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Šikovný řemeslník je lepší  
než nešikovný maturant
STRANY 8–9

Obchodní centrum ve 
Všebořicích koupila 
vietnamská firma 
STRANA 5

Zprávy

Kruhový objezd  
v Přestanově  
se zpozdí a prodraží
STRANA 7

Byznys



PŘEHLED PLESŮ V DOMĚ KULTURY 
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 
18/3 1400  Dívka talent 2018
29/3 1900  Olympic
9/4 1900  Hvězdné manýry  
  – představení Divadla Háta
13/5 1600  Zpíváme a tančíme s Míšou –  
  Minidiskotéka v cirkuse
14/5 1900 Liga proti nevěře

NÁRODNÍ DŮM 
14/3 2000  Thom Artway a Band
16/3 1345  Střekovská kamera – 51. ročník
17/3 2000  Stoletá diskotéka
24/3 15000  Štístko a Poupěnka –  
  představení pro děti
26/3 2000  Luboš Soukup Quartet
14/4 1930  Swingová tančírna – Áda Siegl  
  Band
23/5 2000  Kyla Brox Band
24/5 2000  JCM feat. Jon Hiseman, Clem  
  Clempson a Mark Clarke

HRANIČÁŘ
14/3 1800  Lumpe – Výtejte v ptačí říši
15/3 1900  Divadlo Vizita – Bez hranic
16/3 2000  Role a Bad Karma Boy (koncert)
18/3 1500  Malý princ a výtvarná dílna

19–23/3 projekce v rámci festivalu  
1800, 2000  Jeden svět
23/3 2200  Květy (koncert)
25/3 1500  Dej mi ananas – duhové pohádky
27/3 1930  Hmyz
28/3 1730  Živá zeleň – půda a záhony
5/4 1930  Na stojáka
6/4 1900  Cirk La Putyka – Biograf

APOLLO MUSIC CLUB
24/3 2000  Retrodiskotéka s tombolou
28/4 2000  Retrodiskotéka s tombolou
26/5 2000  Retrodiskotéka s tombolou
22/6 2000  Retrodiskotéka s tombolou
Každá neděle odpoledne  
Čaje pro starší - hraje Old Boys.

SEVEROČESKÉ DIVADLO 
14/3 1800  Enjoy Aerobic – 8. ročník
15/3 1500  Enjoy Dancing – 11. ročník
15/3 1800  Enjoy Dancing – 11. ročník
16/3 1800  Narozeninový koncert
17/3 1400  Krajská postupová přehlídka  
  dětských skupin scénického  
  tance
18/3 1700  Ptáčník
20/3 1900  Cikánské kořeny/í
23/3 1900  Peter Gynt, Carmen
24/3 1700  Beethoven – 9. Symfonie s „Ódou  
  na radost“
26/3 1800  Nejlepší sportovec roku 2017  
  Ústeckého kraje
27/3 1900  Kouzelná flétna
28/3 1900  Zvonokosy
3/4 1900  Ondřej Havelka a Melody Makers 
4/4 1900  Sněhová královna
5/4 1900  Ptáčník

6/4 1900  Limonádový Joe aneb Koňská  
  opera
8/4 1700  Únos ze Serailu
10/4 1900  Jarní koncert filmových  
  a muzikálových melodií

ČINOHERNÍ STUDIO
15/3 1900  Simone Kucher: Jedna verze  
  historie
17/3 1700  Carlo Collodi: Pinocchio
18/3 1500  Vítání jara s Činoherním  
  studiem
19/3 1900  Tracy Letts: Srpen v zemi  
  indiánů
20/3 1900  Christiane F.: My děti  
  ze stanice ZOO
22/3 1900  Ray Bradbury: 451 stupňů  
  Fahrenheita
23/3 1900  Max Frisch: Homo Faber
25/3 1700  Astrid Lindgren: Ronja, dcera  
  loupežníka
28/3 1900  Christopher Buckley:  
  Děkujeme, že zde kouříte
29/3 1900  Chuck Palahniuk: Klub rváčů

SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA
CESTOVATELSKÉ BESEDY
19/3 1700  Island – ostrov mezi dvěma  
  světadíly
27/3 1700  Madeira
KULTURNÍ AKCE
14/3 1700  Velikonoce
14/3 1800  Meditace mezi knihami
15/3 1700  Kouzlo canyoningu
20/3 1700  Tajemství duchovního  
  sebeuzdravování sanokundio
23/3 900 Zelno-žlutý pátek ve vědecké  
  půjčovně
23/3 2000  1. Ústecký knihovnický ples,  

  Národní dům
28/3 1700  Pestrobarevné letničky
28/3 1800  Čtenářský klub

MUZEUM 
AKCE
15/3 1700  Severní Terasa „Nedokončená“  
  Ateliér 40 - Ústecké projekty  
  a realizace 1963-1990 
16/3 1745  Severní Terasa, zast. MHD Mírová  
  – Večerní vycházka za sovím  
  houkáním po Severní 
20/3 1000 Soutěž mladých kadeřníků
21/3 1600  Muzeum čte dětem
22/3 1700 Osudové osmičky české  
  historie – 1278/1378 
24/3 900 Velikonoční dílna
24/3 1300 Velikonoční dílna
29/3 1700  Výstavou „Milování v přírodě  
  s Václavem Beranem

ZOO ÚSTÍ NAD LABEM
22/3  Podvečerní promítání – Kola  
  versus auta
29/3 – 2/4 O vejce ptáka Nandu
2/4  Velikonoce v zoo
7/4   Slavnostní zahájení letní  
  sezóny
9/4   Akce pro seniory
22/4   Mezinárodní den země
1/5   Ptačí den v zoo
12/5  Po liščí stopě

SKANZEN ZUBRNICE
24–25/3  Velikonoce ve skanzenu

K A M  V Y R A Z I T  N A  Ú S T E C K U
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Nastávající měsíc březen znamená 
pro vodohospodáře oslavy Světové-
ho dne vody. 22. březen byl v roce 
1992 na Mezinárodní konferenci 
OSN o vodě a životním prostředí 
v Rio de Janeiru vyhlášen Světovým 
dnem vody. Svátek si klade za cíl 
připomenout veřejnosti význam 
vody. Ten letošní je zaměřen na 
důležitost přírody pro vodu.

Společnost Severočeské vodovody 
a kanalizace, a.s., v letošním roce 
připravuje akce ke Světovému dni 
vody na mnoha místech provozova-
ného území. Sváteční den i následu-
jící den bude společnost propagovat 
důležitost pitné vody na stáncích 
v obchodním centru Fórum v Ústí 
nad Labem a v Liberci v OC Nisa. 

Pro školní družiny připravila 
společnost soutěž na ochranu pří-
rody a v ní žijících živočichů. Děti 
budou, dle instruktáže, z dodaného 
materiálu vyrábět hmyzí domky, 
které následně umístí do přírody. 
Úkol nebude jednoduchý, neboť 
hodnoceno bude nejen umístění 
hmyzího domečku do přírody, ale 
i básnička, kterou žáci v družinách 
složí. Ochrana přírody je pro vodu 
velmi důležitá a touto cestou ji vo-
dohospodáři žákům připomenou. 

Stejně jako každý rok počína-
je 22. březnem vodohospodáři 

otevřou dveře na provozovaných 
čistírnách odpadních vod a úprav-
nách vod a zájemci o prohlídku 
s odborným výkladem budou mít 
možnost si rezervovat termín 
na jednom z uvedených kontak-
tů: telefonní čísla 840 111 111, 
601 267 267, e-mail info@scvk.cz. 
Těchto kontaktů mohou ško-
ly využít, i budou-li mít zájem 
o přednášky na téma voda, které se 
každoročně pořádají. 

V letošním roce bude svátek vody 
symbolicky připomenut i těm nej-
menším. SčVK připravily pro děti 
z kojeneckého ústavu Ústeckého 
i Libereckého kraje zubní kartáčky, 
se kterými budou mít i ony zážitky 
s vodou. 

Širokou veřejnost SčVK ve spolu-
práci se Scholou Humanitas osloví 
již po devatenácté foto soutěží, 
tentokrát na téma „Když voda 
promluví“.

Pro další informace kontaktujte:
Ing. Iveta Kardianová,  
MBA, tisková mluvčí
Severočeské vodovody  
a kanalizace, a.s.  
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
tel.: 417 808 355, fax: 417 562 127 
mobil: 606 655 500
e-mail: iveta.kardianova@scvk.cz

Vodohospodáři letos přiblíží  
Světový den vody i úplně nejmenším Tip Vladimíra Cettla

V březnu jsme naši 
muzejní pozornost zaměřili 
na místo, které může něko-
mu připadat možná všední 
a okoukané, ale přesto je to 
městská část, která byla bu-
dována s velkou ambicí. 

Rád bych vás tedy pozval 
na novou výstavu „Severní 
Terasa nedokončená“, kde se 
dozvíte nejen o vzniku tohoto 
dodnes dobře fungujícího 
ústeckého sídliště, ale také 
uvidíte celý původní koncept 
architektů, tedy i vše, co 
nakonec postaveno nebylo. 
Vernisáž se koná ve čtvrtek 15. března v 17:00 hodin a vý-
stava bude v ústeckém muzeu k vidění do června. 

Zcela jiný úhel pohledu nabídne náš populární muzejní 
ornitolog Václav Beran na „Večerní procházce za sovím 
houkáním po Severní Terase“. Přímo na místě mezi sídlištní 
zástavbou se můžete dozvědět mnoho zajímavostí o hníz-
dění sov a sýčků v těsné blízkosti lidských obydlí, a když 
budete mít štěstí, možná i některé uvidíte. Akce se koná 
v páteční podvečer 16. března a sraz je v 17:45 hodin na 
zastávce MHD Mírová. 

Má třetí pozvánka směřuje do Činoherního studia. Ve 
čtvrtek 22. března v 19:00 hodin začíná „451 stupňů  
Fahrenheita“. Toto ohlasy vysoce hodnocené představení 
vás zaskočí a nezdráhám se řící zamrazí svou nikterak 
neslábnoucí aktuálností. 

 Vladimír Cettl, Muzeum města Ústí nad Labem

K U L T U R O U



Dodržujete velikonoční zvyky?

Pavel Kuchynka 
43 let 
provozní manažer 
Ústí nad Labem  
 
 

Spíš jen děti, barvení vajíček, pomláz-
ku, protože ve městě se zvyky moc 
nedrží, jezdíme alespoň do skanzenu 
v Zubrnicích si je připomenout.

Jiří Dušek 
27 let 
podnikatel 
Děčín 
 

 
Z velikonočních tradic dodržujeme 
pouze jednu, a to tematickou výzdobu 
a návštěvu rodiny. A to hlavně kvůli 
tomu, že máme s partnerkou malou 
dceru. 

Veronika Kuchynková 
22 let 
studentka 
Ústí nad Labem  
 

 
Dodržujeme akorát barvení vajíček, 
v pondělí nás kluci vyšupou pomláz-
kou, kterou si dřív i sami pletli - nebo 
spíš strejda jim ji pletl. 

David Haas 
26 let 
operátor 
Ústí nad Labem  
 
 

Od malička jsem chodil s tátou po 
známých na koledu. Rok co rok se to 
snažím dodržovat.

A N K E T A

Dopravní podnik chce koupit  
devět hybridních trolejbusů  
Ústí nad Labem – V le-
tech 2018 až 2020 
plánuje ústecký 
dopravní podnik 
pořídit celkem 
14 nových autobu-
sů, jeden minibus 
s pohonem na CNG 
a devět trolejbu-
sů s bateriovým 
pohonem. Celková 
pořizovací cena je 
zhruba 241 milionů 
Kč bez DPH, výše 
příspěvku Evropské 
unie je očekávána 
ve výši bezmála 
205 milionů. 

