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DĚČÍN
MĚSTO, KTERÉ 
MUSÍTE VIDĚT

SPORT A ZÁBAVA
Pokud Vás však v Děčíně zastihne nepříznivé 
počasí, nemusíte si zoufat. Vydejte se za sportem 
a zábavou do Aquaparku. Ten se svými tobogány, 
krytými i venkovními bazény a sportovišti spolehli-
vě zabaví celou rodinu.

DOBRODRUŽSTVÍ 
UPROSTŘED DĚČÍNA

LABSKÁ STEZKA

Hned naproti slavné ferratě se nad ře-
kou Labe tyčí na skalním masivu zámek 
s dalším NEJ – totiž s nejdelší přístu-
povou cestou, která měří úctyhodných 
292 m. Není to tak dávno, co byl právě 
děčínský zámek vinou dlouholetého 
pobytu sovětských vojsk ve skličujícím 
stavu. Teď se ale okolí zámku honosí 
nově zrekonstruovanými zámeckými 
zahradami a parkem, v jehož těsné blíz-
kosti prochází další zdejší NEJ – nejfrek-
tovanější cyklostezka v republice.

Malebným podzámčím vede Labská 
stezka a lemuje romantické záhyby 
řeky Labe. Vstupuje zde do dalšího NEJ 
- nejhlubšího pískovcového kaňonu v 
Evropě. Ze sedla kola se nabízí velko-
lepý pohled na tuto neopakovatelnou 
scenérii Labského kaňonu. Tu si také 
můžete vychutnat třeba na výletní lodi, 
kterou ocení zejména děti. Užijete si 
pohodový rodinný výlet například s 
šálkem dobré kávy. Pokud jste povahou 
dobrodruzi, jistě vás osloví možnost 
sjet kaňon trochu akčněji na raftu.

Přijeďte a přesvědčte se sami, že 
Děčín určitě stojí za návštěvu.
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vyšetření zraku, aplikace kontaktních čoček, 
velký výběr brýlových obrub  

www.optikakrnak.czTel.: 412 531 434

oční optika Bc. Pavel Krňák

Tř. Čs. legií 1083/10 
405 02 Děčín IV

registrovaný optometrista
statut zdravotnického zařízení

 MĚSTO DĚČÍN

Statutární město Děčín

přeje hodně štěstí 
a zdraví v novém roce
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Topení kapra a Vynášení zimy do hor
Děčínská „Společnost pro přepravu ročních období vodní cestou“ 
pořádá, jako každoročně, pro své příznivce a širokou děčínskou 
veřejnost, dvě tradiční akce spojené s vánočním časem. 
  Na Štědrý den, 24. prosince v 11 
hodin, se sejdeme u Zámeckého 
rybníka, kde se uskuteční 14. ročník 
„Topení vánočního kapra“ a na Ště-
pána, 26. prosince, budeme opět vy-
nášet zimu do hor, pro velký úspěch 
opět na Sněžník. Sraz účastníků 17. 
ročníku je v 10.30 hod před zámeč-

kem v Bynově, odkud vyrazíme 
pěšky na sněžnickou rozhlednu. 
Každý účastník obdrží vrcholový 
diplom a učiní tak maximum pro 
své tělo přecpané vánočními dob-
rotami.
  Na hojnou účast se těší vedení 
Společnosti. (spprovc)

všem občanům města
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O třetí adventní neděli se na zámku uskutečnil tradiční předvánoční trh, 
který tentokrát přilákal rekordní množství návštěvníků.

Kruhový objezd na Masarykově 
náměstí dostane nový povrch ... str. 4

Systém pohotovosti
pro dospělé se změnil .... str. 9

Zájemci o členství v okrskové volební 
komisi se již mohou hlásit  ........ str. 2

Nominujte děčínské
osobnosti na Cenu města ......... str. 3

Vilsnická spojka se po roce
a půl kompletně otevřela ......... str. 3

Triatlon „Železný knedlík“
se blíží ...................... str. 12

Vydejte se na výlet do Jetřichovic za nádhernými výhledy
Trasa výletu: Děčín – Jetřichovice  –  skalní kaple KNY – Rudolfův kámen 
– Velemínina stěna, Mariina skála – Jetřichovice
Terén: středně kopcovitý, vhodné pro zdatnější turisty, nevhodné pro ko-
čárky, kola
Délka trasy:  8,5 km
Jízdní řád: www.busline.cz, www.kr-ustecky.cz 

Z Děčína do Jetřichovic se dosta-
nete turistickou linkou č. 434. Trasa 
začíná u  turistického informačního 
centra. Po modré turistické znač-
ce se vydáte směrem ke Kočičímu 
kostelu a dále přes louky po modré 
až ke skalní kapli KNY. Pokračujete 
ještě kousek za kapli k rozcestníku. 
Zde změníte barvu turistické znač-
ky na červenou, která vás gran-

diózními skalními útvary dovede 
k  naučné stezce Jetřichovické stě-
ny. Okouzlí vás úchvatné výhledy 
do okolí. Dalším záchytným bodem 
je rozcestník Pohovka, kde se také 
jedna dřevěná nachází. Pokračujete 
dále po červené k Rudolfovu kame-
ni (označováno též jako Ostroh), Ve-
lemínině stěně s  panoramatickým 
výhledem do okolí a Mariině vyhlíd-

ce. Odměnou jsou vám za dobrého 
počasí úchvatné pohledy až daleko 
do Saského Švýcarska.

Trasa vás dále dovede zpět do 
obce Jetřichovice, kde si můžete 

prohlédnout pestrou ukázku li-
dových hrázděných a  roubených 
domů nebo obdivovat vedle Re-
staurace Praha nově otevřenou ex-
pozici o historii Jetřichovicka.  (václ)
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Jsou prázdniny a doba dovo-

lených. Lidé tráví mnohem 

více času venku, a tak jsme 

pro Vás připravili malý servis 

a přehled zajímavostí letošní-

ho léta.

Tradiční letní zábavou je letní 

kino, to je možné si užít až do 

12. srpna. Jeho scénu najdete 

na zámku a vybírat můžete 

z nepřeberného množství zají-

mavých filmů. Kromě Úsměvů 

smutných mužů nabídne tře-

ba americký muzikál Mamma 

Mia nebo Hotel Artemis. 

Zajímavou novinkou je nový 

turistický silniční vláček

mezi Hřenskem a Mezní Lou-

kou. Jeho provoz byl spuštěn 

20. července. Vláček využívá 

stávající autobusové zastávky 

a jezdí od 10 do 19 hodin. Pod-

le plánů provozovatele by měl 

takto jezdit až do října. 

Skvělou volnočasovou aktivi-

tou může být také jízda na lodi 

po Labi. Pravda je, že letos je 

v řece vody opravdu málo 

a výletní loď tedy nejezdí ka-

ždý den. To ale nevadí. Řeku 

si můžete skvěle užít také na 

raftu, kánoi nebo na paddle-

boardu. V Děčíně se totiž na-

jde hned několik půjčoven, 

kde si vyberte to, co je pro Vás 

nejlepší. Výlet můžete klidně 

zkombinovat s jízdou na kole. 

Většina půjčoven Vám totiž na 

cílové místo doveze kola. 

Milovníky historie a kultury 

by mohla zaujmout nabídka 

večerních prohlídek Lorety 

Rumburk. Velkolepý zážitek 

spojený s varhanní hudbou, 

zpěvem duchovních skladeb, 

tichem, tmou, svitem svíček 

a příběhy barokní památky 

proběhne v termínech 31. 7.,  

14. 8. a 28. 8. od 20 do 21.30 

hodin. 

Pro výlety za hranice můžete 

využít jednodenní jízdenky 

Labe-Elbe. Ty umožňují neo-

Tajemník Magistrátu města Děčín vyhlásil výběrová řízení
 na tři pracovní místa:

Úředník/úřednice – referent/referentka sociálních věcí
(podání přihlášky do 27. 7. 2018)

Referent/referentka investic
(podání přihlášky do 2. 8. 2018)

Projektový manažer/projektová manažerka
(podání přihlášky do  2. 8. 2018)

Podrobné informace k  jednotlivým pracovním pozicím včetně ter-
mínů a  náležitostí přihlášky do výběrového řízení najdete na webu 

města www.mmdecin.cz. 

Pokud se do tří let po zaevidování nálezu o ztracenou věc nepřihlásí 
vlastník nebo ten, kdo věc ztratil, pak se stává majetkem města. 

Jedná se například o  mobilní te-
lefony nebo kola.  Magistrát nyní 
zahajuje prodej těchto věcí. Zřídil 
k tomu speciální portál  http://pro-
dej.mmdecin.cz, na který se 
občané budou moci od 
23. července podívat 
a  případně si drobný 
majetek zakoupit. Stačí 
pouze vybrat kon-
krétní věc, kliknout 
na tlačítko „Mám 
zájem o  tuto položku“ 
a vyplnit kontaktní formu-
lář. V krátké době se ozve příslušný 
pracovník magistrátu a dohodne se 
na prohlídce a  případném násled-

Magistrát zahajuje prodej 
nevyzvednutých věcí
ze ztrát a nálezů

ném prodeji. Osobně si budou moci 
zájemci nabízené věci prohlédnout 
každou středu v  době od 14 do 16 
hodin v prostorách budovy A3 ma-
gistrátu, garáž ve dvoře, Mírové ná-

městí 5, Děčín 4.
Nově zřízený portál v  sou-

časné době bude slou-
žit k prodeji drobného 
majetku, v budoucnu 

se ale počítá s jeho využitím 
i  na prodej majetku větší-

ho. Speciální položky, jako 
například auta se i  nadále budou 
prodávat prostřednictvím portálu 
E-ZAK (veřejné zakázky) pomocí 
aukce.                                                           (romi)

mezené cestování v rámci in-

tegrovaných dopravních sys-

témů DÚK a VVO. Jízdenku lze 

na české straně zakoupit pou-

ze v den jízdy a je platná od je-

jího zakoupení až do 4 hodin 

následujícího dne. Jízdenka 

stojí pro 1 osobu bez ome-

zení věku a max. dvě děti do 

15 let 270 Kč, pro 2 osoby bez 

omezení věku a max. 4 děti 

do 15 let 380 Kč, pro max. 

5 osob bez určení věku s cenou 

560 Kč. Za psa nebo jízdní kolo 

zaplatíte 90 Kč. 

Dětský kanál České televize 

Déčko vyhlásil opět pro letoš-

ní prázdniny populární soutěž 

Sežeňte ovečky. Soutěž trvá 

od 30. června do konce srpna 

a cílem hry pro každé dítě je 

najít tři soutěžní kódy, které 

jsou umístěny různě po celé 

krajině České republiky. Měs-

to Děčín se do soutěže také 

zapojilo a soutěžní kód oveč-

ky můžete získat v turistickém 

informačním centru v knihov-

ně, které je otevřeno od 8.00 

do 18.00 každý den v týdnu. 

Více informací o soutěži se do-

zvíte na webových stránkách 

http://decko.ceskatelevize.cz/

sezente-ovecky

Zaujala nás zpráva o důka-

zu výskytu vlků na území 

národního parku. Fotopast 

umístěná v blízkosti krmel-

ce zachytila vlka, který strhl 

laň. Není to však první potvr-

zení výskytu vlků na našem 

území. Fotopasti potvrdily 

jeho přítomnost také v Lu-

žických horách. Teritorium 

vlka je poměrně velké. Podle 

mluvčího národního parku 

Tomáše Salova to může být až 

200 km, a tak není možné je 

přesně lokalizovat. Vlci se to-

tiž lidem vyhýbají.

 

Lesní divadlo v Kytlicích – 

Mlýnech láká na svá předsta-

vení velké i malé diváky. Pro 

děti jsou připraveny vždy od 

18 hodin pohádky. Představe-

Volby do zastupitelstev obcí proběhnou na podzim, a to 5. a 6. října 
2018.

Občané, kteří mají zájem být 
v  okrskové volební komisi a  nebu-
dou delegováni zaregistrovanou 
volební stranou, se mohou předběž-
ně hlásit na Magistrátu města Děčín 
na Mírovém náměstí v  Děčíně IV.,  
1. patro č. dv. 210, telefonicky na tel. 
číslech 412 593 200 - 203 nebo e-
mailem: urad@mmdecin.cz. Členem 
okrskové volební komise může být 
státní občan České republiky nebo 
státní občan členského státu EU 
přihlášený v  obci na území ČR k  tr-
valému pobytu, který alespoň v den 
složení slibu dosáhl věku nejméně 
18 let, u  něhož nenastala překážka 

Zájemci o členství 
v okrskové volební komisi 
se již mohou hlásit

výkonu volebního práva (zákonem 
stanovené omezení osobní svobo-
dy z  důvodu výkonu trestu odnětí 
svobody, omezení svéprávnosti 
k výkonu volebního práva, zákonem 
stanovené omezení osobní svobody 
z důvodu ochrany zdraví lidu, výkon 
služby vojáka z povolání v zahraničí 
nebo výkon služby vojáka v  záloze 
v zahraničí). Člen komise také nesmí 
být kandidátem pro volby do zastu-
pitelstva obce, pro které je okrsková 
volební komise vytvořena, a  zmoc-
něnec volební strany. V  případě 
dotazů volejte na výše uvedená te-
lefonní čísla.                                   (mm)
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SPORT A ZÁBAVA
Pokud Vás však v Děčíně zastihne nepříznivé 
počasí, nemusíte si zoufat. Vydejte se za sportem 
a zábavou do Aquaparku. Ten se svými tobogány, 
krytými i venkovními bazény a sportovišti spolehli-
vě zabaví celou rodinu.

DOBRODRUŽSTVÍ 
UPROSTŘED DĚČÍNA

LABSKÁ STEZKA

Hned naproti slavné ferratě se nad ře-
kou Labe tyčí na skalním masivu zámek 
s dalším NEJ – totiž s nejdelší přístu-
povou cestou, která měří úctyhodných 
292 m. Není to tak dávno, co byl právě 
děčínský zámek vinou dlouholetého 
pobytu sovětských vojsk ve skličujícím 
stavu. Teď se ale okolí zámku honosí 
nově zrekonstruovanými zámeckými 
zahradami a parkem, v jehož těsné blíz-
kosti prochází další zdejší NEJ – nejfrek-
tovanější cyklostezka v republice.

Malebným podzámčím vede Labská 
stezka a lemuje romantické záhyby 
řeky Labe. Vstupuje zde do dalšího NEJ 
- nejhlubšího pískovcového kaňonu v 
Evropě. Ze sedla kola se nabízí velko-
lepý pohled na tuto neopakovatelnou 
scenérii Labského kaňonu. Tu si také 
můžete vychutnat třeba na výletní lodi, 
kterou ocení zejména děti. Užijete si 
pohodový rodinný výlet například s 
šálkem dobré kávy. Pokud jste povahou 
dobrodruzi, jistě vás osloví možnost 
sjet kaňon trochu akčněji na raftu.

Přijeďte a přesvědčte se sami, že 
Děčín určitě stojí za návštěvu.
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ní: 25. 7., 2.  8., 8.  8., 15. 8., 17. 8., 

24. 8. – vstupné: 60 Kč – do-

spělí/ 40 Kč - děti. Dospělí 

jsou zváni na koncert Mário 

Bihári a Petr Horváth v so-

botu 4. 8. od 20 hodin, na 

komedii pro dospělé v úterý 

21. 8. od 20 hodin či na komedii 

od Carla Goldoniho v sobotu 

25. 8. od 19.30 hodin. Vstup-

né: 100 Kč/osoba. Hraje se 

za každého počasí, za deště 

se představení uskuteční na 

sále hostince Duha v Kytlicích. 

Pro bližší informace volejte: 

723 800 770.

Zámek v Benešově nad Plouč-

nicí zve na netradiční divadel-

ní noční prohlídky. Spolu se 

zámeckými pány se návštěv-

níci mohou potkat v sobotu 

28. 7. a 11. 8. 2018 od 20 hodin. 

