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si velmi považuji
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ČISTÉ A BEZPEČNÉ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM
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POVRLY 
15/9 700 Povrlský kapr 2018

ZÁMEK VELKÉ BŘEZNO
15 a 16/9 Dny evropského dědictví
22 a 23/9 Zámek v květech – Jiříková slavnost

MUZEUM ČSLO VALTÍŘOV
22/9 2030 Světla nad bunkry

KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY 
MARIE V CÍRKVICÍCH 
29/9 1615  Hudební Církvice 2018

SKANZEN ZUBRNICE
20 a 21/10  Podzim na vesnici

PARK TGM STŘEKOV
22/9 1500  Zažít Střekov jinak

MOTO GARAGE CLUB
16/9 1400  Moto den hendikepovaým dětem

DOBRÁ ČAJOVNA 
17/9 2000  Music Tea
24/9 2000  Music Tea
29/9 2000  Čajoherák

LITERÁRNÍ KAVÁRNA
19/9 1700  Skupinové bubnování

MĚSTSKÉ SADY 
Do 30/9  každou neděli od 1400 do 1800 
  Malý Hamburk 
14/9 1500  Výtvarná dílna pod širým nebem

DŮM KULTURY 
29/9 1400  Grand Prix Ústí nad Labem 
30/9 930  Ústecký pohár
8/10 1900  Ani za milion 
15/10 1930  Vzhůru do divočiny
18/10 1930  Co takhle zpovědi

NÁRODNÍ DŮM 
13/9 2000  Audrey Martells
18/9 2000  Steve Clarke Trio
19/9 2000  The Plastic People of the Universe
22/9 2000  Stoletá diskotéka
24/9 2000  Ben Granfelt Band
5/10 2000  Tal Gamlieli Trio
19/10  XXII. Mezinárodní Jazz and Blues  
  Festival

ZOO 
15/9  Den hmyzu
6/10  Světový den zvířat
6/10  Den přátel zoo
27 – 30/10 Stezkami zoo

ČINOHERNÍ STUDIO
11/9 1000  Zkrocení zlé ženy
12/9 1000  Zkrocení zlé ženy
14/9 1700  451 stupňů Fahrenheita
16/9 1700  Ronja, dcera loupežníka
17/9 1000  Ronja, dcera loupežníka
18/9 1900  Děkujeme, že zde kouříte
21/9 1900  Pazour
23/9 1900  Howie a Rookie Lee
24/9 1900  Sirotci
26/9 1900  Maryša
27/9 1000  My děti ze stanice Zoo
28/9 1900  Paškál
30/9 1900  451 stupňů Fahrenheita

SEVEROČESKÉ DIVADLO 
11/9 1900  Casanova
13/9 1000  Péťa a vlk
16/9 1700  Cikánské kořeny/í
20/9 1000  Cikánské kořeny/í
21 a 22/9  26. Severočeská imunologická  
  konference
28/9 1900  Libuše
30/9 1700  Labutí jezero

HRANIČÁŘ
14/9 1830  Ústí beats 16
18/9 1800  O krajině 
18/9 1930  Léto
19/9 2000  Pris
21–23/9  Rodinný festival
25/9 1930  King skate
26/9 1930  Girls in (short) film
27/9 1930  Dan Přibáň – Velká cesta domů
28/9 2100  Venkolin a Johuš Matuš
16/10 1930  Na stojáka
28/11 1800  40 dní pěšky do Jeruzaléma

SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA 
13/9 1730  Listování: Kluk z kostek 
15/9 1400  Slavnostní setkání Severočeského  
  klubu spisovatelů u příležitosti  
  životního jubilea Ladislava Mušky 
18/9 1700  Netradiční putování po Bali 

MUZEUM 
Akce 
11/9 1700  Svět kachlových kamen s Jitkou  
  Šrejberovou
18/9 1700  Výstavou Milování v přírodě  
  s Václavem Beranem
19/9 1600  Muzeum čte dětem
19/9 1700  Osudové osmičky české historie VII.

K A M  V Y R A Z I T  N A  Ú S T E C K U
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Tip Jana Kvapila
Kulturu lze podle někte-
rých definic chápat jako 
vše, co prošlo lidský-
ma rukama. O sobot-
ním odpoledni 15. září 
mě tudíž jakožto navý-
sost kulturní počin láká 
úklidová akce „Ukliďme 
svět, ukliďme Ústí“ na Střižáku (sraz ve 
13:00 hodin na dětském hřišti nad Klíši). 
Jsem si naprosto jist, že si všichni účast-
níci doslova osahají tolik „kulturní výtvo-
rů“ (rozuměj: bordelu), že plný zážitek 
bude skutečně jen pro nejotrlejší fajn-
šmekry. A ti, kteří toho nebudou mít dost 
(anebo vlastně toho budou mít plné uši), 
se mohou přesunout na protější ústecké 
návrší, zvané Severní Terasa, kde budou 
moci v tamní komunitní zahradě „Žížala 
na Terase“ upadnout do limbu při posle-
chu hezké četby a praskání ohně. A ti, kte-
ří si s sebou přinesou spacák a případně 
i stan, nemusejí večer nikam spěchat.

 Jan Kvapil, Středohoří sobě
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v nových lokalitách 

6 měsíců zdarma
 ŘEKNĚTE SI O SPECIÁLNÍ NABÍDKU!

INTERNET
stabilní a rychlý

ZA 250
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Pivní soutěž končí 20. září
Už jen poslední dny zbývají 

do ukončení soutěže S Maz-
lem na cestách. Posílat foto-
grafie oblíbeného ústeckého 
piva na návštěvě v nejrůzněj-
ších koutech světa můžete už 
jen do 20. září na e-mail: info@
pivovarnarychte.cz. Každou 
fotografii opatřete popiskem, 
emailem, telefonem a jmé-
nem. Soutěží se o 100, 75, 50 
a 25 piv. Pravidelně bývá udělována i cena Pivovar Hotelu Na Ry-
chtě té fotografii, která se líbí pořadateli nejvíce. Pro foto lze po-
užít: Cestovní balení Mazel – Pet láhev Mazel – Džbán Mazel. 

Pivní gastro týdny startují v září
Od 21. září bude oblíbený gastro týden, kdy se budou podávat 

pokrmy z našeho piva. Zveme všechny příznivce tradiční kuchy-
ně na speciality vařené, marinované či ochucené rychtářským 
pivem. Podávat se bude pivní krémová polévka „Rychtářka“, 
steak z vepřové pečeně s jemnou pivní omáčkou, vykoštěné vep-
řové koleno pečené na pivu a jako dezert koláč z polotmavého 
piva Vojtěch. Gastro týdny začínají 21. září!  pr

25/9 1700  Kabaret U Ztraceného času
29/9 1700  Palmový olej, pralesy a orangutan
2/10 900 Mezinárodní den seniorů
Výstavy
do 28/10 Milování v přírodě
do 28/10 Severní Terasa nedokončená
do 30/9 Jitka Lewerentz – Obrazy
do 14/10 Svět kachlových kamen
do 31/12 Klaus Horstmann – Czech Dialog  
  s Časem
do 30/9 Pamětní deska dragouna Jordána



Ústí nad Labem – Radní schvá-
lili demolici osmnácti domů 
z dvacátých let minulého stole-
tí v ulici Na Nivách. Na zbourá-
ní vyčlenilo vedení města 16,5 
milionu korun bez DPH. Město 
domy a pozemky koupilo za 400 
tisíc od zadluženého majitele. 
Za stejnou částku získal domy 
bývalý majitel před lety od cent-
rálního obvodu. 

„Stavební konstrukce domů 
byla po dobu posledních dvaceti 
let nepřetržitě vystavena půso-
bení klimatických podmínek. 
Některé objekty byly zasaženy 
požáry, které zde založili van-
dalové. S ohledem na kritický, 
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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 Ceed. Kombinovaná spotřeba 3,6-8,2 l/100km. Emise CO2 98-188 g/km. *Reprezentativní příklad: cena vozu v pětidveřovém provedení Cool 1.4 CVVT 100k / 73 kW 374 980 Kč vč. DPH, část kupní ceny hrazená klientem: 131 243Kč 
(35 % z poř.ceny), výše uvěru 243 737 Kč, pevná úroková sazba: 5,17 %, RPSN: 9,1 %, 1.-47. měsíční splátka úvěru: 2 510 Kč, 48. splátka úvěru: 168 589 Kč, 1.-48. splátka havarijního pojištění (HAV) 622 Kč, pojištění odpovědnosti z 
provozu vozidla - povinné ručení (POV): 344 Kč, poplatek za poskytnutí úvěru: 0 Kč, celková částka k uhrazení (tzn. výše vypůjčené jistiny plus úroky a případné náklady související s úvěrem): 332 927 Kč, délka úvěru 48 měsíců, nájezd 
10 000 km/rok, HAV a POV pojištění - sazby platné u pojištovny Generali Pojišťovna a.s. při spoluúčasti 10%/10 000 Kč. Povinnost uzavřít smlouvu s pojišťovnou Generali Pojišťovna a.s. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní a může 
obsahovat doplňkovou výbavu. Pro bližší informace navštivte www.kia.com nebo kontaktujte svého prodejce Kia. Nabídka platí do 30.9.2018

Kia Víkend 15.-16.9.2018

INZERCE

Měla by být MHD zadarmo?

Lukáš Vlček  
26 let, ved. kompostárny  
Nic není zadarmo. 
Zaplatíme to v daních. 
Jsem pro, aby MHD bylo 
pro studenty a důchodce 

zadarmo, ale ostatní aby platili. Kdyby 
byla zadarmo, budou linky přeplněné 
a někteří budou jezdit sem a tam jen tak.

Tomáš Kubišta 
29 let, obchodník 
Jsem proti, ať jezdí 
zdarma senioři, ostatní ať 
platí. Jezdím autem každý 
den a jízdné zdarma mě 

nepřesvědčí k tomu, abych začal jezdit 
MHD. Udělá mi to radost, když pojedu na 
pivo, ale jinak mě to nepřemluví. Jízdné 
zdarma přiláká pouze cestující, které 
v MHD potkat nechcete.

Aleš Bárta  
43 let, pokladní  
Já nejsem zastáncem věcí 
zadarmo, neboť pokud je 
něco zdarma, většinou si 
toho lidé neváží. Nicméně 

jsem pro razantní snížení cen roční před-
platné jízdenky, protože ji máme dražší 
než v Praze. Toto zlevnění by motivovalo 
k tomu, zanechat auto doma a jezdit MHD.

Luděk Havel  
32 let, hudebník  
Zadarmo určitě ne. Spíše 
jsem pro propracovanější, 
čistší a častější kontroly 
přepravy nebo nástup 

předem ve všech linkách. Možná by byla 
vhodná i elektronická peněženka, jako je 
v Praze Lítačka či právě končící Opencard. 
Za služby se platit musí a ekologické trolej-
busy nejsou zadarmo. Dopravní podnik by 
měl více investovat do ekologických vozidel. 

A N K E T A

Žít Ústí, zpravodajský a servisní magazín pro oblast Ústecka  Datum vydání: 12. 9. 2018  Příští vydání: 3. 10. 2018 
 Uzávěrka inzerce a příspěvků: 25. 9. 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. Příspěvky v tomto vydání publikujeme na webových stránkách časopisu, neposkytujeme je jiným subjektům a identifikační 
údaje autorů příspěvků používáme jen pro ověření pravosti informací. Příspěvky označené Volby 2018 jsou placenou inzercí.

www.facebook.com/zitusti.cz

Ferrari už jede
Milova-

ný i ne-
náviděný 
Ústecký 
1/2Maraton 
je tady. 

Milova-
ný běžci. 
Protože je 
v Ústí neu-

věřitelná atmosféra i trasa, 
která raritně vede také che-
mičkou. Nechybí ruce na-
přažené k plácnutí – od dětí, 
dospělých i babiček a dě-
dečků. Městem zní píšťal-
ky, trubky, bubny i potlesk, 
který žene běžce k lepším 
výkonům. 

Milovaný, protože vzbu-
zuje u Ústečanů pocit pa-
triotismu, respektu, pýchu 
i hrdost na to, že tak pres-
tižní seriál závodů zamí-
řil do opomíjené metropole 
kraje pod Krušnými horami. 
Protože zlatá známka mezi-
národní atletické federace 
vábí do Ústí špičkové svě-
tové borce. A navíc, když je 
právě ten ústecký půlmara-
ton nazýván Ferrari v rámci 
celého seriálu, neboť běžci 
dosahují bleskurychlých 
časů. Jindy prázdné ulice 
města jsou plné bavících se 
lidí, a to je paráda.

Nenáviděný, protože za-
blokuje centrum pro auta 
i MHD. Půlmaraton hos-
tí Ústí jednou do roka a tu 
nenávist nemyslíme úplně 
vážně, ne? Za tu hrdost to 
přece stojí. 
 Gabriela Zlámalová

S L O U P E K
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havarijní stav bylo rozhodnuto 
provést demolici,“ říká mluvčí 
města Romana Macová.

Šest domů na pravé straně 
ulice by mohlo být zbouráno do 
března příštího roku a zbývají-
cích dvanáct na levé straně do 
března 2020. Po sanaci sklepů 
bude pláň vyrovnána s okolním 
terénem a zatravněna.

O dotaci na zbourání minis-
terstvo pro místní rozvoj město 
žádat nebude, protože by mohlo 
získat nejvíce 10 milionů korun, 
což by stačilo jen na zbourání 
části ulice. Navíc podmínky do-
tace určují, co by na zbouraném 
místě muselo být.  gz

Domy Na Nivách padnou k zemi 
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Soud odmítl žalobu lidí z ubytovny
Ústí nad Labem – Krajský soud od-
mítl žalobu sedmi občanů z Čes-
ké Lípy na město Ústí, které se 
mělo podle nich dopustit nezá-
konného zásahu nezajištěním 
adekvátního bydlení. 

„Žalobci se spolu s ostatními 
nájemníky museli vystěhovat 
z ubytovny Klíšská, protože jim 
skončila nájemní smlouva. V ža-
lobě se domáhali, aby soud vy-
slovil, že se město dopustilo ne-
zákonného zásahu, a požadovali 
vydání předběžného opatření, 

kterým by soud uložil městu po-
vinnost zajistit žalobcům ade-
kvátní náhradní ubytování od 
30. června 2018,“ říká mluvčí 
magistrátu Romana Macová.