„Tato vozidla budou nasazena především na linkách MHD. 
Trolejbusy s pomocným pohonem pak pomohou obsloužit měst-
ský obvod Střekov při plánované celkové rekonstrukci Benešova 
mostu,“ uvedl Roman Pospíšil, pověřený funkcí náměstka výkon-
ného ředitele pro dopravu.

Plánovaná obnova zajistí více spojů nízkopodlažními vozy, 
které umožňují snadné nastupování a vystupování a splňují 
všechny současné požadavky na cestování veřejnou dopravou. 

„Další navýšení počtu nízkopodlažních vozů v ulicích města 
ocení nejen maminky s kočárky, ale i senioři a osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace. Průběžná obnova vozového par-
ku je pro nás velice důležitá a potřebná. Zvýšení komfortu pro 
cestující přinese i celovozová klimatizace,“ dodává Libor Turek, 
výkonný ředitel společnosti.    gz

Žít Ústí, zpravodajský a servisní magazín pro oblast Ústecka  Datum vydání: 14. 3. 2018  Příští 
vydání: 11. 4. 2018  Uzávěrka inzerce a příspěvků: 4. 4. 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.
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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 Stonic. Kombinovaná spotřeba 4,2-5,5 l/100 km. Emise CO2 109-125 g/km. Pro blizší informace navštivte www.kia.com nebo kontaktujte svého prodejce Kia.

Kia víkend 17. - 18. března

Veselé Velikonoce
Blíží se 

Velikonoce. 
Svátky, od 
kterých oče-
káváme ale-
spoň náznak 
jara, které 
po letošním 
mrazivém 

únoru všichni netrpělivě 
vyhlížíme. Svátky, kdy ně-
kteří dodržují různé zvyky 
a tradice. Včetně té nejvíce 
rozšířené  - hodování. Tra-
dice, kterou mužská polo-
vina populace dělá údajně 
proto, aby ta ženská vyšle-
haná polovina zůstala celý 
rok zdravá a uchovala si 
plodnost. No, která z nás je 
z toho nadšená?

Pravá podstata Veliko-
noc se však postupně vy-
trácí. Zvyky a tradice se 
už dodržují málokde. Vět-
šina z nás si tyto svátky 
spojuje s volným prodlou-
ženým víkendem. Kromě 
prodlouženého víkendu 
jsou Velikonoce radostí 
také pro obchodníky. Vá-
noce, které do nás hustí 
už od září, naplní regály 
figurkami Mikulášů a an-
dělů, vystřídají Velikonoce 
s figurkami kuřátek a za-
jíčků.

Ať zvyky dodržujete, 
nebo ne, tak pro všechny 
jsou Velikonoce poslem 
jara. Jara, které s sebou 
nese spoustu akcí ve měs-
tech a obcích a které nám 
zpestří všední dny.
 Gabriela Zlámalová

S L O U P E K



V Ústí vyroste hala 
s ledovou plochou 

Ústí nad Labem – Stavbu druhé 
haly s ledovou plochou, která 
vyroste na pozemcích v sou-
sedství zimního a fotbalového 
stadionu, schválila rada města. 
Halu postaví společnost Padok 
Sampi za sto milionů korun. 
Městskou kasu stavba nezatíží. 
Od investora dostane 25 let 
každý rok 80 tisíc korun jako 
nájem za pozemek, na kterém 
hala vyroste. Stavba by mohla 
začít příští rok.

„Využití stavby musí být 
v souladu s platným územním 

plánem, veškeré stavbou vyvo-
lané investice bude hradit in-
vestor. Stavba bude zhotovena 
a zkolaudována nejpozději do 
60 měsíců od podpisu smlouvy. 
Pokud to tak nebude, smlouva 
pozbývá platnosti a pozemek 
bude uveden do původního 
stavu,“ říká Romana Macová, 
mluvčí ústeckého magistrátu.

V areálu bude kromě ledové 
plochy o rozměrech 27 x 57 me-
trů i šest šaten, bistro, rozcvi-
čovna pro krasobruslaře a záze-
mí pro 300 diváků.    gz

Školy čeká  
výměna oken
Ústí nad Labem – Školy na Stříbr-
níkách a Střekově se mohou 
těšit na nová okna. Radní 
schválili zakázku ve výši 
18 400 000 korun formou 
zjednodušeného podlimitního 
řízení. 

ZŠ Stříbrnická a ZŠ a MŠ 
Nová se dočkají výměny všech 
stávajících oken v kombinaci 
s vyzdívkou a venkovních 
vchodových dveří, které jsou 
v havarijním stavu.    gz
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◾  o stavbě divadla rozhodlo měšťanské  
     zastupitelstvo v roce 1906
◾  stavba podle projektu vídeňského  
     architekta Alexandra Grafa začala  
     v roce 1908
◾  21. září 1909 bylo divadlo, postavené  
     v pseudobarokním slohu, slavnostně  
     otevřeno Grillparzerovou hrou Sapfó

ÚSTECKÉ DIVADLO 

Radnice zamítla  
25 námitek
Ústí nad Labem – Město už nebude 
cílem sociální turistiky. Ústí 
nad Labem vydalo vyhlášku, 
díky které je možné omezit 
doplatky na bydlení, které 
vyplácí úřad práce. K návrhu 
vyhlášky město obdrželo dva-
cet pět námitek, všechny však 
zamítlo.

„Využitím vyhlášky dává 
Ústí najevo, že se už nechce 
nadále stávat cílovou stanicí 
sociální turistiky za dávkami 
hmotné nouze, za doplatkem 
na bydlení,“ uvedla mluvčí 
města Romana Macová.    gz
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Společnost FIEGE s.r.o. je součástí německé skupiny s více než  
140ti letou historií. Hledáme kolegy / kolegyně pro rozšiřující  
se provoz v Lovosicích a to ideálně ihned na pozici:

SKLADNÍK / SKLADNICE 
pro běžné skladové práce dalších zákazníků

Co bude Vaším úkolem?
• Běžné skladové operace ( např. zaskladnění, vychystání zboží) s pomocí VZV i bez něj

Mzdové ohodnocení:
• S bonusy můžete dosáhnout až 26.000 Kč brutto

OPERÁTOR / KA  
skladu se zaměřením na  kontrolu textilu a obuvi

Co bude Vaším úkolem?
• Zejména vizuální kontrola a balení zboží (textil, obuv, módní doplňky) 

Mzdové ohodnocení:
• S bonusy můžete dosáhnout i 21.600 Kč brutto a více

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít:
• Minimálně ukončené základní vzdělání a čistý trestní rejstřík
• Být v dobré zdravotní kondici
• Být spolehliví, zodpovědní, flexibilní a schopní logicky myslet

Každý člen týmu je důležitý, proto Vám garantujeme:
• Stabilní práci na hlavní pracovní poměr
• Zaměstnanecké benefity: stravenky plně hrazené zaměstnavatelem, + 5 dnů  

dovolené/rok (celkem 25 dnů), bonus až 10.000 Kč brutto pro nováčky  
nebo za doporučení nových kolegů

• Zdravotní program, firemní akce atd.

Pravidelné prohlídky pracoviště: vždy v úterý od 11:30 hodin 
(hlaste se na recepci) Průmyslová 1190, Lovosice
Kontaktní osoba: Valerie Kučerová, HR Specialistka, e-mail: CZ-HR@fiege.com
Více informací na www.fiege.cz 

Na opravu divadla 
půjdou dva miliony
Ústí nad Labem – Opravy v Severo-
českém divadle přijdou na dva 
miliony. Dotaci schválilo ústecké 
zastupitelstvo.

Finanční prostředky budou 
použity především na opravy 
a údržbu zázemí pro herce 
a další pracovníky divadla. 
Kromě sociálních zařízení bude 
opraven i osobní výtah a vyma-
lována divácká část v přízemí 
historické budovy.    gz

Malí sportovci dostanou šeky
Ústí nad Labem – Více než sedm 
milionů korun prostřednictví 
šeků přidělí město na podporu 
sportování dětí a mládeže do 
18 let. Na svém jednání o tom 
rozhodlo ústecké zastupitel-
stvo. 

 „Každé dítě dostane dva 
šeky, které odevzdá ve svých 
sportovních klubech a oddílech 
a podle obdržených šeků se pak 
určuje celková výše dotace. Do 
akce šeky se zapojilo více než 

tři tisíce dětí. O peníze požáda-
lo celkem 62 sportovních orga-
nizací. Zastupitelé rozhodovali 
o podpoře pro 45 z nich. Dotace 
ve výši 515 000 korun pro další 
subjekty schválila již dříve 
rada města,“ upřesňuje mluvčí 
města Romana Macová.

Takže s částkou 579 900 ko-
run může počítat USK PROVOD, 
366 300 korun obdrží Volejbal 
Ústí  a Athletic Club dostane 
322 500 korun.    gz

Sté výročí se Smetanovou Libuší
Ústí nad Labem - Také Ústí si připo-
mene 100. výročí vzniku Česko-
slovenska premiérou Smetanovy 
opery Libuše, novými publikace-
mi, instalací pamětních desek, 
dnem v prvorepublikovém 
duchu a dalšími akcemi.

„V letošním roce si celá 
republika připomene řadu vý-
znamných osmičkových výročí. 
Ústí nad Labem připravilo ve 
spolupráci s muzeem města 
a archivem města program 
k jejich připomenutí. Již nyní si 
zájemci mohou v Informačním 
středisku města zakoupit výroč-
ní turistickou známku, na které 
je zobrazen rodák z Ústí nad La-
bem, legionář a armádní generál 

Eduard Kadlec,“ říká mluvčí 
magistrátu Romana Macová.

Město připravuje na přelo-
mu října a listopadu venkovní 
panelovou výstavu Republika 
Československá 1918–1939, dále 
se připravují dvě publikace spo-
jené s roky 1914–1918. První je 
Ústečané v první světové válce 
od Zdeňka Urbana a druhá je 
Ústí nad Labem v roce 1918 od 
Petra Karlíčka.

Dům dětí a mládeže vyhla-
šuje dětskou výtvarnou soutěž 
Naše město, v muzeu probíhá 
také cyklus přednášek Osudové 
osmičky české historie. Premi-
éra Libuše bude v divadle na 
podzim.    gz



Tesco ve Všebořicích má nové 
majitele, vietnamskou firmu
Všebořice – Opuštěné obchodní 
centrum ve Všebořicích má 
podle informací z katastru 
nemovitostí nového majitele. 
Je jím firma Tamda Foods. Jde 
o vietnamskou firmu založenou 
v roce 2008 a v provozu je od 
března 2011 v Praze. Firma zá-
sobuje maloobchodní prodejny.

Z katastru nemovitostí 
vyplývá, že v současné době 
jsou prázdné prostory kdysi ob-
líbeného nákupního střediska 
s řadou obchodů a restaurací 
takzvaně zaplombované. A běží 
dvacetidenní lhůta, během 
které nesmí katastrální úřad 
povolit vklad. Tato lhůta skončí 
27. března.    zu
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Za prohraný spor 
skoro 11 milionů 
Ústí nad Labem – Město prohrálo 
letitý soudní spor s manželi, kte-
ří v roce 1997 koupili v centru 
část vily. Od ostatních vlastní-
ků manželé odkoupili zbytek 
domu a od města pozemky. Po 
rekonstrukci, v roce 2008, chtěli 
část domu prodat. Z prodeje 
však sešlo z důvodu trvajícího 
restitučního sporu – v něm soud 
přiřkl restituentům polovinu 
nemovitostí.

