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Dopravní hřiště na Kamenické
postupně ožije

Město se pustilo do úpravy prostoru na Kamenické ulici, kde
byly před cca 9 lety vybudovány základy dětského dopravního
hřiště. To by mělo v budoucnu sloužit k dopravní výchově.

Zimní provoz Aquaparku Děčín 25m bazén, ve kterém je v zimním
je v plném proudu. Děčín je v po- období voda teplá 27 -28 stupňů
„Dětské dopravní hřiště tak vel- hřiště v Podmoklech, jsou v dob- rovnání s ostatními městy co se Celsia. Venkovní 25m bazén je v
ké město jako je Děčín potřebuje. rém stavu. Firma Walli zde pro- plaveckých bazénů týče na špici. provozu každý den od 10 do 20
Mrzí mě, že se v pracích, které za- vedla nové vodorovné dopravní Celoročně je možné využívat kro- hodin. (ds)
čaly před lety, nepokračovalo. Pro- značení.
mě kryté plavecké haly i venkovní
to jsme se rozhodli postupně tento „Na jaře bychom rádi v pracích na
prostor upravit a dovybavit tak, hřišti pokračovali. Chystáme instaaby mohl plně sloužit svému úče- laci svislého dopravního značení,
lu,“ vysvětlil náměstek primátora oplocení areálu a podle finančních
Pavel Sinko.
možností také vybudování jed- Město se pokusí získat dotaci z Operačního programu životní
Středisko městských služeb pro- noduchého zázemí pro správce a prostředí na projekt Liniová izolační zeleň v Děčíně.
stor na Kamenické ulici vyčistilo, uživatele hřiště. Na úplný závěr
Pokud peníze dostane, vysa- na projektovou dokumentaci,
odvezlo odpad. Komunikace a bychom také rádi dodělali povrch dí dřeviny kolem některých technický dozor nebo propagachodníky postavené před 9 lety dvou přilehlých víceúčelových ulic a oddělí tak obytné zóny ci. Žádost o dotaci město podá
jako náhrada za původní dopravní hřišť,“ doplnil Pavel Sinko. (romi) od zdrojů znečištění ovzduší. v listopadu. (romi)
Pro záměr výsadby zeleně tvořící tzv. zelený filtr se začaly
připravovat podklady již v roce
Bc. Pavel Krňák
2009 a do současnosti prošel
projekt několika úpravami. PoTř. Čs. legií 1083/10
registrovaný optometrista
čítá se s výsadbou zeleně podél
statut zdravotnického zařízení 405 02 Děčín IV
komunikací Teplická, Kamenická, dále v ulicích Myslbekova, Prokopa Holého a Ruské.
Pracovní skupina vybírala lokality pro výsadbu zeleně také
podle podmínek dotačního
titulu, které určují uznatelné
náklady. Realizace projektu
www.optikakrnak.cz
Tel.: 412 531 434
je vyčíslena na 8,278 milionů
korun a zahrnuje mimo jiné
vyšetření zraku, aplikace kontaktních čoček,
výkopové práce, zásypy, zevelký výběr brýlových obrub
minu, kůly, kontejnery. Město
má šanci získat až 90% nákladů, kam lze zahrnout i náklady
Foto: Zdeněk Čvančara

Město chce dotaci na výsadbu zeleně

oční optika
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Projekt Restart
Dokument o postavení Děčínska

Okresní hospodářská komora
Děčín je členem či spolupracujícím prvkem několika subjektů,
jejichž povaha a aktivity odpovídají poslání a cílům komory a
jakýmkoliv způsobem se dotýkají
podnikatelské obce. Vedle mezinárodních partnerství (Unie hospodářských komor Labe - Odra,
Wirtschaftskammer
Dresden,
Industrie- und Handelskammer
Dresden), neregionálních vztahů
(Krajská hospodářská komora
Ústeckého kraje, Národní asociace pro rozvoj podnikání) jde zejména o okresní měřítko, kde velké aktivity jsou vyvíjeny zejména
v Hospodářské a sociální radě
okresu Děčín. Toto uskupení je
reprezentací představitelů obcí,
měst, zaměstnavatelů a jiných
uskupení, jejichž společným zájmem je povznesení hospodářské, sociální i kulturní úrovně
okresu. Zástupci jižní i severní
části okresu se pravidelně schází
k tomu, aby z jejich úst společně
zaznívaly výzvy k různým opatřením a aktivitám přinášejícím
z Ústeckého kraje či dokonce z
vlády ČR pozitiva pro občany
regionu. Jde o běh na delší než
dlouhou trať a mnohdy je nutno

konstatovat malý efekt realizovaných aktivit. Přesto však se jedná
o jedinou širokou platformu reprezentující celý děčínský okres.
Okresní hospodářská komora
se v této společnosti angažuje
zejména v otázkách podnikání,
dopravní obslužnosti dopadající
na hospodářskou prosperitu regionu, v otázce středního odborného školství a s tímto spjatými
problémy. Stala se tak spolutvůrcem velmi důležitého strategického dokumentu, který nese
velmi výmluvný název „Ohrožené Děčínsko“. Tento materiál je
esencí možností, výhod, priorit a
naopak stinných stránek regionu
a záměrně strohá forma slohu by
měla posloužit k tomu, aby okres
byl pro každého pochopen nejen
jako okraj Ústeckého kraje a ČR,
ale jako specifické místo, v němž
spí velký potenciál a které je
mnohdy nespravedlivě chápáno,
hodnoceno a pozorností či financemi dotováno. Materiál je pro
všechny k nahlédnutí nebo k náZPRÁVA
slednému okomentování umístěn TISKOVÁ
Jeden z takových projektů při- kromě internetových stránek, inProjektu Restart
na webové stránce: www.hsr-uk. pravila
i krajská pobočka Úřadu formačních letáků a informací krze
cz/hsr_decin_dokumenty.html práce
Po delší České
době se počet
nezaměstnaných
v Českénad
republice
dostal do sestupné
tendence,
ale bohužel zástuprepubliky
v Ústí
jednotlivá
média
dozvěděli
není nikdo schopen říci na jak dlouho. Z takových důvodů vznikají různé projekty na podporu
nebo přímo: www.hsrd.cz
Labem
pod
názvem
Projektztrátou
Re-zaměstnání.
ci zaměstnavatelů z regionu Děčín,
zaměstnanosti
a pomoc
osobám ohrožených
start.
Úkolem Restartu je pomoci Litoměřice, Teplice a Ústí nad LaJeden z takových projektů připravila i krajská pobočka Úřadu práce České republiky v Ústí nad Labem pod
názvem Projektohrožených
Restart. Úkolem Restartu
je pomoci osobám
ztrátou zaměstnání
osobám
ztrátou
za- ohrožených
bem dozvěděli
i nav zahajovací tisrestrukturalizovaných podnicích nebo odvětvích. Jedná se především o individuální školení, rekvalifikace a
městnání
v zaměstnavatelům.
restrukturalizovaných
kové
konferenci,
se zúčastnilo
příspěvky na mzdy
Projekt Restart byl spuštěn
v červnu
letošního roku akteré
k poslednímu
srpnu do něj vstoupilo
účastníků, z nichžJedná
již 22 našlo
nové uplatnění.
Tyto výsledky se
podnicích
nebo79odvětvích.
sena trhu30práce
zástupců
zaměstnavatelů.
K jedpodařilo dosáhnout i díky tomu, že Úřad práce ČR přistoupil k registraci účastníků ještě před samotným
především
o projektu
individuální
školení,
notlivým
zahájením realizace
ze strany společnosti
S-COMP Centre
CZ s.r.o.. bodům přednesli své referekvalifikace
a příspěvky
mzdy
ráty
na otázky
odpovídali
S výsledky dosavadního
fungování projektuna
a jeho
využitím, se
kroměainternetových
stránek,
informačních zástupci
letáků a informací krze jednotlivá média dozvěděli zástupci zaměstnavatelů
z regionu
Děčín, Litoměřice,
zaměstnavatelům.
Úřadu
práce
České
republiky v Ústí
Teplice a Ústí nad Labem dozvěděli i na zahajovací tiskové konferenci, které se zúčastnilo 30 zástupců
Projekt
Restart
byl
spuštěn
v
červnad
Labem
a
společnosti
zaměstnavatelů.
K
jednotlivým
bodům
přednesli
své
referáty
a
na
otázky
odpovídali
zástupci
Úřadu
práceS-COMP
krajského zastupitelstva a spo- České republiky v Ústí nad Labem a společnosti S-COMP s.r.o., která projekt realizuje.
lečně podpořili revokaci usne- nu letošního roku a k poslednímu s.r.o., která projekt realizuje.
Závěrem do
je potřeba
že celkově bude
projektu Restart do září
2012, kdy bude
Podpořeno
srpnu
nějdodat,
vstoupilo
79 vúčastníZávěrem
jeukončen.
potřeba
dodat, že
sení. (smk)
celkem 400 účastníků z nichž 200 nalezne uplatnění na trhu práce v novém dotovaném zaměstnání.
ků,
z nichž již 22 našlo na trhu prá- celkově bude v projektu Restart
ce
nové uplatnění. Tyto výsledky se do září 2012, kdy bude ukončen.
Bližší informace o projektu a jeho využití se dozvědí zájemci na webových stránkách www.projekt-restart.cz
podařilo dosáhnout i díky tomu, že Podpořeno celkem 400 účastníků z
Úřad práce ČR přistoupil k registra- nichž 200 nalezne uplatnění na trhu
ci účastníků ještě před samotným práce v novém dotovaném zaměstzahájením realizace projektu ze nání.
strany společnosti S-COMP Centre
Bližší informace o projektu
CZ s.r.o..
a jeho využití se dozvědí záS výsledky dosavadního fungo- jemci na webových stránkách
vání projektu a jeho využitím, se www.projekt-restart.cz (úpul)