Jindy nepřístupné prostory 

zámku se zájemcům otevřou 

při Hradozámecké noci v so-

botu 25. 8. 2018 od 20 hodin. 

Vstupné na uvedené akce je 

150 Kč za osobu. 

V květnu byl za přítomnos-

ti saského ministra dopravy 

Martina Duliga otevřen důle-

žitý chybějící 2,4 km dlouhý 

úsek Labské stezky mezi Kö-

nigsteinem a Bad Schandau. 

Až do letošního roku museli 

cyklisté v tomto úseku vyu-

žívat přívozu v Königsteinu. 

Od letoška je možné pokračo-

vat po levém břehu z Děčína 

kolem nádraží Bad Schandau 

po stejném břehu až do Kö-

nigsteinu či ke stejnojmenné 

pevnosti. Stavebně náročný 

úsek musel splňovat i náročné 

požadavky na ochranu příro-

dy, kulturního dědictví a pro-

tipovodňové opatření.

Česká beta verze mezinárod-

ního webu Labské stezky je již 

online. Po třech letech inten-

zivních příprav a práce mezi-

národního týmu byla v květ-

nu konečně spuštěna česká 

verze nového mezinárodního 

webu Labské stezky, prozatím 

ve veřejné beta verzi. Nový 

čtyřjazyčný webový portál 

Labské stezky přináší na zná-

mých a zavedených domé-

nách (www.labska-stezka.cz, 

w w w.elberadweg.de,w w w.

elbe-cycle-route.com a www.

fietsen-elbe.nl) kompletní 

nabídku Labské stezky od 

pramene Labe až k Severní-

mu moři. Ochutnejte s námi 

nové nabídkové menu stezky 

a omluvte, prosím, dočasné 

nedokonalosti v jazykových 

mutacích.

Město Děčín si pro marke-

tingové účely nechá udělat 

měření návštěvnosti službou 

O2Geodata. Součástí měření 

je i zpracování statistické-

ho výstupu. Město tak bude 

vědět, odkud přijíždějí a jak 

dlouho zde návštěvníci zů-

stávají. Výstupy pak budou 

zobrazeny zvlášť pro tuzem-

ské a zahraniční návštěvní-

ky. Z údajů také bude jasný 

základní sociodemografický 

profil. Měření bude probíhat 

do konce měsíce října. Spo-

lečnost O2Geodata zpracuje 

výstupy již od začátku dubna. 

Veškeré statistické údaje bu-

dou k dispozici všem podnika-

telům v cestovním ruchu. 

A teď několik informací z ma-

gistrátu. Často si obyvatelé 

žádají o nové cedule s čís-

lem popisným či orientačním 

a mylně chodí za tímto účelem 

na stavební úřad. Tuto agendu 

ale zajišťuje Odbor provozní 

a organizační sídlící v budo-

vě magistrátu na Mírovém 

náměstí (1. patro, kancelář 

č. 230).

Chcete-li se dozvědět více 

o činnosti magistrátu a měs-

ta v roce 2017, pak se můžete 

seznámit s jeho výroční zprá-

vou. Je k dispozici na webu 

města v odkazu Dokumenty. 

V polovině července byl spuš-

těn nový mapový projekt. 

Nominujte děčínské
osobnosti na Cenu města

Jedná se především o  morální 
ocenění udělované za zvláštně vy-
nikající zásluhy o rozvoj města Děčín 
či jeho propagaci v České republice 
nebo v  zahraničí, dále za význam-
nou činnost v různých oblastech ve-
řejného života, přinášející prospěch 
zejména občanům města nebo sa-
motnému městu.

Cenu přebírají významné osob-
nosti již od roku 2009, prvními 
oceněnými byli Josef Waldmann 
a Rudolf Felzmann, v dalších letech 

pak MUDr. Hugo Engelhart, Vladi-
mír Poskočil, Ing. Karel Lešanovský, 
Vladimír Cejnar, Julius Časný, Natalie 
Belisová, Břetislav Kment, Slavomír 
Bednář, Mahulena Čejková, Karel Bě-
lina, Vojtěch Haňka, manželé Hana 
Charvátová a  Pavel Charvát, Pavel 
Jirásek, Děčínský pěvecký sbor a Mi-
lan Rosenkranc. Status a  pravidla 
pro udělení Ceny jsou ke stažení na 
webu města v odkazu Dokumenty/
Školství, kultura, sport.  
                                         (romi)

Do konce září je možné nominovat osobnosti na Cenu statutárního 
města Děčín. 

Vilsnická spojka se po roce
a půl kompletně otevřela

Nejsem příznivcem toho, aby 
primátorka pravidelně psala do 
městského Zpravodaje, občas jsou 
ale skutečnosti, které mne k tomu 
nutí. Od minulého týdne máme 
otevřenou Vilsnickou spojku a rok 
a půl útrap spojených s dopravou 
jsou u konce. Stavba, která byla plně 
v kompetenci Ředitelství silnic a dál-
nic, žila svým životem i na sociálních 
sítích. Bohužel žila životem plným 
bludů, nepravd a desinformací. Bylo 
velmi těžké vysvětlit, že město, tedy 
jeho vedení, nemůže ovlivnit prů-
běh stavby ani termín jejího dokon-
čení.  Informace typu, že se stavba 
prodlužuje kvůli dovolené paní pri-
mátorky nebo že se znova zavře, aby 

mohl přijet premiér Babiš a  znovu 
ji otevřít, vše za účelem vlastní pre-
zentace osoby, na to opravdu není 
odpověď. Máme mezi sebou zlé lidi, 
kteří vymýšlejí nesmysly a pak zase 
jiné, aniž by si cokoli ověřili, všemu 
věří a  považují to za pravdu. Jsme 
rádi, že nová silnice byla uvedena do 
provozu a že ulehčí průjezd městem. 
V podstatě do posledních dní probí-
haly dokončovací práce a slavnostní 
otevření  kompletně v  režii Ředitel-
ství silnic a dálnic proběhlo za účasti 
ministra Dana Ťoka. Děkuji všem za 
trpělivost a pevně věřím, že doprav-
ní situace se v Děčíně bude postup-
ně zlepšovat.           Marie Blažková 
                                        primátorka města 

Práce v ulici Prokopa 
Holého jsou ve druhé půli

Některé práce totiž nejsou zále-
žitostí města, ale v  rámci oprav si 
je financují vlastníci přilehlých ne-
movitostí. To se týká převážně izo-
lace domů navazujících na chodník 
města. Způsob zakončení těchto 
prací je čistě na dohodě vlastníků 
a  zhotovitele. „Lidé nás upozorňují 
na způsob zakončení izolací u  jed-
notlivých domů, město však nemůže 
majitelům nařídit, jak mají tyto práce 
vypadat. Snažíme se upozorňovat 
na lepší možnosti provedení prací, 
ale konečné rozhodnutí je na ma-

jitelích,“ vysvětlila Marie Blažková, 
primátorka města. Technici města 
a stavbyvedoucí zhotovitelské firmy 
jsou v  každodenním spojení a  spo-
lečně hledají ty nejlepší způsoby 
spolupráce všech zúčastněných 
stran.                                                        (smk) 

Poměrně komplikovaná stavba obnovy Podmokel se přehoupla do 
druhé půlky. Koordinace stavby města, síťařů a soukromníků je ná-
ročná. 
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Jedná se o interaktivní mapu, 

která umožní občanům ještě 

přehledněji sledovat infor-

mace o stavbách ovlivňujících 

dopravu včetně...  Prohlížení 

je možné i na mobilních tele-

fonech a tabletech. Mapa plně 

nahrazuje stávající tabulku 

a občané ji najdou na webu 

w w w. m m d e c i n . c z /s t a v b y 

-v-decine.  

Magistrát města Děčín, od-

bor životního prostředí, vydal 

kvůli nedostatku vody opat-

ření obecné povahy. Od 13. 7. 

2018 až do odvolání je zaká-

zán odběr povrchových vod, 

vyjma odběrů pro vodárenské 

účely, z těchto vodních toků: 

Bílý potok (Bystřička), Bob-

ří potok, Bukovinský potok, 

Bystrá (Mistrovický potok), 

Kamenice, Fojtovický potok, 

Chřibská Kamenice, Kamenič-

ka, Lísecký potok, Merboltic-

ký potok, Olešnička, Ploučnice 

a Valkeřický potok. 

V prvním květnovém zpra-

vodaji jsme vás informovali 

o soutěži Hejbni s elektrem, 

která byla vyhlášená pro 

všechna statutární města. 

Nyní vám přinášíme zprávu, 

jak to se sběrem elektra u nás 

zatím vypadá. V prvním čtvrt-

letí bylo odevzdáno 39,958 t 

elektroodpadu a ve druhém 

čtvrtletí již 57,990 t, což nás 

velice těší. Soutěžíme ale dál, 

Hejbni s elektrem končí až 

v březnu 2019. Soutěží se ve 

třech kategoriích omezených 

počtem obyvatel a výše od-

měny je 60 ,40 a 25 tisíc korun 

a odměna u kategorie „Skokan 

roku“ činí 50 tisíc korun.

Město Děčín se stejně jako dal-

ší obce v České republice potý-

ká problémem malého zájmu 

o veřejné zakázky. Veškeré 

informace jsou zveřejněny 

na portálu veřejných zakázek 

E-ZAK. V současné době je tam 

například zveřejněna poptáv-

ka na dodávku rolby pro zimní 

Děčínská zoo bude mít nový 
seník a výběhy
Město Děčín připravuje úpravy části zoologické zahrady. 
Rozhodlo se demolovat starý dožitý seník a postavit nový, 
dále chce odstranit stávající expozici andulek a vybudo-
vat zde výběhy pro rosomáky, kamzíky a sovy. 

Nové skladové 
prostory budou 
jako ty původní 
sloužit k  umístění 
sena, slámy, malé-
ho množství pilin, 

ale i nářadí. Nové výběhy budou na 
místě stávající expozice andulek, 
která bude předtím odstraněna. 

V  současné době je na portálu  
E-Zak zveřejněna tato zakázka 
s tím, že stavební firmy mohou své 
nabídky podat v  termínu do 30. 7. 
2018. „Věřím, že budeme mít zájem-
ce o tuto zakázku a vybereme zho-
tovitele hned napoprvé, abychom 
práce stihli realizovat ještě v  letoš-
ním roce,“ vysvětlil náměstek pri-
mátorky Jiří Anděl. Prohlídka místa 
zakázky je stanovena na 16. 7. 2018 

v 9.00 hodin. Hodnota této zakázky 
se předpokládá ve výši 10,9 milionu 
korun.

Město Děčín se stejně jako mno-
ho dalších obcí v  republice v  po-
slední době potýká s  problémem 
malého zájmu o  veřejné zakázky 
a  výběrová řízení se proto musejí 
i  opakovat, dokud se nevysoutěží 
zhotovitel. Kvůli tomu se termíny 
zahájení prací zbytečně zdržují.

Děčínská zoo o  ploše cca 6 ha 
chová přibližně 450 kusů zvířat ve 
více než 150 druzích. Jejím hlavním 
záměrem je chov vzácných a málo 
známých druhů zvířat, se kterými se 
v  naší zemi jinde nesetkáme. Díky 
svému umístění v  lesním prostředí 
patří k  nejkrásnějším zoologickým 
zahradám v republice.                  (romi)

ŘSD bude pokládat nový 
povrch na kruhovém objezdu 
na Masarykově náměstí
Ředitelství silnic a dálnic bude vyměňovat asfaltové vrst-
vy za úplné uzavírky kruhového objezdu na Masarykově 
náměstí a části ulice Pohraniční v době od 26. do 31. 7. 
Omezení se týká komplet celé dopravy, tedy i městských 
a meziměstských autobusů. 

Práce budou prováděny ve dvou 
etapách, kdy bude uzavřena vždy 
polovina kruhového objezdu. Ob-
jízdné trasy povedou ulicemi Slád-
kova, Čsl. armády a 28. října. 

Linky a  spoje ze zastávky Mysl-
bekova směr Hlavní nádraží budou 
vedeny v  úseku mezi zastávkou 
Myslbekova – Masarykovo nám. po 
objízdné trase přes ul. Maroldova 
– ul. Sládkova – Čsl. armády – ul. 
28. října přes okružní křižovatku na 
Masarykovo nám.

Linky a spoje ze zastávky Hlavní 
nádraží směr Myslbekova budou 
vedeny po objízdné trase přes 
Nový most, zastávky Tyršův most, 
Tyršova, Masarykovo nám. a  Mysl-
bekova nebudou po dobu výměny 
asfaltového povrhu na kruhovém 
objezdu obsluhovány. Všechny ob-
sluhující linky budou provozovány 
z Hlavního nádraží do zastávky Zá-

mecký rybník a dále do konečných 
zastávek.

Od 26. 7. 2018 do 31. 7. 2018 je na 
linkách MAD Děčín č. 201, 202, 204, 
207, 208, 209, 212, 214, 229, 232, 233 
a 237 zavedená z důvodu odklonu 
výluka.

Zastávky: Tyršův most nebude 
po dobu omezení obsluhována.

Tyršova směr Myslbekova nebu-
de po dobu omezení obsluhována.

Masarykovo nám. směr Mysl-
bekova nebude po dobu omezení 
obsluhována. 

Myslbekova směr Nemocnice, 
Staré Město, Březiny, Pod Nemocni-
cí, Velká Veleň, Nebočady a Folkná-
ře bude po dobu omezení přemís-
těna do zastávky Zámecký rybník 
ve směru konečných zastávek.                 

Zastávka 28. října nebude ob-
sluhována linkou č. 204 do Březin 
z důvodu tohoto omezení.       (smk)

stadion, modernizaci varov-

ného a informačního systému, 

úpravy v zoo a další zakázky. 

Brzy začnou práce na tře-

tí etapě revitalizace sídli-

ště Březiny, kterou reali-

zuje firma Hantych s.r.o. 

Staveniště bylo předáno dne 

9. července. 

Stomatolog MUDr. Lukáš Milič 

bude stěhovat svou ordinaci. 

Od srpna lékaře najdete na ad-

rese: ul. Anenská 385/2 Děčín 

1, tel. 412 511 482.

Další vydání zpravodaje oče-

kávejte až za měsíc. Ve svých 

schránkách jej najdete od 

18. srpna. 

Nyní upozornění ke dvěma 

dětským hřištím ve městě. Na 

hřišti v ulici U Plovárny je po-

škozená skluzavka a problém 

je i na hřišti ve Dvořákově uli-

ci. Zde je jeho část uzavřena 

kvůli průsaku vody zřejmě z 

kanalizace. Závady jsou na 

obou hřištích zapáskovány a 

prosíme občany, aby na tyto 

atrakce nevstupovali, dokud 

nezajistíme nápravu. 

Stále ještě můžete hlasovat 

v anketě Informační centrum 

roku 2018 pro některé z dě-

čínských íček. Město v Děčíně 

provozuje dvě turistická in-

formační centra, a to v měst-

ské knihovně a na hlavním 

vlakovém nádraží. V obou 

centrech dostanete informace 

o zajímavých turistických cí-

lech a službách, můžete si zde 

zakoupit regionální výrobky 

nebo rezervované vstupenky 

přes portál Vstupenka Děčín. 

V knihovně lze navíc posedět 

například u dobré kávy či ně-

čeho na zub. Otevřeno je ka-

ždý den od osmi do osmnácti 

hodin. Poslat hlas je možné 

prostřednictvím portálů www.

kampocesku.cz/informacni-

centrum-roku/ nebo www.

aticcr.cz až do konce srpna. 



DĚČÍN
MĚSTO, KTERÉ 
MUSÍTE VIDĚT

SPORT A ZÁBAVA
Pokud Vás však v Děčíně zastihne nepříznivé 
počasí, nemusíte si zoufat. Vydejte se za sportem 
a zábavou do Aquaparku. Ten se svými tobogány, 
krytými i venkovními bazény a sportovišti spolehli-
vě zabaví celou rodinu.

