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Jiří
Madar
Krize
jsou dobré,
prověří
charaktery

Zprávy
Univerzita
volí rektora
STRANA 5

STRANY 8–9

Práce/byznys
Na Ústecku
vznikne 100 míst
STRANA 11

REALITNÍ POHOTOVOST
S NÁMI JSTE V BEZPEČÍ

www.sarto.cz
člen Asociace
realitních kanceláří ČR

Jiří Krejčí
certifikovaný
realitní makléř

tel.: 605 254 384
e-mail: info@sarto.cz

č.2014108/1

Máte pocit, že se Vám prodej Vaší nemovitosti dusí?
Nechcete být podvedeni při prodeji Vaší nemovitosti?
Obraťte se na mne.

K ULTURA

více na www.zitusti.cz
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Tip Jana
Kvasničky
Rád bych
pozval na
představení
17. ročníku
festivalu
Kult. Festival
17. října zahájí soubor
VerTeDance
představením Korekce, které byla
loni vyhlášeno taneční
inscenací roku. 21. října
bude festival pokračovat
Divadlem Na zábradlí a jeho
inscenací Zlatá šedesátá,
která získala Cenu Alfréda
Radoka za nejlepší inscenaci roku 2013. Následující
den přiveze Studio Hrdinů
Den opričnika, kde exceluje
Karel Dobrý. Ten za tuto roli
získal rovněž Cenu Alfréda
Radoka. 23. října se budou
péct Mraky podle rodinného receptu performerky
Veroniky Švábové. Den poté
přiveze Dejvické divadlo
Racka. V sobotu 25. října
předvede Spitfire Company
společně s Lenkou Dusilovou rovněž oceňovanou
inscenaci One step before
the fall. A festival završí
premiéra Činoheráku Ústí
Hlas srdce. Sledujte
www.festivalkult.cz.
Jan Kvasnička, organizátor Festivalu Kult

Kam vyrazit
Fokus
do 10/10 Týdny pro
duševní zdraví
Galerie Oko
do 2/11 Jarmila Fišerová
a Jaroslav Habr,
Na cestách
Galerie Emila Filly
do 17/10 Sudeten Malerei
13–15/10 Festival Kruh
Collegium Bohemicum,
restaurace U Vlka
10/10 1900 Eňo Ňuno –
Vladivojna La Chia
Český rozhlas Sever
18/10 1800 VII. Ústecká noc
literatury
Jiří Schmitzer a další
Doma Music Pub
11/10		
Sto zvířat
18/10		
Stoletá diskotéka
1/11		 Blue Effect –
Radim Hladík
7/11		 Kafka Band
8/11		 Petr Spálený
Kulturní sál Horizont
8/11		 Stoletá diskotéka
22/11		
Richard Scheufler
Dům kultury Ústí nad Labem
13–19/10 Výstava voskových
figurín / Katastrofy
lidského těla (vestibul DK)
00
15/10 18 Kde jsou ty chvíle
Y. Simonová a J. Zíma
s orchestrem Jiřího Sládka
Národní dům Ústí nad Labem
15/11 2030 Retrodiskotéka
VIII. Ústecká forbína
14/10 1930 Sborovna podruhé
27/10 1930 Sbohem zůstávám
Skanzen Zubrnice
18–19/10 Podzim na vesnici