Zastupitelé chtějí revokaci usnesení
o slučování škol
Zastupitelstvo statutárního
města Děčín vyzývá v zájmu
fungování středních škol Ústecký kraj k revokaci usnesení
o slučování Gymnázia Děčín s
Evropskou obchodní akademií
Děčín a Střední průmyslovou
školou strojní a dopravní v Děčíně se Střední průmyslovou
školou stavební.
Na zastupitelstvu vystoupil
zástupce studentů gymnázia s
návrhem, aby vedení města se
studenty vystoupilo na jednání

Po delší době se počet nezaměstnaných v České republice dostal
do sestupné tendence, ale bohužel není nikdo schopen říci na jak
dlouho. Z takových důvodů vznikají různé projekty na podporu
zaměstnanosti a pomoc osobám ohrožených ztrátou zaměstnání.

strana 3

ZPRAVODAJSTVÍ

KRÁTKÉ ZPRÁVY

KRÁTKÉ ZPRÁVY

Rada schválila plán
zimní údržby

Komunitní plánování
v praxi

Na svém posledním jednání rada
města schválila Plán zimní údržby
místních komunikací města pro období 2011/2012. Plán vychází z upraveného operačního plánu loňského
roku, kde se použil model údržby po
lokalitách. Úklid se provádí nejprve
na trasách městské hromadné dopravy, poté podle pořadí jednotlivých
lokalit. Tato změna v určitých částech města podstatně zkracuje dobu
údržby. Schválený plán zimní údržby
s grafickou podobou je umístěn na
webových stránkách města.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví připravil na 1. listopad konferenci
pod názvem „Komunitní plánování v
praxi.“ Koná se na děčínském zámku pod záštitou primátora města. Je
zaměřená na sociální oblast. Po dobu
konání konference probíhá v přilehlých prostorách sálu prezentace organizací. Podrobný program je k dispozici na portálu komunitního plánování
www.komunitni.mmdecin.cz

Na sjezdu na Nový
most je závada

Děčín vystoupí
ze SESO

Na sjezdu z Kamenické ulice na
Nový most je závada, kterou správce mostu Ředitelství silnic a dálnic
Chomutov reklamuje u dodavatele.
Termín oprav zatím není znám.

Město ukončí k 31.12. 2011 členství
v Severočeském sdružení měst a obcí
(SESO). Důvodem pro toto rozhodnutí je, že účel sdružení je obdobný
jako u sdružení Svazu měst a obcí
České republiky, kde je Děčín rovněž
členem. Ukončením členství v SESO
město ušetří členský poplatek cca 80
tisíc korun. V nedávné době členství
ve sdružení ukončila také města a
obce: Most, Teplice, Chlumec, Košťany, Lom a Malé Žernoseky. Více
k činnosti Severočeského sdružení měst a obcí, které vzniklo v roce
1993, na www.seso.cz

Neukázněný
řidič znečistil ulice
města

Přes snahu městské i státní policie
se nepodařilo zjistit totožnost řidiče,
který znečistil značnou část města
svým poškozeným vozem, z kterého
vytékal olej. Hasiči museli vozovku
zasypat skoro 300 kg sorbentu. Městu tak vznikly nemalé finanční náklady na úklid silnice. Pokud by se viník
našel, bude muset náklady spojené s
vyčištěním ulic zaplatit.

Pro občanský průkaz
od ledna do Děčína
Podle novely zákona o občanských
průkazech musí od ledna 2012 obyvatelé okolních měst pro občanský
průkaz do Děčína. Ten je totiž obec
s rozšířenou působností a podle novely musí občanské průkazy vydávat
právě tyto obce. Obyvatelé Jílového,
České Kamenice a Benešova nad
Ploučnicí tak budou muset od nového roku žádat o vystavení občanského průkazu v Děčíně.

Vánoční stromy
budou tři
Po první adventní neděli se město
rozzáří vánoční výzdobou. Velký vánoční strom se rozsvítí na Masarykově náměstí v neděli 27. listopadu v 17
hodin. Společně s tímto stromem se
rozsvítí také vánoční výzdoba na pravém břehu Labe. Levý břeh rozsvítí
vánoční strom na Husově náměstí a
před hlavním nádražím v pondělí 28.
listopadu. K vánoční výzdobě města
neodmyslitelně patří také nasvícení
kašen a Tyršova mostu.

Sběr tetrapaků
pokračuje
Sběr nápojových kartonů neboli
tetrapaků probíhá vždy první neděli v měsíci. Tentokrát je třeba
oranžové pytle k nádobám na třídění odevzdat 6. listopadu. Pytle
sváží společnost Kovošrot Group
CZ a.s.

Za měsíc se rozsvítí vánoční strom

Masarykovo náměstí přiláká vánoční atmosféru. Tradiční rozsvěcení vánočního stromu tentokrát doprovodí Petra Černocká a
pěvecké sbory Gymnázia Děčín.
I v letošním roce zahájí adventní
Vánoce jsou spojené s charitou
čas vánoční trhy na Masarykově a ani děčínské rozsvěcení stromu
náměstí, které budou doprováze- nebude jiné. Každý, kdo by chtěl
ny kulturním programem. Těšit zpříjemnit Vánoce dětem ze sose na ně mohou obyvatelé města ciálně vyloučených rodin, azyposlední listopadový víkend. Pro lových domů, dětských domovů
návštěvníky pořadatelé připravili třeba i malým dárkem, bude mít
nejen stánky se zajímavým zbo- možnost. Po oba dny bude na
žím, ale ve spolupráci se Střední pódiu připraven koš, do kterého
školou zahradnickou a zeměděl- může každý dárek vložit. Ty poskou Antonína Emanuela Komer- tom poputují dětem, které nemase také kreativní dílnu pro děti, jí takové štěstí. „Chtěli bychom
kde si budou moci vyrobit vánoč- pomoci nízkoprahovým centrům,
ní svícen nebo dekoraci z přírod- azylovým domům apod. Proto
ních materiálů. Atmosféru Vánoc jsme se rozhodli uspořádat sbírku,
dokreslí betlém, který vznikne za která pomůže zajistit nejen hračpomoci žáků Střední školy lodní ky, ale také různé didaktické podopravy a technických řemesel můcky, pastelky, či bloky pro děti
Děčín a zvířátek ze ZOO Děčín. z vyloučeného prostředí,“ řekla
Na podiu se vystřídají malí i vel- Hana Cermonová, náměstkyně
cí umělci. Zazní koledy v podání primátora. Dárky budou rozděleučitelů Základní školy Na Stráni, ny podle potřeby a předány předvystoupí děti z tanečních kroužků staviteli města.
Domu dětí a mládeže na Teplické
Pořádání akce je spojené s fiulici, pobavit nás přijde kapela nančními náklady a její uskutečABBA revival, část muzikantů nění je možné pouze díky sponze skupiny Fešáci zahrají vánoč- zorům, kteří se podíleli nejen na
ní písně. Těsně před rozsvícením finančním zajištění akce, ale také
vánočního stromu vystoupí Petra poskytli dárky pro děti v nouzi.
Černocká, která jistě potěší všech- Největší díky tedy patří firmě GA
ny malé i velké. O zakončení celé- Energo technik, SaM, Termo Děho programu se postarají zpěváci čín,Hudy sport a dalším. S techpěveckých sborů Gymnázia Dě- nickým vybavením a zázemím pro
čín, kteří zazpívají nejkrásnější kreativní dílnu pomohli motorkáři
vánoční koledy.
z klubu Black schadows. (smk)

Věcná břemena
za nové ceny
Město přehodnotilo Zásady zřizování věcných břemen na svých
nemovitostech a provedlo v nich
úpravy. Novela Zásad schválená
zastupitelstvem je platná od 20.října 2011. Vedení města přehodnotilo především výši úhrad za zřízení
věcného břemena na nemovitostech
města. Při stanovení nových cen
vycházelo město ze souhrnného
znaleckého posudku pro stanovení
výše úhrad za zřízení věcného břemene při umisťování inženýrských
sítí, či práva chůze a jízdy v rámci
obce Děčín na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Děčín, dle
platného zákona a vyhlášky, a to
na jednotlivých druzích a zároveň
podle účelu využití hlavní stavby na
pozemku.