„V 90. letech město pochybi-
lo, ačkoli existovala restituční 
výzva k vydání nemovitosti, tak 
město nejen tuto, ale i další ne-
movitosti prodalo,“ řekl právník 
ústeckého magistrátu Miloš 
Studenovský.

V současné době má město 
Ústí nad Labem manželům 
zaplatit částku 10,8 milionu 
korun. Město proti rozsudku 
podalo dovolání.    gz

Do metropole se v noci vlakem nedostanete 
Ústí nad Labem – Veřejnou dopra-
vou se do Prahy z Ústí večer 
už nedostanete. Odpadlo 
poslední večerní spojení do 
Prahy po 22:00 hodině; vlak 
z Berlína nyní už nejezdí přes 
Ústí. Poslední  vlak odjíždí ve 
21:16 a další vlak jede až před 
pátou ráno. 

S požadavkem na obnovení 
večerního vlaku do Prahy se 
na ministra dopravy Dana 
Ťoka obrátila primátorka Ústí 
nad Labem Věra Nechybová 
s rektorem Univerzity Jana 
Evangelisty Purkyně Martinem 
Balejem.

„Se stížností se ozval ředitel 
Činoherního studia Jiří Trnka, 
s tím, že jejich večerní před-

stavení se stala nedostupná 
pro řadu pražských diváků 
včetně kritiků. Problémy mají 
i dojíždějící herci. Podobná 
situace je i v Severočeském 

divadle. Stejně jsou na tom 
studenti a pracovníci univerzi-
ty. Problémy mají návštěvníci 
sportovních a kulturních akcí 
i běžní občané, kteří jezdili 
pozdě večer do Prahy,“ uvedla 
Romana Macová, mluvčí ústec-
kého magistrátu.

V novém jízdním řádu ná-
hradu tohoto spoje nic neřeší. 
Rozhodnutí dopravce se pro 
německé cestující negativně 
neprojevuje, ale výpadek spoje 
významně omezuje spojení 
Ústí nad Labem s Prahou.

S žádostí o podporu se pri-
mátorka a rektor obrátili také 
na hejtmana kraje Oldřicha 
Bubeníčka a generálního ředi-
tele ČD Pavla Krtka.    gz

b ř e z e n  2 0 1 8

Město se zajímá o testování 
autobusů bez řidiče
Ústí nad Labem/Berlín – Na ústec-
kých silnicích jako na prvních 
v Česku by se mohly objevit 
autonomní autobusy. Do Berlína, 
kde se vyvíjejí a testují auto-
nomní autobusy, odjel sbírat 
informace náměstek ústecké 
primátorky Pavel Dufek a ředitel 
Inovačního centra Ústeckého 
kraje Tomáš Siviček. Cílem bylo 
získat informace o zkušenostech 
z testování, způsobu financová-
ní a možnostech spolupráce.

„Návštěva otevírá nové mož-
nosti pro mezinárodní spoluprá-
ci pro UJEP, ČVUT i další školy 
působící v regionu. Vize clusteru 
od Prahy či Mladé Boleslavi až 
po Berlín, který by společně řešil 
otázky chytrých technologií pro 
dopravu a město, má evidentně 
svou relevanci,“ řekl ředitel 

Siviček. „Pokud se podaří vyřešit 
legislativní a administrativní 
otázky, město Ústí nad Labem 
by mohlo být prvním v ČR, kde 
autonomní autobus bude jezdit,“ 
řekl Dufek.

V berlínském kampusu 
Campus EUREF, který je záro-
veň bývalým brownfieldem, 
vzniká experimentální čtvrť 
budoucnosti, kde se podobné 
technologie vyvíjí a testují. 
Druhou lokalitou, kde testování 
probíhá, je Campus Charité. Jde 
o kampus fakultní nemocnice, 
kde se testuje autobus firmy 
Navya. V obou případech jde 
o limitované nasazení se sníže-
nou rychlostí (cca 10 až 15 km/
hodina) a operátorem na palubě, 
který může v případě problémů 
zasáhnout.    gz

Aplikace Záchranka 
pomůže i na horách 
Ústecko – Aplikace záchranné 
zdravotnické Záchranka je 
i oficiální pro Horskou službu. 
Při stisknutí nouzového tla-
čítka v případě, že se člověk 
nachází na horách, dochází 
k odeslání nouzové zprávy 
s přesnou GPS polohou a dal-
šími údaji, jak na záchranku, 
tak Horské službě. 

Aplikace Záchranka fun-
guje dva roky a stáhlo si ji do 
mobilu více než půl milionu 
uživatelů. Na základě volání 
z aplikace vyjížděli záchranáři 
k 1500 případům, přes aplika-
ci volá o pomoc zhruba 40 lidí 
každý den, při použití aplika-
ce se podařilo zkrátit dojezdo-
vé časy záchranářů.    gz

Ústecká zoo hledá 
Heinricha Lumpeho 
Ústí nad Labem – Letos slaví ústec-
ká zoologická zahrada 110. vý-
ročí od založení Lumpeparku.  

„U příležitosti výročí vyhla-
šuje zoo Pátrání po Lumpem 
vhodné pro všechny kreativce, 
kteří se chtějí stát – samotným 
Heinrichem Lumpem,“ řekla 
Nikola Roštejnská z ústecké 
zoo. Zahrada hledá nejvěr-
nějšího dvojníka zakladatele 
ústecké zoo. „Pokud u sebe či 
někoho známého spatřujete po-
dobné rysy, neváhejte. Sežeňte 
si vhodné doplňky jako třeba 
knír, klobouk, oblek…, vyfoto-
grafujte se a svoji podobiznu 
zašlete na adresu vzdelavani@
zoousti.cz,“ dodává Matěj Kynšt 
ze zoo. 

Nejvěrnější dvojníci se 
utkají ve finále 7. dubna přímo 
v areálu zoo.     gz

Bourání Na Nivách 
zaplatí město
Ústí nad Labem – Město zbourá 
vybydlené činžáky v předlické 
ulici Na Nivách za své peníze. 
O dotaci na zbourání minister-
stvo pro místní rozvoj žádat 
nebude, protože by mohlo zís-
kat nejvíce 10 milionů korun, 
což by stačilo jen na zbourání 
části ulice. Navíc podmínky 
dotace určují, co by na zboura-
ném místě muselo být.

I když odhady na bourání 
vybydlené ulice jsou více než 
sto milionů korun, tak podle 
zkušeností vedení města by to 
mohlo být ve výsledku mno-
hem méně.

Město domy a pozemky 
koupilo za 400 tisíc korun od 
zadluženého majitele.    gz



Cyklozávod Milada letos  
nově součástí Milada Tour

Ústecko – Organizátoři spor-
tovního seriálu Milada Tour 
zvou všechny sportovce už na 
11. ročník tradičního Cyklozá-
vodu Milada. Ten se bude konat 
5. května v Roudníkách. 

„Oblíbený závod vás 
přivede nejen přímo k jezeru 
Milada, ale představí i vzdále-
nější kouty okolí. Trasy závodu 
jsou svou náročností a profilem 
vhodné jak pro otřelé bikery, 
tak i pro rodiny s dětmi v rámci 
rodinného závodu. Tradičně po-

četné dětské startovní pole si 
znovu přijde na své v dětských 
závodech,“ říká za pořadatele 
Michal Neustupa.

Kolem jezera Milada zažije-
te úžasnou atmosféru, kterou 
kromě křišťálově čisté vodní 
plochy třetího největšího jezera 
v ČR umocňují krásné výhledy 
na Krušné hory a České středo-
hoří. Registrace na Cyklozávod 
Milada probíhá až do konce 
dubna na webových stránkách 
www.miladatour.cz.    gz
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Madar: Mimořádné dotace připomněly porcování medvěda
Zastupitelé města na svém 

posledním jednání projednávali 
mimořádné dotace v oblasti 
sportu. Podle náměstka primá-
torky Jiřího Madara (Ústecké 
fórum občanů) průběh schva-
lování desetitisícových částek 
pro žadatele připomněl dávné 
„porcování medvěda“ v posla-
necké sněmovně, kdy jednotliví 
poslanci na konci mandátu 
a začátku předvolební kampa-
ně požadovali uvolnění velkých 
částek pro své regiony a své 
vlastní zájmy. 

Pro schvalování dotací jsou 
nastavena jasná apolitická 
pravidla hodnocení akcí, jejich 
přínosu hlavně pro aktivní 
účastníky a diváky a maxi-
mální výše finanční podpory. 
V důkladném a dlouhém 
procesu komise žádosti zhod-
notila, rada města odsouhlasila 
jednotlivé akce a navrhla takto 
zastupitelstvu. A pak, během 
pár hodin, je všechno jinak. 
Pravidla nepravidla. To bychom 
už neměli opakovat!

V čem byla pravidla porušena?
Starostka Renata Zrníko-

vá za Vaše Ústí si pozvala na 
zastupitelstvo paní Netíkovou 
z taneční skupiny Freedom 
a navrhla jí, a to zcela nesys-

témově, zvýšit dotaci z poža-
dovaných 200 tisíc korun na 
300 tisíc korun, čili o 100 tisíc 
korun více než žadatel o dotaci 
vůbec chtěl. Zcela tak, díky 
osobním vazbám, zrušila systém 
hodnocení odborných komisí. 
Podjatost ale při hlasování 
nenahlásila. Byly porušeny tři 
zásady tohoto dotačního titulu 
na rok 2018, která schválilo 
zastupitelstvo, včetně paní 
Zrníkové. V zásadách je jasně 
stanovena horní hranice dotace 
na 50 000 a výjimku může 
udělit pouze komise, pokud jsou 
požadavky vyšší než rozpočet 
titulu, tak by se měly krátit 
poměrově výše dotací všem 
pořadatelům. Hlavním smys-

lem dotací je podporovat akce, 
kde se hlavně aktivně zúčastní 
a zapojí obyvatelé města. 

Rada ale navrhovala 
zastupitelstvu pro Freedom částku 
50 tisíc korun. A nakonec získala 
skupina 172 tisíc korun.

Já osobně či Ústecké fórum 
občanů nemáme problém s do-
tacemi na sport nebo kulturu, 
ale ctíme pravidla a stanovené 
limity dotačních titulů. Proto 
jsem v nastalé situaci před 
hlasováním o takové výjimce 
připravil protinávrh a navrhl 
všem organizátorům akcí v této 
skupině částky, jaké původně 
navrhla odborná sportovní 
komise. Freedom tak nakonec 

dostal 172 tisíc korun místo 
navrhovaných 50 tisíc korun 
a paní Zrníkovou  navržených 
300 tisíc korun. Sice na tom 
získali finanční bonus další 
dobré kulturní a sportovní 
akce, například triathlon na 
Miladě, bohužel pak v zastupi-
telstvu zaznívaly hlasy, že tedy 
můžeme zrušit odborné komise 
v návaznosti na tento zcela 
nesystémový a politický zásah 
paní starostky Severní Tera-
sy Zrníkové. Pak, při dalších 
projednávaných bodech, zněl 
opakovaně jasný hlas – systém 
nefunguje, zrušme odborné 
hodnocení, jde jen o politiku. 
A to by bylo pro městský roz-
počet a především pro trans-
parentnost přidělování dotací 
smrtící a nesmíme podobné 
veletoče opakovat. Díky této 
aktivitě bychom měli krátit 
dotace ostatním organizáto-
rům, ale aby k tomu nedošlo, 
tak musíme udělat rozpočtové 
opatření a navýšit prostřed-
ky pro tento dotační titul. Po 
zastupitelstvu zasedala komise 
mládeže a sportu a velmi nega-
tivně vnímala „politický“ zásah 
paní Zrníkové z hnutí Vaše Ústí 
do dotačních titulů a společně 
s vedením města a pracovníky 
odboru.    zu

Výletní sezóna na 
Labi začíná v březnu 
Ústí nad Labem – Na zelený čtvrtek 
29. března vypluje v 9:30 z Ústí 
nad Labem první výletní loď 
směrem do Bad Schandau. 
Den na to začne pravidelný 
víkendově-sváteční provoz 
na všech turistických linkách 
Dopravy Ústeckého kraje na-
příklad Zubrnický, Kamenický 
či Středohořský motoráček. Na 
lodních linkách z Ústí do Hřen-
ska a na druhou stranu pak do 
Roudnice. 30. března vyjede 
také parní vlak linky z Lovosic 
do Mostu.    zut

Zemřel ředitel 
knihovny UJEP 
Ústí nad Labem – Po delší nemoci 
zemřel koncem února ve věku 
67 let Ivo Brožek, bývalý ředitel 
Vědecké knihovny Univerzity 
Jana Evangelisty Purkyně. 

