zdarma
říjen 2016
www.zitusti.cz
najdete nás i na

Odstrkování
Ústí už
bylo dost
STRANY 10–11

“OBČANÉ, JSTE NÁM DOBŘÍ JEN K TOMU,
ABYSTE NÁM ODEVZDALI HLAS !”
BUDU SE SNAŽIT O NÁPRAVU !

MC2016356

foto: petr berounský

Věra
Nechybová

PETR KŮSTKA
STAROSTA OBCE MALEČOV A JEDINÝ NEZÁVISLÝ KANDIDÁT DO SENÁTU ČESKÉ REPUBLIKY !

K U L T UR A

více na www.zitusti.cz

Festival Kult

k u lt u r o u

14/10 1830–2030 Hraničář (každou půl
hodinu) Tantehorse:
Psychomachia
15/10 1900 Činoherní studio: Pan Bílý,
Zrzka a ti druzí
16/10 1800 Hraničář, Divadlo Minor:
Mami, už tam budem?
16/10 1900 Činoherní studio: Pan Bílý,
Zrzka a ti druzí
17/10 1900 Činoherní studio, HaDivadlo:
Vyhnání Gerty S.
18/10 1900 Činoherní studio, Divadlo
Na zábradlí: Hamleti
19/10 1900 Dům kultury,
Losers Cirque Comapany:
Walls and Hadbags
20/10 1900 Hraničář, Dům hrdinů:
Pustina
21/10 1900 Hraničář, 11:55:
Regulace intimity
22/10 1900 Dům kultury, Dejvické
divadlo: Zimní pohádka
Doprovodný program najdete na:
www.festivalkult.cz/program.html

Kulturní tip
Ráda bych do konce roku
stihla výstavu k 140. výročí
založení ústeckého muzea
a výstavu Počítačový dávnověk. Filozofická fakulta
UJEP pořádá Týdny humanitních věd a otevření lavičky
Václava Havla, ve stejný
den 10. října je i koncert
THE TAP TAP v rámci Týdne
duševního zdraví, jeho smyslem je přibližovat veřejnosti
téma duševního zdraví
a nemoci a upozorňovat na
problematiku psychiatrické péče v České republice
s podtextem Neviditelných
lidí a jejich tíhy. Také se
moc těším na Festival Kult:
Po letech se zajdu podívat
do Činoherního studia na
soubor HaDivadlo, který
přiveze hru „Vyhnání Gerty
Schnirch“, před ní je na FF
UJEP přednáška Martina
Veselého „Kde ta hrůza
vlastně začala?“ a v kavárně Muzeum beseda s Doris
Grozdanovičovou a Josefem
Märcem „Vzpomínky na
válku, Terezín a Norberta
Frýda“. Upozornit bych vás
také chtěla na jistě skvělý
20. ročník mezinárodního Jazz & Blues festivalu,
naprosto volné pokračování
kultovní hry Monology Vagíny „Tělo“ nebo koncert J.A.R.
V listopadu pak začíná sezona plesů, mě čeká v sobotu
19. 11. v Krušnohorském
divadle Farní ples.

Národní dům Ústí nad Labem

15/10 2000 Stoletá diskotéka
Haška a Dostála
21/10 2000	Mezinárodní festival
Jazz and Blues 2016
22/10 2000 Mezinárodní festival
Jazz and Blues 2016
10/11 2000 Ingrid James Band
16/11 2000 Henrik Fleischlader
pouze dva koncerty v ČR!
19/11 2000 Stoletá diskotéka
Haška a Dostála
24/11 2000 The Documents
28/11 1900 Laco Deczi
a Cecula New York
7/12 2000 Fleret

Skanzen Zubrnice

15–16/10 Podzim na vesnici
10–11/12 Vánoce ve skanzenu

Galerie Emila Filly, Armaturka
do 13/10 Struktury pohybu
pohyb, gesto, slovo, znak
26/10–1/12 Papír snese všechno

17/10 1930 Jsme mladí. Jsme silní.
Kino Aussig
18/10 1900 Echo Be2Can: Hedi
První kino
18/10 2100 Echo Be2Can: 24 týdnů
První kino
19/10 1930 Echo Be2Can: Toni
Erdmann / První kino
20/10 1600 Pocta Pavlu Zajíčkovi
Festival KULT
23/10 1500 Baron Prášil
+ kreativní dílna
Hraničář (nejen) dětem
23/10 1700 Město vs. Mobilita
Nedělní piknik myšlenek
24/10 1930 Když jsme snili
Kino Aussig
25/10 1930 FC Roma / První kino
00
26/10 19 band / Zahajovací večer
18. Dnů české a německé
kultury / Tvá hudba
30
27/10 19 Saint Laurent
Kinoakademie Hraničář
30/10 1500 Až na Severní pól +
kreativní dílna Tamaryšek
Hraničář (nejen) dětem
30
31/10 19 Finsterworld
Kino Aussig

VZDĚLÁVACÍ AKCE
4 a 18/10 1800 Kurzy
tvůrčího psaní
11 a 13/10 1100 Seminář
trénování paměti
5/10 900 Happening 5x5x5x5
OSTATNÍ AKCE
6/10 1800 Čtenáři hrají čtenářům
12/10 1700 Čaj je podporou
rozvoje a ducha
14/10 1800 Listování:
Straka v ŘÍŠI ENTROPIE
31/10 900–1800 Halloween
v Lidové půjčovně
Výstavy
do 11/10 Papírové variace
našíma rukama
do 7/10 80. Let od povýšení
Střekova na město
do 20/10 Doba králů a císařů
8/10–4/11 Tunisko očima
studentů FAMU
12/10–29/11 U šálku čaje

Muzeum

Akce
7/10 1700 Kouzelný svět dětí
9/10 900 Světový den zvířat:
29/10 17 Stezka odvahy
Činoherní studio
náš miláček
Severočeské divadlo
19/11 1000 Tradiční česká
5/10 1900 Střekov – Obejvák,
9/10 1000 Mykologický den
zabijačka
5/10 2000 Café Aussig
Dennis Kelly: Sirotci
11/10 1700 Petr Berounský:
3/12 1700 Čerti v ústeckém
7/10 1900 Labutí jezero
7/10 1900 Molière: Misantrop
Ženy jsou můj osud
podzemí
9/10 1700 Rigoletto
9/10 1900 Egon Bondy:
15/10 1000 Den archeologie
10/12 1000 Advent v Ústeckém
Invalidní sourozenci
10/10 1900 The Tap Tap
00
podzemí
18/10 19 Klavírní recitál
23/10 1700 Astrid Lindgren:
14/10 1900 Únos ze Searilu
Aleny Koudelkové
Děti z Bullerbynu
16/10 1500 Prasátko Pigy
00
19/10 1600 Muzeum čte dětem
Galerie Oko
28/10 19 Překročit hranice,
a Kouzelný kabaret
00
Stefan
Wipplinger:
20/10 17 Lucemburkové
do 7/11 L. Kukačka: Japonsko
17/10 900 Prasátko Pigy
Kalhoty, kolo, žena
a šlechta
vernisáž 6/9 od 1700
a Kouzelný kabaret
30/10 1900 Christiane F.:
00
22/10
1000 Strašidla v muzeu
17/10 19 Koňská opera
My děti ze stanice ZOO
25/10 1700 Již 140 let
Apollo music club
18/10 1900 Vivaldianno 2016
Off program:
s Eliškou Wiesnerovou
Město zrcadel
8/10 Taneční zábava s kapelou
8/10		 Eňo Ňuňo: večer
26/10 1000 Podzimní prázdniny
23/10 1700 Frida
22/10 Retrodisko. s tombolou
uměleckých chuťovek
v
australském duchu
25/10 1900 Hvězdy na nebi
12/11 Retrodisko. s tombolou
13/10 1800 Činoherácké entreé
26/10 1900 Virtuosní fagot
české
hudby
17/12 Retrodisko. s tombolou
a cembalo jak je neznáte
vol. 5: Pan Bílý, Zrzka
27/10 1900 Krásná Helena
31/12 Maškarní Silvestr
a ti druzí / Café Max
Výstavy
00
30/10
17
Koncert
vybraných
festival kult
od 12/10 do 29/1/2017
účastníků Burzy
Dům kultury Ústí nad Labem
Petr Berounský:
14/10		
Zahajovací párty
mladých zpěváku 2016
00
Ženy jsou můj osud
8/10 15 Zpíváme a tančíme
18/10		
DJ Slávek Mayer
31/10 1000 Café Aussig
do
31/12
Již 140 let
s Míšou / minidiskotéka
22/10		
Závěrečná párty
v cirkuse
do 31/12 Underground a disent
Severočeská
vědecká
00
na ústecku
13/10 19 Věra Špinarová
Hraničář
knihovna
a Band Adama Pavlíka
do 30/10 Umění australských
5/10 1900 Zahájení výstavy JAZYK CESTOVATELSKÉ BESEDY
00
domorodců
15/10 15 Gulliverovy cesty II.
Galerie Hraničář
18/10 1700 Arménie
do 30/10 Austrálie
25/10 1900 Tělo / divadlo
9/10 1500 Cesta do fantazie
00
19/10
17
Po
stopách
cestovatelů
00
do 31/12 Plavba na páře
27/10 19 Tomáš Klus
+ kreativní dílna
Zikmunda a Hanzelky
do 31/12 Parníkem po Labi
6/11 930 Dětský festival
Hraničář (nejen) dětem
25/10 1700 Zanzibar
30
sportovního tance
do 31/12 Klaus Horstmann11/10 19 Rodinné štěstí První kino
26/10 1700 Transsibiřská
Czech: Dialog s časem
00
19/11 1430 Michal k snídani
12/10 19 Matěj Spurný: Most do
magistrála
dětské představení
do 15/1 E. G. Doerell a jeho svět
budoucnosti
AKCE
PRO
DĚTI
00
19/11 18 Freedom Dance Show
Hraničář zve
do 15/1 Počítačový dávnověk
5/10 1630 Hlava v hlavě
Party / 20. let TS Freedom 13/10 2000 Midi Lidi + Mayen
do 30/10 Kouzelný svět dětí
00
00
00
8/10
9
–17
Herní
sobota
22/11 20 Jakub Smolík
Tvá hudba
do 30/10 Exponát měsíce
30
30
00
12/10
16
Čte
táta
Roman
Exner
26/11 19 Horkýže Slíže
16/10 21 Ještě chvíli, prosím!
Chráněné rostliny na území
města Ústí nad Labem
a Tři sestry
19/10 1500 Herní odpoledne
Festival KULT

Muzeum civilní obrany
00

Vendula Drobná, ředitelka Salesiánského
střediska Štěpána Trochty – DDM
INZERCE

CVIČENÍ PRO SENIORY

PLAVÁNÍ
• od 6 do 14 let
• výuka pod vedením
akreditovaného lektora
• vhodné pro neplavce, mírně
pokročilé, ale i fobiky
a děti s ADHD
• maximální kapacita
14 dětí / hodina
• plaveme ve středu
a v pátek odpoledne

• vhodné pro všechny ke zlepšení
fyzické i psychické kondice
• výuka pod vedením
akreditovaného instruktora
• pomáhá k utužování zdraví,
zachování pohyblivosti
• posiluje srdeční svalstvo
• zlepšuje držení těla a rovnováhy
• dochází k redukci hmotnosti
• příjemné prostředí
k setkání s přáteli
• cvičíme každou středu a pátek
v dopoledních hodinách

Více informací na webových stránkách:

CVIČENÍ

PRO NASTÁVAJÍCÍ
MAMINKY
• vhodné pro maminky
od 12. týdne těhotenství
• výuka pod vedením
akreditovaného instruktora
• úleva, lehkost, volnost
• zlepšení kondice a odolnosti
• příjemný a bezpečný
způsob cvičení
• rovnoměrné zatížení svalů
celého těla

www.msul.cz

Městské lázně, Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem
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Městské služby Ústí nad Labem
se rozhodly přestěhovat kancelář
Pohřební služby z pronajatých
prostor na Masarykově ulici
do jimi spravovaného objektu
na adrese Prokopa Diviše č. 5.
Klientům je od 1. října pro
sjednávání smutečních obřadů
a s nimi souvisejících záležitostí
k dispozici prostor ve zvýšeném
přízemí budovy. Provozní doba
zůstává stejná, tj. od pondělí do
pátku mezi 8:00 až 15:30 hod.
s polední přestávkou od 12:00
do 12:30 hodin. Ke změně došlo
v telefonickém spojení – byla
zrušena dosavadní pevná linka,
kterou nahradilo mobilní číslo:
+420 606 430 056.

MC2016348

Kancelář
Pohřební služby
přestěhována

říjen 2016

ZPRÁVY

A N K E TA

Co by mělo město
udělat se zničenou
ulicí Na Nivách?
Daniel Brzák
26 let, trenér
Ústí nad Labem

Zrekonstruovat
domy a levně je pronajímat
potřebným, jako to dělá
Boris Rudý. Matky s dětmi,
sociálně slabší, ale i pracující lidé, důchodci a apod.
Nikoliv ale nezaměstnaným
pobírajícím dávky.
Michaela Šimánková
35 let, zaměstnaná
Ústí nad Labem

Tak potom by město mělo
přispět na opravu domů
a opravit chodníky. A navíc by se hodila i svodidla
u chodníku v zatáčce, v ulici
Hoření nad Důlcema.
Luděk Havel
31 let, svobodný umělec
Ústí nad Labem

Opravit a poskytnout ústecké univerzitě. Vím, že kolejí
je málo.
David Haas
24 let, obchodník
Ústí nad Labem

Určitě opravit. Je to hrozný
tankodrom.

