oddělení pomoci v hmotné nouzi, které je zařazeno do odboru sociálních věcí a zdravotnictví magistrátu, zejména jeho dlouholetou aktivitu, která je zaměřena na zamezení a snížení počtu zneužívání dávek pomoci v hmotné nouzi.
V rámci své činnosti jsou pracovnice oddělení mimo jiné povinny kontrolovat oprávněnost
pobírání dávek pomoci v hmotné
nouzi. Nemusí čekat na nové zákony, které by zpřísnily pravidla
poskytování dávek, protože již

nyní důsledně využívají všech
možností a pravomocí, které
jim dává současná platná právní
úprava. Jedná se zejména o ověřování majetkových a sociálních
poměrů klientů, kdy kromě sociálního šetření v místě pobytu,
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vyšetření zraku, aplikace kontaktních čoček,
velký výběr brýlových obrub

které je zaměřené zejména na
správné stanovení okruhu společně posuzovaných osob, využívají všechny veřejně přístupné
registry a rejstříky, jako je katastr
nemovitostí, obchodní rejstřík a
registr živnostenského podnikání.
Velmi dobrá je také spolupráce s oddělením vnitřních věcí a
dopravně správních agend MM
Děčín, kde na základě žádosti
oddělení pomoci v hmotné nouzi
a s písemným souhlasem klienta,
prověřují vlastnictví osobních
automobilů. Tyto kontroly jsou
prováděné vždy u nové žádosti o
dávku a také v průběhu jejich vyplácení nejméně dvakrát ročně.
Důsledně také pracovnice oddělení sledují školní docházku
dětí. Bohužel, se nedá zohlednit pouze ta skutečnost, že děti
nemají neomluvené absence ve
škole, ale sankce v podobě snížení výše dávky nebo její odejmutí
lze uplatnit pouze tehdy, pokud

je rodičům v přestupkovém řízení prokázáno, že děti zameškaly výuku ve škole. Potom není
rodič uznán za osobu v hmotné
nouzi po dobu tří měsíců od pravomocného rozhodnutí o uložení
sankce. V období od roku 2011
k tomu došlo v jedenácti případech.
Na oddělení se řeší také různá
oznámení občanů o případném
zneužívání dávek. Také tato
oznámení, byť většinou anonymní, se pečlivě prošetřují, obvykle
za pomoci dalších státních orgánů. Ve spolupráci s Úřadem
práce ČR- kontaktním pracovištěm Děčín, oddělením kontroly například zjištěná práce bez
řádných smluv, s odborem státní
sociální podpory nesrovnalosti
v okruzích společně posuzovaných osob nebo záležitosti týkající se fiktivních pronájmů bytů,
apod. V případech, kdy pracovnice oddělení prokazatelně zjistí
(pokračování na straně 2)
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Hospodářská komora není výmysl nové doby,
aneb – trocha historie nikoho nezabije:
Pokračování z minulého čísla:
V letech 1914 – 1918 byla hospodářská správa tzv. přechodného hospodářství velmi složitá
a často se měnila podle toho,
která koncepce v dané chvíli
právě zvítězila a po převratu
v roce 1918 vznikalo mnoho
různých rad, společenstev, grémiií, svazů a jednot, které pod
vedením ministerstva průmyslu
sestavovaly a doplňovaly činnost Obchodní a živnostenské
komory se sídlem v Praze.
Rozhodnutí Mnichovské konference ze dne 29. září 1938
vedlo k zavedení 3 řemeslnických komor s platností od
1. ledna 1939 a to v Chebu, v
Liberci a v Šumperku. V Liberci měla úřadovnu také „Wirtschaftskammer
Sudetenland“
spravující podle říšsko – německých pravidel hospodářský
obvod „Sudetenland“. Zjevné
německé likvidační snahy se
podařilo přes válku konat a udržet alespoň minimální rozsah
své činnosti tak, aby po roce
1945 oživla opět práce komor
a byly učiněny nové pokusy

o jejich reorganizaci. Nové prostředí však aktivitám nepřálo
a obchodní a živnostenské komory jako instituce byly zrušeny. Nadále fungovala Československá obchodní komora
jen jako exportní agentura pod
ministerstvem průmyslu a obchodu.
Až od roku 1990 kdy vytvořil
stát podmínky pro rozvoj podnikání bylo zřejmé, že podnikatelský stav je třeba organizovat
a upevňovat. Proto bylo zřízeno 7 regionálních kanceláří
Československé a průmyslové
komory. V roce 1992 vznikla
na základfě speciálního zákona Hospodářská komora ČR
a později začaly vznikat komory v okresních městech. V Děčíně byla místními podnikateli
založena 1. dubna 1994.
Zdaleka dnes však, bohužel,
nikdo nevnímá důležitost hospodářské komory jako dřív
a jen stěží můžeme toužit po
pravomocech a kreditu, který má komora v sousedních
zemích…

Pobírání sociálních dávek
město tvrdě kontroluje
(pokračování ze strany 1)
porušení právních předpisů, jsou
vyčíslovány přeplatky dávek
pomoci v hmotné nouzi a tyto
přeplatky jsou dále vymáhány.
V současné době je evidováno 66
neuhrazených přeplatků na dávkách hmotné nouze, 72 přeplatků
již bylo vymoženo a uhrazeno. Pokud je přeplatek vyšší než 5000,Kč, je orgán pomoci v hmotné nouzi povinen podat trestní oznámení
pro podezření z trestného činu podvodu. V této věci úzce spolupracuje s Policií České republiky, oddělením hospodářské kriminality.
Od roku 2007 bylo oddělením
pomoci v hmotné nouzi podáno 14
trestních oznámení na klienty, kteří svým jednáním zapříčinili vznik
přeplatku. Pouze v jednom případě

bylo trestní stíhání zastaveno, v jednom bylo zastaveno podmínečně,
v ostatních byla podána obžaloba.
Oddělení také úzce spolupracuje s odborem ekonomickým tak,
aby příjemci dávek hmotné nouze
řádně hradili své pohledávky související s úhradou poplatků za svoz
odpadu.
Systém vyplácení části dávky formou poukázek, které jsou
jedním z nástrojů zamezujícím
zneužívání dávek, využívá odbor
sociálních věcí a zdravotnictví již
od roku 1993 a byl v této oblasti jedním z prvních úřadů, kdy v
individuálních případech nebyla
vyplacena dávka v peněžní formě,
ale poukázkou určenou k nákupu
základních potravin, školních pomůcek atd. (mm)