Většinu své profesní dráhy 
spojil Ivo Brožek s vysokoškol-
ským knihovnictvím, od roku 
1984 působil jako vedoucí 
Ústřední knihovny Pedagogic-
ké fakulty v Ústí, posléze se 
podílel na přípravě celouni-
verzitní knihovny, jejíž se stal 
v roce 2012 ředitelem.    zut

Unikátní operace 
v ústecké nemocnici 
Ústí nad Labem – Lékaři v ústecké 
Masarykově nemocnici zavedli 
pacientům ke snížení nitro-
očního tlaku gelový implan-
tát. Další unikátní operaci 
uskutečnil lékařský tým Oční 
kliniky pod vedením přednost-
ky Ivany Liehneové a za účasti 
školitele Michaela Libisellerza 
z Rakouska.

Jako jedni z prvních v České 
republice provedli výkon, při 
kterém byl pacientovi do oka 
vložen gelový implantát XEN 
ke snížení nitroočního tlaku 
při léčbě primárního glaukomu 
s otevřeným úhlem. Jedná se 
o miniaturní implantát vyrobe-
ný z gelového materiálu, který 
byl vyvinut s cílem zjednodušit 
a zrychlit filtrující operace a zá-
roveň snížit riziko některých 
komplikací.

„Vzhledem k tomu, že naše 
klinika se specializuje na 
chirurgii glaukomu, přicházejí 
k nám pacienti i z jiných krajů 
republiky; první byl z Ostravy. 
Pro pacienta je zákrok velmi 
šetrný, rychlý a účinný, dalo by 
se říct, že se jedná o nekrvavou 
chirurgii glaukomu,“ uvedla 
přednostka kliniky Ivana  
Liehneová.    zut
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Jedná se o netradiční a zajímavou práci v malém call centru  
s příjemným zázemím (max. 8 operátorů) v centru Ústí nad Labem.

Vaše pracovní nasazení bude adekvátně odměněno,  
fixní mzda 25 000 Kč měsíčně + provize v neomezené výši + další benefity!

Pracovní doba 32 hodin týdně, v pátek pouze do 12.00 h., volné víkendy!

Věk nebo předchozí zkušenosti v oboru nehrají roli, všemu Vás naučíme!

Chcete-li se dozvědět více, zavolejte na tel. číslo 474 770 330 (paní Mrhalová),  
nebo napište na e-mailovou adresu usti@iv-nakladatelstvi.cz, rádi se s Vámi osobně setká-

me. Další informace také na www.iv-nakladatelstvi.cz.

Nabízíme práci čtyřem  
komunikativním a upovídaným lidem, 
kteří umějí argumentovat, jsou odolní 
vůči stresu a nechybí jim zápal  
pro obchodní jednání.

Kruhák v Přestanově 
se zpozdí a prodraží

Přestanov – I když se dokončení 
kruhového objezdu v Přesta-
nově přibližně o čtvrt roku 
opozdí, tak už se jeho podoba 
začíná rýsovat.  V současnosti 
probíhá stavba zastávek, vzni-
kají nové zálivy a náběhy na 
samotnou okružní křižovatku, 
zároveň se dělají obrubníky na 
pravé straně. Kruhový objezd 
vyjde na zhruba 17 milionů 
korun, oproti plánovaným 
15 milionům. Stavba se má 
kvůli komplikacím o dva milio-
ny prodražit.

Kruhák na frekventovaném 
hlavním tahu mezi Teplice-
mi a Děčínem silničáři do 
jara nestihnou.  Práce na 
místě začaly 17. května 2017 
a dokončení bylo plánováno 

na letošní březen. „Důvodem, 
proč jsme žádali o prodlouže-
ní stavebního povolení, byla 
betonová deska v konstrukci 
komunikace. Od začátku se 
řešilo, jestli se v konstrukci 
nechá, nebo se bude odstra-
ňovat. Nakonec deska na 
některých místech zůstane, 
ale v místě okružní křižovatky 
se bude muset odstranit,“ řekl 
David Huja, stavbyvedoucí 
firmy Swietelsky.

Nové datum dokončení je 
30. června 2018. Ale ani po 
tomto datu nebudou mít řidiči 
na trase příjemnou cestu. ŘSD 
zde chystá opravu tří úseků, 
a to v Srbicích, před Přesta-
novem a před křižovatkou 
u Chlumce.    gz

Na D8 se vracejí 
dopravní omezení
D8 – Řidiči jedoucí směrem na 
Prahu po dálnici D8 se musí 
obrnit trpělivostí. Od března se 
na dálnici pokračuje v rekon-
strukci vozovky na levé části 
dálnice a dálničního mostu 
u Zdib. 

„Všechny řidiče prosíme 
především o dodržování stano-
vených rychlostí v místě, a to 
nejen kvůli bezpečnosti své, ale 
i pracovníků,“ dělila Iveta Štoč-
ková, mluvčí stavební firmy 
Eurovia CS.

Doprava po D8 u Prahy bude 
vedena v režimu 2+2. Ve směru 
jízdy z Ústí nad Labem do 
Prahy bude provoz u sjezdu na 
Zdiby kompletně převeden na 
druhou část dálnice a následně 
zase zpět.

„Jako neproblematičtější 
místo vidíme sjezd na Zdiby od 
Prahy, kdy v místě bude kvůli 
dopravnímu opatření zrušen 
odbočovací pruh a vozidla 
budou sjíždět přímo z jízdního 
pruhu. V místě bude snížena 
rychlost,“ dodává Štočková. 
Dopravní opatření na dálnici 
D8 a silnici I/9 budou platná do 
konce července. Pak bude do-
pravní opatření změněno podle 
dalšího postupu prací.    gz

Opravy letního kina 
vyjdou levněji
Ústí nad Labem – Rekonstrukce 
ústeckého letního kina vyjde 
levněji. Práci provede firma 
Develop plus z Mostu, která 
nabídla nejnižší cenu. Nakonec 
opravy nevyjdou na předpo-
kládaných 8,5 milionu korun, 
ale městskou kasu to bude stát 
6,25 milionu korun. 

Opravy areálu se budou 
týkat nového rozvodného zaří-
zení, osazení patnácti nových 
rozvaděčů, 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 kon-
strukcí laviček hlediště. 

„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,“ řekla primátorka Věra 
Nechybová. Opravy se budou 
dělat za provozu. 

Do konce srpna firma dokon-
čí elektroinstalaci a výměnu 
veřejného osvětlení a do listo-
padu pak podle zadání musí být 
hotové zbývající opravy.    gz
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Mareš: Šikovný řemeslník je lepší než nešikovný maturant
Když se manželům Marešovým před 
více než šedesáti lety narodil v Českých 
Budějovicích syn Jaroslav, určitě se nenadáli, 
že přivedli na svět budoucího ředitele velmi 
úspěšné střední školy v Ústeckém kraji. Oba 
byli vojáky z povolání, pracovali na letišti 
a věděli, že vojenský život jim neumožní 
někde zakotvit natrvalo. A tak s nimi Jaroslav 
cestoval po republice.

Díky tomuto vojenskému 
způsobu života jsem měl doce-
la pestré dětství. Tak jak tátu 
převelovali, jsme se stěhova-
li z Českých Budějovic do Be-
chyně, z Bechyně do sloven-
ské Žiliny. Takže jsem se učil 
psát a číst nejdříve slovensky. 
Následoval dlouhý přesun ze 
Žiliny do Vejprt. Na Vejprty 
mám krásné vzpomínky – hory 
sněhu, ladovské zimy, uhelné 
prázdniny. Ale ani tam neby-
la konečná. Po osmašedesátém 
byl otec převelen do Chomuto-
va. V Chomutově jsem už do-
chodil základní školu a absol-
voval gymnázium.

Na gymnáziu jste se rozhodl 
být učitelem?

Vůbec ne. Chtěl jsem být 
stavařem a zamířil jsem po 
maturitě studovat stavařinu 
na ČVUT v Praze. Jenže až u rý-
sovacího prkna mi došlo, že to-
hle není pro mě a rozhodl jsem 
se pražskou studijní anabázi 
ukončit. Shodou náhod jsem 
se v té době setkal s děkanem 
ústecké Pedagogické fakulty 
Honzou Melicharem, mimo-
chodem od té doby jsme přáte-
lé, a on mi nabídl přechod na 
učitelství do Ústí nad Labem, 
kde jsem vystudoval matema-
tiku a fyziku a rovnou už v Ústí 
zůstal.

To jste se do města během 
studií zamiloval?

Je to prozaičtější. V posled-
ním ročníku jsem dostal sti-

pendium, které mě zavazovalo 
zůstat několik let v Ústeckém 
kraji. Ale já mám rád každé 
město, ve kterém žiji a pracu-
ji, je to pak moje město a moje 
práce a přijde mi to tak správ-
né. Ani jsem neuvažoval o od-
chodu z kraje a po promoci 
v roce 1984 jsem nastoupil jako 
učitel na teplické gymnázium. 
Po čtyřech letech jsem pak kýv-
nul na nabídku ředitelky teh-
dejší Střední ekonomické školy 
v Pařížské ulici, kde jsem vydr-
žel až do roku 1999.

Protože pak přišla první na-
bídka na ředitelské místo...?

Žádná nabídka, tvrdý kon-
kurz. Na ředitele Veřejnospráv-
ní a sociální školy. Vyhrál jsem 
a byla to velká škola ředitelo-
vání, navíc mě záběr studia na 
této škole lákal. No, a v roce 
2012 přišla druhá příležitost, 
když byl vypsán konkurz na 
ředitele Střední průmyslové 
školy, postaru „strojárny“. Je to 
už šest let. Šestým rokem je to 
moje škola v mém městě, na 
kterou jsem hrdý.

Vedl jste a vedete velké střed-
ní školy téměř dvacet let. Sle-
dujete proměny chování nebo 
úspěšnosti generací ústec-
kých studentů? A proměňují 
se vůbec?