Soud v odůvodnění uvedl, že 
žalobcům nenáleží právo na za-
jištění bydlení, natož aby zajiš-
tění tohoto bydlení bylo povin-
ností města. Nájemní smlouva 
byla mezi pronajímatelkou a ža-
lobci a město v tomto nájem-
ním vztahu nijak nefigurovalo. 
A to, že nájemní smlouva nebyla 

prodloužena, není vina města 
a z žádného zákona nevyplývá 
povinnost, že by město mělo za-
jistit žalobcům ubytování. 

Krajský soud také odmítl ná-
vrh na zrušení opatření obecné 
povahy, kterým město Ústí nad 
Labem vyhlásilo tzv. oblasti se 
zvýšeným výskytem sociálně 
nežádoucích jevů. V těchto lo-
kalitách nově příchozí nedosta-
nou doplatek na bydlení. Proti 
oběma rozhodnutím lze podat 
kasační stížnost.  gz

Koupaliště na Klíši 
bude v roce 2020
Ústí nad Labem – Ústečtí radní 
schválili vyhlášení podlimitní 
veřejné zakázky na zhotovite-
le venkovního areálu Plavecké 
haly Klíše za 90 milionů korun 
bez DPH formou veřejné aukce. 

„Rekonstrukce zahrnuje 
úpravu stávajících venkovních 
bazénů včetně okolních ploch 
s doplněním atraktivních prvků 
pro vodní hrátky. Součástí jsou 
i nové nerezové bazénové vany 
s vodními atrakcemi a bazéno-
vou technologií, objekty ošet-
řovny a pokladny, terasa – pa-
luba, brodítka, sprchy, sociální 
zázemí pro návštěvníky, záze-
mí pro plavčíky, dětský koutek 
a další,“ uvedla mluvčí ústecké-
ho magistrátu Romana Macová.

Rekonstrukce venkovní části 
by měla vytvořit pro návštěvní-
ky moderní rekreační zařízení 
navazující přímo na krytou pla-
veckou halu. Termín ukonče-
ní stavby je stanoven do konce 
března 2020.  gz
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Parkování v centru města bude dostupnější
Ústí nad Labem – Nové technolo-
gie zlepší podmínky parková-
ní ve městě. Moderní parkovací 
systémy se budou týkat parko-
viště pod Mariánskou skálou 
a Zanádraží. Město zmodernizu-
je vybrané parkovací systémy, 
které zajistí zobrazování aktu-
álních informací o obsazenosti 
jednotlivých parkovacích loka-
lit na proměnném dopravním 
značení.

„Parkování je v Ústí nad La-
bem stále velký problém. Proto 
usilujeme o co nejefektivnější 
využití kapacit, které jsou k dis-
pozici. A díky novému systému 
budou mít motoristé nejen ak-
tuální informace o možnostech 
odstavení svého automobilu, ale 
proměnné dopravní značení je 
bude k volným parkovacím ka-
pacitám i navádět,“ řekl náměs-
tek primátorky Jiří Madar.

V parkovacím domě Mari-
ánské garáže dojde k úplné 
obnově parkovací a odbavova-
cí technologie včetně kamero-
vého systému. Nový parkovací 

systém bude poskytovat online 
data o počtu volných parkova-
cích míst, číst a evidovat regist-
rační značky parkujících vozidel 
a přijímat platební karty. Umož-
ní také vzdálenou správu včet-
ně ovládání kamer. Nový sys-
tém instalovaný na závorovém 
venkovním parkovišti U Jelínka 
umožní mj. získávat online in-
formace o volných parkovacích 
místech na této lokalitě. 

V objektu parkovacího domu 
Zanádraží dojde k instalaci 

nových technologií, které za-
jistí vzdálenou správu systémů 
v Mariánských garážích a na 
parkovišti U Jelínka, získávání 
dat o obsazenosti těchto lokalit 
a jejich poskytování k zobraze-
ní na proměnných dopravních 
značeních včetně navigace do 
míst s volnou parkovací kapa-
citou. Toto proměnné značení 
bude ve vybraných lokalitách 
na třech přístupových trasách 
do Ústí nad Labem, a sice od Lo-
vosic, Trmic a Děčína.  gz

Lidé mohou rozhodnout, 
na co dá město peníze
Ústí nad Labem - Ústečané se mohou 
zapojit se svými návrhy do využití 
finančních prostředků z rozpočtu města. 
Město má připraveno pět milionů korun, 
o kterých rozhodnou obyvatelé. 
Návrh by se měly zaměřit především na 
vylepšování veřejných prostor. Návrh 
každého projektu musí podpořit alespoň 
patnáct dalších obyvatel a náklady na 
projekt nesmí přesáhnout 350 tisíc 
korun. Své návrhy mohou lidé prostřed-
nictvím vyplněného formuláře, písemně 
nebo elektronicky na magistrát posílat 
až do konce října.  gz

Z   R A D N I C E
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Ústí nad Labem – Rada města 
schválila výběrové řízení na 
stavbu přepážkového centra za 
téměř padesát milionů korun 
bez DPH. Na jednom místě si 
tak budeme moci pohodlně vy-
řídit záležitosti spojené s osob-
ními doklady nebo registrem 
řidičů.

Rekonstruovat se budou pro-
story současného registru vo-
zidel, bývalé kuchyně a jídelny 
včetně zázemí a skladovacích 
prostor v 1. NP a 1. PP jižního 
křídla budovy magistrátu. 

„Cílem je vytvoření moder-
ního přepážkového pracoviště 

Architekt Krejčí oslavil 
devadesátku
Severní Terasa – Devadesáté na-
rozeniny na konci srpna osla-
vil architekt Václav Krejčí. 
Muž, kte-
rý projekto-
val Severní 
Terasu. 

Když před 
55 lety archi-
tektonický 
tým Atelié-
ru 40 vede-
ný Václavem 
Krejčím, zví-
tězil v soutěži na toto sídliš-
tě, měl z toho radost, ale také 
starost. Při následné výstavbě 
se museli vypořádat s řadou 
úskalí. Vzpomíná například, 
jak bylo těžké uhájit velkoryse 
navržené zelené prostory mezi 
paneláky, konkrétně i park, 
který je dnes velkou chloubou 
obvodu. „Tehdejší mocipáni by 
na jeho místě radši viděli další 
byty,“ zasmál se pan Krejčí. 

Nechybí mu ani pracovní 
elán, mimo jiné se chystá k na-
psání již třetí knihy, po Mostě 
a Ústí ji chce tentokrát věno-
vat Teplicím.  gz

Mistr světa se vrací do ringu 
Ústí nad Labem – Do ringu se po 
více než čtyřech letech vrací 
bývalý profesionální mistr svě-
ta v boxu Lukáš Konečný. Čty-
řicetiletý ústecký boxer návrat 
v minulosti opakovaně odmí-
tal, ale nyní je všechno jinak.

„Dostal jsem nabídku a roz-
hodl jsem se ji přijmout. Urči-
tě nejde o peníze, ale spíše je 
to moje ješitnost. Myslím si, 
že na to ještě mám,“ řekl Ko-
nečný, který už jméno soupe-
ře zná, ví i termín a místo, kde 
návrat absolvuje. „Teď ještě 
nic neprozradím, ale brzy se to 
dozvíte. Ale už teď můžu říct, 
že budu boxovat proti zahra-
ničnímu soupeři,“ dodal dojatě 
ústecký boxer.

Ještě před svým návratem 
se Konečný představí v roli 
trenéra, a to 22. září na ústec-
kém galavečeru profesionál-
ního boxu Boxing Live v hale 
Slunety na Klíši. Vyvrchole-
ním bude duel o profesionální 
titul mistra světa, v němž se 
střetne ústecká rodačka Fabi-
ána Bytyqi s vyzyvatelkou De-
nise Castle z Anglie.  gz

Autobusy na Ústecku 
zajistí krajská doprava
Ústecko – Představitelé kraje 
a společnosti TD Bus (dříve Bus-
Line) dlouhodobě jednají o mož-
nosti, že převezmou pod kraj-
skou příspěvkovou organizaci 
Dopravní společnost Ústeckého 
kraje řidiče a také některé vozy 
v oblastech Děčínska a Ústecka.

„Společnost TD Bus potvrdi-
la, že bude dále zajišťovat na 
základě platné smlouvy provoz 
ve všech sedmi vysoutěžených 
oblastech. Od 15. září autobu-
sová doprava bude v oblastech 
Děčínska a Ústecka zabezpeče-
na prostřednictvím Dopravní 
společností Ústeckého kraje,“ 
říká krajská mluvčí Lucie Dose-
dělová.  gz

Půlmaraton zavře ulice 
a omezí dopravu v Ústí
Ústí nad Labem – Město se opět 
stane centrem běžeckého 
dění. V sobotu 15. září se bude 
konat už osmý ročník závodu 
Mattoni 1/2Maraton Ústí nad 
Labem. Závod, který je oce-
něn zlatou známkou kvality 
a který se již od začátku řadí 

mezi světovou elitu dálkových 
běhů. Letos se aktivně zúčast-
ní více než 6900 běžců z celé-
ho světa, z toho 3200 účastní-
ků dm rodinného běhu. To vše 
s sebou přináší určitá omeze-
ní v podobě dopravních  
uzavírek.  gz

Zbývající plochy, především 
v 1. PP, budou převážně sklady 
a archivy.  gz

pro centralizované odbavení 
občanů včetně zázemí a dal-
ších souvisejících prostor (kar-
totéky, sklady, archivy atd.), 
dále pak zabezpečení odpoví-
dajícího přístrojového vybave-
ní, zabezpečení informačními 
systémy, síťovými struktura-
mi,“ popisuje mluvčí ústec-
kého magistrátu Romana 
Macová.

Zrekonstruované prostory 
bude využívat správní odbor, 
oddělení správních činnos-
tí, oddělení osobních dokladů 
a evidence obyvatel, odděle-
ní registru řidičů, oddělení 

registru vozidel. Součástí bude 
i vstupní dohledové stanoviště 
městské policie a Czech Point. 

Brněnská 6:00–19:00; Děčínská 13:00–19:00; Hrnčířská 6:00–20:00; Hrbovická 13:00–19:00; 
Kekulova (úsek Tovární – Sklářská) 13:00–19:00; Kostelní náměstí 6:00–20:00; Malá 
Hradební 6:00–19:00; Mírové náměstí (od 15. 9.) zákaz zastavení 15. 9. od 22:00–16. 9. 
21:00; most E. Beneše 6:00–20:00; Národního odboje 13:00–19:00; Panská 6:00–19:00; 
Pařížská 6:00–19:00; Pivovarská 6:00–20:00; Předmostí (úsek Hrnčířská – most E. Be-
neše) 6:00–20:00; Revoluční (v úseku Panská – Tovární) 6:00–20:00; Střekovské nábřeží 
13:00–19:00; Textilní 13:00–19:00; Tovární 13:00–19:00; U Kostela 6:00–18:00; U Nádraží 
6:00–19:00; U Vlečky (až po ulici U Jeslí) 13:00–19:00; Velká hradební 6:00–19:00 (totéž i ve 
směru Revoluční – atrium magistrátu); Vítězná 13:00–19:00; Železničářská 13:00–19:00. 
Vjezd a výjezd z nadzemních garáží OC Forum omezen cca 14:00–16:00; bez omezení vjezd 
i výjezd od kruhového objezdu od Žižkovy ulice x Přístavní.
MHD 
Informace o změnách MHD naleznete na www.dpmul.cz, na informačním panelu před budovou 
dopravního podniku v Revoluční ulici, na zastávkách MHD – Hraničář, Divadlo, Revoluční, 
Mírové náměstí, Malá Hradební a Hlavní nádraží. V den konání závodu bude rovněž v provozu 
informační centrum + bezplatná informační linka 800 100 613.

ÚPLNÁ UZAVÍRKA 

Novinkou sezony je 
půjčovna bruslí
Ústí nad Labem – Už od prv-
ní zářijové neděle si můžete 
jít zabruslit na ústecký Zim-
ní stadion. Na ledové ploše 
haly startuje oblíbené veřejné 
bruslení. 

Novinkou letošní sezony je 
půjčovna bruslí pro děti i do-
spělé. Cena za vypůjčení jed-
noho páru je 40 Kč. 

Nedělní bruslení bude pro 
veřejnost vždy od 17:30 do 
19:00 hodin. Vstupné pro 
dospělého je 40 Kč, děti od 
120 centimetrů do 15 let a oso-
by nad 62 let zaplatí 15 Kč.  gz

Doplatky nebudou 
v celém městě
Ústí nad Labem – Město už nyní 
v některých svých oblastech 
omezuje vyplácení doplatku 
na bydlení. Podle usnesení 
rady chce magistrát opatření 
rozšířit na celé území měs-
ta. Podobnou žádost podaly 
i Trmice.

„Hlavním cílem je zame-
zení přílivu dalších sociálně 
slabých občanů a narušení 
obchodu s chudobou. Ve měs-
tě jsou problémy se spekula-
tivním skupováním bytů za 
účelem dalšího pronajímá-
ní, za ceny v místě neobvyk-
lé, kdy dochází k parazitová-
ní pronajímatelů na sociálně 
slabších skupinách obyvatel,“ 
říká mluvčí magistrátu Roma-
na Macová.

Sociálně slabé přivádějí do 
města spekulanti, kteří díky 
nim vydělávají na dávkách 
vyplácených státem za pře-
mrštěné nájmy. A města ne-
mají žádný jiný nástroj jak se 
tomu bránit.  gz
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Stavební společnost AZ SANACE a. s. se sídlem 
v Ústí nad Labem a dvacetiletou tradicí na trhu 
rozšiřuje svůj kolektiv o strojníky, vrtmistry 
a sanační dělníky. Nabízíme zajímavé mzdové 
ohodnocení od 150 Kč/hod., stabilní pracovní 
zázemí. Zaškolení, zvýšení kvalifikace, stravenky.

Více informací na tel. +420 730 545 876 nebo 
emailové adrese: michaela.srbova@azsanace.cz

Rozšiřujeme 
naše řady, 
přidejte se 
k nám!

V Ústí o zakázky firmy stojí
Ústí nad Labem – Konkurence zá-
jemců o veřejné zakázky měst 
v České republice klesá. V Ústí 
nad Labem je tomu naopak. Ve 
srovnání českých měst se Ústí 
dostalo na druhé místo. Je to 
oproti předchozímu období skok 
z 21. místa. Vyplývá to z analýzy 
společnosti EconLab, podle kte-
ré se konkurence o veřejné za-
kázky propadla o třetinu. Propa-
du odpovídá i tlak na nárůst cen 
prací. Proč by živnostníci volili 
složité formuláře a smlouvy ve 
veřejných soutěžích, když je prá-
ce všude dost a splatnosti faktur 
se dají domluvit rychleji a i s pří-
padnou zálohou.

