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Fabiána je mistryní světa  
a já se vracím do ringu
STRANY 8–9
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DŮM KULTURY 
8/10 1900  Ani za milion 
15/10 1930  Vzhůru do divočiny
18/10 1930  Co takhle zpovědi
22/10 1930  Saturnin
28/10 1500  Štístko a Poupěnka
3/11 1300  Rotahufest XI.
5/11 1930  Kočka v oregánu
7/11 1900  Tomáš Klus – SPOLU tour 2018
21/11 1930  Lady Oskar
25/11 1930  Hrdinové

NÁRODNÍ DŮM 
5/10 2000  Tal Gamlieli Trio
19/10   XXII. Mezinárodní Jazz  
  and Blues Festival
23/10 2000  Robert Křesťan a Druhá tráva  
  – Ústecký folkový podzim
24/10 2000  Ozvěny XXII. Mezinárodního Jazz  
  and Blues Festivalu
7/11 2000  Antidiskotéka Jiřího Černého
15/11 1900  Nezmaři – 40 let na scéně – Ústecký  
  folkový podzim

ZOO 
6/10  Světový den zvířat
6/10  Den přátel zoo
27–30/10 Stezkami zoo
3/11  Strašidelná zoo

ČINOHERNÍ STUDIO
9/10 1900  Jarol Ostraval: Paškál
12/10 1900  Witold Gombrowicz: Pornografie
14/10 1900  Witold Gombrowicz: Pornografie
22/10 1900  Witold Gombrowicz: Pornografie
23/10 1900  Max Frisch: Homo Faber
26/10 1000  Pinocchio
27/10 1700  Carlo Collodi: Pinocchio

28/10 1900  Petr Pýcha a Jaroslav Rudiš:  
  Lidojedi
29/10 1900  Clemens J. Setz: Spojené národy

FESTIVAL KULT V ČS:
12 a 14/10 Pornografie (premiéra + 1. repríza),  
  Činoherní studio
12/10  AidKid (live set), afterparty  
  po premiéře
16/10  Untitled (premiéra) , 6-16
17/10  Vražda krále Gonzaga, Dejvické  
  divadlo
17–19/10 The Meridian, Théâtre de la Massue  
  (Francie)
18/10  Jasno lepo podstín zhyna,  
  Meetfactory
19/10  A Day Like This, Zirkusmanufaktur  
  (Německo)
20/10  Láky se rozjedou (premiéra), Divadlo  
  Demago

SEVEROČESKÉ DIVADLO 
3/10 1900  Requiem D Moll a Crewcollective  
  Orchestra
4/10 1800  Slavnostní večer v rámci ocenění  
  bezpříspěvkových dárců krve
5/10 1900  Zkrocení zlé ženy
5/10 1500  Maxipes Fík – Divadlo Karpet
5/10 1900  Koncert ke stému výročí založení  
  republiky
10/10 1030  Péťa a Vlk
12/10 1900  Libuše
14/10 1700  Burza mladých zpěváků 2018
16/10 1900  Libuše
17/10 1900  Kouzelná flétna
20/10 1700  Rigoletto
22/10 1900  4TET – koncert NO 5
23/10 1900  Iva Bittová a Hana Kotková
26/10 1900  Café Aussig
27/10 1700  Libuše
30/10 1900  Peer Gynt, Carmen

HRANIČÁŘ
16/10 1930  Na stojáka
28/11 1800  40 dní pěšky do Jeruzaléma

SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA 
Kulturní akce 
4/10 1800  Indie – matka východu
10/10 930  Pro zdravá záda a tělo
10/10 1700  Beseda o psychosomatice
11/10 1700  Soníci – pocta skladatelům filmové  
  hudby
16/10 1600  ATM a hmatové sochařství 
17/10 1800  Filozof Masaryk
18/10 1930  IMPRA 1918
22/10 1800  Projekce filmu „Absence blízkosti“
24/10 1700  Drum Circle
25/10 1800  Autorské čtení Adély Knapové
26/10 1700  Německá literatura z českých zemí  
  po roce 1945
Akce pro děti 
4/10 1600  Výtvarná dílna s Terezou
6/10 900 Herní sobota ve Velké Hradební
8/10 930 S knížkou do života/Bookstart
24/10 1500 Herní odpoledne
29/10 930 S knížkou do života/Bookstart

MUZEUM 
3–5/10 900  Knižní bazar „Přines – odnes“
4/10 1500  Vznik republiky a provincie  
  Deutschböhmen
4/10 1600  1918: Na Ústecku to bylo jinak 
6/10 1000 Den archeologie
9/10 1700  „Svět kachlových kamen“  
  s Jiřím Belisem
11/10 1700  Fotografický ateliér H. Eckert
13/10 845  Mykologická vycházka 
14/10 900 Světový den zvířat – Náš miláček
14/10 1000 Mykologický den v muzeu

16/10 1900  Bendův komorní orchestr
18/10 1600  Muzeum čte dětem
23/10 1700  O územním plánu Ústí nad Labem
24/10 1700  Osudové osmičky české historie VIII.
24/10 1900  Monumentální topografie
30/10 900 Podzimní prázdniny v muzeu
30/10 1300 Podzimní prázdniny v muzeu

DŮM UMĚNÍ 
do 13/10  Sylva Francová – Šedé 

ZAHRADA FSE UJEP
3/10 1700  FSEfest 2018

MĚSTSKÉ SADY 
12/10 1500  Polívkový sady

ZÁMEK KRÁSNÉ BŘEZNO
do 14/12 Architektura v službách první  
  republiky

ZÁMEK VELKÉ BŘEZNO
20/10 1900  Hudební setkání – Petr Kostka  
  a Carmen Mayerová

KINOSÁL POVRLY
10/11 1900  Svatomartinská zábava

KNIHOVNA TRMICE
4/10 1730  Josef Klíma – Na vlastní uši

MOTO AREÁL CHABAŘOVICE
20/10  Intercars CUP
10/11  Intercars CUP KAPR

SKANZEN ZUBRNICE
20 a 21/10 Podzim na vesnici
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Krásné Březno – Slonice Kala z ús-
tecké zoologické zahrady se 
dlouhodobě potýká se zdravotní-
mi problémy. Prodělala na konci 
července operaci přední konče-
tiny, kvůli pohybovým problé-
mům způsobeným rozpadem 
prstních kůstek a vytvořením 
abscesu v okolí nehtů. V polovi-
ně září chovatelé zjistili, že leží 
a nemůže se postavit. Takže za-
volali na pomoc všebořické ha-
siče, kteří slonici pomohli zved-
nout na nohy.

„Zdravotní stav Kaly není úpl-
ně dobrý, problémy s končeti-
nami stále trvají. Při pooperač-
ní rekonvalescenci začala více 
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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

INZERCE

Kam na Ústecku  
chodíte na houby? 

David Gottfried  
32 let 
 administrativní 
pracovník 
 
 

Na houby chodím s rodinou moc rád. 
Svoje fleky mám na Sněžníku. 

Petr Karlíček  
35 let 
ředitel archivu 
 
 
Houby zrovna moc ne-

musím. A když, tak třeba jen bedly. 
Ty sbírám obvykle na lukách poblíž 
hradu Blansko. Letos mám ovšem 
smůlu - z divokých luk se staly past-
viny a všechny bedly spásly krávy.

Luděk Havel  
32 let  
hudebník  
 
 
Osobně na houby 

nechodím, ale vím, že teď rostou. 
Děda má svoje místečka u Kristina 
Hrádku. 

Lukáš Vlček  
26 let  
vedoucí kompo-
stárny  
 
 

Já na Ústecku moc na houby 
nechodím. Většinou je jezdím sbírat 
spíše do Krkonoš. Letos jsem ale 
ještě nebyl. 
 
    Anketu připravil Daniel Mareš.

A N K E T A

Žít Ústí, zpravodajský a servisní magazín pro oblast Ústecka  Datum vydání: 3. 10. 2018  Příští vydání: 7. 11. 2018 
 Uzávěrka inzerce a příspěvků: 29. 10. 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

Na houby?
Houby 

prý rostou 
jako spla-
šené, jenže 
kde? Vidina 
smaženi-
ce kdekoho 
vyhnala do 
lesů. Třeba 
v okolí Sněž-

níku bylo doslova narváno. 
A nic… To pak zprávy typu, 
nemusíte ani hlouběji do 
lesa, rostou i podél cest, na-
šli jsme koš u rybníka, rostou 
nám na zahradě a jim podob-
né, člověka leda zvednou ze 
židle. Náš výlet pod heslem: 
Dáme smaženici! na Sněžník 
byl prostě na houby. 

Tenhle víkend se s koší-
kem do lesa už nechystáme. 
Asi smysluplnější, než lítat 
mezi stromy s nulovým vý-
sledkem, bude jít si zvolit své 
zástupce do vedení města. 
Vždyť komunální volby jsou 
pro běžný život občanů nej-
důležitější. Ovlivňují spoustu 
praktických věcí. Kolik bude 
stát jízdenka na MHD, kolik 
zaplatíme za odvoz odpadu, 
jaké vstupné bude na kulturu 
a sportovní klání nebo jest-
li se u nás na sídlišti postaví 
supermarket, opraví školka, 
zda se podpoří senioři nebo 
vznikne hřiště pro děti, ane-
bo jestli se konečně opraví 
chodník zrovna v naší ulici. 
A to na houby není. Co říká-
te?

Šťastnou ruku 
 

 Gabriela Zlámalová

S L O U P E K

3

zatěžovat druhou přední nohu, 
a to vedlo ke zhoršení stavu této 
nohy. Probíhá intenzivní léčba. 
Budoucí stav nelze předpovědět, 
protože situace se může měnit 
během každého dne. Je to zá-
ležitost dlouhodobá a je nutné 
počítat i s nejhorší variantou, 
že nebude schopná se pohybo-
vat a zoo bude muset přistou-
pit k eutanazii,“ říká mluvčí zoo 
Věra Vrabcová.

Obě slonice, Kala i Delhi, už 
pobývají i ve venkovním výběhu. 
Kala venku hodně odpočívá vle-
že na hromadě měkkého písku 
a nabírá síly.  gz

Slonice Kala sbírá síly, ošetřovatelé 
počítají i s nejhorší variantou

ř í j e n  2 0 1 8
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V Ústí začíná platit zákaz prostituce
Ústí nad Labem – Ústečtí zastu-
pitelé schválili vyhlášku, která 
zakazuje veřejné nabízení, po-
skytování a využívání sexuál-
ních služeb. Díky této vyhlášce 
budou moci strážníci městské 
policie účinněji řešit a postiho-
vat prostituci a s ní související 
negativní jevy. 

Podle nové vyhlášky můžou 
strážníci trestat nejen pros-
titutky, ale i jejich klienty. 
V současné době se vyskytuje 
prostituce hlavně v Předlicích 
a v městské části Krásné Břez-
no a Mojžíř. Strážníci měst-
ské policie dosud neměli moc 

možností, jak účinně zakročit. 
Vyhláška začne platit začát-
kem října.

Kromě této vyhlášky zastu-
pitelé jednali i o stanovení dal-
ších míst, kde bude zakázáno 
pití alkoholu na veřejnosti. Je 
v ní mnohem více míst se záka-
zem než dosud. V praxi to zna-
mená, že pít alkohol na veřej-
nosti nebude možné ve značné 
části města. „Týká se to lokality 
Skřivánek, tam je to především 
na základě petice občanů, kteří 
žádali o vyřešení problematic-
ké lokality. Úprava je i v Za-
nádraží, kde městská policie 

eviduje nárůst bezdomovců 
a narkomanů, kteří lokalitu 
využívají zejména pro kon-
zumování alkoholu. V Krásném 
Březně jde o rozšíření stávající-
ho místa se zákazem požívání 
alkoholu o část ulice Janáčko-
va, Jungmannova a Krčínova,“ 
popsala zastupitelům při jed-
nání primátorka města Věra 
Nechybová.

Další změnou je, že rozho-
dovat o výjimkách z vyhlášky 
bude nyní příslušný městský 
obvod, což by mělo zjednodušit 
administrativu pro žadatele po-
řádající akce.  gz

Na Bukově vyroste 
hala na beach volejbal 

V zoo mají nové kočkodaní miminko
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Bukov – Ústečtí radní schválili vy-
hlášení veřejné zakázky na vy-
budování zimní haly pro beach 
volejbal. Městskou kasu to přijde 
na 3,3 milionu korun. Samotná 
nafukovací přetlaková hala k za-
krytí tří hracích ploch na beach 
volejbalových kurtech by měla 
být dokončena do října 2019. Vy-
růst má vedle městského stadio-
nu, kde jsou v současnosti  
beachvolejbalová hřiště.  gz

Krásné Březno – Nejnověj-
ším mládětem ústecké zoo je 
kočkodan Brazzův, který se 
vyznačuje bílou nápadnou 
bradkou a rezavou čelenkou 
nad očima. „Mládě se narodilo 
v noci na 16. září. Příchodu cho-
vatelů bylo již na světě,“ říká 
mluvčí zoo Věra Vrabcová. 

„Matkou je dvacetiletá sa-
mice Rozina, která úspěšně 
odchovala již sedm mláďat. 
Otcem je sedmnáctiletý Flojd. 

Tito primáti žijí v pralesích 
rovníkové Afriky, v evropských 
zoo jsou chováni ve 33 institu-
cích v počtu asi 140 jedinců. 
V České republice jsou k vidě-
ní ještě v Zoo Plzeň,“ dodává 
Vrabcová.

V ústecké zoo žije šest těchto 
kočkodanů. Kromě rodičovské-
ho páru jsou to ještě tři starší 
mláďata, samečci. Nejčerstvější 
přírůstek je s největší pravdě-
podobností samička.  gz

Půjčit si nově můžete 
také koloběžku
Ústí nad Labem – Projeďte se měs-
tem nebo Labskou stezkou a ob-
jevte jízdu jednou stopou. Jízda 
na koloběžce je totiž v poslední 
době stále populárnější. V ústec-
kém cyklocentru v prostoru Za-
nádraží jsou k dispozici celkem 
čtyři, z toho dvě dětské. Půjčit 
si můžete i kolo, kterých je v cy-
klocentru celkem deset, z toho 
jedno je vybaveno dětskou se-
dačkou. Cena půjčovného je zá-
vislá na délce výpůjčky. Jedno-
denní půjčovné vyjde na 200 Kč. 
V ceně je zahrnuto i zapůjčení 
přilby, zámku na kolo či dětské 
sedačky.  gz

INZERCE | VOLBY 2018
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Finišuje natáčení seriálu Rapl

5

Více peněz do 
předlické základky 
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V komunálních volbách se křížkuje
Jde o volby založené na principu poměr-
ného systému a své favority křížkujete. 
Na volebním lístku navíc můžete udělit 
dokonce tolik hlasů, kolik je ve vaší obci 
zastupitelů, v Ústí je to 37 (v městských 
obvodech je to 27 v centrálním a v Ne-
štěmicích na Terase a na Střekově 15). 
Pokud tak na svém hlasovacím lístku 
uděláte křížek u vámi vybrané strany, 
dostává automaticky hlas prvních X 
uchazečů strany. Pokud si ale chcete 
vybrat konkrétní zastupitele, za danou 
stranu, žádný problém. Znovu zde 
platí pravidlo, že můžete zakřížkovat 
maximálně X zastupitelů podle velikosti 
vaší obce. Křížkovat celou stranu už 
v tomto případě není nutné. Nemusíte 
mít ale vybranou ani jednu stranu, 
křížkovat můžete i kandidáty napříč 
stranami. Takže nekřížkujete stranu, 
ale jen kandidáty z různých politických 
stran. Jejich počet je znovu dán počtem 
zastupitelů dané obce. Je vám sympa-
tický někdo z jiné politické strany, než 
kterou preferujete? Zakřížkujte celou 
oblíbenou politickou stranu a následně 
dejte ještě pár křížků vašim favoritům 
z jiných stran. 