Radní Pažourek: Demonstrovat proti demonstracím nemá velký smysl
Masové demonstrace na Šluknovsku proti „nepřizpůsobivým“ přilákaly pozornost médií i představitelů vlády. Radního Vlastimila
Pažourka, který má na starosti cestovní ruch a zaměstnanost, jsme se zeptali na jeho názory na tuto situaci.
Ústecký kraj se v poslední
době „proslavil“ díky demonstracím na Šluknovsku.
Jak vnímáte toto „proslavení“ našeho regionu?
Demonstrace určitě přispěly
k další korekci vnímání lidských práv a více se mluví i
o sociálních problémech našeho chudého regionu. Nová
zkušenost však nebyla zrovna
levná, neboť Policii ČR stály
pravidelné víkendové manévry zatím 27,9 mil. Kč. Soužití
„nepřizpůsobivých“ s ostatními lidmi demonstrace nijak
nepomohly. Pachuť z demonstrací bude v životě místních
městských komunit cítit ještě
hodně dlouho. Narušené vztahy se napravují hodně špatně.
Jak vnímáte postoj vlády k
těmto problémům?
Představitelé vlády i jiní významní politici pouze chlácholili. Nabízená dílčí řešení

ale nejsou podle mého názoru
okamžitá. Legislativní změny budou trvat měsíce. Jejich
výsledky jsou navíc sporné.
Nikdo neví, kam dál restrikce dávek na bydlení a dávek
hmotné nouze povede. Osobně
očekávám, že přibudou počty
lidí bez prostředků a na ulici,
což sociální situaci Šluknovska určitě nezlepší.
S jakými řešeními stát přišel?
Okamžitá pomoc Ministerstva práce a sociálních věcí
ČR je v nabídce 100 pracovních míst na veřejně prospěšné práce po dobu tří měsíců.
Před třemi lety toto byla běžná činnost Úřadu práce, dnes
je chápána jako „mimořádná“
pomoc. Postižená města stály
tyto mimořádné akce rezervy
rozpočtu a jsou bez volných
zdrojů. Na potřebné činnosti
v oblasti prevence kriminality
a řešení sociálních problémů

nemají dostatek peněz. Pokud vím, nikdo jim nic kromě
standardních dotačních programů ani nenabídl. Nevšiml
jsem si, že by s nějakou sebemenší konkrétní pomocí přišel
Ústecký kraj. Po Litvínově a
Krupce bych ve Varnsdorfu a
Rumburku čekal alespoň nějakou strategii pomoci.
Jak tyto nepokoje poznamenaly region?
Region získal svou novou
negativní pověst. Poškozen je
vlastně každý majitel nemovitostí, neboť jejich ceny prudce
klesly. Investoři se nějaký čas
budou regionu vyhýbat obloukem. Už jsem slyšel i o prvním
zrušeném investičním projektu. Nepokoje poškodily region
v cestovním ruchu a maloobchodě. Bezpochyby odradily
i sousedy v Sasku naučené na
Šluknovku nakupovat. Pokud
ceny nemovitostí dále klesají,
je logické, že stěhování chu-

dých lidí bude dále pokračovat. Nedostatek práce se určitě
nezměnil. Spíše se dá odhadnout, že pracovní příležitosti
se díky nepokojům ještě omezily.
Kde vidíte řešení?
Řešením by určitě bylo více
řešit drobnou kriminalitu, což
by nás zbavilo i části organizátorů protestů. Je ale zjevné,
že zlepšení situace může přinést pouze čas a tlak na vládu,
aby více myslela na potřeby
chudých regionů. Demonstrovat má možná smysl v Praze,
kde jsou demonstrace turistickou atrakcí, pro někoho možná
i zábavou. Zatím je ale bilance jasná, každé další rozšíření
demonstrací do ostatních měst
našeho regionu i jejich pokračování v Rumburku a Varnsdorfu přinese jen větší škody
místním lidem. Demonstrovat
proti demonstracím ale nemá
velký smysl. (mm)
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Setkání
s občany
bude v Bynově
Primátor města zve občany na setkání do Bynova. V ZŠ Na Pěšině se 26.
října od 17 hodin uskuteční další ze
setkání primátora s občany. Diskutovat mohou přijít obyvatelé nejen této
městské části o problémech, které je
trápí s odbornými pracovníky magistrátu, představiteli města nebo s ředitelem městské policie.

Magistrát města Děčín
je nejlepší zaměstnavatel okresu
Úřad práce České republiky, krajská pobočka Ústí nad Labem,
udělil ocenění městu Děčín jako nejlepšímu zaměstnavateli našeho okresu.
V rámci projektu V padesáti ne- návyků a dovedností, se Magiskončíme, který má za cíl zlepšit trát města Děčín stal nejlepším
přístup k zaměstnání uchazečům zaměstnavatelem okresu. Projekt
a zájemcům o práci starších pa- je financovaný z Evropského sodesáti let a má pomoci při hle- ciálního fondu a státního rozpočtu
dání zaměstnání a při udržování, České republiky. (smk)
obnově a zlepšování pracovních

Neziskové kluby, sportovní organizace a tělovýchovné jednoty mohou
do 29. října navrhnout nejlepšího
sportovce roku 2011. Oceňováni jsou
sportovci v kategoriích sportovci nad
18 let, sportovci do 18 let, mládežnické kolektivy a trenéři. Více informací naleznete na internetových
stránkách města.

Iniciativa pro děčínský zámek právě vydala další ročník Děčínského
kalendária, které mapuje události v
našem městě v roce 2010. Nejnovější svazek navazuje na první ročník
pro rok 2009 a retrospektivní městské kalendárium pro revoluční rok
1989. Publikace je aktuálně k dostání
v knihkupectví paní Andrášové v
Podmoklech a v podmokleském archivu. Cena Děčínského kalendária
2010 je 100,- Kč, ročník se prodává
2009 za 50,- a 1989 za 89,-.

Čínský investor se zajímá o Děčín

Minulý týden navštívili Děčín zástupci činské firmy Xi’an Putian
Antenna Co.. Ta hledá prostory pro výstavbu továrny na výrobu
satelitních antén. Pokud si společnost vybere Děčín a zahájí zde
výrobu, mohlo by práci získat až sto lidí.

Čínský investor se sešel s vedením města, které tuto aktivitu vítá.
„Budeme rádi za každou investici,
která přinese nová pracovní místa
pro naše občany,“ komentuje záměr
náměstek primátora Pavel Sinko.
Číňané si prohlédli dvě místa, kde
by mohla továrna stát. Jde o bývalý
sklad Technických služeb v Dolním
Oldřichově patřící městu a také
prostory v Malšovicích. O tom,
kde bude továrna stát, zatím není
rozhodnuto, ve hře je kromě České
republiky mimo jiné i Polsko.
V pátek 23. 9. 2011 začaly opravy
Společnost Xi’an Putian Antenna
na Podmokelské ulici. Kompletní Co. se zabývá výrobou satelitních

Podmokelská ulice
je částečně
uzavřena

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 opravy tohoto směru bude provoz omezen
v opačném směru, tedy Liberec –
Teplice. Uzavírka potrvá šest týdnů.
Tranzitní kamionová doprava bude
odkloněna již od Ústí nad Labem.

Kašny a pítka jsou
připraveny na zimu
Poslední zářijový víkend proběhlo
vyčištění a zazimování kašen a pítek.
Všechny kašny byly zkontrolovány
a vypuštěny tak, aby je v zimních
měsících nepoškodil mráz.

Radní
logo nevybrali
Rada města zrušila soutěž na vytvoření loga a logotypu města. Radní se
totiž neshodli na žádném z log, které
postoupily do druhého kola, a rozhodli
o vypsání nové soutěže. O nových
podmínkách i o tom, zda se soutěž
vypíše pouze na logo města rozhodnou radní na některém ze svých
příštích jednáních. O termínu nové
soutěže budeme včas informovat na
stránkách města ve Zpravodaji.

Zoo již
překonala
loňskou
návštěvnost

Navrhněte
sportovce roku

Nové Děčínské
kalendárium
je v prodeji

KRÁTKÉ ZPRÁVY

antén a vysílačů pro mobilní operátory, včetně zařízení pro wi-fi a wimax a je třetím největším výrobcem
těchto zařízení na světě. (romi)

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
měsících, 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.

Technické služby
mají lepší stroje
Na základě požadavku města zakoupily Technické služby města
a. s. nové multifunkční stroje na
čištění města. Staré multikáry,
které v mnoha případech poškozovaly chodníky a komunikace,
vyměnily Technické služby za
nové vozy MB Sprinter na svoz
směsného komunálního odpadu a
HOLDER C 250 na údržbu zeleně
a zimní údržbu.