Systém pro MHD nabere zpoždění
Klíčový elektronický odbavovací systém, který by fungoval
v ústeckých autobusech a trolejbusech, bude uveden do provozu nejspíše až v roce 2018.
Původně měl být nainstalovaný
do konce letošního roku. Celá
kauza se táhne již dlouhou
dobu. Ústí v polovině loňského
roku vybralo vítěze, který měl
systém dodat za 49 milionů
korun. Druhý v pořadí se ale
odvolal, antimonopolní úřad
rozhodl až letos v létě. Město
podle něho udělalo chyby
v posuzování zakázek, konkrétně dostatečně neodůvodnilo
nízkou cenu vítěze.
Zastupitelé nakonec zakázku zrušili a vypíší novou. „Již
bychom to nestihli do konce
roku,“ uvedla primátorka Věra
Nechybová. Elektronický systém byl součástí IPRM Mobilita. Nyní město bude muset
argumentovat, aby mu kvůli
nesplnění termínu nehrozila
dotační sankce.
Pokud by v zakázce pokračovalo, hrozila by sankce stejně,
navíc systém by byl starý. Technologie postoupila a zlevnila.
Ústecký dopravní podnik elek-

tronický odbavovací systém
potřebuje. „Pomůže nám v boji
proti černým pasažérům,“ řekl
ředitel Libor Turek. Také umožní snadné propojení s krajskou
integrovanou dopravou, které
je nyní jen částečné.
S černými pasažéry se firma
potýká dlouhodobě. Zastupitelka Yveta Tomková nyní dopravnímu podniku navrhuje,
aby zavedl nastupování předními dveřmi všude, a ztráty
tak snížil. Město nyní muselo firmě poskytnout peníze,
protože by se jinak dostala do
neřešitelné ztráty. V dalších
letech bude dopravní podnik
potřebovat asi o 20 milionů korun ročně více než bylo 194 milionů schválených v letošním
rozpočtu. lu

www.facebook.com/zitusti.cz
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S L OU P E K

Druhořadé volby?
V pátek a v sobotu 7. a 8. října
se budou konat
krajské volby,
které rozhodnou, kdo bude
stát v čele regionu v příštích
čtyřech letech. V Ústeckém
kraji strany a hnutí postavily celkem 23 kandidátek.
Takže bude z čeho vybírat.
V mnoha komentářích
a zprávách se ale dočítám, že Češi řadí krajské
volby mezi ty druhořadé, ke
kterým chodí méně voličů
než k volbám do sněmovny
či obecních a městských
zastupitelstvech. Nevím,
proč tomu tak je. Přitom
snačí položit několik otázek.
Zajímá vás, v jakém stavu
budou takzvané okresky mezi obcemi a městy
v regionu? Chcete, aby
největší nemocnice v kraji
fungovaly co nejlépe a dokázaly se kvalitně postarat
i nemocné? Chtěli byste,
aby autobusy mezi městy
nebo vlaky v regionu jezdily jiným způsobem? Jsou
v regionu kvalitní střední
školy a učiliště, na kterých
mohou studovat vaše děti?
Bude třeba více domovů pro
seniory? Protože za všechny
tyto problémy, ale i mnohé další, budou v příštích
čtyřech letech odpovídat
vámi zvolení krajští politici.
Jistě souhlasíte, že důležité
jsou všechny. Přeji proto
co nejlepší výběr.
za redakci Vít Lukáš

INZERCE

www.kia.com

Získejte nyní zvýhodnění
až 63 000 Kč a užijte si
2 dny testovací jízdy

Zcela nová Kia Sportage. Kombinovaná spotřeba 4,7–7,6 l/100 km. Emise CO2 124 –177 g/km. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou výbavu. Pro bližší informace o ceně a podmínkách zapůjčení
vozu v rámci programu TEST2DRIVE navštivte www.kia.com nebo kontaktujte svého prodejce Kia. Cenové zvýhodnění 63 000 Kč se vztahuje na verze limitované edice EURO 2016/TOP. Nabídka platí do 30. 10. 2016.

MC2016297

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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více na www.zitusti.cz

Kandidát do Senátu
řídil bez řidičáku

Zdevastovanou ulici město nechce

Ústí nad Labem – Přestupku se
dopustil ústecký zastupitel
a kandidát do Senátu Martin
Hausenblas. Podle Ústeckého deníku, která na případ
upozornil, ho loni v létě
v Praze zastavili policisté,
kteří zjistili, že nemá řidičský
průkaz, protože se takzvaně
vybodoval. Za to dostal pokutu
dva tisíce korun. Šel i k soudu,
ale ten případ zastavil. „Svoji
chybu jsem uznal a byl jsem za
ni potrestán. Šlo o přestupek.
Soud moje stíhání zastavil,
jsem tedy nevinný,“ prohlásil
na jednání zastupitelstva. zu

Předlice – Za ruiny ulice Na Nivách ústečtí zastupitelé odmítají dát tři miliony korun. Městu
zchátralé domy, které bude třeba zdemolovat,
nabídl Jan David Horsky. Radnice je ochotná
jednat, ale maximálně o 400 tisících či bezúplatném převodu.
Ulice chátrá již zhruba dvě desítky let. Domy
jsou nebezpečné a do ulice je zakázaný vstup.
Před lety domy městu patřily a byla v plánu jejich demolice, ale obvod je prodal za 400 tisíc.
Nový majitel je nechal chátrat, nyní je má jeho
dědic. „Při jednání nám sdělil, že nemá prostředky, aby s nimi něco udělal,“ uvedla primátorka Věra Nechybová.
Ačkoli jsou domy nebezpečné, v minulosti se
zde i zranili lidé, stavební úřad nikdy nenařídil
jejich demolici. Podle vedoucího stavebního od-

Rodiče mohou sledovat inkubátor
Ústí nad Labem – Novorozenecké oddělení Masarykovy
nemocnice nabízí
rodičům pomocí
kamery umístěné
nad inkubátorem
neustálý kontakt
s novorozencem. Ústecká nemocnice se inspirovala v Drážďanech. „Rodiče, kteří o tuto
službu projeví zájem, nám musí
nejdříve podepsat souhlas, kdy

poté dostanou
veškeré pokyny,
jak se připojit
online. Ačkoliv
optika kamerky
snímá inkubátor
čtyřiadvacet hodin denně, máme
po dohodě s rodiči stanovené
časy, ve kterých zaručíme,
že mohou vidět miminko bez
zásahu zdravotního personálu,“
uvedl primář Petr Janec. lu

boru Vlastimila Hudečka je problém, že i když
to udělají, majitel je nezbourá, protože nemá
peníze. „Náklady půjdou za městem,“ upozornil.
Podle primátorky Nechybové by radnice v případě, že by budovy vlastnila, mohla požádat
o dotace na demolice zdevastovaných objektů
ve vyloučených lokalitách. lu

Mladíci zavraždili bezdomovce
Střekov – Dva mladistvé obvinili
ústečtí kriminalisté z brutální
vraždy pětačtyřicetiletého
bezdomovce v zahradní chatce
na Střekově. Soud oba podezřelé poslal do vazby, hrozí jim
desetiletý trest vězení. Podle
některých informací mladíci
muže, který v chatce delší
dobu přespával, ubili.
Bližší informace k případu
je velmi obtížné zjistit. Policejní mluvčí Veronika Hyšple-

rová vysvětlila, že kvůli věku
podezřelých nelze podrobnosti
sdělovat. Policisté se o vraždě dozvěděli v pondělí 26. září,
kdy je k tělu zavolala osádka
zdravotnické záchranné služby. „Při bližším ohledání těla
zemřelého muže lékařem bylo
zjištěno cizí zavinění a nařízena soudní pitva,“ uvedla Veronika Hyšplerová. Dodala, že již
odpoledne oba podezřelí byli
v rukách policie. lu
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Senioři malovali za
pomoci pěny na holení

PŘIJĎTE K VOLBÁM
7. A 8. ŘÍJNA

4

Akce je součástí projektu
Nezvyklou výtvarnou akci si
Zdravé město. Podle náměstve čtvrtek vyzkoušeli senioři
ka primátorky Jiřího Madara
v ústeckém Domově pro
seniory Bukov. K takzvanému se město v poslední době snaží aktivity seniorů co nejvíce
mramorování využili nejen
podporovat, podobné dílny
barvy a čtvrtky, ale předejsou příkladem. „Na příští rok
vším pěnu na holení. Díky ní
bychom chtěli vypsat specizískali neobvyklé obrazce.
ální dotační titul jenom pro
Podle ředitelky domoseniory. Na jejich sportovní,
va Věry Vonkové se setkání
společenské a kulturní aktiúčastnili i obyvatelé z jiných
vity,“ prozradil.
ústeckých domovů a senioMěsto také seniorům otevřeři z okolí. Lidé se tak mohou
lo prostory kulturního domu,
pobavit a naučit se něco nokde se setkávají kluby. Také se
vého. „Tato výtvarná techzde 1. října bude konat vůbec
nika není složitá a mohou ji
první Den seniorů. pr
využít i lidé, kteří jsou třeba
na vozíčku.
Navíc si svá
díla mohou
vzít s sebou
domů,“ uvedla ředitelka.
Senioři nejen malovali a bavili se,
v klubovně
na ně čekala
i káva, koláčky a další
dobroty.
Seniory v DS Bukov navštívil i náměstek primátora Jiří Madar

říjen 2016

ZPRÁVY

Školy musí přijmout
děti, které bydlí v okolí
Ústí nad Labem – Rodičům, kteří
bydlí blízko nějaké základní
školy, se již nestane, že by jejich dítě na tuto školu nevzali.
Zastupitelé na svém posledním
jednání schválili vyhlášku
o takzvaných školských obvodech, které stanoví, jaké ulice
pod konkrétní školu spadají.
Město mělo vyhlášku, ale
neschválenou zastupitelstvem, která říkala, že město
je jediným obvodem. Přihlášky tak rodiče dávali kamkoli a ředitelé některých škol si
mohli děti vybírat. Stávalo se,
že některé dítě, se do školy
nedostalo, i když ji mělo do-

slova přes ulici. Velký zájem
je například o ZŠ Vojnovičova
a ZŠ Stříbrnická.
Nemít školské obvody se nelíbilo kraji a město muselo vyhlášku přijmout. Podle radních
to ale neznamená, že by rodiče
nemohli děti poslat do školy
mimo obvod. „Děti, které bydlí ve školském obvodu, budou
mít přednost. Na zbylá místa
může ředitel přijmout další zájemce,“ uvedl náměstek primátorky Jiří Madar.
Vyhlášku město projednalo
s řediteli škol a ti s ní souhlasili. Konzultovali také, jaké ulice
mají pod kterou školu patřit. lu
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ÚSTECKO VOLÍ
SENÁTORA
MUDr. Jiří Madar

Za život plný práce odměnu.

Na půlmaratonu padl rekord
Ústí nad Labem – Vítězem šestého
ročníku ústeckého půlmaratomu se stal Keňan Barselius
Kipyego. Do cíle doběhl ve fantastickém čase 59:15. Poprvé se
tak běžci v Ústí nad Labem podařilo překonat hranici jedné
hodiny. Na závod se postavilo
3600 běžců z 36 zemí. K tomu
je nutné připočíst ještě 2500
účastníků rodinného běhu,
do kterého se zapojilo mnoho
Ústečanů, včetně primátorky
Věry Nechybové. „Asi jsem
podcenila přípravu a jsem překvapená, že jsem to dala,“ řekla v cíli zadýchaná primátorka,
která na trať vyrazila i s vnučkou v kočárku. V ženách stejně

Primátorka na startu rodinného běhu.

jako v loňském roce excelovala
závodnice z Keni Peres Jepchirchir. Z Čechů doběhl první Jiří
Homoláč, mezi ženami Ivana
Sekyrová. lu

Severočeši vypadli z voleb

Ústí nad Labem – Hnutí Severočeši.cz se nemůže účastnit krajských
voleb. Jejich zmocněnkyně Hana Jeníčková odvolala celou krajskou kandidátku a kandidátka na senátora za Mostecku Alenu
Dernerovou. Jaroslav Doubrava v senátních volbách na Ústecku
kandidovat může, odvolán není. Za vším stojí rozpory uvnitř
hnutí, které se rozdělilo na dva tábory, část kandiduje jako Nový
sever. Představitel druhého křídla Bronislav Schwarz uvedl,
že Jeníčková na to neměla právo a chce se bránit. lu

Řidič kamionu málem zabíjel
křižovatce, na které se z Opletalovy ulice odbočuje do Neštěmic. Řidič kamionu zde vjel do
protisměru a málem rozválcoval dvě osobní auta. Záběry
zachycují, jak řidič osobního
vozu a před ním jedoucí
automobil vjíždějí do odbočovacího pruhu. Najednou se
proti nim ve směru od Děčína
vyřítí kamion. Nečekaně vjede
do protisměru a oba osobáky
se mu jen zázrakem vyhnou.
Řidič kamionu se údajně hájí
tím, že honil vosu. lu
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Neštěmice – Ústečtí policisté
vyšetřují incident zachycený
na automobilové kameře na

5

více na www.zitusti.cz

MC2016342

INZERCE

Exekutorský úřad se sídlem v Praze 9
soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek
SPOLEHLIVOST, SERIÓZNOST, PROFESIONALITA,
TRADICE A OTEVŘENOST
Profesionální služby v oblasti exekučního vymáhání
pohledávek, poskytování právní pomoci
a další činnosti dle exekučního řádu
Nucený výkon exekučních titulů
Poskytování právní pomoci
Přijímání peněz, listin či jiných
movitých věcí do úschovy
Provádění dobrovolné dražby
Sepisování exekutorských
zápisů
Individuální přístup
k pohledávkám
Efektivita a minimalizace
nákladu věřitele

Pravidelné informování
věřitele
Zajištění pohledávky věřitelů
pomocí exekutorských
zástavních práv
Možnost zpracování exekučních
návrhů
Rychlé vyplácení vymožených
finančních prostředků klientům
V případě potřeby neprodlené
provedení mobiliární exekuce
či ocenění nemovitosti

www.exekucepraha.cz
MC2016343

Mezi klienty Exekutorského úřadu Praha 9 patří největší bankovní domy a spořitelny
v ČR, významné zdravotní pojišťovny a renomované advokátní kanceláře.
V pruběhu naší činnosti jsme ukončili již více než 35 000 exekučních řízení.
Patříme mezi zakladatele exekutorského stavu. Náš pracovní tým tvoří
profesionálové s mnohaletými zkušenostmi a úctou k zákonům. Klientům
pravidelně předáváme informace o stavu jejich exekučních prípadů a vymožené
nároky vyplácíme v nejkratší možné době. Všichni naši zaměstnanci zachovávají
při kontaktu s klienty maximální diskrétnost.