Nové zásady pro
poskytování dotací

Pro poskytování účelových dotací
v oblasti sociálních věcí, kultury a
sportu město vypracovalo zcela nové
společné zásady. Ty upravují legislativní rámec, poskytování dotace, uzavření
smlouvy a její vyúčtování, poskytování dotací, vymezují příjemce, upravují
podávávání žádostí a průběh dotačního
řízení. Zásady schválilo zastupitelstva
v říjnu a budou zveřejněny na webových stránkách města.

Na Pravčické bráně
končí sezona
Posledního října je naposledy otevřen
areál Pravčické Brány a výletního zámečku Sokolí Hnízdo. Další sezona
bude zahájen až prvního dubna 2012.
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Pravda o tajné chodbě

Správa Zámku Děčín, p.o. by touto cestou ráda uvedla na pravou míru smyšlené informace o údajném objevu jakési tajné chodby
pod Labem. Informace pochází z článku, který bez jakéhokoli komentáře či vyjádření otiskl lokální týdeník. Článek, podepsaný
pseudonymem J. Drahoňovský, rozpoutal ve městě intenzivní diskuzi, proto musíme odpovědět poněkud obšírněji.
Ze zámku skutečně jedna pod- tvrzení, že tehdejší majitel Děčína zatajovat, zůstává nejasné. S tak stačí si prohlédnout různá diskuszemní chodba vede. Jde o novo- byl při obléhání zabit. O Rudolfo- úžasnou legendou by bylo o vy- ní fóra na internetu. Zaregistrujete
dobý průraz zámeckou skálou, vi z Bünau sám autor píše, že Dě- sokou návštěvnost a zájem médií desítky příspěvků od pánů jejichž
který ústil v severní části býva- čín roku 1628 naprosto regulérně postaráno. Už jen pro úplnost je příjmení podivuhodnou shodou
lého parku. Nic tajného na něm prodal. Veškerý svůj majetek si třeba dodat, že archeologický prů- okolností začíná na Dra-. Všem je
ovšem není. Vojáci tudy s oblibou při tom v klidu a bez jakýchkoli zkum probíhal výhradně v mís- společná stejná slovní zásoba, styutíkali na pivo, party odvážných omezení odstěhoval. Noční plí- tech, kterých se dotkne stávající listické obraty a žlučovitá averze
kluků naopak skrz něj pronika- žení a tajné vynášení je jen dílem rekonstrukce. Po žádné chodbě v vůči příspěvkové organizaci Záli do sklepení tehdy uzavřeného bujné fantazie. Podobně může- hlubinách nikdo nepátrá.
mek Děčín. Vzhledem k velkému
zámku. Jinou chodbu nenašel ani me potvrdit, že horníci z Krupky Všechny milovníky tajných cho- ohlasu, jehož se „panu Dra-“ nyní
autorem vzpomínaný speleolo- skutečně kutali sklepy v zámecké deb proto musíme zklamat – stali podařilo dosáhnout, je zřejmé, že
gický průzkum, který se údajně skále. Žádný výslechový protokol se jen obětí neobratné manipula- se v dohledné době můžeme těšit
ztratil. Ve skutečnosti je kdykoli k ohledně záhadného onemocnění ce. Ke klamání veřejnosti bohužel na další pokračování jeho fannahlédnutí na správě zámku.
ovšem neexistuje. V případě, že velkou měrou přispěl také týdeník tastických příběhů. Po údajném
Stejně flexibilně pracuje autor s ho snad „pan Drahoňovský“ kdesi Princip, který se rád chlubí, že je pokladu ze zlatých zubů a tajné
pravdou také v případě historic- objevil, budeme jen rádi, pokud jeho dobrým zvykem dát druhé chodbě se tak možná dozvíme, že
kých „faktů“. Děčínský hrad byl jej zveřejní.
straně prostor k vyjádření. V tom- správa zámku pokoutně nalezla
skutečně roku 1444 dobyt a vy- Pokud první polovina článku zá- to případě tak evidentně neučinil. a zatajila například hrob sv. Mepálen. Žádná kronika ani dobový měrně zkresluje historická fakta, Svou serióznost a zodpovědnost toděje nebo jantarovou komnatu.
pramen ovšem neví nic o maza- druhá přináší už jen nepodlože- vůči čtenářům bez problémů vy- Doufejme, že se před zveřejněním
ném útěku hradního pána a jeho né blouznění o jakémsi temném měnil za touhu po senzaci.
takových zaručených zpráv někdo
posádky. Ve skutečnosti tomu spiknutí. Proč by ovšem zámek
alespoň zamyslí. (ik)
bylo právě naopak. Moderní his- měl existenci tak zajímavého obPokud se ptáte, proč někdo vytoriografie se vesměs shoduje v jektu, jakým by byla tajná chodba, mýšlí tak zašmodrchaná obvinění,

INTERNET PRO KAŽDÉHO
PŘIPOJENÍ PŘES OPTICKÉ VLÁKNO
NEBO BEZDRÁTOVÉ POJÍTKO

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 o údajném sestěhovávání nebere
pověřil Městskou policii Děčín, na lehkou váhu a snaží se vždy
aby informace od občanů, které ověřovat, zda se zakládají na pravse budou možného sestěhovává- dě.
ní nepřizpůsobivých týkat, vždy
„Na místě je zmínit, že Děčín
ověřovala. „Stalo se tak i v pří- není jediným městem, ve kterém
padě Děčína VI. Hlídka městské se šíří informace o masovém stěpolicie na místě zjistila skutečný hování nepřizpůsobivých. Podobstav, hovořila s řadou obyvatel né signály máme i z mnoha jiných
předmětného panelového domu i měst a obcí, ani tam ale nejde o
domů okolních a výsledek je stále informace potvrzené,“ upřesnil
stejný.
primátor.
K žádnému cílenému sestěhoMožnosti měst, jak cílenému
vávání nepřizpůsobivých nedo- sestěhovávání zabránit, jsou ale
chází. V Děčíně VI jde o běžnou velmi omezené, opora v zákoně v
migraci v rámci města. Do jed- tomto případě chybí. Přesto, ponoho panelového domu se pře- kud by existoval jasně potvrzený
stěhovalo pouze několik rodin z signál, bude město v rámci stávaBoletic a jiných městských částí jící legislativy vyvíjet na majitele
našeho města. Pokud se do Dě- objektů, které by mohly být cílem
čína stěhují lidé z jiných měst a sestěhování nepřizpůsobivých obobcí, jde vždy pouze o jednotlivé čanů, maximální tlak, aby nedošlo
rodiny, nejde rozhodně o nijak k možnému narušení bezpečnosti
masový jev,“ vysvětlil primátor. a pořádku ve městě obecně. (tp)
Dodal, že vedení města informace

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

Město natřelo stromky na Kvádrberku Na zledovatělém chodníku
Přípravkem, který způsobí zapáchání dřevin v teplé místnosti, je třeba chodit opatrně
nechalo město natřít jehličnaté stromy na Kvádrberku. V posledních letech se totiž rozmohly krádeže dřevin před vánocemi.
Při kontrolách v parku Kvádrberk bylo zjištěno, že dochází k
častým ztrátám keřů a stromů,
které jsou nově vysazeny, aby
do budoucna tvořily příjemné,
klidné prostředí pro návštěvníky a obyvatele města. Ale nejen
díky ztrátám dochází k úbytku
dřevin v parku, ale v posledních
letech se také rozmohlo vyřezávání mladých jedlí, borovic a
smrků na vánoční stromy.
V souvislosti s nastávajícími
vánočními svátky se město Děčín rozhodlo, že natře jehličnaté dřeviny v parku preventivně

přípravkem, který po umístění
dřevin do teplé místnosti bude
ostře zapáchat.
Žádáme také občany, aby se
při návštěvě parku chovali ohleduplně k výsadbám.
V parku dochází k vytahování
kolíků od výsadeb (zřejmě slouží jako aport pro psy).
U dřevin bez označení pak
snadno dojde k jejich pošlapání nebo poničení při údržbě.
Jakékoliv zpozorování ničení
je možné nahlásit na linku 156.
(mm)

Žádat o odškodnění za zranění na zmrzlém chodníku může jen
ten, kdo šel dostatečně opatrně. Na základě případu muže, který
kvůli úrazu žaloval majitele chodníku, o tom rozhodlo kolegium
Nejvyššího soudu.
Když chodec nebere v úvahu, že přibylo, jelikož důsledný úklid
je chodník namrzlý a neposypa- komunikací není v možnostech
ný, nemůže pak v případě úrazu obcí. Za úraz na komunikaci tak
očekávat, že dostane odškodnění. zřejmě může chodec čekat od„Pokud totiž vstupuje na chodník, škodnění pouze v případě, že se
který nese znaky zimního počasí, po vstupu na chodník náhle změpak se musí chovat podle této si- ní počasí a cesta se náhle zasněží
tuace, která je mu předem známa a nebo namrzne. Chodec tedy při
té přizpůsobit pohyb a své chová- vstupu na neupravenou komuniní," vysvětlil Petr Knötig, mluvčí kaci musí předpokládat nebezpečí
Nejvyššího soudu. Od roku 2009, a uzpůsobit tomu chůzi. Nárokokdy zodpovědnost za údržbu ko- vat odškodnění tak může jen v přímunikací nese majitel, tedy pře- padě úrazu za nepředvídatelných
vážně obce, úrazů na chodnících okolností. (mm)