Absolutní mistr
světa je z Děčína
V září vybojoval Martin Košnar
z Děčína titul absolutního mistra
světa asociace WUAP v silovém
trojboji. Šampionát se konal v USA
v Atlantě. Ve dřepu zvládl lehce
400 kg, na lavici zatlačil 310 kg
a neúspěšně se pokusil překonat
svůj vlastní světový rekord 323
kg. V mrtvém tahu zvládl 320 kg.
Konečný trojboj 1030 kg mu v
přepočtu na body vynesl absolutní
prvenství napříč všemi váhovými
kategoriemi.
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V Jurtě vzniká hřiště

Při společné brigádě se sešli projektoví pracovníci sdružení Landsarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe Sachsen e.V. (LAG SH) a Občanského sdružení Jurta. Pracovalo se na bezbariérovém dětském
přírodním hřišti vznikajícím v areálu Občanského sdružení Jurta.
Obě organizace jsou partnery práce nadšených dobrovolníků je
projektu „O nás s námi - Život bez nová venkovní lavice, „hmyzí hobariér“, který vznikl za podpory tel“ pro pozorování živé přírody
programu Cíl3/Ziel3. Výsledkem i originální hudební nástroje.

Zasedání zastupitelstva města
20. října 2011 od 15 hodin ve Společenském domě Střelnice
Zasedání zastupitelstva je možné sledovat on-line prostřednictvím
www.mmdecin.cz nebo www.e-decin.cz. Ze zasedaní je také pořízen
videozáznam, který lze stáhnout na www.e-decin.cz ve videoarchivu.

Město sestavuje rozpočet na příští rok

Rozpočet města je zásadní k financování potřeb a rozvoje města. Jeho sestavení je proto jedním z nejdůležitějších úkolů vedení města.
Konečný návrh rozpočtu schválí zastupitelstvo v prosinci.
V současné době probíhají jedná- mu plánu rozvoje města jsou ome- stvem města. Strukturu příjmů a dalších osob. Město je povinno
ní nad budoucí podobou rozpočtu zeny výdaje na další investiční výdajů města určuje rozpočtová nechat si přezkoumat své hospoměsta. Rozpočet na rok 2012 je akce. „Jak dlouho ponese město skladba. Návrh rozpočtu se se- daření za uplynulý kalendářní rok.
potřebný k fungování a rozvoji zátěž IPRM ukáže čas,“ doplnil stavuje na běžný kalendářní rok, Zpráva o výsledku přezkoumání
města. „Sestavit co nejlepší roz- František Pelant. Konečnou podo- který je současně rozpočtovým hospodaření je součástí závěrečpočet města tak, abychom mohli bu rozpočtu předloží vedení města rokem. Na přípravě rozpočtu se ného účtu města.
uskutečňovat základní potřeby a zastupitelstvu zhruba v polovině pracuje již od 1. 7. běžného roku,
Návrh rozpočtu a závěrečného
rozvíjet město, je nesnadný úkol. prosince.
závěrečný návrh se předkládaná účtu města musí být zveřejněn (na
Jednotlivé odbory proto předkláRozpočet je základním nástro- ke schválení v zastupitelstvu měs- úřední desce a na webových strándají své návrhy, nad kterými spo- jem finančního hospodaření měs- ta do 31. 12. předchozího roku.
kách města) nejméně po dobu 15
lečně diskutujeme. Jednání, které ta. Usnadňuje přerozdělování
Po skončení kalendářního roku dnů před jeho projednáním v zavedeme s vedoucími odborů o pri- prostředků a finanční řízení obce se údaje o ročním hospodaření stupitelstvu města.
oritách financování v příštím roce, v období jednoho kalendářního města souhrnně zpracovávají do
nám pomohou sestavit rozpočet roku.
závěrečného účtu města.
Připomínky k těmto materiálům
co nejefektivněji. Jednáme také s
Rozpočet je základním řídícím Součástí závěrečného účtu města mohou občané uplatnit buď pířediteli našich příspěvkových or- nástrojem financování potřeb měs- je i vyúčtování finančních vztahů semně ve lhůtě stanovené při zveganizací o nárocích na rozpočet,“ ta a zabezpečení rozvoje města na ke státnímu rozpočtu, rozpočtům řejnění, nebo ústně na zasedání
řekl František Pelant, primátor základě schválených rozvojových krajů, obcí, státním fondům a ji- zastupitelstva města. (smk)
města. Vzhledem k Integrované- koncepcí schválených zastupitel- ným rozpočtům a k hospodaření

ZPRAVODAJSTVÍ

Do Děčína nepřizpůsobiví nemíří,
šířené informace jsou mylné

I po zveřejnění článku s názvem Fakta o stěhování nepřizpůsobivých v děčínském městském zpravodaji se na webu města stále
objevují dotazy či poznatky, které se údajného stěhování nepřizpůsobivých do města týkají. Jeden z posledních příspěvků popisuje situaci v lokalitě Děčína VI, kde podle pisatele k tomuto
negativnímu jevu dochází.
Primátor města František Pelant
pověřil Městskou policii Děčín,
aby informace od občanů, které
se budou možného sestěhovávání nepřizpůsobivých týkat, vždy
ověřovala. „Stalo se tak i v případě Děčína VI. Hlídka městské
policie na místě zjistila skutečný
stav, hovořila s řadou obyvatel
předmětného panelového domu i
domů okolních a výsledek je stále
stejný.
K žádnému cílenému sestěhovávání nepřizpůsobivých nedochází. V Děčíně VI jde o běžnou
migraci v rámci města. Do jednoho panelového domu se přestěhovalo pouze několik rodin z
Boletic a jiných městských částí
našeho města. Pokud se do Děčína stěhují lidé z jiných měst a
obcí, jde vždy pouze o jednotlivé
rodiny, nejde rozhodně o nijak
masový jev,“ vysvětlil primátor.
Dodal, že vedení města informace
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Světové hry policistů a hasičů 2011
v New Yorku za účasti sportovce z Děčína

Na přelomu letošního srpna a září se uskutečnily v americkém
New Yorku Světové hry policistů a hasičů. Mezi reprezentanty
České republiky byl i profesionální hasič z Děčína, Jan Kubíček,
který se ve velké konkurenci díky svým výkonům rozhodně neztratil.