DOBRODRUŽSTVÍ 
UPROSTŘED DĚČÍNA

LABSKÁ STEZKA

Hned naproti slavné ferratě se nad ře-
kou Labe tyčí na skalním masivu zámek 
s dalším NEJ – totiž s nejdelší přístu-
povou cestou, která měří úctyhodných 
292 m. Není to tak dávno, co byl právě 
děčínský zámek vinou dlouholetého 
pobytu sovětských vojsk ve skličujícím 
stavu. Teď se ale okolí zámku honosí 
nově zrekonstruovanými zámeckými 
zahradami a parkem, v jehož těsné blíz-
kosti prochází další zdejší NEJ – nejfrek-
tovanější cyklostezka v republice.

Malebným podzámčím vede Labská 
stezka a lemuje romantické záhyby 
řeky Labe. Vstupuje zde do dalšího NEJ 
- nejhlubšího pískovcového kaňonu v 
Evropě. Ze sedla kola se nabízí velko-
lepý pohled na tuto neopakovatelnou 
scenérii Labského kaňonu. Tu si také 
můžete vychutnat třeba na výletní lodi, 
kterou ocení zejména děti. Užijete si 
pohodový rodinný výlet například s 
šálkem dobré kávy. Pokud jste povahou 
dobrodruzi, jistě vás osloví možnost 
sjet kaňon trochu akčněji na raftu.

Přijeďte a přesvědčte se sami, že 
Děčín určitě stojí za návštěvu.
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Marie Blažková: Politika není ulejvárna
V deníku Mladá fronta Dnes vyšel rozhovor s primátorkou města o tom, proč se rozhodla nekandidovat a jaký je její názor na současnou 
politiku. Jeho celý přepis otiskujeme i v tomto čísle Zpravodaje.

V posledních čtyřech letech 
v Děčíně probíhaly opravy zaned-
baného majetku, magistrát získal 
cenu Otevřeno za podíl občanů 
na rozhodování ve městě, cestující 
mají chytré čipové jízdenky i  ná-
ramky, občané starší 70 let mohou 
jezdit zdarma, přibylo více strážní-
ků v ulicích, opravila se řada silnic 
a město přežilo i více než rok a půl 
dlouhé dopravní problémy kvůli 
stavbě klíčové Vilsnické spojky.

Marie Blažková, která jako ne-
závislá na kandidátce ANO před 
čtyřmi lety získala post primátor-
ky, byla i letos jasnou jedničkou na 
stejné kandidátce. Ta se aůe muse-
la změnit. Marie Blažková už v po-
litice být nechce. „Je to mé zcela 
osobní rozhodnutí, i  když jsem 
spoustou kolegů i  obyvatel měs-
ta přesvědčována, abych zůstala. 
Ale už jsem se definitivně rozhod-
la a  nebudu to měnit. Zvažovala 
jsem to velmi dlouho, všechna pro 
a  proti, co dělat dál, co nedělat 
a u čeho už nechci být. Nikdy jsem 
v politice nebyla, byla to velká zku-
šenost a přinesla spoustu dobrých 
věcí. Politika jako správa města pro 
obyvatele mne baví a  bavila by 
mne i dál, kdyby součástí toho ne-
bylo politikaření, což mně osobně 
nesedí,“ řekla primátorka. 

Přiblížíte konkrétněji, co mys-
líte politikařením, u kterého dál 
nechcete být?

Jsem přímý člověk, troufám si 
říci zcela sebevědomě, že praco-
vitý, a politikaření, politické taneč-
ky mě opravdu nebaví. Obtěžují 
mne a není to můj svět. Zdá se mi, 
že lidé se velmi mění, že jim stačí 

laciné fráze a  výkřiky, sliby všeho 
možného zadarmo, které nemají 
žádný racionální základ, nelze je 
splnit, ale lidé jim věří. Pro lidi dnes 
nejen v Děčíně, ale celé zemi, není 
viditelný ten politik, který každý 
den pracuje a jde za cílem, ale ten, 
který máchá rukama a  vykřikuje 
nějaká hesla. Lidé bohužel jdou za 
lacinými a  prázdnými hesly, které 
rádi slyší. Je pro mne důležité dělat 
věci, které člověka baví, něco mu 
přináší, a ne věci, s kterými nejste 
zcela spokojen. Na druhé straně je 
ve městě spousta lidí, kteří se chtě-
jí starat o město, řešit jeho problé-
my. Lidé, kteří politiku dělat chtějí, 
chtějí se starat o město. Budu ráda, 
když se vše nastartované podaří 
dotáhnout do konce. V  politice 
jsou čtyři roky strašně málo a řada 
rozpracovaných věcí se ukáže poz-
ději. Pokud někdo bude chtít, jsem 
připravena z  profesního hlediska 
novému vedení pomoci.

Nemrzí vás, že už u těch vý-
sledků nebudete?

Nebudu u  nich jako politik, ale 
jako občan města ano. Když v po-
slední době pozoruji politiku, 
i  tu celostátní, jsem čím dál tím 
víc přesvědčena, že jsem udělala 
dobře. Ve městě jsou na stole pro-
blémy, jasná pravidla a zákony, jak 
vše řešit a lidé je spolu řešit musí. 
Vadí mi ovšem dlouhá jednání 
o  ničem, kdy jeden den dohoda 
platí  a druhý den ne. To není pro 
mě. I v Děčíně jsou lidé, kteří jsou 
schopní mi do očí říkat příjemné 
věci, ale za zády říkají něco úplně 
jiného, kdy jednou něco podpo-
rují, a  pak dělají, že o  tom nikdy 
neslyšeli. To je svět, který oprav-
du nechci. A mám tu volbu nebýt 
jeho součástí. 

To je ten hlavní důvod, proč 
nejste nejen v čele, ale ani na 
kandidátce vůbec, nejen za 
ANO, ale ani za žádnou z dalších 
stran, které za vámi přišly?

Tím, že jsme byla součástí vede-
ní města, znám řadu podrobností, 
které by mne semlely. Než jsem do 
politiky vstoupila, myslela jsme si, 
že ji chtějí dělat chytří lidé, kteří 
chtějí pomoci městu, jeho oby-
vatelům, mají to srovnané v  hla-
vě a  mají jasné představy. To byl 
velmi laický pohled. Pro mne je 
obrovským zklamáním, že to tak 
často není. Nechápu, proč někteří 
lidé do politiky jdou, protože ne-
studují materiály, nic si nepama-

tují, nic si nezjistí. Může se stát, 
že někdo nestihne některou věc 
prostudovat, ale zdá se mi, že jsou 
i lidé, kteří mají potřebu být v poli-
tice jen proto, aby tam prostě byli. 
Politika je práce, není to ulejvárna.

 Jste politička spojená s hnu-
tím ANO. Co říkáte současné 
politické situaci, kdy se vláda 
sestavovala rekordně dlouho 
a poprvé od revoluce se opírá 
o hlasy komunistů. A jaký to 
podle vás bude mít vliv na smě-
rování této země?

Jsem regionální politik, obtíž-
ně budu hodnotit situaci, kterou 
znám jen z  médií a  vyprávění. 
Když se s  politiky bavíte mimo 
kamery, chovají se jinak, pak ale 
vidíte plamenné řeči v televizi, ra-
dikální názory, nepravdy a osočo-
vání. Voliči v demokratických vol-
bách rozdali karty, s těmi se hraje. 
Když bude každý radikální, ničeho 
se nedobere, politika je i  umění 
kompromisu. Strany se nechtěly 
s vítězným hnutím ANO domluvit, 
nechtěly dělat kompromisy, tak 
to takhle dopadlo, máme menši-
novou vládu. Komunisté ve vládě 
nejsou, sedí v  poslaneckých lavi-
cích, protože byli demokraticky 
zvoleni občany této země. Nelíbí 
se mi to, ale je to tak. Zavázali se 
k  podpoře při hlasování o  vládě. 
Za sebe mám v názorech zcela jas-
no, kdyby se ANO spojilo ve vládě 
s  extrémisty, nebyla bych nadále 
v  jeho službách. I komunisté jsou 
ve vládě pro mě nepřijatelní.

 Během vašeho volebního 
období se město muselo vypo-
řádat s rok a půl trvající stav-
bou Vilsnické spojky v centru 
města, což bylo složité na orga-
nizaci, tvořily se kolony, lidé si 
stěžovali. Bylo horší zvládnou 
politikaření nebo takhle složi-
tou stavbu?

Stížnosti mne neubíjely, proto-
že člověk musí být nad věcí. Byla 
to složitá situace, podle stížností 
obyvatel jsem mohla i  za to, že 
někde jezdí dlouho bagr, jinde se 
dlouho kopalo, přestože jsem nic 
z  toho nemohla reálně ovlivnit. 
Každá stavba je náročná a  složitá 
a jako všude byla a je řada lidí, kte-
ří vše znají, umí a zařídili by to lépe. 
Při řešení problémů často hledáte 
nejlepší variantu ze všech špat-
ných, myslím nepříjemných pro 
chod města. A  začnou další stav-
by. Začali jsme s  renovací centra 

města i  sídlišť. Letos začíná další 
etapa revitalizace sídliště Březiny, 
je hotová s architekty studie Byno-
va, což mne velmi těší. Dnes jsou 
sídliště jen paneláky a zaparkova-
ná auta, ale žijí zde lidé, kteří síd-
liště v budoucnu vůbec neopustí, 
musí se jim zde příjemně žít. Nelze 
dělat město jen přitažlivé pro tu-
risty, ale hlavně se tady musí oby-
vatelům líbit a dobře žít. To ovšem 
vyžaduje spoustu peněz i  hodně 
času. Je to o každodenní práci a ne 
o stříhání pásek u nových budov.

 
 Jak odhadujete, že dopad-

nou říjnové volby? 
Mrzelo by mne, kdyby se do ve-

dení města dostali ti, kteří hodně 
křičí, ale nic nevědí. Například, 
když někdo křičí, že magistrát do-
volí do města sestěhovávat nízko-
příjmové obyvatele a  že to jako 
politik zakáže. Neexistuje žádný 
takový zákon, každý se může na-
stěhovat tam, kde dostane byt, 
a žádný úředník ani politik to ne-
může zakázat. Politik, který to říká, 
lže, ale lidé to rádi slyší a vůbec jim 
nevadí, že to není pravda a není to 
možné. Pravdu lidé prostě nechtě-
jí slyšet. Komunikace s lidmi je čím 
dál tím složitější a  posun k  horší-
mu za poledních 10 až 15 let je ob-
rovský. Je mi z toho smutno a těch 
lidí je mi líto. S  lidskou hloupostí 
se špatně bojuje. Věří všemu, aniž 
by si pravdu někde ověřili.

 Do čela města jste přišla z po-
stu ředitelky děčínského úřadu 
práce. Chcete se tam vrátit?

Jsem stále zaměstnanec úřa-
du práce uvolněný na tuto funkci 
a mám právo se vrátit.  Je to věc, 
která je přede mnou. V  říjnu bu-
dou volby, v  listopadu by mohlo 
být ustavující zastupitelstvo a  do 
té doby jsem tady a nemohu slibo-
vat, kam, a kdy přesně nastoupím. 
Až skončím, druhý den jsem zpět 
na úřadu práce a bude otázka, co 
budu dál dělat. Udělala jsem v ži-
votě několik velkých změn. Nej-
prve jsem 12 let učila v  mateřské 
školce, pak jsme byla 18 let na 
úřadu práce od nejnižší pozice po 
post ředitelky. Každá změna člo-
věka nastartuje. Potřebuji nároč-
nou práci a uvidíme, co bude dál. 
Chci se věnovat rodině i sobě, pro-
tože jsem ze svého života vymaza-
la řadu aktivit, na které nebyl čas. 
Chci vyvážit pracovní a soukromý 
život. 

(MF Dnes, aa)
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stezka a lemuje romantické záhyby 
řeky Labe. Vstupuje zde do dalšího NEJ 
- nejhlubšího pískovcového kaňonu v 
Evropě. Ze sedla kola se nabízí velko-
lepý pohled na tuto neopakovatelnou 
scenérii Labského kaňonu. Tu si také 
můžete vychutnat třeba na výletní lodi, 
kterou ocení zejména děti. Užijete si 
pohodový rodinný výlet například s 
šálkem dobré kávy. Pokud jste povahou 
dobrodruzi, jistě vás osloví možnost 
sjet kaňon trochu akčněji na raftu.

Přijeďte a přesvědčte se sami, že 
Děčín určitě stojí za návštěvu.

DĚČÍN
MĚSTO, KTERÉ 
MUSÍTE VIDĚT

SPORT A ZÁBAVA
Pokud Vás však v Děčíně zastihne nepříznivé 
počasí, nemusíte si zoufat. Vydejte se za sportem 
a zábavou do Aquaparku. Ten se svými tobogány, 
krytými i venkovními bazény a sportovišti spolehli-
vě zabaví celou rodinu.

DOBRODRUŽSTVÍ 
UPROSTŘED DĚČÍNA

LABSKÁ STEZKA

Hned naproti slavné ferratě se nad ře-
kou Labe tyčí na skalním masivu zámek 
s dalším NEJ – totiž s nejdelší přístu-
povou cestou, která měří úctyhodných 
292 m. Není to tak dávno, co byl právě 
děčínský zámek vinou dlouholetého 
pobytu sovětských vojsk ve skličujícím 
stavu. Teď se ale okolí zámku honosí 
nově zrekonstruovanými zámeckými 
zahradami a parkem, v jehož těsné blíz-
kosti prochází další zdejší NEJ – nejfrek-
tovanější cyklostezka v republice.

Malebným podzámčím vede Labská 
stezka a lemuje romantické záhyby 
řeky Labe. Vstupuje zde do dalšího NEJ 
- nejhlubšího pískovcového kaňonu v 
Evropě. Ze sedla kola se nabízí velko-
lepý pohled na tuto neopakovatelnou 
scenérii Labského kaňonu. Tu si také 
můžete vychutnat třeba na výletní lodi, 
kterou ocení zejména děti. Užijete si 
pohodový rodinný výlet například s 
šálkem dobré kávy. Pokud jste povahou 
dobrodruzi, jistě vás osloví možnost 
sjet kaňon trochu akčněji na raftu.

Přijeďte a přesvědčte se sami, že 
Děčín určitě stojí za návštěvu.
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Častým problémem ve městě jsou takzvané „živnostenské odpady“.  Stává se totiž, že nádoby na tříděný odpad 
jsou přeplněné a mnohdy je z druhu a množství odpadu zřejmé, že se jedná o odpad z podnikání. Ten však do 
těchto kontejnerů nepatří. V tomto díle našeho seriálu vám přinášíme informace, jaké povinnosti podnikatelé ve 

vztahu k odpadům mají. 

Povinnosti podnikatelů při 
nakládání s odpady

Podle zákona o odpadech jsou 
původci odpadů, tj. právnické 
a fyzické osoby oprávněné k pod-
nikání, povinni nakládat s odpady 
a  zbavovat se jich pouze způso-
bem stanoveným tímto zákonem 
a  ostatními právními předpisy 
vydanými na ochranu životního 
prostředí. Odpad jsou povinni 
předávat oprávněné osobě a  do 
zařízení k  tomu určenému (např. 
technické služby na základě uza-
vřené smlouvy).  Původci odpadů 
mají také povinnost odpad třídit, 
zabezpečit odpady před nežá-

doucím znehodnocením, odci-
zením nebo únikem. V  praxi to 
znamená, že fyzická osoba pod-
nikající nebo právnická osoba 
musí mít zajištěny své nádoby na 
veškerý druh odpadu, který svým 
podnikáním vyprodukuje (ko-
munální odpad, tříděný odpad, 
gastro odpad atd ), a  to uzavře-
né a zajištěné (např. uzamknuté), 
a  vést o  množství odpadů evi-
denci (druh, množství, nakládání 
s těmito odpady atd.).

Nádoby na separovaný od-
pad ve městě slouží pouze 
občanům města, nikoliv práv-
nickým osobám a fyzickým 

osobám podnikajícím (původ-
cům živnostenských odpadů). 

