
le
d

en
 2

0
18

zd
ar

m
a

w
w

w
.z

it
us

ti
.c

z
na

jd
et

e 
ná

s 
i 

na

Seriálový Rapl se stává 
šéfem ústecké kriminálky 
STRANA 4

Zprávy

Na „kotlíky“ zbývá 22 milionů,  
žádat lze do konce ledna
STRANA 7

Byznys

Primátorka
Věra Nechybová

Tři roky na 
rozbouřeném moři
STRANY 8–9
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PŘEHLED PLESŮ V DOMĚ 
KULTURY 
26/1 Gymnázium Jateční
2/ 2 Gymnázium dr. Šmejkala
3/ 2 SPŠ Stavební – Panský dvůr
10/2 9. Ples severočeských patriotů
16/2 Gymnázium Jateční
17/2 Asijský nový rok
23/2 Obchodní akademie
24/2 SPŠ Resslova
2/3 OSŽ ČD
3/3 Ples UJEP
9/3 SOU Keplerova
10/3 SOŠ dr. Šmejkala
16/3 Ples sportovců
25/3 Bál na kolejích
30/3 Gymnázium Stavbařů
31/3 SPŠ Stříbrníky
6/4 California Dreams – pro ženy
7/4 CK IVERIA
14/4 Ples policie

DŮM KULTURY 
20/2 1900 Petr Kolář 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9/4 1900  Hvězdné manýry –  
  představení Divadla Háta
14/5 1900  Liga proti nevěře

NÁRODNÍ DŮM 
25/1 2000  Radůza s kapelou 
 
 
 
 
 
 
 
 

8/2 2000  Nigel Price Trio
10/2 2000 Stoletá diskotéka
13/2 2000 Antidiskotéka  
  Jiřího Černého
14/2 2000 The Flash
15/2 2000  Progres 2
24/2 1900  Country Bál
26/2 1900  Malina Brothers a Kateřina  
  García
27/2 1900  Halina Pawlowská – Chuť  
  do života
1/3 2000  Weller – Parker – Drobka  
  Trio 
2/3 1900  Folk Team a AG Flek
8/3 2000  Nina Van Horn Trio
9/3 1900  Nejen Rock and Roll
14/3 2000  Thom Artway a Band
17/3 2000  Stoletá diskotéka
24/3 15000  Štístko a Poupěnka –  
  představení pro děti

HRANIČÁŘ
27/1 2000  KUF – instrumentální trio  
  z Berlína
28/1 1000  Storytelling
28/1 1500  STUD
30/1 1000  Polibek od Beatrice
30/1 1700  Polibek od Beatrice
31/1 1900  Odnikud
1/2 1800  Re-vize Ústí 02:  
  Brownfieldy
7/2 1900  Underground Comedy
14/2 1900  Fuckup Night vol. 3
21/2 1800  Švýcarsko – velká cena  
  srdcem Alp

APOLLO MUSIC CLUB
27/1 2000  Retrodiskotéka s tombolou
23/2 2000  Retrodiskotéka s tombolou
24/3 2000  Retrodiskotéka s tombolou
28/4 2000  Retrodiskotéka s tombolou
Každá neděle odpoledne  
Čaje pro starší - hraje Old Boys.

SEVEROČESKÉ DIVADLO 
30/1 1900  Ptáčník
31/1 1900  Cikánské kořeny/í
2/2 1900  Večer tří klavírů

4/2 1700  Zvonokosy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6/2 1900  Casanova
10/2 1700  Sněhová královna
11/2 1700  Ptáčník
16/2 1900  Kouzelná flétna
18/2 1700  Kouzelná flétna
19/2 1900  Baletní suita – Peer Gynt,  
  Carmen
20/2 1900  Ženy na pokraji nervového  
  zhroucení
22/2 1000  G. Orwel: 1984 aneb velký  
  bratr tě sleduje
25/2 1500  Kocour Modroočko
26/2 900  Kocour Modroočko
26/2 1900  Caveman

SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ 
KNIHOVNA
25/1 2000  Listování a Miloš Urban:  
  Závěrka
26/1 900 až 18:00 Bílý barevný pátek 
  ve vědecké půjčovně

MUZEUM 
24/1 1700 Osudové osmičky české  
  historie

VÝSTAVY
do 1/4  Václav Daneš – Malba jako  
  uskutečňování bytí
do 4/3  Sebastian Weise – Dvě duše  
  žijí
do 25/3  Minerály Českého středohoří
do 29/7  Středověké Ústí
do 31/12  Klaus Horstmann – Czech  
  Dialog s Časem
do 29/1  Národní parky USA – Karel  
  Plechač
do 4/2  Exponát měsíce ledna –  
  knižní kalendáře

K A M  V Y R A Z I T  N A  Ú S T E C K U
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Tip Petra Kuneše
S Činoherákem 

jsme vstoupili do 
druhé poloviny 
46. sezony. A řekl 
bych, že jsme ve 
formě. Těší nás, 
že lidi chodí a že 
se jim u nás líbí. 
Ale zas nespíme 
na vavřínech, 
pořád se snažíme, 
aby vás to u nás 
bavilo. Magickým realismem ovíněnou 
komedii o vztazích Život je krásnej 
zahrajeme 25. ledna a 6. února komedii 
plnou satiry Děkujeme, že zde kouříte, 
máme na programu 31. ledna a 10. úno-
ra. Já osobně se těším na třetí premiéru 
sezony, kterou bude divadelní adap-
tace kultovního románu 451 stupňů 
Fahrenheita. Mladá režisérská dvojice 
Adam Svozil a Kristýna Kosová ji právě 
zkoušejí a já tuším, že vás zasáhne. 
Premiéra je naplánovaná na 17. úno-
ra. Druhou letošní premiéru z cyklu 
scénických čtení Překročit hranice 
zahrajeme 25. února. Jmenuje se Jedna 
verze historie a bude o hledání rodin-
ných kořenů. Rád se zmíním i o pro-
gramu kina v Hraničáři. Odnikud, 
Nemilovaní, Na konci světa či Florida 
Project. To jsou filmy z přelomu ledna 
a února, co by náročného diváka měly 
zaujmout. Samozřejmostí pro kultivo-
vaného Ústečana je i sledovat program 
kavárny Max, Fillovky v Armaturce, 
Domu umění na Klíši nebo ústeckého 
Muzea. Ústí skutečně nabízí kvalitní 
kulturní program. A kdo tvrdí, že ne, 
tak ho nesleduje. 
  Petr Kuneš, Činoherní studio 

K U L T U R O U

Stoletá diskotéka v Nároďáku
Ústí nad Labem – Ani v novém roce nebude v Ná-
rodním domě scházet Stoletá diskotéka Haš-
ka a Dostála. Na tu se můžete těšit 10. února 
od 20 hodin. Vstupné je 70 korun. Běžte se 
vyřádit na časem prověřené hity.    zu

Ples severočeských patriotů
Ústí nad Labem – Už 
9. Ples severočes-
kých patriotů si 
i letos užijete v ús-
teckém Domě kul-
tury. Zajít si na něj 
můžete 10. února od 
20 hodin. Vstupenky 
seženete v příze-

mí hypermarketu 
Forum na Kostelním 
náměstí.    zu

Výstava Středověké Ústí 
pokračuje až do léta

Ústí nad Labem – Jak už jsme dříve uváděli, 
v ústeckém muzeu probíhá autorská 
výstava, která návštěvníkům představuje 
vybrané kapitoly z období pozdního stře-
dověku v Ústí a jeho okolí. Od uzavření 
muzea spolu s jeho stálou expozicí v roce 
2005 nebyly středověké dějiny našeho 
města nijak prezentovány. Proto se v mu-
zeu rozhodli uspořádat tuto zajímavou 
výstavu. Pokud jste na ní ještě nebyli, zajít 
si na ni můžete až do 29. července letošní-
ho roku.    zu

Chuť do života Haliny 
Pawlowské
Ústí nad Labem – Halinu 
Pawlowskou asi ne-
třeba představovat. 
V ústeckém Národ-
ním domě se před-
staví se svou one 
woman show „Chuť 
do života“. Zábavný 
program si můžete 
užít 27. února od 
19 hodin. Vstupné 
je 295 korun.    zu

Kytarista Nigel Price to rozjede
Ústí nad Labem – Během 
své více než čtvrtsto-
letí trvající kariéry 
se jazzový kytarista 
Nigel Price propra-
coval mezi nejuzná-
vanější jazzmany 
Velké Británie. Jeho 
hra je proslulá jak 
nervním bebopovým 
tepem, tak hlubokou 
bluesovou citlivostí. 
Teď ho můžete vidět 
v ústeckém Národ-
ním domě 8. února 
od 20 hodin. Vstupné 
je 100 Kč.    gz



Napomůže víc kamer  
k většímu bezpečí ve městě?

Daniel Brzák 
27 let, novinář 
Ústí nad Labem  
 
 
 

Pokud je bude někdo opravdu sledo-
vat a vyhodnocovat záznamy, tak ano.

Pavel Kuchynka 
44 let, manažer 
Ústí nad Labem  
 
 
 

Ano, kamery mohou navíc působit 
i preventivně. 

Tomáš Kubišta 
29 let, obchodník 
Ústí nad Labem 
 
 
 

Nemyslím si, že by kamery vytěsnily 
veškeré nebezpečí nebo nekalé 
chování z města, ale rozhodně je 
to krok správným směrem. Kamery 
zvýší reakční schopnosti strážníků, 
tím pádem budou schopni předejít, 
zmírnit nebo rychleji dořešit jakékoliv 
nezákonné jednání.

Veronika Blielová 
26 let, mateřská 
dovolená 
Ústí nad Labem  
 
 

Myslím si, že kamery nemůžou vyřešit 
všechno. Na některých místech jsou 
samozřejmě důležité, ale stále si myslím, 
že lepší by bylo mít v ulicích více policistů 
než jen „vysedávače“ u monitorů. 

A N K E T A

Unikátní první mládě roku  

Ústí nad Labem – Po loňském úspěšném odchovu kajmánků malých se 
Zoo Ústí nad Labem může pochlubit dalším významným mládětem. 
„Tím úspěšným druhem je korovec mexický,“ říká mluvčí zoo Věra 
Vrabcová.

Opět se jedná o ojedinělý odchov celoevropského významu, za 
posledních 12 měsíců jsou známy pouze tři další zoologické zahrady 
v Evropě, které uvádějí rozmnožení tohoto druhu. 

Trio korovců mexických najdou návštěvníci v přízemí pavilonu 
exotária, i když u nich momentálně probíhá zimování, což znamená, 
že je v expozici vypnuto výhřevné světlo a teplota je udržována mezi 
16 a 18 °C.

„Tento klidový režim zde panuje zhruba od poloviny prosince 
do konce února, je to vlastně součást stimulace k páření a kladení 
vajec,“ vysvětluje chovatel František Šubík. 

Kromě ojedinělého odchovu se mládě korovce mexického stalo 
v ústecké zoo zároveň prvním mládětem roku 2018. Je umístěno 
v samostatném teráriu v zázemí, takže návštěvníci jej bohužel 
neuvidí.    gz

Žít Ústí, zpravodajský a servisní magazín pro oblast Ústecka  Datum vydání: 24. 1. 2018  Příští 
vydání: 2. 2. 2018  Uzávěrka inzerce a příspěvků: 14. 2. 2018  Informace o inzerci a distribuci na 
www.mediaconcept.cz  V nákladu 49.000 výtisků je distribuován do schránek domácností prostřednictvím 
České pošty, s. p.  Volné výtisky jsou k dispozici v Informačním centru města Ústí nad Labem  Periodikum 
je registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod číslem MKČRE21614  Vydavatelem Žít Ústí je 
Media Concept s. r. o., IČ 02750686, se sídlem 17. listopadu 7, 400 10 Ústí nad Labem  Četnost vydání: 
10 vydání v kalendářním roce  Tiskne: Europrint a. s.  Redakce: Gabriela Zlámalová, tel.: 605 262 193, 
e-mail: redakce@zitusti.cz, Masarykova 119, 400 01 Ústí nad Labem  Obchod a marketing: Mgr. Miroslav 
Pakosta, tel.: 602 464 749, e-mail: obchod@zitusti.cz, Masarykova 119, 400 01 Ústí nad Labem 
 Nevyžádané příspěvky nevracíme, neoznačené fotografie pocházejí z archivu redakce.

www.facebook.com/zitusti.cz
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REALCENTRUM Cars s. r. o., Podhoří 374/2a, 400 10 Ústí nad Labem
tel: 472 744 039, e-mail: realcentrum.prodej@realcentrum.cz 
web: www.realcentrum.czrealcentrum cars s.r.o.

www.kia.com

Kia Sportage. Kombinovaní spotřeba 4,7-7,6 l/100km. Emise CO2 124-177 g/km. Vyobrazené zvýhodnění 140 000 Kč vč. DPH se vztahuje na akční model Style v dieslovém 
provení a zahrnuje slevu 70 000Kč, výbavu v hodnotě 25 000 Kč zdarma, Výkupní Bonus za starý vůz 30 000 Kč a Dodatečný Bonus 15 000 Kč při financování s Kia Select. 
Nabídka je určena pro indiviudální zákazníky - spotřebitele na nákup jednoho vozu. Podmínky pro firmy a podnikatele žádejte u autorizovaných dealerů Kia. Vyobrazení vozu 
je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou výbavu. Pro blizší informace navštivte www.kia.com nebo kontaktujte svého prodejce Kia. Nabídka platí do 28.2.2018.

Podruhé lidově
Letos podru-

hé půjdeme volit 
hradního pána 
z nabídky kandidá-
tů na prezidenta. 
Historicky podru-

hé tak volíme přímo, lidově. 
A podruhé jsme nesmiřitel-
ně rozděleni na dva tábory 
a bude tomu tak i po volbách.

Argumenty, kterými jsme 
lákáni pro volbu správného 
prezidenta, mnohdy kulha-
jí. Například jistota versus 
nejistota. Nejsem si jist jis-
totou v osobě Miloše Zema-
na, když ho vlastně osobně 
neznám, nebyl jsem s ním na 
pivu a nevím, komu naslou-
chá. A nejsem si jist nejisto-
tou v osobě Jiřího Drahoše ze 
stejných důvodů. Nebo vlas-
tenec versus Evropan. Proč 
by nemohl být vlastenec sou-
časně Evropanem a Evropan 
hájit na kontinentu zájmy 
vlasti? O hrozbách imigranti 
versus emigranti ani nemlu-
vím.  Zřejmě největším pří-
nosem pro rozhodování bude 
střet Miloše Zemana a Jiřího 
Drahoše ve finální televizní 
debatě, ve které, doufám, pad-
nou argumenty pro stop stav, 
nebo změnu. Podle výsled-
ků prvního kola zřejmě bude 
Ústí více volit Zemana. Proto-
že změna je život, dopřeji si 
luxus strávit volební víkend 
s menšinou a od pondělí bude 
prezidentem Miloš Zeman, 
nebo Jiří Drahoš. Hlas lidu, 
hlas boží. Hlavně klid. Prezi-
dent není Bůh.
 Miroslav Pakosta

S L O U P E K



Rapl povede kriminálku v Ústí
Ústecko – Natáčení pokračování 
úspěšného seriálu s Hynkem 
Čermákem Rapl přesunula 
Česká televize mimo jiné i do 
Ústí nad Labem. Jáchymov-
ské detašované pracoviště je 
v rámci restrukturalizace zru-
šeno a podplukovníka Rohana 
pověří vedením kriminálky 
v Ústí nad Labem. Tomu se 
podaří přetáhnout za sebou 
i všechny své kriminalisty. 