o údajném sestěhovávání nebere
na lehkou váhu a snaží se vždy
ověřovat, zda se zakládají na pravdě.
„Na místě je zmínit, že Děčín
není jediným městem, ve kterém
se šíří informace o masovém stěhování nepřizpůsobivých. Podobné signály máme i z mnoha jiných
měst a obcí, ani tam ale nejde o
informace potvrzené,“ upřesnil
primátor.
Možnosti měst, jak cílenému
sestěhovávání zabránit, jsou ale
velmi omezené, opora v zákoně v
tomto případě chybí. Přesto, pokud by existoval jasně potvrzený
signál, bude město v rámci stávající legislativy vyvíjet na majitele
objektů, které by mohly být cílem
sestěhování nepřizpůsobivých občanů, maximální tlak, aby nedošlo Světové hry policistů a hasičů se soutěž týmů, v níž měla česká rek možnému narušení bezpečnosti konají jednou za dva roky, stří- prezentace obhajovat prvenství a
a pořádku ve městě obecně. (mm) davě se Světovými hrami hasičů. třetí místo z loňských světových
Program her v New Yorku ovliv- her v korejském Daegu. Kromě
nily hurikán Irene a evakuace sportovních soutěží došlo i na
města.
vzpomínkovou akci za oběti teroHry jsou obdobou letní olympi- rostických útoků na Světové obády, sportovci z celého světa sou- chodní centrum.
Vyzvednout si řidičský průkaz, zaevidovat vozidlo, vyřídit dopravní peřili v desítkách disciplin, jimž
přestupek nebo nahlásit změny na živnostenském úřadě musíte v dominovala ryze hasičská Ultima- Původní program her zahrnoval
nové budově magistrátu B2 na ulici 28. října. Od konce září zde sídlí te Firefighter, tedy modifikace u 69 sportů v 9 dnech, po organiodbor správních činností a obecný živnostenský úřad. Na svém pů- nás známé soutěže TFA (železný začních problémech způsobených
vodním místě zůstalo jen oddělení správních agend a matriky.
hasič).
hurikánem Irene však došlo ke
Umístění jednotlivců i týmů v změně programu her, zkrácení o 2
této „královské“ disciplíně je po- dny a zrušení některých disciplín.
važováno za neobyčejný úspěch. Další hry se konají v roce 2013 v
Kvůli hurikánu ale byla zrušena Belfastu.
Rekonstruovaná budova magistrá- zhruba 37 milionů korun.
tu B2 v ulici 28. října je v plném Nově se přestěhoval také stavební Umístění Jana Kubíčka z HZS Děčín:
provozu. Během září se do nových úřad, který původně sídlil v budově
prostor přestěhovala centrální spi- magistrátu na Mírovém náměstí.
Silový dvojboj (do 75 kg)			
3. místo
sovna, živnostenský úřad, evidenNově jej občané naleznou v uli- Veslování na trenažeru (2000 m)		
4. místo
ce řidičů a vozidel a agenda pře- ci 28. října v bývalých kancelářích Cross country běh (5000 m)		
10. místo
stupků.
živnostenského úřadu. Na začátku Běh do schodů (39. pater)			
10. místo
Obyvatelé města se s novými pro- listopadu se přestěhuje na Míro- TFA – hasičský čtyřboj 			
14. místo
storami měli možnost seznámit na vé náměstí odbor rozvoje, který
dni otevřených dveří, který se ko- v současné době sídlí v ulici 28.
nal 29. září. Původní budova ma- října. (smk)
gistrátu, ve které sídlilo oddělení
silničního, správního a dopravního
úřadu a odbor školství a kultury,
byla již v nevyhovujícím stavu a
neodpovídala potřebám úřadu.
Nový variabilní objekt, který byl
postaven za použití moderních
technologií, je možné měnit podle potřeb magistrátu. Budova je
propojena ve druhém nadzemním
podlaží – spojovacím krčkem s
budovou B1 magistrátu. Stavba
začala v květnu 2010. Stavba byla
realizována v rámci Integrovaného
plánu rozvoje města Děčín-zóna
Centrum.
Celkové náklady na rekonstrukci činily zhruba 45 milionů korun,
dotace z prostředků Regionálního
operačního programu byla ve výši

Pro řidičák do nové budovy
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UNICREDIT BANK V DĚČÍNĚ SE ZAJÍMAVÝMI
PRODUKTY A SLUŽBAMI

Jungmannova 235/7, Děčín IV

UniCredit Bank, vítěz prestižní soutěže „Nejlepší banka 2011 – cena Hospodářských novin“,
je k dispozici svým klientům v Děčíně s řadou zajímavých produktů a služeb na adrese Husovo
náměstí 5. Při příležitosti příchodu nového manažera pobočky, pana Jana Kotrby, jsme se zeptali
na aktuální nabídku banky našim občanům v městě a jeho okolí.
Jaké služby pobočka UniCredit
Bank v Děčíně nabízí?
Klienti u nás najdou kompletní
bankovní servis včetně nabídky
zajímavých produktů občanům,
podnikatelům a menším ﬁrmám.
Máte mezi produkty nějaké
novinky?
Určitě musím zmínit náš spotřebitelský osobní úvěr PRESTO
Půjčka, který nyní může zájemce
použít také na reﬁnancování stávajících závazků. Pokud klienti splácí
několik půjček, kreditních karet
nebo kontokorentů, a to navíc
u různých institucí, může to být pro
něj nepřehledné, nepohodlné nebo
nevýhodné. Nyní tak může sloučit
závazky do jedné výhodnější PRESTO Půjčky a buď splácet každý
měsíc méně, nebo si půjčit i více.
Co je pro něj výhodné, si může
porovnat na speciální internetové
stránce www.splatkomat.cz.
V čem je hlavní výhoda této
půjčky?
Během jedné návštěvy vyřídíme vše včetně úhrady případné
sankce v konkurenční bance za
předčasné splacení úvěru. Prostředky lze použít na cokoliv až do
500 000 Kč. Do 250 000 Kč není
zapotřebí spolužadatele. Půjčku
lze splatit předčasně bez poplatků
a v případě potřeby až 5krát odložit
splátku.
Máte něco připravené také
zájemce o jednoduché osobní
konta?
Pro klienty, kteří nechtějí platit měsíční paušál za nejužívanější

bankovní služby a očekávají rychlé
a jednoduché zpracování dokumentace včetně převedení konta
z jiné banky, je naše další novinka,
EXPRESNÍ Konto. Klienti mohou
využít vedení konta zdarma a získají
také novou EXPRES Kartu, která
je na místě aktivována, aniž by si
museli přijít ještě pro PIN kód.

června navíc platí tato skvělá sazba
nově také na nerezidenční nemovitosti, tedy na koupi chaty, chalupy
nebo nemovitosti určené k pronájmu. UniCredit Bank snížila úrokové
sazby také u hypotečních úvěrů
s ﬁxním úrokem. Klienti mohou nyní
získat úvěr od 3,43 % p.a. při jednoleté ﬁxaci, u tříleté již od 3,49 %
p.a. a pro pětiletou ﬁxaci nabízíme
sazbu od 3,85 % p.a.
Co nabízí UniCredit Bank podnikatelům a malým ﬁrmám
v Děčíně a okolí?
UniCredit Bank přináší především komplexní řešení – od vedení
účtu, přes úvěry či hypotéku až po
individuální poradenství např. pro
advokáty či lékaře. Pro podnikatele
máme zde také speciální nabídku
– možnost vedení podnikatelského
konta zcela zdarma v případě současného založení osobního konta.
Součástí nabídky je také individuálně nastavený limit provozního
ﬁnancování.

V poslední době jste vnímáni
jako banka, která mění pohled
na hypoteční úvěry. Můžete přiblížit více?
Před již více než rokem jsme
uvedli velice zajímavou PŘEVRATNOU Hypotéku na bydlení. Jejími
výhodami jsou nižší splátka než
u hypotéky s ﬁxní úrokovou sazbou, neměnná odchylka v úrokové
sazbě po celou dobu splácení
a možnost mimořádné splátky
až 4x ročně. Naše nabídka
PŘEVRATNÉ Hypotéky na bydlení
s úrokovou sazbou 2,5 % p.a. je
aktuálně stále nejnižší na trhu. Od
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Co byste rád vzkázal našim
čtenářům?
Rád bych pozval klienty z řad
občanů a podnikatelů k návštěvě
naší pobočky, ve které se budou
moci přesvědčit, že naší hlavní
prioritou je osobní a profesionální přístup opravdu ke každému
klientovi.
UniCredit Bank
tel.: 955 964 491
Husovo nám. 74/5
405 02 Děčín

ZDRAVÁ VÝŽIVA
V DIETNÍCH
KRABIČKÁCH
- program zdravého
stravování zahrnuje
pravidelný přísun
stravy a vede ke
snížení nadváhy
- běžný úbytek váhy
je 5 - 7 kg za měsíc,
mizí pouze tuk,
nikoli svalová hmota
- program je založen
na vyvážené stravě
a na individuálním
přístupu ke každému klientovi
- každý den dostane
te v krabičkách:
snídani, svačinu,
oběd, svačinu
a večeři (lze objednat také pouze oběd
a večeři)

objednávky a informace:

www.veselytalir.cz

733 404 207

PODZIMNÍ SLEVA až - 6000,- Kč
10/3/11 10:52:37 AM

GARANCE ČESKÉ VÝROBY !