Severočeská vědecká knihovna
Výstavy
do 14/10 Srpen 1968 v Ústí nad
Labem / V. Hrad. 49
do 31/10 Co nabízí Hudební
oddělení a Zvuková
knihovna? / W. Chur. 3
15/10–11/11
Botanická zahrada
v Troji očima amatérů
V. Hradební 49
do 17/11 Pohlazení po duši
W. Churchilla 3
Akce
8/10 1700 Grónsko očima i ušima
13/10 1700 Jihem Afriky nejen
za zvířaty / W. Chur. 3
13/10 830 FCE pretest –
na zkoušku / W. Chur. 3
14/10 1700 Zelený ostrov – Irsko
15/10 1630 Čte táta netáta
+ výtvarná dílna / W. Chur. 3
17/10 1930 LiStOVáNí: Roger
Krowiak / W. Churchilla 3
1–31/10 Cambridgeské zkoušky
registrace / W. Churchilla 3
1–31/10 Open English Club
čtvrtky 1600 / Velká Hr. 49
21/10 1700 Etiopie
22/10 1700 Toulky Austrálií
30/10 1700 Severní Indie: drogy,
čaj a hinduismus
Týden knihoven / zdarma
6/10 1000 Zahájení půjčování
iPadů + e-knih online
6–7/10 1000–1700
Praktická dílna
v Lidové půjčovně
00
7/10 11 Trénování paměti
7/10 1700 Smrt na holičkách
8/10 1300 Literární kavárna
v Lidové půjčovně
11/10 900 Herní sobota
Činoherák Ústí
9/10 1930 Zkrocení zlé ženy
17/10 1900 VerTeDance, Clarinet
Factory – Korekce
13/10 1930 Kráska z Leenane
21/10 1900 Divadlo Na zábradlí –
Zlatá šedesátá aneb
deník Pavla J.

22/10 1900 Studio Hrdinů –
Den opričnika
23/10 1900 Handa Gote research
& development: Mraky
24/10 1900 Dejvické divadlo: Racek
25/10 1900	Spitfire Company
a Lenka Dusilová – One
step before the fall
00
31/10 19 Činoherák Ústí –
Hlas srdce
Severočeské divadlo
9/10		 Růže z Argentiny
10/10		
Pátá dohoda / Fokus Labe
11/10 1700 Labutí bažina
a Cikánská podravka
12/10 1700 Prodaná nevěsta
13/10 1100 Prodaná nevěsta
14/10 1900 Zahraj to znovu, Same
16/10 1900 Věra Špinarová
17/10 1900 Jistě, pane premiére
20/10 930 Broučci
21/10 1900 Hraběnka Marica
22/10 1900 La Traviata
24/10 1900 Koncert Burzy
mladých zpěváků
26/10 1700 Musíme si pomáhat
27/10 1900 Indická banka
30/10 1900 Tosca
Muzeum
Akce
9/10 1800 Komorní koncert
D. Zelenková a V. Krahulík
12/10 1000 Mykologický den
v muzeu
18/10 1000 Strašidla v muzeu
20/10 1900 Kytarový recitál
Lubomír Brabec
22/10 1700 Způsoby pohřbívání
v pozdní době kamenné
22/10 1800 Jazzový večer v muzeu
27/10		 1000–1100 a 1400–1500
Přijď si postavit model
29/10		 900–1200 a 1300–1600
Muzeum dětem,
Podzimní prázdniny
00
29/10 18 Tulákům Jetřichovicka
30/10 1600 Muzeum čte dětem
31/10 1900 Vzpomínka
na Karla Kryla

Výstavy
do 12/10 Gennadij Avdějev,
Můj svět
do 12/10 Žofinko, neumírej!
do 19/10 Tajnosti depozitářů
muzeí Ústeckého kraje
do 19/10 Transfery
do 2/11 Václav Lamr, Poselství
hvězdy Davidovy
do 19/12 Meopta 80
do 2/11 Výstava grafik a maleb
Ateliér II. DDM
do 2/11 Exponát měsíce října
do 22/11 Kdo si hraje, nezlobí
Mumie
8/10 2100 Rebeka / koncert
9/10 2000 Stoletý stařík
10/10 2200 Party: All Night Long
13/10 2000 Nick Cave: 20 000
dní za Zemi / film
14/10 2000 Barbara
14/10 2200 Party: Kruh festival
15–16/10 Antropotyátr
literární festival
17/10 2200 Párty
18/10 2100 Koncert: Were Mute
a Martin Tvrdý
20/10 2100 Mucha a 4Dogs / koncert
21/10 2100 Hannah Arendt
22/10 2000 Přednáška Kmeny 2
24/10 2200 Párty
27/10 2000 Sodoma Reykjavík
28/10 2000 V říši divů
29/10 2000 Ti praví
30/10 2000 Ten, koho se bojíš
31/10 2000 Třídní sraz 2 – Pohřeb
Pivnice Motoareál Chabařovice
11/10		
MČR E85 – vyhlášení
11/10		
Hudební večer
19/10		
Nedělní Burza
25/10		
Autocross Chabařovice
26/10		
Civil Moto Cross
8/11		 František Nedvěd ml.
hostem v Pivnici 13
15/11		
Ukončení Motosezony
22/11		
Setkání muzikantů
23/11		
Nedělní BURZA