„Úměrně tomu, jak v seriálu 
zločinci, politici a právníci 
bohatnou, postavy detektivů 
z druhé řady Rapla naopak 
chudnou. V podstatě mají už 
jen jeden druhého, smysl pro 
spravedlnost a černý humor,“ 
říká s nadsázkou spoluautor 
námětu a kreativní producent 
Josef Viewegh. Podle něho 
se většina natáčení odehraje 
v Ústí a Teplicích.  

Nová série ukáže nové pro-
středí. Pokud se někomu líbila 
krajina Krušných hor, tak teď 
pozná okolí řeky Labe, která 
bude mít v příběhu velkou 
roli.    gz

Dobrovolní hasiči 
dostanou 13 milionů
Ústecký kraj – K čerpání je pro rok 
2018 připraveno celkem 13 mi-
lionů korun. Všem jednotkám 
požární ochrany umožňuje tato 
dotace získat prostředky na 
výstavbu nových nebo rekon-
strukci stávajících požárních 
zbrojnic a nákup nové tech-
niky a požárního vybavení. 
V loňském roce uspělo celkem 
50 žadatelů.

O dotaci z rozpočtu Ústec-
kého kraje je možno žádat 
od 1. února 8:00 do 23. února 
14:00.  Bližší informace jsou 
k dispozici na webových strán-
kách Ústeckého kraje.    gz
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Seriál Rapl s Hynkem Čermákem můžete vidět v České televizi.   foto: reprofoto z ČT

Nové otevírání dveří v MHD
Ústí nad Labem – Dopravní podnik 
města uvedl do provozu poptáv-
kový systém otevírání dveří. 
Samoobslužný systém cestu-
jícím umožní otevřít si pouze 
ty dveře, které chtějí 
využít pro nástup či 
výstup z vozidel MHD. 
V současné době je sys-
témem vybaveno cel-
kem 38 ze 75 autobusů 
a 50 ze 72 trolejbusů.

Tlačítka samoob-
služného systému jsou umístě-
na vně vozidel v blízkosti dveří 
a jsou označena šipkami smě-
řujícími od sebe. Uvnitř vozidel 
jsou umístěna na přídržných 
madlech.

„Přínosem celého systému 
bude na jedné straně zrych-
lení odbavování cestujících, 
zvýšení tepelného komfortu, 
zejména v zimním období, 

kdy nebude docházet 
k otevírání všech dveří 
na méně frekventova-
ných zastávkách, kde 
nastupuje jen jeden 
cestující a dochází tak 
ke zbytečnému úniku 
tepla. Na druhé straně 

se pak z hlediska provozu sníží 
opotřebení dveřních mechanis-
mů a s tím spojené náklady na 
jejich výměnu a údržbu,“ uvedl 
Libor Turek, výkonný ředitel 
společnosti.    gz

Příspěvek je také v poukázkách
Ústecko – Část příspěvku na 
živobytí vyplácejí úřady práce 
prostřednictvím poukázek. Popr-
vé se povinně poukázkami část 
příspěvku na živobytí vyplácela 
v prosinci. Poukázky nelze využít 
na nákup alkoholických a tabá-
kových výrobků.

Jde o kombinovaný způsob 
výplaty -  část dávky je vyplá-
cena hotovostně a nově je část 
dávky vyplácena formou pou-
kázek. „Kombinovaná výplata 
dávky se týká všech příjemců, 
kteří pobírají příspěvek na 
živobytí déle než 6 měsíců. 
Zákon stanovuje minimálně 

35 % a maximálně 65 % z po-
skytované výše dávky příspěv-
ku na živobytí.  Procentní výši 
stanovují jednotlivá kontaktní 
pracoviště úřadu práce na zá-
kladě individuálního posouzení 
možností příjemce dávky,“ říká 
Jitka Buldrová z krajské poboč-
ky Úřadu práce ČR. 

Jaký bude poměr mezi vypla-
cením peněz a poukázek, je v zá-
konem stanoveném rozptylu na 
uvážení pracovníků úřadu práce. 
V současné době se průměrná 
výše dávky vyplácená formou 
poukázek pohybuje na minimál-
ní hranici 30-40 procent.    gz

Kubík vody  
za téměř stokorunu
Ústecko – V regionu se opět letos 
mírně zvedla cena pitné vody. 
Lidé zaplatí za kubík o 37 haléřů 
více než loni, tedy  98,67 korun 
za metr krychlový. 

Zvýšení ceny vody se týká 
míst, která zásobuje Severočes-
ká vodárenská společnost (SVS). 
Jde o většinu Ústeckého a Li-
bereckého kraje. Za zdražením 
vody stojí podle Severočeské vo-
dárenské společnosti například 
nutnost investic do vodovodní 
sítě a také míra inflace.    gz

Kontroly a kamery mají 
zvýšit bezpečnost
Ústí nad Labem – Radnice opět řeší 
stížnosti na nebezpečné pro-
středí kolem centra pro drogově 
závislé. Radní se opakovaně 
zabývali stížností a žádostí k za-
jištění bezpečnosti u Severočes-
ké vědecké knihovny, Mateřské 
školy Centrum, Českého rozhla-
su, Kožního sanatoria a blízkého 
okolí. 

Město nainstaluje bezpeč-
nostní kameru a strážníci budou 
lokalitu častěji kontrolovat. 
Dalším místem ve městě, kde je 
potřeba řešit bezpečnost, je Skři-
vánek. Petici za bezpečný Skřivá-
nek dostala do rukou primátorka 
města. „Nainstalujeme na sloup 
veřejného osvětlení u prodejny 
Norma bezpečnostní kameru. 
Prořezáme strom, který brání 
výhledu. Strážníci budou častěji 
lokalitu kontrolovat,“ říká primá-
torka Věra Nechybová.    gz

Arma získala posilu, 
gólmana Vaška
Ústí nad Labem - Ústecký fotba-
lový klub získal do svých řad 
posilu. Brankářské řady Army 
rozšířil zkušený gólman Petr 
Vašek, který ještě v průběhu 
této sezony na podzim chytal 
za prvoligový Baník Ostrava. 
Už 8. ledna trénoval s týmem.

Vašek rozhodně platí mezi 
nejzvučnější posily Army za 
poslední roky, má zkušenos-
ti z české první i druhé ligy, 
část kariéry strávil v Rusku. 
Brankář se zná se současným 
trenérem Army Alešem Křeč-
kem, oba působili v Baníku 
Ostrava v druholigové sezoně 
2016–2017. Křeček jako asis-
tent Vlastimila Petržely dovedl 
Baník do první ligy a Vašek byl 
brankářskou jedničkou.

Od startu zimní přípravy 
jsou v Ústí na zkoušku připra-
veni další fotbalisté:  Youba 
Dramé,  Olivier Kingue nebo 
kamerunský útočník Jean 
Claude Essomba. Dalšími no-
váčky záložník Tomáš Ťok 
a Martin Matoušek.    gz



Žloutenka: nakažených už je 374
Ústí nad Labem – Lékaři v Ústí nad 
Labem evidují šestnáct nových 
pacientů nakažených žlouten-
kou typu A. Epidemie zatím 
nepolevuje. Od jejího vypuknu-
tí se do konce druhého ledno-
vého týdne nemocí infikovalo 
celkem 374 lidí.

„Ve druhém kalendářním 
týdnu 2018 jsme evidovali 
16 nových onemocnění. Jednalo 
se o 13 vyhledaných z jedné 
rodiny a 3 jsou bez známé 
souvislosti.  Celkem to dělá 
374 nemocných od začátku 
epidemie,“ říká Lenka Šimůnko-
vá, ředitelka Krajské hygienické 
stanice.

Město proto bude nadále 
posílat školám peníze na nákup 
dezinfekčních prostředků.

„Školám Krajská hygienická 
stanice nařídila s okamžitou 
platností používat k mytí rukou 
mýdlo v dávkovači a k utírá-
ní rukou důsledně používat 
jednorázové ručníky. Dalším 
zvýšeným nákladem na zajiště-
ní hygienických prostředků, je 
požadavek na zvýšenou hygienu 
v prostorách,“ vysvětluje mluvčí 
magistrátu Romana Macová.

Virus se vylučuje stolicí 
a vniká do těla ústy. Mezi 
příznaky nemoci patří zvýšená 
teplota, bolest svalů a kloubů, 
nevolnost a také zežloutnutí 
očního bělma a kůže. Lékaři 
proto stále doporučují dodr-
žovat základní hygienické 
návyky – zejména důkladné 
mytí rukou.

„Virem hepatitidy A se 
může nakazit každý. Do 
nemocnice přicházejí lidé, 
kteří nepocházejí jen z vy-
loučených lokalit, nevědí 
o žádném kontaktu s ne-
mocným a jsou překvapeni, 
že se nakazili,“ říká primář 
Infekčního oddělení Pavel 
Dlouhý.    gz

Nejvíc se bouralo v říjnu 
Ústecko – V regionu se vloni 
stalo o 636 dopravních nehod 
více oproti roku 2016. Policie 
šetřila celkem 10 638 nehod, 
při kterých bylo 47 lidí usmr-
ceno, 198 osob těžce zraněno 
a 1833 osob zraněno lehce.

Hlavní příčinou dopravních 
nehod byl nesprávný způsob 
jízdy, následovaný nepřiměře-
nou rychlostí. Přibylo i nehod 
pod vlivem alkoholu. Nejčas-
těji se nehody v roce 2017 
stávaly v pátek, v říjnu a na 
místních komunikacích. Nej-
více nehod se stalo na Ústec-
ku, a to 2090; na Teplicku to 
bylo 1410. Nejvíce smrtelných 
nehod se stalo v okrese Louny, 

kde zemřelo 12 lidí, na Litomě-
řicku 9 a na Teplicku 8.  

„Došlo k nárůstu počtu 
dopravních nehod i k nárůstu 
v počtu usmrcených a těžce 
zraněných osob. Za nejčastěj-
ší příčinu dopravních nehod 
musíme označit nesprávný 
způsob jízdy, zejména nevěno-
vání se řízení. Proto budeme 
hledat možnosti, jak vývoj ne-
hodovosti ovlivnit. Zapomínat 
nesmíme ani na důležitost být 
viděn, chodci jsou nejzranitel-
nějšími účastníky silničního 
provozu,“ řekl Jiří Ušák, ve-
doucí odboru služby dopravní 
policie krajského policejního 
ředitele.    gz

Z P R Á V Y
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Pachatel ze Střížovic 
byl dopaden 
Ústí nad Labem – Krajským krimi-
nalistům se podařilo dopadnout 
pachatele, jenž se účastnil 
vraždy, která se stala v noci na 
8. ledna v zahrádkářské kolonii 
Střížovice.

„Policejní vyšetřovatel 13. led-
na sdělil obvinění z trestného 
činu zbavení osobní svobody 
a porušování domovní svobody 
53letému muži. Soudce na obvi-
něného uvalil vazbu a muž byl 
eskortován do vazební věznice. 
V tuto chvíli můžeme konstato-
vat, že druhý z pachatelů spá-
chal na místě činu sebevraždu,“ 
říká ústecká policejní mluvčí 
Veronika Hyšplerová.

V současné době kriminalisté 
intenzivně pracují na objasnění 
motivu činu a podílu jednotli-
vých pachatelů na dvojnásobné 
vraždě.    gz

Demolici město  
za své asi udělá
Ústí nad Labem – Město o dotaci 
na zbourání předlické ulice Na 
Nivách ministerstvo pro místní 
rozvoj nepožádá. Rozhodli o tom 
na svém posledním jednání za-
stupitelé. Pro žádost bylo pouze 
6 z 27 přítomných zastupitelů. 
Město by mohlo získat nejvíce 
10 milionů korun, což by stačilo 
jen na zbourání části ulice. Na-
víc podmínky dotace určují, co 
by na zbouraném místě muselo 
být.    gz

Městské služby bez ředitele
Ústí nad Labem – Městské služby 
stále nemají nového ředitele. 
Už loni v září radní vypsali 
výběrové řízení, ze kterého však 
žádný vhodný kandidát nevyšel. 
S prací pověřené zástupkyně 
Martiny Žirovnické, která 
organizaci prozatím vede a do 
řízení se nepřihlásila, je město 
podle mluvčí Romany Macové 
spokojené. Nové výběrové řízení 
však bude výhledově vypsáno. 

„Výsledky výběrového řízení 
na ředitele Městských služeb 
projednala rada města. Přihlási-

li se čtyři uchazeči, komise však 
žádného z uchazečů nedoporu-
čila. Výběrové řízení je zrušeno, 
prozatím bude organizaci řídit 
pověřená zástupkyně,“ řekla 
k situaci mluvčí města Romana 
Macová.

Miroslava Harciníka ústečtí 
radní odvolali z funkce na 
konci srpna. Důvodem byla, 
podle vyjádření primátorky 
Věry Nechybové, dlouhodobá 
nespokojenost s jeho prací, ne-
dodržování termínů a neplnění 
úkolů.    gz

V mrazu dohlížejí 
na bezdomovce
Ústí nad Labem – Ve dnech, kdy 
teplota vzduchu padá pod bod 
mrazu, se strážníci ústecké 
městské policie věnují intenziv-
něji bezdomovcům. Hlavně těm, 
kteří nevyužívají služeb různých 
charitativních zařízení a nocují 
buď ve volné přírodě, nebo 
vyhledávají místa, kde by jim 
nehrozilo promrznutí.  

Strážníci se jim snaží vysvět-
lit, jaká nebezpečí jim v těchto 
mrazivých dnech hrozí a kam 
a na koho se mohou obrátit. Ne 
vždy se však setkávají od bezdo-
movců s pochopením a ne vždy 
si nechají od strážníků poradit.  
V případě nutnosti rozhodla pri-
mátorka města Věra Nechybová 
o rozvozu teplého čaje a polévek 
i do odlehlejších částí města, 
a to jak v dopoledních, tak i noč-
ních hodinách.  Dokud teploty 
vzduchu nevystoupí nad bod 
mrazu, tak budou tyto kontroly 
pokračovat.    gz

Teplo nezdraží
Ústí nad Labem - Cena tepla pro rok 
2018 se nezdraží. Rozhodla o tom 
valná hromada společnosti Tepelné 
hospodářství města. „Ačkoliv se ceny 
obecně zvyšují, nám se podařilo pro-
sadit pro Ústečany stejnou cenu tepla 
jako v roce 2016,“ sdělila primátorka 
Věra Nechybová, která se jako zástupce 
společníka firmy účastnila jednání valné 
hromady.    gz

Poplatky za odpad  
jsou minulostí
Ústí nad Labem - Poplatek za svoz, 
zpracování a likvidaci odpadu se v Ústí 
nad Labem od ledna tohoto roku 
neplatí. O zrušení rozhodlo na podzim 
ústecké zastupitelstvo. A od ledna 
je zrušení poplatku za odpad ve výši 
500 korun na občana a rok definitivně 
platné. „Pokud mají občané nastavené 
trvalé příkazy v bankách k úhradě po-
platku, je potřeba je zrušit. Město letos 
nebude zadávat České poště soubory 
SIPO, takže ti, co platili odpad formou  
SIPO, nemusí nic řešit,“ uvedla mluvčí 
města Romana Macová.    gz

Z   R A D N I C E



Ústecký senátor Jaroslav 
Doubrava patří ke kritikům sys-
tému sociálních dávek a podpor 
v nezaměstnanosti, který se ne-
mění ani v době nedostatku pra-
covníků a při nabídce statisíců 
volných pozic.