JAK  VOLITZačíná boj o město a obvodní radnice
Ústí nad Labem – Přes sto padesát 
volebních místností se otevře 
v pátek 5. října úderem 14 ho-
diny. Začínají volby do zastupi-
telstev měst a obcí. Lidé v Ústí 
budou vybírat 37 zastupitelů na 
magistrát z patnácti politických 
stran a hnutí. A také kandidáty 
na obvodní radnice na Severní 
Terase, v Neštěmicích, na Stře-
kově a v centrálním městském 
obvodu. 

Město
O hlasy voličů se ve volbách 

do sedmatřicetičlenného za-
stupitelstva magistrátu uchá-
zí ODS, ČSSD, SPD, Čisté Ústí, 
KSČM, ANO 2011, Pro Zdraví 
a Sport, Ústecké fórum občanů, 
Svobodní a nezávislí, PRO! Ústí, 
Severočeši.cz, Vaše Ústí, Za lep-
ší Střekov, Krásné Ústí nad La-
bem-ODA a společně TOP 09, 
KDU-ČSL a STAN.

Centrální městský obvod
Do centrálního městského 

obvodu se volí 27 zastupitelů. 
Kandiduje do něj ANO 2011, 

ČSSD, Čisté Ústí, KSČM, Krás-
né Ústí nad Labem-ODA, ODS, 
PRO! Ústí, PRO Zdraví a Sport, 
Severočeši.cz, Svoboda a přímá 
demokracie – T. Okamura (SPD), 
Ústecké fórum občanů, Vaše 
Ústí a společně TOP 09, KDU- 
-ČSL a STAN.

Neštěmice
O patnáct křesel v zastupi-

telstvu Neštěmic se utká ANO 
2011, ČSSD, Čisté Ústí, KSČM, 
ODS, PRO! Ústí, PRO Zdraví 
a Sport, Svoboda a přímá demo-
kracie – T. Okamura (SPD), Ús-
tecké fórum občanů, Vaše Ústí 
a společně TOP 09, KDU-ČSL 
a STAN.

Severní Terasa
Na Severní Terase budou 

lidé vybírat členy patnáctičlen-
ného zastupitelstva. Kandidu-
je zde ANO 2011, ČSSD, Čisté 
Ústí, KSČM, ODS, PRO! Ústí, 
PRO Zdraví a Sport, Severoče-
ši.cz, Svoboda a přímá demo-
kracie – T. Okamura (SPD), Ús-
tecké fórum občanů, Vaše Ústí 

a společně TOP 09, KDU-ČSL 
a STAN.

Střekov
Do patnáctičlenného zastu-

pitelstva na Střekově kandidu-
jí: ANO 2011, ČSSD, Čisté Ústí, 
KSČM, ODS, PRO! Ústí, PRO 
Zdraví a Sport, Svoboda a přímá 
demokracie – T. Okamura (SPD), 
Ústecké fórum občanů, Vaše 
Ústí, Za lepší Střekov a společně 
TOP 09, KDU-ČSL a STAN.

Volební místnosti se otevíra-
jí v pátek 5. října od 14:00 do 
22:00 a v sobotu 6. října jsou 
otevřeny od 8:00 do 14:00 ho-
din. Výsledky by měly být zná-
mé v sobotu 6. října večer. 

Kompletní kandidátky stran 
a hnutí na magistrát i do měst-
ských obvodů najdete na  
www.zitusti.cz.

Komunální volby na magis-
trát před čtyřmi lety vyhrálo 
ANO 2011 (26,08 %), následo-
valo PRO! Ústí (17,40 %), ČSSD 
(11,73 %), KSČM (10,98 %), ODS 
(6,54 %) a TOP 09 (5,73 %).  gz

Ústecko – S natáčením pokračo-
vání úspěšného kriminálního 
seriálu Rapl s Hynkem Čermá-
kem v hlavní roli finišuje Česká 
televize. Rapl se natáčel z tře-
tiny v Ústí. „S Kunešem mám 
leccos společného. Je to moje 
temná stránka,“ řekl Hynek 
Čermák, představitel nevrlého 
majora Kuneše.

V seriálu se objeví známá 
parta vyšetřovatelů v čele s ma-
jorem Kunešem, náčelníkem 
Rohanem, Lupínkem, Máchou 
i Slepičkovou. K nim postupně 
budou přibývat postavy další. 
První řada seriálu se odehrá-
vá na Karlovarsku a děj druhé 
řady se přesunul na Ústecko. 

V samotném městě Ústí nad 
Labem se natáčela víc jak jed-
na třetina. Filmaři zde strávili 

45 dní. Natáčení začalo loni na 
podzim a brzy padne posled-
ní klapka. I druhá řada bude 
mít 13 dílů. „Děj jsme přestě-
hovali z Krušných hor do Ústí 
nad Labem. Když v první řadě 
byly hlavním motivem hory, tak 
v druhé má jednu z hlavních rolí 
řeka,“ říká režisér Jan Pachl.

A co se změnilo? „Postavy 
detektivů z druhé řady Rapla 
chudnou. Major Kuneš má exe-
kuce a i vztah s dcerou není 
úplně ideální. V podstatě mají 
detektivové už jen jeden dru-
hého, smysl pro spravedlnost 
a více humoru,“ popisuje pokra-
čování seriálu kreativní produ-
cent Josef Viewegh.  gz

Předlice – Ústečtí radní schválili 
základní škole v Předlicích pří-
spěvek bezmála 450 tisíc korun. 
Peníze dostanou učitelé, i ne-
pedagogičtí zaměstnanci, kteří 
převážně pracují s dětmi, které 
mají slabé sociální a kulturní 
zázemí. 

Podobně radní podpořili také 
předlickou školku. Do základní 
školy poslali ještě dalších 480 ti-
síc korun. Peníze škola použije 
na zakoupení nábytku a vybave-
ní učebny informatiky.  gz

Nová sezona začíná
Ústí nad Labem – Novou divadel-
ní sezonu Severočeské divadlo 
odstartovalo začátkem září 
muzikálem Limonádový Joe 
aneb Koňská opera. 

Operní soubor čeká nová 
premiéra operety Veselá vdova 
a opera Carmen. Baletní sou-
bor bude mít premiéru Romeo 
a Julie. Severočeské divadlo ke 
stému výročí vzniku republiky 
uvede v premiéře 12. října ope-
ru Bedřicha Smetany Libuši 
se sopranistkou Evou Urbano-
vou.  gz

Rekonstrukci zbrzdil projektant
Klíše – Zpoždění rekonstrukce 
venkovních bazénů koupaliště 
na Klíši způsobily podle radni-
ce průtahy projektanta. Nyní, 
po více jak půlroce, může dlou-
ho odkládaná rekonstrukce za 
64 milionů začít. Vedení města 
zatím neví, jak vysoké sankce 
projektantovi za opožděné do-
dání dokumentace uloží. 

„Nyní běží výběrové řízení na 
dodavatele stavby. Pokud nikdo 
nepodá námitky proti výsled-
kům soutěže, mohly by být prá-
ce zahájeny počátkem příštího 

roku,“ uvedla ústecká primátor-
ka Věra Nechybová. 

Areál má projít kompletní 
obnovou. Nové budou bazény, 
sociální zařízení či sprchy, sou-
částí koupaliště bude i relaxač-
ní zóna s masážními lehátky, 
vodním chrličem, masážními 
tryskami a vodní stěnou. Pro 
děti budou vybudovány nejrůz-
nější atrakce jako skluzavky, 
pirátský koráb nebo lezecká 
stěna.

Termín ukončení stavby je do 
konce března 2020.  gz

D8 – Na dálnici D8 v Českém 
středohoří, pod prackovic-
kou estakádu, se na konci 
září vrátili dělníci. Do riziko-
vého svahu pumpují takzva-
nou vysokotlakou injektáží 
pryskyřici, aby úsek co nejvíce 
stabilizovali.

Dálnice se řidičům otevřela 
na konci roku 2016. Jen něko-
lik hodin před vpuštění prv-
ních aut nedoporučili na zá-
kladě hlášení čidel odborníci 
otevření celé prackovické esta-
kády kvůli nestabilnímu podlo-
žení. Jan Rýdl z Ředitelství sil-
nic a dálnic uvedl, že náklady 
na injektáž se pohybují kolem 
4 milionů korun.  gz

V O L B Y  2 0 1 8

D8 mají zpevnit  
vrty s pryskyřicí
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Podchod není 
bezbariérový

Severočeši: Chceme střežit hospodaření  
radnic a nedopustit podvody
Sveročeši.cz se ucházejí o hlasy voličů v komu-
nálních volbách po období obnovy původních 
ideálů hnutí a ukončení vnitřních sporů. Sená-
tor Jaroslav Doubrava věří v návrat Severoče-
chů do ústecké komunální politiky. 

Máme za sebou, řekl bych, neradostné období. 
Před minulými volbami do kraje a Senátu se do 
sebe pustili dva zakládající členové hnutí. Většina 
tehdejšího vedení uvěřila pohádkám a nebojím 
se říci kecům pana Zelenky, přiklonila se na jeho 
stranu a rozkol byl na světě. Stažení kandidátky do 
kraje a kandidátky Mostecka do Senátu. Až po vol-
bách se konečně podařilo dokázat, že Zelenka není 
tím svatým, za kterého se vydával.

Dokázal to i svým neustálým vznášením ne-
smyslných požadavků vůči hnutí. Rozešli jsme se 
s ním a začali znova. Jsme parta, která navazuje na 
původní účel, pro který jsme se dali dohromady. 
Střežit hospodaření radnic, nedopustit podvody ve 
výběrových řízeních na zakázky a otevřít prošetře-
ní těch zakázek, které od samého počátku budí po-
chybnosti. Věřte, že takových zakázek málo není.

Není to málo?
Samozřejmě, že to není vše. To byly první zása-

dy, pro které jsme se dávali dohromady. Chceme 
se podílet na vedení obcí. Podívejte se na stav ve-
dení na magistrátu města. Jak dlouho se tam mezi 
sebou rvali, jaké škody z toho pro město vznikly! 
Podívejte se na trapnost jednání zastupitelstev 
města. Vždyť to bylo někdy až ostudné. Slyšet od 

čelního funkcionáře, že chce z města Ústí mít vy-
loučenou lokalitu! Snad si ani neuvědomuje, co by 
to pro občany města znamenalo! Prostě ta nekom-
petentnost některých zastupitelů je do nebes vola-
jící. Tomu chceme pro příště zamezit.

Budete na to mít síly?
Víte, po vyřešení problému našeho hnutí jsme 

dlouho zvažovali, zda se o důvěru občanů ucházet 
už nyní. Tak se stalo, že jsme skutečně s přípravou 
a sestavováním kandidátek začali pozdě a nestih-
li je postavit všude. Plně jsme obsadili kandidátky 
do zastupitelstev města a obvodu Severní Terasa. 
Více jsme nestihli. Postavit kandidátky z lidí, na kte-
ré bychom se nemohli plně spolehnout, to je proti 
našim zásadám. Proto jsme se raději rozhodli tak, 
jak jsme se rozhodli. Přesto jsem přesvědčen, že 
tuto naši garanci občané vezmou za své a naše 
kandidáty volit budou. Opakuji, ručíme si za ně.

Co spolupráce s ostatními?
Ta je samozřejmá. Neptejte se mě, s kým ano 
a s kým ne. Nemůže na nás nikdo chtít, abychom 
spolupracovali například na zmíněném zámě-
ru vyhlásit město vyloučenou lokalitou. Naopak 
pracovat na tom abychom naše nepřizpůsobivé 
(tento termín používám velmi, velmi nerad, pro-
tože nepřizpůsobiví jsme my, oni se velmi rychle 
přizůsobili ideálním podmínkám, které jsme pro 
ně vytvořili) přinutili, aby se o sebe postarali tak 
jako my ostatní. Aby za ně město z rozpočtu, tedy 
peněz všech neplatilo ten neskutečný nepořádek, 

který dělají kolem domů. Pracovat na tom, aby 
byli postižení za ničení bytů a obecního majetku. 
Pracovat na tom, aby se úředníci nemuseli bát 
jim nevyhovět z obav, že si na ně někde počíhají, 
a tak bych mohl pokračovat. Dnes, kdy je poptáv-
ka i po nekvalifikovaných pracovnících, se mo-
hou živit prací, a ne jen řvaním a natahováním 
rukou pro sociální dávky. Je to jen otázka odvahy 
a chtění se jim konečně postavit. Ale to samozřej-
mě není to jediné. Prostě jsme připraveni ke spo-
lupráci se všemi, kdo práci pro prospěch města 
myslí poctivě. 

Ubytovnu Modrá 
kontrolují hygienici
Střekov – Krajská hygienická 
stanice pravidelně kontroluje 
ubytovnu Modrá, která zamo-
řuje okolí švábovitým hmyzem. 
Vlastník, společnost CPI ji má 
vyklidit a zbavit hmyzu. K přem-
nožení rusů pomohlo podle hy-
gieniků i teplo a odpadky ven-
ku. Střekovská radnice zařídila 
úklid, častější svoz odpadu a po-
žádala o pořádek i obyvatele 
okolních domů.

„Chápu rozhořčení obyvatel 
sousedních domů. I podle mého 
názoru to trvá příliš dlouho. Vy-
zvali jsme společnost CPI k ne-
odkladnému vyklizení budovy 
a také, aby se podílela na ná-
sledné desinsekci. Město je při-
praveno k potřebným opatřením 
svým dílem přispět, “ řekla pri-
mátorka Věra Nechybová.

Poslední nájemníci opustili 
ubytovnu 30. června, od té doby 
lidé v okolí upozorňují na roz-
lézající se šváby a další hmyz. 
Hygienici už dříve uložili spo-
lečnosti CPI, aby objekt vykli-
dila, to zatím ale není hotovo. 