Květoslava Čelišová: Chceme moderní a bezpečné Ústí

Chcete z Ústí udělat moderní
město. Co to přesně znamená?
Ústí se musí stát hlavním městem kraje. Musí být přívětivější pro obyvatele i návštěvníky.
Centrum by mělo být místem,
kde se setkávají lidé. Mírové
náměstí je zatím jen přestupní
stanicí MHD. Oslovíme odborníky, kteří dokážou navrhnout
ideu přívětivého města. Chceme, aby moderní Ústí mělo například regionální galerii, aby
se rozšířila knihovna. Chceme
zrealizovat řadu projektů, jako
2

je autobusové
nádraží, páteřní
cyklostezka nebo
rekreační plochy
pro obyvatele
na Mariánské
skále, na nábřeží, lesopark na
Větruši, a počítáme i s budoucím
využitím kamenolomu v centru města. Důležitou součástí života Ústí je
univerzita. Dostavba kampusu
je sice v gesci ministerstva
školství, ale některá zařízení
by měla počítat se studenty
a pedagogy. Ústí by mělo být
univerzitním městem v tom
pravém slova smyslu tak, jak
je tomu v zahraničí, například
Granadě. Ta má pověst mladého a dynamického města
a univerzitní život je tam úzce
spjatý a propojený s městem
a jeho obyvateli.

Jak chcete ochránit seniory
v Ústí před tzv. šmejdy?
Senioři tvoří podstatnou část
našich spoluobčanů a zaslouží si naší úctu a pozornost.
Chceme zprostředkovat místa,
kde by se mohli setkávat,
pořádat debaty a zaměřit se
na prevenci. Pro seniory, kteří
už podlehli nátlaku šmejdů,
počítáme s bezplatnou právní
pomocí. Pro osaměle žijící
starší občany chceme zajistit
bezpečnostní alarmy, které
pomohou při ohrožení bezpečnosti, ale i při náhlém zhoršení zdravotního stavu. Chceme
zachovat bezplatnou přepravu
v MHD, slevy na kulturní
a sportovní akce.
Kolik míst v mateřských
školách chcete vytvořit?
Tolik, kolik je třeba. Budeme
jednat s podnikateli o možnostech podnikových MŠ a město

rozšíří stávající budovy o nové
učebny. Ale poněkud v pozadí
zůstává jiný problém. Silné
ročníky dětí přecházejí na
základní školy a tato situace
bude postupně narůstat. I tady
musí město urychleně hledat
řešení. Momentálně je volná
jedna škola v ulicích Hornická-Stará, pro kterou kraj
hledá využití.
Navrhujete spojit zpoplatnění
parkování ve městě s časově
omezeným jízdným pro MHD.
Jak si to představujete?
Na hlavních příjezdových
směrech do města by vyrostla
parkoviště a doklad o uhrazení parkovného by současně
platil jako jízdenka pro MHD.
Podobně to funguje, když
jezdíte do Prahy. Spousta lidí
nechává auto Na Proseku nebo
v Letňanech a po centru města
se pohybuje metrem. red

MC201489/3

Žena v čele Ústí?
Na post primátorky
komunisté nominovali bývalou poslankyni
a učitelku Květoslavu
Čelišovou. Podle ní
se Ústí musí stát
moderním, bezpečným a univerzitním
městem.
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Půjdete k volbám?