Když už vláda konstatuje, že 
je nedostatek i nekvalifikova-
ných pracovníků, nevidím dů-
vod, proč by dlouhodobě neza-
městnaní lidé, kteří práci ani 
nehledají, měli dostávat podpo-
ru a sociální dávky. V každém 
případě by je měl úřad práce 
tvrdě a nekompromisně posílat 
v době nedostatku i nekvalifiko-
vaných pracovníků do rekvalifi-
kačních kurzů. 

A nepochopím, proč není vy-
plácení dávek podmíněno školní 
docházkou dětí z těchto rodin. 
Mnohé z těchto dětí říkají, že 
jim doma tvrdí: Učení je zbyteč-
né. Návyk k povinnostem je dů-
ležitý. Takhle vzniká návyk na 
sociální dávky.

Ale jak tento stav řešit v ob-
dobí krize a velké nezaměst-
nanosti?

Vytvořením pracovních míst 
i veřejné služby. Ve městech je 
velký nepořádek. Nezaměstna-
ní mohou být užiteční při úklidu, 
pomáhat v městských službách. 
Místa může vytvářet státní sprá-
va a samospráva. Stát k tomu 
jen musí dát podmínky. 

Dávek je ale více a jsou řešeny 
různými zákony a normami.

Je to tak. Proto jsem byl spo-
luautorem Zákona o veřejné 
službě, na který jsou vázány 
dávkové nároky. Ten počítal 
s existenčním minimem, nárok 
na dávky pak vznikal zapojením 
do pracovních činností. Návrh 
zákona ležel tři roky ve sně-
movně. Když se otevřel, vznik-
lo úplně něco jiného s nulovým 
efektem.  

Dávky jsou vypláceny přes 
úřad práce. Je to praktické?

Vůbec ne.  O dávkách by 
měly rozhodovat obce. Stát stá-
le mluví o nepřizpůsobivých. 
Hloupost. Nepřizpůsobiví jsme 
my. Ti, co zneužívají dávky, se 
dokázali velmi rychle přizpůso-
bit výhodnému systému, který 
jsme pro ně zavedli.  V jedné 
rodině berou pak všechny mož-
né dávky. V jedné rodině najde-
te žadatele o všechny možné 

příspěvky, umělé pěstouny, in-
validy. A stát nemá šanci sku-
tečný stav kontrolovat. Obce 
ano. 

V pátek pokračují volby pre-
zidenta druhým kolem. Koho 
zvolíte vy?

Samozřejmě Miloše Zema-
na. Proč? Pro jeho vlastenectví 
a schopnost nazývat věci pra-
vými jmény, i když je za to kri-
tizován.  I pro jeho výjimečnou 
vzdělanost.

Myslíte si, že má pro druhý 
mandát sílu?

Já jsem přesvědčen, že ano, 
že se volebního klání zúčastní-
me všichni, kteří si ho vážíme 
a stejně jako on si chceme za-
chovat suverenitu naší  krás-
né země. On má sice problém 
s chůzí, ale Roosevelt řídil Ame-
riku v době druhé světové vál-
ky z kolečkového křesla. A jaký 
měl respekt.    zu

Za pád rentgenu na pacientku 
může mechanická závada
Ústí nad Labem – Mechanická 
závada způsobila pád rentgenu, 
který loni v ústecké Masarykově 
nemocnici smrtelně zranil paci-
entku. Uvedl to mluvčí Krajské 
zdravotní, pod kterou nemocni-
ce spadá, Ivo Chrástecký.  Případ 
nadále šetří policie, čeká na 
posudek znalců. Uvolněný zářič 
spadl na osmdesátiletou paci-
entku při vyšetření loni v říjnu. 
Přes okamžitou pomoc zdra-
votníků zemřela. Přístroj byl do 
nemocnice instalován v prosinci 
2015 a vztahuje se na něj tříletá 
záruční doba. Technickou kont-
rolou prošel loni 21. června, byl 
bez závad. Vedení nemocnice 
nechalo okamžitě odstavit i dru-
hý přístroj stejného výrobce.

Místnost, kde se rentgen 
nacházel, policie podle mluvčího 
už odpečetila, a je tak přístupná. 
Odstavený přístroj už nemoc-
nice nahradila za rentgen od 
jiného výrobce.    zu
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Nové spáry na „Míráku“
Ústí nad Labem – Velké spáry 
v kamenné dlažbě na Mírovém 
náměstí, které způsobují nejvíc 
potíže ženám v lodičkách, se 
postupně dočkají zaplnění. 
V současné době se vybírá 
zhotovitel a v rozpočtu odboru 
dopravy a majetku je na první 
etapu vyčleněn jeden milion 
korun.

Dlažba byla původně vypl-
něna drobným kamenivem. 
U tohoto spárovacího materiálu 
dochází k jeho postupnému 
odplavování, což vede i k drob-
ným propadům jednotlivých 
kusů dlažby. První etapa je 

v plánu v západní části náměstí 
a měla by být provedena do 
konce června.    gz

Doubrava: Dávky by neměli pobírat rodiče záškoláků

Letní kino se dočká oprav
Ústí nad Labem – Areál Letního 
kina město zrekonstruuje. 
Opravy vyjdou na celkem 
8,5 milionu korun. 

„Celý areál byl dlouhodobě 
zanedbáván, je to přitom jedna 
z největších zelených ploch 
v centru města. Chceme tu 
vytvořit důstojné podmínky 
pro návštěvníky i organizátory 
akcí,“ uvedla primátorka Věra 
Nechybová.

S 8,5 miliony korun na opra-
vy zchátralého areálu v centru 
města počítá i městský rozpo-
čet na letošní rok. V současné 
době jsou zpracovány doku-
mentace pro provádění stavby 
včetně soupisu prací a výkazů 

výměr. Rada schválila také 
vyhlášení veřejné zakázky na 
výběr zhotovitele.

Opravy areálu se budou 
týkat nového rozvodného zaří-
zení, osazení patnácti nových 
rozváděčů, šesti lamp veřej-
ného osvětlení, elektrifikace 
prostoru garáží a pokladny 
u horního vstupu do areálu, 
hydroizolace, zastropení ves-
tibulů, nových omítek a také 
třeba výměny dřevěných 
konstrukcí laviček hlediště. 
Opravy se budou dělat za pro-
vozu. Harmonogram prací je 
nastaven tak, aby co nejméně 
omezovaly návštěvníky a účin-
kující.    zu

Opraví se i zničené lavičky v hledišti.   foto: mmul
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Na kotlíkovné zbývá 
přes 22 milionů 

Ústecko – Na krajský úřad 
dorazilo prozatím celkem 
1614 žádostí a stále ještě zbý-
vají finance pro nové žadatele 
o takzvané kotlíkové dotace. 
Pokud finance nebudou vyčer-
pány dříve, žádosti je možné 
posílat elektronicky až do 
konce ledna 2018. 

Krajští radní už schválili 
přidělení dotací prvním zá-
jemcům, více než 65 milionů 
korun tak míří přímo k úspěš-
ným žadatelům. „Museli jsme 
několik žádostí kvůli duplicitě 

vyřadit. Bylo jich téměř 300. 
V dvougeneračním domě na-
příklad na jeden kotel požádal 
syn i otec. I kvůli takovým 
pochybením ještě zbývá tolik 
nevyčerpaných finančních 
prostředků,“ uvedl hejtman 
našeho kraje Oldřich Bube-
níček. 

Lidé mohou získat ma-
ximálně 127 500 korun. Do 
konce roku 2019 by mělo být 
v Ústeckém kraji vyměněno 
minimálně 1683 starých kotlů 
za nové zdroje tepla.    gz

B Y Z N Y S / P R Á C E

Ústí chce zkusit 
provoz aut bez řidiče
Ústí nad Labem – Jako první české 
město chce Ústí nad Labem 
vyzkoušet provoz autonom-
ních vozidel. Město zvažuje, že 
by se zde autonomní vozidla 
testovala, a rada na to uvolnila 
1,5 milionu korun. Využívání 
moderních technologií tak 
přispěje pro zlepšení běžného 
života.

„Cílem je zajištění zdrojů na 
zpracování studie proveditel-
nosti U Smart Zone v Ústeckém 
kraji, včetně ověření možnosti 
zřízení testovacího polygonu 
v kraji. Studie by měla být za 
dva miliony korun. Součástí 
studie proveditelnosti na testo-
vání autonomních vozidel bude 
jasný závěr, jestli a kam umístit 
jízdy autonomního autobusu,“ 
popisuje mluvčí magistrátu 
Romana Macová.

Dalším bodem je umožnění 
automobilkám testovat jejich 
technologie ve městě nebo na 
dálnici D8. Na výzkumech se 
má podílet i ústecká Univerzi-
ta Jana Evangelisty Purkyně. 
Výběrové řízení na zhotovitele 
studie bylo vyhlášeno. Studie 
by měla být hrazena ze Státní-
ho fondu dopravní infrastruk-
tury.    zt
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Pozemky 
v Předlicích koupí 
Centropol 
Předlice – Více než jeden a půl 
hektaru pozemků v jižní 
průmyslové zóně Předlice 
prodá město Ústí nad Labem 
za 8,169 milionu korun firmě 
Centropol.  Peníze budou vy-
užity k rozvoji Předlic. Pokud 
by však společnost chtěla 
pozemky bez investičního 
zásahu prodat, má město 
předkupní právo.

„Haly jsou projektované 
přesně v souladu s územním 
plánem – tedy pro lehkou 
průmyslovou výrobu a skla-
dování. Teď jsme ve fázi, kdy 
řešíme nutnou podmínku pro 
to, abychom tu průmyslovou 
zónu mohli vybudovat – tedy 
vlastnictví a scelení pozem-
ku,“ řerkl pro ČRo Sever 
jednatel Centropolu Martin 
Kollár. 

S majiteli dalších potřeb-
ných pozemků Centropol 
podle jednatele společnosti 
jedná a smlouvy jsou před 
podpisem. Ústečtí zastupitelé 
se žádostí zabývali podruhé – 
v září prodej neschválili.    zu
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Primátorka Věra Nechybová: Tři roky na rozbouřeném moři
Primátorka Věra Nechybová vstupuje do 
posledního roku spravování města Ústí nad 
Labem bez podpory silné koalice, nově v čele 
Ústeckého fóra občanů a se schváleným 
městským rozpočtem 1,9 miliardy korun.

Jak se vládne městu bez větši-
nové podpory vítězné strany 
nebo koalice?

Byly to pro mě tři roky na 
rozbouřeném moři. Dlouhá, 
obtížná a častá vyjednávání, 
odchody a návraty k jednací-
mu stolu. Ale přináší to i dobré 
věci. Každý by si to měl vyzkou-
šet. Nutí nás to k mnohem vět-
ší a otevřenější komunikaci. 
Ne vše, s čím přijde opozice, je 
pro nás špatné. Naopak. V ta-
kové diskuzi vznikají kvalitní 
a odpovědná řešení a zmizela 
obvyklá arogance politických 
bloků. Vládneme, nerušit – to 
pro nás rozhodně neplatí. Kaž-
dý zastupitel má větší prostor 
pro hájení zájmu svých voličů 
a jsem ráda, že se to projevilo 
i při schvalování rozpočtu pro 
letošní rok, kdy náš návrh zís-
kal rekordní podporu. Z 29 pří-
tomných zastupitelů mu dalo 
dvacet sedm hlas a jen dva se 
zdrželi.

Ale ne vše se dá prosadit vy-
jednáváním.

Vše ne. Převzala jsem odpo-
vědnost za rozkradené a zko-
rumpované Ústí a jsem stále 
pod silným nátlakem různých 
lobbistů, chcete-li kmotrů, kte-
rým sice úspěšně čelím, ale 
mám málo hlasů na jejich li-
kvidaci.

Jaký byl pro město uplynulý 
rok? Pro městskou kasu?

Byl to pozitivní rok. Za mimo-
řádný úspěch pokládám odvrá-
cení plateb hrozivých sankcí 
za zděděné projekty. Například 
nám hrozila za IPRM mobility 
sankce 76 milionů korun. Trpě-
livě a důsledně jsme šli za svým 
a přesvědčili monitorovací vý-
bor ROP Severozápad. Nako-
nec z toho byla jen symbolic-
ká desetitisícová pokuta. Dluh 
u Evropské investiční banky 
a Komerční banky jsme za tři 
roky snížili z 1,4 miliardy korun 
pod miliardu. A to přesto, že 
nám o 20 milionů klesly odvody 
z provozování heren.

Kde a kdy vznikl tak obrov-
ský dluh?

Půjčkou na rozvoj. Na re-
konstrukci muzea, na opravu 
kulturního domu, na vybudo-
vání lanovky… Je to úvěr, kte-
rý vznikl v roce 2005 s tím, že 
jeho první splátky mělo měs-
to začít platit až za deset let. 
Nechci hodnotit rozhodování 
tehdejší radnice o potřebnos-
ti takového úvěru nebo ceny 
zakázek. Co mohu hodnotit, 
je míra odpovědnosti tehdej-
ší městské reprezentace, kte-
rá byla díky odkladu splátek 
velmi nízká. Zatížit město více 
než miliardovým dluhem, od-
ložit splátky, a přitom nespo-
řit a nevytvářet rezervní fondy 
pro budoucí platby, to je styl, 
po nás potopa.

Vás možnost vzít si podobný 
úvěr nenapadla?

Možnost úvěru s odloženými 
splátkami je i pro nás, ale ne-
chci o ní vůbec uvažovat. Pro 
nás je důležité dluh co nejvíce 
a co nejrychleji smazat, aby se 
město nadechlo a mohlo se roz-
víjet bez strachu z nějakého fi-
nančního kolapsu.

Peníze na opravy ale potřeb-
né jsou.

Peníze potřebujeme na vše, 
na co se podíváme. Na silnice, 
na školní budovy, na domo-
vy pro seniory. Dlouhodobá 
zanedbanost majetku měs-
ta je velká a nedá se napravit 
za rok. Tím se oklikou vracím 
k otázce, do čeho investovat. 
Dát stovky milionů do muzea 
a kulturního domu možná nut-
né bylo, já ale stavím do po-
předí opravy budov a sídel, ve 
kterých denně docházejí nebo 
v nich bydlí děti, starší nebo 
nemocní lidé. V loňském roce 
jsme navýšili prostředky na 
stavební opravy, na výtahy, na 
výměny oken, na výměnu to-
pení a zateplení. A letos zase.  
Abychom dali nevyhovující 
stav do pořádku, potřebova-
li bychom miliardu až miliar-
du a půl. Nezbývá než šetřit 
a opravovat postupně po sta-
tisících. Ale dynamika oprav 
se zvyšuje a veškerý přebytek 
rozpočtu jde do těchto prací. 
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Prosadila jste zrušení poplat-
ků za svoz odpadů. Opravdu 
si to může město dovolit?