Ve školství jsem třicet čtyři 
let a myslím, že v principu se nic 
nezměnilo a nemění. Když se 
podíváte na filmy Škola základ 
života nebo Cesta do hlubin 
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študákovy duše, tak ty kolekti-
vy v třídách jsou podobné těm 
dnešním. A mohu tak soudit i ze 
své učitelské praxe.  Nezmě-
nily se jejich problémy, možná 
ani ten přístup ke studiu není 
výrazně jiný. Co se ale změnilo, 
jsou formy a technologie komu-
nikace. Převažují kontakty, řekl 
bych, digitální oproti osobním. 
Naši žáci mají mnohdy problém, 
jak řešit konflikty, spory, nedo-
rozumnění. Často si i ubližují 
a nedovedou si věci vyříkat. Pro-
stě neumějí spolu mluvit.

Chcete tím říci, že rychlost 
moderní komunikace je větší, 
ale její sociální funkce menší?

Přesně tak. Chybí pohledy 
z očí do očí. Mladí velmi často 
upřednostňují řešení vztahů, 
konfliktů a nesnází po mobilu 
– na facebooku, twitteru, tomu 
dávají přednost před setkáním 
a osobní promluvou, tj. před 
skutečným kamarádstvím. Na 
sociálních sítích můžete napsat 
cokoli bez uvědomění si všech 
důsledků toho, co píšete. Prostě 
si to s někým statečně vyřídí-
te na síti a přidáte emotikon. 
A to není jen záležitost školy. 
Myslím, že to celkově negativ-
ně ovlivňuje atmosféru ve spo-
lečnosti, ve městě, v komunitě 
a nakonec i v rodině.

Ale určité výhody u nových 
forem komunikace i pro vaši 
školu najdete, ne?

Určité výhody to má, napří-
klad, když je potřeba něco ur-
gentně vyřešit, tak to sociální 
síť umožňuje. Když jsou daná 
nějaká pravidla pro takové vy-
užívání ve škole, tak je to v po-
řádku. Ale už také řešíme pro-
blémy se zneužíváním chytrých 
technologií. A to i při testech 
a zkouškách. My jsme si za stu-
dií museli složitě vyrábět tahá-
ky s velkým rizikem odhalení. 
Studenti už dnes využívají při 
testech chytré hodinky, na kte-
ré si nahrají téměř neomezený 
objem dat učiva. A není daleko 
doba využívání chytrých brýlí, 
čehokoliv chytrého, aby se tes-
ty zvládly. Když jsme to nedáv-
no řešili s kolegy a rodiči, tak 
jsem s velkou mírou nadsázky 
řekl, že příští rok už budeme 
muset nechat maturanty sklá-
dat zkoušky v plavkách.

Stoupají tak i nároky na uči-
tele?

Klade to určitě vyšší náro-
ky na připravenost učitele. Žák 
předpokládá, že učitel ví všech-
no. To není pravda. Sám musím 

přiznat ze své praxe učitele, že 
mnohdy jsem měl ve třídě více 
studentů, kteří byli chytřejší 
než já. Je to přirozené, mají ote-
vřenější mysl, ale co nemají, to 
jsou zkušenosti, které zase má 
jejich učitel. Žáci ocení přede-
vším to, že s nimi hrajete na 
rovinu, berete je jak partnery, 
že si jich vážíte, přestože jim 
je jen šestnáct let. Pak vás při-
jmou za mentora a vaše zku-
šennosti přebírají.

Jak se za šest let, co vedete 
ústeckou průmyslovku, změ-
nila pozice školy v očích stu-
dentů? Roste zájem o studi-
um u vás?

Čistě statisticky ano. Když 
jsem přišel v roce 2012, měli 
jsme 910 žáků, loni už 1024 
žáků denního studia maturit-
ních i učebních oborů. Je ale 
pravdou, že se řada žáků přece-
ňuje a často je nutí rodiče, aby 
volili maturitu místo učebního 
oboru. Mám krédo, že je lepší 
být šikovný řemeslník než ne-
šikovný maturant. Nám se do-
cela daří, aby ti, co zjistí, že pro 
ně maturitní cesta není nej-
lepší, si mohli nejdříve udělat 
učební obor s výučním lis-
tem a pak maturitu.

Ale dlouhá léta zněly 
personální požadavky 
firem jednoznačně: mi-
nimálně maturitu!

To se změnilo hod-
ně. V roce 2012 jsme 
doslova žebrali u fi-
rem, aby nám vzali 
učně na praxi, do za-
městnání. Dnes na-
opak máme obrov-
ský převis poptávky. 
Mám pocit, že jsou 
firmy vděčné za ka-
ždého, kdo chce jít 
pracovat, bude do-
cházet do zaměst-
nání a je ochoten se 
něco naučit. Firmy dnes hleda-
jí, dalo by se říci univerzálního 
vojáka, což zaměření školství 
až tolik neumožňuje. Oni by 
chtěli mít vyučeného v obo-
ru, třeba soustružník, k tomu 
trochu elektrikář, a pak ještě 
aby uměl počítačovou diagnos-
tiku, nalézt chybu a opravit ji. 
Obrovská poptávka je po vy-
učených v oborech naší ško-
ly. Firmy jako Kolbenschmidt, 
Piergurg, Festo a další shánějí 
i projektanty a vývojáře. Řada 
firem láká na poměrně velké 
mzdy, aby naši žáci nastoupili 
hned po maturitě s tím, že jim 
umožní dodělat vysokou ško-

Více než tisíc žáků v maturitních a učebních oborech. Škola dobře připravující absolven-
ty do profesního života, doporučená Klubem zaměstnavatelů již čtyři roky po sobě jako 
nejlepší v kraji. Nabízí studium v oborech zaměřených na elektrotechniku, logistiku, 
informační technologii, strojírenství a dopravu. Umožňuje žákům zahraniční stáže na-
příklad ve Finsku, Německu, Lotyšsku a zapojení do firemních stipendijních programů.

Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem
Resslova 5, příspěvková organizace
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Mareš: Šikovný řemeslník je lepší než nešikovný maturant

ředitel ústecké SPŠ, se narodil 13. pro-
since 1957 v Českých Budějovicích. 
Absolvoval chomutovské gymnázium, 
jeden ročník ČVUT v Praze a nakonec 
studium učitelství na Pedagogické 
fakultě v Ústí nad Labem, obor 
matematika a fyzika. Učil na teplickém 
gymnáziu a ústecké střední ekono-
mické škole (obchodní akademii). Od 
roku 1999 byl ředitelem Veřejnoprávní 
a sociální školy v Ústí nad Labem a od 
roku 2012 řídí Střední průmyslovou 
školu, Resslova 6, Ústí nad Labem. 
Byl a je aktivní v ústecké komunální 
politice. Je ženatý, otec tří dětí.

Mgr. Bc. Jaroslav Mareš

P R O F I L

hobby: rodina 
a práce

jídlo: česká klasika

hudba: v muzice jsem 
barbar

sport: rekreačně 
tenis, badminton, 
golf, lyžování
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lu. Dnes už firmy vytahují své 
budoucí zaměstnance ze škol-
ních i univerzitních lavic, na 
praxi, na brigády, na spoluprá-
ci a jistí si je.

Jsou vaši studenti dobře při-
pravení i na cestu do světa? 
Obstojí i za hranicemi?

Nebojím se o ně. Jazyková 
příprava je sice důležitá, ale 
nejvíce jsem hrdý na odbornou 
přípravu v  našem školství. 
Měli jsme tu v osmdesátých 
letech duální vzdělávací sys-
tém, dnes se k němu vracíme, 
zatímco ho ve světě po nás za-
vedli. Severské země jsou nám 
často předhazovány jako vzo-

rové vzdělávací systémy, ale 
převzaly řadu věcí z čes-

kého školství.idím větší 
problém – nejsou učite-

lé odborného výcviku, 
učitelé odborností 
na maturitních obo-
rech. Průměrný věk 
se blíží šedesáti ro-
kům. Pokud se něco 
radikálně nezmění 
v jejich podpoře , 
může být za pár let 
odborné školství 
v troskách.

A je váš pedago-
gický sbor spo-

kojen se mzdou po 
prvním výraznějším 
přidání ze státní 
kasy?

Jedna pozitivní 
věc. Pokud vím, 

požadavků, reformy. A velké 
firmy to sledují a lanaří mladé, 
mzdově podhodnocené učitele. 
Protože ví, že učitel je ukázně-
ný, to znamená, že chodí včas 
do práce, dodržuje režimy, vět-
šinou umí komunikovat  a je 
loajální.

Bude pro střední školy dosta-
tek nových učitelů?

Ve všeobezcně vzdělávacích 
oborech ano, v přírodních vě-
dách a v odborných předmě-
tech žalostně málo. Sehnat 
učitele matematiky je dnes 
nad lidské síly.

Myslíte si, že se v brzké době 
otočí trend odchodu mladých 
lidí po škole z Ústí a kraje do 
Prahy a jiných krajů?

Statisticky to vypadá jako 
problém. Podle mého názoru 
jsou potřeby mladých lidí stej-
né po celé republice, potře-
bují perspektivu. Především 
zaměstnání, dobrého příjmu 
a slušného bydlení. To je po-
třeba pro lidi zajistit, aby to 
nehledali jinde. A pokud jde 
o negativní pohledy na město... 
Já jsem patriot, k městu mám 
silný vztah a mám krédo buď 
spokojený s tím, co máš, čeho 
jsi dosáhl, kde žiješ, a zkus 
udělat něco pro to, aby se změ-
nilo to, co se ti nelíbí.

Když mluvíte o perspektivě 
zaměstnání, jak při té velké 
poptávce po zaměstnancích 
pohnout s poměrně vysokou 
mírou dlouhodobé nezaměst-
nanosti v regionu?

U nás dnes nejsou nezměst-
naní, ale je velmi mnoho neza-
městnatelných. Je spousta lidí, 
kteří zvažují, zda odměna za 
práci je tak výrazně větší než 
dávky a bokovky, zda se jim to 
vyplatí. Jsou lidi, kteří nebu-
dou pracovat, protože se jim to 
nevyplatí. Vidím sociální sys-
tém v naší zemi jako nešťastný 
a demotivující.

Tak s tím asi nepohneme. 
Lze pohnout alespoň s komu-
nální polititikou?

Ano. Musí na řadu přijít 
slušnost, musíme naslouchat 
lidem, snažit se vyslyšet jejich 
potřeby a pomoci je naplňovat. 
Ale je to těžké. Ve starém Římě 
platilo chléb a hry a fungovalo 
to. My máme řadu omezení pro 
naplnění takových potřeb – fi-
nančních, politických. Důležité 
je přidat více věcí, na kterých 
se ve prospěch lidí politické 
strany shodnou, sednou si ke 

stolu a prostě se dohodnou. 
V té chvíli je jedno, jestli za-
stupuji modré, černé nebo ze-
lené, když jde o dobrou věc. To 
se v Ústí těžce rodí. Proto fan-
dím hnutím, jako je Ústecké 
fórum občanů, které umí řešit 
i detaily. V mojí čtvrti, v Krás-
ném Březně a Neštěmicích, je 
domnívám se, prioritní a stě-
žejní parkování. Velká část 
byla stavěna v době, kdy bylo 
aut o polovinu méně a stavi-
telé se nekoukali do budouc-
nosti. Jsou to takové všední 
starosti – chodníky, osvětlení, 
pejskaři, popelnice, sportovní 
vyžití.    zu

jsme na tom lépe než Slováci. 
Ale druhá věc je, že se mzdové 
nároky učitelů dlouho neřešily 
a pouze se dohání, co se zane-
dbalo, aby byly odměny peda-
gogů odpovídající jejich práci. 
Jsem rád, že našim absolven-
tům je často ihned po škole 
nabízena mzda 30 tisíc korun. 
Je ale smutné konstatování, že 
jejich učitel, který se jim tři 
roky věnoval, má první roky 
praxe 26 tisíc korun hrubého 
– při té zodpovědnosti a tlaku, 
kterému je vystaven denně 
před třiceti žáky, od oblékání 
přes chování, vzdělání a pří-
pravu.  Samozřejmě, učitelé 
to vždy nějak zvládli, změny 
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Swingová tančírna v Nároďáku
Ústí nad Labem - Legendární or-
chestr Áda Siegl Band známý 
především svými swingovými 
tančírnami se po 36 letech 
od svého prvního vystoupení 
sejde v Národním domě. Na 
akci se můžete těšit 14. dubna 
od 19:30 hodin. Vstupné je 
100 korun. Nebude chybět ani 
tradiční rozcvička, vystoupení 
spřátelené kapely Bonifanti a ta-
neční překvapení. Orchestr byl 
založen lidmi z fakultního pěvec-
kého sboru jako projev hudební 
recese, kterou zůstal dodnes. 
Ostatně už samotný název byl 
zvolen jako recese a nikdo tehdy 

netušil, že se jedná o jméno teh-
dy ještě žijící osoby, která z toho 
měla velkou radost.    zu

Zajděte si do divadla na Mozarta

Ústí nad Labem - Chcete si užít 
nějakou klasiku? Tak to si 
zajděte do Severočeského 
divadla na operu Kouzelná 
flétna. Hraje se 27. března od 
19:00 hodin. Vstupné je od 
100 do 400 korun. 