Další povinnosti:  Oprávněné 
osoby jsou povinny v  případě, 
že nakládají v  kalendářním roce 
s  odpadem, zasílat každoročně 
do 15. února následujícího roku 
pravdivé a  úplné hlášení o  dru-
zích, množství odpadů a  způso-
bech nakládání s nimi a o původ-
cích odpadů obecnímu úřadu 
obce s rozšířenou působností pří-
slušnému podle místa provozov-
ny (§ 39 zákon o odpadech).

Kontroly
Kontroly podnikatelských sub-

jektů provádí odbor životního 

prostředí zpravidla na základě 
podnětů občanů či samotných 
podnikatelů. Podněty se často 
týkají upozornění na nedodržo-
vání zákona o  odpadech zejmé-
na obchodníky. Při kontrole musí 
podnikatel prokázat, jakým způ-
sobem je odpad z  jeho činnosti 
likvidován, tzn. předloží smlouvu 
o  odvozu odpadu s  oprávněnou 
osobou. v  případě nedodržení 
povinností se fyzická osoba pod-
nikající nebo právnická osoba do-
pouští přestupku dle § 66 zákona 
o odpadech, a za porušení těchto 
povinností lze uložit pokutu.

                                   (mm, romi)

Seriál o odpadech: Odpad z podnikatelské činnosti

Moderní digitální sirény budou mluvit 
Město vybuduje zcela nový Varovný a informační systém. Díky němu budou obyvatelé 
včas informováni o mimořádné situaci, která může ve městě nastat. 

V  Děčíně existuje celá řada ri-
zik ohrožujících životy, zdraví 
a  majetek obyvatelstva. Jedná 
se zejména o  povodně na řece 
Labi, skalní sesuvy, rizika che-
mické havárie a  další. „Varování 
a vyrozumění obyvatel je jedním 
z  nejdůležitějších opatření při 
vzniku takové mimořádné udá-
losti a  dosavadní systém varová-
ní obyvatel je již zastaralý. Proto 
jsme se rozhodli pořídit systém 
nový, jehož největší výhodou je 
přenos mluveného slova, které 
upřesní informace o  charakteru 
ohrožení, ale také bude možné 
vydávat pokyny obyvatelům na-
příklad k  evakuaci, omezení vět-
rání a podobně,“ vysvětlila Marie 
Blažková, primátorka města. 

Dosavadní způsob varování 
obyvatel pochází z  dob působ-

nosti okresních úřadů, které roz-
hodovaly o  rozmístění a  hustotě 
pokrytí území města sirénami. 
Tento již zastaralý systém, tvoře-
ný rotačními sirénami, v  součas-
né době provozuje hasičský zá-
chranný sbor. Nový systém, který 

pokrývá zejména záplavová úze-
mí v  oblastech podél toku řeky 
Labe a také místa s větším výsky-
tem osob, kde hrozí riziko živel-
né pohromy nebo havárie, bude 
tvořen vysílacím pracovištěm 
obsluhovaným z městské policie, 
dále dvěma převaděči radiového 
signálu, které zajistí pokrytí úze-
mí města signálem, a to i v odleh-
lejších městských částech, jakými 
jsou Dolní Žleb, Loubí, Nebočady 
nebo Vilsnice, a  koncovými prv-
ky, kterými jsou „mluvící“ sirény 
a reproduktory. Všechny součásti 
systému budou pracovat v přípa-
dě výpadku elektrické energie na 
záložní akumulátory až po dobu 
72 hodin.  Do systému lze také in-
tegrovat výstupy ze srážkoměrů, 
hladinoměrů a  různých čidel. To 
umožní krizovým štábům získat 
včasnou informaci o  základních 

hydrometeorologických údajích 
na území města při ohrožení po-
vodněmi. Do systému lze integ-
rovat také výstupní data z  mo-
nitoringu skalních bloků, kdy 
při nestabilitě některého z  nich 
dojde k včasnému varování, eva-
kuaci, omezení dopravy a  přijetí 
dalších opatření.

Realizace projektu má být za-
hájena ještě do konce letošní-
ho roku a  dokončena pak v  roce 
2019. V  současné době hledá 
město dodavatele, předpoklá-
daná hodnota této zakázky je 
6 350 000 Kč bez DPH.  Další infor-
mace jsou zveřejněny na portálu 
E-ZAK.  Na pořízení nového va-
rovného systému město využije 
podpory fondů Evropské unie. 

    
           (mm, romi)



Aktualizace: 4.7.2018

Adresa ordinace (ulice, město) 
interaktivní mapa ordinací

Tel. 
ordinace

1.7. neděle Dr.Goldammer
Nemocnice Děčín, U Nemocnice 605/1, 
budova „O“ - vchod 1, U Nemocnice 412510666

2.7. pondělí Dr.Kučerová Dana Teplická 27/29, Děčín 4 412532406

3.7. úterý Dr.Bechyně 
Nemocnice Děčín, U Nemocnice 605/1, 
budova „O“ - vchod 1 412510666

4.7. středa Dr.Bechyně 
Nemocnice Děčín, U Nemocnice 605/1, 
budova „O“ - vchod 1 412510666

5.7. svátek Dr.Bechyně
Nemocnice Děčín, U Nemocnice 605/1, 
budova „O“ - vchod 1 412510666

6.7. svátek Dr.Bechyně 
Nemocnice Děčín, U Nemocnice 605/1, 
budova „O“ - vchod 1 412510666

7.7. sobota Dr.Bechyně 
Nemocnice Děčín, U Nemocnice 605/1, 
budova „O“ - vchod 1 412510666

8.7. neděle Dr.Vyvial Míru 150, Děčín 32 412547729

9.7. pondělí Dr.Dragančevová
Nemocnice Děčín, U Nemocnice 605/1, 
budova „O“ - vchod 1 412510666

10.7. úterý Dr.Pokorná Ludvíkovice 71 412511678

11.7. středa Dr.Goldammer 
Nemocnice Děčín, U Nemocnice 605/1, 
budova „O“ - vchod 1 412510666

12.7. čtvrtek Dr.Pavlovičová Teplická 270, Jílové u Děčína 412550383

13.7. pátek Dr.Gálová
Nemocnice Děčín, U Nemocnice 605/1, 
budova „O“ - vchod 1 412510666

14.7. sobota
Dr.Lechtýnská-
Kalixová Jindřichova 337, Děčín 9 474525243

15.7. neděle Dr. Skála Karla Čapka 211/1 413034912
16.7. pondělí Dr.Beranová P.Holého 139/21, Děčín 4 412531294
17.7. úterý Dr.Slavík J.Š. Baara 692/26, Děčín 412507315
18.7. středa Dr.Pohořelá Uzká 167/8, Děčín 412519861
19.7. čtvrtek Dr.Kučerová Miloslava Weberova 7, Děčín 6 412539169

20.7. pátek Dr.Stupák
Nemocnice Děčín, U Nemocnice 605/1, 
budova „O“ - vchod 1 412510666

21.7. sobota Dr.Stupák 
Nemocnice Děčín, U Nemocnice 605/1, 
budova „O“ - vchod 1 412510666

22.7. neděle Dr. Milič Anenská 2, Děčín 1 412514168
23.7. pondělí Dr.Chvátalová Weberova 7, Děčín 6 412539159
24.7. úterý Dr.Milič Anenská 2, Děčín 1 412514168

25.7. středa Dr.Šedivá
Nemocnice Děčín, U Nemocnice 605/1, 
budova „O“ - vchod 1 412510666

26.7. čtvrtek Dr.Lechtýnská-Kalixová Jindřichova 337, Děčín 9 474525243

27.7. pátek Dr.Acs
Nemocnice Děčín, U Nemocnice 605/1, 
budova „O“ - vchod 1 412510666

28.7. sobota Dr.Walter
Nemocnice Děčín, U Nemocnice 605/1, 
budova „O“ - vchod 1 412510666

29.7. neděle Dr.Walter 
Nemocnice Děčín, U Nemocnice 605/1, 
budova „O“ - vchod 1 412510666

30.7. pondělí Dr.Kubíková Dělnická 1974/1b, Děčín 6 412535228
31.7. úterý Dr.Kmínková Komenského 462, Benešov nad Ploučnicí 737168290

Poskytovatel LPS - ordinace pro dospělé                                           
(spádová oblast Děčínska)

Denní rozpis účasti poskytovatelů na LPS
(červenec 2018 - září 2018)

ČERVENEC

Schválil Krajský úřad Ústeckého kraje 
dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění.

V Ústí nad Labem
4.7.2018

DĚČÍN
MĚSTO, KTERÉ 
MUSÍTE VIDĚT

SPORT A ZÁBAVA
Pokud Vás však v Děčíně zastihne nepříznivé 
počasí, nemusíte si zoufat. Vydejte se za sportem 
a zábavou do Aquaparku. Ten se svými tobogány, 
krytými i venkovními bazény a sportovišti spolehli-
vě zabaví celou rodinu.

DOBRODRUŽSTVÍ 
UPROSTŘED DĚČÍNA

LABSKÁ STEZKA

Hned naproti slavné ferratě se nad ře-
kou Labe tyčí na skalním masivu zámek 
s dalším NEJ – totiž s nejdelší přístu-
povou cestou, která měří úctyhodných 
292 m. Není to tak dávno, co byl právě 
děčínský zámek vinou dlouholetého 
pobytu sovětských vojsk ve skličujícím 
stavu. Teď se ale okolí zámku honosí 
nově zrekonstruovanými zámeckými 
zahradami a parkem, v jehož těsné blíz-
kosti prochází další zdejší NEJ – nejfrek-
tovanější cyklostezka v republice.

Malebným podzámčím vede Labská 
stezka a lemuje romantické záhyby 
řeky Labe. Vstupuje zde do dalšího NEJ 
- nejhlubšího pískovcového kaňonu v 
Evropě. Ze sedla kola se nabízí velko-
lepý pohled na tuto neopakovatelnou 
scenérii Labského kaňonu. Tu si také 
můžete vychutnat třeba na výletní lodi, 
kterou ocení zejména děti. Užijete si 
pohodový rodinný výlet například s 
šálkem dobré kávy. Pokud jste povahou 
dobrodruzi, jistě vás osloví možnost 
sjet kaňon trochu akčněji na raftu.

Přijeďte a přesvědčte se sami, že 
Děčín určitě stojí za návštěvu.

DĚČÍN
MĚSTO, KTERÉ 
MUSÍTE VIDĚT

SPORT A ZÁBAVA
Pokud Vás však v Děčíně zastihne nepříznivé 
počasí, nemusíte si zoufat. Vydejte se za sportem 
a zábavou do Aquaparku. Ten se svými tobogány, 
krytými i venkovními bazény a sportovišti spolehli-
vě zabaví celou rodinu.

DOBRODRUŽSTVÍ 
UPROSTŘED DĚČÍNA

LABSKÁ STEZKA

Hned naproti slavné ferratě se nad ře-
kou Labe tyčí na skalním masivu zámek 
s dalším NEJ – totiž s nejdelší přístu-
povou cestou, která měří úctyhodných 
292 m. Není to tak dávno, co byl právě 
děčínský zámek vinou dlouholetého 
pobytu sovětských vojsk ve skličujícím 
stavu. Teď se ale okolí zámku honosí 
nově zrekonstruovanými zámeckými 
zahradami a parkem, v jehož těsné blíz-
kosti prochází další zdejší NEJ – nejfrek-
tovanější cyklostezka v republice.

Malebným podzámčím vede Labská 
stezka a lemuje romantické záhyby 
řeky Labe. Vstupuje zde do dalšího NEJ 
- nejhlubšího pískovcového kaňonu v 
Evropě. Ze sedla kola se nabízí velko-
lepý pohled na tuto neopakovatelnou 
scenérii Labského kaňonu. Tu si také 
můžete vychutnat třeba na výletní lodi, 
kterou ocení zejména děti. Užijete si 
pohodový rodinný výlet například s 
šálkem dobré kávy. Pokud jste povahou 
dobrodruzi, jistě vás osloví možnost 
sjet kaňon trochu akčněji na raftu.

Přijeďte a přesvědčte se sami, že 
Děčín určitě stojí za návštěvu.
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ul. Prokopa Holého

SLEVA

Lékařská zubní pohotovost
Ordinační hodiny: 8 - 11 hodin

Rozpis služeb zubní pohotovosti
červenec - prosinec 2014

Ordinační hodiny:   08:00  – 11:00 hod.

Datum Stomatolog Adresa Kontakt

5 – 6. 7. 2014 MUDr. Bolfíková Renata Varšavská 1863/7
Děčín VI-Letná 737 501 440

12 – 13. 7. 2014 MUDr. Křemenová Alena Sokolská 129
Děčín 9 412 544 539

19. – 20. 7. 2014 MUDr. Jůdová Jana Riegrova 773/72
Děčín II-Nové Město 412 523 410

26. – 27. 7. 2014 MUDr. Křemen Adolf Teplická 270
Jílové 412 550 343

2. – 3. 8. 2014 MUDr. Hladík Pavel Weberova 1537/7, 
Děčín VI. 412 539 928

9. – 10. 8. 2014 MUDr. Janda Zdeněk Čs. Legií 1083/10
Děčín IV 412 532 216

16. – 17. 8. 2014 MUDr. Rambousková Rita Riegerova 773/72, 
Děčín II. 412 526 250

23. – 24. 8. 2014 MUDr. Vojtěch Vladimír 28. října 110
Děčín I 412 151 056

30. – 31. 8. 2014 MUDr. Milič Lukáš Fügnerova 600/12 
Děčín I 412 511 482

6. – 7. 9. 2014 MUDr. Charvát Pavel J. Š. Baara 26
Děčín IV 412 507 588

13. – 14. 9. 2014 MUDr. Křemen Adolf Teplická 270
Jílové 412 550 343

20. – 21. 9. 2014 MUDr. Janda Zdeněk Čs. Legií 1083/10
Děčín IV 412 532 216

27. – 28. 9. 2014 MUDr. Voborská Oluša Myslbekova 404/23
Děčín I 412 519 624

4. – 5. 10. 2014 MUDr. Sudová Olga Fügnerova 600/12 
Děčín I 412 513 989

11. – 12. 10. 2014 MUDr. Bolfíková Renata Varšavská 1863/7
Děčín VI-Letná 737 501 440

18. – 19. 10. 2014 MUDr. Charvát Tomáš
U přívozu 18/4
Děčín III 412 511 619 

25. – 26. 10. 2014 MUDr. Hladík Pavel Weberova 1537/7, 
Děčín VI. 412 539 928

Od července došlo v Děčíně k výrazné změně v systému služeb lé-
kařské pohotovostní služby pro dospělé. 

Necelá polovina služeb je sice 
nadále provozována a zajišťována 
v  nemocnici, ostatní služby jsou 
nově poskytovány v  privátních 
ordinacích praktických lékařů. 
Od pondělí do pátku slouží lékaři 
od 17 do 20 hodin, o  víkendech 
a svátcích od 9 do 18 hodin. Poho-
tovost pro děti a  dorost funguje 
nadále ve stejném režimu, tedy je 
komplet poskytována v  děčínské 
nemocnici. 

Aktuální rozpis služeb lékařské 

pohotovosti pro dospělé najdete 
na webu města www.mmdecin.
cz/zdravotnictvi-a-socialni-sluzby, 
dále na webu Krajské zdravotní a.s. 
a Ústeckého kraje, kde také najdete 
odkaz na interaktivní mapu ordina-
cí lékařské pohotovostní služby htt 
ps://geoportal.kr-ustecky.cz/apps/
lps_decinsko/.

 Rozpis si můžete rovněž vy-
zvednout na recepcích magistrátu 
nebo v  turistických informačních 
centrech. 