Podmokelská ulice je částečně uzavřena

Od pondělí 17.10.2011 došlo k otevření provozu ve směru Teplice – Liberec. Zároveň v tomto termínu došlo k uzavření opačného
směru, tzn. Liberec – Teplice.
Objízdná trasa pro nákladní ku se silnicí č. I/30 po městské
dopravu -transit
okruhu, ul. Hrnčířská, Důlce, Hove směru Teplice - Děčín, Liberec ření, Krusnohorská, Sociální péče,
(křižovatka silnice č.I/13 a I/30 Božešická, Všebořická, Havířská
u Obce Chlumec) vedena po sil- na křižovatku se silnici č. I/13 a
nici č. I/13 směr Tesko a dále po I/13 Chlumec směr Teplice
městském okruhu po silnice I/30
, ul. Havířská, Všebořická, Bož- Objízdná trasa pro osobní dotěšická, Sociální péče, Krušno- pravu a dopravní obsluhu
horská, Hoření, Důlce, Hrnčířská, II. etapa: bude vedena ze silnice
na silnici č. I/62 ul. Přístavní směr č. I/13, ul. Podmokelská, po místDěčín
ní komunikaci ul. Čs.mládeže,
Teplická zpět na silnici č. I/13 ul.
ve směru Liberec - Teplice vedena Teplická
z nového mostu v Děčíně, silnici
č. I/13 sjezdem vlevo po ul. Před- Při rekonstrukci vozovky byla
mostí na silnici č. I/62, ul. Ústecká zjištěna havárie plynu. (mm)
přes Ústí nad Labem na křižovat-
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Nácvik hašení požáru zámku
Taktické cvičení, jehož námětem bylo hašení požáru střechy Děčínského zámku s vybudováním dálkové dopravy vody pomocí
čerpadel ze Zámeckého rybníka, vyrušilo možná na hodinu některé obyvatele města z odpoledního klidu nebo procházky Dlouhou jízdou ve středu 19. října, protože tolik záchranářských vozidel v prostoru zámeckého areálu ještě asi neviděli.
A ačkoliv voda z hadic nedopa- ného v tomto případě děčínskými
dala na střechu historické chlouby profesionálními příslušníky hasičměsta, ale pouze do Medvědího ského záchranného sboru, členy
příkopu, cvičení prověřilo koor- dobrovolné hasičské jednotky ze
dinaci tří složek integrovaného Starého Města a strážníky městské
záchranného systému, zastoupe- policie. (lsz)

Děčín navštívili velvyslanci
Francie a Británie

Britská velvyslankyně Sian MacLeod a francouzský velvyslanec
Pierre Lévy se setkali s romskými pracovníky neziskové organizace Sdružení pro probaci a mediaci v justici a se zástupci státní
správy a místní samosprávy.
Přispívají tak k tomu, aby se nezvyšovaly počty vězňů v již beztak
přeplněných věznicích, pomáhají
předcházet opakování trestné činnosti. Jsou to vyškolení laici, kteří
díky své znalosti lokální komunity
a kulturní blízkosti dokážou např.
nalézt klienta, který nereaguje na
úřední obsílky, a vysvětlit mu, co
se od něj požaduje a co mu hrozí.
Sdružení pro probaci a mediaci
Primátor města přivítal 19. října
v
justici, o. s. zavedlo v České rev obřadní síni města francouzského
publice
službu romský mentoring
velvyslance Piera Lévy, britskou
velvyslankyni Sian MacLeod, již před sedmi lety. Od té doby vypředsedkyni Sdružení pro probaci školilo přes sto romských mentorů,
a mediaci Dagmar Doubravovou, kteří pracovali s více než tisíci klizástupce z ministerstva vnitra a enty ve 27 městech s úspěšností 50
další hosty. Důvodem návštěvy – 60 %. Do konce letošního roku
Děčína byl přístup města k řešení plánuje tato organizace vyškolit
situace ve vyloučené lokalitě Bo- ještě minimálně dvacet romských
letice nad Labem. „Úzce zde spo- mentorů v severních Čechách a
lupracuje městská samospráva, přispět tak na zlepšení situace na
městská policie, středisko Probační Šluknovsku i v dalších lokalitách.
a mediační služby a Sdružení pro Sdružení se dlouhodobě daří získáprobaci a mediaci v justici, působí vat finanční prostředky z různých
zde romští mentoři a romští asis- zdrojů například od Probační a
tenti prevence kriminality, funguje mediační služby ČR a Ministerstva
nízkoprahové centrum. Tato spolu- vnitra. (smk)
práce je výborným příkladem pro
ostatní, “ řekla Dagmar Doubravová ze Sdružení pro probaci a mediaci v justici. Devět děčínských
Romů na setkání hovořilo o své
nesnadné práci romských mentorů, kteří mají za úkol motivovat
romské klienty Probační a mediační služby, aby splnili podmínky
uloženého alternativního trestu.

ZŠ Komenského pokračuje v adopci opičky
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okem je naše základní škola adoptivním rodičem malé
miko. Ve volné přírodě žije v tropických lesích Jižní Ameriky.
n ji můžete spatřit v pavilonu u budovy zooškoly.

ŠKOLSTVÍ

ŠKOLSTVÍ

Parlament dětí a mládeže v Děčíně

ZŠ Komenského
pokračuje v adopci opičky
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Konkursní řízení - MŠ Májová

Rada města Děčín vyhlašuje
Dům dětí a mládeže Děčín připravuje na měsíc leden plenární
zasedání Městského parlamentu dětí a mládeže. Cílem je revita- konkursní řízení v souladu s §166
lizovat tento projekt a podpořit tak základní myšlenku, kterou je odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středparticipace dětí a mládeže na věcech veřejných.
ním, vyšším odborném a jiném
Na některých základních školách Bohužel se DDM Děčín nesetká- vzdělávání (školský zákon), v
v Děčíně již školní parlament či vá s velkým ohlasem ze stran škol, platném znění a podle § 3 vyhlášobdobnou jeho formu mají žáci kde školní parlament nemají a vět- ky MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o
a studenti se tak zapojují to celé šina si jich zatím hraje na mrtvého náležitostech konkursního řízení a
řady školních činností.
brouka. Je to však škoda, jelikož konkursních komisích, a na záklaMají možnost vytvářet vlastní dětský parlament nabízí studen- dě požadavků stanovených Radou
akce, zájmy a aktivity pomocí tům a dětem celou řadu možnos- města Děčína na výkon činnosti
svých sil a školy je realizovat. Cí- tí a zkušeností, nejen jak vyplnit ředitele/ředitelky příspěvkové orlem Městského parlamentu dětí a aktivně a smysluplně svůj čas, ganizace
mládeže je navázat kontakty s již ale naučí se mnoho potřebného
existujícími parlamenty na ško- pro život - svědomitost, týmovou Mateřská škola Děčín XXXII,
lách a pomoci je vytvořit tam, kde spolupráci, samostatnost, zodpo- Májová 372, příspěvková organinejsou.
vědnost, jednání s lidmi, rétoriku zace
V začátcích padá hlavní práce a další sociální dovednosti.
na koordinátorovi, v budoucnu by
Věříme však, že projekt Měst- Požadavky:
si pak ale sami studenti měli plně ského dětského parlamentu v Dě- - předpoklady pro výkon činnosti
dětský parlament řídit na všech číně vyjde a na plenárním zasedá- ředitele/ředitelky školy stanovejeho pozicích a organizačních ní bude většina škol a mládeže z né § 5 zákona č. 563/2004 Sb., o
složkách - zastupitelstvo, rada, ostatních neziskových organizací pedagogických pracovnících a o
předseda či starosta chcete-li.
Děčína. (dam)
změně některých zákonů, v platném znění
- znalost problematiky řízení školství a školských předpisů
- občanská a morální bezúhonnost
Drůbež Červený Hrádek,firma Dráb,opět prodává slepičky snáškových
- dobrý zdravotní stav
plemen Tetra hnědá a Dominant žíhaný,kropenatý,černý,žlutý a bílý.Sle- organizační a řídící schopnosti
pičky pouze z našeho chovu!!Neprodáváme kuřice ale slepičky těsně před

šního září se pro naši roztomilou opičku podařilo mezi žáky a
vybrat úctyhodných 13 000 Kč.

Již čtvrtým rokem je naše základní škola adoptivním rodičem malé

m“ i „velkým“
opičky sponzorům
kalimiko. děkujeme.
Ve volné přírodě žije v tropických lesích Jižní Ame-

riky. V ZOO Děčín ji můžete spatřit v pavilonu u budovy zooškoly.

Během letošního září se pro
naši roztomilou opičku podařilo mezi žáky a vyučujícími
vybrat úctyhodných 13 000 Kč.
Všem „malým“ i „velkým“
sponzorům děkujeme.

Prodej slepiček

snáškou.
Stáří slepiček 18-20 týdnu - cena 138-148 Kč / ks, starší 20 týdnů-155 Kč/
ks Prodeje se uskuteční :

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

728605840

V Praze se konal 15. ročník celostátního finále přehlídky řemesel.