Kontakt:
Exekutorský úřad se sídlem v Praze 9
Pod Pekárnami 245/10, Praha 9, 190 00
tel.: 266 032 031
e-mail: suchanek@exekucepraha.cz
Adresa pro elektronické podání:
e-podatelna@exekucepraha.cz
ID datové schránky: qjzg82q
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Ústecký lékař pomohl nemocné sedmileté dívce
Velkou radost udělali organizátoři letošního Festivalu dřeva a vydražitel dřevěné sochy
Jiří Madar rodičům sedmileté
Marušky. Vážně nemocná
dívka navštěvuje školu v Ústí
nad Labem a příspěvek 28 tisíc
korun, který díky dražbě sochy
Martina Komárka získali, jim
velmi pomůže.
Dražba je již tradičním vrcholem každého ročníku Festivalu dřeva a zaštiťuje ji Plamínek naděje, který podobně
postiženým dětem pomáhá. Letos vybral sedmiletou Marušku, která trpí epilepsií a prodělala dětskou obrnu. Přes to se
se životem úspěšně pere.
Dívka v září nastoupila do 1.
třídy Speciální základní školy
Pod Parkem v Ústí nad Labem.
Pro dívku rodiče objednali invalidní vozík, na který musí doplatit zhruba 14 tisíc korun. Zároveň pro ni zajistili i lázeňské
procedury, které však vyžadují
úhradu botoxu v celkové výši
5 tisíc korun. „Jsem tohoto času
nezaměstnaná, můj manžel
pracuje jako řidič. Dále se staráme o sedmnáctiletého syna,
který studuje střední školu,“
vysvětlila žádost matka dívky.

Také je potřebujeme na lázeňský rehabilitační pobyt,“ radovala se maminka dívky.
Kromě výtěžku z aukce Plamínek naděje vybral do pokladničky 10 178 korun. „Velmi
MUDr. Jiřímu Madarovi a všem,
kteří přispěli do pokladničky,
děkujeme. Naše díky samozřejmě patří organizátorovi akce
Crazy Production. Je vidět, že
nadační fond Plamínek naděje si za dva půl roku působení
vybudoval důvěru mezi lidmi,
které si velmi váží,“ uvedla
Jana Procházková z Plamínku
naděje. pr

O sochu, jejíž vyvolávací
cena byla pět tisíc korun, se
strhla bitva a cena se šplhala
nad dvacet tisíc. Nejvyšší částku, 28 tisíc korun, nakonec nabídl ústecký lékař Jiří Madar.
Prozradil, že na akci šel s cílem pomoci, protože o příběhu
dívky četl v novinách. „Mám
rád takovéto konkrétní charitativní akce, kdy víme komu
a na jaký účel peníze jdou,“
uvedl MUDr. Jiří Madar, který
letos kandiduje na senátora.

Není to poprvé, co sochu na
Festivalu dřeva koupil. Před
dvěma lety vydražil dílo Martina Komárka napůl se svým
kamarádem, bývalým boxerem Lukášem Konečným. Sochu mohou lidé vidět v Konečného restauraci v Doběticích.
„Tuto novou sochu jsem umístil do naší kliniky Tornero,“
uvedl Jiří Madar.
Rodiče dívky byli po akci
z vybrané částky velmi šťastní.
„Budeme jí moci koupit vozík.

INZERCE

Operující učitel hokejkou...
tudíž jediná část zákonodárné moci, ve které
lze uplatnit pohled a názory běžných lidí na
utvářené zákony. Senát navíc musí souhlasit se
jmenováním ústavních soudců, kteří by měli
zajišťovat dodržování těch úplně základních
práv každého občana naší země a kteří mají
pravomoc rušit zákony, které těmto právům
odporují. Právě proto by v Senátu neměli
být lidé jakkoliv spojení s politickými stranami. Naopak, měli by tam být lidé, kteří jsou
vymaněni z jejich vlivu a jsou zcela nezávislí.
Senátoři by měli do zákonodárného procesu
vnášet reálný pohled běžného života. Senát by
měl být brzdou pro zákony, které nás omezují
a neúměrně zatěžují, a to bez jakékoliv pozitivního přínosu. Senát by měl být nestranným
„hlasem lidu“.

PETR KŮSTKA - kandidát do senátu

“Když ten dá to a ten zas tohle...”

Jsem proti zastropování poplatků za vodné a stočné zákonem - není důvod, proč bychom si měli
kupovat naše vlastní zdroje od nadnárodních společností. Jsem pro účelné nakládání s odpady
tak, abychom mohli snížit poplatky i zátěž pro životní prostředí - třídění odpadu, včetně komunálního a jeho prodej (druhotné suroviny, palivo). Jsem pro změnu hospodaření se sociálními dávkami a systému veřejně prospěšných prací. Jsem pro zajistění dostatečného množství
parkovacích míst v centru města Ústí nad Labem, popř. bezplatných okolo úřadů a míst nezbytných služeb.

MC2016357

Doktor by se měl držet skalpelu, zpěvák
mikrofonu, učitel tabule…
Jsem starosta a nestranický, nezávislý
kandidát. Jsem kandidát, jehož kandidaturu
podpořilo 1400 konkrétních lidí, nejsem nominován žádnou politickou stranou
a nemám s nimi nic společného.
Jsem jen obyčejný občan a v podstatě chceme
všichni totéž: chceme se „jen“ mít dobře, mít
práci s dobrým platem, uživit rodinu, chceme
dostatek míst ve školkách, sociální jistoty,
rozvoj města, aby město Ústí nad Labem a
Ústecký region byl čistý a bezpečný, aby bylo
dostatek míst pro hry našich dětí, sportovišť
a naše město nesloužilo jako popelnice a ubytovna. Chci jednat za občany a hájit jejich
konkrétní zájmy bez ohledu na nějaké politické dohody a kšefty.
Parlament ČR se skládá z Poslanecké
sněmovny a Senátu. Poslanecká sněmovna je
doménou politických stran. Pokud se nezodpovídáte politické straně, tak se tam prostě
nedostanete. Poslanecká sněmovna je hřištěm
lobbistů, těch kdo politické strany financují,
kdo na politickém byznysu vydělává a zájmů
vlastního byznysu politiků.
Je to tržnice s názory a vlivem, kde nikoho
nezajímají zájmy nás, obyčejných lidí. Senát je
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Na domácí ošetřovatelskou
péči má pacient nárok

Tým odborníků
Agentura ACME Domácí péče,
s.r.o., má ve svém týmu zkušené a registrované zdravotní
sestry, které prošly několika
medicínskými obory – internou, chirurgií, ortopedií a dalšími. Umí pracovat samostatně

d r u hy p é č e
Domácí péče
je vysoce kvalifikovanou a odbornou
formou péče, která díky svému rozsahu
a kvalitě umožňuje zkrátit pobyt klientů
v lůžkových zdravotnických zařízeních
na nezbytně nutnou dobu.
Poúrazové stavy klientů, u nichž je zachováno vědomí a nehrozí závažné
komplikace, je možno bezpečně ošetřovat v domácí péči. U klientů je prováděna zejména léčba bolesti, polohování,
zajištění dietního, pitného a hygienického režimu, odborné ošetření ran a poranění, průběžná rehabilitace.

a dokáží se správně rozhodnout v rozhodujícím okamžiku.
Smyslem a cílem agentury
je pomoc nemocným lidem
rychle se vyléčit v jim dobře
známém prostředí, tedy doma.
Především pomáhá klientům
k brzkému uzdravení, nácviku
soběstačnosti a návratu do
plnohodnotného života.
Zajistit takovou péči znamená disponovat týmem kvalitních odborníků, kteří takovou
práci zvládnou. Agentura pracuje sedm dní v týdnu, 24 hodin
denně, podle toho, jak který pacient potřebuje. Tým disponuje
osobními automobily, a je tedy
schopen navštěvovat pacienty na území celého okresu Ústí
nad Labem. Frekvence návštěv
a jejich délka záleží na konkrétní potřebě pacienta. U některého to může být jej jedna
krátká návštěva za den, u jiného pak několik denně. Frekvenci a délku ošetřovatelských návštěv určuje lékař klienta.
Všichni terénní zaměstnanci jsou vysoce kvalifikované zdravotní sestry s mnoha

specializovanými školeními.
Musí splňovat řadu dalších
předpokladů. Především musí
být velmi samostatné, aby dokázaly vyřešit komplikace, se
kterými se setkají. Nemají totiž k ruce lékaře,“ vysvětlila
Štěpánka Tomsová.
Jádro týmu ACME Domácí péče tvoří zdravotní sestry,
které u agentury působí již od
jejího vzniku v roce 1999. Jde
tedy o odbornice s mnohaletými zkušenostmi. Tyto zdravotní sestry na základě ordinace
lékaře provádí rehabilitační
ošetřování po mozkové příhodě, operaci, úrazu, nácvik soběstačnosti, při nácviku chůze
s pomůckami 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,
cévkování, klyzma a výplachy,
péče o klienty s portem, žilním
katetrem a mnoho dalších specializovaných úkonů. Péči tým
agentury poskytuje pacientům
všech věkových skupin.
Domluvte se s lékařem
Na poskytování domácí péče
má nárok každý občan České
republiky, jehož ošetřující lékař
po zhodnocení celkového zdravotního stavu a stavu vlastního
sociálního prostředí klienta
rozhodne o jejím poskytování.
Péče je hrazena z veřejného
zdravotního pojištění, proto
se nemusíte obávat, že by
pro vás znamenala nějaké
výdaje navíc. Hradí ji všech
pět zdravotních pojišťoven,
které fungují v okrese Ústí
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Dlouhodobá domácí péče
Je určena chronicky nemocným klientům, jejichž zdravotní i duševní stav si
vyžaduje dlouhodobou a pravidelnou
domácí péči kvalifikovaného personálu. Obvykle se jedná o klienty po mozkových příhodách, s roztroušenou sklerózou, komplikovanou cukrovkou, klienty
s plným i částečným ochrnutím či chronickou bolestí.
Domácí hospicová péče
Nabízí podporu rodinám, které se
rozhodly umožnit svému blízkému
zemřít v domácím prostředí, důstojně,
s respektem k potřebám jeho a jeho
blízkých. Domácí hospicová péče
v sobě kombinuje péči ošetřovatelskou,
lékařskou, psychologickou a duchovní.

nad Labem – VZP, Vojenská ZP,
ZP Ministerstva vnitra, Česká
národní ZP a Oborová ZP.
Pacienti, kteří se domnívají, že
by byli na takovou péči vhodní,
by se proto neměli obávat se na
tuto možnost svého ošetřujícího lékaře zeptat. Většina z nich
ale na Ústecku již tuto možnost
pacientům sama doporučuje.
V minulosti nebylo poskytování ošetřovatelské domácí
péče tak běžné. „Museli jsme
si vybudovat důvěru u lékařů,
kteří ji svým pacientům předepisují. Postupně zjistili, že se
naše sestry dokáží o pacienty
postarat, a nemají obavy takovou péči předepsat,“ vysvětlila
Štěpánka Tomsová.
Podle ní je přirozené, že informace o systému domácí
péče začínají klienti i jejich
blízcí vyhledávat až ve chvíli,
kdy tento systém bezprostředně potřebují. Vyžadují ohleduplné zacházení, protože v této
chvíli na ně působí stres, úzkost a beznaděj. Sestry z ACME
za sedmnáct let pomohli mnoha nemocným lidem. Přes
všechny obtíže a náročnost je
jejich práce radostná. pr

MC2016358

Pokud jste dlouhodobě nemocný odkázaný na každodenní pomoc kvalifikovaného
zdravotnického personálu,
neznamená to, že musíte svůj
život trávit na lůžku v nemocnici nebo nějakém specializovaném zařízení. Stále rozšířenější a propagovaný trend je
takové lidi nechat žít ve svých
domovech se svými blízkými
a v jejich přirozeném prostředí. A zajistit jim pravidelné
návštěvy kvalifikovaného zdravotnického personálu, který se
postará o potřeby nemocného.
Takzvaná domácí ošetřovatelská péče pak umožňuje nemocným lidem léčit se v pohodlí
domácího prostředí a nemuset
trávit dlouhé dny hospitalizací na lůžkových odděleních nemocnic nebo v léčebnách pro
dlouhodobě nemocné. „Samozřejmě vše závisí na vyjádření
lékaře a na tom, zda zdravotní
stav klienta umožní propuštění z hospitalizace do domácího ošetření,“ uvedla jednatelka
Agentura ACME Domácí péče,
s.r.o., Štěpánka Tomsová. Ošetřovatelská péče v domácím prostředí pomáhá klientům k rychlému doléčení v prostředí jim
dobře známém a většinou za
podpory rodiny. Což hraje důležitou roli při hojení chronických ran, při psychické stabilizaci klienta s handicapem. Vliv
rodiny má velký význam pro
uzdravení klienta.