Systém pohotovosti
pro dospělé se změnil

Podmínky a více informací na www.fokusoptik.cz

V Děčíně nás najdete na této adrese:
FOKUS optik a.s., Tyršova 5, 405 01 - Děčín,

tel.: 412 511 545, e-mail: fokusdecin@fokusoptik.cz
Otevřeno: Po-Pá 8-17 hodin

Dioptrické obruby

Veškerá skla

Sluneční brýle
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Provádím
drobné opravy 

domácích
elektrospotřebičů

a „ PC“
Tel. 720 531 950PO - ČT  7.00  |  SO  9.00

Rehabilitace Kateřina s.r.o. - REHKAT
Ústecká 1945/10  |  405 02 Děčín 5

(S-centrum u Tesca)
M 734 845 589  E recepce@rehkat.cz

BEZ OBJEDNÁNÍ PŘEDEM!

Aktualizace: 4.7.2018

Adresa ordinace (ulice, město) 
interaktivní mapa ordinací

Tel. 
ordinace

Poskytovatel LPS - ordinace pro dospělé                                           
(spádová oblast Děčínska)

Denní rozpis účasti poskytovatelů na LPS
(červenec 2018 - září 2018)

1.8. středa Dr.Bechyně 
Nemocnice Děčín, U Nemocnice 605/1, 
budova „O“ - vchod 1 412510666

2.8. čtvrtek Dr.Pavlovičová Teplická 270, Jílové u Děčína 412550383

3.8. pátek Dr.Bechyně 
Nemocnice Děčín, U Nemocnice 605/1, 
budova „O“ - vchod 1 412510666

4.8. sobota Dr.Bechyně
Nemocnice Děčín, U Nemocnice 605/1, 
budova „O“ - vchod 1 412510666

5.8. neděle Dr.Milič Anenská 2, Děčín 1 412514168

6.8. pondělí Dr.Milič Anenská 2, Děčín 1 412514168

7.8. úterý Dr.Pohořelá Uzká 167/8, Děčín 3 412519861

8.8. středa Dr.Beranová P.Holého 139/21, Děčín 4 412531294

9.8. čtvrtek Dr.Kmínková Komenského 462, Benešov nad Ploučnicí 737168290

10.8. pátek Dr.Stupák
Nemocnice Děčín, U Nemocnice 605/1, 
budova „O“ - vchod 1 412510666

11.8. sobota Dr.Stupák 
Nemocnice Děčín, U Nemocnice 605/1, 
budova „O“ - vchod 1 412510666

12.8. neděle Dr.Bechyně 
Nemocnice Děčín, U Nemocnice 605/1, 
budova „O“ - vchod 1 412510666

13.8. pondělí Dr.Chvátalová Weberova 7, Děčín 6 412539159

14.8. úterý Dr.Kubíková Dělnická 1974/1b, Děčín 6 412535228

15.8. středa Dr.Richter Mírové nám. 223, Jílové u Děčína 412551578

16.8. čtvrtek Dr.Goldammer
Nemocnice Děčín, U Nemocnice 605/1, 
budova „O“ - vchod 1 412510666

17.8. pátek Dr.Herrmannová 28.října 11, Děčín 1 412519765

18.8. sobota Dr.Gálová
Nemocnice Děčín, U Nemocnice 605/1, 
budova „O“ - vchod 1 412510666

19.8. neděle Dr.Goldammer
Nemocnice Děčín, U Nemocnice 605/1, 
budova „O“ - vchod 1 412510666

20.8. pondělí Dr.Charouzdová Anenská 2, Děčín 1 412518649
21.8. úterý Dr.Vácha Cihelní 706, Benešov nad Ploučnicí 412586578
22.8. středa Dr.Moudrá Nám. 28. října 818, Česká Kamenice 412514034
23.8. čtvrtek Dr.Kučerová Miloslava Weberova 7, Děčín 6 412539169
24.8. pátek Dr.Slavík J.Š. Baara 692/26, Děčín 412507315

25.8. sobota Dr.Pokorná Ludvíkovice 71 412511678

26.8. neděle Dr.Moudrá Nám. 28. října 818, Česká Kamenice 412514034

27.8. pondělí Dr.Kučerová Dana Teplická 27/29, Děčín 4 412532406

28.8. úterý Dr.Šedivá 
Nemocnice Děčín, U Nemocnice 605/1, 
budova „O“ - vchod 1 412510666

29.8. středa Dr.Dragančevová
Nemocnice Děčín, U Nemocnice 605/1, 
budova „O“ - vchod 1 412510666

30.8. čtvrtek Dr.Acs 
Nemocnice Děčín, U Nemocnice 605/1, 
budova „O“ - vchod 1 412510666

31.8. pátek Dr.Bechyně 
Nemocnice Děčín, U Nemocnice 605/1, 
budova „O“ - vchod 1 412510666

SRPEN

Schválil Krajský úřad Ústeckého kraje 
dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění.

V Ústí nad Labem
4.7.2018

Aktualizace: 4.7.2018

Adresa ordinace (ulice, město) 
interaktivní mapa ordinací

Tel. 
ordinace

1.7. neděle Dr.Goldammer
Nemocnice Děčín, U Nemocnice 605/1, 
budova „O“ - vchod 1, U Nemocnice 412510666

2.7. pondělí Dr.Kučerová Dana Teplická 27/29, Děčín 4 412532406

3.7. úterý Dr.Bechyně 
Nemocnice Děčín, U Nemocnice 605/1, 
budova „O“ - vchod 1 412510666

4.7. středa Dr.Bechyně 
Nemocnice Děčín, U Nemocnice 605/1, 
budova „O“ - vchod 1 412510666

5.7. svátek Dr.Bechyně
Nemocnice Děčín, U Nemocnice 605/1, 
budova „O“ - vchod 1 412510666

6.7. svátek Dr.Bechyně 
Nemocnice Děčín, U Nemocnice 605/1, 
budova „O“ - vchod 1 412510666

7.7. sobota Dr.Bechyně 
Nemocnice Děčín, U Nemocnice 605/1, 
budova „O“ - vchod 1 412510666

8.7. neděle Dr.Vyvial Míru 150, Děčín 32 412547729

9.7. pondělí Dr.Dragančevová
Nemocnice Děčín, U Nemocnice 605/1, 
budova „O“ - vchod 1 412510666

10.7. úterý Dr.Pokorná Ludvíkovice 71 412511678

11.7. středa Dr.Goldammer 
Nemocnice Děčín, U Nemocnice 605/1, 
budova „O“ - vchod 1 412510666

12.7. čtvrtek Dr.Pavlovičová Teplická 270, Jílové u Děčína 412550383

13.7. pátek Dr.Gálová
Nemocnice Děčín, U Nemocnice 605/1, 
budova „O“ - vchod 1 412510666

14.7. sobota
Dr.Lechtýnská-
Kalixová Jindřichova 337, Děčín 9 474525243

15.7. neděle Dr. Skála Karla Čapka 211/1 413034912
16.7. pondělí Dr.Beranová P.Holého 139/21, Děčín 4 412531294
17.7. úterý Dr.Slavík J.Š. Baara 692/26, Děčín 412507315
18.7. středa Dr.Pohořelá Uzká 167/8, Děčín 412519861
19.7. čtvrtek Dr.Kučerová Miloslava Weberova 7, Děčín 6 412539169

20.7. pátek Dr.Stupák
Nemocnice Děčín, U Nemocnice 605/1, 
budova „O“ - vchod 1 412510666

21.7. sobota Dr.Stupák 
Nemocnice Děčín, U Nemocnice 605/1, 
budova „O“ - vchod 1 412510666

22.7. neděle Dr. Milič Anenská 2, Děčín 1 412514168
23.7. pondělí Dr.Chvátalová Weberova 7, Děčín 6 412539159
24.7. úterý Dr.Milič Anenská 2, Děčín 1 412514168

25.7. středa Dr.Šedivá
Nemocnice Děčín, U Nemocnice 605/1, 
budova „O“ - vchod 1 412510666

26.7. čtvrtek Dr.Lechtýnská-Kalixová Jindřichova 337, Děčín 9 474525243

27.7. pátek Dr.Acs
Nemocnice Děčín, U Nemocnice 605/1, 
budova „O“ - vchod 1 412510666

28.7. sobota Dr.Walter
Nemocnice Děčín, U Nemocnice 605/1, 
budova „O“ - vchod 1 412510666

29.7. neděle Dr.Walter 
Nemocnice Děčín, U Nemocnice 605/1, 
budova „O“ - vchod 1 412510666

30.7. pondělí Dr.Kubíková Dělnická 1974/1b, Děčín 6 412535228
31.7. úterý Dr.Kmínková Komenského 462, Benešov nad Ploučnicí 737168290

Poskytovatel LPS - ordinace pro dospělé                                           
(spádová oblast Děčínska)

Denní rozpis účasti poskytovatelů na LPS
(červenec 2018 - září 2018)

ČERVENEC

Schválil Krajský úřad Ústeckého kraje 
dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění.

V Ústí nad Labem
4.7.2018

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

ZPRAVODAJZ PRAVODAJ
Informační čtrnáctideník pro občany statutárního města Děčín

www.zpravodajdecin.com

náklad 26.000 ks  •  do všech domácností ZDARMA  •  ročník 9  •  číslo 22/2011 • 17. 12. 2011

vyšetření zraku, aplikace kontaktních čoček, 
velký výběr brýlových obrub  

www.optikakrnak.czTel.: 412 531 434

oční optika Bc. Pavel Krňák

Tř. Čs. legií 1083/10 
405 02 Děčín IV

registrovaný optometrista
statut zdravotnického zařízení

 MĚSTO DĚČÍN

Statutární město Děčín

přeje hodně štěstí 
a zdraví v novém roce

PF 2012

František Pelant
primátor
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Dotazy a požadavky na zimní 
údržbu  volejte dispečerovi

Trhy na Masarykově 
náměstí pokračují 

Od nového roku začne
sociální dávky vyplácet 
úřad práce

Cenu města získaly 
dvě osobnosti

Nová vitrína kina

Pozvánka na Rybovu 
mši vánoční

   str.14O Vánocích na zámek

 str.3Omezení provozu 
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Topení kapra a Vynášení zimy do hor
Děčínská „Společnost pro přepravu ročních období vodní cestou“ 
pořádá, jako každoročně, pro své příznivce a širokou děčínskou 
veřejnost, dvě tradiční akce spojené s vánočním časem. 
  Na Štědrý den, 24. prosince v 11 
hodin, se sejdeme u Zámeckého 
rybníka, kde se uskuteční 14. ročník 
„Topení vánočního kapra“ a na Ště-
pána, 26. prosince, budeme opět vy-
nášet zimu do hor, pro velký úspěch 
opět na Sněžník. Sraz účastníků 17. 
ročníku je v 10.30 hod před zámeč-

kem v Bynově, odkud vyrazíme 
pěšky na sněžnickou rozhlednu. 
Každý účastník obdrží vrcholový 
diplom a učiní tak maximum pro 
své tělo přecpané vánočními dob-
rotami.
  Na hojnou účast se těší vedení 
Společnosti. (spprovc)

všem občanům města

www.zpravodajdecin.com MĚSTO DĚČÍN

Z PRAVODAJZ PRAVODAJ
Informační čtrnáctideník pro občany statutárního města Děčín

O třetí adventní neděli se na zámku uskutečnil tradiční předvánoční trh, 
který tentokrát přilákal rekordní množství návštěvníků.

Aktualizace: 4.7.2018

Adresa ordinace (ulice, město) 
interaktivní mapa ordinací

Tel. 
ordinace

1.7. neděle Dr.Goldammer
Nemocnice Děčín, U Nemocnice 605/1, 
budova „O“ - vchod 1, U Nemocnice 412510666

2.7. pondělí Dr.Kučerová Dana Teplická 27/29, Děčín 4 412532406

3.7. úterý Dr.Bechyně 
Nemocnice Děčín, U Nemocnice 605/1, 
budova „O“ - vchod 1 412510666

4.7. středa Dr.Bechyně 
Nemocnice Děčín, U Nemocnice 605/1, 
budova „O“ - vchod 1 412510666

5.7. svátek Dr.Bechyně
Nemocnice Děčín, U Nemocnice 605/1, 
budova „O“ - vchod 1 412510666

6.7. svátek Dr.Bechyně 
Nemocnice Děčín, U Nemocnice 605/1, 
budova „O“ - vchod 1 412510666

7.7. sobota Dr.Bechyně 
Nemocnice Děčín, U Nemocnice 605/1, 
budova „O“ - vchod 1 412510666

8.7. neděle Dr.Vyvial Míru 150, Děčín 32 412547729

9.7. pondělí Dr.Dragančevová
Nemocnice Děčín, U Nemocnice 605/1, 
budova „O“ - vchod 1 412510666

10.7. úterý Dr.Pokorná Ludvíkovice 71 412511678

11.7. středa Dr.Goldammer 
Nemocnice Děčín, U Nemocnice 605/1, 
budova „O“ - vchod 1 412510666

12.7. čtvrtek Dr.Pavlovičová Teplická 270, Jílové u Děčína 412550383

13.7. pátek Dr.Gálová
Nemocnice Děčín, U Nemocnice 605/1, 
budova „O“ - vchod 1 412510666

14.7. sobota
Dr.Lechtýnská-
Kalixová Jindřichova 337, Děčín 9 474525243

15.7. neděle Dr. Skála Karla Čapka 211/1 413034912
16.7. pondělí Dr.Beranová P.Holého 139/21, Děčín 4 412531294
17.7. úterý Dr.Slavík J.Š. Baara 692/26, Děčín 412507315
18.7. středa Dr.Pohořelá Uzká 167/8, Děčín 412519861
19.7. čtvrtek Dr.Kučerová Miloslava Weberova 7, Děčín 6 412539169

20.7. pátek Dr.Stupák
Nemocnice Děčín, U Nemocnice 605/1, 
budova „O“ - vchod 1 412510666

21.7. sobota Dr.Stupák 
Nemocnice Děčín, U Nemocnice 605/1, 
budova „O“ - vchod 1 412510666

22.7. neděle Dr. Milič Anenská 2, Děčín 1 412514168
23.7. pondělí Dr.Chvátalová Weberova 7, Děčín 6 412539159
24.7. úterý Dr.Milič Anenská 2, Děčín 1 412514168

25.7. středa Dr.Šedivá
Nemocnice Děčín, U Nemocnice 605/1, 
budova „O“ - vchod 1 412510666

26.7. čtvrtek Dr.Lechtýnská-Kalixová Jindřichova 337, Děčín 9 474525243

27.7. pátek Dr.Acs
Nemocnice Děčín, U Nemocnice 605/1, 
budova „O“ - vchod 1 412510666

28.7. sobota Dr.Walter
Nemocnice Děčín, U Nemocnice 605/1, 
budova „O“ - vchod 1 412510666

29.7. neděle Dr.Walter 
Nemocnice Děčín, U Nemocnice 605/1, 
budova „O“ - vchod 1 412510666

30.7. pondělí Dr.Kubíková Dělnická 1974/1b, Děčín 6 412535228
31.7. úterý Dr.Kmínková Komenského 462, Benešov nad Ploučnicí 737168290

Poskytovatel LPS - ordinace pro dospělé                                           
(spádová oblast Děčínska)

Denní rozpis účasti poskytovatelů na LPS
(červenec 2018 - září 2018)

ČERVENEC

Schválil Krajský úřad Ústeckého kraje 
dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění.

V Ústí nad Labem
4.7.2018



DĚČÍN
MĚSTO, KTERÉ 
MUSÍTE VIDĚT

SPORT A ZÁBAVA
Pokud Vás však v Děčíně zastihne nepříznivé 
počasí, nemusíte si zoufat. Vydejte se za sportem 
a zábavou do Aquaparku. Ten se svými tobogány, 
krytými i venkovními bazény a sportovišti spolehli-
vě zabaví celou rodinu.

DOBRODRUŽSTVÍ 
UPROSTŘED DĚČÍNA

LABSKÁ STEZKA

Hned naproti slavné ferratě se nad ře-
kou Labe tyčí na skalním masivu zámek 
s dalším NEJ – totiž s nejdelší přístu-
povou cestou, která měří úctyhodných 
292 m. Není to tak dávno, co byl právě 
děčínský zámek vinou dlouholetého 
pobytu sovětských vojsk ve skličujícím 
stavu. Teď se ale okolí zámku honosí 
nově zrekonstruovanými zámeckými 
zahradami a parkem, v jehož těsné blíz-
kosti prochází další zdejší NEJ – nejfrek-
tovanější cyklostezka v republice.

