zdarma
ř íjen 2015
www.zitusti.cz
najdete nás i na

Miloš Musil
Život na zámku,
to je pohádka
STRANY 8–9

S NÁMI JSTE V BEZPEČÍ

tel.: 605 254 384
člen Asociace
realitních kanceláří ČR

Jiří Krejčí
certifikovaný
realitní makléř

Prodáváte svoji nemovitost
a jste nespokojeni
s Vaším makléřem?
Je čas to změnit.
www.sarto.cz
Zavolejte nám.
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REALITNÍ POHOTOVOST

K UL T URA

více na www.zitusti.cz
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Tip Tomáše
Kareše

Začal podzim
a nová sezona
je v plném
proudu v divadlech i v Národním domě.
Miluji hudbu. Jsem člen teplické filharmonie, pedagog
tamní konzervatoře a také
spolu se synem hraji v naší
ústecké kapele Brass Bombers a nenechávám si jako
hráč ujít ani skvělé vánoční
koncerty ústeckých Beatles
– The Boom. Proto bych rád
všechny určitě pozval do
Národního domu na další
ročník Mezinárodního jazz
and blues festivalu, který se
tam uskuteční od 23. do 24.
října. Legendární ústecká
skupina Bonifanti tu pak
bude 28. října slavit 51 let
od svého založení. Příjemný
je každým rokem i Podzim
na vesnici v Zubrnicích.
Proč i v říjnu nevyrazit do
přírody. Do Severočeského
divadla opery a baletu zvu
na Bizetovy Lovce perel.
Ty tu můžete vidět 13. a 17.
října. Nesmím zapomenout
na divadelní festival Kult.
Těším se na hru Arnošta
Goldflama Hrůza v Brně, na
kterou si můžete zajít podívat 23. a 26. října do budovy
Činoherního studia.
Tomáš Kareš, skupina Brass Bombers

Kam vyrazit na Ústecku
Festival Kult
7/10 1900 Divadlo Demago –
Pytlákovi do oka
Činoherní studio
8/10 2000 Iván Gutiérrez
Café Max
9/10 1900 Divadlo Na zábradlí
– Velvet Havel
Činoherní studio
10/10 1900 Milan Tomášik –
Hunting Sesion
Hraničář
12/10 1900 Dejvické divadlo –
Kakadu / Činoherní studo
14/10 2000 projekce filmu
Lovu zdar! / Café Max
16/10 2200 koncert Hi5Live
Café Max
18/10 1700 Športniki – Gagarin
Činoherní studio
19/10 1900 Divadlo Drak –
Poslední trik
Georgese Méliése
Hraničář
23/10 1900 Činoherní studio –
Hůra v Brně
Činoherní studio
00
17/11 19 La Putyka – Dolls
Severočeské divadlo opery
a baletu

25/10 všeobecná burza
31/10 Chabařovická
	Struna 2015 / KD Zátiší
7/11 Ukončení Motosezóny
14/11 Hudební večer v Pivnici 13
12/12 Vánoční Mozaika 2015
KD Zátiší
19/12 Hudební večer v Pivnici 13

do 24/11 Sedmdesát let
ústecké knihovny
W. Church. 3, V. Hrad. 49
Akce
14/10 1700 Jižní Amerika, cesta
po Peru a Bolívii
W. Churchilla 3
30
16/10 16 Čte táta netáta
W. Churchilla 3
20/10 1700 Cestopisná mozaika
k sedmdesátce knihovny:
Můj dům a chrám
W. Churchilla 3
21/10		 FCE Cambrige
Pretesting / W. Ch. 3
20/10 a 22/10 Seminář
trénování paměti
Velká Hradební 49
26/10 1700 Mali očima geologa
W. Churchilla 3
30/10 2000 Listování: Stopařův
průvodce galaxií
W. Churchilla 3

války a k výročí
republiky
27/10 19 Dívčí válka
29/10 1900 Slavnostní předání
pamětních listů
držitelům Zlatého
kříže ČČK 1.
00
30/10 19 Růže z Argentiny
00

Muzeum
Akce
6–9/10 900–1700 Knižní bazar
Galerie Emila Filly
přines – odnes
do 14/10 Cena Exit 2015
8/10 1600 Tenkrát na
21/10–2/12 Notes On Beginning
severozápadě
of the Short Century
komentovaná prohlídka
10/10		 od 1000 a od 1500
Zoo Ústí nad Labem
Tenkrát na
18/10 Tajemství kuchyně zoo
severozápadě
28/10–1/11 Cesta kolem světa –
15/10 1700 Thonet a jeho
	Austrálie
severočeské ozvěny
8/11 Strašidelná zoo
17/10 1000 Strašidla v muzeu
19/11 Zamba slaví narozeniny
21/10 1600 Muzeum čte dětem
Činoherní studio
30/11 Kala – 30 let
21/10 1700 Jan Hus a Martin
(Varšavská, Střekov)
od příchodu do zoo
Luther – VI. díl
00
7/10 10 William Shakespeare: 21/10 1930 Židovská hudba
Zkrocení
zlé
ženy
Dům kultury Ústí nad Labem
pro violoncello
7/10 1900 Festival KULT
15/10 1900 Monology Vagíny
22/10 1700 společný prostor –
00
15/10 19 Dennis Kelly: Sirotci
divadelní hra
Gemeinsamer Raum
23/10 1900 Festival KULT
16/10 1800 Taneční kurzy
29/10		 900–1200 a 1300–1600
manželů Rottenbornových 24/10 1930 Franz Kafka: Zámek
Podzimní prázdniny
Hraničář
27/10 1900 Hana a Petr Ulrichovi
29/10 1800 Česko-saská
s kapelou Javory
multimediální
26/10 1900 Arnošt Goldflam:
Ústecká forbína 2015
retro show
Hrůza v Brně
18/10 1930 Hra vášní
Národní dům Ústí nad Labem
29/10 1030 A. Lindgren: Ronja,
Výstavy
dcera loupežníka
3/11 1930 Vše o mužích
15/10 2000 Fleret a Pozdní sběr
do 1/11 Výstava soutěže
30/10 1030 František Marek:
architektonických
12/11 1930 Žena za pultem 2:
17/10 2030 Retrodiskotéka
Do
bláta
a
zase
zpět
návrhů nové budovy
Pult osobnosti
s tombolou
CPTO UJEP
30
29/11 19 Sex pro pokročilé
23/10–24/10 IXX. Mezinárodní
do 15/11 Fotograf
Severočeské divadlo
Jazz and Blues fest.
Adolf Čejchan
Collegium Bohemicum
13/10 1900 Georges Bizet:
28/10 2000 Ozvěny festivalu
do 29/11 Made in Lego
30
Lovci
perel
29/10–15/11
14/11 20 Retrodiskotéka
do 31/1 Staré pověsti české
17. Dny české a německé
16/10 1900 Cikáni jdou do nebe
s tombolou
kultury 2015
do 17/1 Shůry
17/10 1700 Georges Bizet:
28/11 2000 Bonifanti – 51 let
Lovci perel
do 31/12 Newseum
Kostel sv. Vojtěcha
18/10 1700 Cikánské kořeny/í
Skanzen Zubrnice
do 17/4 Tenkrát na
Dominikánský klášter
00
severozápadě
20/10 19 Krásná Helena
17/10 a 18/10
do 23/10
Podzim na vesnici
16/10–14/2 Thonet a jeho
21/10 1900 Severočeská
Výstava obrazů Gennadije
severočeské ozvěny
filharmonie
Nikolajeviče Avdějeva
a Stilbruch Lipsko
23/10–29/11 Společný prostor
Severočeská vědecká
00
– Gemeinsamer Raum
knihovna
22/10 19 Prodaná nevěsta
Motoareál Chabařovice
do 1/11 Zdeněk Gorgoň –
Výstavy
23/10 1900 Někdo to rád
10/10 Flat Track a MČR 125 ccm
Děti a zvířata
do 3/11 Fotoaparáty Karla
25/10 1700 Slavnostní koncert
17/10 Autopoint Cup 2015
22/10–29/11 Soutěž s vílou
Plechače na cestách
na závěr oslav
Miladou
ukončení 2. světové
24/10 Hudební večer v Pivnici 13
W. Churchilla 3

P ORA D NA

Domácí zdravotní péče pomáhá celé rodině, nejen nemocnému

Potřebuji domácí zdravotní
péči pro člena rodiny. Jak to
bude probíhat?
Naše zdravotní sestra pracuje
na základě ordinace praktického lékaře či specialisty lékaře.
Ošetřovatelská péče zdravotní sestrou je zacílena velmi
široce. Nabízíme komplexní
ošetřovatelskou péči o ležící,
inkontinentní klienty. Sestřič2

ky samozřejmě zaučí rodinu,
dále nabízíme rehabilitační
ošetřování po mozkové příhodě, operaci, úrazu, nácvik soběstačnosti, při nácviku chůze
s pomůckami. Služby agentury
zahrnují i pomoc s aplikací
infuzí, injekcí, léků, zahrnuje péči o diabetiky a nácvik
aplikace inzulínu, odběry krve
a ostatního biologického materiálu, převazy operačních ran,
bércových vředů, proleženin,
péče o katetry a stomie, péči
o umírající – hospicová péče,
cévkování, klyzma a výplachy,
péče o klienty s portem, žilním
katetrem atd.
Hradí si péči klient?
Ne. Všechna vyjmenovaná
péče je hrazena z veřejného
zdravotního pojištění. Agentura ACME má uzavřenou

smlouvu se všemi zdravotními
pojišťovnami, které působí
v Ústí nad Labem.
Je rozdíl mezi zdravotní péčí
a pečovatelskou službou?
Je důležité rozlišovat domácí
zdravotní péči, kterou poskytují zdravotní sestry, a pečovatelskou službu, která patří
do sociálních služeb a poskytují ji v domácím prostředí
pečovatelky, jako je donáška
obědů, léků, poskytnutí základní hygieny včetně celkové
koupele…

Domácí zdravotní péče, kterou poskytuje ACME, především pomáhá klientům k brzkému uzdravení.
Zdravotní péče se poskytuje
nonstop, 24 hodin denně. Zaměstnáváme zdravotní sestry
se středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním v oboru, s praxí u lůžka v nemocnicích alespoň 2 roky.
Poukaz neboli žádost o domácí zdravotní péči může potvrdit zdravotnické lůžkové
zařízení, praktický lékař anebo praktický lékař pro děti
a dorost. zu
KONTAKT
ACME – Domácí péče, s.r.o.
telefon: 475216331, 475216582
mobil: 775261110, 77761654
e-mail: info@acmepece.cz
www.acmepece.cz
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Máte-li doma nemocného
člena rodiny, který potřebuje
ošetřovatelskou péči, můžete
se v Ústí nad Labem obrátit
na agenturu domácí péče
ACME. „Pro větší pohodlí také
zapůjčujeme našim klientům
zdravotnické pomůcky jako
například chodítka, klozetová
křesla, podložní mísy a podobně,“ říká jednatelka ACME
Štěpánka Tomsová.