Společnost CPI Byty už objekt 
několikrát nechala vystříkat 
a další postřiky chystá. „Snaží-
me se v co nejkratším termí-
nu dát vše do stavu, který bude 
vyhovovat všem zúčastněným 
stranám,“ napsal primátorce 
manažer ústecké pobočky CPI 
Byty Tomáš Urbík s tím, že firma 
již provedla několik desinsekč-
ních zásahů. Budoucnost bývalé 
ubytovny je zatím nejistá. O její 
výkup stojí současné vedení 
střekovského obvodu, které si 
nechalo udělat i znalecký posu-
dek.  gz

Primátorka Věra Nechybová s krajským 
hygienikem Josefem Trmalem foto: magul

Střekov – Opravený podchod 
na Kamenném vrchu není bez-
bariérový. Před opravou byla 
v podchodu rampa, jenže tu už 
aktuální normy instalovat ne-
dovolí. Podchod byl v havarij-
ním stavu a jeho oprava vyšla 
na 3,3 milionu korun. Město 
má v plánu vytvořit u podcho-
du místo pro přecházení. Je to 
jediné řešení, které schválil 
dopravní inspektorát.  gz

Úspěch ústecké 
strategie

Festup 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 23. října na UJEP třetí 
mezinárodní festival startupů 
Festup, který pořádá Inovační 
centrum Ústeckého kraje. Do 
Ústí přijedou úspěšné začína-
jící i již zkušené firmy z celé 
republiky i zahraničí. Festival 
vyvrcholí večer v 19:00 dnem D 
s názvem Startup Go Grill. Re-
gistrovat se můžete zdarma na 
webu www.festup.cz.  ok

Ústecká strategie boje pro-
ti obchodníkům s chudobou 
a sociálním bydlení bez ome-
zení dostala zelenou na vládní 
úrovni. Po zářijovém společném 
jednání zástupců měst a vy-
braných ministerstev vláda vy-
hlásila program pro města za-
tížená vyloučenými lokalitami 
o patnácti bodech. ,,Zástupci 
města Ústí nad Labem na tom-
to jednání dostali mezi 15 bodů 
budoucích kroků definici doby 
přechodného ubytování. Už by 
se nemělo stávat, že jsme měli 
na ubytovně lidi bez práce pře-
chodně i patnáct let. V zemích 
kolem nás jsou to jen dva roky,“ 
uvedl náměstek primátorky Jiří 
Madar.

Premiér Andrej Babiš sou-
časně oznámil stažení připra-
vovaného zákona o sociálním 
bydlení a města si mohou pra-
vidla přidělování sociálních 
bytů stanovit dle svých priorit. 
„Je to krok vpřed, ale promar-
nili jsme tři roky,,“ dodal s tím, 
že zůstává skeptikem. ,,Nevě-
řím, že všechny své sliby vláda 
splní a skutečně začne řešit 
parazitování na dávkách,“ řekl 
Jiří Madar.   zu
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Vážení spoluobčané,  
milí Ústečané,

už jen několik hodin nás dělí od voleb do zastupitelstev města a městských 
obvodů.

Chci vás požádat, abyste využili možnosti zvolit si své zastupitele. Ti by měli 
být ochránci vašich práv, naplňovateli vašich představ a dobří hospodáři. Chci 
věřit, že nezapomenou na předvolební sliby, že opět neztratí pro budoucnost 
města vzácný čas v hádkách a politikaření a budou vám naslouchat i po svém 
zvolení.

Bylo mi velkou ctí pracovat pro naše město a jeho obyvatele. Děkuji vám za 
spoustu dobrých nápadů, podnětnou kritiku a milá setkání.

Podařilo se nám prosadit mnohé. Omezení sociálního 
byznysu, zrušení poplatku za svoz odpadu, snížení 
cen jízdného pro děti a seniory, navýšení počtu 
strážníků a mohla bych vypočítávat dál a dál. 
Ale důležitější je, že mnohem více projektů 
jsme připravili pro dokončení v nejbližších 
letech. Volnočasové areály, koupaliště, 
parkovací místa, průmyslové zóny, byty 
nebo seniorské domy.

I proto se znovu ucházíme o vaše hlasy. 
Abychom naše projekty vyšší kvality 
života v Ústí nad Labem dotáhli do 
úspěšného konce, aby se nevrátily 
kmotrovské praktiky, aby nedošlo 
ke kapitulaci města ve válce 
s obchodníky s chudobou.

Přeji vám mnoho úspěchů, 
pevné zdraví a 5. a 6. října 
šťastnou volbu. 

Ing. Věra Nechybová 
primátorka Statutárního města 
Ústí nad Labem
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Fabiána Bytyqi, dvaadvacetiletá Ústečanka, 
se stala mistryní světa v boxu, organizace 
WBC v lehké minimuší váhové kategorii. Britku 
Denise Castleovou porazila na domácí půdě 
v hale Slunety jednoznačně na body. Trenér 
a manažer Fabiány, bývalý šampion střední 
váhy Lukáš Konečný, si sotva stačí užít její 
světový úspěch a už se připravuje na návrat 
do profesionálního ringu.

Fabiána je mistryní světa, Lukáš Konečný se vrací do ringu

Lukáši, proč Fabiána bojo-
vala o titul právě s Denise 
Castleovou?

Pás šampionky byl volný. 
Britku o něj dříve připravila ja-
ponská boxerka, která se ale 
záhy rozhodla ukončit kariéru. 
Musela pás vrátit a bylo jasné, 
že o něj může bojovat Denise. 
My jsme tu možnost měli také, 
vzhledem k vysokému postave-
ní Fabiány v žebříčku WBC. Dů-
ležité pro výzvu bylo, kdo a kde 
zápas o mistrovský titul uspořá-
dá. Byli jsme to my, a tak se fa-
biána s Denise potkaly v ringu. 
A Ústí se stalo na jeden den cen-
trem světového ženského boxu. 

Byl jste si jistý, že Britku pora-
zíte? Měli jste ji přečtenou?

Vůbec ne. Neviděli jsme žád-
ný její zápas, věděli jsme jen, že 
je o dvacet let starší a nemusela 
by být v top formě. Ale proto-
že běhá maratony a má i tituly 
v thajském boxu nebo fitness, 
tušili jsme, že to bude dřina.

Zdálo se mi, že Fabiána neby-
la vůbec nervózní, že v ní od 
počátku vítězí sebevědomí. 

To je zdání. Bez nervozity by 
to ani nešlo. Já jsem byl před 
každým zápasem nervózní jako 
prase, nemohl jsem spát, ho-
nily se mi hlavou kraviny. Ale 

důležité je se tím ne nechat 
ovlivnit a nedat soupeři šanci 
mít navrch. 

Fabiána je mistryně světa. 
A co dál?

Její další soupeřkou by měla 
být Mexičanka Brenda Floreso-
vá, která nedávno získala proza-
tímní titul WBC a má na výzvu 
právo. Obhájit titul během šesti 
měsíců od získání pásu je povin-
né. Fabiána může dál získávat 
tituly ve vyšších váhových kate-
goriích. Zároveň může získávat 
tituly napříč jednotlivými bo-
xerskými asociacemi. Je v tom 
ale byznys, protože asociace ne-
chtějí, aby šampion jedné aso-
ciace byl současně šampionem 
u jiné asociace. To je pak méně 
zápasů a menší zisk. Kdyby byla 
držitelem pásu u všech čtyřech 
asociací, tak dojde na zápas 
dvakrát, maximálně třikrát do 
roka. Když je více šampionů, tak 
je zápasů osm nebo dvanáct do 
roka.

Jaké máte ohlasy na ten-
to duel od odborníků 
a fanoušků?

Ústecká show byla vyhláše-
na zápasem měsíce. Je obrov-
ská mediální odezva. Jak v novi-
nách, televizích, na sociálních 
sítích, kde se souboj přenášel 

živě. Zápas sledovaly, sdílely 
a lajkovaly statisíce lidí. Hodně 
k tomu přispěli i lidé z Kosova, 
odkud je rodina Fabiány. Je to až 
neuvěřitelné.

Někde se možná poprvé do-
zvěděli, že existuje nějaké Ústí 
nad Labem. Ovšem umístit ta-
kový zápas do Ústí je možná 
pořadatelský risk?

Možná. Ano, zápas v Praze 
nebo Brně by měl jistý násobně 
větší zájem diváků a partnerů. 
Ale Fabiána a já jsme Ústečáci. 
Štve mě, že tohle město pořád 
někdo pasuje na venkov plný 
asociálů, kde se nevyplatí in-
vestovat a dělat velké akce. Člo-
věk by sice očekával, že zápas 
o pás světové šampionky, navíc 
s domácí účastí, bude týden do-
předu zcela vyprodaný, ale bez 
více takovýchto událostí se to 
nezmění. Věřím, že třeba za pět 
let to bude jinak a lidé budou 
hrdí na úspěch ústeckého rodá-
ka. Ústecká mentalita se láme 
pomalu. 

Vaše oznámení o letošním ná-
vratu do profesionálního rin-
gu po mnohaleté přestávce je 
spojeno s hrdostí, ješitností, 
nebo penězi?

S ješitností více než s penězi. 
Chci si dokázat, že na to ještě 
mám. Já dnes trénuji i s aktiv-
ními boxery a podle těch tré-
ninků si myslím, že na to mám. 
Chci to ale dokázat i v profirin-
gu. Že ještě nejsem hromada 
šrotu.

Půjde o jeden ostrý sou-
boj, nebo budou ještě něja-
ké zápasy se slabšími soupeři 
předem?

Bude to jeden klasický profe-
sionální zápas na deset kol. Žád-
né postupné zápasy nebudou, já 
toho chlapa budu chtít ,,zabít“, 
on mě bude chtít zabít, proto-
že můj skalp pro něj může být 
velmi prestižní. Je jasné, že ne-
dosáhnu na formu před pěti lety, 
ale budu se snažit připravit co 
nejvíc, aby to nebyla ostuda, pro 
mě ani pro něj.

Rodina s takovým návratem 
souhlasí?

Rodina nesouhlasí, ale v ur-
čitých věcech, i když jich není 
mnoho, jsem hlavou rodiny já.

A kdo je tím chlapem, kterého 
budete chtít ,,zabít“?

Soupeřem je Slovák Matúš 
Babiak, váha 76 kilogramů, su-
perstřední, má osm profesio-
nálních zápasů se skóre sedm 

výher a jednu prohru. Zápas 
bude 27. prosince v Praze v rám-
ci akce XFN v O2 aréně. Babiak 
už jednou boxoval i v Ústí na 
Slunetě, takže vím, o jakého 
borce jde. Já si samozřejmě my-
slím, že ho zbiju jako psa, on si 
myslí to samé. Uvidíme.

Zvládnete přípravu na návrat 
za tři měsíce?

Nebude to jako zamlada, kdy 
jsem jen trénoval a boxoval. 
Budu trénovat při práci, protože 
sport není primární zdroj obži-
vy. Budu se snažit se připravit 
na sto nebo alespoň devadesát 
procent. 

Příprava bude ve stylu Roc-
kyho? Dojde na boxování do 
masa?

Je to trochu podobné, ale ve 
filmu je to přehnané, nadsaze-
né. Možná, kdybych podni-
kal jako řezník, bych 
místo do pytle bušil 
do nějaké obrov-
ské kýty.

Na čem bude 
třeba nejvíce 
zapracovat, 
aby to byl 
triumf?

Já, z hledis-
ka profesio-
nálního boxu, 
jsem ve formě 
na úrovni tak 
40 %. Určitě 
na fyzičce, bě-
hání, boxo-
vání, v mém 
případě ale 
především ži-
votosprávě. 
Jídlo, pití, spá-
nek. Tomu teď 
dávám na frak. 
Ale ono je to vel-
kým přínosem 
i mimo box, chci 
se vrátit ke zdra-
vějšímu způso-
bu života, chci 
zhubnout. Při 
takové přípravě 
se vám třeba úplně 
pročistí pleť, spraví-
te si metabolismus. 
A prosincová bitva 
je to správnou moti-
vací. Prostě potřebu-
ji bič a hrozba ostudy 
jím je.

Bude to zápas už de-
finitivně poslední?

Ukáže se po zápa-
se. Mohu dostat do 
huby, hrábnu si až na 
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Fabiána je mistryní světa, Lukáš Konečný se vrací do ringu
Američtí boxeři v těžkých 
vahách boxují profesionál-
ně i v padesáti. Saoul Mamby 
nastoupil v roce 2008 do rin-
gu se šesti křížky na krku.

Ale jo, jsou kvalitní boxe-
ři v těžké váze, co boxují i po 
padesátce, ale je to spojeno 
s jistou genetickou výbavou. 
U těžkých vah vrcholí for-
ma v pozdějším věku, já jsem 
střední váha a u té je to s při-
bývajícím věkem horší. Ale já 
nemusím boxovat za každou 
cenu. Dělám promotéra, mana-
žera, trenéra, pořadatele, hos-
podského… Jsem aktivní v Čes-
ké unii profesionálů, vystavuji 
boxerům papíry, domlouvám 
zápasy po světě. A k tomu ko-
munální politika. Je toho dost, 
ale jaký jsem si to udělal, tako-
vý to mám.

Jedním z důvodů odchodu 
z profiringu byly potíže 
se zrakem. Nebojíte se, 
že vás to omezí, nebo 
nějaký úder stav ještě 
zhorší?

Doktoři dlouho zjiš-
ťovali, co mi vlastně 

je. S největší prav-
děpodobností je to 
nějaká zlomeni-
na drobné kůstky, 
přes kterou vede 
nějaký oční sval. 
A díky tomu 
mám potíže 
s ostrostí, zdvo-
jením obrazu. 
Mám brýle, 
které mi zrak 
upravují, tak-
že vidím nor-

málně. V ringu 
samozřejmě ne-
mohu mít brýle 
a ani čočky, ale 

už jsem si zvykl. 
Občas je to super, 
občas je to v háji. 
Nejde s tím hrát 

fotbal nebo stolní 
tenis, ale zápas to 

neovlivní.

Nenapadlo vás, vzhle-
dem k tradici a vašim 

aktivitám, že by v Ústí 
nad Labem mohla vyrůst 
aréna pro box a bojové 
sporty?

Něco takového by jistě 
bylo lákadlem i pro fanouš-

ky ze sousedního Němec-
ka. Protože box do Ústí vždy 
patřil a na vysoké úrovni. 
Mnoho cizinců zná Ústí kvůli 
boxu. Všechno je to o vytrva-
losti a postupných krocích. 

Stejně jsem začal podnikat, 
koupil jsem opuštěný komplex, 
otevřel hospodu, nad ní začal 
budovat tělocvičnu. Postupně, 
nejdříve pro sebe, pak pro ka-
marády a teď je z toho slušné 
sportovní zařízení s relaxem pro 
můj tým i pro veřejnost. Aréna 
boxu a bojových sportů by byla 
fajn. Možná za dva tři roky, když 
se našim boxerům a mně bude 
dařit. 

Zvažoval jste někdy, že se 
z Ústí odstěhujete?

Musím přiznat, že jo. Uvažo-
val jsem, že bych šel zpátky do 
Brna, odkud pocházím. Ale už 
tady mám takové zázemí, tolik 
práce, spoustu přátel. Ústí má 
krásné okolí. Ale bylo pro mě 
těžké zvyknout si tu hlavně kvů-
li rozdílné mentalitě lidí. Pořád 
ve mně kousek Brňáka je. Teď tu 
hrálo Brno fotbal a já šel na sta-
dion s tím, že budu fandit Brnu. 
Ale to nešlo, jak jsem prošel tou 
bránou stadionu, začal jsem fan-
dit Ústí. Tam jsem si znovu uvě-
domil, že už jsem Ústečák, přes-
tože tady není jednoduchý život. 

Když mluvíte o nelehkém živo-
tě … Nelitujete vstupu do poli-
tiky, pane radní?