„Jen ve stavebnictví proto le-
tos stát přijde o 17 miliard Kč. 
Nejmenší škody páchá pro-
pad ve městech, která zakázky 

vypisují chytře: Orlová, Ústí nad 
Labem nebo Karlovy Vary vypi-
sují zakázky ve vhodnou dobu, 
vhodnou formou a hlavně je 
kvalitně připravují,“ uvedl Jiří 
Skuhrovec, spoluautor studie.

„Je to příznivá zpráva. Doka-
zuje, že i přes různé útoky a zpo-
chybňování práce vedení měs-
ta a lidí, kteří se na veřejných 

zakázkách podílejí, se v této ob-
lasti městu daří. Je to výsledek 
tříletého úsilí, kdy jsme dokáza-
li systém zefektivnit a dosáhli 
jsme značných úspor,“ řekl první 
náměstek primátorky Jiří Madar. 
V období 2013–2015 přitom bylo 
město v tomto směru hodnoce-
no až na 21. místě.

Podle studie je rok 2018 z hle-
diska konkurence o zakázky 
nejhorším v posledních patnác-
ti letech. Vedle trhu stavebních 
prací pokračuje markantní pro-
pad i v lesnictví, nebo právních 
a poradenských službách. Příči-
nou je paradoxně ekonomický 
boom – firmy nemají zájem se 
hlásit o státní zakázky, když je 
všude práce dost. Dalším problé-
mem je někde i nekvalitní zadá-
ní veřejné soutěže.  gz

Zákaz pití na veřejnosti se ve městě rozšíří do dalších lokalit

Chabařovice – Pobočka ústecké-
ho Domu dětí a mládeže začne 
od 1. září fungovat i v Chaba-
řovicích. Zřízení pobočky 
v místní škole schválili ústečtí 
radní. Chabařovická radnice 
bude na provoz pobočky při-
spívat.  gz

Děti za kroužky už 
nemusejí dojíždět 

Ústí nad Labem - Radní schvá-
lili návrh vyhlášky o zákazu 
požívání alkoholických nápo-
jů na veřejném prostranství 
v lokalitách Skřivánek. Roz-
hodli tak na základě petice ob-
čanů, kteří žádali o vyřešení 

problematické lokality. „Úpra-
va je i v Zanádraží, kde měst-
ská policie eviduje nárůst bez-
domovců a narkomanů, kteří 
lokalitu využívají zejména 
pro konzumování alkoholu. 
– V Krásném Březně navrhla 

městská policie rozšíření stá-
vajícího místa se zákazem 
požívání alkoholu o část uli-
ce Janáčkova, Jungmannova 
a Krčínova,“ doplňuje mluvčí 
magistrátu Romana Macová. 
Navržena je i změna, která by 

umožňovala rozhodování o vý-
jimkách z vyhlášky příslušným 
městským obvodům, což by 
mohlo být zjednodušení admi-
nistrativy pro žadatele, kteří 
pořádají akce. Návrh je schvá-
len ministerstvem vnitra.  gz

Soud s komplicem 
vraha byl odročen
Ústí nad Labem – U ústeckého 
soudu byl odročen na říjen 
soud s komplicem vraha ze 
Střížovic. Muž je obžalovaný 
z toho, že se v lednu podílel 
na zavraždění manželů v za-
hrádkářské kolonii tím, že 
vrahovi pomáhal rodinu svá-
zat. Hrozí mu až 16 let věze-
ní.  gz
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ČISTÉ A BEZPEČNÉ
MĚSTO

Tomio Okamura 
předseda Hnutí SPD 
místopředseda PS PČR

Milan Anýž 
lídr hnutí SPD
statutární město ÚSTÍ NAD LABEM

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018

WWW.SPD.CZ INFO@SPD.CZ TOMIO_CZHNUTISPD
Zadavatel: SPD; Zhotovitel: SPD; Politické hnutí SPD

VOLEBNÍ PROGRAM
SPD ÚSTÍ NAD LABEM - Statutární město 

WWW.SPD.CZ INFO@SPD.CZ TOMIO_CZHNUTISPD

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

BEZPEČNÉ MĚSTO
-  intenzivní dohled a prevence v problémových lokalitách
-  efektivnější práce policie v ulicích
-  odmítáme do města cizí kulturní prvek neslučitelný s našimi tradičními hodnotami

PODPORA SLUŠNÝM OBČANŮM
-  podpora občanům pracujícím ve prospěch města
-  příspěvky jen těm, kteří si to zaslouží
-  zvýšená pomoc potřebným, např. seniorům, zdravotně postiženým, rodičům samoživitelům

PODPORA ŠKOLSTVÍ, KULTURY, SPORTU A ZÁJMOVÝCH ČINNOSTÍ
-  více prostředků do neprofesionálního sportu, kultury a zájmových činností, zejména dětí a mládeže
-  podpora předškolních i školních zařízení, se získáváním technických a pracovních návyků
-  více předškolních zařízení
-  odmítnutí inkluze jako prostředku snižování úrovně vzdělávání

KRÁSNÉ, ČISTÉ A ZDRAVÉ MĚSTO ZA MÉNĚ PENĚZ
-  zvýšený dohled a postih znečišťovatelům životního prostředí a vandalům
-  důsledná kontrola čistoty a úklidu města a ochrany přírodních zdrojů
-  navýšení počtu upravených zelených ploch, tam, kde je to možné

LEPŠÍ MOBILITA MĚSTA - ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ S PARKOVÁNÍM A STAVEM SILNIC
-  zřizování nových parkovacích míst a domů
-  omezení doby uzavírek a rozkopaných ulic jen na nezbytně nutnou dobu
-  koordinování oprav inženýrských sítí a komunikací do jednoho časového harmonogramu

MODERNÍ A FINANČNĚ STABILNÍ MĚSTO ŘÍZENÉ PRVKY PŘÍMÉ DEMOKRACIE 
TRANSPARENTNÍ, OTEVŘENÝ A VSTŘÍCNÝ ÚŘAD POD KONTROLOU OBČANŮ
-  neziskové organizace jen takové, které se zaměřují na práci pro potřebu města
-  projednávání zásadních rozhodnutí a problémů města formou otevřených diskuzí a referend
-  podpora rozumných a realizovatelných návrhů ve prospěch města
-  snižování zadluženosti města k docílení vyrovnaného rozpočtu
-  ukončení klientelismu firem prostřednictvím transparentních zakázek

PÉČE O OBČANY
-  zkvalitnit současný stav zdravotní a sociální péče
-  podpora zdravotních služeb, například v domech seniorů
-  podpora zájmových spolků a jednotlivců (zahrádkáři, chovatelé atd.) například formou 
   dlouhodobých pronájmů nebo odprodejů ploch určených k jejich aktivitám

Podnikání je o naplňování snů. 
Festival startupů se blíží
Ústí nad Labem – Technologické 
vychytávky, gastronomické dob-
roty, příběhy úspěchu i selhání 
začínajících podnikatelů anebo 
třeba rychlé rande na získání 
pracovní stáže ve startupu. To 
nabídne již třetí mezinárodní 
festival startupů Festup, který 
pod záštitou rektora univerzity 
Martina Baleje pořádá na půdě 
Pedagogické fakulty Univerzity 
Jana Evangelisty Purkyně v Ústí 
nad Labem Inovační centrum 
Ústeckého kraje.

Třetí ročník festivalu přive-
de 23. října 2018 do Ústí nad 
Labem úspěšné začínající i již 
zkušené firmy z celé republi-
ky i zahraničí. Ty v interaktiv-
ní podobě předvedou nejen své 
produkty a služby, ale podělí 
se i o své úspěchy a neúspěchy 
v přednáškové sekci Success & 
Fuckup Stories.

„Chceme ukázat především 
studentům na vysokých a střed-
ních školách, ale i širší veřej-
nosti, že podnikání je přede-
vším o realizaci vlastních snů 
a nápadů, svobodě, ale i odvaze. 

Věříme, že úspěšné příběhy, 
rady zkušených a možnost si 
vše osahat mohou mladé lidi na-
startovat. My jim pak v našich 
programech můžeme pomoci 
s praktickou stránkou podniká-
ní,“ vysvětluje Tereza Váňová, 
event manažerka Inovačního 
centra Ústeckého kraje (ICUK).

Na studenty a zájemce o pod-
nikání čeká například generátor 
nápadů, který pomůže rozvinout 

Minimální mzda 12 200 Kč se 
od ledna 2019 zvýší minimálně 
o tisícikorunu. Jaký je váš názor na 
minimální mzdu? 

V AZ Sanace, a.s., je minimální dělnická 
mzda stavebního dělníka více jak 
dvojnásobná než zákonem stanovená. 
Nedovedu si představit, že by za 
12 200 Kč měsíčně měl někdo vykonávat 
fyzicky namáhavou práci. Jinak kromě 
základní mzdy, která je v naší společ-
nosti cca 25 000 Kč měsíčně, proplácíme 
samozřejmě všechny přesčasy, odlučné, 
cestovní náhrady. S tím, jak roste 
kvalifikace našich lidí nabytá praxí u naší 
společnosti, pak samozřejmě narůstá 
i jejich mzda.
A vítán je u nás každý, kdo chce praco-
vat, a to i bez kvalifikace. I těmto lidem, 
tedy lidem bez jakékoliv kvalifikace, 
nabízíme mzdu již od 23 000 Kč mě-
síčně. Po zapracování se pak mzda auto-
maticky zvedá na 25 000 Kč měsíčně, při 
získání určitého profesního oprávnění 
pak ještě více.
Z toho vyplývá, že minimální mzdu 
považuji za nedostatečnou. U nás 
v AZ Sanace, a.s., se u dělnických profesí 
výrazně zákonem stanovené hranici 
vzdalujeme.  pr

Ing. Tomáš Novák, 
obchodní ředitel a člen představenstva 

stavební společnosti AZ Sanace, a.s.

O T Á Z K A  P R O

stávající a vytvořit nové nápady 
na podnikání. Ten, kdo již podni-
katelský záměr má, si ho může 
prověřit v soutěži byznys nápa-
dů. Vyhrát přitom může iPhone 
6s od hlavního partnera festiva-
lu České spořitelny. A protože se 
na festivalu bude prezentovat 
i mnoho startupů z oblasti gas-
tronomie, nebude chybět dobré 
jídlo a pití.

Festival vyvrcholí večer 
v 19.00 ústeckým dnem D s ná-
zvem Startup Go Grill. Jako 
již tradičně nabídne veřejné 
prezentace začínajících firem 
a projektů z podnikatelského 
inkubátoru Inovačního centra 
Ústeckého kraje před odbornou 
porotou a možnými investory. 
Tentokrát přibude i nová otevře-
ná kategorie pro začínající firmy 
z celého regionu.

Registrovat se na večerní Grill, 
workshopy či rychlé startupo-
vé rande se můžete zdarma na 
webu www.festup.cz. 
Pro návštěvníky, kteří se nechtě-
jí účastnit workshopů, je festival 
zdarma a bez registrace.  ok
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V Ústí nad Labem
posloucháme Sever

88.8 FM sever.rozhlas.cz

MediaConcept-ústí-červen.indd   1 4.6.2018   6:55:36

Na Ústecku je nejmodernější 
pracoviště nukleární medicíny 
Ústí nad Labem – Rekonstruk-
ce terapeutické části a příjmu 
a skladování radiofarmak Od-
dělení nukleární medicíny v ús-
tecké Masarykově nemocnici 
se sídlem V Podhájí je hotová.

Spolu s modernizovaným 
oddělením nukleární medicí-
ny chomutovské nemocnice je 
součástí Komplexního onkolo-
gického centra Krajské zdra-
votní, pod niž spadá pět ne-
mocnic v kraji, do něhož bylo 
doposud investováno více než 
půl miliardy korun. Nukleární 
medicína v Krajské zdravotní 
je tak nejmoderněji vybaveným 
takto specializovaným pracovi-
štěm v České republice. 

„Rekonstrukcí završujeme 
víc než tříletou obnovu všech 
pracovišť Komplexního onko-
logického centra Krajské zdra-
votní, které máme v Ústí nad 
Labem a v Chomutově. S vý-
znamnou finanční podporou 
Ústeckého kraje jsme do nich 
investovali více než 165 mili-
onů korun včetně DPH. Všem, 
kdo se na proměně těchto 

Jiří Novák, předseda předsta-
venstva KZ.

„Rozsahem přístrojové tech-
niky nukleární medicína v Kraj-
ské zdravotní nemá v České 
republice obdoby, a to ani na 
klinikách. Žádný z přístrojů 
není starší roku 2014. V provo-
zu jsou zde dva nové hybridní 
SPECT/CT, dvě nové spectové 
kamery, dvě kamery planární 
a jedna na srdeční vyšetření. 
Sedm gama kamer nemají ani 
ty největší kliniky nukleární 
medicíny v republice. Za tako-
vou podporu chci vedení spo-
lečnosti velmi poděkovat,“ řekl 
primář Aleš Chodacki.

Nukleární medicína je lé-
kařský obor, který slouží 
k diagnostice a léčbě pomocí 
izotopů, patří mezi neinvaziv-
ní vyšetřovací metody. Na roz-
díl od diagnostické radiologie, 
která je založena na anatomii, 
nukleární medicína umožňu-
je získávat informace nejen 
anatomické, ale hlavně o or-
gánových funkcích či metabo-
lismu.  gz

Ústí nad Labem – Více než dva-
náct tisíc korun je výtěžek z be-
nefičního blešího trhu v ús-
teckých Městských sadech. 
Tato částka poputuje do mo-
bilního hospice Masarykovy 
nemocnice.

Organizátorky akce se roz-
hodly podpořit dobrou věc a za-
pojit do pomoci co nejvíce lidí. 

„Na Mobilní hospic ústecké 
Masarykovy nemocnice bylo 
vybráno 12 255 korun. Moc 
děkujeme všem, kdo jste při-
šli a akci podpořili,“ vzkazu-
je jedna z organizátorek Anna 
Urbanová.