INZERCE
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Knihovna nabízí

Nabízíme poslední volná místa v
jazykových kurzech ve Vzdělávacím středisku Městské knihovny Děčín (dříve Kass).
Hlásit se ještě můžete do kurzů Francouzština pro začátečníky, Španělština pro začátečníky
i mírně pokročilé, Angličtina pro
pokročilé, Základy práce na PC
a také do nově koncipovaných
kurzů účetnictví - seznámíte se
ze základy účetnictví, základními
pojmy, ale i daňovou problematikou. Kurzy jsou určeny pro všechny, kdo si potřebují připomenout
a shrnout vědomosti v této oblasti.
Výuku vede certifikovaný lektor.
Kurzy účetnictví zahajujeme 21.
11.2011, otevíráme dopolední i odpolední kursy, podrobné informace
viz. www.dcknihovna.cz, sekce
Vzdělávání.

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek,firma Dráb,opět prodává slepičky snáškových
plemen Tetra hnědá a Dominant žíhaný,kropenatý,černý,žlutý a bílý.Slepičky pouze z našeho chovu!!Neprodáváme kuřice ale slepičky těsně před
snáškou.
Stáří slepiček 18-20 týdnu - cena 138-148 Kč / ks, starší 20 týdnů-155 Kč/
ks Prodeje se uskuteční :

MĚSTO DĚČÍN

ZPRAVODAJ
Informační čtrnáctideník pro občany statutárního města Děčín

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

v neděli 30. října 2011 Děčín - u Tesco Bynov - v 15 00 hod
Případné bližší informace tel:

728605840

415740719

728165166

DUNA a.s., Čs. legií 876/18, Děčín IV
tel.: 412 530 255, e-mail: reality@duna-dc.cz
mobil: 604 275 324 nebo 606 707 270

www.duna.eu

Naše akciová realitní agentura Vám nabízí to nejlepší z nabídky:

DUNA
REALITY

Luxusní rodinný dům v klidné
vilové čtvrti České Kamenice:
3.800.000 Kč

RD(5+1) s garáží v řad.
zástavbě-žádaná lokalita
Děčín – Letná: 2.987.000Kč

Ideální 1/2 RD v Moskevské
ul., DC–Letná vč. zahrady
Cena k jednání:3,2mil. Kč

Rod.vila z roku 1932 pro
náročné v Děčíně,Lužická ul.:
9.800.000 Kč

Rod. dům s garáží v centru
Benešova n/Pl. –nutné opravy:
1.050.000,- Kč

Areál bývalé kartonáže SCA
LOVOBAL v Děčíně:
6.500.000 Kč

Provoz.areál ve Fűgnerově
ul. v DC s dílnami, sklady,
kancelářemi. 3garáže,dvůr:
3.400.000 Kč

Stavební dvůr v obci Jánská,
u České Kamenice vč.kanc.
a sklad.zázemí: 3.900.000 Kč

Stavební pozemek v Krásném
Studenci, Děčín (1528m²).
Krásný výhled.: 660 Kč/m²

Areál výrobny lahůdek v
Děčíně 6-kompletní výroba
teplé a studené kuchyně.:
4.500.000 Kč

Dr. byt 1+1 (35m²) , 6.NP
v Boleticích n/L. Nízké
popaltky!.: 350.000 Kč

Dr. byt 3+1/L v centru DC4,
Na valech (79,4m²), 4.NP:
799.000,- Kč

Byt 1+1 (38m²) ve staré
zástavbě DC4, Bezručova ul.:
3.500Kč/měs+služby+kauce

Pronájem 2 nových bytů 1+1,
Teplická ul. u Vojanovy školy
4.100,-Kčměs..+služby+kauce

Pronájem bytu 2+kk, 2NP, 49m2:
4.500 Kč/měs.+služby+kauce;
nebyt.prostor, přízemíé, 33m2:
7.000,-Kč/měs+služby+kauce
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ŠKOLSTVÍ

Zahradní slavností 29. září zahájila provoz Mateřská škola Thunská,
v které našlo místo zatím 28 dětí. Po dalších úpravách se kapacita školky
ještě o pár míst rozroste. Nová školka patří pod MŠ Klostermannova.

Ekologicko – charitativní projekt
Sbírej toner

Od září 2011 jsme se zapojili do dalšího ekologicko-charitativního projektu Sbírej toner. Sbíráním prázdných tiskových kazet určených k následné renovaci pomáháme zajistit nezbytné
finanční prostředky pro Ústav sociální péče v Háji u Duchcova.
PROJEKT MĚSTO DĚČÍN
Zároveň touto aktivitou podporu- jen nepatrná kapka v moři celkově
jeme ekologické smýšlení našich odevzdaných 30 000 tonerů, přesžáků a také pokračujeme v postup- to mohou mít naši žáci
dobrý poPracovat
ve skupině, umět se rozhodnout či domluvit se s kamarády. To byl úko
né ekologizaci provozu naší školy. cit, že pomáhají správné věci.
nového
projektového
dne ve 3. B na Základní škole Komenského náměstí s názvem ,
Za první měsíc jsme odevzdali k (Mgr. T. Šolcová, koordinátorka
renovaci 27 kg tonerů, což je sice EVVO, ZŠ Březová) DĚČÍN“. Poznatky, které jsme se v prvouce naučili během září, jsme si zopak
společné práci ve skupinách. Nechyběla ani prohlídka zajímavých míst Děčína v o
školy.

Podpořte Máchovku! Bude soutěžit
za Děčín o titul NEJLEPŠÍ ČESKÁ ŠKOLA

ZŠ a MŠ Děčín IV (Máchovka) se v minulém školním roce zapojila do projektu NEJLEPŠÍ ČESKÁ ŠKOLA společnosti Učení
online pod záštitou MŠMT a Ministerstva kultury ČR.
Tento projekt si klade tyto cíle:
vysílány soutěžní reportáže ze tří
• Zatraktivnit, popularizovat výu- škol. Následně probíhá hlasování,
ku na základních a středních od- z kterého vždy postoupí škola s
borných školách – přidat prvek nejvyšším počtem hlasů. Máchovnovosti, originality, soutěže. Uká- ka bude soutěžit v předposledním
zat dobré příklady z praxe.
7. dílu dne 20. 10. 2011, který od• Prezentovat široké veřejnosti vysílá ČT2. Hlasování začíná dne
inspirativní metody, přístupy a 20. 10. v 15:45 a končí dne 21.
pomůcky při výuce na základních 10. 2011 v 15:30 na internetových
školách.
stránkách projektu: http://www.
• Prezentovat široké veřejnosti vý- nejlepsiceskaskola.cz/hlasuj
sledky, kterých lze dosáhnout na K soutěži se připojil také Český
základní škole.
rozhlas 2 se soutěží o titul Nejlep• Posílit zájem široké veřejnosti o ší česká škola posluchačů Domizákladní školství.
na, které vysílá vždy ve čtvrtek v
• Nejlepší školy ocenit a posílit 19:10 a ve kterém spolu dané škojejich regionální nebo celostátní ly soutěží. Posluchači mohou opět
prestiž.
týden hlasovat v Anketě na stránkách ČR2: http://www.rozhlas.
Naše škola prošla úspěšně nomi- cz/domino/portal
načním výběrem a na konci škol- Informace o aktuálně soutěžících
ního roku v jejích prostorách na- školách přináší i regionální Deník.
táčela Česká televize materiál pro Podpořte tuto děčínskou školu
klání na obrazovkách ČT2.
v těchto celostátních soutěžích,
Od září se již soutěž rozeběh- protože reprezentuje cílenou práci
la na televizních obrazovkách a všech škol v Děčíně i v Ústeckém
každý týden ve čtvrtek jsou od- kraji.