říjen 2015
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AN K E T A

Pomáhají veřejně
prospěšné práce k většímu
pořádku ve městě?

Důchodcům zlevnili nájemné

Richard Matiašek
33 let, učitel
Rozhodně je vidět
posun, hlavně co se týče
zeleně a chodníků. Nepořádek bude
ve městě do té doby, dokud budou ve
městě lidé – každopádně skutečnost
že skupina lidí dobrovolně či nedobrovolně po ostatních uklízí a upravuje
veřejný prostor, se musí projevit.
Lenka Matesová
24 let, technik
Zdá se mi, že se to
i zlepšilo. Ale my Češi
jsme prostě bordeláři. Já osobně
používám popelnice na recyklovaný
odpad, třídíme veškerý odpad, ale
zda to má nějaký pozitivní vliv na
prostředí... v hloubi duše doufám,
že alespoň trošku ano.
Michaela Svobodová
30 let, sekretářka
Ano, myslím, že se
změnil. Dříve bylo nemyslitelný něco odhodit na zem, v dnešní
době lidé bez rozmyslu automaticky
odhazují odpadky kolem sebe, aniž by
se jen rozhlédli po odpadkovém koši.
Petra Brynychová
29 let, specialista
front office
Je pravda, že je celkově
ve městě čistěji. A veřejně prospěšné
práce formou úklidu města považuji
za krok správným směrem.

Ústí nad Labem – Výraznou úsporu
na nákladech za bydlení pocítili senioři, kteří bydlí v domě
Rozcestí 3. Panelák patřící
neštěmické radnici s 96 byty, je
obývaný výhradně lidmi v důchodovém věku. „Při přidělování bytů je dáváme jedině seniorům. Je to náš záměr,“ vysvětlila
starostka Yveta Tomková.
Radní se v letošním roce navíc rozhodli, že právě zde sníží nájemné oproti běžné ceně
o pět korun za metr čtvereční.
Dům je již opravený a nějaké výrazně vysoké investice nepotřebuje. „I po snížení nájemného

stále vybereme dost, aby bylo
na jeho údržbu a investice. Pro
místní obyvatele to znamená
úsporu 200 až 250 korun měsíčně,“ řekla starostka Tomková.
Právě pomoci takto seniorům byla motivace ke snížení
nájemného. Mnozí z nich totiž mají velmi nízké důchody
a musí platit vysoké částky za
léky. Často jim pak sotva zbývá
na to, koupit si jídlo. Několik
stokorun navíc je pro ně výrazná částka. Pokud se ukáže, že
provoz domu není tak drahý,
radní by zde rádi nájemné snížili ještě více. lu

www.facebook.com/zitusti.cz
Uzávěrka příspěvků a inzerce je 26. 10. 2015
Žít Ústí, zpravodajský
a servisní magazín pro oblast Ústecka.
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, v předprodeji Severočeského
divadla opery a baletu, v Pivovarské šenkovně
a Restauraci Na Rychtě.
Periodikum je registrováno Ministerstvem kultury
České republiky pod číslem MKČRE21614.
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SLOU P E K

Proč to nejede
a nejde v Ústí?
Přímé autobusové
linky vedou přepravci z Prahy na
sever do Liberce,
Mostu, Chomutova, jen do Ústí ne.
S výjimkou jedné mezinárodní společnosti, u které
musíte nakupovat jízdenky
předem. Redakce Žít Ústí
zjistila, že Ústecké fórum
občanů už několik měsíců
plánuje znovuzavedení
přímé linky Ústí - Praha.
Podle náměstka primátorky
a předsedy UFO Jiřího Madara aktivisté fóra narážejí
u přepravců na nedůvěru.
Například Student Agency
předpokládá velmi malý
zájem ústecké veřejnosti na
zřízení takové linky.
Jsme opravdu tak nezajímavou republikovou periferií? Každopádně nás zajímá
názor Ústečanů na potřebu
linky Ústí – Praha a také nového autobusového nádraží.
Hlasujte do 17. října na www.
zitusti.cz a napište nám svůj
názor. Předem děkuji.
Martina Seewaldová
šéfredaktorka
AN K E T A
Jste pro obnovení přímého autobusové spojení Ústí nad Labem – Praha?
Jste pro návrat autobusového
nádraží do centra města?
Hlasujte na www.zitusti.cz
Žít Ústí
Pište na

INZERCE

www.kia.com

Nová Kia cee`d
Překvapivě strhující

Nová Kia cee’d a cee’d SW: Kombinovaná spotřeba 4,0-6,3 l/100 km. Emise CO2 104-141 g/km. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní
a může obsahovat doplňkovou výbavu. Pro bližší informace o ceně a financování navštivte www.kia.com nebo kontaktujte svého prodejce Kia.
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realcentrum cars s.r.o.

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.cz
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Akce pro seniory
měla úspěch
Neštěmice – Mimořádně úspěšnou
akci pro dříve narozené nazvanou Pocta Waldemaru Matuškovi uspořádala v září radnice
městského obvodu Neštěmice.
Sál v místní restauraci Kino
doslova praskal ve švech. Nebylo divu, protože o výbornou
zábavu se zde starali například
Jiří Krampol, Miluška Voborníková a Jaromír Adamec. Starostka Yveta Tomková slíbila,
že podobné akce pro seniory
se budou po tomto úspěchu
opakovat. Senioři jsou skupinou, která si pozornost radnice
zaslouží nejvíce. Alespoň touto
formou se jim radnice snaží
odvděčit za jejich celoživotní
přínos společnosti. lu

Dopravu zklidní
tři radary
Vaňov – Obyvatelé Vaňova, kudy
se valí tisíce aut kvůli nedokončené dálnice D8, se možná
dočkají trochy klidu.
Radní se rozhodli, že sem nechají namontovat tři blikající
radary za 300 tisíc korun. Radary budou umístěny u restaurace
Kotva a v úseku od provozovny
AAA auto a točny MHD. Nebudou potřebovat externí zdroj
napájení, mají solární panel. zu

více na www.zitusti.cz

Ústí koupilo celý fotbalový klub
ÚSTÍ NAD LABEM – Stoprocentním
vlastníkem druholigového FK
Ústí nad Labem bude město.
Zastupitelé schválili koupi
98 akcií klubu od FK Teplice za 850 tisíc korun. Město
také navýší základní jmění
o tři miliony korun. „Chceme
stabilizovat situaci ústeckého fotbalu,“ uvedl náměstek
primátora Jiří Madar. Klub se
dostal do finančních problémů kvůli nesplněným slibům
sponzora.
Novým ředitelem klubu se
stal Petr Heidenreich, který
dříve působil jako obchodní ředitel FK Teplice. Vedení klubu
musí do konce listopadu městu
předložit byznys plán.
Ústecká radnice se zároveň
chystá investovat další peníze
do dostavby Městského sta-

dionu. Za zhruba 12 milionů
korun by se měly změnit prostory pod dalšími tribunami.
„Vznikne zázemí pro atletické
oddíly a malé fotbalisty,“ uvedl Madar.

Přestavěný městský stadion
byl otevřený před více než rokem. Projekt ale s těmito úpravami nepočítal. Atleti nyní působí ve velmi nevyhovujících
podmínkách. lu

Opičák Budi se odstěhoval
Krásné Březno – Orangutan
Budi se odstěhoval z ústecké
zoologické zahrady. Poté co
syn Ňuňáka a Ňuninky dosáhl
věku osmi let, dostal se do
doby, kdy ve volné přírodě dospívající orangutani opouštějí
svoji rodinu. Již od zimy proto
bydlel na samostatné ubikaci,
protože žít s rodiči a mladší

orangutaní sestrou již pro
něho nebylo vhodné.
Nový domov Budi našel
v zoologické zahradě v Kolíně nad Rýnem. Vybral ji koordinátor chovných programů.
Orangutaní pár je v Ústí nad
Labem od roku 1989. Jeho pobyt je známý hlavně díky filmu
Dva lidi v zoo. lu

Tomková: Ústecké ANO je pro mě zklamáním
Neštěmice – Před rokem se stala
Yveta Tomková starostkou
Neštěmic a Krásného Března
a zároveň ústeckou radní za
ANO 2011. Od červnového
puče je nezávislou političkou
a s ANO 2011 už nechce mít
nic společného.

Kandidovala jste ve volbách
za ANO 2011, nyní jste nezávislá, co říkáte na povolební
vývoj?
Musím přiznat, že povolební
vývoj v ústeckém ANO 2011
pro mě byl obrovským zklamáním. Před volbami jsme věděli,
že chceme být jiní, konstruktivně spolupracovat a pracovat
především pro lidi, ale opak
byl pravdou. Už po pár týdnech
skřípala uvnitř klubu zastupitelů komunikace.
Jak konkrétně skřípala?
Například s námi, coby
starosty městských obvodů,
nikdo z vedení města nemluvil
o rozpočtu na letošní rok. Pro
obvody, které žijí z dotací od
magistrátu, je důležitá každá
koruna. A my jsme byli na4

jednou postaveni
před to, že magistrát obvody zkrátí
o pět procent na
provozních výdajích. Obdobné to
bylo i s pozicí čtvrtého náměstka.
O tom, že by mělo
mít ANO dalšího
náměstka, se ti
z nás, kteří nebyli
součástí úzkého
vedení města,
dozvěděli z programu zastupitelstva. A očekávalo se, že
budeme jako ovce zvedat ruce
pro všechno, co úzká skupina
zástupců ANO na magistrátu
vymyslí. K tomu se přidala
zákulisní vyjednávání, která
měla za cíl zbavit se některých
našich starostů, kteří nevyhovovali nikoli zástupcům ANO,
ale koaličnímu partnerovi.
To všechno se stalo v prvních
třech čtyřech měsících po
volbách. Stejné to bylo na magistrátě, i tam se připravovalo
naše „odstranění“ a nabízely
posty tehdejším opozičním
zastupitelům.

ANO se v Ústí rozštěpilo, protože chtěla jedna část sesadit
vlastní starosty?
Ano. V té době se ANO
definitivně rozštěpilo
na dva tábory. Komunikace byla velmi
obtížná, téměř nemožná. Ti samí lidé, kteří
o nás teď mluví jako
o pučistech, připravovali celé jaro totéž.
Takže jste jen předběhli to
znepřátelené křídlo, které
bylo ve vedení města.
Nic takového jsme neplánovali, ale ano. V hnutí ANO chyběla komunikace, někteří z toho,
jak vy říkáte znepřáteleného
křídla, se jen chtěli finančně
zajistit v různých dozorčích
radách. Když se dnes podíváte,
kdo usiloval nejprve o post
čtvrtého náměstka, následně
pozici jednatele AVE a teď sedí
v dozorčí radě Severočeské vodárenské společnosti, zjistíte,
že šlo jen o peníze, protože nikdo z nich odborníkem v dané
oblasti není.