Skoro toho lituji. Největší pro-
blém Ústí asi nejsou budovy, 
průmysl, ale mentalita lidí. Že 
se nepozdraví, neusmějí, že se 
pomlouvají. Tohle spravit je na 
strašně dlouho a přes politiku 
se to ovlivňuje neúspěšně. Mož-
ná to jde více ovlivnit sportem 
a kulturou. Stejně, jak se chovají 
lidé na ulici, se chovají zastupi-
telé, a to mě zklamalo. S někým 
jsem mluvil, on něco slíbil, za 
deset minut to bylo jinak. A tvá-
ří se, že to nikdy neslíbili, neřek-
li nebo se tváří spokojeně, že mě 
očůrali. No a pak si klidně řek-
nou o vstupenky na box zadar-
mo. Kdybych to věděl předem, 
asi bych do toho nešel. Ale teď 
už v tom rozjetém vlaku jsem 
a bylo by zbabělé vystoupit.

Zbabělé?
Když už jsem prožil ten nej-

větší šok z politiky, když mám 
víc zkušeností, chtěl bych po-
kračovat a dotáhnout věci do 
výsledku, se kterým bych byl 
spokojen. 

S lidmi, se kterými jste v Ús-
teckém fóru občanů, jste ni-
kdy problém neměl? Nebylo 
něco přes čáru?

Nikdy. Poznali jsme se v prv-
ní kampani před volbami, kdy 
jsme byli trpaslíci v politice, 

ale soudržní a s jasným pohle-
dem na věc. Teď jsme silnější, 
dokázali jsme převzít odpověd-
nost za město, ale pořád jsme 
normální lidi, spokojení ve své 
práci, co chtějí dělat pro město. 
Jinou ideologii jsme nikdy ne-
řešili než jak zvednout kvalitu 
města, aby se tu lidem žilo lépe. 
I proto chci pokračovat. S ufou-
ny jsme si něco řekli, něco slí-
bili a ono to platilo za týden, za 
měsíc, za rok. Ti lidé na sebe 
nekydají špínu, nepomlouvají 
se stranou. Myslím, že jiné stra-
ny to mají jinak, málo se znají, 
jednou za čas se vidí na schůzi. 
Ufouni se potkávají na fotbale, 
na hokeji, v divadle, zajdou do 
hospody a o městských projek-
tech spolu mluví pořád. 

Hodně útoků na sociálních 
sítích směřuje na vašeho 
předsedu.

Já vím, že spousta lidí na Jirku 
Madara nadává, ale já ho znám, 
jéžiši, od svých třinácti let. Ten 
člověk neudělal nikdy něco 
špatného. Naopak, bere na sebe 
věci, které nemusí, můžete mu 
zavolat o radu nebo o pomoc 
o půlnoci a neodmítne vás. Já 
tomu člověku věřím stoprocent-
ně. Ty útoky stran na kandidá-
ty na facebooku přes avatary 
a účelové stránky jsou hnusný 
a zbabělý. Ale to je problém ús-
tecké politiky. Všichni čekají, až 
se něco někomu nepovede, má-
lokdy si někdo řekne, fajn, pod-
poříme dobré věci a jen špat-
né smeteme. Ne, oni smetou 
i dobré věci, které by prospěly 
lidem, zajistily seniorům nové 
ubytování, které by zlepšily celé 
prostředí. Jen proto, že to ne-
jsou oni. Jsem zklamaný z toho, 
že všechny ty partaje poslední 
roky brali jako přechodné ob-
dobí, nepomáhali, komplikova-
li a čekali na další volby. A teď 
vyrazili do boje o koryta. Kde je 
odvaha politiků? Na obvodech 
to ne vždy rádi slyšíme, ale je 
třeba najít odvahu ke spolu-
práci s magistrátem a nevytvá-
řet satelity. Pak dokážeme více 
a dobře investovat. Nebo odstra-
nění ruiny hotelu Máj. Rýsuje se 
řešení a vyžaduje odvahu, pod-
stoupení jisté míry rizika s pod-
porou většiny zastupitelů. Líbil 
se mi projekt koupit budovu 
UJEP pro nové byty. Škoda, že to 
opozice smetla a nevím, zda to 
lze vrátit, ale udělám maximum. 
Stejně tak parkování. Pokud 
chceme rychle nová parkovací 
místa, bude to chtít odvahu, risk 
a podporu většiny. Prostě, nebát 
se a nekrást.

dno a mně dojde, že to stačilo. 
Anebo můžu dvakrát máchnout, 
soupeř dostane dvě dělovky 
a uletí mu hlava. A já si řeknu, 
sakra, teď by bylo škoda kon-
čit. Zatím si myslím, že jednou 
stačí. 



v í c e  n a  w w w . z i t u s t i . c zZ D R A V Í

1 0

MC
20

18
91

0

Sestřičky z agentury ACME vnášejí 
nemocným do života větší pohodu

Domácí péče umožňuje ne-
mocným lidem léčit se v po-
hodlí domova a nemuset trávit 
dlouhé dny hospitalizací v ne-
mocnici nebo v léčebnách pro 
dlouhodobě nemocné. Ústecká 
agentura domácí péče ACME 
vedle domácí zdravotní péče, 
hospicové péče a neveřejné do-
pravy nabízí také rehabilitační 
péči v domácím prostředí. Pod-
le jednatelky ACME Štěpánky 
Tomsové práce zdravotní ses-
try, ale u pacientů doma ne-
jde s předchozími zkušenost-
mi sestry v nemocnici nebo 
domově pro seniory vůbec 
srovnávat.

Jaké to je, být zdravotní sest-
rou, která poskytuje zdravot-
ní domácí péči?

Naplňující, je výhodou, že 
máte zpětnou vazbu od klien-
ta. Vidíte, jak se díky vaší prá-
ci zdravotní stav klienta zlep-
šuje, posouvá k lepšímu. Jste 
s ním v každodenním styku 
a víte, co je pro něj to nejlepší. 

V čem se práce domácí sestry 
liší od práce v nemocnici nebo 
v domově pro seniory?

Zdravotní sestra v domácí 
zdravotní péči pracuje samo-
statně, nemá za sebou léka-
ře, staniční sestru a kolegyně. 
Musí se sama rozhodnout, vy-
řešit krizové situace a hlav-
ně je potřeba mít odborné 

znalosti. Vždy říkám, že je po-
třeba trochu adrenalinu a mít 
povahu do nepohody. Ona 
musí vyjet za každého počasí, 
ať mrzne, sněží, je nesnesitel-
né horko … vždy musí vyko-
nat u klienta ošetřovatelskou 
návštěvu. 

Jak práce probíhá? Sestřič-
ka přijede k pacientovi domů 
a dělá co? 

Sestřička pracuje na zákla-
dě ordinace lékaře, který určí 
léčbu a frekvenci návštěv. Jed-
ná se o ošetřovatelské výkony 
jako např. odběr krve, převaz, 
aplikace inzulínu, ošetření sto-
mií, rehabilitace, hospicová 
péče a mnoho dalšího.

A je to pro domácí sestru ná-
ročné, nemít za sebou oporu 
kolegyň nebo lékaře?

Ano, je to náročné. Je prostě 
fakt, že zdravotní sestra pra-
cující v domácí péči je velká 
odbornice, a nesmírně si jich 
za to vážím. Musí mít velké od-
borné znalosti, být neuvěřitel-
ně fyzicky a psychicky odolné. 

Je práce domácí sestry nároč-
nější na psychiku?

Záleží na jedinci, jaké hra-
nice si nastaví. To znamená, 
že je nutné určité věci brát 
s nadhledem a smířit se s tím, 
že některé záležitosti prostě 
nezměním. 

Je vztah domácí setry s paci-
entem stejný jako v nemocni-
ci, nebo se nějak liší?

Je více osobní, musí získat 
klientovu důvěru, on si jí pouš-
tí do svého domova a i do své-
ho života. A tady je potřeba si 
nastavit hranice. 

Co musí zájemkyně o takovou 
práci splňovat?

Hlavně chuť toto poslání, ne 
povolání vykonávat. Důležité 
mít ukončené vzdělání v obo-
ru všeobecné zdravotní sest-
ry, nejlépe je mít pět let pra-
xi u lůžka. Ale to v současné 
době, při nedostatku zdravot-
ních sester, nepožadujeme. 

Přistoupili jsme na to, že si 
sestry školíme a zaučujeme 
sami. Tak aby byla schopná 
samostatně a sebevědomě pra-
covat v terénu. Starší a zkuše-
nější kolegyně se zájemkyním 
věnují trpělivě a snaží se jim 
předat veškeré své zkušenos-
ti a kdykoliv opravdu kdykoliv 
jim pomůžou s radou.

A to hned jak u vás sestřička 
nastoupí, tak vyráží za paci-
enty sama?

To ne, to by nešlo. Jsou při-
dělené ke starší kolegyni a ta 
je provede. Ukáže, jak vše pro-
bíhá v terénu, jak se zapisuje 
do zdravotnické dokumentace, 
do jakých firemních procesů 
zasahuje atd. 

Sama za pacienty vyjíž-
dí zhruba po měsíci a začíná 
méně náročnými výkony. A jak 
postupně získá jistotu a sebe-
vědomí, tak přidáváme. Ale 
není se čeho bát, každý se učí, 
i já.

Domácí sestra za pacienty 
dojíždí, to znamená, že musí 
umět řídit? 

Většinou ano, naše sestry 
jsou vynikající řidičky. Pře-
ci jen jezdí za každého poča-
sí, musí si poradit s parková-
ním v centru města, hustotou 
provozu, jsou úžasné, jak si 
poradí. Postupně se hodně 
vyjezdily. Ale také máme ses-
třičky, které nechtějí řídit a ty 
mají k dispozici služební auto 
s řidičem.

Agentura ACME Domácí 
péče, s.r.o., si váží každého za-
městnance a snaží se vytvá-
řet dobré podmínky pro práci, 
která je náročná. Rádi bychom 
v našem týmu uvítali novou 
kolegyni či kolegu, kteří věří, 
že tato práce má smysl.  pr

ACME Domácí péče, s.r.o.
Železničářská 908/24
400 03 Ústí nad Labem
E-mail: info@acmepece.cz
Tel.: 475 216 331

K O N T A K T
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Střekovské dál trápí zápach ze Setuzy
Nezaměnitelný 
zápach linoucí se 
z areálu bývalé 
Setuzy sužuje 
obyvatele Střekova, 
ale i jiných částech 
města. Nárůst 
stížností obyvatel na 
pach podobný odéru 
zkaženého masa 
eviduje ústecký 
magistrát, stížnosti 
obyvatel řeší také 
Česká inspekce 
životního prostředí. 

V areálu bývalé Setuzy je 
šest výrobních firem Oleo-
chem, Chemoprojekt, SChem, 
Spolpharma, ENERGY Ústí nad 
Labem a Glencore Agricultu-
re Czech, které mají pro své 
provozy integrovaná povole-
ní Krajského úřadu Ústecké-
ho kraje. Přestože zdejší fir-
my o problému vědí a některé 
řeší protizápachová opatření 
už dlouhodobě, typický pach 
nemizí.

Manželé Kischovi bydlí na 
Střekově 34 roků a před zápa-
chem utíkají mimo město: „My 
jezdíme od jara do podzimu na 
chatu. Zápach je někdy tak sil-
ný, že rychle zavíráme balkon. 
Je to hodně nepříjemné, a když 
je špatný tlak vzduchu, tak 
nám to i po zdravotní stránce 
nedělá dobře.“ 

Milan Baumt bydlí na Stře-
kově celý život a zápach z bý-
valé Setuzy cítí často. ,,Já mám 
na to čich, takže to cítím skoro 
každý den, vlastně i teď,“ po-
vzdechl si. „Jsem rodilá Úste-
čanka a zápach z areálu Setu-
zy je cítit odjakživa a silný je 
podle toho, jak fouká vítr,“ do-
plňuje Andrea Novotná.

Investice na úkor zisku
Původcem zápachu na Stře-

kově jsou, vedle čističky od-
padních vod, firmy působící 
v areálu bývalé Setuzy. Ty fir-
my dobře vědí, kdy, kde a jak 
zápach v procesu jejich výroby 
vzniká, ale je pro ně pohodl-
nější se k tomu pochopitelně 
nehlásit. Musely by totiž inves-
tovat velké částky na úkor své-
ho zisku do technologií, které 

zápach v rámci výroby eliminu-
jí. Role komunálních politiků 
je tak vyvíjet na ně všemi do-
stupnými prostředky soustav-
ný a intenzívní tlak, aby byly 
donuceny takové investice do 
technologií odstraňujících zá-
pach provést. Firmy v areálu 
bývalé Setuzy se prostě musejí 
vypořádat s tím, že jejich prů-
myslová výroba je umístěná 
v hustě obydlené části města,“ 
uvedl Martin Prachař, který na 
Střekově bydlí, ale na zápach 
se mnohdy ptají i hosté jeho 
pivovaru a hotelu Na Rychtě. 
Je to jeden z důvodů, proč v ko-
munálních volbách kandidu-
je ve svém obvodě. Aby řešení 
problému páchnoucího areálu 
Setuzy mohl aktivně a rychle 
prosazovat.

Jedna z firem v areálu, spo-
lečnost Glencore Agricultu-
re Czech, je výrobce jedlých 
olejů. Na základě pachové 
studie v roce 2017 instalova-
la louhovou pračku, která by 
měla pachovou zátěž snížit až 
několikanásobně. „Pračka je 
v současné době ve zkušeb-
ním provozu. Sbíráme výsled-
ky, které budeme následně 
analyzovat. Výsledky budeme 
následně prostřednictvím rad-
nice komunikovat veřejnosti. 
Tato technologie patří k jedné 
z nejmodernějších,“ tvrdí zá-
stupkyně společnosti Aneta 
Martišková s tím, že vývoj lou-
hové pračky probíhal ve spo-
lupráci s Vysokou školou che-
micko-technologickou v Praze.

 „Střekovská radnice také na 
základě naší iniciativy vytvoři-
la nový model protizápachové 
linky. Od vzniku linky eviduje 
naše společnost přibližně 92 

stížností. Každou jednotlivou 
stížnost analyzujeme a zapra-
cováváme si do mapy. Občané 
ve stížnostech uvádějí lokalitu 
a také domnělého původce zá-
pachu. Ukazuje se, že v drtivé 
většině případů nejde o naši 
společnost, která má rostlin-
nou výrobu. Stížnosti probíha-
ly také ve chvíli, kdy jsme měli 
odstávku provozu. Problema-
tiku zápachu aktivně komuni-
kujeme s magistrátem a také 
se střekovskou radnicí po celý 
rok a samozřejmě k nám chodí 
pravidelně kontroly,“ uvádí na 
obranu Glencore Agriculture 
Czechr Aneta Martíšková.

Telefonní linka nestačí
Střekovská protizápachová 

linka však není zcela efektivní. 
„Stávající systém hlášení pod-
nětů občanů na telefonní linku 
městského obvodu neumožňu-
je vyhodnocování stížností na 
zápach online, protože nemá 
přístup k informacím o oka-
mžitých povětrnostních pod-
mínkách, rozptylu pachu a na-
měřeným koncentracím pachu 
na zdroji. Určení zdroje zápa-
chu v lokalitě s více zdroji tak 
vychází ze subjektivních poci-
tů stěžovatelů a ani neumož-
ňuje objektivně konkretizovat 
místa, odkud zápach pochází,“ 
vysvětluje primátorka města 
Věra Nechybová.