Pracovat ve skupině, umět se rozhodnout či domluvit se s kamarády. To byl úkol našeho nového projektového dne ve 3. B
na Základní škole Komenského náměstí s názvem ,,MĚSTO DĚČÍN“. Poznatky, které jsme se v prvouce naučili během září,
jsme si zopakovali při společné práci ve skupinách. Nechyběla
ani prohlídka zajímavých míst Děčína v okolí naší školy.

BĚH 17.LISTOPADU
START V 11.00 ATLETICKÝ STADIÓN DĚČÍN -TRAŤ 5KM + DĚTSKÝ ZÁVOD

MEMORIAL OBĚTEM KOMUNISMU

motto: KOMUNISMUS JE SVINSTVO
a ....
www.xterradecin.cz

KULTURA A VOLNÝ ČAS

Devět medailí z Litoměřic

Do Litoměřic se sjelo judistické mládí. Konal se zde Krajský přebor mladších a starších žáků a Velká cena mláďat.
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Nová
komerční
klinika
fyzioterapie
a relaxace REHKAT
V pondělí 10.10.2010 se v našem městě otevřely dveře
nadstandartní kliniky REHKAT fyzioterapie a relaxace..

V mladších žácích ve váze do 50
kg Adam König všechna svá utkání vyhrál před časovým znamením na ipon. Jakub John ve váze
plus 60 kg se také nedal zahanbit a
i když byl ve své váze nejlehčí, si
vybojoval bronz.
Ve Velké ceně Litoměřic, ve
které startovalo 176 mláďat, se
děčínským závodníkům obvzlášť
dařilo. Všichni závodníci si přivezli medaile.
Ve váze do 24,5 kg jsme měli

tři závodníky. 1.místo vybojoval
Adam Střelka, Matěj Ledvinka
byl 2. a Lukášek Vašíček byl třetí.
Ve váze do 25,5 kg Kubík Ledvinka pouze jednou zaváhal a vybojoval stříbro. Také stříbrný byl
Pepíček Kokrhoun ve váze 27,5
kg, ve váze do 39 kg Marek Váša
byl třetí, nejmladší Martin Pavlovec si v kategorii koťat po pěkném
zápase ve váze do 40,5 kg přivezl
stříbrnou medaili

Počasí svátku zvířat v zoo nepřálo

Typicky aprílové počasí provázelo v sobotu oslavu Mezinárodního dne zvířat v děčínské zoo. Popřát jim i přesto přišlo téměř dvě
stě padesát návštěvníků. Čekalo je odpoledne plné zábavy, hudby
a soutěží.
„Společně jsme pokřtili mládě lamy krotké, které se v zoo
narodilo na konci letošního
srpna. Lamí kluk dostal jméno Patrick a vybrala mu ho
Veronika Musilová z Děčína,“
uvedla tisková mluvčí zoo
Alena Houšková.
Během odpoledního programu se v zoo představilo několik organizací pracujících
se zvířaty. Prezentovat se přijel děčínský městský útulek,
obecně prospěšná společnost
Anitera pak ukázala, jak mohou pejsci díky metodám canisterapie pomáhat nám lidem.
Přiblížili jsme také práci zvěrolékařů při vyšetřování psů.
Jak správně pečovat o domá- la MVDr. Markéta Grešíková.
cí mazlíčky a také o tom, jak Pěknou podívanou přinesly
funguje „psí školka“, povědě- také na ukázky sokolnictví, o
které se postarala Střední lesnická škola Šluknov. Tečku za
oslavou svátku zvířat udělal
pracovní Správy CHKO Labské pískovce Miroslav Rybář,
který poutavě vyprávěl o životě bobra evropského u nás
na severu Čech. V programu
nechybělo vyhodnocení soutěží, malování na obličej v režii
Lidové školy umění Děčín či
jízda na koni. (zoo)

V budově S centra, ve společných prostorách nově vznikajícího hotelu a v sousedství Bowlingu, Squashe je nyní
šance se postarat i o zničené tělo. Díky otevírací době od
7:00 do 21:00 a též sobotnímu provozu, bude šance na
terapii a pomoc i pro klienty, kterým zaměstnání neumožňuje léčbu ve standartních časech. Ordinující fyzioterapeut
si klienta i vyšetří, navrhne terapii a samozřejmě se postará
o problém pohybového aparátu. Tím odpadá zdlouhavé
vysedávání v čekárnách a vyhledávání lékařů.
Ocitnete se v luxusní prostředí, nadstandartně vybavených ordinací a komplexu nejmodernějšího přístrojového
vybavení americké firmy Chatanooga. Bezproblémové parkování v centru města a možnost odložení dětí, je hozenou
rukavicí pro matky na mateřské dovolené. Bezbariérový
přístup a dva výtahy, které ústí přímo v recepci REHKATU
dávají zelenou i hůře mobilním klientům.
Velké množství benefitních programů upřednostňuje prevenci a napovídá, že prevence je lepší než terapie. Slevové
balíčky jsou vhodné i jako dárkový poukaz pro své nejbližší.
Zavolejte do Rehkatu nebo se zajděte podívat a domluvit,
co by vašemu tělu nejvíce pomohlo.
Kontakty najdete na stránkách www.rehkat.cz nebo rovnou volejte 412 823 423, mobil 734 845 589
V příštím vydání ZPRAVODAJE vám napovíme, jaké
procedury a druhy terapie jsou vhodné pro bolavá záda,
přetížené klouby, unavené nohy, migrénu, ale i celulitidu
či potíže se stresovou inkontinencí.
A není od věci si užít i jen ralaxaci formou uklidňující
masáže v ojedinělé „temné komoře“ s výběrem libovolného barevného podsvícení.
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Zážitkový pobyt
„Expedice za dobrodružstvím“
Dvoudenní program v rámci projektu „PLUJEME NA JEDNÉ
LODI“ – ČÁST „EXPEDICE ZA DOBRODRUŽSTVÍM“ si užili
děti ze ZŠ v Boleticích nad Labem.