„Za celý tým mobilního hos-
pice bychom chtěli velmi podě-
kovat a ocenit velmi zásluž-
nou a nezištnou akci děvčat, 
která se setkala s takovým 
úspěchem. Umožní dovybavit 
náš tým dalšími dvěma poho-
tovostními batohy, se kterými 
sestřičky vyráží za pacienty do 
terénu,“ uvedla Jana Dušánko-
vá, lékařka, která pracuje již 
dvacátým rokem na Onkologic-
kém oddělení Masarykovy ne-
mocnice v Ústí nad Labem a je 
členkou týmu mobilního hospi-
ce, při jehož vzniku před čtyřmi 
lety stála.  gz

Blešák pomohl  
mobilnímu hospici

pracovišť podíleli, patří podě-
kování. Připomínám, že teď 
sice jedna etapa končí, ale další 
začíná – v příštím roce musí-
me obnovit jeden z lineárních 
urychlovačů. Jdeme dál,“ řekl 
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se narodil 10. 8. 1955. Žije v Sebuzíně. 
Je ženatý a má dvě dospělé děti. Je 
zastupitelem města Ústí nad Labem 
a druhé volební období zastupitelem 
kraje, kde je zároveň předsedou Výbo-
ru pro národnostní menšiny. 

Pavel Vodseďálek 
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Chceme lepší život pro obyčejné lidi
Zlepšovat společně s obča-

ny Ústí nad Labem a věnovat 
větší pozornost bezpečnosti, 
pořádku a zkvalitňování ži-
vota obyčejných lidí. To chce 
lídr kandidátky KSČM do za-
stupitelstva města Ústí nad 
Labem v říjnových volbách. 
„Snažím se pracovat a chovat 
se tak, abych se mohl každé-
mu občanu našeho města po-
dívat přímo do očí,“ říká Pavel 
Vodseďálek.

Jaký vztah máte k Ústí nad 
Labem?

Ústí je moje srdeční zále-
žitost. Sice jsem se narodil 
v Podkrkonoší v městě Semi-
ly, ale od dětství žiji v Ústí. 
Vychoval jsem tady dvě děti, 
mám tady spoustu přátel a ka-
marádů a rád bych se tady do-
žil spokojeného stáří.

Kde má město svoje plusy 
a mínusy?

Začnu těmi mínusy, přes-
to že jsme centrem kraje, 
jsme popelkou mezi podobný-
mi městy. Bohužel město bylo 
předchozími místními vládami 
zatíženo astronomickým dlu-
hem, který bude brzdit rozvoj 
ještě nejmíň deset let – platíme 
kolem 100 milionů ročně. Přič-
teme-li vůbec nejnižší daňo-
vou výtěžnost mezi krajskými 
městy, nemusíme hledat další 
příčiny. Chudé město, chudí 
lidé. Důsledkem je postupný 
odchod těch, kteří by měli to-
hle město v budoucnu budo-
vat a řídit. Na jejich uvolněná 
místa přichází mnohdy lidé 
bez kladného vztahu k městu, 
často takoví, kteří jen využijí 
nesmyslně nastaveného sociál-
ního systému. Plusem je, že se 
tady postupně objevuje skupi-
na lidí, kteří začínají prosazo-
vat nové pohledy na ústeckou 
společnost, a pěstuje se tady 
patriotismus. Část obyvatel si 
uvědomuje, že pro dobré mís-
to pro život bude každý Úste-
čan muset něco udělat. Jedním 
z receptů je volit patrioty, lidi 
obětavé, kteří chtějí pro měs-
to aktivně pracovat, ne se jen 
realizovat tlacháním v zastu-
pitelstvu, podáváním nesmy-
slných trestních oznámení 
a vyvoláváním hloupých afér. 
Samozřejmě město má obrov-
ský potenciál jako dopravní 
centrum, město se špičkovou 
zdravotní péčí, velmi dobrým 
školstvím, od sítě mateřinek 
přes základní a střední ško-
ly po stále se lepšící univerzi-
tu. Jsou tady léčivé termální 
prameny, hojně navštěvovaná 

ZOO, krásné okolí, Mila-
da, nedaleko krušnohor-
ská Telnice, Tiské stěny. 
Do Drážďan blíže než do 
Prahy. Městem a okolím 
prošly významné histo-
rické události. Chtělo 
by to poněkud vylepšit 
skladbu průmyslových 
podniků, aby i odborníci 
objevili Ústí jako město 
s perspektivou.

Co se díky vám podaři-
lo ve stávajícím voleb-
ním období prosadit?

Podařilo se nám roz-
hýbat kluby seniorů, 
vznikla Rada seniorů 
města Ústí n. L., která 
řeší nejrůznější pro-
blémy seniorů, včetně 
možnosti jejich pravi-
delného setkávání se v Domě 
kultury nebo zajištění bezplat-
ného vstupu pro seniory na ho-
kej, fotbal, basketbal a volej-
bal. Velký dík za to patří naší 
člence městské rady Květosla-
vě Čelišové, jež se zároveň za-
sadila o celou řadu potřebných 
věcí v sociální oblasti. Ale 
všichni naši zastupitelé pra-
cují aktivně v komisích, a tak 
se podařilo připravit materiály 
k navýšení financování sociál-
ních služeb, kultury a sportu. 
Mimochodem náš systém pod-
pory žákovských a mládežnic-
kých sportovců od nás kopíru-
jí další města. Iniciovali jsme 
zrušení poplatku za odpad. Pa-
tříme k podporovatelům měst-
ského, Severočeského divadla. 

KSČM je poprvé v novodobé 
historii města součástí vlád-
noucí koalice...

Ona to není koalice, je to 
křehké uskupení stran a hnu-
tí, které spolu drží proto, aby 
město fungovalo, aby mohlo za-
jišťovat potřebné investice do 
infrastruktury, plnilo rozvojové 
plány, vyrovnalo se s rozběhnu-
tými dotačními akcemi a hle-
dalo další příležitosti. Vznik 
tohoto uskupení byl vyvolán 
nutností udržet město v uspoko-
jivé kondici a bez rizik penaliza-
ce a dalších sankcí z případné-
ho neplnění dotačních aktivit. 
Popravdě nebyla to žádná pro-
cházka růžovým sadem, ale 
boj do posledního jednání. Je 
špatné, že řada zastupitelů bez 
ohledu na občany prosazuje své 
zájmy, své ambice více než nad 
zájmy občanů města. 

Iniciovali jste založení Rady 
seniorů města. Jak hodnotíte 
její dvouleté fungování?

V Ústí je více než 1200 or-
ganizovaných seniorů v růz-
ných klubech a podobných 
uskupeních. Chyběl koordinač-
ní stupeň a tím se stala Rada 
seniorů města Ústí n. L. Jsou 
v ní zástupci největších nebo 
specifických organizací. Při-
pravují společné akce, mají 
k dispozici i finanční prostřed-
ky z rozpočtu města, kterými 
mohou podporovat různé akce 
a aktivity. Jsou pořádány na-
příklad výtvarné výstavy, se-
nioři mohou cvičit, chodit na 
cvičení paměti, taneční kurzy 
apod. Pravidelně se pořáda-
jí kulturní akce, je k dispozi-
ci prostor v Domě kultury pro 
klubová setkání. Senioři Ústí 
mají volné vstupy na sportovní 
utkání, slevy v zařízeních měs-
ta. Město disponuje rozsáh-
lou sítí seniorských domovů, 
přesto je potřeba ještě větší. 
Jak bylo řečeno výše, sociální 
politiku a školství má v gesci 
naše radní. Návrh na odkou-
pení budov univerzity v Hoře-
ní ulici opozice nepodpořila. 
Měla se zde budovat moderní 
infrastruktura pro bydlení se-
niorů a mladých rodin. Snad se 
nám ještě podaří návrh znovu 
předložit a moc si přeji, aby 
opoziční zastupitelé byli k se-
niorům a mladým rodinám 
přívětivější. 

Podařilo se vám posunout le-
titý problém s „dírou“ na Mí-
rovém náměstí?

Popravdě řečeno, naši za-
stupitelé od začátku, kdy se 
v předchozích volebních ob-
dobích o tomto projektu hla-
sovalo, nebyli pro jakoukoliv 
zástavbu v tomto místě. Ho-
dilo by se sem parkové cent-
rum, leč náš hlas tehdy zanikl. 

Takže jsme usilovali 
alespoň o to, aby ten-
to bolavý zub města 
byl zdárně dokončen. 
U jednání s vlastníky 
se výrazně aktivizova-
la naše radní Květosla-
va Čelišová. V současné 
době probíhá stavební 
řízení a doufám, že se 
naplní sliby a dohody 
s investorem a že multi-
funkční dům bude brzy 
vybudován. 

Proč jste podpoři-
li vznik druhé ledové 
plochy?

Druhá ledová plocha 
už měla v Ústí nejmíň 
dvacet let existovat. 
Zlepší-li se kondice 
města, mohla by zimní, 

jednoduchá kluziště vzniknout 
postupně na dalších místech, 
třeba Krásném Březně, na Se-
verní Terase či na Střekově. 
Mimochodem, druhou ledovou 
plochu má stavět soukromý in-
vestor za své prostředky, roz-
počet města to nijak nezatíží.

A co byste chtěl prosa-
dit v následujícím volebním 
období?

Chceme MHD zdarma pro 
děti do 15 let, parkovací domy 
na sídlištích, levné bydlení pro 
seniory a rodiče samoživitele 
v Hoření ulici, vznik moderní-
ho aquaparku na Klíši, efektiv-
ní hospodaření města a hlavně 
skoncovat s jeho rozkrádá-
ním. Budeme rozvíjet cyklo-
dopravu ve městě, zavedeme 
free wi-fi na dalších místech 
města, zamezíme příchodu dal-
ších nepřizpůsobivých do Ústí. 
Chceme ekologickou obměnu 
trolejbusů, rozšířit kapacity 
mateřských škol, více stráž-
níků v ulicích a rozšíření ka-
merového systému, více míst 
v domovech a penzionech pro 
seniory nebo také vznik rekre-
ační zóny na Střížovickém vr-
chu. Budeme toto prosazovat, 
budeme-li mít důvěru a hlasy 
ve volbách. A o důvěru a hlasy 
všech Ústečanů stojíme.  pr
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Na festivalu i Laco Deczi
Ústí nad Labem – Fanoušci kva-
litní hudby už se těší na XXII. 
ročník Mezinárodního Jazz & 
Blues festivalu v Ústí nad La-
bem. Akce proběhne ve dvou 
dnech – 19. a 20. října v Národ-
ním domě. Přijede i uznáva-
ný trumpetista se specifickým 
humorem Laco Deczi & Cecu-
la New York. Nebudou chyět 

Černá i bílá labuť 
v divadle

Dům kultury bude 
patřit tanci
Ústí nad Labem – Tradiční sou-
těž ve společenském tanci 
v Domě kultury – 28. ročník 
Grand Prix Ústí nad Labem, 
se letos uskuteční 29. září od 
14:00 hodin. Finálový gala-
večer bude zahájen v 19:30 
hodin. Více informací o akci 
i o vstupenkách najdete na 
webu www.tanec-usti.cz.  zu

Do Ústí přijedou Kuklová a Langmajer
Ústí nad Labem – Zajděte si do 
Domu kultury na divadel-
ní komedii „Ani za milion“. 
V hlavních rolích se 8. října 
od 19:00 hodin představí Mi-
chaela Kuklová a Lukáš Lang-
majer. Vstupné je od 250 do 
350 korun. 

Jacqueline má za manžela 
anglického velvyslance, přes-
to je to Francouzka tělem, 
duší i původem. Má dvě děti 
a kufřík s milionem eur, kte-
rý je ochotna dát každému, 
kdo si ho zaslouží. Nenávidí 
venkov, samotu a obyčejnost. 
Lambert manželku nemá, 
utekla od něj. Zato má ná-
mořnickou duši a svůj maják, 
o který se stará čtyřiadvacet 

Ústí nad Labem – Ještě jste ni-
kdy nebyli na klasickém 
baletu Labutí jezero? Tak 
to napravte třeba 30. září 
v 17:00 hodin. Hraje se na prk-
nech Severočeského divadla 
baletní klasika „na špičkách“ 
vyprávějící severskou legen-
du o dívce Odettě proměněné 
v labuť, která si získala svou 
nesmrtelnost díky romanticky 
podmanivé Čajkovského hud-
bě. Kouzelná výprava s dopro-
vodem symfonického orchest-
ru ctí originalitu tohoto díla 
a přinese jistě pěkný zážitek 
nejenom vyznavačům tohoto 
žánru. Vstupné je od 100 do 
400 korun.  zu

Chci bohaté Ústí nakloněné seniorům a samoživitelům 
Bezpečné, prosperující, mo-

derní, nakloněné živnostní-
kům, přátelské k rodinám, 
samoživitelům a seniorům 
a zároveň hrdé na tradice. Ta-
kové by mělo být Ústí nad La-
bem podle bývalé poslankyně 
Gabriely Hubáčkové. Proto se 
rozhodla kandidovat v říjno-
vých volbách do ústeckého za-
stupitelstva za KSČM. 

Jaký vztah vlastně máte 
k Ústí nad Labem? 

Jsem patriotem tělem i duší. 
Chtěla bych, aby se Ústí sta-
lo městem opravdu krajským 
se vším všudy. S aquapar-
kem, s autobusovým nádra-
žím, zábavným centrem, chyt-
rým městem, kde je bezplatná 
wifi, kde si na jednom místě 
vyřídíte vše potřebné, měs-
tem bezpečným bez otřesných 
vyloučených lokalit a pozitiv-
ní diskriminace lidí, kteří ne-
chtějí pracovat, městem, kde 
na centrálním náměstí není 
spoustu let vykopaná jáma 
a nikoho to nezajímá… 

Prostě městem, které pro-
speruje, je bohaté, nakloněné 
živnostníkům, dobře se stará 
o své obyvatele a ti jsou hrdí 
na to, že právě tady žijí nebo 
podnikají. 

Kde má Ústí plusy a mínusy?
Plusem je úžasná poloha Ústí. 

Krásná krajina, kde je nevyuži-
tý potenciál v cestovním ruchu 
i ve využití nádherného labské-
ho nábřeží. Vadí mi neustálý zá-
pach ze střekovské části, velký 
počet nezaměstnaných, odchod 
vysokoškolských studentů z kra-
je, vyloučené lokality, rozpínání 
lokalit, které postupně ničí so-
ciálně nepřizpůsobiví obyvate-
lé, což devalvuje hodnoty bytů 
v těchto oblastech, kriminální 
jevy po setmění přímo v centru. 
Jsme takové zakleté město. 