V dozorčí radě SVS sedí
váš tehdejší spolustraník
Pavel Štěpař…
Já osobně bych takovou funkci
odmítla, neboť vím, že v této
oblasti nejsem odborníkem
a můj přínos zde by byl pro
město nulový. Když to vezmu
komplexně, jsem ráda, že již
v hnutí ANO 2011 nepůsobím. Myslím, že každý občan,
který má o své město skutečný
zájem, by měl v komunálních
volbách sázet především na
lidi, kterým věří a od kterých
ví, co může očekávat, neboť
jen tito lidé vědí, co je skutečným problémem jejich města.
Když mluvíte o finančním
prospěchu, o který některým šlo, jak vnímáte povolební komunikaci mezi Pavlem
Dufkem a Martinem Matou
o tom, že takzvaně „utřeli
nudli“. Vás v té komunikaci
také zmínili.
Ano, zmínili, což moc nechápu.
Plat starosty je veřejně dostupný, přímo daný zákonem.
V žádné dozorčí radě nepůsobím a ani nechci. zu
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Hazard se v Ústí regulovat zatím nebude
Ústí nad Labem – Práce na vyhlášce
regulující hazard a herny v Ústí
nad Labem budou zatím zastaveny. Zastupitelé nepustili do
připomínkování pro politické
strany, odborníky a obvody
návrhy předložené opozičním
hnutím PRO!Ústí. „Připravili
jsme dvě varianty. První počítá
s vytvořením jednoho centrálního kasina, druhá v s výrazným omezením heren,“ uvedl
Martin Hausenblas (PRO!Ústí).
Obě podle něho znamenají
omezení počtu povolených
automatů o asi 80 procent.
První varianta by spočívala
v tom, že by město povolilo her-

Sportovci dostanou
workoutové hřiště
Neštěmice – Na nové workoutové
hřiště se mohou během října
těšit děti a sportovci z Neštěmic. Vyroste v oploceném
areálu v sousedství neštěmického hřiště. „V současné době
jsou zde již osazené patky.
Během několika týdnů bude
dokončené,“ řekla starostka
Yveta Tomková.
Na hřiště radnice získala
sponzorský dar. lu

ny jen ve spodní části parkoviště
pod Mariánskou skálou. V jedné
části by byly automaty, v druhé
kasino se živými hrami. Prostor
patří městu a to se ho marně
dlouho snaží pronajmout. Vydělalo by tak i na nájemném.
Druhá varianta počítala
s tím, že by herny nesměly být
blíže než 200 metrů od škol
a dalších veřejných budov. Po-

volených by bylo jen 200 kusů
automatů, v jedné herně by
jich nesmělo být více než 20.
Náměstek primátorky Jiří
Madar (UFO) tvrdí, že by se mu
myšlenka jednoho místa zamlouvala. „Ale nelíbilo by se
mi, kdyby bylo v centru města,“ upozornil na úskalí navrhovaného parkoviště. Najít je
prý třeba jiné, vhodnější místo.
V současné době ministerstvo financí v Ústí povolilo na
850 výherních automatů a videoterminálů. Nedávná kontrola městské policie zjistila, že
ve městě je fyzicky 362 automatů a 342 videoterminálů. lu

Kancelář SON a Rady seniorů
pomůže nájemníkům v nouzi
Ústí nad Labem – Sdružení ochrany
nájemníků (SON) a Rada seniorů otevřely v Ústí nad Labem
svoji společnou kancelář. Sídlí
v ústeckém Grandu. Chtějí pomáhat především lidem, kteří
se dostali v oblasti bydlení
do nějaké nouze. „Pomoc je
určená těm, kteří byty užívají
k bydlení. Tedy nejen nájemníkům, ale i členům družstev

nebo společenství vlastníků,“
řekl předseda SON Milan
Taraba.
Podle něho v Česku mají
lidé velké mezery v tom, jaká
mají v oblasti bydlení práva.
Nejčastější problém prý bývá
s vyúčtováním služeb, vypovídáním smluv, ale i s tím, že
společenství vlastníků někdo
dluží peníze. lu

V Mojžíři mají
dostat šatny

Mojžíř – Na nové zázemí se
nejspíše v příštím roce mohou
těšit fotbalisté v Mojžíři. Investovat se do zázemí chystá město. Zatím má peníze
potřebné na projekt. Kabiny
na jinak velmi kvalitním hřišti
jsou ve velmi špatném stavu,
na hraně zavření.
„Náklady na celou rekonstrukci úředníci odhadli na 13 milionů korun. Myslím si, že to je vysoká částka a reálně to nakonec
bude polovina,“ uvedla neštěmická starostka Yveta Tomková.
Upozornila, že magistrát letos
peníze v rozpočtu nemá. Bude
tak nutné peníze prosadit do
rozpočtu na příští rok.
Projekt nebude počítat jen
s vybudováním nových šaten
a sociálního zařízení. Objekt
by měl sloužit i jako klubovna
pro místní fotbalový klub. Starousedlíci z Mojžíře zde zároveň tráví svůj volný čas, proto
si důstojné zázemí zaslouží. lu
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Město vypovědělo
smlouvu na sady
Ústí nad Labem – Ústečtí radní
ukončili smlouvu s firmou
M+M, která se starala o pořádek v Městských sadech.
Podle nich firma nezvládala svoje povinnosti. „Stávalo se, že si lidé stěžovali
v parku na nepořádek, nevyvezené odpadkové koše
a další věci. Také nastaly
problémy s kvalitou odváděného servisu. Firma M+M
servis dokonce dostala od
města několikrát pokutu.
I tak se situace nezlepšila,“
uvedla mluvčí města Daniela Pilařová. V letošním roce
například byly problémy
s fungováním kašen, které
v parku jsou. lu

V Centrálním parku
se připojíte na internet
Severní terasa – Nová služba začala
v září sloužit návštěvníkům
Centrálního parku na Severní
Terase. Každý, kdo se zde pohybuje, se nyní zdarma může připojit k internetu třeba na svém
mobilním telefonu. Obvodní
radnice zde totiž nechala nainstalovat veřejnou wifi. „Chceme
tu lidem zpříjemnit pobyt,“
uvedl tajemník Petr Vlasák.
Centrální park je hojně navštěvovaný. Radnice zde pořádá několik velkých akcí. Oblíbené je i velké dětské hřiště
a místní sportoviště. Případně
sem lide chodí běhat nebo na
procházky. lu

více na www.zitusti.cz

Ústí nabere další úředníky, bude jich 400
Ústí nad Labem – Počet úředníků ústeckého magistrátu
příští rok stoupne o 28 na
celkových 400.
Radní se po poradě s tajemníkem rozhodli, že
změní organizační strukturu radnice, přesunou řadu
kompetencí a zřídí i nové
odbory či oddělení. Od
všeho si slibují plynulejší
chod úřadu.
„Zatím přesnou částku, kterou bude navýšení počtu úředníků stát, nemáme,“ uvedla
primátorka Věra Nechybová.
Radním, ještě ve starém složení, chtěli organizační strukturu a počet úředníků navýšit již
od října. Současné vedení měs-

ta to udělá až v novém roce
a peníze na ně budou připravené v rozpočtu.
Nově vznikne například
oddělení veřejných zakázek
v čele s právníkem, oddělení
správy pohledávek nebo agenda dotačních titulů a nový odbor přestupků v dopravě.

Nový odbor přestupků
v dopravě vznikne osamostatněním oddělení přestupků v dopravě v nynějším odboru kontroly.
Kvantita práce je na tomto
oddělení totiž velmi vysoká a činnosti zde prováděné si zaslouží přímý dohled vedoucího odboru.
Město Ústí nad Labem
také přistoupilo k projektu ITI.
Agenda ITI Ústecko-chomutovské aglomerace bude pro
město zcela novou agendou,
kterou nelze pokrýt ze stávajících personálních kapacit. Podle nařízení EU se město musí
ujmout role zprostředkujícího
subjektu. lu

Odbavovací systém město zaplatí samo, dotaci nestíhá
Ústí nad Labem – Elektronický odbavovací systém pro ústeckou
MHD bude celý hradit město,
nikoli z peněz z evropských
fondů.
Kvůli odvolání firem a nedostatku času město nestihne
systém pořídit do konce roku.
To byla podmínka dotace, kte-

rou mělo Ústí přiklepnutou.
Radní museli variantu přijmout, protože pokud by odbavovací systém nekoupili, Ústí
by podle mluvčí města Daniely
Pilařové nejspíše přišlo o 70
milionů korun, které by muselo jako sankci vracet za projekt IPRM Mobilita. Délka rea-

lizace projektu odbavovacího
systému je 10 měsíců. Termín
je tedy dnes nesplnitelný.
„Zakázku za 48,2 milionu
korun získala společnost EM
TEST ČR. Pokud nebudou další
námitky, mohla by se smlouva
uzavřít s vítězem do poloviny
října,“ uvedla Pilařová. lu

Z chodníků zmizely díry
Neštěmice – Několik významných
oprav chodníků se během
letošního léta podařilo udělat
v městském obvodě Neštěmice. Radnice se zaměřila hlavně
na frekventované chodníky,
jejich povrch již byl v dezolátním stavu. Nové jsou tak například chodníky ve Vojanově
ulici nebo cesta ke 32. základní škole.

Radnice při opravách zvolila
jako povrch zámkovou dlažbu.
„Podařilo se nám vysoutěžit velmi zajímavou cenu. Zámková
dlažba je navíc levnější než klasický chodník,“ uvedla starostka Yveta Tomková. Její výhodou
je, že v případě nějakých prací
se dá snadno rozebrat a pak
opět vrátit na původní místo,
aniž by to kdokoli poznal. lu

Rada seniorů: Zvýšení důchodů o 40 korun je ostudné a urážející
Od ledna si čeští důchodci a důchodkyně
příliš nepolepší. Podle
návrhu vyhlášky, který
připravilo ministerstvo
práce, by se měla pevná část důchodu zvýšit
o 40 korun na 2440
korun. Podle členky
Rady seniorů ČR a místopředsedkyně Krajské rady Seniorů,
Květoslavy Čelišové (KSČM),
jde o naprosto nedostatečné
a nesystémové opatření.
Co říkáte na to, že se důchody od příštího roku zvednou
v průměru o 40 korun?
Je to urážející, ostudné a nedostatečné. Důchody rostou
pravidelně vždy na začátku
6

roku o růst cen a třetinu
růstu reálných mezd.
Jenže tyto ukazatele
byly za poslední období
nízké. A ze zákona se
důchody zvyšují o výši
inflace za určité období,
což znamená, že se od
ledna průměrný důchod
11 300 korun zvýší na 11 337
korun. S takto nízkou valorizací nelze souhlasit, vzhledem
k prokazatelnému poklesu
reálné kupní síly důchodců.
Požadujeme stále valorizaci
3% v roce 2016 u průměrné
starobní penze. Přitom 54 %
příjemců na průměrnou starobní penzi nedosahuje, u nich
bude valorizace ještě nižší.
Myslím si, že jde o extrémní

mezigenerační nespravedlnost, kterou odmítám! Pro rok
2016 je navrhováno zvýšení
platu státním zaměstnancům
o 5% ze základu 35 000 Kč,
platy politiků o 4% ze základu
cca 58 000 Kč a platy soudců
o 1,7% z výpočtového základu
cca 78 000Kč… Nu a valorizace
starobních důchodů bude činit
0,5% z výpočtového základu
cca 11 345 Kč. Proč v sousedním
Slovensku může být starobním
důchodcům vyplácen již 10
roků tzv. Vánoční příspěvek ve
výši 87,26 EUR, u vyšších penzí
je postupně nižší. Poskytován je
do výše penze 494,40 EUR?
Jaké kroky Rada seniorů tedy
plánuje v souvislosti s důchody?