říjen 2016
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Hotely budou platit za lůžka
Ústí nad Labem – Hotely a penziony v Ústí nad Labem budou
od listopadu městu odvádět
šest korun denně za každé
využité místo. Stanoví to nová
vyhláška o poplatku z ubytovací kapacity. Tu mohou města
vydávat již šest let, ale Ústí ji
jako jedno z mála dosud nemělo. Městu tím také dává účinný
nástroj proti podnikatelům,
kteří v ubytovnách v lidsky nevyhovujících podmínkách ubytovávají osoby, jež se nacházejí
v sociálně tíživé situaci.
„Sekundárním přínosem
nově zavedené vyhlášky pak

budou vybrané finance ve výši
přibližně 2,5 mil. Kč ročně,
které použijeme pro propagaci v oblasti cestovního ruchu a posílení financí v sociální oblasti. Tento poplatek
mohl být v našem městě již
vybírán, byli jsme jedno z posledních měst, které jej nemá
a nevyužívá jako možný nástroj na neuspokojivý stav
s ubytováním v našem městě,“
vysvětlil náměstek primátorky Jiří Madar.
I Svaz měst a obcí doporučuje, aby obce místní poplatky za
ubytovny vymáhaly. lu

ÚSTECKO VOLÍ SENÁTORA
MUDr. Jiří Madar
Podporu odpovědným.

Kriminalista se stal gentlemanem
Ústí nad Labem – Ústecký kriminalista Radek Janoušek dostal
jako 117. v Česku ocenění Gentleman silnic. V Přístavní ulici
18. července z havarovaného
auta, které začalo hořet, vytáhl
řidiče. Nehoda se podle něho
stala rychle. Když viděl havarovaný vůz, zastavil a snažil
se otevřít dveře u řidiče. Byly
zaklíněné, podařilo se mu to
až napotřetí. „Klika dveří se již
roztékala, trocha plastu mi zůstala na ruce,“ uvedl. Když dveře otevřel, našel žijícího řidiče,
který se snažil dostat ven. Do
zbytku auta již neviděl, bylo
plné kouře a začínalo hořet.
Když pomáhal, kolem projelo
několik aut, která nezastavila.
Na sedadle spolujezdce hasiči

našli tělo ženy, té již nikdo
pomoci nemohl.
Nehoda z Přístavní ulice nejspíše bude mít soudní dohru.
Podle šéfa ústecké policie Vladimíra Danyluka vyšetřovatelé dospěli v závěru, že viníkem
nehody je zachráněný řidič,
který jel pravděpodobně velmi
rychle. Je obviněný z usmrcení
z nedbalosti a hrozí mu až šest
let vězení. lu

Plavci dostanou peníze navíc

Ústí nad Labem – Ústečtí zastupitelé dají dvěma ústeckým plaveckým klubům přes 580 tisíc korun na zvýšené platby v hale na
Klíši. Další navíc dostanou formou šeků. Kluby o dotaci požádaly,
protože poplatky na dráhu v hale několikanásobně vzrostly.
Před rekonstrukcí haly na Klíši platily za hodinu na jedná dráze
50 korun. Nyní musí hradit 250 korun za hodinu, což je podmínka udělení dotace na rekonstrukci haly. „Pokud bychom peníze
neschválili, kluby by musely výrazně zvednout poplatky pro
rodiče dětí, které v klubech sportují,“ uvedl náměstek primátorky Jiří Madar. Kluby mají kolem 300 členů. lu

Bukov – Hokejbalisté hrající na
Stadionu mládeže se po mnoha
letech brzy dočkají šaten. Jejich
stavbu zde již před lety zahájil
Jiří Celner, ale nemá dostatek
peněz. Nyní zastupitelé souhla-

sili, že stavbu město bezplatně převezme a dokončí. Vše
komplikoval nejen nedostatek
peněz, ale i skutečnost, že
byla zahájena bez stavebního
povolení. Šatny jsou třeba.
„Hokejbal zde hrají asi dvě
stovky ústeckých dětí,“ řekl
ředitel DDM Jan Eichler. Ačkoli
rozestavěná stavba je zde již
několik let a část není zastřešená, je podle statiků v dobrém
stavu. Město odhaduje, že na
její dokončení a vybavení bude
třeba 3,3 milionu korun. lu
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Město dostaví hokejbalové šatny
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Věra Nechybová: Odstrko
Jediná žena v čele
kandidátek subjektů,
které se ucházejí
o přízeň voličů v krajských volbách, je
primátorka Ústí nad
Labem Věra Nechybová. Rozhodla se
vyhlásit válku vodárenským společnostem kvůli zdražování
vody. Do volebního
klání vstupuje na kandidátce hnutí ProKraj
s čílem 79.
Před 16 měsíci vás nikdo neznal. Pracovala jste na lovosické radnici. A ze dne na den
jste se stala hlavou stotisícového města, která musí řešit
rozpočet, hospodaření, chod
města… a začala se o vás
zajímat média. Jak se s odstupem času díváte na puč,
který vás vynesl do křesla
primátorky Ústí?
Za tu dobu se mi podařilo prosadit a zrealizovat v Ústí řadu
věcí. Za velmi důležité považuji to, že se podařilo odvrátit
stamilionové korekce, které by
město muselo vracet. Také se
nám podařilo letos hospodařit
s přebytkem, a to i díky dobře
sestavenému rozpočtu, který
je na jedné straně úsporný
a vyvážený a na straně druhé
v důležitých kapitolách umožnil navýšit prostředky bez
nutnosti dále město zadlužovat. Dílčích věcí je celá řada.
Posunuli jsme se o obrovský
kus kupředu. A právě v tomto
duchu bych chtěla měnit k lepšímu celý náš kraj. A na, jak
říkáte puč, se v kontextu těch
odvrácených korekcí a přebytku hospodaření dívám tak, že
byl ku prospěchu města.
Dopředu, i když je Ústí nad
Labem jediným krajským
městem v Česku, které nemá
už několik měsíců radu.
Nemá, protože přetrvává osobní zášť mezi jednotlivci namísto toho, aby se všichni snažili
jednat ve prospěch města
a jeho občanů. Někdy mám
10

Rodačka z Klášterce nad Ohří
Věra Nechybová s manželem
Miloslavem žijí v Církvicích na Ústecku.
foto: petr berounský

pocit, že to je boj s větrnými
mlýny. Opakovaně jsem svolala zástupce všech politických
stran k jednomu stolu a stále
se dokola vrací to, že někdo
někoho nemusí… Díky dvěma
subjektům se totálně rozvrátila ústecká politická scéna
a vymizela politická kultura
i elementární slušnost.
Které dva subjekty máte
na mysli?
Mám na mysli ANO 2011 a PRO!Ústí. ANO 2011, protože to je
spolek nesourodých lidí, kteří
se do ústecké politiky nedostali
proto, že přesvědčili ve volbách
Ústečany o svých záměrech,
ale proto, že lidé prostě volili
Andreje Babiše. Některým lidem v ANO nešlo o to, jak bude
fungovat město, ale o posty.
A hnutí PRO!Ústí, protože svým
radikalismem, nabubřelostí
a neochotou komunikovat
vykopalo hlubokou propast
mezi zastupiteli, ale i obyvateli
města v duchu hesla: Kdo nejde
s námi, jde proti nám. Takhle
ale nemůžete fungovat v politice ani tak nemůžete řídit město. Přesto se už pomalu blížíme
k nějakému konsenzu. Jsem
trpělivá i pracovitá a město
nenechám jen tak přežívat.
Vy jste ale byla také
zvolena za ANO 2011?
Byla a nelituji toho, protože
i taková zkušenost je dobrá
a posouvá vás. Nedostatečná
komunikace a názorový nesoulad logicky vedl k rozkolu
v ANO a následně k jeho zániku, kdy nás Andrej Babiš zrušil
jako jeden ze svých podniků.

Nyní kandidujete za hnutí
ProKraj. Neobáváte se podobných konců?
Neobávám. Byla jsem u tvorby programu té strany od
začátku a na kandidátku jsem
vstoupila společně s lidmi, se
kterými spolupracuji a které
dobře znám. Například s Lukášem Konečným, Honzou Čalounem nebo Jiřím Madarem.
Ale co je hlavně důležité, ta
kandidátka je tvořena demokraticky, ta strana nefunguje
jako nějaká firma.
Jste první ženou v čele Ústí
a zároveň jediná žena-lídr
krajské kandidátky. Jak vidíte roli žen v politice?
Mám ráda rozmanitost. Nechce se mi rozlišovat politiky
na muže a ženy. Ženy jsou, to
ale platí ve všech profesích
nejen v politice, ochotnější
naslouchat názorům, jsou
empatičtější, umějí lépe přistupovat na kompromisy a své
názory prosazují s rozvahou
a chytře… Tím ale neříkám,
že toto muži neumějí. Spíš naznačuji, že berou i politiku víc
sportovně a prostě chtějí vyhrát. A tahle jejich vlastnost,
ten tah na branku je mnohdy
neocenitelný.
Co si vlastně myslíte o kvótách, které stanovují procento zastoupení žen v politice?
Asi vás to překvapí, ale nejsem
příznivcem zavedení kvót.
Politici by se neměli rozlišovat
podle toho, zda je někdo muž
nebo žena, ale podle schopností. Ideální stav by byl, kdybych
mohla říci, že i podle toho, zda

je to slušný člověk, kterému
nejde jen o vlastní prospěch.
To ale, bohužel, u nás zatím
neplatí.
Předpokládám, že se na vás
jako na primátorku valí problémy ze všech stran a každý
den se setkáváte s desítkami
lidí. Nemáte někdy pocit, že
jste si toho naložila příliš?
P RO F I L

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

říjen 2016

RO Z H O V OR

vání Ústí už bylo dost
Je to výzva a já jsem zvyklá
být v zápřahu. Ale občas
takové pocity dolehnou asi na
každého. Mě ale obrovsky těší,
když se něco povede. A taky
mě obrovsky podporuje rodina
a přátelé. Mám skvělého manžela, bezvadné děti, a jsem
dokonce i babičkou. Když ve
volných chvílích mohu zajít na
ryby, zahrát si kulečník nebo
jen tak pracovat na zahrádce
anebo vařit, to mě obrovsky
nabíjí.
Chodíte na ryby, to není
typicky ženský koníček…
Chodíme s manželem. Nejsem
ale žádný velký rybář s rekordními úlovky. Prostě mě to baví.
Když sedíte u vody, koukáte na
lesklou hladinu, slyšíte jen, jak
vlny zlehka narážejí na břeh,
je ticho a klid… to je nejúžasnější prostředí, kde si můžete
„vyčistit“ hlavu.
A jsme-li „u vody“… rozhodla
jste se vyhlásit válku vodárenským společnostem.
Válku bych neřekla, ale ano,
neustálého zdražování vody
mám už dost. Vadí mi, že
s naší vodou hospodaří zahraniční firmy. Chci čistou vodu
a opravené rozvody. Když nebudeme posílat peníze zahraničním vlastníkům vodárenských společností, ale správu
vody převezmou obce a města,
tak můžeme investovat do
obnovy, rozvoje vodovodních
rozvodů nebo zlevnit vodu.
Ale vždyť obce a města mají
své zástupce v orgánech
Severočeské vodárenské
společnosti, takže mohou
mít na zdražování vody vliv.
Máte pravdu, obce a města
mají své zástupce v představenstvu i dozorčí radě.
Sedí v nich současní
i bývalí radní, primátoři,
starostové, zastupitelé...
Nechci nikoho podezřívat
z neznalosti, klientelismu či
korupce, ale tito představitelé měst nezastupují podle
mne v daných orgánech
své obyvatele tak, jak by
měli. V severních Čechách
prodává vodu od roku 2000
francouzský koncern Veolia,
který inkasuje 50,01 % zisku!
Zisk má právo kalkulovat
do vodného i stočného jen
prodejce vody, tedy Veolia,
nikoliv vlastník infrastruktury, kterým jsou města a obce.
Budeme usilovat o to, aby

každoročně více než 150 miliónů korun z dividend nekončilo
v zahraničí. Chceme, aby tyto
peníze byly reinvestovány do
obnovy vodárenské infrastruktury a do snížení cen vodného
a stočného.
Kandidujete v krajských
volbách jako lídr, tedy
kandidát na hejtmana. Žádný
hejtman dosud nebyl z Ústí,
co byste chtěla prosazovat?
Ano, jeden hejtman byl z Mostu, druhý z Chomutova a třetí
z Bíliny. Když se podíváte, kde
se nejvíce investovaly krajské
peníze, je to právě v severozápadním cípu našeho kraje.
A Ústí i Teplice byly z krajského pohledu zcela
opomíjené.

Přitom Ústí je krajské univerzitní město a Teplice jsou
unikátní svým lázeňstvím.
Je ostuda, že během téměř
šestnáctileté existence krajů
se na Ústí ani Teplice nedostalo. Nyní kraj musí investovat
i do těchto měst! O to se chci
zasadit.
To bude to první, co uděláte,
pokud budete zvolená?
Nastal čas razantně usilovat
o to, aby stát přestal Ústecký
kraj přehlížet jako nějaký
podřadný region. Město Ústí
nad Labem jako sídlo Ústeckého kraje zatím nevytěžilo
ze své role to, co jiná města
v kraji. Kraj a město Ústí musí
spolupracovat na zásadní
obnově sídelního
města, modernizaci
infrastruktury,
přílivu nových
investorů.
Když se
podíváte
na jiná
kraj-

ská města, například jak se
proměnil za posledních deset
patnáct let Liberec, to se nedá
se stagnací Ústí srovnat. Zde
platí pravidlo, že pod svícnem
je tma, a to chci změnit. Je
pravda, že za mnohé mohou
sami ústečtí politici, ale pokud
nemají odpovídající zastoupení v krajském zastupitelstvu,
jen obtížně prosazují jakékoliv projekty. A to samé platí
i o teplických.
Také chci intenzivně spolupracovat se starosty, primátory, poslanci a senátory, abychom využili jejich potenciálu
a spojili síly všude tam, kde by
z toho měl náš kraj a jeho obyvatelé užitek. Pokud to chceme změnit, a já o to rozhodně budu usilovat, je bláhové
se domnívat, že to zvládneme
bez kooperace s místními samosprávami.
Proč byste měla být
hejtmankou?
Hejtmankou být nemusím,
ale… Ústecký kraj má krásnou přírodu, úžasné památky,
mám to tady ráda a záleží
mi na něm. Narodila jsem se
v Klášterci, žiji na Ústecku…
Myslím, že jsem člověk, který
je svým vzděláním v oblasti
veřejné správy a regionálního rozvoje ten pravý.
Umím se pohybovat
v oblasti veřejných
zakázek a dotačních
titulů. Navíc za mě
mluví i konkrétní
výsledky v Ústí nad
Labem. pr
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NAŠE TVÁŘE
PRO KRAJSKÉ VOLBY 2016

Ing. Vladislav Raška
ekonom, Děčín

MUDr. Vlastimil Woznica
lékař, Most

Květuše Hellmichová
ředitelka společnosti, Litvínov

bez politické příslušnosti

bez politické příslušnosti

bez politické příslušnosti

bez politické příslušnosti

Ing. František Padělek, genpor. v. v.
místostarosta, Roudnice n. L.