Co považujete za největší pří-
nos vašeho působení ve sně-
movně pro Ústí? 

Kontakt na úřady a minister-
stva, které mám díky svojí pozici 
poslankyně, nám pomohly vyře-
šit spoustu rádoby neřešitelných 
problémů. Jedním z těch nejvi-
ditelnějších bylo asi zachování 
letecké záchranné služby. Pouze 
velkým a neustálým tlakem na 
ministerstvo zdravotnictví se 
nám s kolegy podařilo zacho-
vat ji ve stávající podobě. Přitom 
tady šlo o životy lidí. 

Jste stínovou ministryní škol-
ství KSČM. Co je ve školství 
největší problém?

Největším problémem je in-
kluze a nedostatek financí na 
asistenty. Přehršle papírování 
a administrativa, která neúměr-
ně zatěžuje školy. Roztříštěnost 
celé koncepce školství... Samo-
zřejmě, že prosazujeme bezplat-
né školství, včetně zajištění bez-
platného stravování ve školách.

Co byste chtěla prosadit pro 
Ústí v následujícím volebním 
období? 

Pokračuji v jednání s minister-
stvem životního prostředí o vy-
řešení zápachu z bývalé Setuzy, 
nadále jednám s ministerstvem 

školství, když se na mě obrace-
jí ředitelé škol, podporuji spol-
ky pro vylepšení jednotlivých 
obvodů. Prosazujeme dopravu 
zdarma pro děti, chceme skon-
covat s rozkrádáním Ústí, s jeho 
letitou zadlužeností, chceme 
rozšířit místa v mateřských ško-
lách, zachovat finanční podporu 
pro rodiče prvňáčků, investo-
vat a vybudovat důstojný aqua-
park, víceúčelovou halu, vymýtit 
z centra kriminalitu. Rozhod-
ně budu pokračovat v podpo-
ře ústeckých seniorů, kteří jsou 
díky mé mamince, naší radní, 
Květoslavě Čelišové, konečně 
v Ústí slyšet. Kandiduji, protože 
chci své zkušenosti z Poslanec-
ké sněmovny a kontakty využít 
ve prospěch Ústí. Narodila jsem 
se tady a nechci dál nečinně 
přihlížet, jak se na obyčejné lidi 
kašle.  pr

Gabriela Hubáčková se narodila 
28.1.1975 v Ústí nad Labem. Pro-
fesí učitelka, je bývalou poslankyní 
Sněmovny, zastupitelkou Ústeckého 
kraje, střekovskou zastupitelkou 
a zároveň stínovou ministryní školství 
KSČM. Je vdaná, má tři děti a mezi její 
koníčky patří historie, divadlo, knihy, 
sborový zpěv a tanec.

PROFIL

legendární britští Mungo Jer-
ry či charismatický americký 
bluesový zpěvák a kytarista 
Popa Chubby. Vstupné na prv-
ní den je 200 korun. Na druhý 
pak 300 korun. Za zvýhodněné 
vstupné na oba dva dny zapla-
títe 400 korun. Aktuální infor-
mace získáte na tel. 475 221 
025.  zu

hodin denně, sedm dní v týd-
nu. Miluje venkov, samotu 
a obyčejnost. Jeden druhého 

neznají, a kdyby vše bylo, jak 
má, nikdy by se ani nesetka-
li.  zu

VOLBY 2018
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Otec a syn Petružálkové
Autoškola DISK

Jsme patrioti a pracujeme pro město.
• VÍCE PARKOVACÍCH MÍST
• VÍCE DĚTSKÝCH HŘIŠŤ
• KVALITNĚJŠÍ SILNICE A UDRŽOVANÉ CHODNÍKY
• NOVÉ BYTY MÍSTO UBYTOVEN

Plníme sliby. Jde to!
Děkujeme za váš hlas.

VIZE 2022 #JDETO!www.ufo-usti.cz
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Josef Formánek: Starých přátelství si velmi považuji
Spisovatel Josef Formánek je autorem něko-
lika úspěšných knížek. Je také reportér a za-
kladatel cestovatelského magazínu Koktejl. 
Zážitky s alkoholismem a pobytem v léčebně 
popsal v knize Úsměvy smutných mužů, podle 
níž režisér Dan Svátek natočil film, ve kterém 
postavu spisovatele Formánka představuje 
herec David Švehlík.
Gabriela Zlámalová

Jste rodilý Ústečan, jaký 
máte k městu vztah?

Sentimentální. Narodil jsem 
se tady. Některá místa mi při-
pomínají dětství nebo první 
lásky. Žijí tu moji blízcí. Spo-
lu s kamarádem Miroslavem 
Urbánkem jsem tady ve svých 
jednadvaceti letech založil 
geografický časopis Koktejl. 
Potkávám tu spoustu známých 
tváří, které je pro mne pří-
jemné vidět. Mám tohle měs-
to rád.

A jaké máte pocity z Ústí 
vašeho dětství a z Ústí 
současného?

Mění se jako všechno. My-
slím, že od revoluce prokouk-
lo. Ale podivné tahanice okolo 
Hraničáře a Činoherního stu-
dia před lety mi připadaly jako 
návrat do neveselé předrevo-
luční éry.

Máte v Ústí nebo na Ústecku 
nějaká oblíbená místa?

Hrad Střekov, kostel Nane-
bevzetí Panny Marie s šikmou 

věží, vyhlídka na Větruši nebo 
čtvrť Klíše. A má nádherné 
okolí – malebné údolí řeky 
Labe, romantické Tiské stěny, 
krásné České středohoří...

Máte v Ústí stále kamarády 
a přátele?

Jasně. To se nikdy nezmě-
ní… Starých přátelství si velmi 
považuji.

Založil jste cestovatelský 
magazín Koktejl, kde jste dě-
lal dlouhá léta šéfredaktora. 
Jak na to období vzpomínáte?

Bylo to krásně bláznivé, 
ale též velmi hektické období 
plné stresu, kdy jsme s kole-
gy s nadšením objevovali svět, 
vlastní možnosti a hranice 
naší reportérské práce. Jsem 
rád, že se časopisu daří nadá-
le dobře. Musím ocenit práci 
současné šéfredaktorky Báry 
Slavíkové Literové a vůbec 
celé redakce, které se daří dr-
žet úroveň reportáží i fotogra-
fií v magazínu Koktejl hodně 
vysoko.

Jste také cestovatel. Byl jste 
na mnoha místech a máte 
možnost posuzovat a srov-
návat. Který navštívený 
kontinent či země má z vaše-
ho pohledu nejvíce tváří?

Indie, ale i Indonésie. Mo-
derní doba se vším všudy se 
tam proplétá s tisíce let starý-
mi tradicemi, vidíte tam nád-
hernou přírodu, ale i neuvěři-
telnou špínu měst, nehostinné 
kouty se střídají s malebný-
mi vesničkami, úrodné níži-
ny s vrcholky hor či náhor-
ních plošin nebo sopek, mísí 
se tam jazyky, náboženství… 
V obou zemích potkáte neuvě-
řitelné bohatství a chudobu, 
jediné, co je tam konstantní, 
že se v těch zemích na vás vět-
šinou úplně všichni usmívají 
a chovají se k vám jako k ci-
zinci přátelsky.

Určitě jste se setkal s do-
morodci, kteří vás oslovili 
nejvíce?

Mentawajci, žijící v dešt-
ném tropickém pralese na 
ostrově Siberut. Pro jejich ne-
změrný klid a nadhled, vnitř-
ní sílu, jež jim i přes zlomek 
majetku, než který máme my, 
a i přes obtížný život v džung-
li umožňuje radovat se z ma-
ličkostí a dennodenní útra-
py překonávat s úsměvem. 
Mám je rád pro jejich lpění na 
svých tradicích, svém pohle-
du na svět, svých šamanech, 
již jsou pro ně jak vizioná-
ři, tak léčitelé nebo i soudci 
v případných sporech a udr-
žovatelé jejich živé, originální 
kultury.

Cítíte se být víc spisovate-
lem, nebo cestovatelem?

Tím prvním. Cestuje každý, 
jen délky cest se u každé-
ho liší. 

A uměl byste sám 
sebe jako spiso-
vatele charak-
terizovat?

Cítím se 
díky psaní 
být napros-
to svobod-
ným člo-
věkem, 
který si 
píše, co 
chce, 
a jedi-
né, co 
od psa-
ní po-
třebu-
je, jsou 
emoce, 
které 
doká-
ží oživit 
skutečné 
vzpomínky, 
ať už vypra-
věče nebo čte-
náře. Protože 
bolest i radost 
prožíváme všichni 
stejnou, jen kulisy 
a doba se mění. 

Všichni si neseme svůj 
kříž a pro každého z nás je 
ten náš kříž stejně těžký. Od té 
doby se snažím, kohokoliv po-
tkám, k tomu druhému být las-
kavý, neboť nevím, s čím právě 
on ve svém životě bojuje.

Podle vaší knížky Úsměvy 
smutných mužů byl natočený 
film, jak se vám líbí?

Myslím, že se režisérovi Da-
novi Svátkovi a hercům poda-
řilo natočit silný film, s po-
dobnou atmosférou, jakou má 
kniha.

Vy ve filmu i sám hrajete?
Hraji maličkou roli, posta-

vu na druhé straně barikády, 
nedůvěřivého doktora Překo-
tila, který filmovému Josefovi 
a ostatním pacientům moc šan-
cí venku za zdmi protialkohol-
ní léčebny nedává.

Film se natáčel i v na-
šem kraji, jak na natáčení 
vzpomínáte?

Během natáčení filmu se 
odehrálo pár zvláštních ná-
hod... Jedna z nich byla, že když 
jsme v Kytlici měli točit pár 
zimních scén, měli jsme na to, David Švehlík (vlevo) při natáčení Úsměvů smutných mužů Na Rychtě s majitelem hotelu a pivovaru Martinem Prachařem (vpravo). foto: Karel Pech/Deník
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díky rozpočtu a vousům Davida 
Švehlíka, které si musel kvůli 
jinému projektu oholit, jeden 
jediný den. Předpověď byla, 
že ten den bude bez sněhu, na 
blátě. Doslova jsme se s reži-
sérem modlili, aby to dopadlo, 
ale brzo ráno, když jsem projíž-
děl Ústím, tak silně pršelo. Tak 
půlhodinu předtím, než jsme 
dorazili do Kytlice, začalo hus-
tě sněžit. Když jsme natáčení 
spokojení skončili a odnáše-
li filmařské náčiní do aut, tak 
zase začal sníh tát a padat ze 
střech...

Jedna ze scén se odehrává 
v pivovaru Na Rychtě... Byl 
jste u toho?

Ano byl. Zase zvláštní náho-
da… Mému nejlepšímu kama-
rádovi z dětství zavolal jeho 
kamarád Martin Prachař, ma-
jitel Rychty, jestli by nemohl 
na chvíli odběhnout z práce, že 
potřebuje narychlo zajistit pro 

barva: bílá

jídlo: krevety na 
karibský způsob

hudba: ticho 
přerušované tóny 
zenové flétny 
šakuhači 

číslo: 18

politik: Václav Havel

M O J E  N E J

se narodil 16. 6. 1969 v Ústí nad 
Labem. Je spoluzakladatelem časopisu 
Koktejl. Téměř třináct let působil jako 
jeho šéfredaktor. Díky práci procesto-
val více než třicet zemí světa, z nichž 
ho nejvíce ovlivnil ostrov Siberut. Dnes 
se věnuje výhradně spisovatelské 
činnosti. 

Josef Formánek 

P R O F I L

nějaké filmaře ještě 
početnější kom-

pars. Můj ka-
marád prý 

nevěděl, 
že to 

má 

být 
film 

podle 
mé knihy, 

ale z přátel-
ství k Martinovi 

tam šel. Když jsem tam 
dorazil já, viděl jsem zrov-

na, jak si David Švehlík, který 
mne ve filmu hraje, sedá proti 
mému příteli, neboť mu ho prý 
předtím režisér určil, aniž by 
toho komparsistu znal, že prá-
vě on mu bude hrát filmového 
kamaráda, protože mu to tak 
pocitově sedí... Lehce mne ten-
krát zamrazilo. 

Ale jak jsem říkal, takových 
náhod bylo víc. Třeba filmová 
kancelář beze mne jako jednu 
lokaci k natáčení vybrala čin-
žovní dům v Ústí, kde žije moje 
tchyně. Když jsme se štábem 
dorazili na plac, myslel jsem 
si, že se na mne domluvili, ale 
o tom, že tam žije maminka mé 
ženy, prý ve štábu nevěděl ni-
kdo a ona byla také překvape-
na, že mne vidí jít po chodbě 
okolo jejích dveří spolu s hluč-
nými filmaři o dvě patra výš...

Blíží se komunální vol-
by, za Ústecké fórum obča-
nů kandiduje váš dlouhole-
tý kolega ve vašem projektu 

cestovatelského magazí-
nu Koktejl a kamarád Rosťa 
Pech. Co na to říkáte? Vy-
mlouval jste mu kandidaturu, 
nebo ho podporujete?
(Smích) Ten kamarád z dět-

ství, o kterém jsem před chvílí 
vyprávěl, že hrál v komparsu, 
je právě Rosťa. Nejsem blázen, 
abych komukoliv cokoliv roz-
mlouval. Už dávno ostatním ne-
vnucuji svůj názor jako jediný 
možný a správný a už vůbec 
se nesnažím někomu dávat 
nevyžádané rady. Od toho 
to jsou volby, abychom si 
v nich každý sám za sebe 
svobodně zvolil. Dle svého 
vlastního názoru. A o Ros-
ťovi můžu říct, že to je se-
riózní člověk, na něhož je 
spolehnutí.

Co vy a politika, sleduje-
te ji? Nechystáte se také 
kandidovat?

O tom nepřemýšlím, ne-
boť politiku zas tak aktivně 
nesleduji.

Na čem v současnosti 
pracujete?

Abych byl nejen pro své blíz-
ké opravdu laskavý člověk.

Určitě máte ještě mnoho plá-
nů v profesním nebo sou-
kromém životě, prozradíte 
nějaké?

Jako věřící člověk ctím tu 
známou větu, že když chceš po-
bavit Boha, stačí ho seznámit 
se svými plány… Proto už moc 
neplánuji a spíš beru to, co ži-
vot přináší. Nové šance, situace 
i řešení. Učím se přijímat.