Probíhají jednání s ministryní
práce, ministrem financí, jednání s partnerskými politickými stranami v Parlamentu ČR.
Předseda Rady seniorů je členem důchodové komise, kde
se případná změna mechanismu valorizace penzí připravuje. Rada seniorů požaduje
změnit nastavení mechanismu
valorizace důchodů tak, aby
byla spravedlivá. Navrhujeme základní výměru důchodů navyšovat plošně o růst
životních nákladů důchodců
a procentní výměru navyšovat
procentuálně o nárůst 1/3 reálných mezd. Pokud bude tato
varianta přijata, budeme moci
být spokojeni všichni. Držte
nám palce. pr
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Neštěmice zaměstnávají stovku lidí na VPP
Jedním z největších zaměstnavatelů v Neštěmicích je místní
radnice. V jejích službách nyní
působí stovka lidí na veřejně
prospěšných pracech. Dlouhodobě nezaměstnaní lidé si zde
nejen vydělají peníze, osvojí
pracovní návyky, ale výrazně
se podílejí na údržbě celého
městského obvodu.
„To jsou důvody, proč jsme se
rozhodli jít touto cestou. Jednak
se zvýší zaměstnanost a pak
zlepší úklid,“ uvedla starostka
Neštěmic Yveta Tomková.
Výsledky zatím dávají radnici za pravdu. Takto zaměstnaní lidé, a z velké části jde
o místní Romy, si prý práce

pro radnici začali vážit. „Dělají za minimální mzdu, tak se
ty, co pracují opravdu dobře,
snažíme motivovat a odměňovat. Výsledkem je, že když jim
začne končit smlouva, hned
se ptají po jejím prodloužení,“
řekla starostka. Velkou zásluhu na tom má i úřednice, která má pracovní party na starosti. Získala si jejich respekt

a dokáže je zorganizovat.
Takzvaní vépépáci v Neštěmicích pracují hlavně na úklidu a při údržbě zeleně. Zvládnou ale i některé opravy, velmi
dobří jsou třeba při opravách
schodišť. „Za takovou opravu
zaplatíme jen materiál. Je to
výrazná úspora oproti tomu,
kdybychom si najali nějakou
firmu,“ tvrdí starostka.
Dalším pozitivem je skutečnost, že tito lidé slouží jako
příklad svým dětem a okolí. Protože každý den uklízejí, jsou navíc i dalšími strážci
pořádku. Když vidí někoho, jak
odhazuje odpadky nebo něco
ničí, okamžitě ho okřiknou. zu

Zástupci města
jednali s podnikateli
Zástupci města v čele s ústeckou primátorkou Věrou Nechybovou se v druhé polovině září
setkali se zástupci ústeckých
podnikatelů.
Radní chtěli zjistit, co podnikatele trápí, a navázat s nimi
užitečnou spolupráci. Podle
mluvčí města Romany Macové bylo setkání velmi přínosné. „Podnikatelé například informovali, že jejich největším
problémem bývá nedostatečná
infrastruktura a špatná vzdělanost,“ uvedla Macová.
Podnikatelé prý projevili zájem spolupracovat s městem,
školami a univerzitou. lu

Stipendia jsou prodloužena

Do Ústí přijeli i Číňané

Až 7 tisíc korun měsíčně mohou získat studenti medicínských
oborů od společnosti Krajská zdravotní v rámci jejího stipendijního programu. Stipendijní program na akademický rok
2015/2016 se týká studentů pátých a vyšších ročníků vysokoškolského prezenčního studia v oborech lékař a farmaceut. Pro
studenty 3. ročníků vysokoškolského prezenčního studia také
v oborech radiologický asistent a všeobecná sestra. Pokud se
studentům podaří zároveň získat i pětitisícové stipendium kraje,
mohou dostat až 12 tisíc korun měsíčně. Termín pro podávání žádostí o stipendium KZ prodloužila do 20. října 2015. Více najdete
na http://www.kzcr.eu/nadacni-fond/default.aspx. zu

V ústeckém hotelu Clarion se konalo Podnikatelské fórum.
Zúčastnila se ho řada významných domácích i zahraničních
hostů, včetně čínské delegace ze Šanghaje a její nové a velice
dynamicky se rozvíjející části Pudong.
„Základem prosperity našeho regionu bylo vždy dobré a rozvinuté podnikatelské prostředí. Proto jsem potěšen, že se koná tato
konference, kde v rámci seminářů a panelových diskuzí a předávání zkušeností zahraničních investorů mohou vzniknout další podněty, jak podnikatelské prostředí zlepšit, obohatit a rozvinout,“ řekl
v úvodu hejtman Oldřich Bubeníček. Kromě hostů z čínské Šanghaje přijeli i zástupci komor z Drážďan a Chemnitz. zu

SON D A

Na Rondelu chutná poctivý český oběd i anglická snídaně
obzvláště záležet. „Kromě
přílohy nakupují knedlíky lidé
domů a jezdí si k nám pro ně
ze širokého okolí. Tak musím
každý den dbát na jejich kvalitu,“ vysvětluje Zdena Rohová.
Z její kuchyně míří několikrát
v týdnu lahůdky na stoly velkých rautů i menších oslav.
jasného původu by se mohla
proměnit ve ztrátu spokojených hostů.
Test s klasikou
Slova se musí potvrdit činy,
a tak si objednávám k malému
testu. Volím českou klasiku.
Koprovou omáčku s hovězím
a domácími knedlíky. U stolu
pak na jiném hostu vyzvídám.
František Šviha je z Teplic a do Ústí jezdí za prací.
„Chodím sem už ráno. Mají
tu výborné anglické snídaně,“
pochvaluje si zdejší kuchyni
nad plzeňským gulášem. Moje
koprovka byla také výborná
a voněla, což není u omáček
v českých restauracích pravidlem. Knedlíky neměly chybu.
Kuchařka Zdena Rohová,
která dříve vařila Na Rychtě,
si na jejich přípravě nechává

No, nekupte to
Denně zde mají v obědové
nabídce polévku a čtyři
hlavní jídla a denní menu se
v týdnu neopakuje. Důchodce
Tomáš Tichý chodí na Rondel
dvakrát týdně. „Objednávám
si nejčastěji smaženou rybu
a pečené kuře a plzeňský
guláš. V červenci a v srpnu
jsem sem chodil téměř každý
den. Mají tu slevu pro důchodce a jídlo mě přijde jen na
šedesát korun. Dnes jsem si
přidal kulajdu. Víte za kolik?
Za šest korun! No, nekupte
to,“ pochvaluje si nabídku
jídelny Tomáš Tichý. Oblíbeným dnem strávníků je pátek.
To se podávají smažené vepřové a kuřecí řízky s domácím
bramborovým salátem a desítky porcí si hosté odnášejí
v krabičkách.

Zastavte se ...
Sál jídelny je vybaven moderním nábytkem, kolem kterého
je velkorysý prostor, a tak
nemáte pocit, že vám všichni
koukají do talíře. V jídelně
mysleli i na zdravotně handicapované hosty, jeden ze
vchodů je bezbariérový. Před
fast foodem kdykoli pohodlně
zaparkujete.
Můžete se zastavit třeba
už koncem tohoto měsíce.
Budou podzimní prázdniny
a vaše děti, přijdou-li s vámi
v této době na oběd, mají na
jídlo padesátiprocentní slevu.
Tak, dobrou chuť. pr
KONTAKT
Jídelna na Rondelu
Bohemia Fast Food
Masarykova 633/318, Ústí nad Labem
tel.: 733 736 322
facebook.com/jidelnanarondelu

MC2015167

Čas od času se redakce
Žít Ústí vydá do ulic, aby
nahlédla do kuchyní místních podnikatelů. V prvním
řijnovém, ještě slunném dni
jsme takovou návštěvu spojili
s naší potřebou – zahnat hlad.
Jídelna na Rondelu nemá
dlouholetou tradici, ale i za
pouhé dva roky už má dobrou
pověst a stovky dennodenních
strávníků. Rychlost výdejů,
moderní gastronomické zařízení, jídla bez chemických
dochucovadel a separátů a záruka přijatelných cen. Na vše
již od brzkého rána dohlíží majitelka Lucie Kavová. „Začínali
jsme s jasnou představou – vařit zdravě a z kvalitních surovin, připravovat jídla ve vlastní režii včetně příloh a salátů.
Žádné metráky mražených polotovarů. Hodně lidí nám říkalo, že jsme si na sebe ušili bič,
že se nadřeme a nevyděláme.
Jsem ráda, že jsme jim vytřeli
zrak a jídelna prosperuje,“ říká
energická Lucie Kavová.
Pečlivě vybírá dodavatele masa, zeleniny a ovoce.
Úspěch je zjevně ve věrnosti
strávníků. Úspora za odběr surovin bez garance kvality a ne-
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více na www.zitusti.cz

Miloš Musil: Život na zámku,
Turistická sezóna
končí, a mnoho památek se zavírá veřejnosti. Je mezi nimi
i zámek Velké Březno.
S jeho kastelánem
Milošem Musilem
jsme si povídali nejen
o tom, jaké to je, být
zámeckým pánem.
veronika vorlíčková

Povolání kastelána se zdá
jako poměrně romantické:
bydlení na zámku, možnost
chodit tam, kam návštěvník
nesmí... Je to opravdu taková
pohádka?
Je. Určitě. Proto jsem tady.
Neznám kastelána, který by to
neměl rád. Většina kastelánů
to samozřejmě dělá proto, že je
to pohádkové. Že je to pestré
a hezké.
A jak se bydlí na zámku?
Dobře. Ale všude je chleba
o dvou kůrkách. Za prvé pořád
jste v práci. Od rána do večera.
Dneska byl například ve dvě
v noci poplach, takže jsem
s policií běžel ven podívat se,
co se dělo. Byl to naštěstí jen
vítr. Samozřejmě je tu i určité
bezpečnostní riziko a pak jsou
tu také pořád všude lidi.
Když kastelán – nedej bože
– přijde o práci, musí to být
docela tragédie. Vedle práce
přijde i o byt.
Je to jako rozvod, řekl bych.
Občas se to stává. Teď už jsou
kasteláni jmenováni, už to
není na pracovní smlouvu jako
kdysi. Tak že se může stát, že
vás ze dne na den odvolají, a je
to. Což může být: někdy si to

kastelán zaslouží, někdy se nelíbí. A nejde jen o to, že přijdete
o byt. Například děti přijdou
o přátele, protože odejdete úplně pryč. Celý život se převrátí
vzhůru nohama. Není to dobré
ani pro zámek. Protože teprve
po deseti letech bydlení zámek
poznáte. Kam zatéká, kde je
louže pod oknem, když prší.
Kastelán by měl být na baráku
pořád. Od začátku do penze.
Jak se člověk kastelánem
stane?
Musí chtít. To je celé. A musí
mít taky trochu štěstí, protože
zájem je docela veliký. Nicméně ne každý to vydrží, ona je to
docela náročná věc. Častokrát
do toho lidé jdou s velkými sny
a představami, jak budou jak
hradní páni, a pak narazí, protože je to vážně těžká práce.
A jaká byla vaše cesta
k téhle profesi?