Malebným podzámčím vede Labská 
stezka a lemuje romantické záhyby 
řeky Labe. Vstupuje zde do dalšího NEJ 
- nejhlubšího pískovcového kaňonu v 
Evropě. Ze sedla kola se nabízí velko-
lepý pohled na tuto neopakovatelnou 
scenérii Labského kaňonu. Tu si také 
můžete vychutnat třeba na výletní lodi, 
kterou ocení zejména děti. Užijete si 
pohodový rodinný výlet například s 
šálkem dobré kávy. Pokud jste povahou 
dobrodruzi, jistě vás osloví možnost 
sjet kaňon trochu akčněji na raftu.

Přijeďte a přesvědčte se sami, že 
Děčín určitě stojí za návštěvu.

DĚČÍN
MĚSTO, KTERÉ 
MUSÍTE VIDĚT

SPORT A ZÁBAVA
Pokud Vás však v Děčíně zastihne nepříznivé 
počasí, nemusíte si zoufat. Vydejte se za sportem 
a zábavou do Aquaparku. Ten se svými tobogány, 
krytými i venkovními bazény a sportovišti spolehli-
vě zabaví celou rodinu.

DOBRODRUŽSTVÍ 
UPROSTŘED DĚČÍNA

LABSKÁ STEZKA

Hned naproti slavné ferratě se nad ře-
kou Labe tyčí na skalním masivu zámek 
s dalším NEJ – totiž s nejdelší přístu-
povou cestou, která měří úctyhodných 
292 m. Není to tak dávno, co byl právě 
děčínský zámek vinou dlouholetého 
pobytu sovětských vojsk ve skličujícím 
stavu. Teď se ale okolí zámku honosí 
nově zrekonstruovanými zámeckými 
zahradami a parkem, v jehož těsné blíz-
kosti prochází další zdejší NEJ – nejfrek-
tovanější cyklostezka v republice.

Malebným podzámčím vede Labská 
stezka a lemuje romantické záhyby 
řeky Labe. Vstupuje zde do dalšího NEJ 
- nejhlubšího pískovcového kaňonu v 
Evropě. Ze sedla kola se nabízí velko-
lepý pohled na tuto neopakovatelnou 
scenérii Labského kaňonu. Tu si také 
můžete vychutnat třeba na výletní lodi, 
kterou ocení zejména děti. Užijete si 
pohodový rodinný výlet například s 
šálkem dobré kávy. Pokud jste povahou 
dobrodruzi, jistě vás osloví možnost 
sjet kaňon trochu akčněji na raftu.

Přijeďte a přesvědčte se sami, že 
Děčín určitě stojí za návštěvu.
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Seriál o neziskových organizacích:  
V  seriálu vám představujeme organizace poskytující sociální a  další služby, které jsou zapojené do Komunitního plánování města Děčín. Více infor-
mací získáte na webu komunitni.mmdecin.cz nebo osobně v  socio-info centru (budova Magistrátu města Děčín, Na Valech, pondělí a  středa 8-12,   
13-17,  pátek 8-12 hod.)

Centrum LIRA, z.ú. – preventivní sociální služba raná péče
Jistě znáte (ať už ze zkušenosti vlastní nebo cizí) radostné období očekávání přírůstku do rodiny. Každý se těší na mi-
minko po svém a plánuje si, jaké to bude, až se děťátko narodí, až si začne hrát. Jenže někdy se stane, že je všechno 
trochu jinak a u miminka se projeví závažné zdravotní postižení. 

Starost o zdraví dítěte a únava z in-
tenzivní péče o něj, obavy z toho, co 
bude, časté nepříznivé zprávy z  úst 
lékařů, tyto a  další faktory obracejí 
rodině život naruby. Proto existují 
služby pro rodiny, které jim v  této 
nelehké situaci pomáhají a  které se 
nazývají raná péče. Raná péče má za 
cíl maximálně podpořit vývoj zdra-
votně postiženého dítěte nebo dítě-
te s ohrožením zdravého vývoje, a to 
od narození do 7 let. Velmi důležitá je 
také podpora rodiny jako fungujícího 

celku a  v  neposlední řadě podpora 
budování vztahů dítěte a jeho rodiny 
s okolím, širší rodinou, komunitou.

Velmi důležitý je také ekonomický 
přínos využívání služeb rané péče, 
kdy dochází k posilování nezávislosti 
rodiny na institucích a také ke snižo-
vání nutnosti ústavního pobytu dítě-
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                   NABÍDKA VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST 
 

Obsazujeme d lnické pozice ve výrob  kabel  
a kabelových propojek. 

 
P idejte se k nám! 

Kontakt: tereza.fantova@kabelovna.cz 
412 706 246, Ústecká 840/33 

Co nabízíme? 
- stravenky     - odm na za docházku 

- p ísp vek na penzijní pojišt ní  - 25 dní dovolené 
 - po odpracování prvního m síce bonus 2000 K  
- po zkušební dob  náborový p ísp vek 2000 K  

 



DĚČÍN
MĚSTO, KTERÉ 
MUSÍTE VIDĚT

SPORT A ZÁBAVA
Pokud Vás však v Děčíně zastihne nepříznivé 
počasí, nemusíte si zoufat. Vydejte se za sportem 
a zábavou do Aquaparku. Ten se svými tobogány, 
krytými i venkovními bazény a sportovišti spolehli-
vě zabaví celou rodinu.

DOBRODRUŽSTVÍ 
UPROSTŘED DĚČÍNA

LABSKÁ STEZKA

Hned naproti slavné ferratě se nad ře-
kou Labe tyčí na skalním masivu zámek 
s dalším NEJ – totiž s nejdelší přístu-
povou cestou, která měří úctyhodných 
292 m. Není to tak dávno, co byl právě 
děčínský zámek vinou dlouholetého 
pobytu sovětských vojsk ve skličujícím 
stavu. Teď se ale okolí zámku honosí 
nově zrekonstruovanými zámeckými 
zahradami a parkem, v jehož těsné blíz-
kosti prochází další zdejší NEJ – nejfrek-
tovanější cyklostezka v republice.

Malebným podzámčím vede Labská 
stezka a lemuje romantické záhyby 
řeky Labe. Vstupuje zde do dalšího NEJ 
- nejhlubšího pískovcového kaňonu v 
Evropě. Ze sedla kola se nabízí velko-
lepý pohled na tuto neopakovatelnou 
scenérii Labského kaňonu. Tu si také 
můžete vychutnat třeba na výletní lodi, 
kterou ocení zejména děti. Užijete si 
pohodový rodinný výlet například s 
šálkem dobré kávy. Pokud jste povahou 
dobrodruzi, jistě vás osloví možnost 
sjet kaňon trochu akčněji na raftu.

Přijeďte a přesvědčte se sami, že 
Děčín určitě stojí za návštěvu.
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Když porodnice v Lužické nemocnici v Rumburku přestala v dubnu loňského roku přijímat ženy k porodu, Gynekologicko-porodnické oddě-
lení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z., bylo připraveno rodičky ze Šluknovského výběžku okamžitě přijímat. 

Do děčínské porodnice jezdí maminky
ze Šluknovského výběžku přes Německo

„Jezdí k  nám rodit především 
rodičky podle místa bydliště, když 
ze Šluknovského výběžku to k nám 
mají přes sousední Německo blíž 
než do jiných zařízení,“ říká primář 
děčínského oddělení MUDr. Peter 
Kraus.
Co rodičkám nabízíte?

Svou velikostí můžeme nabíd-
nout výhody malé porodnice ro-
dinného typu. Je to náš bonus, kdy 
se můžeme rodičkám věnovat indi-
viduálně, osobněji. Jsme pozitivně 
nakloněni alternativním porodům, 
respektujeme porodní plány, do-
kážeme je předem zkonzultovat či 
pomoci s  jejich sestavením. Před-
porodní péče probíhá v  útulných 
předporodních plně klimatizova-
ných pokojích, které mají k dispo-
zici balón, sedací vak pro úlevové 
polohy a žebřiny. Využíváme všech 
možných prostředků k  tlumení 
bolesti od přírodních možností, 
jako je teplá voda, aromaterapie či 
muzikoterapie. Z  lékových forem 
nabízíme porody v epidurální anal-
gezii, a to 24 hodin denně, dále při-
dýchávání Entonoxu, což je kyslík 
s rajským plynem. Doprovod u po-
rodu je pro nás samozřejmostí, bez 
poplatku a  v  kteroukoliv denní 

dobu. Pokud je vše v pořádku, tatí-
nek si může přestřihnout pupečník 
a preferujeme poporodní bonding 
– miminko na bříško – ihned po 
porodu. Rádi pořídíme první spo-
lečné foto. Na památku dostanou 
maminky kartičku s váhou mimin-
ka, měříme miminko až druhý den 
po porodu, abychom je netrau-
matizovali. Na oddělení šestine-
dělí mohou maminky využít dva 
nadstandardní pokoje, kde může 
přespat i  doprovod. Naše oddě-
lení preferuje systém rooming-in. 
Miminko je s  maminkou neustále 
a pod naším dohledem se mamin-
ky učí o něj pečovat. Ještě bych rád 
zdůraznil nadstandardní službu 
našich laktačních poradkyň, které 
jsou na telefonu 24 hodin denně.
Jaké novinky se vám podařilo 
zavést během posledního roku 
a s jakým ohlasem se u maminek
setkaly?

Nově jsme pořídili maminkám 
na šestinedělí elektrické odsávač-
ky. Nyní můžeme již hodnotit, že 
jejich pořízení bylo pro maminky 
významným přilepšením v  kom-
fortu. Rovněž epidurál se nám 
nově podařilo zajistit na celých 24 
hodin. Další novinkou je zmíněné 
neměření miminek těsně po po-
rodu, jejich koupání je rovněž po-
sunuto na vhodnější dobu. Jsme 
nakloněni individuálním přáním 
maminek.
Co musí budoucí maminka pod-
stoupit, aby mohla bez problé-
mů dorazit k porodu do nemoc-
nice v Děčíně?

Stačí jen, když se u  nás mamin-
ka zaregistruje prostřednictvím 
sepsání porodopisu, ale bez obtíží 

ji přijmeme i  bez předchozího se-
psání. Při té příležitosti ji rádi se-
známíme s naším porodním sálem 
včetně oddělení šestinedělí. Poro-
dopisy sepisujeme každý všední 
den od 8.00 do 14.00 hodin. Od 
38. týdne k nám mohou maminky 
chodit i na natáčení monitorů, kde 
jim porodní asistentka ráda zodpo-
ví všechny dotazy týkající se poro-
du či porodního plánu.
Jste v Děčíně na gynekologicko-
-porodnickém oddělení ve funk-
ci již přes rok, co se za tu dobu 
změnilo?

Ke stávajícím poradnám pro tě-
hotné, rizikové poradně a ostatním 
ultrazvukům jsme znovu oživili pr-
votrimestrální screening, kterému 
se u  nás věnují dva certifikovaní 
lékaři. Dnes je výhodou pro ma-
minky, že je plně hrazený zdravotní 
pojišťovnou. Dále jsme nově navá-
zali úzkou spolupráci s IVF centrem 
ISCARE v  Praze. Zajišťujeme kom-
plexní dovyšetření neplodného 
páru včetně diagnostických ope-

rací a následnou přípravu k intrau-
terinní inseminaci či IVF cyklu. I za 
tak krátkou dobu působení jsme 
dosáhli již několika úspěchů ve 
smyslu úspěšného otěhotnění. No-
vinkou gynekologické části je zří-
zení několika poraden, a to centra 
onkogynekologické péče, poradny 
pro léčbu děložních myomů a uro-
gynekologické poradny s  atesto-
vaným lékařem. V  té provádíme 
komplexní řešení statiky pánevní-
ho dna a  inkontinence, tzn. vyšet-
ření včetně urodynamiky a  cysto-
skopie, konzervativně i  operačně. 
V  roce 2017 jsme splnili počet vý-
konů a  také technicky splňujeme 
podmínky pro zařazení do center 
pro urogynekologii. Plánujeme zří-
zení dětské gynekologie a poradny 
pro endometriózu. Všechny porad-
ny bychom rádi umístili do prostor 
nově zrekonstruované vily v areálu 
nemocnice. V  blízkém budoucnu 
je rovněž v plánu rekonstrukce po-
rodního sálu a stanice šestinedělí.                                                
                                                                       (ich)

půjčovna  tel 736 761 241

@raftydecin

raftydecin.cz

Pojďte s námi na vodu!



DĚČÍN
MĚSTO, KTERÉ 
MUSÍTE VIDĚT

SPORT A ZÁBAVA
Pokud Vás však v Děčíně zastihne nepříznivé 
počasí, nemusíte si zoufat. Vydejte se za sportem 
a zábavou do Aquaparku. Ten se svými tobogány, 
krytými i venkovními bazény a sportovišti spolehli-
vě zabaví celou rodinu.
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s dalším NEJ – totiž s nejdelší přístu-
povou cestou, která měří úctyhodných 
292 m. Není to tak dávno, co byl právě 
děčínský zámek vinou dlouholetého 
pobytu sovětských vojsk ve skličujícím 
stavu. Teď se ale okolí zámku honosí 
nově zrekonstruovanými zámeckými 
zahradami a parkem, v jehož těsné blíz-
kosti prochází další zdejší NEJ – nejfrek-
tovanější cyklostezka v republice.

Malebným podzámčím vede Labská 
stezka a lemuje romantické záhyby 
řeky Labe. Vstupuje zde do dalšího NEJ 
- nejhlubšího pískovcového kaňonu v 
Evropě. Ze sedla kola se nabízí velko-
lepý pohled na tuto neopakovatelnou 
scenérii Labského kaňonu. Tu si také 
můžete vychutnat třeba na výletní lodi, 
kterou ocení zejména děti. Užijete si 
pohodový rodinný výlet například s 
šálkem dobré kávy. Pokud jste povahou 
dobrodruzi, jistě vás osloví možnost 
sjet kaňon trochu akčněji na raftu.

Přijeďte a přesvědčte se sami, že 
Děčín určitě stojí za návštěvu.
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Děčín určitě stojí za návštěvu.
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můžete vychutnat třeba na výletní lodi, 
kterou ocení zejména děti. Užijete si 
pohodový rodinný výlet například s 
šálkem dobré kávy. Pokud jste povahou 
dobrodruzi, jistě vás osloví možnost 
sjet kaňon trochu akčněji na raftu.

Přijeďte a přesvědčte se sami, že 
Děčín určitě stojí za návštěvu.
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Kompletní nabídka na www.rkvesta.cz

412 514 521Neváhejte, volejte

Pohraniční 463/5, Děčín I 
pondělí–pátek 8.00–17.00

412 514 521 

www.rkvesta.cz

6610 Zahrádka v kolonii Václavov
Pěkná zahrádka 348 m2 s novou pergolou a 
dřev. boudou, Václavov, Děčín: 140 000 Kč

6467 Ordinace/kanceláře v centru
Nádherné prostory s terasou v centru města, 
96 m2, Děčín: 10 000 Kč/měs + služby

Vila v těsném sousedství lesa je usazená na velkou oplocenou parcelu (1682 m2). Dům 
je pečlivě udržovaný. Jsou tu hezké parketové podlahy, dřevěné dveře a okna. Vytápění 
plynovým kotlem nebo kotlem na tuhá paliva. Příslušenství tvoří velká dvougaráž. Velmi 
hezké místo v blízkosti přírody, se snadnou dostupností do centra města. Z domu je 
hezký výhled do okolí. Slunečná ul., Škrabky, Děčín: 5 500 000 Kč

        6629 Krásná vila na Škrabkách

6650  Byt 2+1 Děčín-Podmokly
Byt 2+1 (65 m2) v 3. patře s 2 balkony, k re-
konstrukci, Podmokly, Děčín: 700 000 Kč

6646  Pronájem 1+1 Děčín-Letná
Zrekonstruovaný byt 1+1 v prvním podlaží 
(40 m2), Letná, Děčín: 4000 Kč/měs+služby

6587 Chata se zahradou Březiny
Rek. chata - 3 místnosti, pozemek 3 710 m2 
s pergolou, Březiny, Děčín: 1 000 000 Kč

6421 Stavební pozemek Ludvíkovice
Slunný pozemek 775 m2  na okraji lesa, nád-
herný výhled, Ludvíkovice: 800 000 Kč

6628  Byt 2+1 Děčín II
Byt 2+1 (55 m2) ve 4. patře s balkonem,  k re-
konstrukci, Nové Město, Děčín: 850 000 Kč

6626 Komerční objekt Benešov
Kom. objekt - přízemí tvoří garáže, patro dva 
velké prostory, Benešov n.Pl.: 1 280 000 Kč

ODDLUŽENÍ

776 800 328

LABSKÁ 137/17, DĚČÍN 1
(pod hlavní lékárnou Benu u Labe, budova českých přístavů)

zbavení exekucí a veškerých pohledávek
poradenství a garance 100% oddlužení

zpracování včetně   podání advokátní kanceláří
podle zákona 2018 č.182/2006 Sb

!