Kouzelná flétna je poslední 
dílo Wolfganga Amadea Mozar-

ta, které bylo poprvé uvedeno 
ve Vídni 30. září 1791 v Divadle 
Na Vídeňce.  

Rok po vídeňské premiéře se 
opera hrála i v Praze, a to v bu-
dově dnešního Stavovského di-
vadla 25. října 1792. Jde o jedno 
z nejhranějších děl světového 
operního repertoáru.    zu

Kopřivové pivo přivítá 
Velikonoce Na Rychtě

Na Zelený čtvrtek 29. břez-
na začnou Na Rychtě točit 
jarní pivo v rámci oslav svátků 
jara – Velikonoc. Pivo bude 
v nabídce po celé Velikonoce 
společně s březnovým gastro 
týdnem a bude se točit do 
vyprodání. 

Zelené pivo bude pivní 
speciál: Zelená kopřivová 13°.  
V pivu je přidaný kopřivový 
extrakt, který tomuto speciálu 
dodává jedinečnou příchuť.  
Gastronomické menu, které se 
začne výjimečně podávat také 
již ve čtvrtek, nabídne specia-
lity z mladých mas – jehněčí, 
telecí, kuřecí. 

Podávat se bude například: 
jemný hráškový krém s chilli 
vlákny, roláda z jarního kuřete, 
plněná kopřivovou nádivkou 
a drůbežími jatýrky, vepřová 
pečínka s kedlubnovým zelím, 
bramborovo-špenátovou 
roládou nebo králičí stehýnko 
pečené v zelenině s omáčkou 

z černého piva a špekovým 
knedlíkem.    pr

Březnový pivní speciál:  
tmavý Cherry Porter 

Od začátku března byste 
si Na Rychtě neměli nechat 
ujít pivní speciál ze Zámecké-
ho pivovaru Chyše – Cherry 
Porter. Jedná se o šestnácti-
stupňové tmavé pivo, svrchně 
kvašené, které zrálo 60 dní na 
dubových štěpkách z cherry 
sudu.    zu
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Pořádná dávka jazzu 
Ústí nad Labem – Zaposlouchejte se 
v Národním domě do skladeb 
jazzového mezinárodního 
kvarteta Luboše Soukupa. 
Koncert se uskuteční 26. března 
od 20:00 hodin. Vstupné je 
100 korun. 

Kvartet působí na evropské 
jazzové scéně od roku 2010, pat-
ří mezi přední progresivní jazzo-
vé formace. Kapela během své 
existence vydala tři alba. Svou 
poslední desku s názvem „Země“ 
nahráli se speciálním hostem 
kytaristou Lionelem Loueke, 
který je jazzovým fanouškům 
známý z projektů Herbieho Han-
cocka nebo Chicka Corey. Nové 
album je souborem jazzových 
kompozic inspirovaných českým 
folklorem, africkou i klasickou 
hudbou. A právě skladby z této 
desky zazní během březnového 
turné, při kterém kvartet do-
provodí česká kytarová hvězda 
David Dorůžka. Dechovou 

sekci reprezentuje lídr kapely 
a výhradní autor skladeb, Luboš 
Soukup, který loni obdržel cenu 
Objev roku od Dánské hudeb-
ní společnosti. Saxofonista 
studoval na třech evropských 
hudebních školách, včetně 
jazzové akademie v Katowicích 
a hudební akademie v Kodani. 
Během svých studií v zahraničí 
se nadchl pro skandinávskou  
hudební tradici a usadil se 
v Dánsku. 

Poslední roky se intenziv-
ně věnuje komponování, a to 
nejen pro své projekty. V sou-
časné době také učí saxofon 
na HAMU v Praze. V projektu 
se představí basista Rastislav 
Uhrík známý z kapel Vertigo, 
Lanugo, Lenka Dusilová, atd. 
Na bicí vystoupí extrémně kre-
ativní dánský umělec Morten 
Hæsum. Jejich silné spojení 
a výrazný temperament slibují 
silný zážitek.    zu
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Dar od The Boom onkologii

Ústí nad Labem - Členové kapely 
The Boom předali zástupcům 
oddělení onkologie z ústecké 
Masarykovy nemocnice šek 
v hodnotě 50 tisíc korun a spolu 
s šekem, který byl předán přímo 
na koncertě, kapela věnovala 
celkem sto tisíc korun. Ús-
teckou onkologii dlouhodobě 
finančně podporuje, celkem jí 
od roku 2010 putovalo z vánoč-
ních charitativních koncertů 
360 800 korun.

„Peníze získávané z vánoč-
ních charitativních koncertů ka-
pely The Boom nám již několik 

let pomáhají zlepšovat prostředí 
zejména na našich lůžkových 
stanicích, což má pozitivní vliv 
na psychiku hospitalizovaných 
pacientů. Moc si této dlouhodo-
bé finanční podpory od členů 
kapely vážíme,“ řekla primářka 
Martina Chodacká.

Díky 27. vánočnímu chari-
tativnímu koncertu kapely The 
Boom putuje letos na ústeckou 
onkologii celkem 100 tisíc Kč. 
„Finanční prostředky na ústec-
ké oddělení onkologie věnuje-
me od roku 2010,“ dodal Pavel 
Nepivoda.    gz
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Záchranáři dostali nové sanitky, 
v Ústí jich bude jezdit pět
Ústí nad Labem - Deset nových 
sanitek získala Zdravotnická 
dopravní služba. Nahradí vozy 
nevyhovující současným potře-
bám. Krajská zdravotní uzavřela 
smlouvu na dodávku celkem 
40 sanitních vozů za období 
čtyř let. Celková cena 10 sanit-
ních vozů Fiat Ducato Light je 
11,35 milionu korun.

Jeden vůz stál více než milion 
a v ceně je zahrnuta zdravotnic-
ká výbava, jako jsou například 
nosítka, infarktové křeslo nebo 
tři sedačky s tříbodovým bezpeč-

nostním pásem. Nové sanitky 
se od současných liší tím, že 
mohou převézt až pět osob na-
jednou. Větší počet sedadel je 
výhodou pro doprovod převá-
žených nemocných, úhrada za 
převoz od pojišťoven je pouze 
pro čtyři přepravované osoby 
v jednom sanitním vozidle. 

Pět aut získají zdravot-
níci v Ústí nad Labem, dvě 
v Teplicích, dvě v Chomutově 
a jeden vůz dostane oddělení 
zdravotnické dopravní služby 
v Lounech.    gz

Šek onkologii za kapelu předal Pavel Nepivoda.   foto: TB
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PRODÁM DÍLY NA TYTO VOZY
Volkswagen  G II-IV, Passat B3 - B6, T4 Caravella, Polo 92-99,  
LT 92, Sharan 96-04, Caddy 94-03.

Seat  Ibiza - Cordoba 94-99, Toledo 92-03, Inca 94-03, Leon 03, Alhambra.

Opel  Astra F, G, Vectra A, B, Corsa B, Combo, Kadett, Sintra 98, Zafira 99.

Ford  Galaxy 97, Escort 92-97, Fiesta 97, Mondeo 94-99, Ka.

Škoda  Favorit, Felicie, Octavia I, II.

Renault  Laguna I, II, R19, Megane 97-03,  
Megane cupé 97-03, Clio 97,  
Scenic 96.

Telefon 720 589 550



1 2

v í c e  n a  w w w . z i t u s t i . c zK Ř Í Ž O V K A / K O M U N I T Y

Jak se milují zvířata v přírodě?
Navštivte výstavu v muzeu

Až do 1. července můžete 
v ústeckém muzeu zhlédnout 
zajímavou výstavu s názvem 
„Milování v přírodě“. 

Ta podává ucelený přehled 
o způsobech rozmnožování 
zvířat. Seznámíte se s výhodami 
a nevýhodami jednotlivých roz-
množovacích strategií a s důvo-
dy, které vedly k jejich vzniku. 
Jádrem výstavy jsou kvalitní 
fotografie a sbírkové předměty 
doplněné rozsáhlým vysvětlu-
jícím textem, který je založen 
na nejnovějších vědeckých 
poznatcích. 

Aby to nebyla jen infor-
mační nuda, je výstava pojata 
zábavnou formou. Třeba si 
můžete v části výstavy věnova-
né námluvám u zvířat sestavit 
profil svého ideálního partnera. 
Anebo si na interaktivní obra-
zovce vyzkoušet výběr partnera 
podle jeho tváře s následujícím 
vysvětlením, jaké vlastnosti 
se na lidských tvářích mohou 
projevovat. Můžete se zaposlou-
chat do různých zvířecích písní 
lásky, nebo můžete určovat, kdo 
z dvojice zvířat je samec a kdo 
samice.  

Další možností je vyfotit se 
v kůži lva a lvice nebo zazávo-

dit si s  modely spermií o to, 
která oplodní vajíčko, a zda se 
tedy narodí chlapeček nebo 
holčička. 

Celá výstava vznikla v Olo-
mouci, ale v muzeu jí dali i ús-
tecký rozměr. Například tím, že 
jednu celou místnost věnovali 
nedávno zesnulému orangu-
tanovi Ňuňákovi. Další lokální 
prvky jsou ve výstavě šikovně 
skryté a bude na pozorných 
návštěvnících, zda je objeví. 
Chodba přiléhající k výstavě je 
vyzdobena fotografickou sérií 
Ptactvo Ústecka a Teplicka od 
Petra Válka. Veškeré texty jsou 
dostupné i v angličtině.    zu

Osmička: kurzy, které pomáhají 
Osmička Ústí poskytuje 

služby dlouhodobě nemocným 
a těžce zdravotně postiženým 
osobám, jejich rodinám a pe-
čovatelům. Klientům pomáhají 
dosáhnout maximální míry 
samostatnosti a nezávislosti 
při přesunu ze zdravotnických 
zařízení do domácího prostředí. 
Připravují klienty na to, co je 
vlastně čeká a jakým překáž-
kám budou muset denně čelit. 