Byl jsem na vojně v Žatci u tankistů a mezi naše povinnosti
patřilo hlídat různé sklady.
Kousek od Žatce jsou Dobříčany, kde je starý zámek, a tam
byly sklady, které jsme také
hlídali. Když jsem byl velitel
stráže, tak jsem si do plynové
masky – což je vojenské tajemství – přibalil barvičky, štětce
a tuže a maloval jsem si tam
zámeckou architekturu. Bydlel
jsem tam v takové krásné místnosti s klenbami a moc se mi
to líbilo. Říkal jsem si, že by to
bylo pěkné mít takový nějaký
pěkný zámek a v něm bydlet.
A tak jsem od té doby po tom
šel. Vystudoval vysokou, stavařinu, a diplomku jsem psal
na historické objekty. Když
jsem začátkem devadesátých
let měl firmu, už jsem s ničím
podobným nepočítal, ale pak
jsem jednou šel v Brně na pamáťák pro povolení na nějakou
stavbu, a jen tak mezi řečí se
zeptal, jestli tam nemají místo.
A měli. Vyhrál jsem konkurs
a dostal se na první zámek, na
Bučovice.
A z jihu Moravy na sever
Čech jste se dostal jak?
Pak jsem byl krátce ve Valticích, potom jsem nějakou dobu
pracoval na pamáťáku a čekal,
co bude volného. Jako první se
uvolnilo Velké Březno, takže
od té doby jsem tady.
Velkobřezenský zámek je asi
jeden z prvních tady na severu – alespoň se mi to zdá –

8

který začal dělat doprovodné
programy. Kostýmované prohlídky, koncerty...
My jsme malý zámek s malou
návštěvností, takže když ji
chceme zvýšit, musíme se
zatraceně ohánět. To znamená dělat tolik programů, aby
lidé přišli. A rozdíl je vidět.
Když máme nějakou akci, tak
návštěvnost ohromně stoupne.
Jsou to desetinásobky.
Je těžké najít spolupracovníky? Třeba na ty kostýmované
prohlídky?
Myslím, že to těžké není. Na
průvodce se hlásí lidé, kteří
jsou nadšenci a dělají to srdcem. Takže máme vynikající
spolupracovníky. Častokrát
jsou to studenti nebo lidé, kteří to dělají navíc ke své práci.
Jak je to se zařizováním expozic? Předpokládám, že jen tak
vzít stůl, židle a kredenc a někam je postavit není možné?
To nejde. Na to je komise,
která vybírá, co se bude
ukazovat a jak a kam se to
umístí. V první řadě si musíte
říct, kterou historickou etapu
zámku chcete prezentovat. My
máme empír od Karla Chotka
a pak novou renesanci od jeho
vnuka Karla Marii. Z té nové
renesance už máme k dispozici fotky a na nich je vidět,
že tehdy měli třeba spoustu
textilií po stěnách, všechny
pokoje přecpané věcmi. Až to
vypadá příšerně, to by se dnes
nikomu nelíbilo. Takže tohle

říjen 2015
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to je pohádka

P RO F IL

Miloš Musil
Miloš Musil se narodil v roce
1963 se v Hustopečích u Brna
stejně jako jiná populární velkobřezenská postava Viktor Cibich.
Vystudoval stavařinu, vždycky ho
ale zajímaly především historické
objekty. Po absolvování školy
pracoval nejdříve v oboru, pak se
stal zaměstnancem Památkového ústavu. Zde působil nejprve
jako kastelán zámku v Bučovicích, pak krátce ve Valticích
a nakonec ve Velkém Březně.

období ukazujeme v trochu
učesané podobě, která je bližší
dnešním návštěvníkům.
Vy sice nejste graduovaný historik, ale za dobu, co jste kastelánem, jste se jím už asi stal.
Na Chotky jsem odborník,
dá se říct. :)
Podařilo se vám o této
rodině objevit něco, co se
dosud nevědělo?
Tak například se nám podařilo
odhalit zajímavé vztahy některých Chotků a příběhy jejich
potomků. Představili jsme je
na zářijovém oživeném zámku,
který se jmenoval Hraběcí
lásky. Stavitel zámku purkrabí
Chotek byl taková osobnost
a tak nedoceněná, že pořád je
co objevovat. Jeho deníky jsou
dodnes nezpracované, stejně
jako archiv rodiny Chotků.
Takže když k nám chodí
studenti historie, tak jim často
podstrkujeme tato témata.
Před lety jste otevírali nové
patro, v parku přibyl kout
s růžemi, co chvíli máte nějakou novou akci. Co dalšího
byste rádi ještě udělali?
Toho by bylo! Dejte mně
miliardu a já ji tu utratím, to
není problém. Třeba: nedávno
přišla paní a vyprávěla, jak si
tu po roce 1945 hrála s kastelánovou dcerou a že nejlepší
ze všeho byly sklepy. Vedlo do
nich prý úzké schodiště, byla
tam mumie a další věci. My
jsme jí ale říkali, že tu žádné
sklepy nejsou, a měli jsme za
to, že si to s něčím spletla.
Jenže pak přišla druhá a třetí
a všechny říkaly to samé. Ve
stavebních hlášeních ze stavby
zámku ale o sklepech skutečně nic není. A plány nebo
stavební deníky z přestavby se
nedochovaly. Na boční fasádě
zámku jsou dva větrací otvory,

do kterých jsme nechali zavést
kameru, abychom se pod
zámek podívali. Ukázalo se, že
tam sklepy skutečně jsou. Na
záběrech byly vidět klenby, ale
jinak je to všechno zasypané. Pravděpodobně tam byl
kabinet kuriozit. Takže mým
snem a přáním by bylo sklepy
otevřít. Už na tom trochu
pracujeme.
Kdysi jste říkal, že Ústečané
jezdí na Velké Březno málo.
Pořád to platí?
Pořád to platí. Tedy asi každý
Ústečák tady byl na svatbě,
ale je zajímavé, že se nejde
podívat na zámek. Ale to je
běžná lidská vlastnost. To, co
máte blízko, na to máte času
dost. Jenže pak zjistíte, že čas
utekl a zámek jste nikdy neviděli. Ale jezdí hodně cizinců
a Pražáků, protože purkrabí
Chotek je v Praze pořád zná-

mý. A kupodivu začala hodně
jezdit Morava. Kraj už nemá
stigma měsíční krajiny, přece
jenom se to lepší a jsou tací,
kteří jezdí do severních Čech
na dovolenou, čemuž jsme
strašně rádi.
Myslíte, že je to tím, že města
a kraj se v poslední době hodně věnují propagaci?
Nevím, jestli je to tou oficiální
propagandou. Nejlíp vždycky
funguje šeptanda. Jde o to,
aby si lidé sami řekli, že je
to tu hezké. A oni si to říkají.
Důležité je, aby tu fungovala
infrastruktura: silnice, chodníky, cyklostezky. Když tohle
nebude, tak reklama za pět
milionů nepomůže.
Co dělá kastelán v zimě?
Papíry, papíry a papíry. Dělají
se statistiky, plány, abychom
se nenudili. V lednu a únoru je
pak trochu klid, to se připravuje nová sezóna. Jenže to je
tady zase všude hrozná zima,
to je tady tak dvanáct patnáct
stupňů. Takže jsme někde
zalezlí ve vaťáku a plánujeme,
co budeme dělat dál.
Často se říká, že lidé jsou
současnou digitální klipovou kulturou tak „zdegenerovaní“, že neudrží pozornost
a potřebují neustále nějaké
vzruchy a podněty. Pozorujete i vy na zámku, že se návštěvníci časem mění?
No, my jsme mezi zámky
trošku rarita. My jsme zámek

za odměnu. Nás najde opravdu
jenom ten, kdo nás opravdu
chce navštívit. A když už nás
chce navštívit, tak si nás užije,
protože ví, do čeho jde. A je
pravda, že tu prohlídkovou
trasu máme krásnou. Jsme
opravdu hezký zámek – ne že
bych se chtěl chlubit, máme
nádherné příběhy, neděláme
prohlídky přesně podle sylabu.
Průvodce má možnost obsah
prohlídky měnit i podle toho,
jací lidé na prohlídku přišli.
Netrváme ani striktně na čase.
Takové to „nalevo vidíte truhlu
od neznámého mistra“, to my
odmítáme. Provádíme živou
formou, aby to lidi bavilo.
Takže naše návštěvní kniha je
plná chvály. Nemohu tedy říct,
jestli jsou lidé jiní. K nám chodí pořád stejný typ lidí a pořád
jsou spokojení.
MO J E NE J

jídlo: nemám
oblíbená hudba:
mám moravské
lidovky, Liszta,
Dvořáka, Mozarta
ale také třeba
Jetro Tull
oblíbená barva:
nedokážu si vybrat
jednu, každá barva
může být krásná
oblíbené číslo:
nemám
oblíbený politik:
Karel Chotek
citát, krédo: Ježíšovo
„Co nechceš aby lidé
činili tobě, nečiň ani
ty jim“
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V galerii uvidíte
fotografie Nepálu

Až do 10. října můžete v ústecké Galerii Oko obdivovat
fotografie Nepálu od Miroslava Habra. Snímky jsou
z období těsně před zemětřesením, které tuto zemi letos
postihlo. Uvidíte památky,
které jsou pobořené nebo už
vůbec neexistují. zu

Zajděte si na další
Retrodiskotéku
Užijte si 17. října v Národním domě další Retrodiskotéku s tombolou. I tentokrát
na vás od 20:30 hodin čekají
známé hity z různých období populární hudby. zu

Výstava fotografií
lidí s krutou nemocí
Do 13. října můžete v Galerii
Hraničář navštívit výstavu fotografií lidí trpících
nemocí motýlích křídel Den
za dnem, ruku v ruce. Jejich
autorem je Jiří Langpaul.
S lidmi trpícími touto nemocí se Jiří seznámil náhodou
a rozhodl se je portrétovat.
„Tato výstava je o pacientech a jejich lidech. Nic víc.
Je to strašná, leč skutečná
nemoc, kterou trpí opravdoví lidé,“ popisuje autor. zu

více na www.zitusti.cz

V Ústí bude Dívčí válka
Běžte se 27. října od 19:00 hodin podívat do Severočeského
divadla opery a baletu. František Ringo Čech přiveze legendární představení Dívčí válka.
Vstupné je od 420 do 490 korun. Autor sám o této komedii
říká: „Dívčí válku jsem psal