Pokud budeme úměrně sni-
žovat dluh města a klesnou 
splátky úvěrů, jsem přesvěd-
čena, že si to město bude moci 
dovolit. A hlavně. Je to spl-
nění slibu, který dali obča-
nům předchozí reprezentanti 
města. Řekli, my zvýšíme daň 
z nemovitostí a vy nebudete 
platit za svoz odpadů. Příjem 
z daní z nemovitostí do měst-
ského rozpočtu vzrostl enorm-
ně, z nějakých 25 milionů na 
75 milionů korun, ale na dru-
hou část slibu se zapomnělo. 
To teď napravujeme. Sliby se 
mají plnit.

I přesto, že během několika 
let vzrostou ceny likvidace 
odpadů v důsledku zastavení 
skládkování?

V případě nějakého extré-
mu možná, ale ten nečekáme, 
dokud tady budu, tak budeme 
držet svozy zdarma. Nechce-
me zatěžovat různými poplat-
ky mladé rodiny a seniory na 
nízké hladině příjmů. Sportovi-
ště, divadla, to jsou služby pro 
určité cílové skupiny, zrušení 
poplatků je pro všechny. A také 
jsme tím odstranili nesprave-
dlnost. Ti poctiví platili řádně 
a na nepoctivé vynakládalo 
město na vymáhání a na nákla-
dy exekucí obrovské prostřed-
ky, které se nám nemohly nikdy 
vrátit.

Dalšími poplatky, které za-
sahují do rozpočtů ústec-
kých domácností, jsou platby 
za teplo z centrálního zdro-
je. Máme se obávat zvýšení 
ceny? 

Poté, co zastupuji město ve 
společnosti THMÚ, nedošlo 
k navýšení ceny tepla. Společ-
nost musí být v zisku, ale cena 
tepla nesmí zbytečně zatěžo-
vat občany.  Problém je udržet 
ji v případě odpojovaní více 
objektů a jejich přechod na lo-
kální zdroje tepla. Musíme se 
bavit o tom, co je pro město 
lepší – dvě stě malých komínů 
nebo využívat jeden centrální 
zdroj, který tu stojí, je zmoder-
nizovaný s podstatným sníže-
ním emisí. V minulosti přišla 
nabídka od ČEZ Tepláren-
ské na odkup našeho podílu 
v THMÚ, zastupitelé to projed-
nali a odložili. Já si myslím, že 
je dobré znát cenu, za kterou 
bychom podíl v THMÚ prodali, 
ale s podmínkou dlouhodobé 
fixace ceny tepla.

Co se ale zdražuje, to jsou 
poplatky za vodné a stočné. 
Město má podíl v Severočes-
ké vodárenské společnosti. 
Další zdražovaní vody je na 
obzoru?

Město sice podíl v SVS má, 
ale vzhledem k počtu podí-
lů obcí a smluvním omezením 
cenu prakticky neovlivní. Již 
letos došlo k nárůstu ceny, a to 
ještě nedošlo k odkoupení ak-
cií společnosti Veolia. Víme, že 
SVS má na odkup miliardu ko-
run, ale cena akcií je 2,1 miliar-
dy korun. Chybí miliarda, jsem 
si téměř jista, že cena vody 
poroste. SVS se už ani nechce 
podílet na projektech kanaliza-
ce. V Brné, ve Vaňově a jinde. 
Jen v Brné jde o 120 milionů, 
které by mělo platit jen město. 
A navíc, po určité době my tu 
kanalizaci musíme předat SVS, 
aniž by tím došlo ke zhodnoce-
ní podílu města v této společ-
nosti. Proč máme investovat do 
něčeho, co provozuje a poplat-
ky inkasuje někdo jiný, který si 
bez nás nastavuje ceny. S tím 
se nemohu smířit a svedu boj 
o nápravu tohoto nerovného 
vztahu. 



Primátorka Věra Nechybová: Tři roky na rozbouřeném moři

První žena v křesle primátora Ústí 
nad Labem, Ing. Věra Nechybová, se 
narodila 27. 11. 1971 v Klášterci nad 
Ohří. Vystudovala obor veřejná správa, 
regionální rozvoj na České zemědělské 
univerzitě v Praze. Třináct let působila 
v neziskové organizaci Fokus, kde se 
vypracovala z místa asistentky na 
pozici finanční manažerky. Od roku 
2012 pracovala na Městském úřadě 
v Lovosicích, kde se zabývala dotacemi 
a veřejnými zakázkami. Městskou 
zastupitelkou a zároveň primátorkou 
Ústí se stala v červnu 2015. Od voleb 
2014 je také zastupitelkou městského 
obvodu Střekov. Je vdaná, má dvě 
dospělé děti a vnučku Terezku. Žije 
v Církvicích na Ústecku.

Věra Nechybová

P R O F I L

barva: modrá

jídlo: vepřo, knedlo, 
zelo

hudba: rock 

číslo: 18

politik: Karel IV.
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Zavedli jste také zcela nový po-
platek – z ubytovací kapacity.

Poplatky z ubytovacích ka-
pacit vybírají městské obvody, 
takže se pomohlo obvodům. Ini-
ciativa je z vedení města, přišli 
jsme s vyhláškou a obvody ji 
projednaly a uvedly v život. Jde 
o stovky tisíc korun, na Severní 
Terase kolem 400 tisíc korun, 
v Neštěmicích kolem devadesá-
ti tisíc ročně.

Hned na to přišlo opatření 
obecné povahy na omezení 
výplat příspěvků na bydlení. 
Proč?

To je nástroj státní správy. 
My jsme ho jen využili a spo-
lu s policií a OSPOD vytipovali 
více než dvacet lokalit. V nich 
nově přistěhovavší nedostanou 
příspěvky na bydlení. Nám to 
dává možnost alespoň zčásti 
omezit sociální turistiku a za-
bránit také zhoršení situace, 
co se týče bezpečnosti, hygie-
nických podmínek, sociálních 
jevů, výchovy dětí atd.

Ale to řešíte problém jen 
u spekulantů s dávkami, kteří 
sem teprve míří.

Řešíme i ostatní. Jen nám 
v tom nesmí bránit stát. Jsem 
velkým kritikem dotací mini-
sterstva pro místní rozvoj. Jak 
na demolice, tak na sociální 
bydlení. Program demolice ob-
jektů ve vyloučených lokalitách 
má městům pomáhat, ale má 
tak velká omezení, že se míjí 
účinkem. Například, abychom 
mohli z programu čerpat finan-
ce na demolici zcela zdevasto-
vané ulice Na Nivách, nesměli 
bychom s pozemky po demolice 
deset let nakládat. Čili nahra-
dit jedno mrtvé místo druhým.  
My nemáme prostředky na vý-
stavbu bytů a jediným naším 
trumfem pro investory bytové 
jsou pozemky. Na Nivách tak 
půjdeme do demolice z našich 
prostředků. 

Ta omezení vyplývají z pravi-
del v Evropské unii?

Ale kdepak, to je naše česká 
specialita. Stejně tak omezení 
programu sociálního bydlení. 
Pokud bychom čerpali peníze 
na sociální byty, nesměli by-
chom vykupovat nemovitos-
ti a zřizovat sociální byty ve 
vyloučených lokalitách. To je 
nesmysl. Proč vykupovat ne-
movitosti za vysoké ceny v lu-
krativních čtvrtích pro sociální 
bydlení?

Zní to jako nesmyls. Jak tedy 
chcete řešit sociální bydlení 
a současně vyloučené loka-
lity?

Jedním z nástrojů, jak toho 
docílit, je výkup nemovitostí, 
výkup domů a bytů do majetku 
města. Takový návrh už pro-
šel zastupitelstvem. Vykou-
píme vytipované objekty bez 
omezení lokalit a postaráme 
se o bydlení pro lidi, kteří do 
Ústí přišli za prací, pracují ve 
veřejném sektoru, mají minu-
lost bezproblémového souži-
tí. Dotace by pomohly, ale ne-
smějí svazovat. Jednou skončí 
a co pak. Měli bychom pečovat 
o naše zaměstnance, o zaměst-
nance firem, které se v Ústí 
chovají společensky odpověd-
ně, pomoci mladým lidem, kte-
ří hledají bydlení po absolvo-
vání studia. A chceme tím také 
omezovat růst vyloučených 
lokalit a zlepšit v nich bezpeč-
nostní a hygienické podmín-
ky.  K tomu více strážníků, více 
služeben, více asistentů pre-
vence kriminality z místních 
obyvatel. 

V Mojžíři jsou celé ulice, kde 
lidi nepracují, devastují domy 
a byty, narušují sousedské sou-

žití. Když se koncentrace takto 
problémových nájemníků sníží 
z těch devadesáti na šedesát 
a méně procent, možná si to 
idealizuji, ale věřím, že to ovliv-
ní ostatní a zlepší životní pod-
mínky. 

To se týká i Předlic? 
Nezakrývám, že v Předlicích 

to půjde nejsložitěji a nejpo-
maleji. Základní problém je 
s vlastníky zchátralých domů, 
ve kterých žijí lidé bez příjmů, 
nepočítám-li dávky, kterým ne-
vadí zoufalá hygienická situa-
ce. Vlastníci nemají zájem řešit 
havarijní stav budov, nejedna-
jí s námi. Noví nájemníci pak 
budou mít problém s okolním 
prostředím. Ale neházím flintu 
do žita.

Mluvíte o větším počtu slu-
žeben a větším počtu stráž-
níků. Těch ale máte i dnes 
málo.

Tabulkové platy nové lidi do 
těchto služeb nelákají. V tako-
vé situaci je požadavek státu 
na maturitu i u starších stráž-
níků další nesmysl. Kvůli tomu 
nám odešla spousta zkušených 
strážníků, kteří znali prostředí 
a uměli jednat s problémovými 
lidmi. To je pro nás velká ztrá-
ta a musíme dělat více náborů, 
abychom doplnili stav. Zvlád-
neme to. 

V prosinci oznámilo Ústec-
ké fórum občanů (UFO), že se 
budete stát v čele jejich kan-
didátky pro komunální vol-
by. Co vás přimělo k tomu, že 
z pozic zastupitelky, zvolené 
za hnutí ANO, a poté primá-
torky bez stranické podpory 
stáváte primátorkou, repre-
zentující Ústecké fórum ob-
čanů? 

Dostala jsem nabídku, kterou 
jsem bez dlouhého zvažování 
přijala. Jsou to lidé, které znám, 
se kterými se mi dobře spolu-
pracuje, se kterými si stačí jen 
podat ruku a to, co si dohodne-
me, platí. Není to velká nezná-
má, jako byli lidé, v mém pří-
padě, z kandidátky hnutí ANO 
2011. Nikdo nás z Prahy neřídí 
a neintrikuje. Na začátku mělo 
UFO jen dva zastupitele. Teď je 
v našem klubu pět zastupite-
lů a základna členů a přízniv-
ců roste.

Nebojíte se, že vás smetou 
ANO a další celostátní stra-
ny?

To rozhodnou voliči. Oni po-
soudí, co tihle patrioté, ústeč-

tí lékaři, sportovci, učitelé za 
tři roky dokázali. Zachránili 
Činoherní studio, zvýšili pří-
spěvky do sportovních klubů 
a mládežnických sportů, od-
startovali akce a výhody pro 
seniory, zrušili poplatky za od-
pad, snížili zadluženost.  Bez 
kmotrů a pražských centrál. 
Já sázím na to, že je za námi 
vidět kus práce, jsme transpa-
rentní a mezi lidmi. A víme, 
jak dál. Sním o tom, že mám 
dost sil na odstranění zlodějů, 
kteří mohou ovlivňovat chod 
Ústí.    zu
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Hospicovou péči ACME zajistí u vás doma 
Odbornou ošetřovatelskou 

péči v domácím prostředí posky-
tuje na Ústecku agentura ACME. 
Podle její jednatelky Štěpánky 
Tomsové sestřičky pracují non-
stop sedm dní v týdnu. Už čtvrt-
století agentury domácí péče 
poskytují také péči o umírající 
v domácím prostředí, takzvanou 
hospicovou péči. 

V čem spočívá domácí hospico-
vá péče?

V tom, že pacient nemusí 
být ve zdravotnickém zařízení. 
Tráví čas v domácím prostředí 
obklopen blízkými. Děti, part-
ner, přátelé k němu mají blíž, 
než kdyby byl v ústavní péči. 
To považuji za velmi důležité. 
Společnost by si měla uvědomit, 
že je nutné vytvářet podmínky 
nejen pro lepší život, ale i pro 
důstojné umírání. Umírání je 
součástí života a každý člověk 
má právo na důstojné umírání. 
Naším mottem je citát Elisabeth 
Kubler-Ross: Zrání je lidská 
cesta životem a smrt je poslední 
stupeň vývoje lidské bytosti.

Takže poslední chvíle života 
pacient tráví doma. 

Ano a my se snažíme zajistit, 
aby byl co možná nejvíce sobě-
stačný i navzdory ubývajícím 
silám a schopnostem. Chceme 
umožnit klientům věnovat 
se aktivně jejich oblíbeným 

činnostem. Také zaručujeme, že 
nemocný nezůstane sám se svý-
mi obavami a zároveň že nebude 
trpět nesnesitelnými bolestmi. 
Péče je maximálně ohledupl-
ná a řídí se jedinou prioritou: 
zachováním lidské důstojnosti 
umírajícího nemocného.

Jak taková péče probíhá?
Domácí hospicovou péči  

ACME realizuje ve spolupráci 
s paliativním lékařem a úzce 
spolupracuje s Mobilním hos-
picovým týmem při společnosti 
Krajská zdravotní. Naše zdra-
votní sestry se aktivně účastní 
certifikovaných kurzů, aby 
mohly umírajícím poskytnout 
odbornou a profesionální péči. 
Nabízíme také podporu rodi-
nám, které se rozhodly umožnit 
svému blízkému zemřít v domá-
cím prostředí. Těžce nemocný 
potřebuje svoji rodinu a rodina 
potřebuje oporu, která jí pomů-
že zvládnout toto těžké období.  
Hospicová péče kombinuje péči 
ošetřovatelskou, lékařskou, 
psychologickou a duchovní. 

Kolikrát za den sestřičky na-
vštěvují nemocného?

Kdykoli je potřeba. Třeba 
v souvislosti s podáváním 
léků, cévkováním a podobně 
navštívíme pacienta i šestkrát 
denně. Náš tým vystudovaných 
odbornic s praxí poskytuje péči 
24 hodin denně. Tuhle práci 
nemůže dělat každý. Není to jen 
zaměstnání. Skoro, řekla bych, 

že to je poslání. Že lidé, kteří 
ji dělají, musejí být empatičtí, 
vstřícní a hodně psychicky 
odolní. Naše sestřičky pracují 
srdíčkem. Musí si umět poradit 
v jakékoli situaci.