Oporou je mu manželka foto: archiv JF
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Všestranný sportovec Stanislav Ehnert slaví 90
Stanislav Ehnert se 17. září dožívá významného jubilea. 
V roce 1949 přestoupil z divizní Hvězdy Trnovany do Ústí nad Labem, které žilo kopanou. 
Nádherné chvíle prožíval v letech 1952 a 1956–1959 v prvoligovém dresu Armaturky Ústí. 
Čekala jej však vojenská služba v Chebu. Vojenské mužstvo kopané mělo slušnou úroveň 
a po zdařilé kvalifikaci bojovalo o mistra armády. Po prohraném finále v Brně byl převelen do 
ATK Praha (nyní Dukla).
Pod trenérem Karlem Kolským se připravovalo 60 prvoligových fotbalistů, ze kterých řada 
oblékla dres národního mužstva: Pažický, Dolejší, Hertl, Pluskal, Novák, Masopust, Pavlis, 
Jankovič. Dnešní oslavenec odehrál v ATK 34 zápasy a byla autorem 17 branek. Rád vzpomí-
ná na vítězné utkání s Honvédem Budapest v Bratislavě.
Po skončené vojenské základní službě sehrál posledních šest prvoligových zápasů v triku 
Spartaku Ústí, ale ligová příslušnost se nezachránila. Prožil 5 let s košíkovou a stejný čas 
byl obráncem hokeje. Stihl se oženit a s turisty prochodili Krušné hory. Hana byla platnou 
hráčkou logových košíkářek. Sjednávala lyžařské pobyty na horách pro oddíl, nádherných 10 
let se sjezdovalo na Chopku.
Kopaná prožívala bouřlivé období, postoupila do druhé ligy a v roce 1958 byla opět mezi elitou. Uhrála 20 bodů, které na záchranu nesta-
čily. Chyběl jeden bod! V klubovém hospodaření došlo k řadě nesrovnalostí, přední funkcionáři byli vzatí do vazby a mužstvo se rozpadlo: 
Vojta do Sparty, Píša do Bohemians, Majer Fr. do Brna, Weighert do Teplic a Ehnert se Svobodou do Chemičky. Díky jejich výkonům se 
za dva roky hrála II. liga i na Klíši. V roce 1963 se v krajském tisku objevily první sportovní snímky s referáty, jejichž autorem byl Ehnert. 
S fotopřístrojem byl činný 28 let. Honba za fotbalovým míčem pokračovala v soutěži neregistrovaných za ZPA Střekov a vyvrcholila 
startem za mužstvo hudební skupiny Fešáci, vedené Michalem Tučným. Kolektiv s kapitánem Ehnertem rozdával fotbalovou radost 15 let 
po celé republice.
Zimní období bylo zasvěceno běžkám a startům ve veřejných závodech. Jméno Ehnert se třikrát objevilo na startovní listině Jizerské pa-
desátky, třikrát Krušnohorské padesátky a čtyřikrát s partou Po hřebenech Krkonoš. Na oslavu svých padesátin stanul na startu Finlandie 
75 km v Lahti ve Finsku a další roky postupně na Dolomitenlaufu 60 km v Lienzu v Rakosku, v Cavalese 70 km v Itálii závod Marcialonga, 
dlouhý König Ludwig Lauf 90 km v Oberammergau v Německu a poslední Engadinlauf 42 km ve Sv. Mořici ve Švýcarsku. Nový ředitel 
banky v Ústí n. L. odmítl uhradit startovné v devizách na dalších závodech.
Změnou zaměstnání do profese vychovatele a sporťáka došlo na další sportovní disciplínu: vodáctví. S učni z Tábora a Teplic se pravidelně 
sjížděla na kánoích kouzelná řeka Lužnice. Vodácká maturita se skládala neuvěřitelných dvacet let na trase Suchdol – Bechyně.
Důchodový věk byl přivítán s tenisovou raketou. Do Ústí n. L. dorazila skupina seniorů TCW z Frankfurtu n. M. Fotograf Ehnert byl v pohoto-
vosti, splnil funkci tlumočníka a průvodce a uplatnil se i jako hráč. Byl nominován na odvetné střetnutí ve Frankfurtu n. M., kde s ním vedení 
TCW sjednalo pracovní podmínky do role správce s manželkou Hanou. Pražská ambasáda schválila pobyt na jeden rok. Přivítání bylo velko-
lepé: start se seniory na Ibizu! Za příkladnou pracovitost se pracovní poměr protáhl na 13 let. Hana se stala platnou hráčkou seniorek. Oddíl 
postrádal krytou halu, takže v zimní přestávce bylo možné s rodinou pobýt na lyžích v Rakousku, Itálii, Švýcarsku nebo Francii.
Archiv města Ústí n. L. vydal v roce 2006 jeho knihu Arma do toho popisující zlatý věk kopané z období 1949–1959.
Stejně jako nástup, tak i rozluka s oddílem TCW byla bezvadná. Proběhla na lyžích v horském středisku Zermatt pod Matterhornem. Doma 
byl očekáván na úpravu kurtů Průmyslové školy a po 4 rocích do svých 85 let pečoval o provoz v novém areálu ve Všebořicích. Oporou mu 
byla rodina – Hana, dcera Katka a vnuk Jakub. Zůstal pracovitým, skromným a příkladným kamarádem s přezdívkou Dělník.
V prosinci 2014 byl na slavnostním zasedání FK Ústí n. L. jmenován jako první sportovní legendou a osobností v síni slávy.
Ke gratulantům se připojuje i Žít Ústí.  steh / Na fotografii Stanislav Ehnert s Josefem Masopustem. Foto: archiv SE

N A P S A L I  J S T E

Zveme vás na oslavu 25 let 
našeho sdružení a jak jinak než 
s parním provozem se zajíma-
vým programem 22. a 23. září. 
Poprvé se zatopí kotel parní vo-
dárny na Střekově. Po příjezdu 
na nádraží na vás čeká zajímavý 
program. V sobotu i v neděli po 
příjezdu každého vlaku do Zu-
brnic proběhne divadelní před-
stavení s železniční tematikou. 
Dále si nenechte ujít v sobotu 
v 9:45 na nádraží Velké Březno 
vystoupení dětských mažoretek. 
V 10.45 budeme mít tu čest si 
poslechnout vystoupení ústec-
kého harmonikáře Petra Lüftne-
ra. Těšíme se na vás.

 Zubrnická museální železnice

Senioři a děti jezdí v MHD za 4 korunyV Zubrnicích  
budou slavit

Ústečtí Blades hledají 
třeba právě tebe

Nejstarší klub amerického 
fotbalu v Ústeckém kraji, vítěz 
druhé ligy ČAAF a účastník nej-
vyšší ligy amerického fotbalu 
Bitters ligy ČAAF hledá právě 
tebe! Hledáme posily do senior-
ského týmu mužů od 17 let, ju-
niorského týmu mužů od 15 let, 
a také děti od 11 let – smíše-
ný tým bezkontaktní varianty 
(flag football). Nábor se usku-
teční 16. a 23. září od 18:00 do 
19:00 hodin v Městském sta-
dionu Ústí nad Labem na hřišti 
s umělou trávou. 

 Blades Ústí nad Labem

Letohrádek Milešov

Zamířili jsme do malebné kra-
jiny Českého středohoří, kou-
sek od městečka Velemín pod 
samotnou královnu Milešovku 
do vsi Milešov, kde se nedaleko 
zámku nachází tento krásný, leč 
zpustlý letohrádek. Byť vypa-
dá omšele, tak uvnitř je spousta 
krásných maleb. Avšak letohrá-
dek se místní snaží zachrá-
nit, každoročně proto pořádají 
i svébytný Festival v Milešově. 

 Středohoří sobě 

Zlevněné jízdenky i časové 
kupony na městskou hromad-
nou dopravu si v Ústí nakou-
pily stovky lidí. Výrazné slevy 
jízdného pro děti, studenty 
a seniory začaly v MHD platit 
od září.

Slevy platí pro žáky základ-
ních škol, středoškoláky a vy-
sokoškoláky do 26 let a také 
pro seniory nad 65 let. Zá-
kladní jednorázová jízdenka 
na 45 minut pro děti, mládež 
a seniory stojí pouze 4 koruny. 

Podobně se výrazně sníži-
ly i ceny časových kuponů. 
30denní kupon stojí 133 ko-
run (dosud 156 až 286 Kč) a za 
90denní platí tyto skupiny ces-
tujících 348 korun (dosud 423 
až 761 Kč).  gz
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MÁRFY
Pes, kříženec s delší 
srstí, základní barva 
krémová s bílým a černým 
prokvetením, výška 45 cm, 

stáří 2 roky. Márfy se dostal do útulku, 
protože se jeho majitel o něj již nemohl 
starat. Má rád děti, snese se s ostatními 
zvířaty a zvládá základní povel. Je spíše 
vhodný k domku se zahradou, kterou 
spolehlivě ohlídá.

MAJK
Pes, kříženec s hladkou 
srstí, základní barva černý 
s bílými znaky, výška 45 
cm, stáří 5 let. Je klidné 

a vyrovnané povahy. Majk přišel do 
útulku s Lejlou, nepere se s ostatními 
psy. Nejspíše byl zvyklý žít u domku se 
zahrádkou, kde se mohl volně pohybovat, 
protože neumí chodit na procházky na 
vodítku.

BÁRA
Fena, kříženka rezavé 
barvy s bílými prstíky na 
zadních nohou, výška 25 
cm, stáří 1 rok. Bára je 

mladá temperamentní fenka, která není 
ráda sama. Nepere se s ostatními psy 
a je vhodná i k dětem.

MATÝSEK 
Pes, kříženec s delší vlnitou 
srstí černé barvy s malou 
bílou náprsenkou, výška 
40 cm, stáří 4 roky. Matýsek 

je milý pejsek, byl zvyklý žít v bytě, je 
čistotný. Mates nemá rád jiné psy, musí být 
jako jediný mazlíček v rodině.

MAX 
Pes, kříženec rezavé barvy 
s bílou náprsenkou a prsty 
na nohou, výška 50 cm, 
stáří 4 roky. Max má 

statnou postavu a hodně síly, byl zvyklý 
žít na zahradě, kterou spolehlivě ohlídal. 
Má rád děti a snese se i s kočkami.

LUSY
Fena, hladkosrstá kříženka 
s delší srstí, barva černá 
s bílou náprsenkou, bílé 
prstíky a špička ocasu, výška 

45 cm, stáří 10 měsíců. Lusy je nekonfliktní 
fenka, nepere se s ostatními psy, chodí 
ráda na procházky a hodí se do sportovně 
založené rodiny.

Kontakt: 
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 .

Vzhledem k častým požárům a neskutečnému nepořádku, který ve Sklářské ulici 
vytváří místní obyvatelé, rozhodlo vedení města o instalaci kamery do uvedeného 
místa. Zde postupem času vznikla obří černá skládka, kde se pohybovali potkani 
a velké množství různého hmyzu a kde hrozil vznik hygienické katastrofy. Městská 
policie zde sice navýšila četnost pochůzkové činnosti, ale ani toto opatření 
nepřineslo kýžený výsledek. Dalším opatřením tedy bylo nainstalování otočné 
mobilní kamery, která monitoruje situaci ve vnitrobloku a přilehlém okolí a měla 
by zachytit případný požár již v samotném začátku. 

N O V Á  K A M E R A

Cyklotoulkami do Königsteinu
Cyklistická sezona je v pl-

ném proudu a mnozí hledají 
inspiraci v oblíbeném seri-
álu Cyklotoulky. Odvysíla-
né díly věnované Ústí nad 
Labem a okolí nyní doplni-
la nová trasa, jejíž těžiště je 
v obci Tisá. Oddělení cestov-
ního ruchu Magistrátu města 
Ústí nad Labem ve spolupráci 
s městským cyklokoordináto-
rem nechalo natočit nový díl 
Cyklotoulek, který je zamě-
řený nejen na městské tra-
sy a blízké okolí, ale také na 
další zajímavost v regionu. 
Skalní město v obci Tisá je 
unikátní přírodní památkou, 
která spadá pod Chráněnou 
krajinnou oblast Labské pís-
kovce. Cyklovýlet tohoto dílu 

byl zahájen v Ústí nad Labem, 
odkud se cyklisté nechali po-
hodlně vyvézt do kopcovité 
krajiny městským cyklobu-
sem. V obci Tisá ovšem krása 
a majestátnost pískovcových 
skal naláká cyklisty k pro-
hlídce a vydají se i s koly 
mezi miliony let staré forma-
ce. Cestou z osad Rájec a Ost-
rov společně volí jako cíl sas-
ký Königstein. Do městečka 
se známou pevností, kterým 
prochází Labská stezka, je 
to přibližně 15 km. Zpáteční 
cesta je zakončena v Cyklo-
centru města Ústí nad Labem, 
které je otevřeno denně až 
do večerních hodin a nabízí 
cyklistům řadu praktických 
služeb.
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PALIVOVÉ DŘEVO
ŘEZANÉ A ŠTÍPANÉ

 720 589 550
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NEŘEŠTE PŘECHOD
NA DVB-T2
NAMONTUJEME
VÁM SATELIT

tel.: +420 778 527 899
www.SATELITNIDOTACE.cz

na 2 televize s 2 přijímači
JEN ZA 300,- Kč!
využijte SATELITNÍ DOTACE

NEŘEŠTE PŘECHOD 
NA DVB-T2 
NAMONTUJEME 
VÁM SATELIT
na 2 TV JEN ZA 300 Kč! 

tel.: +420 778 527 899 
www.SATELITNIDOTACE.cz

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 
slevy

33%

22
letsl

av
ím

e

letní 
slevy

33 %
NOVĚ I E–SHOP

23
let

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.