Na tento program jsme získali
finanční prostředky v rámci dotačního programu „Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji
v roce 2011“. Cílem zážitkového
pobytu určeného žákům 6. a 9.
ročníku bylo navázání nových
kontaktů mezi nejmladšími a nejstaršími žáky 2. stupně a podpora spolupráce starších a mladších
žáků při řešení problémů.
Pobyt se opravdu vydařil. Přálo nám počasí, v hotelu Maxičky
a jeho blízkém okolí jsme našli
výborné zázemí, ať už jsme potřebovali prostor pro hry a aktivity
v klidovém prostředí či hustý les
představující indickou džungli při
hledání odkazů krále Ašóky. Klidovou zónu představovaly útulné pokoje a stravování v místní
restauraci nám dávalo dostatek
energie po celou dobu pobytu.
Každý účastník si vytvořil originální tričko metodou savování,
jednotlivá družstva ztvárnila různými způsoby svou představbu o
plavbě na jedné lodi – např. jako
pantomimu, báseň nebo výtvor z
přírodnin. Došlo i na noční dobrodružství, kdy skupiny bojovaly
o co nejvíce mravenčích vajíček
ztracených v tmavém lese.
Cíl pobytu byl splněn – při hodnocení aktivit si žáci chválili prá-

ci ve skupinách, střídání různých
činností, netradiční zážitky, zkrátka dva dny plné dobrodružství, na
které budou vzpomínat. Spokojené přijely i třídní učitelky – bylo
vidět, že děti se naučily brzy ve
skupinách spolupracovat, dokázaly se spolehnout jeden na druhého,
respektovat pravidla předem daná,
ale např. i počkat na slabšího nebo
ne tolik šikovného kamaráda a pomoci mu.
Za organizační tým doufám, že
tato akce se na naší škole stane
další tradicí, na kterou se budou
těšit šesťáci, deváťáci i jejich třídní učitelé.
(Mgr. L. Šikýřová, třídní učitelka
6. A, ZŠ Děčín 32)

Poučné i zábavné novinky
z Českého Švýcarska
Kalendář Českosaské Švýcar- daných místech osobně prožili.
sko 2012
Turistický portrét Českosaského Švýcarska

Jedná se o tradiční nástěnný
kalendář Českosaské Švýcarsko
2012, tentokrát s tématem výjimečných grafických tisků (vedut)
z 1. poloviny 19. století - období romantismu, které se pro svůj
velmi emocionální vztah k přírodě stalo kolébkou turistiky v Českosaském Švýcarsku.
Letos jako bonus přikládáme
malý doprovodný stolní kalendář (17x20 cm), který zahrnuje
výběr dalších třinácti vedut v elegantním černobílém provedení
s doprovodnými texty o historii
nejznámějších zobrazených míst
jako je Pravčická brána, Hřensko,
Jetřichovické skály, Děčínský zámek, Bastei, nebo Königstein.
(Formát: š 60 cm x v 42 cm)

Kniha nabízí na 144 stranách
v sedmi kapitolách pohled na
rozmanité tváře Českosaského
Švýcarska. Najdete zde výběr
turisticky nejatraktivnějších a
nejtypičtějších lokalit a zajímavostí z přírody národních parků i
z měst a obcí v jejich nejbližším
okolí. S důvěrnou znalostí prostředí zde Zdeněk Patzelt na bezmála 300 fotografiích zobrazuje
nejznámější vyhlídky a rozhledny, historické městské památky i
venkovskou lidovou architekturu
s křížky a skalními kapličkami,
skály a skalní města s jejich geologickými útvary, řeky i říčky
v soutěskách a desítky zástupců
flóry a fauny. Autor textů Rostislav Křivánek pak fotografie doprovází svým osobitým popisem
Stolní hra – Za tajemstvím okořeněným o zajímavé historicČeského Švýcarska
ké souvislosti.
Hru, kalendář i turistický portrét
si je možné zakoupit na informačních střediscích Národního
parku České Švýcarsko nebo
objednat na webu www.ceskesvycarsko.cz. Brzy již budou publikace distribuovány i do dalších
prodejen v regionu.
Kalendář:209 Kč,
Stolní hra: 480 Kč,
Hra je určena jak malým tak Turistický portrét: 295 Kč.
velkým se zájmem o poznávání
krásné krajiny národního parku. Hráči se během hry dozvědí spoustu informací o přírodě,
fauně a flóře, ale i o tajuplných
místech a jiných zajímavostech.
Své síly si zde mohou změřit 2- 4
hráči, kteří se vydávají na 4 různé
cesty krajinou od Krásné Lípy až
po Hřensko a cestou musí překonávat řadu úkolů, překážek i
kvízů. Vyhrává ten, který první
dorazí do cíle. Hra může inspirovat jak k návštěvě tohoto jedinečného regionu, na druhou stranu
se může naopak stát i aktivním
suvenýrem, který si návštěvníci
z Českého Švýcarska přivezou z
dovolené sebou domů a při hře si
pak vybavují své zážitky, které na
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Amalia sklidila obrovský úspěch

Divadelní hra Amalia dýchá zhluboka, která vznikla ve spolupráci
Městského divadla Děčín a Divadelního spolku Karel Čapek Děčín, se představila v Jonavě na divadelním festivalu AIDAS. Pozvání z Litvy přišlo na základě partnerství měst Děčín a Jonava.
Festivalu se zúčastnily soubory z deformované myšlenkami sociaUSA, Ruska, Velké Británie, Lo- lismu až k pádu komunismu a svotyšska a Litvy. Amalia dýchá zhlu- bodné demokracii, kterou Amalia
boka, obstála v mezinárodní pře- prožívá jako důchodkyně. V Čehlídce amatérských divadel. „Naše chách hru vůbec poprvé nastudopředstavení sklidilo neuvěřitelné val právě Divadelní spolek Karel
ovace. Hodnocení odborníků při Čapek pod režijním vedením Jiřího
rozborovém semináři bylo v sa- Trnky. Výtvarně se na hře podílela
mých superlativech. Dostali jsme Jana Stejskalová, projekci zpracotaké pozvání vystoupit na festivalu val Martin Pošta. Městské divadlo
monodramat v Rize,“ řekl Jiří Trn- uvedlo hru poprvé 28. ledna 2011.
ka, ředitel městského divadla.
Při cestě do Jonavy odehrál soubor
Hra Amalia dýchá zhluboka, ru- toto představení v Brně, Ostramunské novinářky, divadelní věd- vě a Kroměříži. V Děčíně mohou
kyně, režisérky, dramatičky a pře- toto úspěšné představení navštívit
kladatelky Aliny Nelega Cadariu, 20. října v 19 hodin.
nás provází od dětství, dospívání (smk)

Skupina S nabízí intenzivní zážitky

Do konce října si mohou milovníci studiového divadla objednat
předplatné skupiny S. Sedm současných českých studiových představení moderních her nebo autorských představení nabídne v této
divadelní sezóně velmi těsný kontakt herců a diváků.
V rámci této skupiny se předsta- uvidíme Teatromat skupiny Vosto5,
ví například Malá scéna studia Y, kteří jsou klasici divadelní improviBuchty a loutky, Naivní divadlo Li- zace na našich prknech. Teatromat
berec nebo Klicperovo divadlo Hra- je prvním divadelním automatem,
dec Králové. „Studiová představení ve kterém díky hlasování určují výnabízí divákům úplně jiný prožitek. voj děje sami diváci. Předplatné na
Tím, že diváci sedí na jevišti, jsou sedm představení stojí 1 000,- Kč,
mnohem těsněji propojeni s herci,“ studenti zaplatí 800,- Kč. Teatrořekl Jiří Trnka, ředitel městského mat hraje 2. listopadu od 19 hodin.
divadla. Jako první představení (smk)

Kroky
v

Dámský svet ve spolupráci se salonem Yvett Röhrich
uvádí

ke kráse

.......................................................

aneb vecer plný inspirace, nápadu a zábavy
Moderuje Jan Censký, host Alice Bendová
....................................................