Vedení města proto rea-
govalo na stížnosti obyvatel 
a připravilo novinku – aplika-
ci pro mobilní telefony AirQ. 
Ta funguje tak, že stížnosti za-
znamenávají občané pomocí 
aplikace v mobilním telefonu 
a odešlou do systému. Systém 
stížnost vyhodnotí na základě 

hydrometeorologických dat 
a emisí zápachu odcházejícího 
ze zdroje ze zdroje jako opráv-
něnou, nebo neoprávněnou.

Data získaná z mobilní apli-
kace AirQ, by měla sloužit jako 
podklad pro jednání s odpo-
vědnými orgány, které by moh-
ly v rozhodnutích týkajících se 
jednotlivých provozů zohlednit 
získané informace a stanovit 
omezující podmínky či limity 
pro tyto zdroje. „Mobilní apli-
kace AirQ poslouží k objektiv-
nímu posouzení oprávněných 
stížností na zápach a posouze-
ní zdroje z hlediska obtěžová-
ní zápachem,“ dodal první ná-
městek primátorky Jiří Madar. 
„Protože zápach je opravdu 
obtěžující, je naší snahou po-
moci zejména občanům žijícím 
na Střekově, a to získáním co 
nejpřesnějších údajů, které by 
mohly jednoznačně identifi-
kovat původce zdrojů zápa-
chu,“ doplnila primátorka Věra 
Nechybová.

Radnice Střekova objednala 
pachová měření u Zdravotní-
ho ústavu. Výsledky budou ale 
až koncem listopadu, z hledis-
ka vlivu na zdraví je posoudí 
také Krajská hygienická stani-
ce. Důležitá pro Střekovany je 
trvalá aktivní účast radnice ve 
schvalovacím procesu pro pro-
voz v areálu Setuzy.

Firmy působící v bývalé Se-
tuze vědí, že kauzu zápachu 
z výroby nemohou podceňovat. 
Neprověřená technologie a dů-
sledný tlak obyvatel a radni-
ce Trmic vedly před osmi lety 
k uzavření nového lihovaru, 
propadu tržeb v řádu stovek 
milionů korun a pádu jeho pro-
vozovatele do konkurzu.  gz

Zápach z areálu bývalé Setuzy obtěžuje nejen obyvatele Střekova foto: Gabriela Zlámalová
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změna termínu vyhrazena!

www.SLOVANUSTI.cz

PŘIJĎ FANDIT SLOVANU!
INZERCE

SVOZ OBJEMNÉHO ODPADU 

3. 10. 2018: Děčínská (jen k ulici K Loděnici), 
Hviezdoslavova, Mánesova, Národního odboje, 
Rybářská, Varšavská (od Národního odboje 
k Mariánskému mostu), Zeyerova, Žukovova, 
K Loděnici, Farská Louka
4. 10. 2018: Kamenná, Nová
8. 10. 2018: Bří Mrštíků, Českých bratří, Jeseninova, 
Kojetická, Poděbradova, Poslední cesta, Rubensova, 
Škrétova, Truhlářova, U Krematoria
9. 10. 2018: Do Kopečka, Dykova, Kubelíkova, 
Marie Hubnerové, Matěje Kopeckého, Na Hřebence, 
Na Rozhledu, Na Zákrutu, Novosedlické náměstí, 
Novoveská, Stoupačka, Švabinského, U Lesa, 
V Třešňové aleji
10. 10. 2018: Kozinova, Kramoly, Na Pile, Pionýrů, 
Raisova, Střekovské nábřeží, Sukova, Těšínská, 
Tomáše ze Štítného, Třebízského, U Stanice, Varšavská 
(mezi Národního odboje a Žukovovou), Železničářská
11. 10. 2018: Barrandova, Dobrovského, Karla 
IV., Kollárova, Máchova, Kořenského, Myslbekova, 
Purkyňova, Puškinova, Riegrova, Rozkošná, 
Šafaříkovo náměstí, V Zeleni
15. 10. 2018: Ke Hradu, Ovčácká cesta, Sokolská, 
Tolstého
16. 10. 2018: Březová, Jasanová, Koperníkova, 
Litoměřická, Malířský koutek, Na Čihadle, Na 
Zacházce, Průchodní, Slunečná, Svatojiřská, Topolová, 
Tizianova, U Řeky, V Ohybu
17. 10. 2018: Azalková, Doerellova, Hvozdíková, 
Jabloňová, Jetelová, Karafiátová, Kladenská, Kolmá, 
Lázeňská, Malá, Marušky Kudeříkové, Mečíková, 
Na Rybárně, Pod Ostrým, Pod Rezervací, Průjezdní, 
Rodinova, Sebuzínská (mezi Slunečnou a Jitřní), 
Šeříková, U Lesíka, U Ráje, Vodárenská, Wagnerova, 
Zelené údolí, Zlatá stezka (mezi Slunečnou a Jitřní)
18. 10. 2018: Bedlová, Broskvoňová, Jasmínová, 
Jedličkova, Jitřní, Karla Maye, K Srdíčku, Ke Studánce, 
Lermontova, Pod Tratí, Rozcestí, Říční, Sebuzínská 
(mezi Jitřní a Karla Maye), Skupova, Šikmá, U Kapličky, 
U Potoka, U Točny, U viaduktu, V Průčelí, Zlatá stezka 
(mezi Jitřní a točnou MHD)
22. 10. 2018: Sebuzín
23. 10. 2018: Církvice
24. 10. 2018: 28. října, K Zátoce, Labská, 
Mezistanice, U Stodol, Vítězná
25. 10. 2018: Chotkova, Jana Želivského, Květinová, 
K Zámku, Pod Hradištěm, Pod Lesem, Sokolovská, 
Stezka, Svatojakubská, Za Tratí, Zelinářská
29. 10. 2018: Budov, Olešnice a Olšinky, Podlesí, 
Děčínská (od ČOV), Vítězná ( Olšinky)
30. 10. 2018: Kojetice, Nová Ves
31. 10. 2018: Ke Kopečku, Kočkovská, Lužická, 
Průchozí, Severní, Slepá, Úzká cesta, V Úvozu
1. 11. 2018: Meruňková, Ořechová, Ovocná, 
Švestková, Višňová, Stavbařů
5. 11. 2018: Burianova, Herecká, Maková, 
Marvanova, Šípková, Voskovcova, Werichova, 
Zvonková
6. 11. 2018: Jana Zajíce, V Klidu, Větrná
7. 11. 2018: Gagarinova, Glennova, Oblá, Svojsíkova

8. 11. 2018: Ladova, Pod Parkem, Muchova, Sociální 
péče
12. 11. 2018: Jizerská, Šumavská, Orlická
13. 11. 2018: Br. Veverků, Na Louži, Pincova, Pod 
Hůrkou, Stříbrnická, Ve Strouze, V Rokli, Na Návsi, 
Na Vrstevnici
14. 11. 2018: Brandtova, Ježkova, Poláčkova
14. 11. 2018: Krajní, Nad Točnou, Oty Pavla, Pod 
Rozhlednou, Šrámková
19. 11. 2018: Kmochova, Nad Březnem, Rabasova
20. 11. 2018: J. Plachty
21. 11. 2018: Hlavní, Horní, K Haldě, Strážná, U Fary, 
Vodařská, Žitná
22. 11. 2018: Na Skalce, Peškova, Picassova
26. 11. 2018: Ryjická, Sibiřská
27. 11. 2018: Akátová, Dubová, Hluboká, Květinová, 
Na Výšině, Pod Úvozem, Sportovní, Zelená, Tři Kříže
28. 11. 2018: Jánského, Májová, Milešovská, 
Opletalova, Studentská, Turistická, U Radnice, 
Národní, Mlýnská, Seifertova, U Tonasa, Veslařská, 
V Ústraní, Železná
29. 11. 2018: Čechova, Ke Třem křížům, Obvodová, 
Rozcestí
3. 12. 2018: Neštěmická (sídliště Pod Vyhlídkou), 
Keplerova, Na Rybníčku, Na Sklípku, U Pivovarské 
zahrady
4. 12. 2018: l. máje, Čelakovského, Družstevní, 
Erbenova, Husova, Hřbitovní, K Mlýništi, Karolíny 
Světlé, Krátká, Na Vinici, Podmokelská, Příkopy, 
U Potůčku, U Studánky, V Doubravě
5. 12. 2018: Matiční, Na Břehu, Postranní, Růžová, 
Svádovská, Nový svět, Pekařská, Plavecká
6. 12. 2018: Anežky České, Dr. Horákové, Janáčkova, 
Jungmannova
10. 12. 2018: Dvojdomí, Neštěmická 1 a 3, 
Přemyslovců, Žežická
11. 12. 2018: V Oblouku, Vojanova, Drážďanská, 
Křižíkova, Na Náspu, Na skládce, Přístavní, V Háji, 
Výstupní, Zolova

SVOZ OBJEMNÉHO ODPADU

BRED
Pes, kříženec hladkosrstý 
černé barvy s bílou 
náprsenkou, výška 45 cm, 
stáří 2–3 roky. Bred je 

vhodný spíše k domku se zahradou, 
protože není rád sám doma. Pokud se cítí 
opuštěný, ničí nábytek a hlasitě štěká. 
Snese se s ostatními psy.

AMIR 
Pes, kříženec žíhaný 
s bílou náprsenkou a bílými 
prstíky, výška 55 cm, stáří 
10 měsíců. Amir je velmi 

temperamentní a veselý pejsek, potřebuje 
mnoho pohybu a osvojit si základní 
povely poslušnosti.

CÉZAR
Pes, hladkostrstý kříženec 
rezavé barvy s černým 
prokvetením, výška 
60 cm, stáří 5 let. Cézar je 

sebevědomý pes, je dominantní a nemá 
rád ostatní psy. Má rád hodně pohybu 
a velmi rád aportuje. Hodí se k domku 
se zahrádkou.

TOBIÁŠ 
Pes, kříženec jezevčíka 
rezavé barvy s černým 
prokvetením na uších 
a bílou náprsenkou, výška 

35 cm, stáří 4 roky. Tobiáš je typický 
představitel plemene jezevčík, je náladový 
a občas trochu tvrdohlavý. Je zvyklý v bytě 
a nepere se s ostatními psy.

VERČA 
Fena, kříženka jezevčíka 
černé barvy, delší vlnitá 
srst, výška 35 cm, stáří 
3 roky. Verča je přátelská 

a veselá fenka, vzhledem k své velikosti 
vhodná do bytu. Snese se s ostatními 
psy.

KESY
Fena, dlouhosrstá hrubosrstá 
kříženka šedočerné barvy, 
výška 45 cm, stáří 1,5 roku. 
Kesy je zvyklá v bytě, má 

ráda děti. Pokud je okolo ní větší ruch, je 
bázlivá.

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 .

Vaky pro svoz se budou vydávat od 15. do 19. října 2018  
od 8:00 do 17:30 hod. ve sběrném dvoře v Krásném Březně.
Svoz: 
Božtěšice, Bukov, Habrovice, Klíše, Skorotice, Strážky, Všebořice  
v týdnu od 26. 11. 2018.
Hostovice, Předlice, město-centrum, Skřivánek, Vaňov v týdnu od 3. 12. 2018.
Střekov, Kojetice, Nová Ves, Budov, Olešnice, v týdnu od 12. 11. 2018.
Brná, Sebuzín, Církvice, Svádov, Olšinky, v týdnu od 19. 11. 2018.
Severní Terasa, Dobětice v týdnu od 5. 11. 2018.
Mojžíř, Neštěmice, Krásné Březno, v týdnu od 29. 10. 2018.

S V O Z  O D P A D U  Z E  Z E L E N Ě  V E  V A C Í C H
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Café Aussig je už 
devět let na scéně

Už 25 let spolu
Ústí nad Labem – Až do 4. listopa-
du můžete v ústeckém muzeu 
zhlédnout výstavu o činnosti 
ústecké výtvarné skupiny „Spo-
lu“, která tento rok slaví pěta-
dvacáté výročí od svého založe-
ní. Výstava se nesnaží o průřez 
či retrospektivu dlouholeté 
výtvarné činnosti – zahrnuje 
zejména obrazy, vytvořené růz-
nou technikou, drobné plastiky 
z hořického pískovce, ze dře-
va a keramiky, díla vytvořená 
v různých dobách uměleckého 
zrání, díla vytvořená rozmani-
tostí tvůrců.  zu

Dobětické Halali už pojedenácté

V dobětickém Domově pro 
seniory se na začátku září usku-
tečnil už 11. ročník mezigene-
račních her Dobětické Halali. 
Tohoto sportovního klání se zú-
častnili klienti ze všech domovů 
pro seniory z Ústí nad Labem, 
klienti Domova důchodců v Dubí 
a v Bystřanech. Senioři soutě-
žili ve smíšených týmech spo-
lečně s dětmi z MŠ v Doběticích 
z třídy Rybiček. Všech 10 disci-
plín se neslo v duchu myslivosti 

jako například vědomostní kvíz 
Moudrá sova, trefa do liščí nory 
nebo sbírání broků. Vzájemné 
propojení radosti ze života, ener-
gie, moudrosti a zkušeností vy-
tvořilo příjemnou náladu, kdy si 
všichni zúčastnění soutěžní do-
poledne užili. Po slavnostním vy-
hlášení vítězů a obědě následo-
vala taneční zábava, kde zahrála 
kapela O. L. I. 

  Gabriela Stanková, Domov pro seniory 
Dobětice

Babičko, dědečku, převeď mě!
Strážníci z ústeckého oddě-

lení prevence kriminality a do-
pravní výchovy ve spolupráci se 
Severočeskou vědeckou knihov-
nou uspořádali mezigenerač-
ní setkání se seniory z Domova 
seniorů Orlická, dětmi z mateř-
ských škol a žáky ze základních 
škol z Krásného Března. Děti 
v rámci akce Babičko, dědeč-
ku, převeď mě! vyslechly vše, co 
potřebují pro bezpečnou cestu 
do školy a ze školy, například 
vyprávění „dědečka“ o tom, jaké 
to bylo v době, kdy tito senioři 
byli ještě ve školním věku. Děti 
se také dozvěděly nejen o povin-
nostech chodce, ale také o po-
vinnostech cyklistů, o bezpeč-
ném přecházení po přechodu 
pro chodce a o vhodném chovní 
v MHD. Na závěr si děti odnesly 
dárky v podobě reflexních prvků 

a paní učitelky metodické po-
můcky pro budoucí výuku. Ga-
rantem celé akce, které se kro-
mě seniorů zúčastnilo na dvě stě 
třicet dětí, byla již tradičně pri-
mátorka města Věra Nechybová.