Ing. Vojtěch Čihař
sportovní manažer, Chomutov

Jaroslav Bouda
ředitel společnosti, Louny

Ing. Petr Tůma
manažer, Modlany

MUDr. Jiří Madar
lékař a ortoped, Ústí nad Labem

Ing. Jitka Nová
starostka, Měrunice

bez politické příslušnosti

bez politické příslušnosti

bez politické příslušnosti

bez politické příslušnosti

Ústecké fórum občanů

bez politické příslušnosti

Mgr. Roman Stružinský
ředitel školy, Děčín

Ing. Jiří Jaroš
technik, Klášterec nad Ohří

MUDr. Karola Haasová
lékařka, alergoložka, Ústí n. L.

Jan Greisiger
student, kickboxer, Žatec

Lukáš Konečný
sportovní manažer, Ústí n. L.

Lucie Sedláčková
studentka, boxerka, Děčín

bez politické příslušnosti

bez politické příslušnosti

bez politické příslušnosti

bez politické příslušnosti

bez politické příslušnosti

bez politické příslušnosti

Jiří Patera
dopravní expert, Bílina

Ing. Eva Hajná
místostarostka, Třebenice

Bc. Lukáš Strouhal
ředitel provozu, Mariánské Radčice

Ing. arch. Mgr. Zuzana Šebestová
stavební technik, Kadaň

Ondřej Michálek
zástupce ředitele ZŠ, Děčín

Jan Čaloun
jednatel HC Slovan, Ústí n. L.

bez politické příslušnosti

bez politické příslušnosti

bez politické příslušnosti

bez politické příslušnosti

bez politické příslušnosti

Ústecké fórum občanů

Mgr. Marek Holly
pedagog, Ústí nad Labem

Mgr. Martina Šenfeldrová
učitelka ZŠ, Libochovice

Bc. Jan Havlíček
manažer HC Děčín, Ludvíkovice

Jitka Hofmannová
trenérka fitness, Louny

Ing. Jana Kišová Bláhová
ekonom, Louny

Ing. Barbora Bažantová
starostka, Světec

bez politické příslušnosti

bez politické příslušnosti

bez politické příslušnosti

bez politické příslušnosti

bez politické příslušnosti

bez politické příslušnosti

MC2016359

Ing. Věra Nechybová
primátorka, Ústí nad Labem
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POSTAVÍM SE ZA TO, CO JE SPRÁVNÉ,
I KDYBYCH TAM MĚL STÁT SÁM
Děkuji za hlas ve volbách
7. a 8. října. Děkuji,
že jdete volit.

Jaroslav Doubrava
kandidát na senátora

MÁM ODVAHU
DĚLAT
ODVÁŽNÉ
KROKY
BRÁNÍM
JISTOTY
HÁJÍM
BEZPEČÍ

MC2016354
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V Činoheráku
uvedou gangsterku

Zajděte si na další premiéru do
ústeckého Činoherního studia.
Představení s názvem Pan Bílý,
Zrzka a ti druzí se uskuteční
15. října od 19:00 hodin. Jde o
„tarantinovskou“ gangsterku
ostře nabitou touhou po pomstě
a extatické lásce. zu

Zámek provoní
lahodné štrúdly
Kostýmovanou prohlídku, kdy
při netradičním výkladu můžete okusit různé druhy štrúdlů
připravovaných našimi předky,
nachystal na 8. října státní
zámek Velké Březno. Celkem
devět místností provoněných
touto tradiční pochoutkou. Rezervace není nutná, v případě
potřeby jsou prohlídky plánované po půl hodinách. Poslední
prohlídka vychází hodinu před
koncem otevírací doby. zu

více na www.zitusti.cz

Projekty v DDM projdou tisíce dětí
Ústecký dům dětí a mládeže se
během následujících čtyř let
zapojí do dvou velkých projektů, které pořádá ve spolupráci
s kolegy v Sasku. Podle ředitele DDM Jana Eichlera jsou
určené pro tisíce dětí. Peníze
na ně zapojené organizace
dostaly z evropských fondů,
celkem 3,1 milionu eur pro
3 partnery na tři roky.
První projekt nazvaný Na
stopě klimatu se týká ekologie.
Dětem na české a německé
straně má přiblížit problematiku oxidu uhličitého a jeho vliv
na klima naší planety. „Pro děti
to bude velmi zajímavé. Naučí
se například to, jakou za sebou
nechávají ekologickou stopu,“
uvedl Jan Eichler.
V Ústí nad Labem pro zdejší děti vzniknou hned dvě
učebny. Jedna v prostorách
domu dětí, kde bude i jakási naučná stezka s herními
prvky. Druhá pak bude venkovní na Stadionu mládeže.
Navštěvovat by je měly nejen
děti z kroužků DDM, ale i školy. Dům dětí získá z projektu
i nádoby na tříděný odpad do
celého objektu nebo pohybová čidla na toalety.

Na školách pak budou fungovat takzvaní strážci životního prostředí, kteří zde budou
koordinovat činnost. Připravena je i řada seminářů pro pedagogy. Součástí projektu jsou
i akce pro veřejnost, některé
začnou na mateřských školách, další budou pro školáky,
ale i dospělé.
Druhým a neméně zajímavým projektem bude vytvoření
simulační hry, která bude děti
učit prvkům demokracie, tolerance a přeshraniční spolupráci. „Hru bude vytvářet německá agentura, která se na ně
specializuje. Jde o hru, se kterou se české děti ještě nikdy
nesetkaly, a bude velmi reálná,“ řekl Jan Eichler.

Hráči v ní mají tvořit dva
týmy, které budou reklamní
agenturou, jejímž úkolem je navrhnout konkrétní kampaň. Děti
při ní budou využívat i moderní
techniku. Určená bude hlavně
pro školáky na druhém stupni,
případně na středních školách.
Absolvovat by ji mělo zhruba
1300 dětí. „Pokud bude mít hra
úspěch, chtěli bychom ji nabídnout nejen v Ústí, ale i zájemcům v celém kraji. Budeme mít
připravené veškeré noty a snadno přeneseme naše zkušenosti
i jinam“ vysvětlil Jan Eichler.
Školení trenérů této hry začne již letos na podzim. Absolventi získají certifikát a potřebné příručky, které umožní hru
rozšířit i na další místa. pr
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Novinky ústecké EUC kliniky:

Ozonoterapie a další praktici
CT ozon – obstřik
Bolí Vás záda? Máme pro Vás novou
léčebnou metodu! Ozonoterapii.
Ozonoterapie – periradikulární terapie
(cílené obstřiky nervového kořene – PRT)
směsí medicinálního kyslíku a ozónu
Podstatou je cílené podání směsi medicinálního kyslíku a ozónu připraveného z medicinálního kyslíku k nervovému kořeni, který působí klinické potíže.

Ke kořenovému obstřiku pod CT kontrolou se přistupuje tehdy, když neinvazivní
medikamentózní a rehabilitační postupy
již nejsou účinné. Výhodou ozonu oproti kortikoidům je lepší distribuce v cílovém prostoru a aplikace není spojena
s rizikem alergické nebo anafylaktické
reakce. Směs může být aplikována opakovaně nebo v kombinaci s analgetiky či
kortikoidy. Výkon je z velké části hrazen
zdravotní pojišťovnou. Pacient si doplácí
600 Kč za každou aplikaci.

Provádíme obstřiky jak krční, tak bederní
páteře. NENÍ NUTNÁ HOSPITALIZACE, jen
krátké sledování na lůžku a pacient je ten
samý den propuštěn do domácího ošetření. Naší další výhodou na rozdíl od jiných
zařízení jsou krátké objednací doby.

Nástup nových
praktických lékařů
Od léta v EUC Klinice Ústí nad Labem
pracují dva noví praktičtí lékaři. MUDr.
David Adamčík a MUDr. Jana Adamčíková.
Přišli k nám z Hradce Králové a oba dva
registrují nové pacienty. Paní doktorka má
atestaci z infekčního lékařství a věnuje
se problematice borelióz. Má praxi 11 let
na akreditovaných pracovištích České
republiky (Fakultní nemocnice Hradec
Králové, Infekční oddělení Pardubické
nemocnice) včetně účasti na zahraničních
kongresech a seminářích.

MC2016391

KO N TA K T:
MUDr. David Adamčík, tel.: 477 102 223
MUDr. Jana Adamčíková, tel.: 477 102 224
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Stáčírnu u Labe město nechce
Proti záměru společnosti Kongresové centrum ILF postavit
ve vaňovském přístavu sklad
minerálního oleje, se v Ústí
nad Labem zvedá odpor. Nechtějí ho ani místní lidé, proti
se postavili i zastupitelé.
Podle zveřejněného záměru by zde firma chtěla postavit
stáčírnu minerálních olejů ze
železničních vagónů do nádrží.
Ty by měly pojmout až 8 tisíc
metrů krychlových minerálního oleje. Lidé již sepsali petici.
„Snad všichni lidé ji podepsali,“ uvedl předseda občanského
sdružení Občané Vaňova Julius
Bereš. Místní se obávají nejen
skladiště, ale i nákladní dopravy, která by ze silnice nezmizela ani po dokončení dálnice.
Město na kraj poslalo vyjádření, že se stavbou nesouhlasí. „Není mezi námi asi nikdo,
kdo by byl pro,“ uvedl náměstek primátora Jiří Madar na posledním jednání zastupitelů. Ti
se nakonec shodli na stanovisku, že jsou jednoznačně proti.
Radnice by v budoucnu území

ÚSTECKO VOLÍ
SENÁTORA

MUDr. Jiří Madar

Aby lidé neopouštěli region.
kolem Labe nejraději zrevitalozovala. V těchto místech by podle radních byla nejvhodnější
rekreační zóna.
Lidé se nemusí obávat, že by
se firmě nakonec podařilo nějak nesouhlas města obejít. Její
záměr je totiž v rozporu s platným územním plánem a ten
mohou hlasováním změnit jen
zastupitelé. „Pro tuto stavbu
zde nelze vydat povolení,“ ujistil vedoucí stavebního odboru
Vlastimil Hudeček. lu

Elektromobily nabijete snadněji
V Ústeckém kraji přibyly další rychlodobíjecí stanice. Vozy na
elektrický pohon tak mohou nyní řidiči rychleji doplňovat i na
parkovišti u elektráren Ledvice a Prunéřov a v areálu Vysočan
v Chomutově u dálnice D7. Jsou nyní rozprostřené po celém
území regionu. Majitelé elektromobilů je dále najdou před
Elektrárnou Prunéřov II, u Restaurace sv. Václava ve Vysočanech
v Chomutově, u městského úřadu Chomutov ve Zborovské ulici,
před Elektrárnou Ledvice, před Teplárnou Trmice, OC Galerie
v Teplicích a OC Forum v Ústí nad Labem. zu

Kraj chce revitalizovat území
Krajští politici ale po vládě
chtějí, aby do regionu poslala peníze na kompenzaci následků těžby, která poničila
rozsáhlá území. A nemá jít jen
o slíbených patnáct miliard
korun. „Území dotčené těžbou
je třeba nejenom rekultivovat,
ale zejména revitalizovat,“ tvrdí hejtman Oldřich Bubeníček.
Revitalizací se nemyslí jen zahlazení následků těžby v krajině, ale například i vybudování
sítí a další infrastruktury, která
by pomohla k návratu lidí. zu

Na dálnici D8 je prohlubeň
Úsek dálnice D8 mezi Lovosicemi a Ústím nad Labem, který
je nutný k uklidnění dopravy na Ústecku a Teplicku, má další
problém. Na již dokončené části se objevily propadliny. Podle odborníků nejde o vadu stavebních prací, ale hluboko pod dálnicí
se objevila výduť, do které se vozovka propadá. Bude třeba vše
zajistit. Celý úsek má být otevřený 17. prosince. Ministr dopravy
Daniel Ťok má pro řidiče v Ústeckém kraji ještě jednu dobrou
zprávu. Od příštího roku bude dálnice kolem Ústí nad Labem
zařazena mezi neplacené úseky. lu

3
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Ústecký kraj nechce, aby se
nějakým administrativním
zásahem výrazně omezovala
těžba surovin v regionu. Jeho
představitelé na Energetickém
fóru uvedli, že omezení by měla
probíhat přirozenou cestou.
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Vivaldianno
míří do divadla

více na www.zitusti.cz

Jazz & Blues festival slaví kulatiny
V letošním roce se již podvacáté do Ústí sjede řada významných interpretů jazzu a blues
a fanoušci této hudby. Zakladatel Mezinárodního Jazz & Blues
festivalu, ředitel Kulturního
střediska města Ústí nad
Labem Ivan Dostál přiznává,
že by jednou do Ústí rád dostal
Paula McCartneyho.