– tak říkajíc – českému národu
‚na míru‘ jde především o jemu
blízký styl humoru a oblasti,
kterých se dotýká (erotika,
politika). Navíc jde o odpočinkový žánr, v jehož rámci
přinášíme hodokvas těch nejkrásnějších žen, kterými naše
zubožená vlast disponuje. Já
vždy s trochou nadsázky říkám
– tak Bůh vynahrazuje svým
milým Čechům neúspěchy
v tržní ekonomice. O úspěchu
hry svědčí naplněné sály po
celé naší republice.“ Na jevišti
se představí Sandra Pogodová,
F.R.Čech, Mojmír Maděrič, Jiří
Štědroň, Miluše Bittnerová
a další. zu

Vídeňský večer na Větruši
Na Větruši si můžete 14. října od 19:00 hodin užít další koncert
z cyklu Hudebních setkání – Vídeňský večer s obrazy. Uslyšíte
Beethovenovu Bouři a další komorní a sólové skladby Mozarta,
Dvořáka a Schuberta v tematicky zaměřeném večeru, který bude
doplněn výstavou obrazů a povídáním o Vídni s výtvarníkem
a spisovatelem žijícím v Rakousku Janem Brabencem. Svou tvorbou a životem podporuje to nejlepší z rakouské a české kultury.
Narodil se v roce 1945 ve Starém Plzenci, vystudoval Vysokou
školu architektury a stal se nezávislým výtvarným umělcem.
Vstupné je 100 korun. zu

Podzim na vesnici
bude v Zubrnicích

Ve dnech 17. a 18. října se
v zubrnickém skanzenu uskuteční další Podzim na vesnici.
Návštěvníci se vrátí v čase
a dozví se více o tom, jak těžký
byl život na vesnici na přelomu
19. a 20. století. Vyzkouší si vybrané zemědělské činnosti. Zvědavce určitě bude lákat vůně
podzimních jídel a v bezdýmové
sušárně ovoce uchutnají křížaly
či čerstvě vylisovaný mošt z jablek. Poprvé se akce uskutečnila v roce 1999 ve spolupráci
s nadšencem z Malého Března,
který sbíral a opravoval starou
zemědělskou techniku. zu

Národní dům
rozezní jazz a blues

V listopadu odstartuje maraton
Zdolat maratonovou trať
budou moci běžci na druhém
ročníku Ústeckého VitaSport
maratonu. Jeho start je 15.
listopadu u hřiště TJ Svádov Olšinky. Kromě toho bude pro
běžce připravena půlmaratonská a desetikilometrová trať.
Prvního ročníků se zúčastnilo
více jak 260 sportovců.
Organizátorka Veronika Vágnerová upozornila, že registrace je možná jen on-line do 13.

listopadu přes stránky www.
usteckymaraton.cz. Závod je
určený pro běžce od 18 let. zu

Každoročně se do Ústí sjíždějí
fanoušci kvalitní hudby na Jazz
a Blues festival. Letošní ročník
se uskuteční v Národním domě
23. a 24. října. Začátek po
oba dva dny je vždy ve 20:00
hodin. I tentokrát se můžete
těšit na světové i české hvězdy
blues, soulu, jazzu, jazzrocku
i funky music. Program i informace o vstupném najdete na
www.program.ksul.cz. zu

Zhubnout, zpevnit tělo a být zdravější. Všechno jde!

Proč jste se
rozhodla cvičit?
Po maturitě, hlavně tedy ve
zkouškovém období na vysoké,
jsem vlivem stresu hodně
přibírala, až jsem dospěla do
bodu, kdy jsem zatoužila po
změně. Dosavadní styl života
už mě nebavil, proto jsem se
10

rozhodla změnit ho
na zdravý životní styl.
Chtěla jsem se zase
cítit dobře a nestydět
se za svou postavu.
Jak jste se o Contours
dozvěděla?
Na Facebooku mě
zaujala nabídka
vyzkoušet si týdenní členství zdarma.
Okamžitě jsem se rozhodla a přihlásila se na úvodní
hodinu, kde se mi po celou
dobu plně věnovala trenérka,
která mě zasvětila do náplně
kruhového tréninku a dalších
doplňkových cvičení. Ihned mi
bylo jasné, že právě tuto posi-

lovnu chci navštěvovat, a tak
jsem se stala členkou.
Vybrala jste si tedy Contours,
co vás k tomu vedlo?
Contours není jako jiné posilovny. Speciální už je třeba
to, že je jen pro ženy, což mě
osobně velmi vyhovuje. Kromě
posilovacích strojů je zde nepřeberné množství cvičebních
pomůcek jako TRX, kettlebell,
flowin a další, díky nimž si můžete svůj trénink zpestřit. Dále
určitě musím zmínit osobní
přístup trenérek, které se mi
maximálně věnují při každé
mojí návštěvě fitka a posouvají
tak neustále moje hranice. Sestavily mi jídelníček a navrhly

individuální tréninkový plán.
Mimo jiné pořádají nejrůznější akce, soutěže i skupinová
posilovací cvičení.
Jaké jsou vaše výsledky?
Cvičím už 3 měsíce. Za tuto
dobu jsem snížila svou hmotnost o 7 kilogramů a zpevnila
celé tělo. Díky tréninkům se
cítím plná energie, zlepšila se
mi fyzička a také lépe zvládám
stresové situace. pz
KONTAKT
Contours fitness pro ženy
Palác Zdar, Dlouhá 1, Ústí nad Labem
tel.: 702 072 120
www.contours.cz/usti
www.facebook.com/contoursustinadlabem

MC2015164

Změna je možná a lze ji udělat
kdykoli. Přesně to
dokazuje studentka
a členka ústeckého
Contours fitness
pro ženy Nikola
Potencová, která se
s vámi v rozhovoru
podělí o svůj příběh.
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Pivovar Na Rychtě slaví páté narozeniny
Kulaté výročí pěti let od svého vzniku oslaví
v sobotu 10. října pivovar Na Rychtě. Hlavní
oslava bude v neděli. K narozeninám pivovar
dostane i nové prostory.
zdarma a ochutnají i novinky
z jídelníčku,“ slíbil majitel.
Pro něho samotného je velkým dárkem rozšíření pivovaru a podzemní tunel s vozíkem,
který nazývá ústeckým metrem. Před nějakou dobou koupit bývalé veřejné záchodky poblíž pivovaru. Po přestavbě se
jejich vnitřek zásadně změnil.

Restaurace změní
jídelníček, chystá i zvěřinu
Během října najdou hosté v ústeckém pivovaru Na Rychtě
na jídelním lístku některé novinky, jiná jídla naopak zmizí.
Podle zdejšího šéfkuchaře Jana
Heřmánka se totiž s příchodem zimy chutě mění a navíc
chce pro hosty připravovat
i něco nového. Zaměřovat
se bude u na gastronomické
týdny. V polovině října hosty
čeká zvěřina.
„Jídelníček je třeba upravit.
Určitě z něho zmizí lehká letní
jídla, která si lidé dávají v létě.
Budeme vařit více hutných
polévek, omáček a knedlíků,“
prozradil. Podle zkušenos-

tí mají lidé během chladných
měsíců tato jídla rádi. Novinkou bude například rolované
vepřové kolínko plněné kysaným zelím s pikantním cibulovým salátkem.
Na své si pak přijdou i milovníci zvěřiny, protože říjen
je jejím hlavním obdobím. „Dá
se sehnat již celý rok, ale v říjnu je největší výběr,“ vysvětlil
Jan Heřmánek. Přesné recepty,
které chystá, nyní dolaďuje.
Hosty prý čeká nejedno chutné
překvapení. Třeba konfitovaný kančí hřbet v černém pivě
a divokém koření s houbovým
ragú a pyré z pečené dýně.

Z jedné části bude cyklopoint,
kde si hosté budou moci uschovat, ale i opravit jízdní kola.
V hotelu nad pivovarem se totiž
ubytovává stále více cyklistů.
V druhé části vznikla led-

Na podzim uvaří tři speciály
Během října začne sládek
pivovaru Na Rychtě Jaroslav
Rottenborn připravovat trojici
speciálních piv. První bude
svatomartinské, druhé vánoční
a třetí novoroční. Vaří je zde
tradičně každý rok a u štamgastů jsou oblíbená. „Musíme
začít již nyní. Pivo potřebuje
správný čas, aby vyzrálo,“
vysvětluje.

Svatomartinské pivo prý
dělá z karamelizovaného sladu. Ten mu dodává medovou
příchuť. Vánoční pivo pak bude
polotmavé. Novoroční je silná
čtrnáctka jantarové barvy.

Televizní šéfkuchaři pochválili hovězí žebra
Dá se to stále méně. Jak jsem
říkal, je zde skvělý a samostatný kuchařský tým. Vždy
si spolu sedneme a řekneme
si, co budeme vařit. Pokud to
nejsou nějaká známá jídla,
hlavně u gastrotýdnů, tak je
spolu odvaříme, povíme si, co
je třeba, a pak vaří tým Rychty.

Jak jste se stal šéfkuchařem
na Rychtě?
Oslovil mne Martin Prachař
a jeho nabídka zaujala. Už proto, že jsem se sem před dvaceti
lety přiženil a začal Ústí považovat za domov. A zaujal mě
i celý projekt s vlastní výrobou
piva. Od začátku jsme cílili na
českou kuchyni.
Bylo těžké sestavit jídelníček?
Na jednu stranu ne, protože jde o jídla, která všichni
známe. A to je to úskalí. Pozvat
lidi na jídlo, které znají a mohou si ho uvařit, není jednoduché. Zadání bylo vytvořit
jídelníček, kde se promítají
klasické suroviny. Na druhou
stranu ale udělat něco zajímavého, nejen knedlo zelo vepřo.
Vím, že působíte v dalších
projektech, takže asi každý
den od rána do večera tady
v kuchyni nejste.

To je pravda, mám na starosti
více provozů. Tady Na Rychtě
tak mám na starosti změny
jídelníčků, zaškolení personálu, který je samostatný
a velmi dobrý. Pomáhají mi tu
František Dvořák, který má
pod sebou denní hotovky, a Jan
Resl, který se stará o kuchyni.
Věnuji se také přípravě gastrotýdnů. Takže tady Na Rychtě
jsem tak dvakrát v týdnu.
Jak se tedy dostane zákazník
k vámi vařenému jídlu?

Je něčím ústecký zákazník
specificiký?
Dávali jsme na jídelní lístek
pokrmy, které nebyly tak
oblíbené. Na druhou stranu mě
překvapilo, když jsme zkoušeli
třeba býčí koule nebo telecí
hrudí a byl to úspěch. Nebo
smažené hovězí dršťky. Řekl
bych, že ústecký zákazník je
někde v českém středu.
Kdybyste sem měl vzít přátele, co byste jim doporučil?
Chodí sem kolegové z branže,
před nedávnem jsme tu měli
i televizně známé šéfkuchaře.