  Jan Novotný, Městská policie Ústí nad Labem 

Ústí nad Labem – Za pár dnů to 
bude devět let, kdy mělo na prk-
nech Severočeského divadla 
premiéru taneční představení 
Café Aussig. Další šanci jej vidět 
máte 26. října od 19:00 hodin. 
Vstupné je od 100 do 400 ko-
run. Taneční inscenace vychází 
z námětu slavné divadelní hry 
Jeana Claudia Penchenata Le 
bal – Tančírna. Namísto tančír-
ny v Paříži se ocitáme v kavárně 
v Ústí nad Labem, a to v obdo-
bí celého 20. století. Stejně jako 
v Tančírně sledujeme příběhy 
jednotlivých stálých hostů ka-
várny, jejich reakce na společen-
ské, politické a kulturní změny 
či vývoj techniky.  zu

Iva Bittová zazpívá v Ústí 
Ústí nad Labem – Za-
hajovací koncert 
20. ročníku festivalu 
Dny české a německé 
kultury bude ve vel-
kém stylu. Uskuteční 
se 23. října od 19:00 
hodin. Do Severočeského 

Jazz z izraelské 
kuchyně
Ústí nad Labem – Hudební fajn-
šmekři už se těší na 5. října. 
Od 20:00 hodin totiž v Národ-
ním domě vystoupí izraelská 
hudební skupina Tal Gamlieli 
Trio. Informace o vstupenkách 
získáte na telefonním čísle 
475 221 025.  zu

Rigoletto na prknech divadla
Ústí nad Labem - Na jeviště ústec-
kého divadla se vrací nejslav-
nější opera Giuseppe Verdiho – 
Rigoletto. Libretista Francesco 
Maria Piave napsal libreto 
k této opeře podle hry Král se 
baví od Victora Huga, pojed-
návající o zhýralém francouz-
ském renesančním panovníku 
Františku I. Uvedení Hugovy 
hry s tragickým koncem vyvo-
lalo mnoho nevole a hra byla 
cenzory zakázána. Na operu 
se v Ústí můžete těšit 20. října 
od 19:00 hodin. Vstupné je od 
100 do 400 korun.  zu

Pornografie na 
Střekově

Střekov – Těšte se na podzimní 
premiéru Činoherního studia. 
Na divadelní adaptaci Gomb-
rowiczova nejslavnějšího ro-
mánu s názvem Pornografie 
si můžete zajít už 12. října od 
19:00 hodin. Podivné, smyslné 
kvarteto, tak zní jedna z jeho 
charakteristik. Tajemný pří-
běh o čtyřech lidech, které 
náhoda svedla na jedno mís-
to, ze kterého není úniku. Na 
jevišti uvidíte Kryštofa Rím-
ského, Adama Ernesta, Annu 
Kratochvílovou, Jana Plouhara 
a další.  zu

Burza zpěváků 

Ústí nad Labem – Tradiční akci 
si užijete v Severočeském di-
vadle. I tentokrát jí pořádá 
Jednota hudebního divadla za 
podpory Nadace Život uměl-
ce v Praze. Burza se uskuteč-
ní 14. října od 17:00 hodin. 
Divákům se představí Marie 
Schmidtová, soprán, Elmaz Ka-
dyieva, mezzosoprán, Robin 
Červinek, baryton, a Daniel 
Klánský, basbaryton. Zahraje 
vám Orchestr Severočeského 
divadla Ústí nad Labem. Vstup-
né je od 100 do 400 korun.  zu

divadla totiž přijedou 
Iva Bittová a Hana 
Kotková, které divá-
kům představí Kaf-
kovy fragmenty op. 
24 György Kurtága. 
Vstupné je od 150 do 

220 korun.  zu
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PALIVOVÉ DŘEVO
ŘEZANÉ A ŠTÍPANÉ
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žaluzie
rolety

sítě proti hmyzu
markýzy

výroba a montáž
servis a prodej
záruka 4 roky

www.lukyul.cz

Objednávky/Informace: tel.: 475 501 553, mobil: 603 813 303, Po–Pá: 8–20 hod.
Masarykova 633 (Rondel) II. patro | Otevřeno Út, St, Čt: 9–16 h.
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NOVĚ I E–SHOP
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Objednávky/Informace: tel.: 475 501 553, mobil: 603 813 303, Po–Pá: 8–20 hod.
            Masarykova 633 (Rondel) II. patro | Otevřeno Út, St, Čt: 9–16 hod.

Sledujte 
aktuality  

na 
www.zitusti.cz
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Je libo zvěřina nebo houby?

Pokud máte rádi 
zvěřinu nebo houby, 
pak je podzim ten pravý 
na to, ochutnat nějaký pokrm 
z těchto surovin. V polovině 
října budete moci na nějakou 
takovou specialitu vyrazit do 
Pivovar Hotelu Na Rychtě, kde 
budou probíhat tradiční pod-
zimní gastronomické týdny. 

A na co se můžete těšit? Na 
zahřátí chuťových buněk vy-
zkoušejte předkrm v podobě 
zvěřinové sekané s anglickou 
slaninou, houbovým ragú a čer-
stvým pivním chlebem. Jako 
hlavní jídlo budete mít na vý-
běr mezi kančím guláškem na 

Kroupové rizoto s lesními houbami a pečeným kuřecím prsíčkem

4 porce
4 ks kuřecí supreme
200 g středních krup 
100 g sádla
20 g máslo
2 velké cibule
70 g sušených hub  
(700 g čerstvých hub)
4–6 stroužků česneku
dlaň majoránky (čerstvá lepší)
snítka tymiánu 
kmín, sůl, pepř

Postup:
Kroupy (velikost 6–8 je ideální) propláchneme a přes noc namočíme, stejně 
tak sušené houby. Použít můžeme ale také mražené i čerstvé. Vhodné houby 
jsou žampion, hlíva, ale čerstvé lesní hřiby dají pokrmu největší houbovou 
chuť.
Kroupy uvaříme ve slané vodě doměkka cca 20 minut, poté scedíme a nechá-
me okapat.
Pokud použijeme sušené houby, tak je scedíme a vymačkáme. Na sádle 
dozlatova opečeme nadrobno pokrájenou cibuli, přidáme kmín, houby, kroupy 
a krátce podusíme. Přimícháme česnek utřený se solí a čerstvě nadrcený pepř, 
dochutíme solí a majoránkou. Pokrm doplníme pečeným kuřecím prsíčkem 
pečeným na másle a tymiánu. 

 R E C E P T  Š É F K U C H A Ř E 

míst-
ním 

pivu 
s bramboro-

vými plackami nebo srnčí 
plec na smetaně se špikovanou 
anglickou slaninou a žemlo-
vým knedlíkem. Na závěr pak 
na vás čeká sladká tečka jako 
překvapení. 

Gastronomické menu se po-
dává ve všední dny vždy až od 
13:30 hodin, ale o víkendu na 
něj můžete zaskočit kdykoli 
během dne. Ideální je pokrm 
kombinovat s místním pivem 
Mazel, Ústecká 11 T.G.M. nebo 
polotmavý Vojtěch.  gz

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.

Peugeot 206

Telefon 720 589 550

Vydavatel městských
časopisů 

s nejvyšším zásahem
domácností přijme

obchodního zástupce.
info@mediaconcept.cz
www.mediaconcept.cz

602 464 749
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Kromě dobře známých a vysoce kvalit-
ních standardních zrcadel Mirox MNGE 
s velmi nízkým obsahem olova v laku nyní 
jde AGC o krok dále tím, že nabízí prémio-
vé zrcadlo Mirox 4Green, které vyniká po-
užitím bezolovnatých barev. 

Ideální pro aplikace s podsvícením  
Zrcadla Mirox 4Green jsou vyrobena 

stejnou technologií jako Mirox MNGE, 
stejně snadno se zpracovávají a mají 
stejně vysoké kvalitativní parametry. 

Mirox 4Green je ideální pro aplikace 
využívající podsvícení, a to vzhledem 
k jeho naprosté opaknosti*. Oba produk-
ty se ve skladu snadno rozliší díky tiště-
né značce na zadní straně zrcadla.

Vylepšená certifikace Cradle to Cradle  
Kromě vyloučení velkého množství 

toxických produktů, jako je měď, čpavek 
a olovo, věnuje společnost AGC velké 
úsilí vývoji zrcadel, která nesnižují kva-
litu ovzduší v interiéru. Zrcadla Mirox 

vykazují velice nízké emise těkavých 
organických sloučenin (VOC = Volati-
le Organic Compounds) a velice nízkou 
úroveň formaldehydu. Mirox MNGE má 
certifi kát Cradle to Cradle Certifi edTM 
Bronze, zatímco Mirox 4Green díky své-
mu vylepšenému složení má certifi kát 
Cradle to Cradle Certifi edTM Silver. 

Kompatibilní se systémem 
AGC pro lepení skel FIX-IN 

Zrcadla Mirox 4Green a Mirox MNGE 
jsou k dispozici v pěti barevných prove-
deních: Clear, Clearvision, Bronze, Grey 
a Black. Zrcadla lze instalovat pomocí 
systému AGC pro lepení skel FIX-IN, kte-
rá jsou k dispozici na webových strán-
kách www.agc-store.com. 

AGC Glass Europe představuje 
bezolovnaté zrcadlo Mirox 4Green
V souladu se svým udržitelným přístupem nabízí společnost 
AGC zdokonalenou škálu ekologických zrcadel. 
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Neštěmice, Mojžíř a Skalka
Vážení spoluobčané.
Předkládáme vám návrh volebního programu KSČM pro části Neštěmi-
ce, Mojžíř a Skalka. Naší snahou je hledat řešení, která by zlepšila pod-
mínky k plnohodnotnému životu v našem obvodě. Samozřejmě záměry 
jsou jedna věc a jejich realizace věc druhá. Bude záležet na tom, jest-
li naši kandidáti dostanou od vás dostatečný počet hlasů, aby mohli 
tento volební program prosazovat.

Bezpečí a pořádek

V naší části je poměrně dobře fungující základna městské policie. Chce-
me dohlídnout, aby se v její činnosti posílila preventivní složka. Nemáme 
na mysli, aby strážníci jednou za půl roku vyrazili do ulic a udělili zvýšený 
počet pokut za nesprávné parkování, ale aby se snažili s předstihem ře-
šit možné přestupky, jako je rušení nočního klidu, hromadění domovní-
ho odpadu mimo svozové dny, dohled před školami a podobně. Je tře-
ba vyřešit odstraňování nepojízdných vraků automobilů ve zrychleném 
řízení. Úklid ve městě a ošetřování zeleně bude důsledně kontrolováno 
pracovníky z úřadu. Samozřejmě víme, kde jsou nejproblémovější místa. 
Tady bude muset být zvýšena pochůzková činnost městské policie a do-
hled policie České republiky. 

Parkování, údržba komunikací, investice

V některých částech Neštěmic a sídlišti Na Skalce je problémem parko-
vání. Budeme prosazovat vybudování dalších parkovacích míst. Je tře-
ba pokračovat v  rekonstrukci dosluhujících povrchů chodníků a opra-
vách komunikací. V Neštěmicích dlouhodobě chybí prostory pro kulturní 
a spolkovou činnost. Tento stav by vyřešilo vybudování nenáročné spor-
tovní haly se zázemím pro kulturní aktivity. Tuto investici chceme pro-
sadit. Stejně tak budeme iniciovat rekonstrukci fotbalového stadionu. 
Budeme dohlížet na realizaci větších akcí města, které by měly proběh-
nout v tomto volebním období v našem obvodě. Aktivně budeme využí-
vat všech možností dotačních programů ke zlepšení infrastruktury obvo-
du. Na městském úřadě bude třeba posílit oddělení připravující využívání 
dotačních programů. 

Nové pracovní příležitosti, zastavit odchod mladých 

z města, zlepšování stavu životního prostředí

Obvod se musí snažit o  řešení problematiky úbytku pracovních míst. 
Zastupitelstvo musí podpořit vznik nových podniků a  provozoven, ta-
kových, které nezatíží životní prostředí a které budou potřebovat kva-
lifikované pracovníky. Stejně tak je potřebné podporovat vytváření opti-
málních podmínek pro mladé rodiny (nájemní, startovací, byty vlastněné 
městem, místa v  mateřských školách, dobrá úroveň základních škol). 
Chceme prosadit další rozšiřování zeleně a ploch s květinovou výzdobou.

Kultura, sport, sociální služby

Budeme iniciovat opětovné zřízení obvodního kulturního střediska, kte-
ré by mělo přispět k rozšíření spolkové činnosti obyvatel, dětí, mládeže 
a seniorů a organizovat různé akce kulturního a sportovního charakte-
ru. Budeme hledat podporu u městských institucí, divadel, muzea, kul-
turního střediska a domu dětí a mládeže, podpoříme aktivity základních 
a mateřských škol. Podpoříme dobudování hřiště v Mojžíři, včetně odpo-
vídajícího parkoviště. Podpoříme aktivity sportovců a hasičů a jejich ma-
teriální zajištění. Budeme prosazovat posílení sociálních služeb v obvodě 
včetně rozšíření sociálního odboru. Využijeme všech možností ke zlep-
šení stavu v tzv. vyloučených lokalitách. Podpoříme výkup nemovitostí 
v těchto místech, jejich rekonstrukci a dohled nad jejich řádným využívá-
ním. Budeme podporovat všechny aktivity směřující k nápravě současné-
ho nevyhovujícího stavu. Abychom mohli tento volební program realizo-
vat, potřebujeme vaše hlasy. Pokud jste zatím zcela nerezignovali, přijďte 
podpořit naše záměry do volebních místností ve dnech 5. a 6. října 2018. 
Děkujeme vám za vaše hlasy. Kandidáti KSČM pro zastupitelstvo obvo-
du Neštěmice. Návrh volebního programu KSČM pro obvod Neštěmice.

Krásné Březno a Vyhlídka

Vážení spoluobčané.
Naše čtvrť Krásné Březno a sídliště Pod Vyhlídkou je poněkud opo-
míjenou součástí neštěmické aglomerace. Bohužel, tento stav pře-
trvává už celou řadu volebních období. Chceme tuto situaci změnit. 
Proto vám předkládáme k posouzení volební program, který je ad-
resně zaměřen právě na tuto část našeho města. Sedm našich kandi-
dátů z patnácti je z Krásného Března nebo Vyhlídky.

Bezpečí a pořádek
V  naší části je poměrně dobře fungující základna městské policie. 
Bude vybudována celoměstská základna. Chceme dohlídnout, aby 
se v činnosti této důležité složky posílila preventivní úloha. Nemá-
me na mysli, aby strážníci jednou za půl roku vyrazili do ulic a udělili 

zvýšený počet pokut za nesprávné parkování, 
ale aby se snažili s předstihem řešit možné pře-
stupky, jako je rušení nočního klidu, hromadě-
ní domovního odpadu mimo svozové dny, do-
hled před školami a podobně. Je třeba vyřešit 
odstraňování nepojízdných vraků automobilů 
ve zrychleném řízení.

Parkování, údržba  
komunikací, investice
V některých částech Krásného Března, ale i na 
Vyhlídce je problémem parkování. Chtěli by-
chom prosadit vybudování dalších parkovacích 
míst v ulici Žežická a posílení parkovacích míst v části ulice Vojanova. 
Na Vyhlídce pak vyřešit další parkovací místa v ulici Obvodová. Bu-
deme dohlížet na realizaci větších akcí města, které by měly proběh-
nout v  tomto volebním období, jako je vyřešení parkování u ZOO, 
realizace zkulturnění nábřeží mezi přístavy (Náplavka), oprava Dráž- 
ďanské ulice, vybudování centra Pečovatelské služby na Vyhlídce, 
rekonstrukce domu sociální péče v Čelakovského ulici, výkup a re-
konstrukce domů v ulici 1. máje a podobně.
Je třeba pokračovat v rekonstrukci dosluhujících povrchů chodní-
ků a opravách komunikací. Aktivně budeme využívat všech možností 
dotačních programů ke zlepšení infrastruktury obvodu.