 !

Nejmladší házenkáři se ve dnech 15. až 17. června zúčastnili turna-
je MegaMini v Liberci. Na tuto akci se sjíždí nejlepší týmy z celé ČR 
a dá se považovat za neoficiální mistrovství minižactva. Turnaj se 
odehrává systémem 6+1 a hraje se 2x10 minut.

Úspěch minižáků na turnaji 
MegaMini v Liberci

Tým Děčína se skládal ze čtrnác-
ti hráčů, kteří velkou házenou hrají 
necelý rok. I  proto jsme očekávali 
výsledné pořadí někde v druhé po-
lovině.

Ze základní skupiny se nám po-
dařilo postoupit ze třetího místa. 
V nadstavbové části jsme se dokázali 
probojovat k pátému místu v tabul-
ce a v neděli se hrálo o deváté místo. 
Poslední den jsme zahájili turnajem 
4+1. Na tuto doplňkovou soutěž 

jsme nasadili všechny hráče, kteří si 
v  nástavbové části moc nezahráli. 
Opět se ukázalo, že malou házenou 
hrát umíme, a  soupeře jsme lehce 
přehrávali. Závěrečný zápas proti TJ 
Sokol Nové Veslí o deváté místo byl 
velmi vypjatý. Závěr utkání se nám 
však nepovedl a  soupeř mohl osla-
vovat deváté místo.

Pro oddíl házené je jedesáté mís-
to na turnaji MegaMini nejlepším 
výsledkem za posledních pět let. 

Spolehlivá starší 
paní nabízí 

OBČASNÝ 
ÚKLID 

DOMÁCNOSTI
tel. 774 526 547

PŘIJMEME 
DISTRIBUTORA 

NA ROZNOS 
ZPRAVODAJE V BYNOVĚ 

VOLEJTE NA TEL

721 317 115
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DĚČÍN
MĚSTO, KTERÉ 
MUSÍTE VIDĚT

SPORT A ZÁBAVA
Pokud Vás však v Děčíně zastihne nepříznivé 
počasí, nemusíte si zoufat. Vydejte se za sportem 
a zábavou do Aquaparku. Ten se svými tobogány, 
krytými i venkovními bazény a sportovišti spolehli-
vě zabaví celou rodinu.

DOBRODRUŽSTVÍ 
UPROSTŘED DĚČÍNA

LABSKÁ STEZKA

Hned naproti slavné ferratě se nad ře-
kou Labe tyčí na skalním masivu zámek 
s dalším NEJ – totiž s nejdelší přístu-
povou cestou, která měří úctyhodných 
292 m. Není to tak dávno, co byl právě 
děčínský zámek vinou dlouholetého 
pobytu sovětských vojsk ve skličujícím 
stavu. Teď se ale okolí zámku honosí 
nově zrekonstruovanými zámeckými 
zahradami a parkem, v jehož těsné blíz-
kosti prochází další zdejší NEJ – nejfrek-
tovanější cyklostezka v republice.

Malebným podzámčím vede Labská 
stezka a lemuje romantické záhyby 
řeky Labe. Vstupuje zde do dalšího NEJ 
- nejhlubšího pískovcového kaňonu v 
Evropě. Ze sedla kola se nabízí velko-
lepý pohled na tuto neopakovatelnou 
scenérii Labského kaňonu. Tu si také 
můžete vychutnat třeba na výletní lodi, 
kterou ocení zejména děti. Užijete si 
pohodový rodinný výlet například s 
šálkem dobré kávy. Pokud jste povahou 
dobrodruzi, jistě vás osloví možnost 
sjet kaňon trochu akčněji na raftu.

Přijeďte a přesvědčte se sami, že 
Děčín určitě stojí za návštěvu.
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šálkem dobré kávy. Pokud jste povahou 
dobrodruzi, jistě vás osloví možnost 
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Přijeďte a přesvědčte se sami, že 
Děčín určitě stojí za návštěvu.
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V Děčíně můžete poznávat město
prostřednictvím nosu a chuťových pohárků
Od poloviny července 2018 je Děčín místem, kde všichni kavárenští povaleči najdou svého průvodce 
kavárnami. 

S  Průvodcem kavárenského po-
valeče v  ruce mohou návštěvníci 
i  obyvatelé města projít všechny 
vyznačené kavárny a  v  každé na-
jdou po předložení mapky něja-
ký dárek či překvapení. Průvodce 
obsahuje plánek Děčína, ve kte-
rém jsou vyznačena místa milující 
kávomilce a  kavárenské povaleče 

všeho druhu.
Průvodce kavárenského povale-
če Děčínem nabízí návštěvníkům 
i  obyvatelům města orientaci 
v  kvalitních kavárnách, které jsou 
něčím osobité a  s  láskou peču-
jí o  své zákazníky, a  zároveň je to 
námět na prozkoumávání našeho 
krásného města z  jiného úhlu po-

Koupím moto

 
Jawa – CZ …atd,

 

Nově otevřená netradiční RESTAURACE a PENZION 
na zajímavém místě 

Otevřeno Po – Ne 9,00 – 21,00 hod.
www.staraplynarna.cz   Stará plynárna cz

Sto let starý kamenný dům 
v centru Hřenska schovaný 
v úzké skalní rokli, je opět 
otevřený pro hosty. 
Okolí restaurace tvoří 
nádherné skalní útvary, 
sochy a také obrovské 
hodiny, jejichž ozubená kola 
jsou vidět a každou hodinu 
se za zvuku otáčí.

STARÁ PLYNÁRNA Hřensko
hledu. Mapku můžete získat v info-
centrech v Děčíně – knihovně i na 
hlavním nádraží, Chřibské, Krásné 
Lípě a Jetřichovicích, také ve všech 
kavárnách zapojených do projektu 
a  nabízíme je i  hotelům a  pensio-
nům jako výletní tip pro hosty.

Těšíme se na vás

Piva Falkenštejn nefiltrovaný 
letní speciál Svižnej Emil

Nakládáné česnekové 
a papričkové kravské sýry
BŮČKOVÁ POMAZÁNKA 

paštika všech paštik
Jablečná trubička 

zdravé mlsání
…a mnoho dalšího na vás čeká 

u nás v obchůdku

Triatlon „Iron Dumpling - Železný knedlík“ se blíží
Dvanáctý ročník amatérského triatlonu – závodu se sloganem „Až na krev” – se koná v úžasném prostřední Labského kaňonu v sobotu 
4. 8. 2018 na Smetanově nábřeží v Děčíně.

Start hlavního závodu, který je kon-
cipován hlavně jako výzva pro ama-
térské sportovce a nadšence, je tra-
dičně ve 13.30 na Labském nábřeží 
a  dětský triatlonový závod odstar-
tuje v  11:00 na děčínském termál-
ním koupališti  na Starém Městě. Na 
závodníky čeká 400 metrů dlouhá 
plavecká část, ve které si vyzkouší 
sílu řeky Labe, poté 16 kilometrů na 
horském kole a závěrečný pětikilo-
metrový běh centrem města.
Kromě tradičních kategorií se bude 
opět soutěžit v kategorii XXL – to je 
soutěž závodníků nad 100 kg (borce 
převážíme před závodem). Štafeto-
vý závod je vypsán pro ženy, firmy 
a opět pro muže nad 100 kg, soutě-
žit budou také družstva. Přihlášky 

najdete na www.zeleznyknedlik.cz 
nebo http://www.decinsportfest.cz
Letos, ostatně jako každý rok, po-
řádáme také dětský závod, který 

tomu hlavnímu předchází. Stačí jen 
přijít v 10 hodin na koupaliště a mít 
cyklistickou přilbu s  kolem. Dětská 
kola budou případně k  zapůjčení 

díky nadaci Tomáše Slavaty . Rodiče 
dětí, kteří mají zájem o využití této 
nabídky, nechť kontaktují pořada-
tele. Každý dětský závodník bude 
odměněn.
Akce je opravdu pro každého - kdo 
má rád výzvy a  chuť vyzkoušet 
si nový, atraktivní sport, užije si 

opravdu fajn den.. Proto se neza-
pomeňte včas přihlásit a  4.srpna  
sebou vezměte na start i  své děti. 
Organizátoři připraví opět nějaké 
překvapení na trati, chybět nebude 
ani závěrečná afterparty. Dopro-
vodný program a občerstvení je za-
jištěno.                             (Triade Děčín) 

Renovace koupelnových van 
akrylátovou vložkou 

Vanové zástěny

www.sedy-servis.eu
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Již třetím rokem za sebou technicky zajišťovala KONKORDIA Děčín pořádání T-Mobile olympijského běhu v Děčíně, jež celorepublikově 
organizuje Český olympijský výbor. A opět se tato sportovní akce zařadila mezi největší sportovní akce v Děčíně.

I  když bylo jako tradičně opět 
horké letní parno, neodradilo to 
celkem 225 soutěžících od nej-
menších dětí až po dospělé, aby na 
závodních tratích na Labské cyklos-
tezce bojovali o co nejlepší umístě-
ní, popř. zdolání vlastních cílů.

V  dětských kategoriích byli ve-
směs úspěšní závodníci SK APD 
Děčín, kteří obsadili většinu medai-

lových umístění. V hlavním závodě 
se rozhodlo až v cílových metrech, 
když dlouho vedoucího Josefa No-
votného přespurtoval Miloslav Pe-
trášek. Třetí místo patřilo Martinu 
Vobnášilovi. Čtvrté místo si připsal 
závodník pořádajícího klubu KON-
KORDIA Děčín Martin Přibyl. Hned 
za touto čtveřicí doběhla první 
žena, kterou byla Zuzana Rusíno-

Olympijský běh potřetí v Děčíně

vá, která ostatní ženské pole zcela 
deklasovala a  potvrdila, že byla 
největší sportovní hvězdou toho-
to závodu, protože vylepšila svůj 
vlastní ženský traťový rekord o ně-
kolik vteřin.

Celé středeční odpoledne bylo 
pak velice příjemně stráveným ča-
sem a  skvělou atmosférou v  této 
lokalitě města Děčína. Poděkování 

zaslouží určitě nejenom všichni po-
řadatelé, ale i  další, kteří se na or-
ganizaci takovéto soutěže podíleli. 

Členové KONKORDIE Děčín se 
na všechny sportující zájemce těší 
až závěru prázdnin, kdy budou 
organizovat další závod  seriálu 
Modrá stuha, konkrétně ve čtvrtek 
30.srpna Běh kolem Maxiček.    
                              (Konkordia)

Úspěch Plaveckého klubu 
Děčín
na republikovém finále
Máme tu konečné zúčtování plaveckého Letního mistrovství deseti-
letých 2018 v Mladé Boleslavi 23. - 24. 6. z pohledu Plaveckého klubu 
Děčín, které bylo vyvrcholením celé sezóny  2017/2018. 

Nejlepší Děčíňáci se do 
10. místa umístili hned šestkrát, 
a  to Veronika Picková, Miroslav 
Strnad a  Sára Zounková. Naši 
plavci absolvovali také štafetové 

závody ve složení Ondřej Polák, 
Miroslav Strnad, Sára Zounková 
a Veronika Picková.

Trenéři Děčína Honza Mareš 
a Petr Rouček byli spokojeni se za-
plavanými časy, osobními rekordy 
a úspěchy svých svěřenců. Připra-
venost dětí a jak se říká „boleslav-
ská rychlá voda“ přinesly fenome-
nální výsledky a  raketový posun 
v umístění děčínského oddílu. Ne-
skutečné výkony, děkujeme a jen 
tak dál, příště to cinkne. 

              (PK Děčín)

Mistrovství ČR Karate 2018 
v Hradci Králové za organizaci 
S.K.I.F bylo úspěšné pro děčínské 
sportovce. Tomáš Hořejší, trenér 
oddílu Seikai Dojo Děčín Bělá, 
se umístil na 1. místě Kata muži, 
2. místě Kata tým muži a 1. místě 
kumite tým Masters. Spolu s ním 
na fotografii je ještě Vladimír Bu-
dín, který byl první v kata Masters 
a první v  kata tým. Oba sportovci 
se nominovali na Mistrovství svě-
ta v karate, které se bude konat 
v červenci 2019 v Hradci Králové. 

 

 

 

 

PROJEKT STOP EXEKUCE
Projekt je určen:
• Osoby ohrožené předlužeností s místem bydliště v okresech Most, 

Chomutov, Děčín, Teplice a Ústí nad Labem (bez statutárního města 
Ústí nad Labem) 

Projekt nabízí: 
• cílená pomoc finančních poradců s předlužeností – dluhové poradenství, 

sloučení exekucí, podání insolvenčního návrhu, vypracování návrhu na 
oddlužení

• možnost účasti v seminářích zaměřených na finanční gramotnost 
• psychologické poradenství pro osoby ve finanční tísni
• možnost proplácení cestovného v rámci aktivit projektu

VŠECHNY AKTIVITY PROJEKTU JSOU POSKYTOVÁNY ZDARMA!!!

Pro podrobnější informace kontaktujte Mentora CS ve svém regionu:
Mentor CS:         Bc. Nina Obšilová
Telefon:               +420 777 715 671 
e-mail:                 khk@khk-usti.cz 
Adresa: Okresní hospodářská komora Děčín

Myslbekova 3, 405 01 Děčín 1

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0008936 www.depodc.cz

PRODEJNÍ SKLAD SYPKÝCH MATERIÁLŮ

UHELNÉ SKLADY
SKLADEM KVALITNÍ LEDVICKÉ NÍZKOSIRNATÉ UHLÍ

ŠTĚRKY-PÍSKY-KAČÍRKY-ORNICE
BRIKETY-MULČOVACÍ KŮRA

DOPRAVA OD 40q ZDARMA
VYKLÁDKA DOPRAVNÍKEM SAMOZŘEJMOSTÍ!

Jan Steklý se vzdělával
v Japonsku
Také letos absolvoval svou cestu do Japonska Jan Steklý, který je 
hlavním představitelem zřejmě největšího oddílu karate v České re-
publice Karatedó Steklý. 

Opět se vzdělával u těch nej-
lepších instruktorů JKA (Japan-
KarateAssociation) v japonském 
Tokiu. Navštívil i spřátelené kluby 
karate v Ósace. Tyto cesty a stu-
dium karate po Japonsku jsou 
důležité především pro jeho stu-
denty, když jim v rámci svých cest 
po České republice předává své 

poznatky. Jan Steklý vyučuje ne-
jen začátečníky, ale i černé pásy v 
rámci patnácti měst po celé Čes-
ké republice. V Děčíně vedou tré-
ninky pouze kvalifikovaní trenéři, 
kteří pravidelně s Janem Steklým 
tréninkové jednotky a celou me-
todiku tréninku společně připra-
vují.