P RO F IL

Jan Heřmánek
Jedenačtyřicetiletý šéfkuchař,
vystudoval hotelovou školu
v Pelhřimově. Od svých patnácti
let se tak pohybuje v kuchyni.
Absolvoval i kuchařské stáže,
například v Německu. Po škole
působil v Ústí nad Labem, krátce
i v kuchyni staré restauraci Na
Rychtě nebo vařil v restauraci
Doma. Pak se dostal na pozici
zástupce šéfkuchaře v restauraci
Potrefená husa v Bílkově ulici,
kuchyni šéfoval a nakonec se stal
hlavním šéfkuchařem projektu
Potrefená husa, kde působí
dodnes. Před otevřením pivovaru
Na Rychtě přijal i místo zdejšího
šéfkuchaře.

Shodou okolností ochutnali
hovězí žebra a hlásili, že byla
vynikající. To je asi jediný recept, který nám na jídelníčku
vydržel od otevření. Chceme,
aby tím Rychta byla v Ústí
charakteristická.

MC2015165

Podle majitele Martina Prachaře je narozeninová oslava
pokaždé v neděli, která je nejblíže 10. říjnu. Tento rok tedy
11. října. Pozvánku do hospody,
která je součástí pivovaru,
dostanou nejen obchodní
partneři, ale i štamgasti, kteří
se s personálem velmi dobře
znají. „Budou mít konzumaci

nice, spojená se sklepením
pivovaru tunelem. V něm se
pohybuje vozík na pivní sudy
připojený k elektrickému navijáku. „Budova pivovaru je velká, ale sklep je jen pod malou
částí. Potýkali jsme se s nedostatkem prostoru a potřebovali
ho rozšířit,“ vysvětlil Prachař.
Do nové místnosti lednice
se vejde padesát pivní sudů.
Uchovávat by se zde měla speciálně uvařená piva, která se
nepijí v tam velkém množství
jako zdejší Mazel, ale zákazníci je vyžadují. Díky chlazení
déle vydrží a v nabídce jich tak
bude moci být více.
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Seriál: knihovna slaví kulatiny

VÍTE, ŽE...

Pomník Přemysla Oráče na Královském poli ve Stadicích pochází už
z roku 1841. Zasloužil se o něj hrabě Ervín Nostic a postaven byl podle návrhu architekta F. Staumanna.

Ústí nad Labem má svou Latinskou kroniku. Pochází z roku 1614
a napsal ji Johan August Tichtenbaum. Patří k vrcholným dílům soudobé latinské literatury v Čechách.

V Ústí
nad Labem
na začátku
předminulého století moc Čechů nežilo. Početnější české etnikum se vyskytovalo
zejména v průmyslových obcích, jako
jsou Neštěmice či hornické obce Tuchomyšl, Vyklice či Roudníky. Při sčítání lidu v roce 1930 žilo v Ústí necelých 20 procent Čechů.

K Ř Í Ž OV K A
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Knihovna spolupracovala
s mnoha organizacemi i jednotlivci na dalších akcích.
Například s Centrem komunitní práce uspořádala čtyři
diskusní kulaté stoly. Byl v nich
zastoupen i projekt Hestie –
cesta k samostatné existenci
žen. Na jednom z nich vystoupil mimo jiné i písničkář Jan
Burian se skladbami čistě
o ženách. Spolu s polárníkem
Jaroslavem Pavlíčkem pořádala
od dubna 2005 akci nazvanou
Křeslo pro hosta. Vystupovali v něm lidé, které Jaroslav
Pavlíček zval na Antarktidu (na
Antarktidě vlastní nadnárodní
polární stanici) a učil je přežívat v drsné krajině. Například
cestovatel Mart Eslem, který
tam též pobýval, po návratu
domů přehodnotil své životní
postoje. Moc totiž nescházelo
a ztroskotal s plachetnicí, když
se vracel domů. Zajímavá byla
i křesla, kdy na Antarktidě pobývaly děti a později i senioři.
Celkem se uskutečnilo bezmála 40 Křesel pro hosta.
Po rekonstrukci Letního
kina v roce 2004 se sešel Ing.
arch. Zdeněk Havlík s kamarádem Stevem Lichtágem a uspořádali v něm na zkoušku nultý
ročník MFF s názvem Voda,
moře, oceány. Knihovna u toho
opět nemohla chybět a podí-

Francouzské přísloví: Přítel není ten, kdo tě polituje, ... (tajenka)

lela se na organizaci dalších
šesti ročníků. Bylo vždy krásné
vidět plný sál žáků či studentů sledujících po dva dny filmy
nejen o podmořském světě, ale
i o sladkých vodách. V podvečerech festivalu se ústecká
veřejnost mohla seznámit nejen s potápěči či autory filmů
na besedách, ale bylo pokřtěno i několik publikací z vodního světa, například kniha
Tiger shark – hyena moří od
Richarda Jaroňka. Z finančních
důvodů se festival přestěhoval
do Hluboké nad Vltavou, kde
nadále pokračuje. V ústecké
knihovně ještě po dva roky běžely tzv. Ozvěny festivalu Voda,
moře, oceány, na kterých byly
promítány vybrané festivalové filmy. Knihovna spolupracovala i s festivalem Femina film
– festival o ženách a pro ženy
a už podesáté byla spoluorganizátorem festivalu Jeden svět.
Jedná se o festival doprovod-

ných akcí a filmů
„třetího světa“. Zajímavý byl
film o lichvě a letos film o drogách s názvem Toto a jeho sestry. Knihovnu najdete od roku
2004 v programu akcí v rámci Dnů evropského dědictví.
Mimo besed a výstav z historie
Ústí n. L. měli příchozí možnost projít se po Palácových
vilách H. Weinmanna i K. H.
Wolfruma a vyslechnout historický komentář. Zajímavé
byly i Napoleonské slavnosti
v červnu 2013.
Z novější spolupráce je potřeba zmínit kontakt s Akademií věd ČR. Díky ní návštěvníci
knihovny mohli poznat osobnost Martina Hilského, překladatele Williama Shakespeara
či Jiřího Grygara. Pokud vše vyjde, Martin Hilský by měl přijet
i letos v listopadu.
Dobrý ohlas zaznamenávají
rovněž výstavy. opk
SOU T Ě Ž
Jeden výherce může využívat služeb
ústecké knihovny bezplatně celý rok.
Otázka: Kolik osob se zúčastnilo
projekcí filmů a besed organizovaných
v rámci MFF Voda, moře, oceány
v knihovně v roce 2009?
Odpovědi posílejte na e-mail:
redakce@zitusti.cz do 19. 10.
Výherce z minulého čísla: J. Vaňurová
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Muzejníci si vyzkoušeli podmořskou archeologii
Podmořskou archeologii
s nadsázkou připomínala
snaha ústeckých muzejníků najít na dně řeky
Ohře obří prehistorické
amonity. Ty letos odhalilo
extrémní sucho. „Žiju
v Křesíně přes šedesát let
a myslela jsem si, že řeku
znám dokonale. Co jsem
ale letos na dně objevila
mě zaskočilo, proto jsem
k nám pozvala muzejníky,“
uvedla nálezkyně Jaroslava
Vogelová. Pracovníci muzea
a jejich křešínští průvodci

si museli vyhrnout nohavice
a brodit se ve studené vodě.
První dvě obří zkameněné
ulity vyhynulých hlavonožců

rozpoznali na dně poměrně rychle. Šlo o exempláře s průměrem zhruba
60 cm. Prozradilo je
charakteristické spirálové zatočení. „Mohou být
staré asi 90 miliónů let,“
komentovala objev geoložka ústeckého muzea
Zuzana Vařilová. Přírodovědecké oddělení muzea
by rádo představilo
prvního ze zrekonstruovaných
amonitů jako exponát měsíce
ještě do konce letošního roku.
Muzeum města Ústí nad Labem

V Doběticích měli
fotbalový turnaj
V rámci projektu Zapoj se
s námi si 26. září v Doběticích užívali fotbalový turnaj.
Projekt vychází z iniciativy
mladých lidí z Ústí, se kterými spolek pracuje již osmým
rokem. Ti vyrůstající převážně v sociálně vyloučených
lokalitách, mají zájem měnit,
v rámci možností, prostředí, ve kterém žijí, zlepšovat
sousedské vztahy, pozitivně
působit na své vrstevníky,
a pokusit se tak změnit mínění
běžné společnosti o nich. zu

V atriu magistrátu se rozbíjely tašky Malá Skála očima prvňáčků
Ústecké středisko Shotokan
Klubu Rajchert Sport Union
předvádělo své karate veřejnosti. Atrium magistrátu poskytlo prostor veřejné prezen-

taci tohoto bojového umění.
Mladí karatisté zde, pod záštitou primátorky Věry Nechybové, v projektu „Uvaž pásek,
neber drogy!“, předvedli, jak
taková výuka karate vypadá.
Poodhalili veřejnosti také
něco navíc ze svého umění. Na
padesát karatistů demonstrovalo základní techniky karate,
bojové sestavy a v praktických
ukázkách možnosti sebeobrany proti útočníkům. Efektní
byla zejména pasáž s přerážením střešních tašek. Josef Rajchert

Děti se základní školy Stříbrnická vyrazily na výlet do Malé Skály. V kufru nechyběly plavky ani pláštěnka, kterou jsme naštěstí
vůbec nepotřebovali. Celý pobyt bylo nádherné počasí. Hotel
Kavka, kde jsme byli ubytovaní, byl příjemným místem odpočinku i zábavy. I venkovní bazén jsme užili. První den po příjezdu
jsme vyrazili k Pantheonu na hradě Vranov a cestou se zastavili
na vyhlídce „Zahrádka“, odkud je vidět na řeku Jizeru a její nejbližší okolí. Druhý den jsme si dopoledne zasoutěžili a po obědě
vyrazili po silnici k dalšímu hradu – hradu Frýdštejnu. Zde jsme
po prohlídce nakoupili suvenýry a pohledy, odtud jsme pak lesní
stezkou kolem Vranova sešli do Malé Skály a k hotelu. Celkem
jsme ušli přes 7 km. Čtvrtek patřil hrám a soutěžím, odpoledne
i koupání v bazénu. V pátek dopoledne jsme se ještě prošli po
Malé Skále, dostali se k infocentru, kde jsme nakoupili turistické
známky a vizitky. ZŠ Stříbrnická
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SVOZ O D P A D U V Ú S T Í

Svoz objemného odpadu
Objemný odpad bude svážen 1x za
pololetí. Jsou to vysloužilé předměty
z domácností (např. vyřazený nábytek,
matrace, koberce, podlahové krytiny),
které nelze pro jejich rozměry odkládat
do sběrných nádob na komunální
odpad. Odpady odložte ke sběrným
nádobám pouze den před termínem
svozu. Svoz začíná vždy v 6 hodin ráno
v uvedený den.
I. etapa
Střekov
Pondělí 12. 10.: Střekov, nad tratí od
ul. Žukovova směrem na Litoměřice
Barrandova, Dobrovského, Karla IV.,
Kollárova, Máchova, Kořenského,
Myslbekova, Purkyňova, Puškinova,
Riegrova, Rozkošná, Šafaříkovo
náměstí, V Zeleni.
Úterý 13. 10.: Střekov, nad ul.
Karla IV. směrem ke hradu Ke Hradu,
Ovčácká cesta, Sokolská, Tolstého.