Nové pracovní příležitosti, zastavit odchod mladých  
z města, zlepšování stavu životního prostředí

Obvod se musí snažit o řešení problematiky úbytku pracovních míst 
po likvidaci velkých podniků, pivovaru a lihovaru. Zastupitelstvo musí 
podpořit vznik nových podniků a provozoven, takových, které neza-
tíží životní prostředí a které budou potřebovat kvalifikované pracov-
níky. Stejně tak je potřebné podporovat vytváření optimálních pod-
mínek pro mladé rodiny (nájemní, startovací byty vlastněné městem, 
místa v mateřských školách, dobrá úroveň základních škol). Pokud 
bude zájem, podpoříme vznik pobočky lidové školy umění v Krás-
ném Březně.

Kultura, sport, sociální služby

Budeme iniciovat opětovné využití kulturního centra Corso. Vzpo-
mínáte na plesy, pohádky pro děti, kulturní programy? Corso musí 
znovu ožít. Tady může být opět místo ke spolkové činnosti obyvatel, 
dětí, mládeže a seniorů. Podpoříme dobudování tenisové základny 
na sídlišti Na Vyhlídce, budeme iniciovat obnovení činnosti TJ Slavoj 
Krásné Březno. Budeme prosazovat vybudování sportovního centra, 
včetně fotbalového hřiště v Krásném Březně s potřebným zázemím 
a  jednoduché umělé ledové plochy. Podpoříme občanské aktivity, 
jako je Komunitní zahrada, akce sportovců a hasičů. Bude-li potře-
ba a zájem pomůžeme se založením iniciativního orgánu Osadní vý-
bor Krásné Březno. Budeme prosazovat, aby různé akce kulturního 
a sportovního charakteru, které obvod doposud realizuje především 
v Neštěmicích, byly v podobném rozsahu konány i v částech Krásné 
Březno nebo Vyhlídka. Budeme hledat podporu u městských institu-
cí, divadel, muzea, kulturního střediska a domu dětí a mládeže, pod-
poříme aktivity základních a mateřských škol, eventuálně i středních 
škol v obvodě a Památkového ústavu. Dům dětí a mládeže by mohl 
zřídit dislokované pracoviště právě v Corsu, aby naše děti nemusely 
dojíždět do města. Využijeme všech možností ke zlepšení stavu v tzv. 
vyloučených lokalitách. Podpoříme výkup nemovitostí v těchto mís-
tech, jejich rekonstrukci a dohled nad jejich řádným využíváním. Bu-
deme podporovat všechny aktivity směřující k  nápravě současné-
ho nevyhovujícího stavu. Stejně tak chceme podporovat rozšiřování 
parkových úprav a květinové výzdoby. 

Abychom mohli tento volební program realizovat, potřebujeme 
vaše hlasy. 
Bohužel krásnobřezenští k volbám příliš nechodí. Pokud jste zatím 
zcela nerezignovali, přijďte podpořit naše záměry do volebních míst-
ností ve dnech 5. a 6. října 2018. Děkujeme vám za vaše hlasy. Kan-
didáti KSČM pro zastupitelstvo obvodu Neštěmice.

Městský obvod NEŠTĚMICE  volte číslo 3

Naši kandidáti
1. Miloslav Buldra
2. Kristýna Holubová
3. Petr Brázda, PaedDr.
4. Petra Buldrová
5. Petr Richter
6. Zdeněk Kuba
7. Marek Štutič
8. Jan Jirkovský

9. Eva Petrlová
10. Petr Krajíček 
11. Lucie Dvořáková
12. Květuše Grajciarová
13. Jaroslava Platilová, Ing.
14. Pavel Bečán
15. Malvína Hippmannová

Volební program KSČM pro obvod Neštěmice
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Vážení spoluobčané, 
kandidáti KSČM do Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad 
Labem - Severní Terasa, kteří se ucházejí o vaši podporu, mají 
zaměřen volební program do následujících oblastí: 

1. Prosadit větší pravomoci obvodu v rámci správy majetku 
města, a to zejména úklidu a opravy chodníků a prostranství, 
péče o zeleň a úpravy statutu města v tomto směru 

2. Do územního plánu města prosadit více prostoru pro 
budování parkovacích míst a podporovat výstavbu nových 
parkovišť, případně parkovacího domu. Rozšiřovat a udržovat 
zařízení pro volný čas dětí a mládeže 

3. Rozšiřovat zařízení a služby pro seniory 

4. Ve spolupráci s městskou policií: zabezpečit klid a pořádek 
častějšími pochůzkami v problémových částech obvodu, 
zabezpečit dodržování nočního klidu v okolí restauračních 
zařízení a kontrolu podávání alkoholu mladistvým 

5. Vrátit do obvodu oddělení Policie ČR 

6. Vyřešit krizovou dopravní situaci na křižovatce Na Návsi 

7. Podporovat kulturní a sportovní akce pořádané pro občany, 
děti, mládež a seniory 

8. Podporovat práci Sboru pro občanské záležitosti – vítání 
občánků, svatby, návštěvy v domovech seniorů apod. 

9. Podporovat vznik mateřských škol 

10. Pravidelně udržovat a opravovat chodníky, schodiště 
a budovat stání pro popelnice 

11. Vrátit na obvod zimní údržbu chodníků a prostranství 

Pokud vás naše návrhy zaujaly, dejte nám v komunálních volbách 
svůj hlas. 

O vašich problémech víme a chceme vám pomoci je řešit.

Naši kandidáti

Městský obvod SEVERNÍ TERASA  volte číslo 11

„Na Severní Terase žiji již 
38 let a považuji tento 
obvod za nejlepší z celého 
města. Byla jsem svědkem 
jeho budování a od 
počátečních nedostatků až 
po současnost mohu říci, 
že se zde vykonala spousta 
práce ke zlepšování života 
lidí. Na Terase to mám ráda 
a nedám na náš obvod 
dopustit.“ 

Ing. Jaroslava Šamsová, 
lídryně na Severní Terase
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Naši kandidáti Vážení spoluobčané, 
předkládáme vám volební program do našeho městského obvodu, 
jehož jednotlivé body zahrnují převážnou většinu oblasti života 
každého z nás. Chceme v našem obvodu samosprávu, která bude 
hájit zájmy občanů a takovou státní správu, která občanům 
slouží. 

1. Bezpečnost 

• ve spolupráci s Městskou policií zabezpečit pořádek a klid jak 
ve středu města, tak i v okrajových částech obvodu 

• zvýraznit hlídkovou službu častějšími pochůzkami hlavně 
v problematických částech obvodu 

• zajistit bezpečnost velkých křižovatek vybudováním světelné 
signalizace nebo kruhových objezdů ( Plynárenská, ...) včetně 
zřízení účelných a bezpečných přechodů pro chodce 

• intenzivní řešení velmi rozšířené kamionové dopravy 
způsobující nepořádek, porušování dopravních předpisů 
a prostituci spojenou s kriminalitou 

2 .Kultura, sport a školství 

• finančně podporovat aktivity, které jsou spojeny se životem 
obvodu (taneční festivaly, koncerty, Ústecká porta, sportovní 
akce apod.) 

• materiálně a finančně podporovat sportovní aktivity občanů, 
dětí a mládeže 

• vybudování cyklotras středem města a našeho obvodu 
3. Bydlení 

• zpracovat dlouhodobou koncepci bydlení obvodu se 
zaměřením na získání bytů především pro mladé lidi, včetně 
tzv. sociálních bytů 

• vytvoření dalších parkovacích míst u stávajících bytových 
domů 

4. Životní prostředí 

• podílet se na zazelenění nejen středu města a vybudování 
pěších zón 

• zvýšit pořádek a čistotu v ulicích a na pozemcích obvodu 
• Opravy a rekonstrukce chodníků 
• aktivně se podílet na řešení situace k vybudování překladiště 

minerálních olejů - Vaňov 
5. Zaměstnanost a reforma veřejné zprávy

• využit rozvojový potenciál firem a objektů v našem obvodě 
• co nejvíce přiblížit správu obvodů občanům 
• zapojit co nejširší veřejnost do diskuse před rozhodováním 

o správě obvodu 
• větší pravomoci v rámci správy majetku obvodu, a to zejména 

úklidu a opravy chodníků a prostranství, péče o zeleň a úpravy 
statutu města v tomto směru

„Od mládí žiji v  různých částech našeho 
obvodu, například na Bukově, v Předlicích 
nebo ve Všebořicích. Mám tady rodinu, 
známé a  přátelé, své vzpomínky a  také 
i své voliče. Pro obvod město pracuji už 
dlouhá léta a chci v tom pokračovat, pro-
tože náš obvod si zaslouží dobré zachá-
zení a péči.“

František Minárik,  
lídr obvodu–město

Městský obvod ÚSTÍ NAD LABEM – MĚSTO  volte číslo 11
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Vážení spoluobčané, 
samotného mne překvapuje, jak rychle uběhly ty 4 roky od posled-
ních voleb, kdy jsem se na vás obracel, abych získal vaši podporu pro 
program KSČM. Dělají to tak všechny politické strany a hnutí, a tak se 
celkem samozřejmě očekává, že také já, jako vedoucí kandidát KSČM 
na Střekově a jeden z kandidátů do zastupitelstva města Ústí nad La-
bem, to budu dělat také. Zřejmě teď drtivou většinu z vás překvapím, 
ale já jsem se rozhodl, že to tak jako všichni ostatní letos dělat pros-
tě nebudu.
Vás – voliče v komunálních volbách – jsem se dnes rozhodl oslovit 
tak trochu jinak.

Mám pro toto rozhodnutí několik – myslím si, že dobrých a logických 
důvodů:

Především jsem přesvědčen, že jste chytří a  umní lidé, kteří se svýma 
vlastníma očima dívají na svět kolem sebe, a proto sami víte velmi dobře, 
co je třeba na Střekově udělat, aby se nám všem tady lépe a spokojeněji 
žilo a volby, to je přece svého druhu „investice do budoucnosti“.

Nepotřebujete proto, abych také já zde dělal výčet toho všeho, o čem vás 
chce ve svých propracovaných volebních programech přesvědčit 11 dal-
ších politických stran a hnutí kandidujících letos na Střekově. Tyto pro-
gramy jsou si podobné jako vejce vejci a slibují uskutečnit jen důležité 
a správné věci a rozhodovat pouze ve prospěch občanů, svých voličů – 
tedy pokud jim odevzdáte svůj hlas. A to vše podle hesla: „Nikdo jiný vám 
nemůže dát a udělat tolik, kolik vám já mohu slíbit.“

Všichni mne znáte jako střekovského i městského zastupitele dlouhou 
řadu let a víte, co ode mne jako zastupitele (i dalších na kandidátce) za 
KSČM můžete očekávat. Jsem přesvědčen, že to je pro skutečně správné 
rozhodování nezbytné a důvěra v konkrétní lidi je podstatná. 

Co vy, občané Střekova cítíte jako velký problém – a nejpalčivěji právě 
v místě svého bydliště – jsem měl možnost poznat zblízka jako místosta-
rosta Střekova, kdy jsem často část dne věnoval výjezdům do jednotli-
vých částí obvodu, abych poznal tyto vaše konkrétní problémy. 

Nepochybuji, že každý z vás je schopen se samostatně a dobře rozho-
dovat. Děláme to všichni neustále, každý den mnohokrát, a proto vím, že 
volební programy všech stran číst nebudete, protože prostě někoho „ne-
musíte“, a třeba ani toto moje poněkud neobvyklé oslovení.

Důvod, proč byste se měli rozhodnout a svůj hlas dát KSČM, je ten, že 
kandidáty znáte jako sousedy, víte, že to jsou lidé čestní, pracovití, znalí 
života, mají zkušeností na rozdávání a chtějí přispět svým dílem ve pro-
spěch nás všech – na Střekově jsme přece všichni doma.

Neberte prosím tyto volby jako nutné zlo, ale skutečně jako možnost 
spolurozhodnout o budoucím směřování našeho obvodu a města Ústí 

nad Labem. Jen tak můžete sami přispět k  tomu, aby se vůbec něco 
k lepšímu mohlo změnit. Bez vaší podpory to prostě nepůjde.

Dejte proto svůj hlas právě těm lidem, které znáte, kterým důvěřujete. 
k tomu vám může pomoci i využití preferenčních hlasů na kandidátkách. 
Je na vás koho si skutečně sami, na základě vlastní úvahy a  osobních 
znalostí vyberete, i kdyby to nebyly kandidátky KSČM.

Přece jen něco o našem programu KSČM – v našem regionálním tisku 
Ústecka již vám byli představeni někteří naši kandidáti a byly podrobně 
popsány programové priority, které chce KSČM prostřednictvím svých 
zastupitelů prosazovat a uskutečňovat. Tam najdete vše.

Na úplný závěr tohoto dnešního oslovení vám, mí spoluobčané a voliči, 
přece jen chci něco slíbit. Totiž to, že naši zvolení zastupitelé se s vámi 
budou kdykoli rádi setkávat a  pomáhat vám řešit problémy, pokud to 
bude v jejich silách. Nejen pro mne samotného stále platí:

S LIDMI PRO LIDI

Váš Viktor Malinkovič
vedoucí kandidát KSČM do obvodního zastupitelstva

Naši kandidáti

Městský obvod STŘEKOV  volte číslo 11
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Do roku 2022 chceme prosadit

• MHD zdarma pro děti do 15 let 

• Parkovací domy na sídlištích 

• Příspěvek 2000 Kč pro prvňáčky 

• Levné bydlení pro seniory a rodiče 
samoživitele v Hoření ulici

• Vznik moderního aquaparku na Klíši 

• Efektivní hospodaření města a skoncování 
s jeho rozkrádáním 

• Rozvíjet cyklodopravu ve městě a okolí 

• Zavedení elektronického odbavovacího 
systému v MHD 

• Free wi-fi na dalších místech města 

• Zamezíme příchodům dalších 
nepřizpůsobivých do města 

• Ekologickou obměnu trolejbusů MHD 

• Rozšířit kapacity mateřských škol 

• Více zeleně ve městě, zlepšení údržby parků 
a úklidu 

• Rozšíření dotačních a grantových titulů pro 
seniory 

• Maximální využití evropských a dalších 
dotací ve prospěch města 

• Větší bezpečnost a více strážníků či kamer 
v ulicích 

• Podporu univerzitě jako strategické součásti 
města 

• Více míst v domovech a penzionech pro 
seniory 

• Rekonstrukce základních škol 

• Vznik rekreační zóny na Střížovickém vrchu

MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM  volte číslo 7

Naši kandidáti
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Stop zápachu na Střekově 
Podporu seniorů a rodičů samoži-

vitelů prosazuje bývalá poslankyně 
Gabriela Hubáčková. Kandiduje pro-
to v říjnových volbách do zastupitel-
stva města a Střekova. „Ráda bych, 
aby Ústí bylo bezpečné, prosperující, 
moderní, nakloněné živnostníkům, 
přátelské k rodinám a zároveň hrdé 
na tradice,“ říká. 

Co v seniorské oblasti považujete 
za klíčové?