Veleúspěšný projekt Vivaldianno, za kterým stojí klávesista skupiny Lucie Michal
Dvořák a houslový virtuos
Jaroslav Svěcený, je zpět! Neopakovatelný večer si užijete
18. října od 19:00 hodin v Severočeském divadle. Vstupné
se pohybuje od 650 do 850
korun. Původně experimentální hudební koncept, který své
tvůrce nepřestává překvapovat
vřelostí ohlasů publika, se za
jedenáct let posunul do velké
koncertní show. Vivaldianno –
Město zrcadel ztvárňuje příběh
o nadějích a ztrátách barokního génia Antonia Vivaldiho
a posluchačům nabízí barokní
hudbu v netradiční moderní
podobě za přispění těch nejlepších muzikantů a smyčcového orchestru. zu

Jak se připravujete na dvacáté narozeniny?
Musím říci, že když jsem festival zakládal, tak jsem si ani
nepředstavoval, že se dožiju
jubilejního dvacátého ročníku.
Připravujeme se na něj velmi
pečlivě. Přípravy takové akce
začínají vlastně rok dopředu.
Jakmile jeden ročník skončí,
začínáte s novým. Kvalitní
umělci mají velmi nabité
plány, tak aby nám neřekli,
že mají termín obsazený.
Na jakou lahůdku se mohou
diváci těšit?
Strašně nerad někoho vypichuji, protože si to zaslouží opravdu
všichni. Ale z ohlasů lidí, kteří
znají program, bude největší
hvězdou americký muzikant
Tony Levin. Byl nejen členem

v evropském kalendáři jazzových festivalů.

legendárních King Crimson, ale
zároveň hrál téměř s každým,
kdo něco znamená. Počínaje
Johnem Lennonem, konče
současnými hvězdami. Osobně
jsem si myslel, že větší hvězdou by mohl být Stan Webb
ze skupiny Chicken Shack,
ale ukazuje se, že silnější je
tábor Tonyho Levina. Ale jsem
přesvědčený, že i další umělci se
budou návštěvníkům líbit.
Jak reagují umělci, když jim
zavoláte a pozvete je do Ústí?
To nedělám já, že bych jim
volal. Musíte mít spojení na
agenty, kteří je zastupují. Již
jsem si vypracoval pár opravdu dobrých kontaktů mezi
světovou sítí manažerů. Mám
jednoho, kterému si mohu říci
prakticky o kohokoli. Tedy pokud na něj budeme mít peníze.
Ústí si navíc již za dvacet let
vybudovalo jméno a má místo

Jak vás před lety napadlo
takovýto festival dělat?
Mám tuto hudbu rád a nic
takového v Ústí nebylo. Byly
tu nějaké pokusy, ale skončily.
Pravdou je, že kdyby festival
neměl své jméno, kvůli kterému
sem jezdí lidé i z velké dálky,
tak si nejsem jist, zda by stačila
jen podpora ústeckého publika.
Co chystáte na příštích
deset let?
Mám v plánu sem konečně přivést Paula McCartneyho, když
mi ho půjčí z domova důchodců. A tím bych asi skončil.
Nevidíte nějakého svého
nástupce?
Nemohu si nikoho vychovat, po
mém odchodu bude na místo
ředitele Kulturního střediska
vypsané výběrové řízení a nikdo
neví, kdo ho vyhraje. Může to
být člověk, které k jazzu nemá
žádný vztah a bude se zaměřovat na něco jiného. Ani nevím,
kdo by mohl štafetu organizování převzít. Pokud by se někdo
našel, byl bych velmi rád. pr
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Laser není jen doménou vědních
oborů. Postupem let si získal své
uplatnění i v oboru zdravotnickém, a díky jeho vlastnostem má
na svém kontě spousty spokojených klientů. Klinika CLT již
17. rokem provozuje laserové centrum a poskytuje komplexní péči
v oblasti estetické medicíny. Toto
oddělení vede laserový specialista MUDr. Milan Mašek, který nám
pomůže objasnit využití laseru.
MUDr. Milan Mašek
Laserový specialista, na Klinice
CLT působí již od roku 1999. Při
své práci se zaměřuje především
na odstranění nežádoucích projevů na kůži (pihy, papilomy, metličky…), laserovou epilaci přístrojem
Gentlase a aplikaci rázové vlny
proti bolesti. Je členem Společnosti pro využití laserů v medicíně, držitelem certifikátu pro práci
s lasery a zároveň je vlastníkem
licence pro obor chirurgie.
Pane doktore, v čem je při
odstranění nežádoucích útvarů
na kůži využití laseru výhodnější
oproti chirurgickému zákroku?
I při využití laserového paprsku
k odstranění nežádoucích útvarů
16

na kůži se jedná o chirurgický
zákrok. Rozdíl je ve výsledku
a způsobu hojení. Klasické odstranění chirurgickou cestou pomocí
skalpelu – tzv. excize, způsobí vždy
řeznou ránu, kterou je třeba ošetřit stehem. Po každé řezné ráně
vzniká, jako výsledek hojení, jizva.
Její vzhled chirurg neovlivní. Komplikací je pak například i keloidní
jizva. Odstranění přesně mířeným
laserovým paprskem o vlnové
délce cca 2000 nm probíhá jako
abrase, zbroušení či vaporizace.
Výsledkem není řezná rána, ale
v podstatě odřenina, která se hojí
přes stroupek bez viditelné jizvy.
Laser při svém působení ještě sterilizuje spodinu a urychluje hojení
kůže. Je zkrátka ke kůži šetrnější.
Kdy je nejvhodnější doba
k preventivnímu screeningu
znamének a jejich odstranění?

Preventivní vyšetření pigmentových znamének je ideální po skončení letní sezóny, a to mikroskopem
s velkým rozlišením (například
Biocam Dermogenius). Odstranění znamének na místech trvale
vystavených UV paprskům – což
je obličej, krk a dekolt, případně
hřbety rukou, se provádí zásadně
od října do dubna. Eliminujeme
tím možné komplikace při hojení,
jakým je například pigmentace. Pro
hojení jakéhokoliv zákroku není
vhodné období léta, kdy se člověk
více potí, UV paprsky dopadají na
povrch země pod větším úhlem,
a tím jsou pro kůži nebezpečnější.
Na místech, která nejsou UV paprskům přímo vystavena, se může
zákrok provádět po celý rok.
Kolik návštěv klient musí
absolvovat, než mu bude
nežádoucí útvar odstraněn?
Nežádoucí útvar se obvykle podaří
odstranit již při prvním sezení. Laserová medicína je rychlá. Například
odstranění výrůstku o velikosti
hrášku trvá přibližně 7 minut.
Provádíte všechny tyto zákroky
jen jedním přístrojem?
Na naší Klinice používáme

jednak abrasivní laser, kterým
odstraňujeme nežádoucí útvary
na kůži, jakými jsou bradavice,
papilomy, pigmentové plastické
útvary i jiné výrůstky. Dále máme
k dispozici epilační laser k odstranění nežádoucího ochlupení na
obličeji, v podpaží a tříslech a též
cévní laser, kterým lze odstranit
vše červené na kůži, jako jsou
metličky, „pavoučky“ či jiné cévní
projevy vznikající při poruchách
žilních stěn.

KONTAKT:
Klinika CLT, spol. s. r. o.
3. patro budovy Císařských lázní
Laubeho nám. 2, 415 01 Teplice
Tel.: 417 977 800
e-mail: recepce@klinikaclt.cz
www.klinikaclt.cz
Dne 15. 10. 2016 od 11 do 15 hod.
si můžete v OC Galerie Teplice
nechat bezplatně zkontrolovat
MUDr. Milanem Maškem znaménka a naší zdravotní sestrou změřit
tlak a hladinu krevního cukru.
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G A S T RO N O M I E

Jídlo je na stadionu dobré, ale ten vchod...

ce jídel a jednoho vegetariánského jídla. V nabídce je každý
den i jedna polévka, která je
v ceně hlavního jídla. Slepičí
vývar se zeleninou a nudlemi
je klasika, takže si ho dám. Kuřecí prsa na roštu se zelenými
fazolkami a štouchaným bramborem mě zaujmou tak rychle,
že si ani z dalšího vybírat nechci. A kolu na zapití.
Polévku dostávám rychle.
Je s kusy masa a to co jídelní
lístek nabízel, splnila. Vítám
i veškeré koření k dochucení
na stole, ne všude to bývá zvykem a ptát se je otravné. Poté
jsem zvědavý na jídlo, které
mi donesou. Vypadá zajímavě,
pochválit musím zelný salát,
ten mi opravdu chutná. Prsa,

ZAUJALO NÁS

Na menu se
objeví novinky

Od 10. října na Rychtě upraví nabídku Speciálního menu ve stálém jídelním lístku. Těšit
se můžete na krémovou polévku z červené
řepy, kuřecí prso s čerstvým koprem, sýrem
feta a bulgurem nebo na originální česnekové chilli con carne a pravou býčí svíčkovou
s gratinovaným bramborem s pivním sýrem.
Milovníci zvěřiny a dýní si přijdou na své
v rámci říjnových gastronomických týdnů.
Od 14. řijna bude v nabídce dýňová polévka
s čerstvým tymiánem, řízek z jelení kýty, srnčí ragú s brusinkami nebo zvěřinová paštika
s anglickou slaninou. Gastro menu se podává
denně od 13:30, o víkendu po celý den. pr

fazolky i šťouchané brambory jsou také dobré. Horší je to
se šťávou, kterou je vše zalité.
Nebudu tvrdit, že není dobrá,
ale prostě mi tak trochu připomíná doby školní kuchyně. Ale
zase jí je hodně, a tak to nemám suché.
Kontrola toalet nenajde nic
špatného. Sem se člověk nemusí bát dojít, je tu čisto. Docela dobré překvapení přichází
při placení. Za celé menu dostanu účtenku s celkovou sumou znějící na 113 korun. V restauraci jsem strávil necelou
půlhodinu, tedy žádné dlouhé
vysedávání tu rozhodně nehrozí. Irská na stadionu je
místem, kam se člověk určitě
může jít dobře a za velmi slušnou cenu naobědvat. lu

Naložte si
vlastní zelí
Podzim je obdobím, kdy si můžete
udělat vlastní kysané zelí. Zásoba
chutných vitamínů vám tak vydrží až
do jara bez nutnosti kupovat si
vlastní. Jíst ho můžete samotné, případě ho uvařit
či z něho udělat dobrou
zelňačku a mnoho
dalších pokrmů.
Suroviny
• několik hlávek pozdního
zdravého zelí
• kmín, sůl, hořčičné semínko,
kopr či jiné koření dle zvyku
Hlávky zelí očistěte a nakrouhejte.
Jejich množství bude záležet na velikosti nádoby, kterou máte k dispozici.
Na dno nádoby dejte hořčičná semínka
(případně vaše jiné oblíbené koření),
zelí promíchejte s kmínem a se solí
a napěchujte do nádoby, nejlépe čistou
dřevěnou palicí. Když je nádoba plná,
zatěžkejte jí talířkem s kamenem. Nechte zelí zhruba deset dní fermentovat
při pokojové teplotě, pak nádobu dejte
do chladu. Zelí vydrží do jara, je ho ale
nutné nabírat čistou dřevěnou naběračkou. Pokud není ponořené, lze přilít
převařenou vychladlou slanou vodu.

Pivovar Hotel Na Rychtě slaví
narozeniny a slibuje pivní speciály
V oblíbeném restauračním
pivovaru Na Rychtě se během
podzimních měsíců bude
točit řada pivních speciálů.
Na svátek svatého Václava
roztočí Svatováclavský rubín
15° – speciál ze Zámeckého
pivovaru Chyše. Pivo rubínově
tmavé barvy s průměrným
obsahem alkoholu 6 % obj. je
zbarvené díky speciálnímu
červenému sladu. Od 10. října
bude v nabídce i tzv. Narozeninový Mazel, speciálně uleželý
k výročí 6. narozenin, které
pivovar oslaví druhou říjnovou neděli. Rychtovar 14° je
další pivo z podzimní nabídky,

které zůstává Na Rychtě
v nabídce až do jara. Jde
o spodně kvašený speciál, který se vyznačuje
jemným zákalem a výrazně nahořklou chutí.
V listopadu v rámci nabídky Svatomartinského
menu se bude od 4. 11.
podávat i Svatomartinské pivo 13° medového
zabarvení a s jemným
karamelovým pozadím.
V době adventu na hosty již tradičně čeká Adventní Ústečan. Všechna
piva se podávají vždy do
vyprodání. pr

Cyklokemp je otevřen do poloviny října
Brány Cyklokempu Loděnice
zůstanou při troše dobrého
počasí otevřené do poloviny
října. Pokud však plánujete
firemní akci, rodinnou oslavu,
soukromou párty nebo uzavřenou společnost s přáteli, je
možné prostory kempu využít
po osobní domluvě i v zimních
měsících. Restaurace pojme až
60 lidí a je vytápěna. pr

MC2016340

Irská restaurace na zimním
stadionu je v Ústí nad Labem
vyhlášená jako jedno z míst,
kde se dá dobře najíst. Je sice
trochu z ruky od centra města,
ale stejně jako mnozí si sem
prostě zajedu autem. Parkovat
není problém, v poledne se
ve všední den hokejové nebo
fotbalové zápasy nehrají, a tak
je to snadné.
Pokud někdo restauraci nezná nebo mu ji někdo nedoporučí, asi sem nezajde. A nejen
proto, že jíst na stadionu není
tak obvyklé. Schodiště, kterým
se jde do patra, kde je restaurace umístěná, je slušně řečeno hodně zašlé. Nevím, zda je
součástí pronajatého prostoru, protože samotný vnitřek
restaurace je zcela jiný a má
svoji specifickou atmosféru.
V poledne je zde dost lidí, ale
protože restaurace je veliká,
není problém zde najít místo.
Ani jsem nezaznamenal, že by
zde někdo kouřil.
Na obsluhu nečekám, je zde
během krátké chvíle. Již jsem
se mohl rozmyslet, co si dám,
protože jídelní lístky zde mají
postavené na stole a nemusíte
na ně čekat. Na výběr je z pěti-
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Kapela Martin Ketner Band se představuje

Muzejníci našli
v Labi lidskou kost

Extrémně vyschlé koryto Labe
ústeckým muzejníkům odhalilo
stopy dávné historie regionu.
Při jeho nedávné prohlídce
objevili třeba mlýnský kámen
nebo lidskou kost. „Šli jsme se
podívat na zvláštní kruhový
kámen, jehož fotografii nám
do muzea poslal Ústečan David
Daduč, který ho objevil uprostřed koryta mezi železničním
a Benešovým mostem. Na místě
jsme zjistili, že jde o polotovar
mlýnského kamene,“ popsal
jeden z objevů archeolog Luboš
Rypka. Kámen archeologové vyzvedli a podrobí ho zkoumání.
V kamenitém dnu se dokonce
povalovala i část pánevní kosti,
s největší pravděpodobností
lidská. „Mohla by být z vyplaveného hrobu z nějakého historického pohřebiště na břehu
řeky, ale spíš vypadá na mladší
dobu, třeba oběť z období druhé
světové války,“ doplnil Rypka.
Muzeum města Ústí nad Labem

Repertoár severočeské kapely
„Martin Ketner Band“ vychází
z blues-rockových kořenů.
Bluesové ostruhy muzikanti získali již v předešlých kapelách,
s kterými byli předskokany
dokonce i B. B. Kinga (ČR – Zlín
2000, band Lady I – Miroslav
Vorlíček bg, Ladislav Svoboda
dr) nebo Waltera Trouta (Ketner gt). Leader Martin Ketner
prošel legendární severočeskou
bluesovou pánví s kapelou
Blues No More a před tím působil například jako host české
countryové legendy Fešáci.
Koncerty kapely proplouvají od
rockových balad „Mysterious
Woman“ až po nadupaný kytarový sound v „Planet of Sins“.