Hradí tuto péči zdravotní po-
jišťovny, nebo si ji pacient 
musí zaplatit?

Hradí ji pojišťovny. ACME má 
smlouvu se všemi pojišťovnami, 
které na Ústecku fungují. Na 
domácí zdravotní péči má každý 
člověk právo.

ACME poskytuje komplexní 
domácí péči, ale jak o ní lze 
požádat?

Žádost o domácí zdravotní 
péči může potvrdit zdravotnické 
lůžkové zařízení, praktický lékař 
anebo lékař specialista.    zu
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ACME Domácí péče s.r.o.
Železničářská 908/24
Ústí nad Labem
tel.: 475 216 331, 475 216 582
mobil: po 15:00, v So + Ne + svátky
775  261 110, 774 410 717

K O N T A K T

Jednatelka agentury ACME Štěpánka 
Tomsová.   foto: zu

Tým lékařů specialistů od ledna 2018 
rozšiřuje ordinace dermatologů

MUDr. Linda Todtová
Sestra: Renáta Janoušková, DiS.
Kontakt: 477 102 120
Ordinační hodiny:
Po: 8:00–12:00
Út: 8:00–12:00
Pá: 8:00–12:00

MUDr. Jaromíra Janků
Sestra: Bc. Michaela Sedláčková
Kontakt: 477 102 207
Ordinační hodiny platné od: 5. 2. 2018
Po: 7:30–12:00 13:00–14:30
Út: 7:30–12:00 13:00–14:30
St: 8:00–12:00 13:00–14:30
Čt: 7:30–12:00 13:00–14:30
Pá: 7:00–12:00 13:00–14:00

I nadále klademe důraz na profesio-
nální lékařskou péči, komplexní terapii 
s využitím nejmodernější diagnostiky 
a individuální přístup. 

Těšíme se na vaši návštěvu. MC
20
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Ústecká EUC Klinika posiluje tým specialistů
Dermatologická ordinace 

EUC Kliniky Ústí nad Labem 
poskytuje komplexní dermato-
logickou péči, do které kromě 
prevence a léčby onemocnění 
patří i estetické zákroky. V led-
nu 2018 zahájila svou praxi 
MUDr. Linda Todtová, od února 
2018 nastupuje MUDr. Jaromíra 
Janků. Tímto si vás dovolujeme 
pozvat do nově otevřených ordi-
nací na kožním oddělení.

MUDr. Jaromíra Janků
Po absolvování lékařské fa-

kulty Karlovy univerzity v Plzni 
nastoupila v roce 2009 na Kožní 
oddělení Masarykovy nemocni-
ce, kde pracovala nejprve na lůž-
kové, následně ambulantní části 
oddělení. Po dvouleté praxi zís-
kala stipendium na Univerzitní 
kožní klinice Carl Gustav Carus 
v Drážďanech, kde absolvovala 
odbornou stáž. Sedm let půso-

bí na klinice plastické chirur-
gie Esteticusti, s.r.o., kde získala 
zkušenosti se zákroky estetické 
dermatologie. MUDr. Jaromíra 
Janků je atestovaným specialis-
tou v oboru dermatovenerologie 
a kromě standardní dermatolo-
gické praxe se zabývá sklerote-
rapií, laseroterapií a estetickou 
medicínou.

Proč jste se rozhodla pracovat 
v ambulantním sektoru EUC 
Kliniky Ústí nad Labem?

Po návratu z rodičovské do-
volené bych chtěla pokračovat 
v dosavadní praxi a zabývat se 
všeobecnou dermatologií. Kro-
mě toho bych však ráda rozšířila 
svou specializaci o nadstandard-
ní služby, což mi umožňuje prá-
vě zázemí EUC Kliniky ÚL. 

O jaké služby se konkrétně 
jedná? 

K dispozici bude kompletně 
vybavený dermatochirurgický 
sálek, což přinese komfort paci-
entům, kteří již nebudou odesí-
láni na další pracoviště k od-
stranění kožních projevů, ať už 
z hlediska estetického, nebo 
preventivního, čímž se rovněž 
urychlí případně následné zhod-
nocení histologického nálezu – 
to vše na jednom pracovišti. 

Zabýváte se estetickou medi-
cínou. Jaké nové trendy tedy 
může EUC Klinika nabídnout?

Nově mohou klienti kliniky 
využít nadstandardních slu-
žeb, jako je chemický peeling, 
abraze seborrhoických veruk, 
korekce hypertrofických a ke-
loidních jizev, korekce vrásek 
botulotoxinem, odstranění cév-
ních anomálií elektrokoagula-
cí, již zmiňované chirurgické 
odstranění nezhoubných kož-
ních projevů a řešení nadměr-
ného pocení. 

Zabýváte se také sklerotera-
pií, co mohou klienti očekávat 
v tomto oboru? 

Skleroterapie je neinvazivní 
metoda k odstranění křečových 
žil nebo metličkových varixů. 
Skleroterapie je efektivním ře-
šením v rámci prevence, ale 
převážně estetickým zákrokem, 
který obzvláště ženám zaručí 
krásnější a mladší nohy, zejmé-
na pro letní období. Tato terapie 
se provádí převážně v chladněj-
ších měsících, jelikož je vázána 
na následnou kompresivní ban-
dáž prostřednictvím speciálních 
punčoch. Všechny pomůcky 
a podrobné informace klienti ob-
drží v rámci naší specializované 
poradny.    pr

I N Z E R C E
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MC
20
18
00
11

Ústí nad Labem - Zajděte si do Seve-
ročeského divadla na operetu 
Ptáčník. Hraje se 30. ledna 
od 19:00 hodin. Vstupné je od 
100 do 400 korun.  

Operetu Ptáčník (Der Vo-
gelhändler) zkomponoval Carl 
Zeller na začátku 90. let 19. sto-
letí a její lidový příběh o lásce 
ptáčníka Adama a dívky z pošty 
Kristy, v němž nechybí intriky 
barona a jeho synovce, včetně 
divadelně vděčných záměn 
jednajících postav, okouzluje 
svojí upřímností posluchače 
dodnes. Velký podíl má na tom 
především hudba, neboť Zelle-
rova partitura doslova hýří jak 
nádhernými hudebními nápady, 
tak i ušlechtilým orchestrálním 
zvukem. 

Na myšlenku operety o ptáč-
níkovi přišel Zeller během jedné 
své letní dovolené v tyrolských 
horách. Libreto operety mu 
napsali Moritz Nitzelberger-
-West a Ludwig Held. Bouřlivý 

úspěch Ptáčníka – premiéra se 
konala 10. ledna 1891 – dosáhl 
v Divadle na Vídeňce 184 repríz 
a jen na německých jevištích 
se do roku 1900 dočkal Ptáčník 
tří tisíc představení. Do světa 
se Zellerova opereta rozběhla 
rovněž rychle: devět měsíců 
po vídeňské premiéře ji uvedlo 
americké Casino Theatre New 
York a roku 1895 byla uvedena 
v londýnském Theatre Royal, 
Drury Lane. 

V Čechách byl Ptáčník popr-
vé hrán v květnu 1892 v Plzni, 
v českém překladu, v Praze ho 
provozovalo v originálním znění 
Nové německé divadlo. Výrazná 
sláva Zellerova Ptáčníka na 
českých operetních jevištích 
se počíná po druhé světové 
válce, zejména v legendárním 
pražském Hudebním divadle 
v Karlíně, kde Zellerův Ptáčník 
patřil po dlouhá léta ke kme-
novým a nesmírně oblíbeným 
kusům.    zu

Opereta Ptáčník v Severočeském divadle.   foto: SD

Chlapi nepláčou ve Fokus kafe
Ústí nad Labem - Zajděte si na dru-
hý lednový film do ústeckého 
Fokus kafe. Na Snímek „Chlapi 
nepláčou“, který je ověnčen 
zvláštní cenou poroty 52. mezi-
národního filmového festivalu 
Karlovy Vary, se můžete těšit 
25. ledna od 18:00 hodin. 
Vstupné je od 50 do 70 korun. 
Rezervaci míst můžete provést 
na mailu fokuskafe-usti@
fokuslabe.cz.  Chlapi neplá-
čou, Bosna a Hercegovina, 
2017, 98 min. / Strhující film 
o skupinové terapii účastníků 
balkánské války z devadesá-
tých let. V opuštěném horském 
hotelu, který dnes už pouze 
naznačuje dobu své zašlé slávy 
a luxusu, probíhá psycholo-
gický experiment. Na jednom 
místě se potká osm dobrovol-
níků z řad válečných veteránů, 
zastupujících různé národnosti 
a etnika bývalé Jugoslávie, aby 
zde podstoupili společnou te-
rapii. V atmosféře obrovského 
prázdného hotelu vyplouvají 

na povrch ty nejhlubší rány 
minulosti, zasazené rodinou či 
válečnou zkušeností. Ať už byli 
účastníci přímými aktéry nebo 
pouze svědky válečných zloči-
nů, které v 90. letech zvrásnily 
společný stát, jejich dozvuky 
žijí v jejich myslích dál a těžko 
lze od nich očekávat vzájemné 
souznění. Slovinský terapeut, 
který má skupinu na starosti, 
jen obtížně zvládá nebezpečně 
třaskavou směs, kterou může 
okamžitě zažehnout každé slo-
vo vyřknuté bez rozmyslu nebo 
jen zdánlivě křivý pohled.    zu

Už víte, na čem si letos 
pochutnáte Na Rychtě?

Již osmý rok pro vás každý měsíc Na Rychtě připravují 
speciální gastronomické týdny, kdy můžete ochutnat nejednu 
specialitu nebo rovnou celé menu. Zhlédněte přehled letoš-
ních gastro týdnů a vyberte si ten svůj nejoblíbenější nebo 
přijďte na něco dobrého každý měsíc.

Gastronomický kalendář 2018
leden 19.–28. 1.  Zabijačkové hody
únor 15.–25. 2.  Řízky „i netradiční“
březen 23.–31. 3.  Velikonoce – mladá masa
duben 20.–29. 4. Česká klasika našich babiček
květen 11.–20. 5.  Pochoutky z českého chřestu  
   (záleží na sklizni)
červen 15.–24. 6.  Burgery na sto způsobů
červenec 13.–22. 7.  Retro pokrmy 80. let
srpen 10.–19. 8.  Těstoviny plné slunce
září 21.–30. 9.  Vaříme z našeho piva  
   (27. 9. oslava Dne českého piva)
říjen 12.–21. 10.  Jídla ze zvěřiny i lesních hub
listopad 7.–18. 11.  Svatomartinská husa
prosinec 7.–16. 12. Tataráky a nejen hovězí

Leden patří „zabijačce“
Domácí pochoutky vyrobené Na Rychtě z vlastního pra-

sátka nabídnou v týdnu od 22. do 28. ledna. Menu se podává 
vždy od 14 hodin. A co budete moci ochutnat? V nabídce je 
klasická staročeská zabijačková polévka, domácí vepřové 
sádlo se škvarky a čerstvým chlebem, vepřová tlačenka, ji-
trnicový a kroupový prejt, zabijačkový guláš nebo teplý ová-
rek s hořčicí a křenem. Pro ty, co chtějí ochutnat vše, je při-
praveno Zabijačkové prkénko.

V Pivovar Hotelu Na Rychtě se pro letošek opět chystají 
příjemné novinky. Jednou z nich je využít možnosti snídaní 
i pro nehotelové hosty. Sledujte www.pivovarnarychte.cz.



Vyražte do zimního městečka Winterzauber
Drážďany - Oblíbený Striezel-
markt už sice skončil, ale na 
náměstí Altmarkt bude brzy 
opět živo.  Zimní městečko 
Winterzauber je další příleži-
tostí posedět u svařeného vína. 
Minulý víkend tu vyrosla brus-
lařská dráha, obří skluzavka, 
lední dráha na metanou, větr-
ný mlýn s restaurací, dřevěné 
sruby s nápoji a občerstvením. 

V areálu se dá strávit celý 
den, a to od 10 do 22 hodin, až 
do 4. března. Na místě bude 
o víkendech a ve vybraných 
dnech, například na Valen-
týna nebo během masopustu 
i zábavní program. Starat se 

o zábavu a rozhánět zlé duchy 
budou pohádkové bytosti s ra-
kouskými královskými kostý-

my a další umělci. Do areálu 
na Altmarktu je vstup  
zdarma.    gz
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Vydavatel magazínů 
s nejvyšším zásahem

domácností přijme
obchodního zástupce.
info@mediaconcept.cz
www.mediaconcept.cz
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Satelitní dotace! 
Na montáž nové 

paraboly jen za 300
korun nebo naladění 

karet FreeSAT.

Volejte 778 527 899
www.satelitnizpravodaj.cz
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Stadion – Jawetta – 
Pařez – Pionýr – 
Jawa – CZ …atd,

 v původním 
nálezovém stavu: 

koroze, nekompletní, 
popřípadě pouze

 díly k těmto 
motocyklům.

Děkuji za nabídku.
Tel: 775 623 723

Koupím moto 
československé 

výroby:

Koupím moto
československé výroby:

Stadion – Jawetta – Pařez – Pionýr 
Jawa – CZ …atd,

v původním nálezovém stavu:
koroze, nekompletní, popřípadě  

pouze díly k těmto motocyklům.

Děkuji za nabídku.
Tel: 775 623 723

I N Z E R C E

Na Větruši může vyrůst lanové 
centrum, ferrata i bobová dráha 
Ústí nad labem – Ústí nad Labem 
- Ústecký magistrát chce na 
Větruši přilákat více návštěv-
níků. Do začátku března ob-
drží studii, která navrhne roz-
šíření tohoto areálu. Město 
zadalo zakázku na zpracování 
této studie a náklady vyčíslilo 
na maximálně půl milion bez 
DPH. Na toto zadání se při-
hlásil jediný zájemce, ústecká 

pobočka firmy Valbek z Liber-
ce, který za zakázku vyúčtuje 
239 580korun.

Kromě výletního zámečku, 
zde v současné době mohou 
lidé navštívit přírodní i zrca-
dlové bludiště a tenisové kurty. 
Podle zadání chce vedení města 
v areálu například lanové cent-
rum, minigolf, petanque, bobo-
vou dráhu nebo ferratu.    gz

K Ř Í Ž O V K A Slavný citát (Lucius Annaeus Seneca)

zit1802kk001.CDR



Quarrymen v muzeu
Rod Davies, Len Garry, Colin 

Hanton a Chas Newby udržu-
jí i po 60 letech činnost hudeb-
ní skupiny, ve které se v le-
tech 1956–1960 postupně sešli 
John Lennon, Paul McCartney 
a George Harrison a která byla 
předznamenáním vzniku Beat-
les. První jmenovaný, který stál 
s Lennonem přímo u zrodu sku-
piny, navštívil v roce 1962 Pra-
hu, kde si v bazaru s hudebními 
nástroji koupil tradiční balkán-
ský strunný nástroj bizernici vy-
robenou na začátku 20. století 
v Terezíně českým nástrojařem 
Pavlem Žaludem. Jeden takový 
nástroj od stejného výrobce ne-
dávno získalo do svých sbírek 
jako dar i naše muzeum. Příběh 
ústecké bizernice pak objevil 
Rod Davies na internetu. A pro-
tože skupina Quarrymen se 
měla stát právě uplynulý víkend 
hostem 27. Vánočního koncer-
tu ústecké formace The Boom, 
nabízela se návštěva Muzea. 
Prohlídka tak zahrnovala ne-
jen vlastní bizernici, jež původ-
ně hrála na začátku 20. století 

v tamburašském souboru české 
menšiny ve Velkém Březně, ale 
také kolekci památek na výrobu 
hudebních nástrojů terezínské 
dílny Pavla Žaluda. Jeho potomci 
dnes totiž z části žijí v Ústí nad 
Labem a věnovali je do muzej-
ních sbírek.    mmul

Matematika 
v německých ulicích

V polovině prosince strávi-
li žáci z ústecké základní ško-
ly E. Krásnohorské jeden den 
u svých německých kamarádů 
v partnerské škole v Döbeln. 
Byl pro ně připraven bohatý 
program. V česko-německých 
skupinách chodili po městě 
a poznávali jeho historii a záro-
veň přitom plnili matematické 
úkoly. 