SVOZ ODPADU ZE ZELENĚ VE VACÍCH 

Vaky pro svoz se budou vydávat od 15. do 19. října 
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).
Božtěšice, Bukov, Habrovice, Klíše, Skorotice, 
Strážky, Všebořice – Vaky s odpadem ze zeleně budou 
sváženy v týdnu od 26. 11. 2018.
Hostovice, Předlice, město-centrum, Skřivánek, 
Vaňov – Vaky s odpadem ze zeleně budou sváženy 
v týdnu od 3. 12. 2018.
Střekov, Kojetice, Nová Ves, Budov, Olešnice – 
vaky s odpadem ze zeleně budou sváženy v týdnu od 
12. 11. 2018.
Brná, Sebuzín, Církvice, Svádov, Olšinky – vaky 
s odpadem ze zeleně budou sváženy v týdnu od 
19. 11. 2018
Severní Terasa, Dobětice – vaky s odpadem ze zeleně 
budou sváženy v týdnu od 5. 11. 2018
Mojžíř, Neštěmice, Krásné Březno – vaky s odpadem 
ze zeleně budou sváženy v týdnu od 29. 10. 2018

SVOZ NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK 
KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Nebezpečný odpad bude převzat 1x za pololetí na 
označených zastávkách. Na vývěsce zastávek budou 
uvedeny časy příjezdu svozového vozidla. Odpad je 
nutno předat osobně zodpovědnému pracovníkovi.
Klíše - Bukov - Všebořice - Božtěšice - Skorotice - 
Habrovice - Skřivánek – datum svozu: 2. 10. 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: 16. 10. 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:  
30. 10. 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:  
13. 11. 2018 
Stříbrníky: Jizerská 16.40–17.00 
Severní Terasa: Gagarinova na parkovišti 17.10–17.30
Stříbrníky - Dobětice – datum svozu: 16. 10. 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: 
13. 11. 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

KALENDÁŘ ODVOZU ODPADŮ –  I I .  POLOLETÍ  2018

Cyklobus z Labské stezky na 
Severní Terasu jezdí zadarmo

V rámci projektu 
Zdravé město se stále 
můžete dopravit zdar-
ma cyklobusem z Lab-
ské stezky na Severní 
Terasu. Cyklobus jez-
dí vždy o víkendech 
a svátcích, a to až do 
30. září. Odjíždí ze za-
stávky Krajský soud 
dvakrát za den, a to 
v 16:30 a v 18:00 ho-
din. Další stanicí, kde 
budete moci nastoupit, je zastávka Divadlo. Zde se jedná dočasně 
o zastávku linek 57, 62 směr Západní nádraží. Výstupní stanice jsou 
následně Severní Terasa nebo Orlická.

Sledujte aktuality  
na www.zitusti.cz

PRODÁM DÍLY NA TYTO VOZY
Volkswagen  Golf II-V, 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, Felicia, Fabia I, Octavia I, II.

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

Telefon 720 589 550
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SOBOTA
13. ŘÍJNA

PONDĚLÍ
17. ZÁŘÍ

ÚTERÝ
18. ZÁŘÍ

PONDĚLÍ
24. ZÁŘÍ

SOBOTA
29. ZÁŘÍ

SOBOTA
6. ŘÍJNA

RYTÍŘI KLADNO

VHK ROBE VSETÍN
FRÝDEK-MÍSTEK
DUKLA JIHLAVA
ZUBR PŘEROV

LHK PROSTĚJOV
16:00

změna termínu vyhrazena!

www.SLOVANUSTI.cz

PŘIJĎ FANDIT 
SLOVANU!

18:00

17:00

18:00

16:00

16:00
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VIZE 2022 #JDETO!www.ufo-usti.cz

II

Program Ústeckého fóra občanů pro období 2018 až 2022
JDE TO BEZ PARAZITŮ A KORUPCE

■ DO ÚSTÍ JEN ZA PRACÍ A VZDĚLÁNÍM, NE ZA DÁVKAMI
■ HOSPODAŘENÍ PRO ROZVOJ A SPOKOJENOST OBČANŮ
■ NOVÉ BYTY MÍSTO UBYTOVEN
■ VÍCE SLUŽEB A VHODNÉHO BYDLENÍ PRO SENIORY 
■ INVESTICE DO KVALITY MĚSTSKÉHO PROSTŘEDÍ
■ PODPORA SPORTU, KULTURY A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT

■ Zavedli jsme omezení na výplaty doplatků na  
 bydlení. Došlo k uzavření dvou ubytoven a odchodu  
 desítek nepřizpůsobivých z města. Budeme pokračovat  
 v boji proti obchodníkům s chudobou. Zabráníme  
 zřizování účelových ubytoven pro umístění lidí na dávkách  
 z celé republiky.

■ Vykoupíme nemovitosti ve vyloučených lokalitách  
 a přebudujeme je na domy se startovacími byty  
 s přiměřeným nájemným pro mladé rodiny, seniory  
 a absolventy univerzity. Máme projekty a podpoříme  
 výstavbu kvalitního bydlení vyššího standardu,  
 například na Severní Terase.

■ Výrazně jsme oddlužili město, odstavili kmotry od koryt  
 a uspořili transparentností soutěží o veřejné zakázky  
 desítky milionů korun, abychom je mohli investovat  
 do infrastruktury a služeb pro obyvatele. Úspěšná  
 pravidla hospodaření chceme prosazovat i na úrovni  
 městských obvodů. Máme rozpracované, hotové a v řadě  
 případů již zahájené projekty.

■ Vybudujeme v krátkodobém horizontu nejméně  
 600 nových parkovacích stání, do roku 2022 celkem  
 až tisíc parkovacích míst.   

■ Dostavíme venkovní areál u plavecké haly na Klíši  
 včetně mnoha vodních prvků pro děti, a to do jara 2020.  
 Vznikne tak v Ústí  nový vodní svět.

■ Naplno využijeme potenciál řeky Labe. Budeme  
 nakupovat vhodné pozemky podél řeky pro další rozvoj  
 města v centru, na Střekově, ve Vaňově a na dalších  
 místech. Vybudujeme mola a přístaviště malých lodí  
 v prostoru za Zanádražím, vytvoříme  klidovou zónu  
 pro obyvatele Ústí nad revitalizací přístavu v Krásném  
 Březně, podpoříme vybodování přístaviště v Brné  
 a dokončíme projekt oživení střekovských břehů  
 pro rodinnou relaxaci, sportování a komunitní aktivity.  
 Budeme podporovat říční přepravu a vodní sporty.  
 Dlouhodobou vizí je přístav na dolním toku Bíliny  
 s propojením na jezero Milada.

■  Vrátíme ústecké ZOO její lesk a věhlas, zajistíme rozvoj  
 ZOO dle zpracovaného plánu dvaceti až třiceti miliony  
 korun ročně. Zahrada bude mít nová parkoviště a zázemí,  
 herní, občerstvovací a odpočinkové zóny.

■ Vybudujeme volnočasový areál na Větruši, postupně  
 s rekordně dlouhou bobovou dráhou, lanovým centrem,  
 herními prvky, minigolfem, běžeckými tratěmi, dětskými  
 hřišti a mnoha atrakcemi.

■ Zpřístupníme Střížovický vrch pro cyklistiku a další  
 sportovní a volnočasové aktivity Ústečanů.

■ Zavedli jsme a v dalších letech zachováme svoz odpadů  
 pro občany zdarma.

■ Zavedli jsme a zachováme příspěvek na slevy v MHD  
 pro děti, studenty a seniory, budeme zkvalitňovat  
 a modernizovat městskou dopravu.

■  Budeme postupně revitalizovat parky a veřejná  
 prostranství pro relaxaci, sport, setkávání komunit  
 a kulturní akce. Postavíme nové běžecké a bruslařské  
 dráhy, workoutová, padelová nebo street basketbalová  
 hřiště. Připravíme lokality pro odpočinek a klidné posezení  
 v parkových areálech.

■  Zajistíme stovky nových ubytovacích míst a bytů pro  
 ústecké seniory. Využijeme k tomu i rekonstrukce  
 nevyužitých budov.

■ Výrazně podpoříme seniory zajištěním dotované přepravy  
 k lékaři či pro léky a imobilním občanům umožníme  
 dopravu po městě prostřednictvím služby dopravního  
 podniku.

■ Poskytli jsme a budeme dál poskytovat seniorům zdarma  
 prostory Domu kultury na několik dnů v týdnu pro jejich  
 setkávání, zábavu, kroužky a besedy. Chceme nyní  
 v každém městském obvodě vybudovat komunitní  
 prostor pro setkávání seniorů. Dál se budeme řídit  
 doporučeními Rady seniorů pro zlepšení kvality života ve  
 městě, navýšíme dotace na aktivity seniorů.

■ Využijeme všechny dostupné a přínosné moderní  
 technologie pro zrychlení a zkvalitnění práce úřadů  
 a služeb pro obyvatele. Modernější a chytřejší by měla být  
 administrativa, systém parkování, městská doprava  
 a další služby.

■ Snížíme současnou výši daně z nemovitostí, která sice  
 přinesla o něco více peněz do rozpočtu, ale již několik let  
 odrazuje  investory od výstavby a podnikání v Ústí nad  
 Labem. Chceme zatraktivnit Ústecko pro potenciální  
 investory a nové obyvatele.

VOLBY 2018/PŘÍLOHA
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Naším cílem pří zavádění 
opatření obecné povahy (OOP) 
je také zamezit neustálému pře-
souvání nepřizpůsobivých oby-
vatel z problémových lokalit do 
čtvrtí, kde zatím žádné problémy 
nebyly. Obchodníci s chudobou 
operativně nakupují nemovitosti 
mimo vyhlášené oblasti. Zavede-
ní opatření na území celého měs-
ta takovým machinacím zabrání. 
Dokud bude náš sociální systém 
štědře a demotivačně nastaven, 
bude OOP jediným nástrojem 
obcí, jak alespoň trochu omezit 
obchod s chudobou.

Po červnovém uzavření dvou 
ubytoven opustilo Ústí několik 
desítek lidí. Navíc, krajský soud 
dal městu za pravdu a zamítl dvě 
žaloby na město. Konstatoval, že 
nejsme povinni shánět náhradní 
bydlení pro lidi, kteří nemají trvalé 
bydliště v Ústí nad Labem, a OOP 
je legální nástroj obce, jak regulo-
vat problémové oblasti. 

Opozice a některé neziskové organizace nás kritizují za údajně ne-
citlivý přístup k lidem, které provozovatelé ubytoven „vyhodí“ na uli-
ci v důsledku menšího zisku po zavedení OOP. Ale měli by kritizovat 
nepřehlédnutelný rozpor v ceně nájmu. Lidé dnes seženou standartní 
nájem za cenu okolo 5 000 korun, sociální spekulanti vybírají za méně 
kvalitní bydlení 15 000 korun. Je zjevné, do jaké kapsy doplatky na by-
dlení padají. 

Opozice nám vyčítá, že nečerpáme státní dotace na sociální by-
dlení. Nám ale vadí, že tyto dotace jsou podmíněné umístěním soci-
álních bytů do čtvrtí mimo vyloučené lokality, abychom integrova-
li i nepřizpůsobivé obyvatele do čtvrtí bez negativních jevů. Žádáme 
o odstranění této nesmyslné podmínky. Pokud na to stát nepřistoupí, 
budeme do obecních bytů pro potřebné investovat pouze městské 
peníze, protože nechceme rozšiřovat vyloučené lokality.
 Lenka Jaremová 

Nejsme necitliví, jen zásadoví

Abychom udrželi pracují-
cí a vzdělané lidi, mladé rodiny 
a všechny slušné občany ve 
městě, musíme řici NE řízené 
migraci lidí odmítajících pravidla 
soužití, kteří nemají k Ústí nad 
Labem žádný vztah a jsou ná-
strojem sociálního byznysu.

Chceme rozvíjet město 
a zachovat hodnotu domovů 
Ústečanů, proto budeme dál 
nekompromisně bránit přícho-
dům nepřizpůsobivých obča-
nů z celé republiky, naverbo-
vaných pro výběr příspěvků 
na bydlení, bez nabídky práce 
a bez respektu k sousedům.

Zavádíme opatření obecné 
povahy na celé město tak, jak 
už to udělalo Kladno, které už 
dnes hlásí prokazatelný pokles 
kriminality. Někteří politici, kteří 
před třemi lety plánovali v Ústí 
ubytování pro migranty z islám-
ských zemí,  a také neziskov-
ky nás osočují, že tak z celého 
města uděláme ghetto. Omyl. Naše opatření vede k omezení soci-
álně vyloučených lokalit.

Říkáme NE ubytovnám, které jsou otvírány cíleně pro lidi na 
dávkách. Celá staletí se do měst stěhovalo za prací. Žádné měs-
to v minulosti nezvalo do svých bran poutníky, kteří nechtěli pra-
covat a jen natahovali ruku. Chceme nabídnout nově příchozím 
za prací a vzděláním perspektivu života ve městě bez mnoha ne-
gativních jevů, ve městě, po kterém se můžete i večer bezpečně 
procházet. 

Nejsme populisté. Jen neob-
cházíme problémy a chceme je 
řešit. Ústí už nesmí být město 
pro parazity.  Sociální speku-
lanty, korupčníky nebo kmotry.
 Jiří Madar

Celá staletí se stěhovalo za prací

ÚSTECKÉ FÓRUM OBČANŮ
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UMÍME TO BEZ KORUPCE
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FÓRUM
OBČANŮ

VOLEBNÍ LÍSTEK

Léta jsem si říkala, že to přece není možné, co 
se děje v politice. A najednou jsem dostala příle-
žitost něco ovlivnit. Přišla jsem na to, že peněz je 
celkem dost, a kdybychom nespláceli přes 130 
milionů korun ročně za nesmyslné úvěry měst-
ských vlád z předchozího desetiletí, tak by těch 
peněz pro město bylo až až. 

Ale pozor! Do hry nesmí znovu vstoupit kmo-
tři se svými kamarády a korupční finty nesmí být 
na pořadu dne.  Nechci, aby Ústí bylo české Pa-
lermo. Možná, že to je hlavní poslání primátora. 
Některé strany to tak možná nemají a komunál-
ní politika je pro ně jeden ze zdrojů stranických 
příjmů. Ústecké fórum občanů takové není. Ti, co 
dávají peníze ,,ze svého“ na kampaň, také kan-
didují a chtějí pracovat pro město. Nepřistoupi-
li jsme na žádné výměnné obchody za podporu 
v kampani, protože bychom už den po volbách 
přestali být těmi normálními a svobodnými Úste-
čany, kteří mají svůj osud, úspěchy i neúspěchy 
ve vlastních rukou.