Hlavní předností kapely je strhující živočišný projev leadra,
kytaristy a zpěváka Martina
Ketnera, doplněný pulzující rytmikou basy a bicích. Autorský
repertoár bývá často doplněn
bluesrockovými standardy,
takže je možno zažít poselství
S. R. Vaughana, J. Hendrixe,
G. Moora, J. Bonamassy, K. W.

Shepherda a dalších. Martin
Ketner Band koncertuje na
festivalech, v hudebních klubech i na soukromých akcích
zaměřených na bluesovou muziku, hrají v Čechách, Polsku,
Německu nebo ve Švýcarsku.
Repertoár kapely je tak široký,
že zvládne hrát i několikahodinové bluesové maratóny. zu

Ústečtí karatisté na Memoriálu Jiřího Fuchse
Letošní start ústeckého karate se opravdu vydařil. Na první soutěži, ve vinohradské sportovní
hale v Praze, se vynikajícím způsobem odprezentovalo mladé karate všech středisek SKR Sport
Union. „Cítili jsme, že jsme již po prázdninové
přípravě ve formě, a tak jsme neváhali využít
první příležitosti prodat svou připravenost, než
se ostatní kluby rozkoukají,“ řekl na úvod ústecký šéftrenér Rajchert a dodal: „Nasadili jsme do
Memoriálu Jiřího Fuchse na čtyřicet soutěžících
a stáli na bedně v celkem 38 případech. Dařilo se

v kata jednotlivců, týmech i kumite.“ Vynikajícího výkonu dosáhl klub 16 zlatými, 7 stříbrnými
a 15 bronzovými medailemi. Většina závodníků
v sestavách procházela hladce eliminacemi
a o medali si to rozdávali mezi sebou. V soutěži
kumite byla větší konkurence, a tak se bojovalo o každý postup bez milosti. „Velmi si cením
výkonu mladšího žáka Jana Bednáře, který šel
do všech soubojů s nebývalým nasazením, nebál
se větších soupeřů a úspěšně bodoval,“ uzavřel
komentář Rajchert. zu
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Náš kraj je roky průmyslovým zázemím republiky a ta mu to málo kompenzuje.
Díky tomu máme v kraji výrazné sociální problémy.

CO POTŘEBUJE TEDY NÁŠ KRAJ A JEHO OBČANÉ?
Zajistit BEZPEČNOST, hlavně v sociálně vyloučených lokalitách
Potřebují zajistit PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI
Přilákat a udržet v kraji MLADÉ LIDI
Zajistit pro obyvatele kraje VOLNOČASOVÉ, KULTURNÍ a SPORTOVNÍ VYŽITÍ
Kdo potřebuje, musí dostat požadované SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Zajistit potřebnou PÉČI O SENIORY

MC2016394

BUĎME HRDÝMI PATRIOTY ÚSTECKÉHO KRAJE
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Budu-li zvolen, zaměřím
svou činnost na ochranu
přírody a volné krajiny
Na kandidátních listech stran
a hnutí pro letošní krajské volby
najdete kromě komunálních
politiků i řadu aktivistů a odborníků. Jedním z nich je i ekonom
Marian Páleník, který kandiduje
za ProKraj pod číslem 79.
Marian Páleník je jedním ze
zakládajících členů, předsedou
a ředitelem Přátel přírody a je nositelem ceny
Nika pro nejlepšího profesionála ekologického
hnutí ČR. V případě volebního úspěhu ProKraj
(79) a svého zvolení chce zaměřit svoji činnost
na ocharanu přírody a volné krajiny.
„Zejména bych usiloval o prosazení takové
modernizace vodní dopravy na Labi, která by
pomohla tomuto ekologickému druhu dopravy,
aniž by byla nutná stavba jezů. Bezjezové řešení
by vyšlo levněji, zvýšilo by přírodní bohatství na
řece Labi a bylo by hotové rychleji než kontroverzní jezy,“ říká Marian Páleník, kterému vadí
i kontrasty nenaplněných a chátrajících průmyslových areálů a nové výstavby na polích a loukách: „V našem kraji je spousta dalších přírodně cenných míst, která si zaslouží důslednější
ochranu. Stejně i samotná krajina, kterou hyzdí
stále více ‚zón‘. A další haly na zelené louce jsou
bohužel v plánu. Vedení kraje by mělo směrovat
nové investice do brownfieldů a vytvářet podmínky pro minimalizaci přeměny volné krajiny na
vybetonované zóny.“ pr

VOLBY 2016

Evan: Ústí chybí multifunkční hala
Krajské město musí mít druhou ledovou plochu a multifunkční halu. To
tvrdí předseda sportovní komise města
Ústí nad Labem a šéf hokejového Slovanu Vladimír Evan. I proto se rozhodl
kandidovat v krajských volbách za
hnutí ProKraj.
Skutečně Ústí potřebuje
druhou ledovou plochu?
O druhé ledové ploše se
v Ústí nad Labem hovoří
několik let. Jsme jediné
krajské město, které
má jen jednu ledovou
plochu. Přitom zájem o využití ledové
plochy není jen ze strany hokejového
klubu, ale zájem o ledohodiny stoupá
i ze strany krasobruslení, hobby teamů, škol a široké veřejnosti. I menší
města mají k dispozici dvě ledové
plochy, někde i s celoročním provozem. Současné vedení města připravuje různé varianty podpory sportovišť,
včetně vybudování multifunkční haly
s druhou ledovou plochou.
V Ústeckém kraji vznikla nová hala
třeba v Chomutově…
A to je právě ono. V minulých letech
se investovalo nemálo finančních prostředků do okolních měst, a například
v Chomutově byl vybudován krásný
sportovní areál. Přitom město Ústí nad
Labem, v němž má Ústecký kraj své

sídlo, má sportoviště, která nesplňují
základní parametry jednotlivých sportů. I proto jsem se rozhodl kandidovat
v krajských volbách. Chtěl bych se
zasadit o to, aby krajské peníze do
sportovišť byly investovány právě
v Ústí nad Labem,
které si to zaslouží.
Bude mít nový
sportovní areál
v Ústí využití?
Rozhodně. Ústí
patří k významnému
sportovnímu centru
regionu v oblasti kolektivních i individuálních sportů a je zde přirozená
poptávka po možnostech sportovně-rekreačního vyžití. Navíc v Ústí nad
Labem byla vychována řada špičkových sportovců, kteří proslavili nejen
naše město, ale i Českou republiku.
Vraťme se k té multifunkční hale.
Ústí by si multifunkční halu zasloužilo.
Schválená Koncepce sportu města Ústí
nad Labem obsahuje zpracování studie
proveditelnosti pro výstavbu multifunkční haly s kapacitou minimálně
1500 diváků a vytvoření multifunkčního centra propojením prostoru mezi
fotbalovým a hokejovým stadionem.
Hala a její zázemí by měla být využívána kromě hokeje, také hokejbalem,
florbalem a dalšími sporty. pr
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VÝBĚR Z TÝMU PODPOROVATELŮ

Ing. Aleš Graf, MBA,
Lukáš Konečný, trenér
předseda představenstva
a promotér
Ing. Věra Nechybová, CENTROPOL HOLDING
Ústecko by měl v senátu
primátorka
Jiří Madar je zkušeným
zastupovat zkušený
Kandidaturu Jiřího
politikem, který pro práci
komunální politik, který umí
ve prospěch občanů
Madara podporuji pro
naslouchat lidem. Takovým je
neváhá
obětovat
svůj
volný
jeho manažerské
David Deyl, zpěvák a hudební skladatel
čas. Jsou mi blízké jeho vize Jiří Madar. Získal z profese
schopnosti, pracovitost
Doktor Jiří Madar má moji plnou důvěru. Jako
o racionálním fungování
takový dar, který využívá
a zásadovost. Líbí se mi
státní
správy
a
samosprávy.
lékař, jako člověk. Vždy, pokud jsem to
i v komunální politice.
program, ve kterém dává
Jako senátor bude mít
potřeboval, dokázal pomoci.
Má při senátorské
důraz na spravedlnost.
možnost ovlivňovat vývoj
kandidatuře podporu moji a
našeho právního prostředí,
Láďa Šimek, manažer,
které je základem toho, co našeho hnutí Ústecké fórum
občanů.
cestovatel a Ústecký Magor nás ovlivňuje každý den .
Na Jirkovi Madarovi oceňuji
Ing. Jana Procházková
nejen to, že je odborník ve své Nadační fond Plamínek naděje
profesi, ale i to, že mu jde
Dlouhé roky spolupracuje s naší
o dobrou věc a má vše co
nadací a je významným dárcem.
k tomu potřebuje - mozek,
Má otevřené srdce. Jiří Madar by
srdce a zkušenosti.
byl dobrým senátorem.
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PROČ VOLIT PRÁVĚ ČÍSLO 3?
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V tajence najdete české přísloví

Jaroslav Doubrava pokřtil knihu Vítězové křížovkářské
soutěže jsou známí

Senátor Jaroslav Doubrava při křtění knihy v hotelu Clarion

Ústecký senátor Jaroslav Doubrava představil svoji novou
knihu nazvanou Evropa (opět)
spěje ke katastrofě. Jde o druhou
publikaci, kterou ve svém životě
vydal. Rozdávat ji hodlá zdarma.
Připouští, že jeho dílo někteří
lidé mohou brát kontroverzně.
„Nikdy jsem si nebral servítky a nedělám to ani nyní,“ řekl
během křtu knihy. V knize se
věnuje různým tématům jako
je migrace, válka na Ukrajině,
Libyi a Sýrii, fungování NATO
nebo Evropské unie. Je doplněná fotografiemi z jeho práce
u dobrovolných hasičů, Luhaňské oblasti nebo z politiky. Kvůli
své cestě do oblastí, které ne20

souhlasí se současnou ukrajinskou vládou, má senátor Doubrava zákaz vstupu na Ukrajinu.
Předmluvu ke knize napsal prezident Miloš Zeman.
„V době, kdy část českých médií informuje málo objektivně,
je dobré slyšet opačný hlas,“
uvedl například prezident. Autor knihy ocenil hlavně Voltairův výrok, který prezident použil: „Nesouhlasím s Vámi, ale
udělám vše proto, aby Váš názor mohl zaznít.“
Nová publikace je jiná než
první kniha Jaroslava Doubravy. Ta se týkala jeho rodné
obce Užín na Ústecku, která
musela ustoupit těžbě uhlí. pr

Senátor Jaroslav Doubrava
spolu se svými příznivci
vylosoval vítěze křížovkářské
soutěže uvedené v posledních
dvou vydáních Žít Ústí. Dorazila více než tisícovka odpovědí,
často s různými náměty, které
zcela zaplnily plastovou přenosku. „Překvapilo mne, kolik
lidí se zúčastnilo. Především
e-mail jsme měli doslova zahlcený,“ řekl senátor Doubrava.
Na výherce čekají zajímavé
ceny. První místo získává jízdní kolo, druhé notebook a třetí
mobilní telefon.
vít ě z o v é
1. Ladislav Tomeš
Skřivánčí 312, Chlumec

6. Hana Slanařová
Resslova 23, Ústí nad Labem

2. Hana Králová
Lipová 31, Ústí nad Labem

7. Ludmila Prosová
Josefa Hory 2553, Teplice

3. Jana Matějková
Kojetice 44, Kojetice

8. Jana Weberová
Vinařská 24, Ústí nad Labem

4. Ladislav Brýda
Opletalova 467, Ústí nad Labem

9. Eva Zikmundová
Ladova 18, Ústí nad Labem

5. Jana Rybníčková
Hornická 13, Ústí nad Labem

10. Ondřej Malý
M. Majerové 31, Litoměřice

V příštích dnech vítěze kontaktuje kancelář senátora Doubravy
a domluví se s nimi na předání cen. pr
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V Lipové našli časovou schránku
Překvapení čekalo na pokrývače při opravě střechy obytného
a kulturního domu v Lipové na
Ústecku. Ve špici věžičky nalezli kovovou schránku a v ní
ukryté písemnosti a mince. Přivolaní historici z Muzea města
Ústí nad Labem poté nález
prozkoumali a zdokumentovali. Pamětní schránka byla do
střechy ukryta při dokončení
stavby v roce 1906. Obsahovala písemnosti vztahující se
k činnosti Zemědělského spořitelního a záložního spolku v Lipové, který nechal honosnou
budovu, sloužící původně jako
spořitelna, postavit. Členové
spolkového výboru ukryli do
schránky jako informaci pro
budoucí generace pozvánku na
první řádné zasedání spolku
z roku 1880, seznam zakládacích členů, pamětní spis k 25.
výročí založení spolku, účetní
uzávěrku za rok 1905 a ručně
psanou stručnou historii spolku. K tomu přiložili několik
dobových mincí. Podobné
ukládání pamětních schránek
bylo tehdy poměrně časté, ale
přesto má každý takový nález
svoji historickou hodnotu.
„Přibližuje nám konkrétní lidi,
kteří nechali budovu postavit
a kteří se rozhodli svým vzkazem oslovit budoucí generace,“

říká k nálezu historik ústeckého muzea Tomáš Okurka.
Zároveň podotýká, že uložené
písemnosti obsahují některé
jinak těžko zjistitelné historické skutečnosti. Jak sdělil
starosta Stanislav Kovář, bude
po dokončení opravy střechy
schránka vrácena na původní
místo a bude k ní přidána další
se současnými mincemi a dokumenty, například dnešními
novinami. Zajímavostí budovy
bývalé spořitelny je, že se v ní
nacházel také služební byt
pokladníka spořitelního spolku
Josefa Umlaufta. Ten byl otcem
významného ústeckého historika Franze Josefa Umlaufta,
který v meziválečném období
působil jako gymnaziální
profesor, městský archivář
a konzervátor Státního památkového úřadu a po odsunu do
Německa sepsal dějiny města
Ústí nad Labem a rozsáhlé paměti. V době stavby spořitelny
Franz Josef Umlauft v Lipové
již nebydlel, ale často své rodiče navštěvoval. zu

ÚSTECKO VOLÍ
SENÁTORA

MUDr. Jiří Madar
Jistota zdravotní péče.