......

v

o

v

10.11.2011
Spolecenský dum
v

ctvrtek

od 18 hodin
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Strelnice Decín
v

v v

welcome drink, slosovatelné vstupenky
promena v prímém prenosu, módní prehlídky
v

v

v

v

...................................................
v

v

Predprodej vstupenek Dámský svet / Areál Fabrika, Oblouková 1413/3 Dc, Tel.: 734 523 523
Yvett Röhrich - kadernický salon, CS. Legií 200/19 Dc Tel.: 412 530 810
v

v

více na www.damskysvet.cz
Již tradičně
pro Vás pečeme

VÁNOČNÍ
CUKROVÍ.
Restaurace
U Pekaře
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VÝROBA KYNOLOGICKÝCH POTŘEB

DC VARS

a kráse

5.část

Společně jsme hubli, sportovali a prošli zkrašlovacím
centrem, abychom ulehli na masážní lehátko a zcela
se odevzdali do rukou zkušených masérek. Na své si
přijdou jak ženy tak muži, sportující omladina či spokojené těhulky. Muži preferují klasickou masáž zad
a šíje, odstraňující únavu, ztuhlost a bolestivost svalstva. Sportující omladina zejména masáže nohou
a přetíženého zádového svalstva.
Těhotenství přináší zátěž na bederní oblast zad, ramena, lopatky, šíji a někdy se vyskytují otoky nohou.
Proto mají masáže v těhotenství velký přínos fyzický
i psychický.
Jednou z nejžádanějších masáží je manuální lymfatická, jenž má za úkol obnovit a zvýšit oběh lymfy a tím
lépe odvádět toxické látky z těla. Vhodná je k léčbě
otoků, po operacích a úrazech, řeší problémy s vylučováním.
Další nejžádanější relaxační procedurou je masáž
lávovými kameny, která patří mezi královny masáží.
Horký tlak z kamenů proniká do svalů, kde uvolňuje
křeče, bolest a ztuhlost.
Pokud zatoužíte po exotice a pod zavřenými víčky
si vybavíte havajské tanečnice, my přidáme masáž
prováděnou dlouhými, plynulými pohyby předloktím,
dlaněmi a lokty nazývanou LOMI-LOMI. Uvolněné tělo
umožňuje přijmout velkou dávku životní energie.
Další rituální lahůdkou je Fidžijská masáž horkými
a studenými lasturami. Spojuje v sobě léčebný účinek
cíleného prohřátí a intuitivní energetické masáže.
Pět procedur v jednom je rituál Tokoriky neboli kosmetické ošetření těla horkými mušlemi. Dvouhodinový luxus, při kterém zapomenete na okolní svět.
Bonbonkem na závěr je čokoládová masáž či masáž
ovocnými, bylinnými a rýžovými měšci.
Z masážního lehátka se pak můžete přesunout na pedikůru či manikůru a vše završit dokonalým účesem,
který Vám na hlavě vykouzlí naše kadeřnice s dlouholetou praxí Petra Tichánská. Akční novinkou salonu
jsou 3D barvící techniky, které vytváří výrazné, intenzivní a neobvyklé odrazy. Díky tomu je získána barva
hluboká, živá, intenzivní, zářivá a trvanlivá.
Pokud Vám jde o celkový barevný tón, tak pokožku těla
můžete doladit v našem soláriu s barevnou terapií.

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

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

Již tradičně pro Vás pečeme VÁNOČNÍ CUKROVÍ.
Osvědčená klasika, nové druhy.
Vzorek k nahlédnutí v prodejně v Benešově nad Ploučnicí.
OBJEDNÁVKY PŘIJÍMÁME DO 8.12. 2008!
Navštivte naše nové internetové stránky.

Osvědčená klasika, nové druhy.
Vzorek k nahlédnutí v prodejně v Benešově nad Ploučnicí.
OBJEDNÁVKY PŘIJÍMÁME DO 8.12. 2008!
Navštivte naše nové internetové stránky.

ke zdraví

....................................................................

AUTO ANEX

Stavo - Trade DC s.r.o.

Krok
za krokem

www.parsdecin.cz
www.parsdecin.eu

A v dalším pokračování příště . . . . .

A v dalším pokračování příště .........
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pneuservis storex Fst,

Bynovská 340, Děčín

www.storex.cz

profesionální pneUserVis

25%

sleva*
na montáž

tihem

na zimní pneumatiky

eDs

40%

př

až

s

sleva

povin
zimní nÉ
pneu
oD 1.
listo
paDu

pře

j
zu

te

* sleva platí při zakoupení nové sady pneumatik nebo
pro členy Storex Benefit Clubu bez nutnosti nákupu

k nákupu vybraného druhu pneu

Dárek zDarma

naBízíme proDej pneumatik, pneuservisní
služBy, usklaDnĚní pneu, náplnĚ Do ostřikovaČŮ,
kompletní ČiŠtĚní klimatizaCí – vŠe za skvĚlÉ Ceny!
novĚ – výmĚna oleje vČ. Filtru,
seřízení svĚtel, stĚraČe ... zaváDĚCí Ceny!

storex BeneFit CluB vĚrnostní systÉm pro zákazníky (slevy, akCe, oDmĚny)
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Thunovská kaple má opravenou střechu

V minulém týdnu byla zahájena oprava střešní krytiny na kapli
sv. Jana Nepomuckého na Letné.
šablony. Nebylo vůbec jednoduché
najít dnes takový materiál, který
by přesně odpovídal původnímu,
tak aby se rekonstrukční zásah na
celkovém vzhledu střehy kaple vůbec neprojevil,“ říká Krupičková.
Nově pokládané šablony nakonec
pochází až ze Španělska.
Kromě opravy střechy se na kapli provádí běžné zásahy, například
Novogotická kaple a také krypta, odstranění náletových dřevin, které
která sloužila jako pohřební kap- zakořenily ve spárách mezi pískovle rodu Thun-Hohenstein, trpěla covými kvádry a narušovaly stapo druhé světové válce nedostat- bilitu zdiva v horní části věže. „S
kem údržby a také vandalskými jejich odstraněním nám velmi ponájezdy, které si nakonec vynuti- mohli děčínští hasiči v rámci svého
ly vyzvednutí ostatků z původní výcviku. Díky jejich plošině jsme
krypty. Dnes se v tomto ohledu se mohli dostat i na místa, která
situace částečně zlepšila, nicméně jsou jinak v podstatě nedosažitelzub času se intenzivně projevuje na ná“ vysvětluje Krupičková.
stavebním stavu objektu. Zejména
Kaple sv. Jana Nepomuckého je
původní břidlicová střecha, polo- v letních měsících o víkendech a
žená v rámci výstavby objektu v svátcích otevřena veřejnosti. Koroce 1872 již pomalu dožívá a nyní nají se zde také koncerty, letos
prochází postupnou obnovou. „Do například vystoupení vokálního
kaple bohužel na několika místech souboru Collegium Verbascum.
zatékalo. Prosáklá voda již ohrožo- Stále populárnější se stává také
vala dochovanou původní výmal- pro svatební obřady. A jaké jsou
bou interiéru, proto bylo nezbytné plány do budoucna? „Našim
přistoupit k opravě střechy,“ říká dlouhodobým cílem je také reIveta Krupičková, ředitelka Zám- staurování barokních soch, které
ku Děčín p. o., který má kapli ve původně zdobily zeď okolo kapsvé správě. V minulých dnech le. V současné době na něj bohuproběhly práce na nejpoškozeněj- žel nemáme finanční prostředky,
ším úseku, který se nachází nad ale snad se rýsuje možnost, která
jižní stranou presbytáře. „Při re- by nebyla tolik finančně náročnovaci samozřejmě respektujeme ná,“ dodává na závěr Krupičková.
původní krytinu, tedy břidlicové (zámek)

KULTURA A VOLNÝ ČAS
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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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