V červnu letošního roku se zúčastnili žáci nynější 5.B ze ZŠ Na Stráni soutěže škol na děčínském zámku. V konkurenci asi 25 tříd zvítězili a za odměnu získali výlet na Zámek Velké Březno. Ten si prohlédli
18.10.2011. Sám hrabě Karel Maria Chotek se vrátil s dětmi v čase,
seznámil je s hraběcím životem a zadal spoustu nových úkolů...

cviku Josef Boček a učitelé odborných předmětů Ing. Jana Hradcová a Ing. Zbyněk Hradec.
V silné konkurenci žáci Střední
školy řemesel a služeb obsadili
krásné páté místo.
(SŠ Ruská)

PODZIMNÍ SLEVA až - 6000,- Kč

728165166

Keramická dílna
na ZŠ Dr. M. Tyrše
vzkvétá

Truhláři byli úspěšní v celostátním finále
V kategorii oboru truhlář Ústecký kraj reprezentovali Jan Smetánka a Václav Spilka ze Střední
školy řemesel a služeb Děčín.
Soutěž se skládala z teoretické
a odborné části. Na soutěž žáky
připravoval učitel odborného vý-

415740719

V pátek 14. 10. zavítalo do školní
družiny Vojanova divadlo Ahojky
s klaunem Álou s pořadem Groteska aneb Jak začal film.
V tomto představení nebyly děti
pouhými diváky, ale mohly děj
ovlivňovat, takže o legraci a zábavu nebyla nouze. (šd Vojanova)

Díky Nadaci ČEZ se keramická
dílna naší školy rozvíjí i nadále.
S úspěšným projektem „Keramickou tvorbou k harmonizaci osobnosti“ jsme získali 69.000,- Kč,
které nám umožnily vybavit dílnu
krásným dřevěným nábytkem a
nakoupit materiál a pomůcky pro
šikovné ruce keramických nadšenců. Velice si vážíme této podpory,
bez níž by dílna ani nevznikla.
(ZŠ Dr. M. Tyrše)

Předpokládaný nástup:
01.02.2012

vzdělání
- doklad o průběhu všech zaměstnání a délce praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem
- životopis
- koncepce rozvoje školy v maximálním rozsahu 5 stran strojopisu
formátu A4
- výpis z rejstříku trestů (ne starší
3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání
- čestné prohlášení podle § 4 odst.
3 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění
- lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu činnosti ředitele (ne
starší 2 měsíců)
Veškeré doklady musí být originály nebo úředně ověřené kopie.
Přihlášky s uvedenými doklady
zasílejte doporučeně (nebo osobně) na adresu: Statutární město
Děčín, se sídlem Magistrát města
Děčín, odbor školství a kultury, k
rukám vedoucí odboru školství a
kultury, Mírové nám. 1175/5, 405
38 Děčín IV.
Přihlášky se podávají nejpozději
do 16.11.2011 do 15,00 hodin. Pro
přijetí přihlášky je rozhodující datum a čas doručení.

Na obálce uveďte:
Obsahové náležitosti přihlášky: „KONKURSNÍ ŘÍZENÍ
- přihláška ke konkursnímu řízení - MŠ Májová - neotvírat“
- doklady o nejvyšším dosaženém

ÚTERKY S VĚDOU
KAŽDÉ PRVNÍ ÚTERÝ V MĚSÍCI

MGR. ONDŘEJ VOTAVA, PH. D.

ATMOSFÉRA
Z POHLEDU
FYZIKA A
LETCE
1. 11. 2011 V 15:00 ČVUT DĚČÍN
DALŠÍ PŘEDNÁŠKA:
6.12.2011- NAD PAMPOU SA BLÝSKÁ: KOSMICKÉ ZÁŘENÍ REKORDNÍCH ENERGIÍ

GARANCE ČESKÉ VÝROBY !

Střední průmyslová škola strojní a dopravní v Děčíně oslavila 100. let.
Na slavnostním zahájení se sešli představitelé školy, města a Ústeckého
kraje. V rámci oslav probíhal den otevřených dveří a setkání studentů.

WWW.UTERKY.FJFIDECIN.CZ

KULTURA A VOLNÝ ČAS
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Cvičte se Sokolem

„Již 150 let jsme v pohybu“, k tomuto heslu se hrdě hlásí Sokolové z Děčína. Právě v tomto období pro ně začal sletový rok a s tím
spojený začátek nácviku sletových skladeb. Několik tělocvičen v
Děčíně se otevřelo stávajícím i novým členům Sokola, kteří chtějí
své dovednosti předvést nejen 9. června v hale ČEZ v Marodově
ulici v Děčíně ale hlavně na XV. Všesokolském sletu ve dne 1. – 6.
7. 2012 v Praze.
Zkušené cvičitelky z TJ Sokol Světové gymnaestrádě v LausanMaxičky Dagmar Toncarová a ne, můžete i Vy nacvičovat každý
Blanka Jirmanová jsou pro letošní čtvrtek od 17 hodin v tělocvičně
slet autorkami skladby pro Rodiče v Podmoklech, stejně jako sklada děti ve věku od 2 do 6 let „Mu- bu mužů „Chlapáci“. Hromadná
zikantova písnička“. Nacvičovat skladba žen „Suita“ je nacvičomůžete s autorkami v úterý od vána v sokolovně Maxičky každé
16,00 hodin v Sokolovně v Pod- úterý od 17 hodin a v tělocvičně
moklech (za tenisovou halou).
na Riegrově ulici v pondělí od 17
Předškolní děti nacvičují ve škol- hodin. Stejně tak v sokolovně na
kách skladbu pro 5 až 7leté děti Riegrově ulici se každou středu
„Člověče nezlob se“. Spojit se v scházejí starší cvičenci k nácviku
tomto případě můžete s Blankou skladby „Věrné gardy“.
Jirmanovou na telefonním čísle
733391901. Mladší žactvo nacviNenapadá mě nic jiného, než
čuje skladbu „Návštěvníci“ v úte- vám říci: „ Přijďte cvičit s námi,
rý v tělocvičnách v Podmoklech vždyť sport nemusí být výsadou
od 16,30 hodin a v ZŠ Boletice jen vrcholových sportovců“.
nad Labem. Společnou skladbu
mužů a žen, která Českou obec (Šárka Markvartová)
sokolskou reprezentovala na 14.

Knihovna nabízí

Vlastníte nemovitost
zatíženou exekucí?
Hrozí Vám
nucený prodej?

Městská knihovna Vzdělávací
středisko vám nabízí poslední
volná místa do kurzů, které se
otevírají začátkem listopadu.
Jde o kurzy:
- francouzština pro začátečníky,
středa 18:35-19:45,
lektor: Mgr. T. Altová
- účetnictví,
pondělí 8:15-11:30 n. 16:00-19:15,
lektor: J. Šulcková, L. Bendová
- počítačový pro začátečníky,
středa 18:00-19:00,
lektor: M.Hradil
- počítačový pro pokročilé,
úterý+čtvrtek 17:30-19:45,
lektor: M.Hradil
Nově také rozšiřujeme nabídku
o výuku hry na el. bicí soupravu.
Více info na tel. 412 532 227,
na webu knihovny
www.dcknihovna.cz
nebo mailem
vzdelavani@dcknihovna.cz

Máte obavy z dalších podvodníků?

Máme pro Vás
řešení!
Nabízíme bezplatné poradenství !!

Sjednejte si schůzku
na telefonu 606 662 840

MĚSTO DĚČÍN

ZPRAVODAJ
Informační čtrnáctideník pro občany statutárního města Děčín

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

KULTURA A VOLNÝ ČAS

Literární soutěž bude letos po patnácté

Statutární město Děčín a naše knihovna vypisují již jubilejní XV.
ročník soutěže Literární cena Vladimíra Vokolka 2011.
Letošní uzávěrka bude 24. listo- kamenem na poli mladé poezie.
padu 2011, slavnostní vyhlášení - Řada autorů, kteří se v minulých
podobně jako v loňském ročníku ročnících dostali na stupně vítězů,
- ve druhé polovině ledna 2012. úspěšně publikuje, případně i vyLoňského ročníku se zůčastnilo dává básnické sbírky. Za všechny
62 účastníků z celé republiky. Li- bych jmenoval Kateřinu Rudčenterární cena Vladimíra Vokolka se kovou, Viki Shocka, Lenku Juráčdíky své každoroční periodicitě, kovou, Ondřeje Hanuse, Lukáše
celostátnímu záběru a vydávání Vlčka, Martu Veselou Jirousovou,
aktuálního sborníku oceněných Dana Jedličku a další. (kd)
prací stala ceněným prubířským