Velmi oceňuji, že se nám poda-
řilo zřídit v Ústí nad Labem Radu 
seniorů. Za to patří velký dík naší 
zastupitelce, mojí mamince, Kvě-
toslavě Čelišové. Starší generace 
se každý den potýká se spoustou 
problémů, finančních a bezpeč-
nostních. Senioři jsou jednou z nej-
ohroženějších skupin obyvatel a já 
považuji za povinnost jim pomáhat. 
Mrzí mě, že zastupitelstvo smetlo 
návrh na odkoupení objektu v Ho-
ření ulici, kde by vznikly byty pro 
seniory a samoživitele s rozum-
ným nájemným, od univerzity. To 
rozhodně budu nadále požadovat 
a zasadím se o to, aby byl tento zá-
měr dotažený.

Co chcete zlepšit na Střekově? 
Jednám s ministerstvem životního 

prostředí o vyřešení zápachu z are-
álu bývalé Setuzy, který obtěžuje 
obyvatele Střekova, ale i dalších 

částí Ústí. V obvodu je nutné opra-
vit spoustu chodníků a komunikací, 
zefektivnit úklid veřejných prostran-
ství i péci o zeleň. Střekov má uni-
kátní polohu u Labe a tenhle poten-
ciál je stále nevyužitý. Budu proto 
prosazovat oživení labského nábře-
ží, vybudování lávky pro pěší a cyk-
listy z Ústí na Střekov a také oprave-
ní cyklostezky na Sebuzín, kde musí 
cyklisté kličkovat mezi boulemi na 
popraskaném asfaltu. Domnívám 
se, že město není připravené na ko-
laps dopravy mezi Ústím a Střeko-
vem, až se zavře kvůli rekonstrukci 
most E. Beneše. Je nutné zpracovat 
s dopravním podnikem a policií vari-
anty provozu tak, aby se lidé mohli 
komfortně dostat do města, k lékaři, 
do škol a podobně.

Máte plán, co by Ústí ještě 
prospělo?

Prosazujeme dopravu zdarma, 
chceme skoncovat s jeho letitou za-
dlužeností, chceme rozšířit místa 
v mateřských školách, zachovat fi-
nanční podporu pro rodiče prvňáč-
ků, investovat a vybudovat důstojný 
aquapark, víceúčelovou halu, vymýtit 
z centra kriminalitu. Kandiduji, proto-
že chci své zkušenosti z Poslanecké 
sněmovny a kontakty využít ve pro-
spěch Ústí. Narodila jsem se tady 
a nechci dál nečinně přihlížet, jak se 
na obyčejné lidi kašle.

Jsem rád, že v Ústí jsou lidé,  
kteří bezplatně pomáhají druhým

Jednou z neokoukaných tváří 
kandidátky KSČM do zastupitelstva 
města Ústí nad Labem je Jan Jane-
ček. Od roku 2002 pracuje na pozi-
ci projektového manažera a za-
měřuje se na dotační tituly 
pro neziskové organizace, 
obce, komerční subjekty 
i příspěvkové organiza-
ce. Je členem několika 
neziskových organizací, 
které jsou zacíleny přede-
vším na využívání volného 
času dětí, mládeže a na soci-
álně zdravotní oblast. „Všechny čin-
nosti v neziskových organizacích vy-
konávám bez nároku na odměnu,“ 
říká.

Pořádáte tábory pro děti…
V letních měsících jsem s nezis-

kovými organizacemi uspořádal tá-
bory pro 200 dětí z okresu Ústí nad 
Labem. Dále pořádáme rekvalifikač-
ní kurzy pro zdravotníky zotavova-
cích akcí a bezplatné školení první 
pomoci na základních a mateřských 
školách. Jedny z mých nejoblíbeněj-
ších akcí jsou ty, které pořádáme pro 
osoby s mentálním a fyzickým posti-
žením. Jsem rád, že v Ústí nad La-
bem žije stále mnoho spoluobčanů, 
kteří jsou ochotni bezplatně ve svém 
volném čase pomáhat druhým.

Jaký vztah máte k Ústí a proč 
jste se rozhodl kandidovat?

K městu Ústí nad Labem mám 
velice vřelý vztah, žiji zde celý svůj 

život, včetně doby studií a prá-
ce. Naše město má mno-

ho krásných míst, napří-
klad přírodu, rozvinutou 
infrastrukturu a záro-

veň má velký potenci-
ál k dalšímu růstu, ale 
bohužel má i mnoho 
svých problémů, jed-

ním z největších jsou sociálně 
vyloučené lokality a z toho plynoucí 
sociálně negativní jevy. Kandidovat 
jsem se rozhodl, protože si myslím, 
že naše město potřebuje aktivní 
lidi, kteří mají co nabídnout.

Co podle vás ve městě chybí 
a co byste rád prosadil?

Rád bych se zaměřil na oblas-
ti, které mi jsou blízké, a to: MHD 
zdarma pro děti do 15 let a obno-
vení bezplatné přepravy pro zla-
té dárce krve, nastavení opatření 
proti přílivu dalších nepřizpůsobi-
vých obyvatel do našeho města, 
rekonstrukce základních a mateř-
ských škol, administrativní zjedno-
dušení dotačních titulů města, kte-
ré jsou v současné době zbytečně 
složité.

Přeji si více ústeckých patriotů
Matadorem ústecké politiky je 

Petr Brázda. Zkušený zastupitel svůj 
mandát v komunálních volbách ob-
hajuje, ale soustředit se chce i na ne-
štěmický obvod. 

Proč jste se rozhodl 
kandidovat?

Žiji v Ústí od 21. květ-
na 1945, to se naše ro-
dina vrátila zpět, po nu-
ceném odchodu v roce 
1938. Jsem ústecký pa-
triot a chtěl bych touto vlast-
ností „nakazit“ co nejvíc spo-
luobčanů. V různých zastupitelských 
pozicích města, okresu nebo kraje 
jsem působil 46 let. 

Co se vám podařilo v tomto 
období?

V tomto hektickém období byla 
práce zastupitelstva velice obtížná. 
Bohužel zastupitelé nenašli příliš 
společných témat, a tomu odpovídají 
i výsledky. Pracoval jsem, mimo jiné, 
v komisi sportovní a tady se podařilo 
vylepšit systém dotování sportu. Řekl 
bych, že je to jeden z nejlépe fungu-
jících dotačních titulů města. Velmi 
výrazně jsem se podílel na prosaze-
ní změny vyhlášky o placení odpadů. 
Od letoška se v Ústí odpad neplatí. 
Inicioval jsem zařazení opravy ulice 
Drážďanská do zásobníku investic. 

V nejbližší době má tato rekonstruk-
ce šanci. To je ovšem už záležitost 
nového volebního období. Pomá-
hal jsem své kolegyni Květě Čelišo-
vé, která se v Ústí zasloužila o celou 

řadu aktivit pro seniory.

Co byste chtěl prosadit 
v dalším období?

Rád bych se tento-
kráte více věnoval prá-
ci v mém bydlišti, Krás-
ném Březně a sídlišti Na 
Vyhlídce. Tady bych rád 

přispěl k výrazné podpoře spo-
lečenského a kulturního života. Zatím 
se aktivity obvodu většinou soustře-
ďují do Neštěmic, i když, v Březně by 
neměl být problém celou řadu aktivit 
realizovat. Rád bych pomohl s obno-
vou činnosti v kulturním domě Corso. 
Ale také s opětovným založením fot-
balového klubu, slavné Kudly, a také 
s vybudováním nenáročných spor-
tovních hřišť a vylepšení zázemí te-
nisových kurtů na Vyhlídce. Samotné 
Neštěmice by si zasloužily výstavbu 
sportovní haly, která by se dala vyu-
žívat i pro společenské a kulturní ak-
tivity, protože i tady je potřeba pomoci 
s rozhýbáním kultury a společenské-
ho života. Je celá řada dotačních titu-
lů, takže tato myšlenka není úplně ne-
reálná. A samozřejmě v celém obvodě 
je třeba budovat nová parkoviště. 
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Doprava zdarma a podpora seniorů
Snažím se pracovat a chovat 

se tak, abych se mohl každé-
mu občanu našeho města podí-
vat přímo do očí. To je motto lídra 
kandidátky KSČM v říjnových 
volbách do ústeckého zastupitel-
stva Pavla Vodseďálka. 

Co se v Ústí díky vám podaři-
lo udělat?

Obyvatelé Ústí už nemusí pla-
tit za odpad, poplatek jsme zru-
šili. Navýšili jsme financování so-
ciálních služeb, kultury a sportu. 
I díky nám se navýšila částka na 
opravy komunikací, na rozšíře-
ní dopravy, rozšíření květi-
nové výzdoby a podobně. 
V neposlední řadě jsme 
iniciovali vznik Rady seni-
orů města, která řeší nej-
různější problémy seniorů, 
umožnila jejich pravidelné 
setkávání v domě kultury či 
zajištění bezplatného vstupu 
pro seniory na hokej, fotbal, 
basketbal a volejbal nebo slevy 
v zařízeních města. Velký dík 
za to patří naší člence měst-
ské rady Květoslavě Čelišové. 

Podporujete vznik druhé le-
dové plochy. Potřebuje Ústí 
další zimní stadion?

Rozhodně potřebu-
je další ledovou plo-
chu, kde by trénova-
la mládež a mohla se 
využít k veřejnému 
bruslení. Druhá le-
dová plocha už měla 
v Ústí nejméně dva-
cet let existovat. Zlep-
ší-li se kondice měs-
ta, mohla by zimní, 
jednoduchá kluziště 
vzniknout postupně 
na dalších místech, tře-
ba Krásném Březně, na Sever-
ní Terase či na Střekově. Mimo-
chodem, druhou ledovou plochu 
bude stavět soukromý investor 
za své prostředky, rozpočet měs-
ta to nijak nezatíží.

Jak v Ústí řešit problémy s ne-
přizpůsobivými obyvateli?

Podařilo se nám prosadit ne-
vyplácení doplatků na bydlení 
pro nově příchozí v celém měs-
tě. To je první krok k omezení 
obchodu s chudobou. Chceme, 
aby vznikla komise pro vylou-
čené lokality. Snažíme se o to, 
aby tato místa postupně zmi-
zela z mapy města. Hlav-
ní trumfy má v ruce vláda 
a parlament. Na vině je 
nepřehledná, štědrá so-
ciální politika státu. Pro-
středků jak zjednat nápra-
vu je v okolních státech 

a zneužívání dávek v hmotné 
nouzi premiéru Andreji Babišo-
vi a jeho ministrům. Ale předsta-
vy „pražských politiků“ se liší od 
toho, co my v Ústí musíme řešit 

každý den. Odmít-
li zákon o soci-

álním bydlení, 
jenž by toto 
řešil a který 
KSČM pro-
sazuje i na 
p a r l a m e n t -
ní úrovni už 
roky. Nicméně 

ulici, vznik moderního aquapar-
ku na Klíši, efektivní hospoda-
ření města a rozumné investiční 
akce. Zasadili jsme se o urych-
lenou dostavbu objektu na Míro-
vém náměstí, kde díky doufám 
nezáměrné nedbalosti předcho-
zích městských vlád je už roky 
staveniště. Budeme rozvíjet cy-
klodopravu ve městě, zavede-
me free wi-fi na dalších místech 
Ústí, zamezíme příchodu dalších 
nepřizpůsobivých do všech částí 
města. Chceme ekologickou ob-
měnu trolejbusů, rozšířit kapacity 
mateřských škol, více strážníků 
v ulicích a rozšíření kamerové-
ho systému, více míst v domo-
vech a penzionech pro seniory 
nebo také vznik rekreační zóny 
na Střížovickém vrchu. Je toho 
ale mnohem víc jako třeba MHD 
zdarma pro děti do 15 let.

Měla by být v Ústí MHD zcela 
zdarma?

Od září jezdí v městské hro-
madné dopravě za zlevněné jízd-
né studenti a senioři. My prosa-
zujeme, aby MHD zdarma měly 
i děti do 15 let. MHD zdarma pro 
všechny, jako je tomu třeba v Li-
toměřicích či Strakonicích, je pro 
nás dalším krokem. Najdeme 
v rozpočtu peníze a bezplatnou 
městskou hromadnou dopravu 
budeme prosazovat. 

Není to poprvé, kdy usiluje-
te o hlasy voličů. Co říkáte na 
další strany a hnutí?

Věřím, že lidé v Ústí nad La-
bem nepodlehnou planým slibům 
hnutí, které vznikly účelově, kte-
ré útočí na ty nejnižší pudy, kte-
ré slibují nesplnitelné a jejichž 
představitelé pro město nikdy nic 
neudělali. My máme tým lidí, za 
kterým jsou léta práce pro měs-
to, pro seniory, pro rodiny s dět-
mi, pro rodiče samoživitele. Tým 
lidí, kteří nejsou odtrženi od reali-
ty a moc dobře vědí, jak v našem 
městě žijí obyčejní lidé. O důvě-
ru a hlasy všech Ústečanů stojí-
me a vždy budeme stát na jejich 
straně.

Více policejních 
služeben 

Největším problémem měst-
ského obvodu Krásné Březno-
-Neštěmice je podle komunistic-
kého zastupitele Miloslava Buldry 
parkování a bezpečnost. Urych-
leně by se podle něj měly vybu-
dovat parkovací místa v Žežické 
ulici, na Skalce i u zoo. V zastu-
pitelstvu pracuje od roku 2002 
a v nacházejících volbách se 

uchází o přízeň voličů jako lídr 
kandidátky KSČM v Neš-
těmicích. „Jsem lokální 
patriot a žiji v našem 
obvodu rád,“ říká. 

Musí se vyřešit 
kritická situace s par-
kováním. Budeme 
prosazovat, aby se ko-
nečně po 15 letech za-
čalo s realizací parkoviště 
v Žežické ulici, což považuji jako 
velký dluh všech předcházejících 

starostů a vedení radnice. Chce-
me vyřešit parkování 

u zoologické zahrady. 
Parkovací místa musí 
vzniknout i na sídlišti 
Skalka. K větší bez-

pečnosti a pořád-
ku v problémových 
částech obvodu by 
mělo přispět více 

strážníků i policistů. Takže 
budeme prosazovat další slu-
žebny státní i městské policie na 

území obvodu. Investovat bude-
me do oprav chodníků na sídliš-
tích, které jsou v dezolátním sta-
vu. Konečně se snad povedlo 
prosadit, že poprvé budou moci 
v říjnu občané ze sídliště Skal-
ka volit v místě bydliště a nemu-
sí už k volebnímu aktu dojíždět 
do Mojžíře. Chceme znovuza-
ložit fotbalový oddíl v Krásném 
Březně.
 Miloslav Buldra 
 lídr KSČM v Neštěmicích

z jednání vyplynulo 15 opatření, 
která ministerstva připraví. Moc 
chci věřit, že Ústí pomohou. 

A co byste chtěli prosadit v ná-
sledujícím volebním období?

Chceme parkovací domy na 
sídlištích, levné bydlení pro seni-
ory a rodiče samoživitele v Hoření 

k opisování celá řada. Jen to 
chce se do toho pustit. Iniciativu 
by mohli pro změnu prokázat po-
slanci a senátoři z našeho kraje 
a krajští zastupitelé. Naše radní 
Květoslava Čelišová se zúčast-
nila za město kulatého stolu, kde 
představitelé měst objasnili pro-
blémy s obchodem s chudobou 