Dovolím si vás požádat o hlas pro Ústecké fó-
rum občanů ve volbách do zastupitelstva města 
a obvodů 5. a 6. října. Hezké dny a hodně štěstí.
 Věra Nechybová

Aby Ústí nebylo 
České Palermo

Jsem kandidující podnikatel. Podnikatel, který 
chce svůj občanský postoj a zájem o město a ma-
nažerské schopnosti projevit v komunální politice. 
Protože v Ústí jsem se narodil, chodil do škol a žiji 
zde. Proto mi není lhostejné, co se s Ústím stane. 
Nesmí se vrátit do čela žebříčku korupce a sociál-
ně vyloučených lokalit. Mám jednoduchý volební 
program. Střekov chci zbavit stálého a obtěžující-
ho zápachu z průmyslového areálu bývalé Setuzy 
a budu podporovat výstavbu obchodu a služeb 
v prostoru vedle soudu, protože na dvacetitisícový 
Střekov je jen jeden supermarket. Budu prosazovat 
oživení střekovských břehů sportovními a rekreač-
ními zónami s oddychovými lagunami a místy pro 
setkávání místních komunit. Do centra Ústí by se 
měl vrátit život i po osmnácté hodině, aby to neby-
lo město duchů. A chci se zasadit o důslednost při 
zachování čistoty města a vynucování pořádku.

Město by s podnikateli mělo být v partnerském 
vztahu, řešit s nimi rozvoj, zaměstnávání Ústečanů 
a podporu sportu, kultury a místních komunit. A při-
dám argument, proč volit Ústecké fórum občanů. 
Jsme a budeme pouze ústecké hnutí a Ústí je pro 
nás na prvním místě. 

 Martin Prachař

Střekov bez zápachu, 
centrum bez duchů 

Být na druhém místě v republice v hodnoce-
ní transparentnosti soutěžení veřejných zaká-
zek za poslední tři roky je pro Ústí nad Labem, 
samosprávu a státní správu skvělá zpráva. 
Spoříme 20 až 30 procent z cen zakázek a za 
poslední tři roky je to více než 150 milionů korun. 
Transparentní pravidla se opravu vyplácejí.

O to více nás mrzí, že stejná či podobná pra-
vidla nefungují na obvodních radnicích. Proč 
zde již čtyři roky nemají zápisy z rad i zastupi-
telstev a kontroly přicházejí na řadu chyb? Na-
příklad MO Neštěmice může zadávat výběro-
vá řízení do 250 000 korun pouze poptávkou 
jen u několika vybraných uchazečů. Malých 
zakázek tohoto typu se zadává mnoho a do-
chází k předražování.  Magistrát má hranici 
150 000 korun. Nejde o to, že na obvodech jsou 
v čele zástupci jiných politických stran, ale při 
dobré přípravě a větší transparentnosti mohlo 
celé město ušetřit další miliony korun. Městské 
obvody dostávají od roku 2015 každoročně více 
a více peněz do rozpočtu. Nyní cca 140 milio-
nů korun.  Takové peníze si už zaslouží dobré 
hospodáře. 
 Pavel Dufek

Transparentnost 
na všech frontách
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Představujeme projekt 
Vodního světa Klíše, který 
rozšíří nabídku koupání 
a relaxace v Ústí nad Labem.  
Je součástí naší programové 
VIZE 2022.

CELKOVÁ HODNOTA PROJEKTU 
120 milionů korun

LOKALITA 
Plavecký areál Klíše

STAV PROJEKTU 
Vypsána veřejná zakázka na 
zhotovitele

ZAHÁJENÍ STAVBY: 
Únor 2019

OTEVŘENÍ VODNÍHO SVĚTA KLÍŠE
Duben 2020

ATRAKCE A AKTIVITY 
Koráb, stříkací korály a ryby, 
masážní lehátka, lezecké stěny, 
široké skluzavky, houpací sítě 
a lehátka, vodní masáže, vodní 
číše, divoká řeka, houpací záliv, 
vodní stěna, občerstvovací 
stánky

Představujeme projekt 
Střekovského nábřeží 
v upravené verzi oproti 
původnímu návrhu. V roce 2014 
projekt zastavilo PRO!Ústí 
a město zaplatilo navíc 
zbytečně 500 000 korun. 
V naší Vizi 2022 a záměru 
oživení střekovských břehů 
tento projekt dotáhneme. 

CELKOVÁ HODNOTA PROJEKTU
35 milionů korun

LOKALITA
Střekov, prostor mezi železničním 
mostem a mostem Dr. E. Beneše

STAV PROJEKTU
Zahájení jednání

PŘEDLOŽENÍ ZASTUPITELSTVU
Jaro 2019

REALIZACE PROJEKTU
2021

RÁMEC
vyhlídky na tribunách, kavárna 
na terase, půjčovna kol 
a sportovního vybavení, veřejné 
toalety, mobiliář, herní prvky, 
nová zeleň, zpevněná plocha.
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Ústecké fórum občanů plní sliby voličům a chce dokončit smělé projekty
Před čtyřmi roky jsme poprvé 
žádali Ústečany o volební 
hlasy, díky kterým jsme získali 
dva mandáty a v obvodních 
zastupitelstvech dalších pět 
mandátů. Spory v koalici ANO 
a PRO!Ústí a rozpad týmu 
vítěze voleb nás přivedly 
k převzetí odpovědnosti za 
město a více než tříleté vedení 
města. I proto se nám, na 
rozdíl od jiných stran, podařilo 
naplnit náš volební program 
a splnit nebo plnit sliby 
voličům.

Řešení problémů s nepřizpůsobivými 
občany

Vyvinuli jsme tlak na provozovatele pro-
blematických ubytoven opakovanými kon-
trolami a postihy při zjištěných nedostat-
cích. Zavedli jsme poplatek z ubytovací 
kapacity a následně opatření obecné pova-
hy na více než dvacet problémových měst-
ských lokalit. V těchto lokalitách již nově 
příchozí lidé neměli nárok na doplatek na 
bydlení a obchodníkům s chudobou výraz-
ně klesly zisky. To v konečném důsledku 
vedlo k uzavření dvou ubytoven, odchodu 
několika desítek problémových nájemníků 
z města a zklidnění života v okolí ubytoven.

Ještě před začátkem komunálních voleb 
dojde k zavedení opatření obecné pova-
hy na celé Ústí nad Labem, aby obchod-
níci s chudobou neotvírali nové ubytovny 
v jiných lokalitách města a neumisťovali do 
nich další, většinou nepřizpůsobivé nájem-
níky s nárokem na doplatek bydlení.

Zrušení poplatků za svoz odpadu
Napravili jsme dluh předchozí politické 

garnitury, která výrazně zvýšila daň z ne-
movitosti s příslibem zrušení poplatků za 
svoz odpadu. Výnosy daní zahrnula do roz-
počtů, ale splnit slib zapomněla. Poplatky 
za svoz jsme zrušili až my a vy jste mohli 
ročně ušetřit stovky až tisíce korun.

Transparentní zakázky a boj s korupcí
Od počátku jsme nastavili jasná pravi-

dla soutěží o veřejné zakázky. Ušetřili jsme 
tak desítky milionů korun a získali si uzná-
ní i v republikovém srovnání. Vyplývá to 
z dlouhodobých analýz společnosti Econ-
Lab, která sleduje konkurenční prostře-
dí, transparentnost a efektivitu veřejných 
zakázek.

V době, než jsme převzali odpovědnost 
za město,  bylo Ústí nad Labem na 21. mís-
tě žebříčku transparentnosti a úspěšnos-
ti. Nyní jsme již na 2. místě ze šedesáti 
velkých měst republiky. Autoři analýzy ve 

zprávě uvádějí, že Ústí nad Labem vypisu-
je zakázky ve vhodnou dobu, vhodnou for-
mou a hlavně je kvalitně připravuje. My jen 
dodáváme, že tak obrovský skok a úspěch 
by nebyl možný, pokud bychom nezamet-
li s korupčními zvyky a nezavřeli dveře na 
magistrát ústeckým kmotrům.

Rozumným hospodařením jsme snížili 
obrovský dluh města o více než 400 milio-
nů korun a další uspořené peníze teď mů-
žeme investovat do rozvojových projektů.

Bezpečí a ochrana majetku občanů
Za více než tři roky práce pro město jsme 

navýšili počet strážníků z 136 na 148. Nakou-
pili jsme pro městskou policii nové zbraně, 
nové kamery, nová auta, vybavení služe-
ben. Otevřeli jsme novou služebnu strážníků 
v Zanádraží a odstartovali budování dohle-
dového centra v krásnobřezenském Corsu.

Městská policie zvýšila četnost dohle-
du v ulicích, kde se občané setkávali častěji 
s negativními jevy, a také na dětských hřiš-
tích a v blízkosti škol i v souvislosti s potírá-
ním užívání a distribuce drog.

Zahajujeme projekt demolice zruinované 
a pro procházející značně nebezpečné ulice 
Na Nivách. Na místě po demolici a vyčištění 
pak chceme zahájit bytovou výstavbu.

Na obzoru, zřejmě ve výhledu měsíců, je 
i vyřešení letitého problému s opuštěným 
a zchátralým hotelem Máj na Severní Terase, 
který je také spojen s řadou negativních jevů. 

Zachráněné Činoherní studio
Zachránili jsme provoz Činoherního stu-

dia a udrželi tradiční scénu v Ústí nad La-
bem. Zpřehlednili jsme financování soubo-
ru a navýšili roční příspěvek. Podpořili jsme 
Severočeské divadlo opery a baletu a jeho 

Kandidáti Ústeckého fóra občanů (UFO) jsou patrioti a komunální politiku vnímají jako kolektivní prosazování  zájmů občanů v jejich čtvrtích a v celém městě. Jsou to lékaři, učitelé, technici, sportovci, manažeři,  
podnikatelé, penzisté. Mají různé názory, ale jeden cíl – zbavit Ústí nad Labem nálepky problémové lokality a  dát jeho obyvatelům perspektivu moderní a bohaté metropole.  
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dramaturgii, která se projevila ve zvýšené 
návštěvnosti.

Investovali jsme do oprav Domu kultury 
a Letního kina. Zavedli jsme transparentní fi-
nanční podporu kulturních akcí, pořádaných 
na území města. Otevřeli jsme pro kultur-
ní vystoupení městské sady a další veřejná 
prostranství.

Doprava a parkování
Zprovoznili jsme wifi síť zdarma pro ces-

tující městskou dopravou a na zastávkách. 
Máme aplikaci na mobilní telefony INCITY, 
kde najde každý potřebné informace. Díky 
dohodě s Ústeckým krajem nyní cestují děti 
a senioři v ústeckých trolejbusech a auto-
busech za pouhé 4 koruny, aniž by doto-
vaná přeprava zatížila městskou pokladnu. 
Dopravní podnik modernizoval jak vozový 
park, tak depo.

Realizujeme naváděcí systémy na cent-
rální parkoviště. Upravili jsme ceníky parko-
vání a zvýšili výběr parkovného z 6 na téměř 
9 milionů korun, které investujeme zpět do 
moderních parkovacích automatů. Máme při-
praveny projekty a  investice do parkovišť na 
sídlištích.

Výrazně jsme podpořili sportování mládeže 
a stabilitu klubů

Příspěvky města do sportu se zvýšily 
z 35 600 000 v roce 2016 na 50 700 000 ko-
run v roce 2018. Nárůst objemu finanč-
ních prostředků do sportování mládeže, 
mimo vrcholových klubů,  je také výrazný. 
V roce 2014 činil 4 500 000 a v roce 2018 již 
7 800 000 korun.

I díky podpoře města je dnes stabilizo-
vaný hokejový klub, daří se basketbalistům 
i volejbalistům, podporujeme druholigové 

fotbalisty. Skvělou zprávou je i postup re-
prezentantů města v americkém fotbalu do 
první ligy. Snažíme se, aby kluby  i díky na-
šim aktivitám získaly silné sponzory.

Do zanedbané ZOO mimořádná investice
Za tři roky jsme investovali nad rámec 

rozpočtu do zoologické zahrady 40 milionů 
korun, které směřovaly na nápravu havarij-
ních stavů budov a výběhů a na novou ex-
pozici tučňáků. Je zpracován generel rozvoje 
ZOO na dvacet let. Předpokládaná investice 
pro udržení a modernizaci zahrady v tom-
to období je 500 milionů korun a městu s ní 
musí pomoci i stát.

Od začátku jsme mysleli na seniory
Splnili jsme náš slib seniorům. Neměli se 

kde scházet nebo neměli peníze na nájemné 
za takový prostor. Poskytli jsme jim zdarma 
prostory Domu kultury, zajistili jim souvisejí-
cí služby, podpořili jejich aktivity i finančně. 
I jednotlivé seniorské skupiny mohly žádat 
o příspěvky na své akce. Senioři mají svoji 
městskou radu, která zasedá na magistrátu 
a je poradním orgánem rady města.

Investovali jsme do oprav městských se-
niorských zařízení, ale především jsme při-
pravili projekty další výstavby seniorských 
domů a bytů, protože v Ústí nad Labem 
čeká na místa v domovech či penzionech 
3 000 seniorů. První a velmi slibný projekt 
odkoupení a rekonstrukce budovy rektorátu 
UJEP v Hoření ulici nám zablokovala opozi-
ce. Ale nevzdáme to a věříme, že po volbách 
nový seniorský dům otevřeme.

Nové haly, moderní areály
Přivedli jsme do města investora, který za 

vlastní prostředky postaví druhou ledovou 
plochu vedle zimního stadionu.

Připravili jsme projekt multifunkční haly 
– pro sport, ale i kulturu a další aktivity. Na 
základě studie byla vybrána oblast Všebo-
řic. Na řadě je výběrové řízení na zpracování 
studie, se záměrem vybudování multifunkční 
haly pro 3 000 diváků, parkoviště, tréninko-
vé centrum pro fotbalisty, hřiště pro americ-
ký fotbal, basebal a k tomu areál zdraví s bě-
žeckými a inline drahami. 

Tři roky jsme pracovali na znovuotevření 
celého vodního areálu na Klíši. Napravujeme 
zpackaný projekt předchozího vedení měs-
ta. A nyní začínáme stavět, abychom ven-
kovní areál otevřeli pro veřej-
nost na jaře 2020. 

Máme připravené pro-
jekty a studie na ožive-
ní labských břehů 
a výstavbu volno-
časového areálu 
s mnoha atrakcemi 
na Větruši, který by 
mohl postupně růst 
a být i lákadlem pro 
turisty.

Chceme pokračovat. 
Proto si říkáme o váš hlas.

Kandidáti Ústeckého fóra občanů (UFO) jsou patrioti a komunální politiku vnímají jako kolektivní prosazování  zájmů občanů v jejich čtvrtích a v celém městě. Jsou to lékaři, učitelé, technici, sportovci, manažeři,  
podnikatelé, penzisté. Mají různé názory, ale jeden cíl – zbavit Ústí nad Labem nálepky problémové lokality a  dát jeho obyvatelům perspektivu moderní a bohaté metropole.  

www.ufo-usti.cz