Memoriál Rostislava Čtvrtlíka
startuje na Gymnáziu Děčín

Po úspěšné maturitě jel do Prahy na přijímací zkoušky na VŠE
absolvent Obchodní akademie Děčín J. P. „Než uděláš přijímací
zkoušky, já jdu zatím na schůzku ohledně členství v porotě Memoriálu Rosti Čtvrtlíka,“ řekla studentova maminka. „No to je
báječné, to bude v Děčíně?“ odpověděl student. „Ty znáš Rostislava Čtvrtlíka?“ obrátila se na studenta matka nedůvěřivě,
protože až tak často na představení Divadla pod Palmovkou do
Městského divadla Děčín nechodil. „No jasně, mami, toho přece
zná každý. V roli Chandlera ze seriálu Přátelé byl prostě nenahraditelný.“
památkou? Myšlenky přicházely
a odcházely a otazníky zůstávaly.
Náměty, váhání, záměr, pochybnosti a odhodlání.
V první řadě najít tým. A ten jsem
našla. Veliké poděkování patří
panu řediteli Městského divadla
Děčín Jiřímu Trnkovi a paní Lence Holubcové z Gymnázia Děčín.
Na můj návrh řekli ano a kolotoč
práce se roztočil.
Dospělí ze zainteresovaných organizací učinili vše, co bylo nutné –
domluvili prostory, zázemí, sponzory, průběh, porotu, termín,…. V
tuto chvíli je již iniciativa v rukou
studentů. V plném proudu je výroba plakátu, návrhy na logo, vlastní
název soutěže i dopis, kterým budou do soutěže přizváni další stuA tato příhoda mne ujistila v tom, denti Děčínska. Studenti pracují
že orientovat
soutěžní přehlídku pod vedením paní Mgr. Lenky
www.zpravodajdecin.com
mladých recitátorů na studenty, Holubcové a ta se snaží do jejich
je správné rozhodnutí. Oblast di- návrhů a nápadů zasahovat miniváků činoherního herectví je jistě málně. Chceme, aby to byla stupočetná skupina obyvatel, ale di- dentská akce a co nejvíce studenty
vácká, v tomto případě spíše po- bavila. 9. listopadu 2011 se o prosluchačská veřejnost televizních jektu dozvědí studenti středních
seriálů je daleko větší.
škol, učilišť a víceletých gymnázií
9. listopadu 2011 by se Rosti- v Děčíně, Varnsdorfu, Rumburku
slav Čtvrtlík dožil 48 let. Přání a České Kamenici.
pevného zdraví již v tuto chvíli Citát říká: „Životy mrtvých ponepomůže. Rostislav Čtvrtlík ze- kračují v životech nás živých.“ 9.
mřel 6. března 2011. Co přichází listopadu se tedy rodí nový prov úvahu v tento den, kdy herec a jekt: Memoriál Rostislava Čtvrtlídabér již své narozeniny neoslaví? ka v Děčíně.
Co po člověku zůstane? Co s jeho (Janeta Benešová)
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Statutární město Děčín a Městská knihovna Děčín vyhlašují XV. ročník soutěže

Literární cena Vladimíra Vokolka 2011

Dámský svet ve spolupráci se salonem Yvett Röhrich
v

Soutěž si klade za cíl objevovat nové básnické talenty a připomenout tak významného
děčínského básníka a esejistu Vladimíra Vokolka (* 1. 1. 1913 Pardubice - † 23. 7. 1988 Ústí nad
Labem).

Kritéria soutěže v roce 2011:
1)

Soutěž je zaměřena na poezii a je určena mladým lidem, kteří trvale žijí v ČR.

2)

Soutěž se uskuteční ve třech věkových kategoriích:
a) autoři od 15 do 18 let včetně,
b) autoři od 19 do 24 let včetně,
c) autoři od 25 do 35 let včetně.

3)

Soutěžní příspěvky zasílejte v maximálním rozsahu 10 textových stran ve třech vyhotoveních na adresu:
Městská knihovna Děčín, ředitel Mgr. Ladislav Zoubek, Raisova 3, 406 55 Děčín IV. Obálku označte značkou „LCVV 2011“.

4)

Zaslané soutěžní příspěvky se nevracejí.

5)

Své jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, školu nebo zaměstnání napište na
zvláštní papír, který samostatně vložte do obálky k zaslaným příspěvkům. Pro operativnější
komunikaci připojte číslo mobilního telefonu, případně email. Dále připište souhlas se zařazením Vašich osobních údajů do databáze soutěžících a s případným zveřejněním soutěžního textu. Bez těchto údajů nemohou být příspěvky zařazeny do soutěže. Soutěž je anonymní, proto osobní údaje nepište na listy společně s vašimi příspěvky!

uvádí

Kroky
ke kráse

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

6)

Soutěžící, který již 2x za sebou získal ocenění v minulých ročnících LCVV (1. – 3. místo)
nebude opětovně zařazen mezi vítěze.

7)

Literární příspěvky zasílejte nejpozději do 24. listopadu 2011. Rozhoduje razítko pošty na
obálce.

8)

Členové poroty budou následně hodnotit tematickou i formální úroveň zaslaných příspěvků, zaměří se zejména na styl textů a na jejich myšlenkovou naléhavost.

9)

Výsledky literární soutěže budou vyhodnoceny pětičlennou porotou zcela anonymně. Porota udělí v každé kategorii 3 ceny, případně i uznání poroty; vyhrazuje si též právo ceny neudělit.

10)

Všichni, kteří se zúčastní literární soutěže, budou ve druhé polovině ledna 2012 pozváni na
slavnostní vyhlášení výsledků do děčínské knihovny, kde budou oceněné texty reprodukovány a rovněž k této příležitosti bude tradičně vydán tištěný sborník nejlepších prací.

o

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

v

10.11.2011
Strelnice
Decín

Kroky
v

Dámský svet ve spolupráci se salonem Yvett Röhrich
uvádí

Spolecenský dum

ctvrtek

od 18 hodin

v

o

v

v

ke kráse
v v

welcome drink
slosovatelné vstupenky
....................................................................
promena
v prímém
aneb vecer
plnýprenosu
inspirace, nápadu a zábavy
módní
prehlídky
Moderuje Jan Censký, host Alice Bendová

Bližší informace tel. 412 530 728, 412 530 976, www.dcknihovna.cz, email: reditel@dcknihovna.cz

v

v

v

v

v

o

v

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

10.11.2011

Predprodej vstupenek
v

Dámský svet / Areál Fabrika
v

Spolecenský dum
v

ctvrtek
v

o

Oblouková 1413/3 Dc, Tel.: 734 523 523
v

Utkání HC Děčín - „A“ mužstvo

v

HC Děčín - HC BíLInA
HC Děčín - HC KOBRA PRAHA

v v

.......................................................................
welcome
drink, slosovatelné vstupenky
více
na
promena v prímém prenosu, módní prehlídky

www.damskysvet.cz
....................................................................
v

23.11.2011 od 18:00

od 18 hodin

Strelnice Decín

Yvett Röhrich - kadernický salon
....................................................................
CS. Legií 200/19 Dc, Tel.: 412 530 810
17.11.2011 od 18:00
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

27.11.2011 od 17:00
HC Děčín - HC BEnEŠOv

AUTO ANEX

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

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.

PŘÍPRAVKA HC DĚČÍN

2.11.2011
5.11.2011
9.11.2011
12.11.2011

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

Již tradičně
pro Vás pečeme

VÁNOČNÍ
CUKROVÍ.
Auto Grál s.r.o.

19.11.2011 od 7:30
23.11.2011 od 16:00
26.11.2011 od 7:30

Osvědčená klasika, nové druhy.
Vzorek k nahlédnutí v prodejně v Benešově nad Ploučnicí.
OBJEDNÁVKY PŘIJÍMÁME DO 8.12. 2008!
Navštivte naše nové internetové stránky.
SV_decin_081108_Cukrarna Pusinka_356507_90x50_ak

Restaurace
U Pekaře

Lázeňská
Cukrárna &Pekárna

D
Ě
Č
Í
N

Nápoje u Lukáše
®

AZ SANACE a.s.
R

ero DC

VÝROBA KYNOLOGICKÝCH POTŘEB

DC VARS

www.parsdecin.cz
www.parsdecin.eu

ero DC

VÝROBA KYNOLOGICKÝCH POTŘEB

ČERNÁ - BLACK
C 0, M 100, Y 100, K 0
C 100, M 100, Y 0, K 0

VEKTOR
Arial Black
ABCDEFGHCHIJKLMNOPQRCTUVWXYZ
abcdefghchijklmnopqrstuvwxyt
0123456789 ,.:?!/‘"+&@#$%'

Otevřena nová část salonu
- kadeřnictví - Petra Tichánská
- pedikura - Jana Zlatohlávková
- solarium - Megasun 5800 Ultra Power

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
2.11.
17:30

5.11.
15:00

9.11.
17:30

12.11.
15:00

26.11.
15:00

Plně se do práce vrací profesionální kosmetička
a vizážistka se 17 letou praxí Radka Havlíková

cena: 842.000,- Kč

DC
H.
O
l
d
ři
c
hov
REALITY OFFICE
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PRO
DEJ

PRO
DEJ

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.