K O M U N I T Y
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AGC podpořila handicapovanou Terezu a Arkadii
Teplice - Teplická sklárna AGC 
Flat Glass Czech věnovala 
v závěru roku dalších 200 tisíc 
korun lidem se zdravotním 
postižením. 

Největší evropský výrobce 
plochého skla stejně jako 
v předchozích letech daroval 
100 tisíc korun společnosti 
Arkadie, která se dlouhodo-
bě stará o handicapované 
děti. Dalších 100 tisíc korun 
věnovala firma Tereze Bártové, 
studentce a sportovkyni, 
která kvůli meningitidě přišla 
o dolní končetiny. Finanční 
dary společnost AGC předala 
na svém tradičním Vánočním 
koncertě, kde letos vystoupil 
David Koller.  

„Jak vždycky říkám, vánoční 
obdarování těch, kteří neměli 
štěstí, beru jako malé poděko-
vání za úspěchy naší firmy. Zá-
roveň bych byl rád, kdyby naše 
dárky inspirovaly i další lidi 
k pomoci potřebným,“ řekl Pavel 
Šedlbauer, předseda předsta-
venstva AGC Flat Glass Czech.

Sklářská firma už dlouhá 
léta podporuje teplické sdružení 
Arkadie a pravidelně mu před 
Vánoci dává finanční příspěvek 
na jeho činnost. Ředitelka Arka-
die Lenka Machaloušová uvedla, 
že peníze využijí na vybavení 
denního stacionáře. 

Kromě toho sklárna vždy 
finančně podpoří i konkrétní 
mladé lidi nebo děti s handi-
capem. Letos je to studentka 
Tereza Bártová z Oseka.

Tereza se nakazila meningiti-
dou a boj s touto životu nebez-
pečnou infekcí i přes počáteční 
nepříznivou prognózu vyhrála. 
Bohužel jí lékaři museli amputo-
vat nohy v bércích a také články 
většiny prstů. Kvůli nemoci také 
musí docházet na dialýzu. 

„Terezka je i přes to, co ji 
potkalo, velká bojovnice a chtěla 
by se vrátit ke sportování. V mi-
nulosti prý hodně běhala, jezdila 
na kole a na lyžích. K tomu ale 
potřebuje speciální sportovní 
protézy. Má v plánu dokončit 
školu, a její velký sen je vrátit 

se do sedla kola. To nás vedlo 
k tomu, že vedle pomoci, orga-
nizované FK Teplice, jsme se 
rozhodli částku 100 tisíc darovat 
i my,“ vysvětlil Libor Sehnal, 
manažer lidských zdrojů firmy. 

Na koncertě zahrál  David 
Koller a Komorní symfonický 
orchestr známé písničky jako 
Amerika nebo Šrouby do hlavy 
v originálním akustickém pro-

vedení. Společnost koncertem 
každoročně ocení práci svých 
zaměstnanců. „AGC se daří 
skvěle. Naštěstí se vše vyvažu-
je, teď nám jede stavební divi-
ze, předtím to byla autoskla. 
Firma je silná v tom, že když 
se nedaří sklářství, daří se 
chemické divizi nebo elektro-
nickým displejům,“ podotkl 
Pavel Šedlbauer.    pr

Šek na sto tisíc korun předal Pavel Šedlbauer studentce Tereze Bártové.   foto: ZT

Lenka Machaloušová z Arkadie.   

In Concerto u seniorů
Obyvatele v Domově pro se-

niory Bukov poctili svou ná-
vštěvou dva členové vokálního 
seskupení 4TET. Tenor Da-
vid Uličník a zpěvák, klavíris-
ta a skladatel Jiří Škorpík se již 
několik let scházejí nad svým 
hudebním projektem „In Con-
certo“, se kterým se představili 
i bukovským seniorům. Srdečné 
a vřelé vystoupení těchto dvou 
osobností nabídlo klientům ši-
roký repertoár složený z oprav-
du hudebních zajímavostí. Za 
jediný večer tak zazněly známé 
italské árie, populární světové 
písně, původní skladby a v ne-
poslední řadě i písně z reperto-
áru Karla Gotta a Waldemara 
Matušky. To vše za doprovodu 
elektronických kláves, kytary 
či ukulele. Klienti z Domova pro 
seniory Bukov si tento kompo-
novaný pořad báječně užili a ně-
kteří si prozpěvovali během vy-
stoupení známé písničky. Velký 
díky tak patří Davidu Uličníko-
vi a Jiřímu Škorpíkovi za krásný 
a nezapomenutelný vánoční  
dárek.    Domov pro seniory Bukov

„Při chvílích volna jsme si 
společně zabruslili a celý den 
završili návštěvou vánočního 
koncertu, kde někteří naši žáci 
také aktivně vystoupili,“ popisu-
je Josef Lédl, vyučující ze školy 
E. Krásnohorské.

 J.Lédl, ZŠ E. Krásnohorské



ŽANETA
Kočička, želvovinové barvy, 
stáří 4 roky, vhodná do 
bytu. 
 

ČESTMÍR
Kocour, mourovato-bílé 
barvy, stáří asi šest měsíců, 
přítulný, vhodný do bytu 
i na zahradu. 

DORIAN
Pes, kříženec žíhané barvy, 
výška 50 cm, stáří 1 rok. 
Dorian je veselý pes, 
nepere se s ostatními psy. 

Je poslušný a má základní výcvik. Je 
vhodný díky své velikosti spíše k domku 
se zahradou.

MARIKA
Je také kočka mourovato-
bílé barvy, která je stará 
asi šest měsíců, přítulná, 
vhodná do bytu i na 

zahradu.

LAURA
Fena, hladkosrstá kříženka 
černé barvy s malou bílou 
náprsenkou, stáří jeden 
rok, 35 cm vysoká. Laura je 

klidná a přátelská fenka, která se nepere 
s jinými psy. Je vhodná do bytu.

PATRICIE
Kočička, mourovaná, stáří 
asi 4–5 měsíců. Patricie 
je trochu samorost, má 
ráda svůj klid a úplně 

nevyhledává kontakt s lidmi. Je vhodná 
do bytu i na zahradu.

V Lukách 178/21, Ústí nad Labem, tel.: 472 775 202, mobil: 733 126 101
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Magistrát zve na seminář  
o územním plánování
Ústečané se mohou zúčastnit veřejného semináře na téma územní plánování, který 
se koná 7. února 2018 od 15:00 hodin v zasedací místnosti zastupitelstva. Název 
semináře zní „Informace k přípravě návrhu Zadání nového Územního plánu Ústí nad 
Labem“. Zájemci se na něm dozví, jak vzniká územní plán, zazní shrnutí dosavadní 
postupu při pořizování nového územního plánu a bude nastíněn další postup. Na 
závěr semináře bude čas pro dotazy. 

POZVÁNKA

Ústečané mohou posílat 
nápady na projekty

Magistrát vyzývá všechny 
Ústečany, které jejich město 
zajímá a mají v hlavě zajímavý 
nápad, aby jej sepsali a výsled-
ný projekt vložili do speciál-
ního formuláře na webových 
stránkách města Ústí nad La-
bem do 30. dubna letošního 
roku. 

Zájemci musí vytvořit do-
kument s názvem projekto-
vá fiche, což je obecný popis 
projektu. Slouží jako vstup-
ní informace k rozhodování 
o předběžném výběru projektů 
k realizaci a jeho možném spo-
lufinancování z veřejných nebo 
soukromých zdrojů. Všechny 
projektové fiche jsou zařaze-

ny do databáze projektových 
záměrů. Pro projektové zámě-
ry (fiche) je hledáno finanční 
krytí z vnějších zdrojů. Násled-
ně je každý projektový záměr 
ohodnocen na základě sledova-
cích indikátorů, jsou předlože-
ny finančnímu odboru a vede-
ní města k politické a finanční 
podpoře. 

Nepodpořené projekty jsou 
zařazeny do zásobníku projek-
tových záměrů. V případě potře-
by kontaktujte Lucii Sádlovou 
z oddělení koncepcí Odboru 
strategického rozvoje na e-mai-
lové adrese lucie.sadlova@ 
mag-ul.cz nebo na telefonním 
čísle 475 271 523.    gz

Sesutá opěrná zeď už 
neomezuje provoz Žitné ulice

Pokud půjdete Žitnou uli-
cí v Mojžíři, tak si dejte pozor. 
3. ledna se tam totiž sesunu-
la opěrná zeď. Město už ale 
připravuje její opravu. V krát-
ké době se tak podařilo odvézt 

zbytky zdiva a zeminy a prostor 
zajistit betonovými bloky tak, 
aby provoz v ulici již nemusel 
být omezen. Podle magistrátu 
by měla být oprava vyřešena do 
několika měsíců.     gz

Svoz odpadů pro první pololetí je ve městě připraven  
Město má připraven kalen-

dář svozu odpadů pro 1. polole-
tí roku 2018. Týká se objem-
ného odpadu, nebezpečného 
odpadu i odpadu ze zeleně.  

„Odvoz a likvidace odpadů 
ve městě jsou zajištěny něko-
lika způsoby, tak aby je mohli 
využít všichni občané. Zaklá-
dání černých skládek je úplně 
zbytečné, a ve svém důsledku 
se může viníkům prodražit,“ 
připomněl náměstek primátor-
ky Pavel Dufek. 

Svážení objemného odpa-
du začne 26. února v Božtěši-
cích – Strážkách. Na Střekově 
se začne svážet od 28. března. 
Na Severní Terase od 26. dub-
na a v obvodě Neštěmice od 
21. května. Odkládat lze vy-
sloužilé předměty z domác-
ností (např. vyřazený nábytek, 
matrace, koberce, podlahové 
krytiny), které nelze pro jejich 
rozměry odkládat do sběrných 
nádob na komunální odpad. 
Odpady je možné ke sběrným 

nádobám odkládat pouze den 
před termínem svozu. Svoz za-
číná vždy v 6 hodin ráno v uve-
dený den. Mezi objemný odpad 
nepatří pneumatiky, stavební 
odpad, konstrukční prvky bytu 
nebo domu (např. sanitární 
předměty aj.), odpad ze zeleně 
a použitá elektrozařízení (např. 
ledničky, mrazničky, pračky, 
sporáky, televizory a monitory). 

Od 2. dubna do poloviny 
května je naplánován odvoz 
vaků s odpady ze zeleně. Vaky 

připravené k odvozu musí být 
přistaveny na místě přístup-
ném svozové technice (u vo-
zovky). Svoz nebezpečného 
odpadu bude v jednotlivých ob-
vodech probíhat od 3. dubna do 
15. května. Nebezpečný odpad 
nelze ukládat na stanovištích, 
ale je třeba ho předat osob-
ně osádce svozového vozidla. 
Mimo termíny svozu mohou ob-
čané města odvézt své odpady 
do sběrných dvorů ve Všeboři-
cích a Krásném Březně.    gz

O domácím násilí nesmíte mlčet
Málokdo, kdo vstupuje do partnerství, předpokládá, že si může vybrat partnera 

se sklony k agresivitě. Zpočátku vztahu zažíváme krásné chvíle s člověkem, kterého 
milujeme, plánujeme společný život, rodinu... Pokud ve vztahu však dojde ke zlomu 
a partner je slovně agresivní či si respekt získává fackami, bitím, je potřeba včas  říci 
rozhodné NE takovému chování. Pokud se agresivní chování nezastaví z počátku, 
pokud ohrožená osoba nedostane pomoc a podporu v širší rodině nebo od pomá-
hajících institucí, nemusí mít pak následně sílu a schopnost svou situaci změnit, a to 
vlivem tvrdé a dlouhodobé manipulace ze strany agresivního partnera. Pokud se násilí 
nezastaví včas, pokud ohrožená osoba či svědci násilí, sousedé, kamarádi mlčí,  jde 
o bezpečí,  život,  a to i dětí, pokud žijí v rodině s násilnými incidenty.  

Jak vlastně člověk pozná, že se stává obětí domácího násilí - co je jednoznačným 
signálem? 

Zpočátku je těžké uvědomit si, že ve vztahu něco nefunguje, omlouváme partnera, 
partnerku, domníváme se, že se změní... V případech domácího násilí se ve vztahu 
střídají chvíle klidu, kdy partner slibuje, že se polepší, vinu za výbuch agrese, a to 
i slovní, svaluje na druhého partnera. Toto období pak zpravidla vystřídá agrese. Z to-
hoto začarovaného kruhu je těžké vystoupit. Důvodem je, že řešením násilí získáme 
bezpečí na jedné straně, na druhé ale také mnohé ztrácíme - partnera, se kterým 
máme rodinu,  otce/matku dětí,  práci, byt, pokud se stěhujeme jinam, finanční situace 
v případu rozpadu rodiny se také může zhoršit.  To jsou všechno důvody, proč oběť 
tak dlouho váhá ze vztahu odejít, proč na začátku neřekne NE, takto se ke mně chovat 
nebudeš, jinak odejdu... 

Děti i ohrožené osoby mají právo na život bez násilí. Kontaktujte Intervenční centrum 
pro osoby ohrožené domácím násilím, tel.: 475 511 811, K Chatám 22, 403 40 Ústí nad 
Labem – Skorotice – PO a ST: 8:00 – 18:00, ÚT a ČT: 8:00 – 12:00, PÁ: 8:00 – 15:00   ic

P O R A D N A

Labská stezka získala cenu 
cestovního ruchu

Labská stezka se umístila na 
1. místě ve Velké ceně cestovní-
ho ruchu 2017/2018 v kategorii 
Nejlepší turistický produkt. Od-
borná porota ocenila zejména 
výjimečnou spolupráci krajů, 
měst a destinačních organizací 

v Česku i v Německu na rozvoji 
a propagaci společného produk-
tu. Slavnostní vyhlášení výsled-
ků se konalo v rámci lednového 
mezinárodního veletrhu cestov-
ního ruchu Go®Iontour 2018 na 
brněnském výstavišti.    gz



SVOZ OBJEMNÉHO ODPADU

STŘEDA 6. 12. 2017: Krásné Březno 
l. máje, Čelakovského, Družstevní, Erbenova, Husova, Hřbitovní, K Mlýništi, Karolíny Světlé, Krátká, Na Vinici, 
Podmokelská, Příkopy, U Potůčku, U Studánky, V Doubravě
ČTVRTEK 7. 12. 2017: Krásné Březno okolo ul. Nový svět 
Matiční, Na Břehu, Postranní, Růžová, Svádovská, Nový svět, Pekařská, Plavecká
PONDĚLÍ 11. 12. 2017 : Krásné Březno, ul. mezi Krčínovou a Neštěmickou 
Anežky České, Dr. Horákové, Janáčkova, Jungmannova
ÚTERÝ 12. 12. 2017: Krásné Březno, ul. Výstupní, Žežická a Neštěmická 
Dvojdomí, Neštěmická 1 a 3, Přemyslovců, Žežická
STŘEDA 13. 12. 2017: Krásné Březno, oblast mezi ul. Drážďanská a Přístavní 

SVOZ ODPADU ZE ZELENĚ VE VACÍCH

Vaky pro svoz se budou vydávat od 12. do 16. března 2018 od 8:00 do 17:30 hod. ve sběrném dvoře v Krásném 
Březně (vchod z ul. Křižíkova). Svoz vaků naplněných odpady ze zeleně bude proveden v jednotlivých městských 
obvodech v dále uvedených termínech. Vaky připravené k odvozu musí být přistaveny na místě přístupném 
svozové technice (u vozovky).