„Letos jsme připravili projekt 
Pomáhat s lehkostí 2018, který 
pomůže řešit alespoň některé 
z problémů, aktuálních v do-
mácím prostředí. Vybrali jsme 
pět témat, která se ukázala jako 
zásadní. Každému tématu je 
věnován jednodenní kurz vede-
ný profesionály. Všechny kurzy 
byly sestaveny akreditovanými 
zdravotníky s dlouholetou praxí 
v terénu a pod záštitou odbor-
ného garanta. Zajímavostí je, že 
každý z kurzů obsahuje prak-
tickou část - například v kurzu 
věnovanému hygieně umyjí pod 
vedením instruktora figuranta 
na lůžku,“ popisuje Věra Kosová, 
ředitelka spolku Osmička Ústí. 

Připraveny jsou kurzy ob-
sluhy inzulínového pera, péče 
o permanentní močový katetr, 
provádění základní hygieny 
na lůžku, zvládání stresových 

situací při péči o osobu blízkou 
a základních dovedností při 
péči o osobu s Alzheimerovou 
nemocí. Kapacita jednotlivých 
kurzů je 20 osob a přihlásit se 
můžete na webových stránkách 
osmicka-usti.cz nebo na telefo-
nu +420 774 441 046 u koordiná-
torky projektu.

„V současné době shání-
me finanční prostředky pro 
realizaci kurzů. V souvislosti 
s tím jsme oslovili několik 
sponzorských organizací a také 
požádali o dotaci Krajský úřad 
Ústeckého kraje. Doufáme, že 
budeme úspěšní a najdeme 
dost příznivců, kteří budou mít 
zájem podpořit dobrou věc. 
Pokud se projekt podaří úspěš-
ně realizovat a o kurzy bude 
zájem, můžeme je uskutečnit 
opakovaně a nabídku kurzů 
rozšířit o další aktuální téma-
ta,“ dodává ředitelka spolku 
Osmička Ústí.    zu

K Ř Í Ž O V K A lidová moudrost



Začalo promítat 50kino
Oblíbený 50bar, který se 

nachází v areálu Pedagogické 
fakulty UJEP, se stane jednou 
měsíčně dějištěm promítání 
zajímavých snímků a diskusí 
s hosty. Na jednom místě tak bu-
dou k dispozici chutné občerst-
vení, výborné nápoje a kvalitní 
dokumenty. Od února 2018 na 
Pedagogické fakultě UJEP vznikl 
filmový klub, který se jmenuje 
příhodně 50kino. Kromě toho, 
že má v plánu promítání zajíma-
vých snímků, slibuje i hodnotné 
diskuse s hosty. Premiérové pro-
mítání má 50kino již za sebou, 
uskutečnilo se začátkem února 
2018. Poctu prvního filmu si vy-
sloužil snímek z roku 2017 Hra-
nice práce z cyklu Český žurnál, 
který sledoval novinářku Sašu 
Uhlovou, když se nechávala za-
městnávat v nízkopříjmových 
zaměstnáních. Vyzkoušela si 
práci v prádelně, v drůbežárně 
nebo za pokladnou. Saša Uhlová 
se promítání osobně zúčastnila, 
a mohla tak po jeho ukončení 
přímo s hosty diskutovat o své 
zajímavé zkušenosti. V dub-
nu (4. dubna od 18:00 h) bude 
následovat snímek Slyšet oči-
ma (2016), který sleduje proces 
uznání znakového jazyka ofici-
ální řečí v Rakousku. Seznamu-

je s neslyšícími lidmi a jejich 
osudy. Jeho promítnutí bude ná-
sledovat diskuse s Milanem Ho-
lubem, tlumočníkem znakové-
ho jazyka, a Sylvou Přikrylovou, 
neslyšící učitelkou. Květnové 
promítání (7. května od 18:00 h) 
přinese snímek Plastová Čína 
(2016). Příběh desetileté dív-
ky, která ztratila své kamará-
dy, protože její rodiče se museli 
přestěhovat za prací v továrně 
na zpracování plastů. Červen 
(5. června od 18:00 h) bude ve 
znamení snímku Pište za svobo-
du (2010). Jedná se o unikátní 
dokument o cestě tří mladých 
lidí, kteří se snažili upozornit 
na porušování lidských práv 
malováním graffiti. Vstupné je 
zdarma.

 UJEP Ústí nad Labem

K O M U N I T Y
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Pětačtyřicet let 
v regionální archeologii

V ediční řadě Ústecké muzej-
ní sešity vyšel těsně před kon-
cem roku 2017 sborník k 70. na-
rozeninám Marty Cvrkové. Celý 
svůj profesní život pracovala 
jako archeoložka a kurátorka 
archeologických sbírek v Mu-
zeu města Ústí nad Labem. Na-
stoupila nejprve jako dokumen-
tátorka, později převzala celé 
oddělení a doplnila si potřebné 
archeologické vzdělání. Realizo-
vala řadu velkoplošných výzku-
mů v rámci celého okresu Ústí 
nad Labem a některé výzkumy 
rovněž publikovala. Jako vedou-
cí archeologického kroužku se 
věnovala i práci s dětmi. Spolu 
s několika dalšími nadšenci za-
svěcovala děti do práce na ar-
cheologickém oddělení a v létě 
s nimi jezdila na vlastivědný 
tábor, jehož hlavní náplní byl 
archeologický výzkum Pustého 
zámku. Jeho účastníci dodnes 
na tyto časy rádi vzpomínají. 
Jako dárek k životnímu jubileu 
i  poděkování za dlouholetou 
spolupráci připravili kolegové 
M. Cvrkové sborník věnovaný 
zčásti vzpomínkám a zčásti ar-
cheologické problematice seve-
rozápadních Čech.

 ZŠ Stříbrnická

Tvořivá a keramická dílna ústeckého Domu dětí a mládeže
V Domě dětí a mládeže 

pracuje Tvořivá a keramická 
dílna již více než 25 let. Za tuto 
dobu se z počátečního malého 
zájmového kroužku rozrostla do 
velkého oddělení, kde se nyní 
schází při keramické a výtvarné 
tvorbě více než 400 dětí i dospě-
lých. Účastníkům jednotlivých 
kurzů a kroužků je věnována 
individuální péče, zvláště děti 
jsou děleny do menších pracov-
ních skupin dle jejich schop-
ností. Vznikají tak krásná dílka, 
která dělají radost jim i jejich 
rodičům. Lektoři jednotlivých 
kurzů jsou zkušení pedago-
gové i odborníci – výtvarníci 
a keramici.

Zájmové kroužky a kurzy 
keramiky pro děti, 
mládež i dospělé 
jsou zaměřeny 
na volnou tvorbu 
- modelování, to-
čení na hrnčířském 
kruhu a příležitost-
ně i na odlévání ze 
sádrových forem. 
Účastníci se postup-
ně seznámí s celým 
postupem práce s kera-
mickou hmotou od vlastního 
zpracování hlíny, modelování, 
dekorování engobou, glazurou, 
barvami do syrové glazury, 

oxidy kovů až po vlastní výpal.  
V dopoledních hodinách navště-
vují keramickou dílnu kolektivy 
dětí z mateřských i základních 
škol. Těch projde v průběhu 
školního roku keramickou 
dílnou téměř 1500.

Keramická dílna je vybave-
na třemi elektrickými pecemi, 
sedmi elektrickými hrnčířskými 
kruhy, základními pomůckami 
a potřebami pro modelování. 
Pracujeme především z červe-
nicové hlíny, v menší míře také 
ze šamotových a porcelánových 
hmot.  Několikrát ročně pak 
probíhá výpal v experimentální 

peci na dřevo či v pi-
linách. Každoročně 
pořádáme dvě velké 
výstavy - vánoční 

v prosinci a závě-
rečnou o letních 

prázdninách. Ta 
se pravidelně koná 
v hradní minigale-
rii hradu Střekov 

a spolupracujeme 
při ní s dětmi ze 
Základní školy spe-
ciální, Pod Parkem, 

Ústí nad Labem.
Účastníkům jednotlivých 

kurzů a kroužků je věnována 
individuální péče, zvláště děti 
jsou děleny do menších pracov-

ních skupin dle jejich schop-
ností. Vznikají tak krásná dílka, 
která dělají radost jim i jejich 
rodičům. Lektoři jednotlivých 
kurzů jsou zkušení pedagogové 
i odborníci – výtvarníci a kera-
mici.

Práce s keramickou hlínou 
je formou aktivního odpočinku. 
Má kladné  terapeutické účinky, 
patrný je zvláště příznivý vliv 
na psychiku a odreagování se. 
U dětí podporuje rozvoj jemné 
motoriky, nenásilnou formou se 
učí trpělivosti,  klidu a soustře-
děnosti na práci, rozvíjí se jejich 
fantazie a kreativita.  Kroužky 
a kurzy keramiky jsou tak vhod-
né pro všechny věkové katego-
rie a pro účastníky bez ohledu 
na jejich výtvarné nadání. 

Modelování je vhodné i pro děti 
se specifickými vzdělávacími 
potřebami (děti s různými han-
dicapy, děti hyperaktivní atd.).

Kromě práce v keramické 
dílně spadá do tohoto oddělení 
i výtvarný ateliér. V dopoledních 
hodinách se zde schází výtvar-
ný klub seniorů, odpoledne 
a večer pak rozvíjí své výtvarné 
dovednosti děti i dospělí. Velký 
zájem je i o kurzy šití. Ty jsou 
určeny především dospělým 
účastníkům. Děti od 8 let pak 
mohou navštěvovat kroužek 
Tvořivá dílna, ty se zájmem 
o vaření a pečení pak kroužek 
„Muffinka“.

Nabídka tohoto oddělení je 
tak pestrá a určena opravdu širo-
kému spektru zájemců.    zu

K sousedům  
na lokomotivy

Tisíce nadšenců historické 
techniky a parních lokomotiv 
si během dubnového setkání 
přijdou v drážďanském 
Železničním muzeu na své. 
Vstupenka zakoupená na 
Setkání parních lokomotiv 
platí posléze i pro návštěvu 
Dopravního muzea, které se 
nachází v centru vedle kos-
tela Frauenkirche. Rámcový 
program Setkání parních 
lokomotiv bude tvořen i krát-
kými jízdami v soupravách 
s parními lokomotivami, pol-
ní dráhou a drezínou. Ulice 
Zwickauer Straße je vyhra-
zena pro stánky obchodníků 
a spolků, mající možnost se 
zde prezentovat a nabídnout 
nejen hračky, ale i nejrůznější 
výbavu a příslušenství sou-
visející s železnicí, modelář-
stvím a podobně.    zut

Kdy: 6.–8. 4. od 10:00 do 18:00
Kde: Eisenbahnmuseum Dresden, 
Zwickauer Straße 
Vstupné: 5 a 10 eur, pro děti 
2 eura, možnost rodinných slev

TIP  NA VÝLET
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ANDĚLKA
Kočička, mourovaná a bílou 
náprsenkou a ponožkami, 
místy rezavě prokvetlá, 
stáří jeden rok.

FIFI
Fena, kříženka s delší 
rozčepýřenou srstí, 
černá s bílou náprsenkou 
a bradou, výška 40 cm, 

stáří asi 10 měs. Fifi je odrostlé štěně 
veselé povahy, nemá základní výcvik 
a chodí ráda na procházky.

ÁRT
Pes, kříženec labradora, 
barva černá. Árta nabízíme 
k virtuální adopci, jeho 
majitel je dlouhodobě 

v nemocnici a Árt se vrátí zpět 
k páníčkovi.

TYZI
Kočička, barva černá, stáří 
2–3 roky. Tyzi se vrátila do 
útulku, protože v rodině, 
kde byla adoptována, měli 

holčičku, na kterou Tyzi útočila. Vzhledem 
k tomu je Tyzi vhodná pouze do adopce, 
kde nejsou žádné děti.