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

PR
OD

EJ

ÁJ

ON
PR

Byt 4+1/2L/OV, cihla, 127 m2
Děčín 4

Byt 3+1/L, DC 32,
RD 4+1, garáž, DC 1,
DEN
cena:
440.
0
00
Kč
cena:
2.
2
00.
0
00,
Kč
OTEVŘENÝCH
Byt 3+1/OV,cihla, DC 4
cena: 1.440.000,- Kč

PR
OD

SL
EV
A

EJ

Pronájem nebyt. prostor
2
71m , Děčín 3

DVEŘÍ

E
C se zahradou/OV, DC
Chata
A
V
R cena: 645.000,- Kč
E
Z
E

DEJ
EJ

PRO

PR
OD

PR
OD

EJ

Byt 1+1/DV, DC 6,
3.11.2011
cena: 470.000,- Kč
8:00
- 17:30
R

MC RÁKOSNÍČEK,o.s.
VÁS ZVE :

Rehabilitace
Kateřina
Vás
Byt 3+1/l/OV,DC-Želenice,
Byt 3+1/L/OV, Ústí
Labem,
komerční
kliniky
vnadS-centru.
cena: 650.000,- Kč

2.11. 10:00

Seminář s rodinnou tématikou – „Jsem dobrý V
rodič aneb
rámci

cena: 1.450.000,- Kč

Rehabilitace
Kateřina
Vás
Rehabilitace
Kateřina
zve
Vás zve
Budova
S-centra
Budova
S-centra
do
naší
nově
otevřenédo naší
kliniky
nově otevřené kliniky
DEN
v
S-Centru.
Budete
si
v S-Centru.
moci
Budete si moci
(naproti
TESCU)
(naproti
TESCU)
prohlédnout
designové
prostory,
prohlédnout designové prostory,
moderní
vybavení
a
naše
moderní vybavení
a naše milé
Ústecká
ul.OTEVŘENÝCH
1945/10
Ústecká
ul.milé
1945/10
tváře :) Zdarma vyzkoušíte tváře
přístroje
:) Zdarma vyzkoušíte přístroje
a patro
zkonzultujete
zkonzultujete
obtíže
2.
Děčín
Děčín Vaše obtíže
DVEŘÍVaše 2.as patro
s
našimi
terapeuty. Těšíme
našimi se
terapeuty. na
Těšíme se na
setkání s
Vámi.823
REHKA
T TEAM
setkání s412
Vámi.823
REHKAT
TEAM
Tel:
412
423
Tel:
423
Budova734
S-centra
(naproti
Budova
T
S-centra
escu)
Mobil:
845
589
Mobil:
734
845(naproti
589 Tescu)
Ústecká
ul.
1945/10
Ústecká
2.patro
ul. 1945/10 - 2.patro
E-mail:
recepce@rehkat.cz
E-mail: recepce@rehkat.cz
+420 734 845 589 +420 734 845 589
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zve

do

nově
Rehabilitace Kateřina
otevřené
Vás zve do nově otevřené
komerční kliniky v S-centru.

EJ
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dne otevřených dveří si prohlédnete
V rámci dne otevřených
designové
dveří si prohlédnete designové
moderní
vybavení
a
ZDARMA
prostory, moderní
vyzkoušíte
vybavení a ZDARMA vyzkoušíte
Závěrkovou a Bc. Pavlem Hrbáčem terapeutické přístroje.
terapeutické přístroje.

pohled na rodiče očima dítěte“ s Mgr. Markétou
prostory,

RD 5+2, zahrada, DC-Bělá, Byt 2+1/L, DC-Březiny,
2.400.000,-Kč
cena: 440.000,- Kč

Praktický nácvik, rady a doporučení první pomoci zaměřené

26.11. 14:00 – 17:00

Charitativní odpoledne pro MC Rákosníček
Bodystiling, zumba, walking s hlídáním dětí pro dospělé
Kosmetické poradenství a líčení pro ženy s vizážistkou
Dětský koutek se skákacím hradem, malování obličejů
a zpívání s kytarou pro děti, drobné občerstvení aj.
V CARDIO FITNESS DĚČÍN

www.mcrakosnicek.cz

Byt 3+1/L, DC 32,
cena: 440.000 Kč

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

na úrazy v domácnost a u dětí

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

Kurz první pomoci 2.

PR
OD
E

12.11. 9:00
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Po dobu
Po dobu
dispozici
otevřených dveří vám budounaši
k dispozici naši
Byt 2+kk/62motevřených
/OV, DC 1,
Stavební pozemek+chata/OV, dveří vám budou k
Módní přehlídka VE VÍRU TANCE
cena: 842.000,terapeuti
aKč poskytnou
konzultaci k vašim
terapeutiproblémům.
a poskytnou konzultaci k vašim problémům.
DC - H.Oldřichov
V S-CENTRU DĚČÍN
Součástí
rozsáhlých
prostor
je
i
výstava
Součástí rozsáhlých prostor
obrazů
je i výstava obrazů
Dmitrije Pljonkina.
Dmitrije Pljonkina.

3.11. 17:00

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

Byt 2+1/L, DC-Březiny,
cena: 440.000,- Kč

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

www.realityoffice.cz

KULTURA A VOLNÝ ČAS

Zoo: Zažeňte nudu se zvířátky

konzultace zdarma . kompletní realizace zakázky . zaručená kvalita služeb . nízká provize

nOVě

V Dámském sVětě

B y t 5 + 1 ( 1 6 0 m 2) p o
rekonstrukci se zahradou,
žádaná lokalita, Slovanská ul.,
Letná, Děčín: 3 200 000 Kč

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

5320

Činžovní dům se třemi
bytovými jednotkami,
zajímavá investice, Nové
Město, Děčín: 2 000 000 Kč

www.rkvesta.cz

permanentní

make up

rekOnDIČní

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

5254

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

5326

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: 1 260 000 Kč

5325

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

5154

5324

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

www.damskysvet.cz
Oblouková 1413/3, Děčín I (v areálu restaurace Fabrika)
Objednávky přijímáme na telefonu 734 523 523.
Jsme tu pro Vás každý den od 8h do 22h včetně sobot a nedělí.

info@rkvesta.cz

412 514 521

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

Byt 2+1 (55 m²) s balkonem
po rekonstrukci, Weberova
ul., Želenice, Děčín: 5 000 Kč/
měsíc + služby
Byt 1+1, velmi pěkný, v centru
města, nová kuchyň, Lázeňská
ul., Děčín: 4 500 Kč/měsíc
+ služby

5156
5196
5364

5200

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

5374

Druž. byt 1+1 (36 m 2) po
rekonstrukci, převod do OV
možný, ul. Kosmonautů,
Březiny, Děčín: 649 000 Kč

5310

Byt 1+1 (54 m2) ve vlastnictví
v prvním podlaží cihlového
domu, Bezručova ul., Benešov
n.Pl.: 490 000 Kč

5346

Byt 1+1 (25 m 2 ), pěkný,
udržovaný, ul. Čsl. partyzánů,
Boletice n.L., Děčín:
300 000 Kč
Krásný byt 5+1 (160 m²)
v žádané lokalitě, Slovanská
ul., Letná, Děčín: 9 000 Kč/
měsíc + služby

5357

Druž. byt 1+1 (36 m 2 ) v
dobrém stavu, nová okna,
ul. Na Pěšině, Bynov, Děčín:
395 000 Kč

B y t 2 + 1 ( 6 0 m 2) p o
kompletní rekonstrukci,
Masarykovo náměstí, Děčín:
1 150 000 Kč

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

5299

5359
5207
5367

5261
5321
5262

Druž. byt 1+1 (35 m 2 ),
slunný, převod do OV možný,
Nálepkova ul., Bynov, Děčín:
320 000 Kč

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

Byt 2+1 (50 m²) v cihlovém
domě, Pivovarská ul.,
Podmokly, Děčín: 4 200 Kč/
měsíc + služby

5361

Registrujeme velkou poptávku
po bytech všech velikostí.
Rychle a profesionálně pronajmeme i Váš byt.

Byt 1+kk (40 m2) po částečné
rekonstrukci v cihlovém
domě, slunný, Podmokly,
Děčín: 500 000 Kč

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

Garsoniéra (19 m²) v žádané
lokalitě, Kamenická ul., Nové
Město, Děčín: 3 000 Kč/měsíc
+ služby

5369

Máte byt k pronájmu?