DĚČÍN
MĚSTO, KTERÉ 
MUSÍTE VIDĚT

SPORT A ZÁBAVA
Pokud Vás však v Děčíně zastihne nepříznivé 
počasí, nemusíte si zoufat. Vydejte se za sportem 
a zábavou do Aquaparku. Ten se svými tobogány, 
krytými i venkovními bazény a sportovišti spolehli-
vě zabaví celou rodinu.

DOBRODRUŽSTVÍ 
UPROSTŘED DĚČÍNA

LABSKÁ STEZKA

Hned naproti slavné ferratě se nad ře-
kou Labe tyčí na skalním masivu zámek 
s dalším NEJ – totiž s nejdelší přístu-
povou cestou, která měří úctyhodných 
292 m. Není to tak dávno, co byl právě 
děčínský zámek vinou dlouholetého 
pobytu sovětských vojsk ve skličujícím 
stavu. Teď se ale okolí zámku honosí 
nově zrekonstruovanými zámeckými 
zahradami a parkem, v jehož těsné blíz-
kosti prochází další zdejší NEJ – nejfrek-
tovanější cyklostezka v republice.

Malebným podzámčím vede Labská 
stezka a lemuje romantické záhyby 
řeky Labe. Vstupuje zde do dalšího NEJ 
- nejhlubšího pískovcového kaňonu v 
Evropě. Ze sedla kola se nabízí velko-
lepý pohled na tuto neopakovatelnou 
scenérii Labského kaňonu. Tu si také 
můžete vychutnat třeba na výletní lodi, 
kterou ocení zejména děti. Užijete si 
pohodový rodinný výlet například s 
šálkem dobré kávy. Pokud jste povahou 
dobrodruzi, jistě vás osloví možnost 
sjet kaňon trochu akčněji na raftu.

Přijeďte a přesvědčte se sami, že 
Děčín určitě stojí za návštěvu.
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Děčín určitě stojí za návštěvu.
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Múzy se na zámku střídají i v srpnu
Také v srpnu pokračuje zámek Děčín s řadou akcí, kdy si na své přijdou jak milovníci divadla, tak 
i filmu a hudby. Po loňském úspěchu divadelního představení pro rodiny s dětmi i letos uvedeme 

inscenaci, která pobaví diváky více generací. Těšit se můžete třeba na mimořádnou akci, při které se na zámek sjedou 
milovníci starých automobilů.

Srpnový program zahájíme po-
sledním koncertem malého letního 
festivalu Dixieland v Růžové zahra-
dě. Domácí OLD BOYS DĚČÍN při-
zvali ke svému koncertu hosty, kteří 
jsou zatím překvapením. Protože 
organizátoři sami označovali tento 
ročník za nultý, můžeme si přát, aby 
festival pokračoval i v příštím roce.

Druhá srpnová pozvánka je opět 
na koncert, ovšem úplně jiného 
ražení. Varhany děkanského koste-
la Povýšení sv. Kříže rozezní Adam 
Viktora, kterého zpěvem doprovo-
dí sopranistka Gabriela Eibenová. 
Koncert je součástí 12. ročníku Čes-
kého varhanního festivalu. Hosté 
si budou moci poslechnout díla 
duchovní i romantická od skladate-
lů jako jsou např. J. S. Bach, F. Schu-

bert, J. Brahms či G. Fauré.
Velmi rádi také pokračujeme 

v  cyklu divadelních představení 
pod širým nebem. Divadlo Na Vět-
vi se po několika pohádkách pro 
děti poprvé představí i  dospělým 
návštěvníkům. Inscenace Projekt 
= DAIDALOS nás zavede do světa 
starých řeckých bájí a pověstí. Čeká 
nás starověký palác v  Knóssu, Íka-
ros, Minotaurus, Ariadna, Théseus, 
zkrátka nesmrtelné dávné příbě-
hy. A  také spojení divadla, tance 
a  fireshow! Prostor pod glorietem 
v Růžové zahradě není pro divadel-
ní inscenace využívám příliš často, 
o to silnější zážitek z představení to 
možná bude. 

Rodiny s  dětmi se mohou těšit 
na představení Činoherního studia 

UPRAVUJEME 
SPECIÁLNÍ 
ZDRAVOTNÍ 

HEALTHY
FOOT 

POINT

JÍLOVÉ
734 621 918

www.rehkat.cz/jilove
Objednejte se  telefonicky nebo na našich www.

NA MÍRU.

NOVOZÉLANDSKÉ 
VLOŽKY FORMTHOTICS 

Ústí nad Labem, které přijede se 
skvělou inscenací DĚTI Z  BULLER-
BYNU. Bude-li přát počasí, uvidíte 
Lisu, Lasse, Bosse, Olle, Annu, Brittu 
a další hrdiny této oblíbené dětské 
knížky v  jižních zahradách. V  pří-
padě deštivého počasí zavzpomí-
náme na bezstarostné a  šťastné 
dětství v  Knihovním sále. Protože 
představení uvádíme poslední den 
prázdnin, máme pro děti, které se 
chystají do první třídy, připravenu 
speciální slevu na vstupné.

Po delší době vás také zveme na 
SRAZ VETERÁNŮ, kde se můžete 
potěšit pohledem na opečovávané 
dědečky automobily. Dlouhá jízda, 
hlavní nádvoří a konírna se stanou 
místy, kde na účastníky čeká jízda 
pravidelnosti „Dlouhá jízda“, ko-
mentovaná prohlídka historických 
vozů, okružní jízda, stylová módní 
přehlídka, výstava „Zámek s  vůní 
benzínu“, hudba a  další program, 
kde v hlavní roli uvidíte auta zvuč-
ných značek… A  vy můžete být 
u toho.

Na hlavním nádvoří se ve večer-
ních hodinách můžete potkat s  fil-
movou projekcí. Letní kino na zám-
ku pokračuje do 12. srpna.

Samozřejmě i  nadále nabízíme 
pravidelné a  speciální prohlídky 
zámku, které jsou tím nejdůležitěj-
ším, co pro vás připravujeme. Jeden 
z  prohlídkových okruhů je navíc 
rozšířen o  návštěvu knihovny, kte-
rou byl zámek v minulosti proslulý.

Jak vidíte, naše srpnová nabíd-
ka je opravdu pestrá. Věříme, že si 
vyberete a  že i  díky zámku Děčín 
budete mít léto o kousek hezčí a zá-
bavnější.                                         (PeN)

PŘIJMEME 
DISTRIBUTORA 

OD ZÁŘÍ NA ROZNOS 
ZPRAVODAJE V ŽELENICÍCH 

VOLEJTE NA TEL

721 317 115
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Přehled kulturních a společenských akcí  21. 7. - 17. 8.

LETNÍ KINO NA ZÁMKU
SO  21. 7.  21.30
MRAKODRAP

ÚT  24. 7.  21.30
TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ

ST  25. 7.  21.30
COCO

ČT  26. 7.  21.30
HOTEL ARTEMIS

PÁ  27. 7.  21.30
CHATA NA PRODEJ

SO  28. 7.  21.30
PLÁN ÚTĚKU 2

NE  29. 7.  21.30
S LÁSKOU VINCENT

ÚT  31. 7.  21.30
READY PLAYER ONE: HRA ZAČÍNÁ
 
ST  1. 8.   21.30
VLASY

ČT  2. 8.   21.30
TICHÉ MÍSTO

PÁ  3. 8.   21.30
ÚŽASŇÁKOVI 2

SO  4. 8.   21.30
MISSION: IMPOSSIBLE - FALLOUT
  
NE  5. 8.    21.30
ANDRE RIEU: AMORE - HOLD LÁSCE 

ÚT  7. 8.    21.30
DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA 

ST  8. 8.    21.30
ZTRATILI JSME STALINA

ČT  9. 8.    21.30
MISS HANOI

PÁ  10. 8.  21.30
TEMNÉ SÍLY

NE  12. 8.  21.30
MEG: MONSTRUM Z HLUBIN

Ne  22. 7.   20.00                 jižní zahrady
ITALKA V ALŽÍRU
Druhá Rossiniho opera, kterou 
zkomponoval ve svých 21 letech. 
Komickou operu o  dvou dějstvích 
uvádí Evropská Hudební Akademie 
Teplice. Vstupné: 450, 350 a 250 Kč. 
Vstupenky je třeba si předem rezer-
vovat.

Po  23. 7., 30. 7.,  6. 8., 13. 8., 20. 8.,
27. 8.     17.00       západní křídlo
KASTELÁNSKÉ PROHLÍDKY
Trochu jiná prohlídka zámku s ředi-
telkou zámku Ivetou Krupičkovou 
nebo s kurátorem sbírek Františkem 
Šumanem. Běžné vstupné.

DIXIELAND V RŮŽOVÉ ZAHRADĚ
ČT  26. 7.      17.00      Růžová zahrada
GLAS–AJETO NOVÝ BOR - klasic-
ký dixieland. Vstupné do Růžové 
zahrady 20 Kč dospělí / 10 Kč děti.

ČT 2. 8.    17.00           Růžová zahrada
OLD BOYS DĚČÍN -  letní festival 

Výstava chodba 3. patro:
LABSKÉ PÍSKOVCE - fotografické 
expozice M4. Výstava fotografií 
vzniklých v rámci projektu Fotofes-
tival Pískovec.

Výstava chodba 2. patro:
FOTÍME RÁDI - výstava fotografií 
dětí z fotokroužku při knihovně.

Již nyní se můžete přihlašovat do 
nových kurzů, které jsme připravili 
na školní rok 2018/2019.
Přehled a více informací najdete na:
vzdelavani.dcknihovna.cz
- Němčina jako příprava na povolá- 
ní v Německu
- Výuka hebrejštiny
- Šijeme tašky, taštičky, kabely
- Výtvarné dílny pro děti
- Kurz trénování paměti
- Tvorba eshopu

PROVOZ MĚSTSKÉ KNIHOVNY DĚ-
ČÍN V OBDOBÍ  (ČERVENEC - SRPEN) 
Hlavní půjčovna a studovna: 
Pondělí 9.00 - 12.00, 13.00 - 19.00 
Úterý 9.00 - 12.00, 13.00 - 19.00 
Středa ZAVŘENO 
Čtvrtek 9.00 - 12.00, 13.00 - 19.00 
Pátek ZAVŘENO 
Sobota, Neděle ZAVŘENO 

Dětské oddělení: 
Pondělí 9.00 - 12.00, 13.00 – 18.00 
Úterý 9.00 - 12.00, 13.00 – 18.00 
Středa ZAVŘENO 
Čtvrtek 9.00 - 12.00, 13.00 – 18.00 
Pátek ZAVŘENO 
Sobota, Neděle ZAVŘENO 

Upozornění: Půjčovna pro dospělé, 
studovna a dětské oddělení bude za-
vřeno ve dnech: Od 27. července do 
12. srpna.

PÁ  27. 7.  18.00
NOC V ZOO
Spaní v zoo pro děti, večer plný zá-
žitků, nutno objednat předem. 

PÁ 10. 8.    19.00, pro starší od 20.30
VEČERNÍ PROHLÍDKA ZOO
Nutno objednat předem.

SO 18. 8.
DEN BEZ PALMOVÉHO OLEJE
Získejte více informací o  této pro-
blematice. 

Chtěli byste si pořídit předplatné 
do divadla a zajistit si tak stálé mís-
to v sále po celou sezónu a ušetřit 
25 % z  ceny vstupného? Vypl-
něné přihlášky divadlo přijímá  
do 25. 8. 2018. Vybrat si můžete 
„Půlroční“ a  „Celoroční“ před-
platné pro skupiny D1, D2 a  D3. 
U  skupin E, K  a  S  je možné pou-
ze celoroční předplatné. Po-
drobnosti najdete na stránkách 
www.divadlodecin.cz.

NE  12. 8.  9.00 - 17.00
DEN ŽIDOVSKÝCH
PAMÁTEK V SYNAGOZE

dixielandových kapel završí svým 
koncertem domácí a jejich hosté. 
Vstupné do Růžové zahrady 20 Kč 
dospělí / 10 Kč děti.

ÚT  14. 8.  18.00
kostel Povýšení sv. Kříže
ADAM VIKTORA - varhany,
GABRIELA EIBENOVÁ - soprán
Koncert je součástí 12. ročníku Čes-
kého varhanního festivalu. V  pro-
gramu zazní díla duchovní a  ro-
mantická, od předních světových 
skladatelů. Vstupné: 120 Kč dospělí 
/ studenti, senioři, ZTP 90 Kč.



DĚČÍN
MĚSTO, KTERÉ 
MUSÍTE VIDĚT

SPORT A ZÁBAVA
Pokud Vás však v Děčíně zastihne nepříznivé 
počasí, nemusíte si zoufat. Vydejte se za sportem 
a zábavou do Aquaparku. Ten se svými tobogány, 
krytými i venkovními bazény a sportovišti spolehli-
vě zabaví celou rodinu.

DOBRODRUŽSTVÍ 
UPROSTŘED DĚČÍNA

LABSKÁ STEZKA

Hned naproti slavné ferratě se nad ře-
kou Labe tyčí na skalním masivu zámek 
s dalším NEJ – totiž s nejdelší přístu-
povou cestou, která měří úctyhodných 
292 m. Není to tak dávno, co byl právě 
děčínský zámek vinou dlouholetého 
pobytu sovětských vojsk ve skličujícím 
stavu. Teď se ale okolí zámku honosí 
nově zrekonstruovanými zámeckými 
zahradami a parkem, v jehož těsné blíz-
kosti prochází další zdejší NEJ – nejfrek-
tovanější cyklostezka v republice.

Malebným podzámčím vede Labská 
stezka a lemuje romantické záhyby 
řeky Labe. Vstupuje zde do dalšího NEJ 
- nejhlubšího pískovcového kaňonu v 
Evropě. Ze sedla kola se nabízí velko-
lepý pohled na tuto neopakovatelnou 
scenérii Labského kaňonu. Tu si také 
můžete vychutnat třeba na výletní lodi, 
kterou ocení zejména děti. Užijete si 
pohodový rodinný výlet například s 
šálkem dobré kávy. Pokud jste povahou 
dobrodruzi, jistě vás osloví možnost 
sjet kaňon trochu akčněji na raftu.

Přijeďte a přesvědčte se sami, že 
Děčín určitě stojí za návštěvu.
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vyšetření zraku, aplikace kontaktních čoček, 
velký výběr brýlových obrub  

www.optikakrnak.czTel.: 412 531 434

oční optika Bc. Pavel Krňák

Tř. Čs. legií 1083/10 
405 02 Děčín IV

registrovaný optometrista
statut zdravotnického zařízení

 MĚSTO DĚČÍN

Statutární město Děčín

přeje hodně štěstí 
a zdraví v novém roce

PF 2012

František Pelant
primátor
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Trhy na Masarykově 
náměstí pokračují 

Od nového roku začne
sociální dávky vyplácet 
úřad práce
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Topení kapra a Vynášení zimy do hor
Děčínská „Společnost pro přepravu ročních období vodní cestou“ 
pořádá, jako každoročně, pro své příznivce a širokou děčínskou 
veřejnost, dvě tradiční akce spojené s vánočním časem. 
  Na Štědrý den, 24. prosince v 11 
hodin, se sejdeme u Zámeckého 
rybníka, kde se uskuteční 14. ročník 
„Topení vánočního kapra“ a na Ště-
pána, 26. prosince, budeme opět vy-
nášet zimu do hor, pro velký úspěch 
opět na Sněžník. Sraz účastníků 17. 
ročníku je v 10.30 hod před zámeč-

kem v Bynově, odkud vyrazíme 
pěšky na sněžnickou rozhlednu. 
Každý účastník obdrží vrcholový 
diplom a učiní tak maximum pro 
své tělo přecpané vánočními dob-
rotami.
  Na hojnou účast se těší vedení 
Společnosti. (spprovc)

všem občanům města
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O třetí adventní neděli se na zámku uskutečnil tradiční předvánoční trh, 
který tentokrát přilákal rekordní množství návštěvníků.

 NOVOU PRODEJNU 

již brzy…
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