3

Divadlo představí
známé tanečníky
V Severočeském divadle se můžete pokochat
vystoupením Slovenského divadla tanca
Bratislava. V Ústí se představí se slavnou
Carmen. Hraje se 26. září od 19:00 hodin.
Vstupné je od 100 do 400 korun. Jde o první
české turné nejprestižnějšího slovenského
tanečního tělesa moderního baletu, kterému tleskali diváci od
New Yorku po Tokio. Slovenské divadlo tance je těleso moderního
baletu, které své umění šířilo již v téměř všech světových metropolích, kde se setkalo s obrovskou odezvou odborné i laické veřejnosti. Ještě nikdy však nehostovalo v Čechách. A proto se v září
a říjnu 2016 vydává na set představení po České republice. zu

Užijte si původní slovenský
muzikál s hudbou skladatele
a producenta Rudolfa Geriho,
autora libreta a textů písní Daniela Heviera a spoluautora libreta a režiséra Karla Vosátka.
Na představení Frida si můžete
zajít 23. října od 17:00 hodin.
Vstupné je od 100 do 400 korun.

Životní příběh legendární
mexické malířky Fridy Kahlo je
plný vášně, lásky, humoru, podmanivé hudby a tance. Prožijte
ho s námi na vlastní kůži. Život
a dílo excentrické malířky
Fridy Kahlo a jejího životního
partnera Diega Rivery jsou pro
univerzálnost poselství přitažlivé i pro naši dobu. Autoři
tohoto díla se soustředili na
hloubku myšlenek a vnitřní
poselství, které bylo základním
obsahem i oscarového filmu
Frida Kahlo s okouzlující Salmou Hayek. zu
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T říd ě ní o dpad u v Ú stí nad L abem
Textil

Zelené kontejnery – do těchto kontejnerů
patří textilní výrobky, oděvy, ručníky,
spárovaná obuv a případně i hračky
(část takto získaných věcí je věnována na
pomoc potřebným). Vše je potřeba vkládat
v igelitových taškách či jiných obalech.
Kontejnerů na textil je v současnosti
rozmístěno 44 ks.

Drobné elektrozařízení

Červené kontejnery – do těchto kontejnerů
patří drobné elektrospotřebiče a zařízení.
Jedná se zejména o počítače, notebooky,
tiskárny, kulmy, myši, gramofony, sluchátka,
mp3 přehrávače, kazetové magnetofony,
kalkulačky, tablety, varné konvice,
toustovače, kuchyňské roboty a pod.

Objemný odpad

Jedná se o komunální odpad, který se kvůli
svým rozměrům nevejde do nádob na SKO.
Zejména nábytek, sedací soupravy, koberce,
lina, matrace apod. Magistrát města Ústí
nad Labem 2x ročně organizuje svoz těchto
odpadů od nádob na SKO. Mimo tyto
svozy je možné k odložení těchto odpadů
využít sběrné dvory v Krásném Březně
a ve Všebořicích.

Nebezpečný odpad

Jedná se o odpad, který má minimálně jednu
nebo více nebezpečných vlastností. Zejména
jsou to baterie, obaly od barev a chemikálií,
oleje, ředidla, kyseliny, mastné hadry,
apod. Magistrát města Ústí nad Labem
2x ročně organizuje svoz těchto odpadů ze
zastávek nebezpečného odpadu. Informace
o termínech a zastávkách naleznete na
webových stránkách města. Mimo tyto

svozy je možné k odložení těchto odpadů
využít sběrné dvory v Krásném Březně
a ve Všebořicích.

Odpad ze zeleně

Magistrát města Ústí nad Labem 2x ročně
organizuje svoz těchto odpadů. Občanům
města jsou vydávány velkoobjemové žoky,
které jsou sváženy v určených termínech.
Informace o termínech naleznete na
webových stránkách města. Mimo tyto svozy
je možné k odložení těchto odpadů využít
sběrný dvůr ve Všebořicích.

Sběrné dvory

Do sběrných dvorů lze ZDARMA (občané
s trvalým pobytem v ÚL) odevzdat objemný
odpad, velké elektrospotřebiče, nebezpečné
odpady, textil a veškeré druhy vytříděných
odpadů. Do sběrného dvora ve Všebořicích
lze navíc předat odpad ze zeleně a stavební
odpad v množství 750 kg na jednu dodávku.
Omezení se týká pouze pneumatik (4 ks na
osobu a rok).

SD Všebořice

ul. Ke Sběrnému dvoru (za depem DPMUL)
– přijímají zde všechny druhy odpadu včetně
stavební suti a odpadů ze zeleně
Provozní doba:
Po–Pá 8.00–18.00, So 8.00–16.00,
Ne 8.00–14.00 (pouze od března do října)

C ent r u m p r o zvířata v n o u zi při Z o o Ú stí n . L .
Kontakt:

V Lukách 178/21
Ústí nad Labem
Keisy

Fena, kříženka, výška
60 cm, barva černá
s bílou náprsenkou,
mordou a bílé
ponožky. Jedná se o 2 roky starou
kříženku, snese se s ostatními psy a jinak
je zcela přátelská. Hodí se pouze na
zahradu, protože již v adopoci byla a byla
nám vrácena, že je v bytě nečistá.

Provozní doba:
Po–Pá 8.00–18.00, So 8.00–16.00,
Ne 8.00–14.00 (pouze od března do října)

Vojta
Pes, kříženec, asi
50 vysoký, 1–2 roky
starý, základní barva
je rezavá s černým
prokvetením, drsnější
srst. Vojta je veselý a sportovně založený
pejsek, z počátku trochu nedůvěřivý, ale
pokud si získáte jeho důvěru, bude vaším
nepostradatelným společníkem. Kvůli jeho
hyperaktivitě je vhodný spíše k domku
se zahrádkou.

Mája
Fena, kříženka
nela
labradora černé
Fena, kříženka, si 55
barvy s malým bílým
cm vysoká, 6 let stará.
flíčkem na prsou,
Nela je hnědé barvy
vysoká 55 cm, asi 5 let
s krémovými znaky,
stará. Jedná se o velmi pohodovou fenku,
drsnější srst. Nela
která se snese s ostatními psy a je velmi
je čistotná v bytě, nepere se s ostaními
přátelská k dětem.
psy a snese i kočku. Je dobrácké povahy
a má ráda děti. Nela se k nám dostala od
Kevin
majitele, který se o ni již nemohl starat.
ARINA

SD Krásné Březno

ul. Křižíkova (areál AVE) – nepřijímají
stavební suť a odpady ze zeleně

Telefon: 472 775 202
Mobil: 733 126 101

Kocour, asi 2 roky, krátkosrstý, rezavé
barvy. Je mazlivý, přátelský a hodí
se jako společník.

Kočička asi 6 let stará.
Má mourovatou barvu.
Arina je mazlivá,
přátelská kočička. Hodí se jako společník.
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Sportovci běhali kampusem

Středohořské jamování v Hraničáři
Další ročník oblíbeného souboje marmelád v rytmu jazzu je
tu! Akce se uskuteční v ústeckém Hraničáři 5. listopadu od
14:00 do 17:00 hodin. Neváhejte a přijďte si sousedsky poměřit své středohořské marmelády, džemy a povidla! Soutěží se
v těchto kategoriích:
1. hrušková – na počest, slávu hruškové
velmoci Českého středohoří.
2. švestková – na počest a slávu
Švestkové dráhy (Lovosice - Most).
3. všeovocná – kategorie, v níž se
utkají všechny ostatní druhy marmelád
a džemů.

Odborná komise všechny
vzorky během odpoledne zhodnotí. Pro účastníky soutěže
a diváky bude po celou dobu

hrát jazzová kapela a bude
i připraven bohatý kulturní
program. Závěrem proběhne
veřejná ochutnávka a hlasování o nejlepší sladký produkt
napříč kategoriemi. Pro vítěze
budou připravené ceny.
Soutěžní podmínky:
1. V každé kategorii se jeden soutěžící
může zúčastnit maximálně se třemi
soutěžními vzorky – zavařenými sklenicemi o objemu min. 200 ml (velikost
zhruba skleničky od přesnídávky).
2. Soutěžní vzorky je třeba osobně
nebo v pověření přinést na místo
soutěže do 14:00.
3. Dominantní podíl ovocné složky musí
pocházet z Českého středohoří.
4. Plesnivé vzorky budou bez milosti
a ochutnávání ze soutěže vyřazeny.
Středohoří sobě

Pocta Pavlu Zajíčkovi
Zajděte si na zajímavou besedu do ústeckého Hraničáře. Markéta Brožová bude 20. října od 16:00 hodin hovořit se známým
severočeským disidentem Vladimírem Lábusem Drápalem nejen
o českém undergroundu, ale také o tom, jestli mají pravdu ti,
kteří tvrdí, že underground zemřel spolu s totalitou. zu
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slavíme

Ústecká univerzita pořádala i letos Běh kampusem. Akce zaměřená na podporu zdravého životního stylu Ústečanů zavedla již
podruhé účastníky závodu opět přímo do univerzitního kampusu. Co bylo letos nového? Aby se zvýšila pravděpodobnost
ideálního běžeckého počasí, byl závod posunut na 1. říjen. Běh
i letos moderoval skvělý David Cihlář. Běh kampusem nabídnul
aktivním účastníkům nadstandardní zázemí. O jejich přípravu
i regeneraci se staral tým masérů, kteří běžně pečují o elitní běžce série RunCzech. O zábavu pro děti se mimo hlavní program
závodu postaral tým pedagogické fakulty s malým orientačním během doplněným o netradiční disciplíny (vyřešení méně
známých matematických úloh, základy kryptografie, tělesná
výchova pro handicapované a další). zu

let

žaluzie
rolety
sítě proti hmyzu
markýzy
výroba a montáž
servis a prodej
záruka 4 roky

podzimní
slevy
%
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www.lukyul.cz
Objednávky/Informace: tel.: 475 501 553, mobil: 603 813 303, Po–Pá: 8–20 hod.
Masarykova 633 (Rondel) II. patro | Po, St 9–16 h., Út 9–13 h., Čt 9–16 h.

Café Max se v říjnu rozjede
Zářijový program byl pouze
„zahřívací“. Zato v říjnu roztočíme kola malé velké kultury
na plné obrátky. Čeká vás toho
opravdu hodně: Ve středu
5. října oslavíme Den Bernarda s kytarovým duem Pocket
Django. Těšit se můžete na
pivo za deset korun a pořádnou porci gypsy swingu. Petr
Kulhánek ve čtvrtek 6. října
zahájí výstavu svých fotografií
Tváří v tvář, která bude u nás
k vidění do začátku listopadu.
V pátek 7. října se za dýdžejský
pult postaví Kim Young Su,
tedy alter ego Petra Kuneše.
Ve středu 12. října se uskuteční říjnový Max Kvíz. Ve čtvrtek
13. října vás od 18:00 čeká
Činoherácké entreé, na kterém
vám tvůrčí tým představí
novou hru Pan Bílý, zrzka a ti
druzí. Od 20:00 hodin pak
bude na Činoherácké entrée
navazovat tematická projekce
Gaunerů Quentina Tarantina.
V pátek 14. října si můžete

přijít zatančit na set DJ Funkensteina. Café Max se opět
připojí k festivalu Kult. Těšit se
ve středu 19. října můžete na
sólový koncert Petra Linharta,
frontmana legendární kapely
Majerovy brzdové tabulky, který má slabost pro Sudety, jejich
krajinu a příběhy. Ve čtvrtek
20. října bude následovat přednáška Filipa Nuckollse věnovaná Williamu Shakespearovi.
A doprovodný program Kultu
u nás v pátek 21. října uzavře
party s pražským dýdžejem
a producentem Loopinem.
Pomyslnou třešničkou na dortu
pak bude set Jayl Funka, jednoho z nejlepších německých
funkových dýdžejů současnosti, který u nás ve čtvrtek 27. října vystoupí v rámci 18. Dnů
české a německé kultury. PS:
Nezapomeňte si na jednotlivé
akce dávat včas rezervace, respektive pořizovat vstupenky
v předprodeji, ať máte jistotu,
že vám nic neunikne. Café Max
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Dopoledne firmám,
odpoledne domů, večer na přání.
V Ústí nad Labem teď doručujeme balíky ve třech časových zónách.
Čas i místo avizovaného doručení si navíc můžete sami snadno
změnit na webu pošty v aplikaci Změna doručení Online.

MC2016379

www.ceskaposta.cz