SVOZ NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Nebezpečný odpad bude převzat 1 x za pololetí na označených zastávkách. Na vývěsce zastávek budou uvedeny 
časy příjezdu svozového vozidla. Odpad je nutno předat osobně zodpovědnému pracovníkovi.

SVOZ OBJEMNÉHO ODPADU

Objemný odpad bude svážen 1 x za pololetí. Jsou to vysloužilé předměty z domácností (např. vyřazený nábytek, 
matrace, koberce, podlahové krytiny), které nelze pro jejich rozměry odkládat do sběrných nádob na komunální 
odpad. Odpady odložte ke sběrným nádobám pouze den před termínem svozu. Svoz začíná vždy v 6 hodin ráno 
v uvedený den. 
Zastávky MHD neslouží k odkládání odpadků 
Mezi objemný odpad nepatří pneumatiky, stavební odpad, konstrukční prvky bytu nebo domu (např. sanitární 
předměty, odpad ze zeleně a použitá elektrozařízení, (např. ledničky, mrazničky, pračky, sporáky, televizory 
a monitory). Použitá elektrozařízení odkládejte na místa zpětného odběru nebo do sběrných dvorů. Mimo 
vyhlášené dny svozu objemného odpadu využívejte výhradně sběrných dvorů odpadů v Krásném Březně a ve 
Všebořicích. Aby naše město bylo příjemným místem pro život i v období plošného svozu objemných odpadů, 
magistrát prosí občany, aby odpady odkládali ke sběrným nádobám pouze den před termínem svozu. Naléhavě 
ještě upozorňuje, že místem k odkládání odpadů nejsou zastávky MHD, a že odkládání objemných odpadů 
u těchto zastávek je možno považovat za vytváření černé skládky.

SVOZ VAKŮ S ODPADY ZE ZELENĚ

Božtěšice, Bukov, Habrovice, Klíše, Skorotice, Strážky, Všebořice 
Vaky s odpadem ze zeleně budou sváženy v týdnu od 2. 4. 2018
Hostovice, Předlice, město-centrum, Skřivánek, Vaňov 
Vaky s odpadem ze zeleně budou sváženy v týdnu od 9. 4. 2018
Střekov, Kojetice, Nová Ves, Budov, Olešnice, 
vaky s odpadem ze zeleně budou sváženy v týdnu od 16. 4.
Brná, Sebuzín, Církvice, Svádov, Olšinky, 
vaky s odpadem ze zeleně budou sváženy v týdnu od 23. 4. 2018
Severní Terasa, Dobětice 
vaky s odpadem ze zeleně budou sváženy v týdnu od 30. 4. 2018
Mojžíř, Neštěmice, Krásné Březno, 
vaky s odpadem ze zeleně budou sváženy v týdnu od 7. 5. 2018

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Klíše - Bukov - Všebořice - Božtěšice - Skorotice - Habrovice - Skřivánek 
Datum svozu: 3. 4. 2018 
Klíše: U Koupaliště 15.00 – 15.20, Alešova 15.30 – 15.50, Bukov: Bratří Čapků 16.00 – 16.20, Všebořice: Lipová 
16.25 – 16.45, Božtěšice: Hasičárna SDH 16.55 – 17.15, Skorotice: Dukelských Hrdinů 17.20 – 17.40, Habrovice: 
restaurace U Švejka – 17.50 – 18.10, Skřivánek: Hoření, roh s ulicí Ženíškovou 18.20 – 18.40 
město centrum - Vaňov - Hostovice - Skřivánek 
Datum svozu: 17. 4. 2018 
Město centrum: Růžový palouček 15.00 – 15.20; Dlouhá 15.30 – 15.50, Vaňov: Pražská 16.00 – 16.20, Hostovice: 

Hospodářská, u restaurace 16.30 – 16.50, Skřivánek: Hornická, parkoviště u věžáků 17.00 – 17.20
Střekov - Brná - Církvice - Sebuzín - Nová Ves - Kojetice - Olšinky - Svádov 
Datum svozu: 2. 5. 2018 
Střekov: Žukovova, u pošty 15.00-15.20, Brná: Sebuzínská u ul. Mečíkové 15.30-15.50, Církvice: náves 16.00-
16.20, Sebuzín: Sebuzínská, st. MHD 16.25 - 16.45, Střekov: Novosedlické náměstí 16.55-17.15, Nová Ves: točna 
MHD 17.20-17.40, Kojetice: točna MHD 17.45-18.05, Olšinky: Vítězná, u potravin 18.15-18.35, Svádov: Vítězná, 
u Štrympla 18.40-19.00
Severní Terasa - Stříbrníky 
Datum svozu: 15. 5. 2018 
Stříbrníky: Jizerská 16,40-17,00, Severní Terasa: Gagarinova na parkovišti 17,10- 17,30, Stříbrníky - Dobětice, 
Datum svozu: 17. 4. 2018, Stříbrníky: Na Louži 17,25-17,45, Dobětice: Rabasova 17,50-18,10 Šrámková 18,15 - 
18,35, Mojžíř - Neštěmice - Krásné Březno
Datum svozu: 15. 5. 2018 
Mojžíř: Hlavní, u restaurace Na Růžku 15,00-15,20 
Neštěmice: Opletalova, u parkoviště 15,30-15,50, Krásné Březno: Obvodová, u garáží 16,00 - 16,20

SVOZ OBJEMNÉHO ODPADU 

I. etapa, Božtěšice, Strážky, Skorotice, Bánov, Habrovice, Bukov, Všebořice
26. 2.: Božtěšice - Strážky 
Chuderovská, Jahodová, Lidická, Na Pažitě, Nad Potokem, Petrovická, Pod Skalou, Široká, Třešňová, Zemědělská
27. 2. : Skorotice - Bánov – Habrovice 
Bánov, 5. května, Bezinková, Božtěšická, Bukovská, Buzulucká, Do Vrchu, Javorová, Jedlová, Jílová, K Dubině, 
K Chatám, K Rybníku, K Vilám, K. H. Borovského, Kopretinová, Kostelní, Leknínová, Liliová, Lísková, Luční, Malé 
Náměstí, Na Pláni, Na Svahu, Na Valech, Nové Aleje Oblouková, Osvoboditelů, Platanová, Polní, Skorotická, 
Slovanská, Svážná, Trnková, U Hřiště, U Pošty, Údolí, V Břízkách, V Lánech
28. 2.: Bukov 
Štursova, Hynaisova, Bří Čapků, Kosmova, Rembrandtova, Holečkova, Slavíkova, V Podhájí, V Jámě, Klicperova, 
Nedbalova, Nezvalova
1. 3. 2018: Bukov 
Jožky Jabůrkové, Kpt. Jaroše, Kpt. Nálepky, Kosmonautů, Masarykova (mezi Dukelskými hrdiny a Štefánikovou), 
Návětrná, Sovova, Školní, Ve Stromkách, Vojnovičova, Všebořická (mezi Slunnou a Rondelem), Za Vozovnou, 
Baráčnická, Vinařská
5. 3. 2018: Všebořice 
17. listopadu, Dukelských hrdinů, Na Kohoutě, Masarykova (mezi Lipovou a Dukelských hrdinů), Zahradní
6. 3. 2018: Všebořice 
Habrovická, Havířská, Hornické domy, K Zahrádkám, Ke Sběrnému Dvoru, Lipová, Plynárenská, Podhoří, Pod 
Vodojemem, Slunná, Spartakiádní, Tichá, U Garáží, V Závětří, Všebořická (mezi Lipovou a Slunnou)
II. etapa, Klíše, Předlice
7. 3. 2018: Klíše 
Cestička, Gočárova, Lesní cesta, Na Drahách, Na Okraji, Na Spálence, Na Stráni, Na Výrovce, U Koupaliště, 
V Osadě, V Přírodě, V Zátiší, Wolkerova
8. 3. 2018: Klíše 
Klíšská (mezi Hvězdou a Jateční), Střížovická, Štefánikova, Herbenova, Masarykova (mezi Štefánikovou 
a Londýnskou), Palachova, U Stadionu, V Zahrádkách, Pod Holoměří
12. 3. 2018: Klíše, Město, mezi ul. Masarykova, Štefánikova a Palachova 
Alešova, Balbínova, Beethovenova, Bezručova, Berní, Bozděchova, Brožíkova, Růžový palouček, Sadová, 
Slavíčkova, Šaldova, Vilová ulička
13. 3. 2018: Klíše 
České mládeže, Hany Kvapilové, Na Popluží, Ostrčilova, Pasteurova, Resslova, Sládkova, Thomayerova, 
U Nemocnice, U Panského dvora
14. 3. 2018: Klíše 
Klíšská (mezi Jateční a Londýnskou), Mezidomí, Na Vlnovce, U Městských domů
15. 3. 2018: Předlice 
Beneše Lounského, Boženy Němcové, Černá cesta, Dostojevského, Hrbovická, Husitská cesta, Chabařovická, 
Jateční, Jiráskova, K Vavřinečku, Kekulova, Komenského, Konečná, Mahenova, Majakovského, Marxova, Náměstí 
Prokopa Velikého, Na Luhách, Na Nivách, Na Vantrokách, Okresní silnice, Palackého, Pětidomí, Prostřední, 
Průmyslová, Řeháčkova, Sklářská, Školní náměstí, Škroupova, Textilní, Tovární, U Jeslí, U Kolejí, U Lanovky, 
U Vlečky, ulice Práce, Za Válcovnou
III. etapa, město-centrum, Hostovice, Vaňov
19. 3. 2018: město ul. Stará a do ní ústící ulice 
Emy Destinové, Hornická, Koněvova, Na Ladech, Na Spádu, Na Výsluní, Stará
20. 3. 2018: město a Skřivánek 
Červený vrch, Králova výšina, Presslova, Sienkiewiczova, Údolní, V Kutišti, V Lukách, V Pískovně, Ve Strži, 
Bělehradská (mezi Hilarovou a Malátovou), SNP, Veleslavínova
21. 3. 2018: Skřivánek 
Elišky Krásnohorské (mezi Hoření a Malátovou), Hanzlíčkova, Hilarova, Hilbertova, Hollarova, Hoření, Ivana 
Olbrachta, Malátova, Mošnova, Lizstova, Obránců míru, Ondříčkova, Pod Školou, Stříbrnické nivy, Ve Smyčce 
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Kalifornský saxofonista 
rozproudí Národní dům
Do Národního domu se chystá 
kalifornský saxofonista 
a skladatel Robby Marshall. 
Koncert se uskuteční 1. března 
od 20:00 hodin. Se svým 
quartetem představí novou 
kolekci hudby, inspirovanou 
mimo jiné též ročním turné 
s několikanásobnou držitelkou 
Grammy, jazzovou vokalistkou 
Cassandrou Wilson. Na čes-
kém turné Robbieho doprovodí 
hudebníci z jednoho z velkých 
zjevení loňského roku, tria 
Petra Beneše. Robby Marshall 

(USA) – saxofony, klarinet, Petr 
Beneš – akust. nebo el. piano, 
Jan Fečo – kontrabas, Marek 
Urbánek – bicí.  zu

Repríza Misatropa v „Činoheráku“
Ještě jste se v Činoherním studiu nebyli podívat na povedeného 
Misatropa? Už 22. února od 19:00 hodin máte další možnost. 
Masky, chlast, songy, sex, box, chlebíčky, blití, nuda a hlavně 
láska – to vše a ještě mnohem víc se odehrává na narozeninové 
párty, kam přichází (ne)zvaný host Alcest. Alcest miluje Celi-
menu. Celimena miluje Alcesta, ale je to koketa. On je posedlý 
upřímností. Ona je posedlá drby. Alcest je v pasti sebe sama. 
Milovat, nebo nemilovat? Utéct, nebo zůstat? Kdo se vlastně 
pod Alcestovou maskou skrývá?  zu

Nábory dětí na plavání
Ústecká akademie plaveckých sportů pořádá nábory dětí ve 
věku 4 až 10 let. Nábory na rok 2017 probíhají v únoru a v březnu 
v plavecké hale na Klíši (U Koupaliště 11).
úterý: 16:30–17:15 hodin, 17:15–18:30 hodin.
Čtvrtek: 16:30–17:15 hodin, 17:15–18:30 hodin.
Podrobné informace získáte na telefonních číslech: 602 450 366, 
775 201 126, 606 493 083. Podívejte se i na webové stránky.
Nábory jsou pořádány ve spolupráci s Městským plaveckým 
klubem Ústí nad Labem a TJ Chemička Ústí nad Labem.  zu

žaluzie
rolety

sítě proti hmyzu
markýzy

výroba a montáž
servis a prodej
záruka 4 roky

www.lukyul.cz

Objednávky/Informace: tel.: 475 501 553, mobil: 603 813 303, Po–Pá: 8–20 hod.
Masarykova 633 (Rondel) II. patro | Po, St 9–16 h., Út 9–13 h., Čt 9–16 h.
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iii. etapa, město–centrum, hostovice, vaňov