BÉĎA
Pes, kříženec jezevčíka černé 
barvy s pálenými znaky, má 
delší zvlněnou srst, výška 
40 cm, stáří jeden rok. Béďa 

je nekonfliktní, zpočátku trochu nedůvěřivý. 
U Bédi je potřeba počítat s tvrdohlavou 
náturou, která je typická pro jezevčíky, 
občas rád neposlouchá.

FINA
Fena, kříženka hladkosrstá, 
barva černá, výška 45 cm, 
stáří 1 rok. Fina se vrátila 
do útulku po půl roce 

s tím, že není čistotná, a proto je vhodná 
spíše k domku se zahradou. Finu nikdo 
pořádně nevychoval, proto je potřeba s ní 
zvládnout alespoň základní povely. Má 
ráda hodně pohybu.

ENIE
Fena, kříženka rezavé barvy 
s černým prokvetením, 
výška 40 cm, stáří 1 rok. 
Jedná se o mladou a velmi 

čipernou fenku, její nový majitel musí 
počítat s tím, že bude potřebovat hodně 
pohybu, protože pokud se nudí, ničí 
zařízení bytu. Spíše vhodná k domku se 
zahradou.

V Lukách 178/21, Ústí nad Labem 
tel.: 472 775 202, mobil: 733 126 101

C E N T R U M  P R O  Z V Í Ř A T A  V   N O U Z I  P Ř I  Z O O  Ú S T Í  N .  L .Boříme mýty o domácím násilí
Sociální pracovníci Inter-

venčního centra pro osoby 
ohrožené domácím násilím se 
často setkávají s mýty o domá-
cím násilí. Ty mají podobu růz-
ných tvrzení, která vystupují 
jako „zaručené pravdy“. I přes 
veškerou snahu odborníků 
řada mýtů ve společnosti do-
dnes přetrvává. Například že 
se domácí násilí týká jen nej-
nižších společenských vrstev 
anebo že příčinou domácího 
násilí je alkohol.

Fyzické násilí, psychické 
týrání, ekonomická kontro-
la, sexuální násilí, izolace... 
K domácímu násilí dochází za 
zavřenými dveřmi, interva-
ly mezi jednotlivými útoky se 
zkracují, agresivita zpravidla 
roste. Role jsou jasně rozdě-
lené – agresor hledá způsob, 
jak partnera ponížit. Osoba 
ohrožená domácím násilím 
– oběť ztrácí vlivem manipu-
lace, opakujících se útoků, 
velkého strachu – schopnost 
a možnost partnera opustit. 
Často jí k tomu nestačí vlastní 
síly, bez pomoci širší rodiny, 
známých, pomáhajících insti-
tucí, policie, soudu si ochranu 
a bezpečí není schopna zajis-
tit sama. 

Intervenční centrum nabízí 
osobám ohroženým domácím 
násilím  bezplatně  tyto služby: 
Bezpečný prostor pro sdělení 
vašich potíží, morální a emocio-
nální podporu, pomoc při hledá-
ní  řešení složité životní situace, 
problému, asistenci při vypraco-
vání písemných právních podá-
ní, rady s řešením majetkopráv-
ních záležitostí, podporu při 
kontaktech s Policií ČR, přestup-
kovou komisí,  pomoc při zajiš-
tění  krizového, azylového nebo 
utajovaného bydlení, zprostřed-
kování případné další pomoci  
navazujícími službami.    ic

Intervenční centrum
K Chatám 22, Ústí nad Labem
Tel.:  475 511 811
Web: www.spirala-ul.cz

KONTAKT



SVOZ OBJEMNÉHO ODPADU 

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 Ženíškova
22. 3. 2018: 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)
26. 3. 2018: 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
27. 3. 2018: 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
28. 3. 2018: 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
29. 3. 2018: sídliště Kamenný vrch | Kamenná, Nová
3. 4. 2018: Střekov, nad tratí od ul. Žukovova 
směrem na Děčín | Bří Mrštíků, Českých bratří, 
Jeseninova, Kojetická, Poděbradova, Poslední cesta, 
Rubensova, Škrétova, Truhlářova, U Krematoria
4. 4. 2018: 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
5. 4. 2018: 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
9. 4. 2018: 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
10. 4. 2018: Střekov, nad ul. Karla IV. směrem ke 
hradu | Ke Hradu, Ovčácká cesta, Sokolská, Tolstého
II. etapa, Osada, Brná
11. 4. 2018: Střekov, Osada za hradem | Březová, 
Jasanová, Koperníkova, Litoměřická, Malířský koutek, 
Na Čihadle, Na Zacházce, Průchodní, Slunečná, 
Svatojiřská, Topolová, Tizianova, U Řeky, V Ohybu
12. 4. 2018: 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)
16. 4. 2018: 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
17. 4. 2018: Sebuzín | Sebuzín
18. 4. 2018: Církvice | Církvice
19. 4. 2018: Svádov levá strana | 28.října, K Zátoce, 
Labská, Mezistanice, U Stodol, Vítězná
23. 4. 2018: Svádov pravá strana | Chotkova, Jana 
Želivského, Květinová, K Zámku, Pod Hradištěm, Pod 
Lesem, Sokolovská, Stezka, Svatojakubská, Za Tratí, 
Zelinářská
24. 4. 2018: Budov, Olešnice, Olšinky | Budov, 
Olešnice a Olšinky, Podlesí, Děčínská (od ČOV), Vítězná 
( Olšinky)
25. 4. 2018: Kojetice, Nová Ves | Kojetice, Nová Ves
I. etapa, Kočkov, Severní Terasa
26. 4. 2018: Kočkov, ul. Kočovská a do ní zaústěné 
ulice nad sídlištěm | Ke Kopečku, Kočkovská, Lužická, 
Průchozí, Severní, Slepá, Úzká cesta, V Úvozu
30. 4. 2018: Severní Terasa | Meruňková, Ořechová, 
Ovocná, Švestková, Višňová, Stavbařů
2. 5. 2018: Severní Terasa | Burianova, Herecká, 
Maková, Marvanova, Šípková, Voskovcova, Werichova, 
Zvonková
3. 5. 2018: Severní Terasa | Jana Zajíce, V Klidu, 
Větrná
7. 5. 2018: Severní Terasa | Gagarinova, Glennova, 
Oblá, Svojsíkova
9. 5. 2018: Severní Terasa | Ladova, Pod Parkem, 
Muchova, Sociální péče
II. etapa. Stříbrníky, Dobětice
10. 5. 2018: Stříbrníky | Jizerská, Šumavská, Orlická
14. 5. 2018: Stříbrníky | Br. Veverků, Na Louži, 
Pincova, Pod Hůrkou, Stříbrnická, Ve Strouze, V Rokli, 
Na Návsi, Na Vrstevnici
15. 5. 2018: Dobětice | Brandtova, Ježkova, 
Poláčkova
16. 5. 2018: Dobětice | Krajní, Nad Točnou, Oty Pavla, 
Pod Rozhlednou, Šrámková
17. 5. 2018: Dobětice | Kmochova, Nad Březnem, 
Rabasova
I. etapa, Mojžíř, Neštěmice
21. 5. 2018: J. Plachty
22. 5. 2018: Hlavní, Horní, K Haldě, Strážná, U Fary, 
Vodařská, Žitná
23. 5. 2018: Na Skalce, Peškova, Picassova
24. 5. 2018: Ryjická, Sibiřská
28. 5. 2018: Akátová, Dubová, Hluboká, Květinová, Na 
Výšině, Pod Úvozem, Sportovní, Zelená, Tři Kříže
29. 5. 2015: Jánského, Májová, Milešovská, 
Opletalova, Studentská, Turistická, U Radnice, Národní, 
Mlýnská, Seifertova, U Tonasa, Veslařská, V Ústraní, 
Železná
II. etapa, Krásné Březno
30. 5. 2018: sídliště Pod Vyhlídkou | Čechova, Ke 
Třem křížům, Obvodová, Rozcestí
31. 5. 2018: Krásné Březno ul. mezi Keplerovou 
a Krčínovou | Neštěmická (sídliště Pod Vyhlídkou), 
Keplerova, Na Rybníčku, Na Sklípku, U Pivovarské 
zahrady
4. 6. 2018: Krásné Březno | l. máje, Čelakovského, 
Družstevní, Erbenova, Husova, Hřbitovní, K Mlýništi, 
Karolíny Světlé, Krátká, Na Vinici, Podmokelská, 
Příkopy, U Potůčku, U Studánky, V Doubravě
5. 6. 2018: Krásné Březno okolo ul. Nový svět | 
Matiční, Na Břehu, Postranní, Růžová, Svádovská, Nový 
svět, Pekařská, Plavecká
6. 6. 2018 : Krásné Březno, ul. mezi Krčínovou 
a Neštěmickou | Anežky České, Dr. Horákové, 
Janáčkova, Jungmannova
7. 6. 2018: Krásné Březno, ul. Výstupní, Žežická 
a Neštěmická | Dvojdomí, Neštěmická 1 a 3, 
Přemyslovců, Žežická
11. 6. 2018: Krásné Březno, oblast mezi ul. 
Drážďanská a Přístavní | V Oblouku, Vojanova, 
Drážďanská, Křižíkova, Na Náspu, Na skládce, Přístavní, 
V Háji, Výstupní, Zolova

HARMONOGRAM SVOZU ODPADU
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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 | Otevřeno Út, St, Čt: 9–16 h.

podzimní 
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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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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. 2018.
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 1600 – 16.20 
Sebuzín: Sebuzínská, st. MHD 16.25 – 1645 
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

K A L E N D Á Ř  O D V O Z U  O D P A D Ů 

SATELITNÍ
DOTACE
Na montáž nové paraboly
jen za 300 Kč nebo naladění
karet FreeSAT 
tel.: +420 778 527 899
www.satelitnizpravodaj.cz

PALIVOVÉ DŘEVO
ŘEZANÉ A ŠTÍPANÉ

 720 589 550
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Sledujte aktuality  
na www.zitusti.cz



MC20180053

Jiří Krejčí ml.

Jiří Krejčí  
Marie Krejčová

• Vysoká úroveň komplexních realitních 
služeb

• Prodej a pronájem nemovitostí
• Správa pronájmu nemovitostí
• Výkup nemovitostí
• Vyhotovení tržních ocenění pro 

vyřízení dědických řízení aj.
• Zajištění právního a technického 

posouzení nemovitostí
• Poradenství v právní 

a daňové oblasti

Rozrůstáme se,  
a proto do našeho 

profesionálního týmu hledáme 
nové tváře na pozice  

 

ASISTENT/KA 
 REALITNÍ MAKLÉŘ/KA  

 
Možnost práce na HPP!

Požadujeme: příjemné vystupování, 
spolehlivost, dobré komunikační schopnosti,  

aktivní přístup, trestní i morální bezúhonnost, 
řidičské oprávnění skupiny B.

Váš životopis zasílejte na: info@sarto.cz 
Více informací na tel.: 605 254 384

Žižkova 722/67, 400 01 Ústí nad Labem

w w w . s a r t o . c z

RÁDI VÁS PŘIVÍTÁME V NAŠICH NOVÝCH 
REPREZENTATIVNÍCH PROSTORÁCH
NA ADRESE ŽIŽKOVA 722/67
400 01 ÚSTÍ NAD LABEM 
(LINKA MHD Č. 2, 19, ZASTÁVKA JAPEX)

OSLAVTE S NÁMI JIŽ 25 LET  
ČINNOSTI NAŠÍ SPOLEČNOSTI

František Krejčí