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

5340

Družstevní byt 1+1 (35 m2)
v 7. podlaží, plastová okna,
Školní ul., Želenice, Děčín:
380 000 Kč

Byt 2+1 (65 m2) v cihlovém
domě, po částečné
rekonstrukci, Podmokly,
Děčín: 800 000 Kč

5366

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

Byt 2+1 (65 m2) po celkové
rekonstrukci v žádané lokalitě
v centru města, Labská ul.,
Děčín: 1 250 000 Kč

5268

5373
5308

5370

5304

Druž. byt 2+1 (55 m 2 ) s
balkonem v cihlovém domě,
Přímá ul., Boletice n.L.,
Děčín: 649 000 Kč

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

5276

Byt 1+1 (35 m²), slunný,
v dobrém stavu, ul.
Kosmonautů, Březiny, Děčín:
380 000 Kč

Byt 2+1 (60 m2) s balkonem
v centru města, v osobním
vlastnictví, Masarykovo nám.,
Děčín: 850 000 Kč

5375

5360
5273
5079

5313

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

Byt 3+1 (61 m2) v dobrém
stavu v osobním vlastnictví,
plastová okna, Boletice n.L.,
Děčín: 420 000 Kč

Druž. byt 2+1 (57 m²) se
zasklenou lodžií, převod do
OV možný, Jezdecká ul., Staré
Město, Děčín: 570 000 Kč

5009

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

Byt 2+1 (51 m²) s balkonem,
výborný stav, Kamenická
ul., Nové Město, Děčín:
699 000 Kč

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

5068

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: 590 000 Kč

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

Byt 2+1 (64 m2) s balkonem ve
vlastnictví, plovoucí podlahy,
plastová okna, Školní ul.,
Želenice, Děčín: 680 000 Kč

5353

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

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

5351

5295
5259
5301

Podkrovní byt 2+1 (57 m2),
nově vybudovaný, v centru
města, ul. Čs. legií, Děčín:
1 150 000 Kč

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

5242

AKCE NA
LISTOPAD:

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

5010

učí se jak auto postavit, ladit jeho bývalé jídelně Alcanu) nebo se injízdní vlastnosti tak i jezdit a zdo- formujte v DDM Teplická, Děčín.
konalovat se v modelářských čin- (ddm)
nostech. SRC Klub Děčín ve spolupráci s DDM Děčín Vás zvou na
návštěvu našich prostor.
Přijímáme nové členy ( od 7 do
99 let) a nové potencionální závodníky či pouze zájemce o nevšední
strávení volného času. Stačí přijít
k nám, do SRC Klubu na Ústecké
ulici každý čtvrtek od 17:00 hodin
(směrem za Tesco obchodem v

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

Byt 2+1 (57 m²) v centru
města, krásný dům, skvělá
lokalita, ul. 28. října, Děčín:
890 000 Kč

5218

5061

Krásný byt 2+1 (80 m²)
po kompletní rekonstrukci,
žádaná lokalita, ul. 28. října,
Děčín I: 1 290 000 Kč

5238

některého z mistrů světa či předních jezdců. V těsné blízkosti Blue
Kinga vyrůstá nová menší profesionální autodráha. Tato má čtyři
jízdní pruhy a je zaměřena na majitele autíček z běžné obchodní sítě.
Nicméně i zde se dají uspořádat
hodnotné závody a užít si spoustu
zábavy a adrenalinu.
Dlouhou tradici máme ve vedení
kroužku a prací s naší omladinou.
Pravidelně se účastníme Mistrovství ČR žáků. Naše mládež se zde

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

412 514 521

5337

terapII
lIpOsukcI

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

5317

laser

5086

naVštIVte
také:
OxyterapII

info@rkvesta.cz

5356

výběr z nabídky

VyzkOušeJte V Dámském sVětě
aplIkacI kyselIny HyalurOnOVé
bezbOlestnOu metODOu

Co možná ani nevíte: Děčín má skoro padesát metrů dlouhou autodráhu
Kdo z kluků, tatínků a dědů by
nezažil chuť jízdy po autodráze.
A co takhle si to zkusit na opravdu profesionálním mastodontu.
V Děčíně se můžeme pochlubit
47m dlouhou osmiproudou autodráhou amerického typu Blue
King. Tento dvě a půl tuny vážící
drobeček na pět let hostí významné
domácí i evropské soutěže. Je největší autodráhou v ČR a patří mezi
největší v Evropě vůbec. Není problémem zde v závodě zastihnout

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

peDIkÚra | kaDeřnIctVí | sOlárIum

5264

O podzimních prázdninách hurá do zoo! Děčínská zoologická
zahrada připravila na termín od středy 26. do neděle 30. října
zajímavý program nejen pro školáky. Zahnat nudu se zvířátky
bude možné jak v zoo na Pastýřské stěně, tak v Expozici Rajské
ostrovy.
podzimních prázdnin mnoho zajímavého. Nejen, že bude možné
v těchto dnech najít v této unikátní expozici kousek exotiky v mlhavém a deštivém podzimu, ale
také si zde budou moci návštěvníci každý den užít komentované
krmení vybraných zvířat. „Ve
středu to bude od 11 hodin leguán
kubánský, ve stejný čas ve čtvrtek uvidíte, jak se krmí hadi hroznýšovci kubánští, v pátek od 10
Zoo – Pastýřská stěna
hodin se můžete těšit na komentovanou baštu u poloopic outloňů
Pro soutěživé typy bude v zoo malých. V sobotu čeká návštěvpo celou dobu k dispozici stano- níky v 10 hodin pěkná podívaná
vištní soutěž, která prověří soutě- u velkého mořského akvária a v
žící z toho, zda vědí, jak se zvířa- neděli ošetřovatelka návštěvníta v těchto měsících již připravují kům při krmení představí ještě
na zimu. Odměnou pro vítěze jednou leguána kubánského,“
bude odlitek stopy medvěda griz- vyjmenovala tisková mluvčí zoo
zly, vlka eurasijského nebo rysa Alena Houšková.
ostrovida. Losování ze správných
odpovědí proběhne hned v ponPodzimní prázdniny v zoo si
dělí 31. října. Od středy do pátku lze stále ještě užít za zvýhodněpak bude možné se vždy v době né říjnové vstupné. Děti mohou
od 13 do 14 hodin povozit na do zoo za 30,- Kč, dospělí pak
koních a každý den pak také ve za 50 Kč. Zakoupení vstupenky
14,30 h shlédnout komentované v zoo opravňuje příchozí k nákrmení medvědů grizzly.
vštěvě Rajských ostrovů již zcela
zdarma. V měsíci říjnu platí toto
Expozice Rajské ostrovy
zvýhodnění i naopak. Otvírací
doba - zoo: od 8 do 17 h / Rajské
I Rajské ostrovy slibují na dny ostrovy: od 9 do 18 h. (zoo)
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KULTURA A VOLNÝ ČAS

Přijďte o podzimních prázdninách
s dětmi na zámek

Letní sezona sice končí, ale na zámku se stále připravují nové
programy. Jedním z nich je například zvláštní prohlídka pro
nejmenší návštěvníky.
Hrady a zámky jsou oblíbeným několik sezon s úspěchem fungují
turistickým cílem zejména v období noční prohlídky či školní program,
prázdnin. Nezřídka se ovšem stává, který je také zaměřen na dětské
že se na prohlídku sejdou různorodé návštěvníky. „Školní program je
návštěvnické skupiny. Každý jistě ovšem na rozdíl od nové dětské projiž zažil situaci, kdy část návštěv- hlídky určen pro celé třídy. Navíc
níků by chtěla vědět více, zatímco je mnohem komplexnější, kromě
menší posluchači se nudí a ruší. Pro- vlastní prohlídky jsou jeho součástí
to správa zámku připravila speciální také školní příprava a zpětná vazba
prohlídku pro nejmenší. „Chtěli ve formě testů,“ vysvětluje Krupičjsme připravit takový program, ve ková. Právě před několika dny prokterém by dětský návštěvník byl běhlo vyhodnocení odevzdaných
postaven na první místo. Tedy ni- testů za letošní rok. Celkem se ho
koli jako doprovod dospělého, ale zúčastnilo 27 školních tříd z Děčína
právě naopak. Primární je zážitek i okolí. Nejlepší mezi nimi byla tendítěte, zatímco dospělí jen pomáhají tokrát třída V. B ze základní školy
či napovídají,“ říká ředitelka zámku Na Stráni, která dostala jako odměIveta Krupičková.
nu celodenní výlet.
Program se odehrává v běžné pro- Oproti tomu nová dětská prohlídka
hlídkové trase ovšem má své vlastní je určena především pro rodiny s
speciální rekvizity, které mají zapo- malými dětmi. Proto bude fungovat
jit co nejvíce smyslů. Malí návštěv- pouze o prázdninách. Ovšem nikoli
níci proto nejen poslouchají a dívají jen o velkých letních, nýbrž v průse, ale některé předměty si mohou běhu celého roku. „Mnoho dětí o
sami osahat, vyzkoušet a dokonce malých prázdninách odjíždí pryč,
i ochutnat. Děti si ovšem se všeho ale mnoho naopak zůstává doma.
nejraději hrají a proto se celou pro- Doufáme, že jim náš nový program
hlídkou jako červená nit line zají- poslouží jako zpříjemnění volných
mavé pátrání po skrytých indiciích chvil,“ říká Krupičková. Poprvé
a vzkazech, které po sobě zanechaly budou dětské prohlídky spuštěny o
zámecké děti. A co děti čeká na kon- podzimních prázdninách ve dnech
ci? Tajemství, které se všichni dozví 26. – 30. 10. Z provozních důvodů
až během prohlídky.
není možné prohlídky nabízet po
Speciální prohlídky a větší názor- celý den, proto jsou stanoveny dva
nost pro některé skupiny návštěv- pevné termíny, a sice v 11:00 a v
níků jsou cesty, kterými dnes pa- 15:00 hodin. Program je určen přemátkové objekty bojují s velkou devším pro děti ve věku 4 – 12 let.
konkurencí v oblasti trávení volné- (zámek)
ho času. Na děčínském zámku již

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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