PonDělí 20. 3.: město ul. stará a do ní ústící ulice 
Emy Destinové, Hornická, Koněvova, Na Ladech, 
Na Spádu, Na Výsluní, Stará
úterý 21. 3.: město a skřivánek 
Červený vrch, Králova výšina, Presslova, 
Sienkiewiczova, Údolní, V Kutišti, V Lukách, 
V Pískovně, Ve Strži, Bělehradská (mezi Hilarovou 
a Malátovou), SNP, Veleslavínova
střeDa 22. 3.: skřivánek 
Elišky Krásnohorské (mezi Hoření a Malátovou), 
Hanzlíčkova, Hilarova, Hilbertova, Hollarova, Hoření, 
Ivana Olbrachta, Malátova, Mošnova, Lizstova, 
Obránců míru, Ondříčkova, Pod Školou, Stříbrnické 
nivy, Ve Smyčce, Ženíškova
čtvrtek 23. 3.: město mezi ul. Důlce, hoření, 
londýnská, Panská a revoluční 
Bělehradská (mezi Hilarovou a Velkou Hradební), 
Bratislavská, Brněnská, Dlouhá, Důlce, Dvořákova, 
Elišky Krásnohorské (mezi Bělehradskou a Hoření), 
Horova, Hrnčířská, Lidické náměstí, Londýnská, 
Masarykova (mezi Londýnskou a Revoluční), Mírové 
náměstí, Na Schodech, Prokopa Diviše, Revoluční 
(od Mírového Náměstí k Masarykova)
PonDělí 27. 3.: město–centrum – hostovice 
Bílinská, Fabiána Pulíře, Fibichova, Hradiště, Malá 
Hradební, Moskevská, Na Vyhlídce, Pařížská, 
Předmostí, Revoluční (od Masarykova směrem do 
Předlic), Rooseveltova, Solní stezka, Stroupežnického, 
Střelecká, Špitálské náměstí, U České besedy, 
U Chemičky, U Nádraží, Vaníčkova, Velká Hradební, 
Winstona Churchilla, Zámečnická, Žižkova a celé 
Hostovice : Arbesova, Hospodářská, Hostovická, 
K Cízovi, Ke Hřišti, Ke Kovářovi, Na Úpadě, Na Větruši, 
Na Výhledech, Pod Svahem, Rozmezí, Sokratova, 
Sousedská, V Besídkách, Ve Štěpnici
úterý 28. 3.: město od železničního mostu 
směrem na vaňov a vaňov 
Brzákova, Čajkovského, Dětská, Goethova, Jachtařů, 
K Prameni, K Přejezdu, Kruhová, Mařákova, 
Mozartova, Myslivečkova, Nebeské Schůdky, 
Olympijských Vítězů, Pavla Stránského, Pod Vrchem, 
Pod Vrkočem, Potoční, Pražská, Rybova, Skalní, 
Spojka, Vaňovská, Veslařů, Ve Stráni

i. etapa, střekov

střeDa 29. 3.: střekov, od národního oboje 
směrem na Děčín 
Děčínská (jen k ulici K Loděnici), Hviezdoslavova, 
Mánesova, Národního odboje, Rybářská, Varšavská 
(od Národního odboje k Mariánskému mostu), 
Zeyerova, Žukovova, K Loděnici, Farská Louka

čtvrtek 30. 3.: sídliště kamenný vrch 
Kamenná, Nová
PonDělí 3. 4.: střekov, nad tratí od ul. žukovova 
směrem na Děčín 
Bří Mrštíků, Českých bratří, Jeseninova, Kojetická, 
Poděbradova, Poslední cesta, Rubensova, Škrétova, 
Truhlářova, U Krematoria
úterý 4. 4.: střekov, od ul. kojetická směrem 
na novou ves 
Do Kopečka, Dykova, Kubelíkova, Marie Hubnerové, 
Matěje Kopeckého, Na Hřebence, Na Rozhledu, 
Na Zákrutu, Novosedlické náměstí, Novoveská, 
Stoupačka, Švabinského, U Lesa, V Třešňové aleji
střeDa 5. 4.: střekov, pod tratí od národního 
odboje směrem na litoměřice 
Kozinova, Kramoly, Na Pile, Pionýrů, Raisova, 
Střekovské nábřeží, Sukova, Těšínská, Tomáše ze 
Štítného, Třebízského, U Stanice, Varšavská (mezi 
Národního odboje a Žukovovou), Železničářská
čtvrtek 6. 4.: střekov, nad tratí od ul. žukovova 
směrem na litoměřice 
Barrandova, Dobrovského, Karla IV., Kollárova, 
Máchova, Kořenského, Myslbekova, Purkyňova, 
Puškinova, Riegrova, Rozkošná, Šafaříkovo náměstí, 
V Zeleni
PonDělí 10. 4.: střekov, nad ul. karla iv. 
směrem ke hradu 
Ke Hradu, Ovčácká cesta, Sokolská, Tolstého

ii. etapa, osada, brná

úterý 11. 4.: střekov, osada za hradem 
Březová, Jasanová, Koperníkova, Litoměřická, 
Malířský koutek, Na Čihadle, Na Zacházce, Průchodní, 
Slunečná, Svatojiřská, Topolová, Tizianova, U Řeky, 
V Ohybu
střeDa 12. 4.: brná 
Azalková, Doerellova, Hvozdíková, Jabloňová, 
Jetelová, Karafiátová, Kladenská, Kolmá, Lázeňská, 
Malá, Marušky Kudeříkové, Mečíková, Na Rybárně, 
Pod Ostrým, Pod Rezervací, Průjezdní, Rodinova, 
Sebuzínská (mezi Slunečnou a Jitřní), Šeříková, 
U Lesíka, U Ráje, Vodárenská, Wagnerova, Zelené 
údolí, Zlatá stezka (mezi Slunečnou a Jitřní)
čtvrtek 13. 4.: brná 
Bedlová, Broskvoňová, Jasmínová, Jedličkova, Jitřní, 
Karla Maye, K Srdíčku, Ke Studánce, Lermontova, 
Pod Tratí, Rozcestí, Říční, Sebuzínská (mezi Jitřní 
a Karla Maye), Skupova, Šikmá, U Kapličky, U Potoka, 
U Točny, U viaduktu, V Průčelí, Zlatá stezka (mezi 
Jitřní a točnou MHD)

iii. etapa, sebuzín, církvice, svádov, budov, 
olešnice, olšinky, kojetice, nová ves

úterý 18. 4.: sebuzín 
Sebuzín
střeDa 19. 4.: církvice 
Církvice
čtvrtek 20. 4.: svádov levá strana 
28.října, K Zátoce, Labská, Mezistanice, U Stodol, 
Vítězná
PonDělí 24. 4.: svádov pravá strana 
Chotkova, Jana Želivského, Květinová, K Zámku, 
Pod Hradištěm, Pod Lesem, Sokolovská, Stezka, 
Svatojakubská, Za Tratí, Zelinářská
úterý 25. 4.: budov, olešnice, olšinky 
Budov, Olešnice a Olšinky, Podlesí, Děčínská (od ČOV), 
Vítězná (Olšinky)
střeDa 26. 4.: kojetice, nová ves 
Kojetice, Nová Ves

i. etapa, kočkov, severní terasa

čtvrtek 27. 4.: kočkov, ul. kočovská a do ní 
zaústěné ulice nad sídlištěm 
Ke Kopečku, Kočkovská, Lužická, Průchozí, Severní, 
Slepá, Úzká cesta, V Úvozu
úterý 2. 5.: severní terasa 
Meruňková, Ořechová, Ovocná, Švestková, Višňová, 
Stavbařů
střeDa 3. 5.: severní terasa 
Burianova, Herecká, Maková, Marvanova, Šípková, 
Voskovcova, Werichova, Zvonková
čtvrtek 4. 5.: severní terasa 
Jana Zajíce, V Klidu, Větrná
úterý 9. 5.: severní terasa 
Gagarinova, Glennova, Oblá, Svojsíkova
střeDa 10. 5.: severní terasa 
Ladova, Pod Parkem, Muchova, Sociální péče

ii. etapa. stříbrníky, Dobětice

čtvrtek 11. 5.: stříbrníky 
Jizerská, Šumavská, Orlická
PonDělí 15. 5.: stříbrníky 
Br. Veverků, Na Louži, Pincova, Pod Hůrkou, 
Stříbrnická, Ve Strouze, V Rokli, Na Návsi, 
Na Vrstevnici
úterý 16. 5.: Dobětice 
Brandtova, Ježkova, Poláčkova

střeDa 17. 5.: Dobětice 
Krajní, Nad Točnou, Oty Pavla, Pod Rozhlednou, 
Šrámková
čtvrtek 18. 5.: Dobětice 
Kmochova, Nad Březnem, Rabasova

i. etapa, mojžíř, neštěmice

PonDělí 22. 5.: J. Plachty
úterý 23. 5.: Hlavní, Horní, K Haldě, Strážná, 
U Fary, Vodařská, Žitná
střeDa 24. 5.: 
Na Skalce, Peškova, Picassova
čtvrtek 25. 5.: Ryjická, Sibiřská
PonDělí 29. 5.: Akátová, Dubová, Hluboká, 
Květinová, Na Výšině, Pod Úvozem, Sportovní, 
Zelená, Tři Kříže
úterý 30. 5.: Jánského, Májová, Milešovská, 
Opletalova, Studentská, Turistická, U Radnice, 
Národní, Mlýnská, Seifertova, U Tonasa, Veslařská, 
V Ústraní, Železná

ii. etapa, krásné březno

střeDa 31. 5.: sídliště Pod vyhlídkou 
Čechova, Ke Třem křížům, Obvodová, Rozcestí
čtvrtek 1. 6.: krásné březno ul. mezi keplerovou 
a krčínovou 
Neštěmická (sídliště Pod Vyhlídkou), Keplerova, 
Na Rybníčku, Na Sklípku, U Pivovarské zahrady
PonDělí 5. 6.: krásné březno 
l. máje, Čelakovského, Družstevní, Erbenova, 
Husova, Hřbitovní, K Mlýništi, Karolíny Světlé, 
Krátká, Na Vinici, Podmokelská, Příkopy, U Potůčku, 
U Studánky, V Doubravě
úterý 6. 6.: krásné březno okolo 
ul. nový svět 
Matiční, Na Břehu, Postranní, Růžová, Svádovská, 
Nový svět, Pekařská, Plavecká
střeDa 7. 6.: krásné březno, ul. mezi krčínovou 
a neštěmickou 
Anežky České, Dr. Horákové, Janáčkova, Jungmannova
čtvrtek 8. 6.: krásné březno, ul. výstupní, 
žežická a neštěmická 
Dvojdomí, Neštěmická 1 a 3, Přemyslovců, Žežická
PonDělí 12. 6. 2: krásné březno, oblast mezi 
ul. Drážďanská a Přístavní 
V Oblouku, Vojanova, Drážďanská, Křižíkova, Na 
Náspu, Na skládce, Přístavní, V Háji, Výstupní, Zolova
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Objednávky/Informace: tel.: 475 501 553, mobil: 603 813 303, Po–Pá: 8–20 hod.
            Masarykova 633 (Rondel) II. patro | Otevřeno Út, St, Čt: 9–16 hod.
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Hledají se malí plavci 
Nábory dětí ve věku 4 až 10 let pořádá Ústecká akademie plaveckých sportů ve 

spolupráci s Městským plaveckým klubem  a TJ Chemičkou Ústí nad Labem . 
První nábory se uskuteční 29. ledna  pro děti ve věku  4 až 7 let v ZŠ Stříbrnická 
a 30. edna pro děti od 6 do 10 let v Plavecké hale na Klíši. 
Nábory pokračují  během celého února, a  to v ZŠ Stříbrnická 3031/4 v pondělí a ve 
středu od 17:30 do 18:30 
hodin a v Plavecké hale na 
Klíši, U Koupaliště 575/11 
v úterý a ve čtvrtek od 16:30 
do 17:15 hodin a od 17:45 
do 18:30 hodin.  Podrobné 
informace získáte u trenérů na 
telefonech: 602 450 366; 775 
201 126; 606 493 083.    ic
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Dùm dìtí a mládeže Ústí nad Labem, Velká Hradební 19, 400 01 Ústí nad Labem
a

CK UNITOUR Ústí nad Labem, Palachova 405/22, 400 01 Ústí nad Labem
www. ddmul.cz                e-mail: dcm@ddmul.cz

ŠPANÌLSKO - COSTA BRAVA 2018
BLANES - Camping S´Abanell

13. - 22. 7. 2018 6550,- Kè

Blanes je malebné a moderní pobøežní letovisko, poslední mìsto pobøeží Costa Brava. Celý záliv lemuje dláždìná palmová 
promenáda, paralerní s udržovanou písèitou pláží. Pùvodnì rybáøské mìsteèko, pozdìji oblíbený oddechový cíl umìlecké 

smetánky jako byl Antonio Gaudí, Salvador Dalí, Pablo Picasso èi Joan Miró, jejichž tvorbu lze ve mìstì rovnìž spatøit. 
Dnes je Blanes oblíbené turistické støedisko nabízející spoustu možností trávení Vaší dovolené, plážové sporty (windsurfing, 
kayak, šlapadla, banán, paragliding, potápìní, aj.), dále pestrý noèní život, nákupní možnosti, tradièní rybí a zelné trhy. Na 

okraji Blanes nedaleko zøíceniny hradu Sant Juan, se v zátoce Sa Forcanera nachází známá botanická zahrada Mar i 
Murtra s tropickými rostlinami.

Camping S’Abanell je kemp (camp) s dlouholetou tradicí, plný vzrostlých stromù poskytujících 
stín a chládek v parných letních dnech. Kemp se nachází pøímo u písèité pláže a mìstské 
promenády, lemující celé letovisko Blanes. Stanový tábor CK UNITOUR leží pouhých 250 
metrù od pláže. Kemp poøádá animaèní programy, sportovní vyžití (dìtský bazén, volejbal, 
fotbal, basketbal) – sportovní høištì se nacházejí ihned vedle naší kempové pozice. Sociální 
zaøízení je vzdálené cca 30 metrù.

Ubytování: zaøízené stany
NOVÉ 4/lùžkové rodinné stany MALLORCA SUPER postavené na 
døevìných podlážkách ve stínu pod stromy a zelení. Každý stan má 2x 
2/lùžkovou ložnici. Spí se na pohodlných molitanových matracích. SEBOU 
VLASTNÍ POLŠTÁØEK, DEKU (nebo spacák) A PROSTÌRADLO.
Ve stanové pøedsíni je k dispozici závìsná polièka, kapsáø na osobní vìci a 
zahradní plastový nábytek. Stany jsou osvìtlené a mají zavedený elektrický 
proud. Ve spoleèném hospodáøském stanu jsou klientùm k dispozici lednice a 
rychlovarné konvice.

Stravování: plná penze, jednotné jídlo – snídanì (pomazánky, salámy, uzeniny, obloha, apod.), svaèina, obìd (polévka, hlavní 
jídlo), svaèina, veèeøe (hlavní jídlo).. Stravování zahrnuje celodenní pitný režim (èaj a š³ávy). Strava zaèíná obìdem (polévka) a 
konèí obìdem (polévka, hlavní jídlo), balíèek na cestu zpìt. SEBOU VLASTNÍ PØÍBOR.

SLUŽBY CAMPINGU S´ABANELL
» recepce
» smìnárna
» poštovní služby
» bazén
» animaèní programy (1.7. - 30.8.)
» denní a noèní bar
» sociální zaøízení (teplá voda po celý den)
» bezpeènostní schránky
» sportovní høištì (fotbal, basketbal, volejbal)
» automatické praèky a sušièka
» WIFI pøipojení (cca 15 €/týden)

CENA ZAHRNUJE:
* pedagogický dozor
* luxusní autobusová doprava
* 7x ubytování ve stanu
* 7x plná penze vè. pitného režimu
* služby personálu CK
* spotøeba el. energie, teplé a studené vody
* pojištìní proti úpadku CK a pobytovou taxu

Cena nezahrnuje:
* zdravotní pojištìní

Kontakt: 
Tomáš Svoboda - 774 784 840
e-mail: dcm@ddmul.cz