Čtvrtek 15. 10.: Brná Azalková,
Doerellova, Hvozdíková, Jabloňová,
Karafiátová, Kladenská, Kolmá,
Lázeňská, Malá, Marušky Kudeříkové,
Mečíková, Na Rybárně, Pod Rezervací,
Průjezdní, Rodinova, Sebuzínská
(mezi Slunečnou a Jitřní), Šeříková,
U Lesíka, U Ráje, Vodárenská,
Wágnerova, Zelené údolí, Zlatá stezka
(mezi Slunečnou a Jitřní).
Pondělí 19. 10.: Brná Broskvoňová,
Jasmínová, Jedličkova, Jitřní, Karla
Maye, K Srdíčku, Ke Studánce,
Lermontova, Pod Tratí, Rozcestí, Říční,
Sebuzínská (mezi Jitřní a Karla Maye),
Skupova, Šikmá, U Kapličky, U Potoka,
U Točny, U Viaduktu, V Průčelí, Zlatá
stezka (mezi Jitřní a točnou MHD).
III. etapa
Sebuzín, Církvice, Svádov,
Budov, Olešnice, Olšinky,
Kojetice, Nová Ves
Úterý 20. 10.: Sebuzín
Středa 21. 10.: Církvice

II. etapa
Osada, Brná

Čtvrtek 22. 10.: Svádov – levá strana
od Vítězné (včetně)

Středa 14. 10.: Střekov, osada
za hradem Březová, Jasanová,
Koperníkova, Litoměřická, Malířský
koutek, Na Čihadle, Na Zacházce,
Průchodní, Slunečná, Svatojiřská,
Topolová, Tizianova, U Reky, V Ohybu.

Úterý 27. 10.:
Budov, Olešnice, Olšinky Budov,
Olešnice a Olšinky

Pondělí 26. 10.: Svádov – pravá strana

Čtvrtek 29. 10.: Kojetice, Nová Ves

Svoz nebezpečných složek
komunálního odpadu
Nebezpečný odpad bude převzat 1x
za pololetí na označených zastávkách.
Na vývěsce zastávek budou uvedeny
časy příjezdu svozového vozidla.
Odpad je nutno předat osobně
zodpovědnému pracovníkovi.
6. 10.
Klíše:
U Koupaliště15:00–15:20
Alešova15:30–15:50
Bukov:
Bří Čapků

16:00–16:20

Všebořice:
Lipová16:25–16:45
Božtěšice:
Petrovická16:55–17:15
Skorotice:
Dukelských hrdinů

17:20–17:40

Habrovice:
restaurace U Švejka

17:50–18:10

Skřivánek:
Hoření (roh s Ženíškovou) 18:20–18:40
20. 10.
Město centrum:
Růžový palouček
Dlouhá

15:00–15:20
15:30–15:50

Vaňov:
Pražská16:00–16:20

Hostovice:
Hospodářská, u restaurace 16:30–16:50
Skřivánek:
Hornická, parkoviště
u věžáků17:00–17:20
20. 10.
Stříbrníky:
Na Louži

17:25–17:45

Dobětice:
Rabasova17:50–18:10
Šrámková18:15–18:35
Svoz odpadu
ze zeleně ve vacích
Vaky pro podzimní svoz se budou
vydávat od 12. do 16. října 2015 od
8 do 17:30 hodin. Ve sběrném dvoře
v Krásném Březně (vchod z ul. Křižíkova). Svoz vaků naplněných odpady ze
zeleně bude proveden v jednotlivých
městských obvodech v dále uvedených
termínech. Vaky připravené k odvozu
musí být přistaveny na místě přístupném svozové technice (u vozovky).
Božtěšice, Bukov, Habrovice, Klíše,
Skorotice, Strážky, Všebořice
Vaky s odpadem ze zeleně budou
sváženy v týdnu od 2. 11.
Hostovice, Předlice, město-centrum,
Skřivánek, Vaňov
Vaky s odpadem ze zeleně budou
sváženy v týdnu od 9. 11.
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Otázka:
Lékař mi dal recept na mé
léky s tím, že platí půl roku
a výdej se má opakovat 2x.
Zajímalo by mě, jestli si musím léky poprvé vyzvednout
do 14 dnů, jako je to u běžných receptů, nebo mohu
vyzvednout třeba všechno
najednou kdykoli během té
půlroční platnosti.
Odpověď:
Léky na tzv. opakovací recept
si můžete vyzvednout kdykoli během platnosti tohoto receptu. Recept s předepsanými léčivými přípravky, jejichž
výdej se má opakovat, platí 6
měsíců počínaje dnem jeho
vystavení, neurčí-li lékař jinak; nejdéle však platí 1 rok.
Lékař tedy tímto způsobem
může pacientovi předepsat
jeho léky až na dobu jednoho
roku. Na jeden recept lze
předepsat více než jedno
balení jednoho druhu léčivého přípravku pro zajištění
léčby pacienta do jeho další
kontrolní návštěvy u ošetřujícího lékaře, nejdéle však
na dobu tří měsíců

a zpravidla do počtu tří balení. Tomuto omezení podléhá
i množství předepsané pro
jednotlivý výdej na opakovacím receptu. Znamená
to, že může být předepsáno
opakované vydání takového
počtu balení, které vám vždy
pokryje tři měsíce užívání.
Nemělo by se tedy stát, že po
kontrole u lékaře své pravidelné léky vlastně delší dobu
stále ještě nepotřebujete. Při
opakovaném výdeji lékárník
vystaví na vydávaná balení
vždy výpis z receptu, který
obsahuje všechny potřebné
údaje z receptu. Na původní
recept uvede poznámku Pořízen výpis a vrátí ho pacientovi. Výpis zůstává v lékárně
a slouží jako doklad pro
účely kontroly nebo vyúčtování zdravotní pojišťovně.
Až u posledního
výdeje si nechává lékárník
původní
recept.
zu
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VÝROBA
MONTÁŽ
SERVIS

LET

403% 3%

ŽALUZIE
ROLETY
SÍTĚ PROTI
HMYZU
MARKÝZY

www.lukyul.cz

Objednávky/Informace: tel.: 475 501 553, mobil: 603 813 303, Po–Pá: 8–20 hod.
Kancelář: Masarykova 633 (Rondel) II. patro | Po, St 9–16 h., Út 9–13 h., Čt 9–16 hod.
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Musím si léky
vyzvednout do 14 dnů?

Í

JARPNOÍDZIMN
VY VY
E SLE SLE
M
Í
V
A
L
S

C e n t r u m p r o z v íř a t a v n o u z i př i Z o o Ú s tí n . L .
Kontakt:

V Lukách 178/21
Ústí nad Labem

Telefon: 472 775 202
Mobil: 733 126 101

Adámek
Pes, kříženec asi 50 cm vysoký. Má přilehlou, drsnější srst, hnědé
barvy a na těle černě prokvetlou. Jedná se o starého pejska,
přibližně asi 12 i více let. Adámek je klidný a přátelský psík, který byl
asi zvyklý běhat po zahradě, protože neumí moc chodit na vodítku.
Hledá domov, kde by mohl v klidu a důstojně dožít.
Hodí se k domku.
Brenda
Fena, kříženec
německého ovčáka.
Má krátkou srst,
černou se žlutými
znaky. Jsou jí asi
2 roky. Brenda je kontaktní a přátelská
fenka. Hodí se k domku se zahradou.
Ricko

Pes, plemeno anglický kokršpaněl.
Barva rezavý s bílou náprsenkou. Je mu
asi 7 let. Ricko je typický kokršpaněl,
někdy i tvrdohlavý. Je zvyklý venku
a hodí se k domku se zahradou.

Daneček
Pes, kříženec asi
40 cm vysoký. Má
střední srst, černé
barvy. Stáří asi 6 let.
Daneček je velmi
přátelský a veselý pejsek. Je zvyklý v bytě
a je čistotný. Hodí se jako společník.
Snoopy
Pes, kříženec lhasa
apso. Má delší srst
šedo-bílé barvy.
V současné době je
ostříhán. Věk asi 1 rok.
Snoopy je zpočátku
k cizím lidem odměřený a nedůvěřivý,
což je typické pro toto plemeno. Když si
zvykne, je kamarádský a mazlivý. Nehodí
se však k malým dětem, protože s nimi
má velmi špatné zkušenosti. Hodí se jako
společník k dospělým lidem.
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ROP
ROP SEVEROZÁPAD
SEVEROZÁPAD PŘEDAL
PŘEDAL CENY
CENY
VÝHERCŮM
VÝHERCŮM FOTOGRAFICKÉ
FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE
SOUTĚŽE
Fotografická soutěž „JÁ A PROJEKT“ skončila s letními prázdninami. Dne 24.9.2015 byly
Fotografická soutěž „JÁ A PROJEKT“ skončila s letními prázdninami. Dne 24.9.2015 byly
předány výhercům věcné ceny v podobě fotoaparátů, tabletů a čteček. Slavnostní předávání
předány výhercům věcné ceny v podobě fotoaparátů, tabletů a čteček. Slavnostní předávání
proběhlo v areálu Chrámu Chmele a Piva v Žatci, který si všichni zúčastnění mohli též proproběhlo v areálu Chrámu Chmele a Piva v Žatci, který si všichni zúčastnění mohli též prohlédnout. Tento komplex je jedním z povedených projektů podpořených z prostředků ROP
hlédnout. Tento komplex je jedním z povedených projektů podpořených z prostředků ROP
Severozápad. Akce se zúčastnila ředitelka Úřadu Regionální rady Jana Havlicová, zástupci
Severozápad. Akce se zúčastnila ředitelka Úřadu Regionální rady Jana Havlicová, zástupci
Chrámu Chmele a Piva v Žatci nebo starosta města Kadaň.
Chrámu Chmele a Piva v Žatci nebo starosta města Kadaň.
VŠEM VÝHERCŮM GRATULUJEME!
VŠEM VÝHERCŮM GRATULUJEME!

Fotografie z archívu ÚRR.
Fotografie z archívu ÚRR.

Podporováno
Evropského
„Vize
přestanez být
snem” fondu pro regionální rozvoj
„Vize přestane být snem”

www.nuts2severozapad.cz
www.nuts2severozapad.cz

www.europa.eu
www.europa.eu
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Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
Regionální
operační
programfondu
regionu
Severozápad
Podporováno
z Evropského
pro soudržnosti
regionální rozvoj