Záchranáři dostali nové sanitky

Kateřina Palaščáková,
operátor, 24 let
Ústí nad Labem

Ke komunálním volbám nechodím a ani teď se nechystám, jelikož jsem vždy v ten
daný termín byla v práci.
Sabina Klimtová
operátorka, 21 let
Ústí nad Labem

K volbám zajdu určitě. Pak
zbytečně Češi nadávají,
proč je něco tak a tak. Ale
když nejdou volit a jsou líní,
ničemu to nepomůže a nic
nezmění.
Lucie Chabadová
22 let, obchodnice
Ústí nad Labem

Už na základní škole nám
vtloukali do hlavy, že
nechozením k volbám nic
nezměníme. A tak jakmile
jsem dosáhla 18 let, s obálkou plnou slibů cestuju pravidelně k volebním urnám.
Stále dokolečka čtu, jak se
změní tohle a tamto, ale
když je zvolím, tak stejně
neudělají nic.
Petra Tojnarová
36 let, zaměstnaná
Ústí nad Labem

My s manželem nepůjdeme,
nechodíme už několik let,
protože to v tomto super
státě stejně nic nezmění.

Sedm nových sanitek dostali krajští záchranáři od Ústeckého kraje. Auta vedení
záchranky rozdělí na výjezdové základny v Ústí nad Labem, Bílině, Mostě, Lounech,
Žatci, České Kamenici a v Rumburku. Za sanitky značky Volkswagen Transporter T5
zaplatil kraj jako zřizovatel krajské záchranné služby téměř 14 milionů korun. „Životnost
sanitního vozu na záchranné službě je zhruba 300 tisíc kilometrů – tedy osm let. Pokud
má záchranka zachraňovat životy, potřebuje k tomu také kvalitní vybavení,“ uvedl při
předávání vozů hejtman Oldřich Bubeníček. Cena jednoho vozu je 1 955 255 korun
včetně DPH. Zdravotnická záchranná služba má pro celý kraj 70 sanitních vozů,
dalších deset je záložních. foto: luboš hostek
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Co je důležité?
A jsou tu.
Všudypřítomné
až vlezlé. Volby.
Nevyhnete se
tvářím, které
vám z billboardů a plakátů
slibují možné i nemožné.
A kdybyste je čirou náhodou minuli, ve schránce je
najdete určitě. Volby, které mají punc nejsmysluplnějších, protože vybíráme
z lidí, které známe, vídáme
nebo jsme o nich alespoň
slyšeli od přátel, kteří je
znají, vídají...
Volby, které mají největší vliv na směřování města.
Volby, které ovlivní, kolik
zaplatíme za popelnice, za
psy, kolik bude stát městská
doprava, vstup do bazénu,
na kluziště, jestli se opraví
chodníky, chátrající školy,
postaví mosty, stadiony...
Někdy se v tom předvolebním mumraji vytrácí člověk-lidskost. Ale když vás
donutí třeba strach o zdraví
blízkého člověka se v každodenním shonu zastavit
a přemýšlet, třeba vám dojde, co je vlastně důležité.
Možná jen prostě žít. Ideálně žít skvěle a v bezva městě. Tak co to prubnout o víkendu u uren?
Martina Seewaldová
šéfredaktorka

Nevyžádané příspěvky
nevracíme, neoznačené
fotografie archiv redakce.
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www.kia.com

realcentrum cars s.r.o.

REALCENTRUM Cars s. r. o., Podhoří 374/2a, 400 10 Ústí nad Labem
tel: 472 744 390, e-mail: realcentrum.prodej@realcentrum.cz
web: www.realcentrum.cz

Kia Sorento. Kombinovaná spotřeba 5,9 – 8,9 l/100 km. Emise CO2 155 – 208/km. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní. Pro bližší informace o ceně a financování navštivte www.kia.com nebo kontaktujte svého prodejce Kia.

MC201482/5

Očekávám jen to
nejlepší a nikdy
nedělám
kompromisy

Nekompromisní nabídka
cenového zvýhodnění
až 100 000 Kč

3
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Neziskovka hodnotí
kampaň v Ústí

Ústí nad Labem – Průhlednost
financování kampaní politických subjektů v Ústí monitorovala nezisková organizace
Transparency International.
Známkovalo se jako ve škole
od 1 do 5, přičemž jednička
je nejlepší známka. Podle
výsledků monitoringu je
nejtransparentnější Ústecké
fórum občanů UFO se známkou 1,6 následované TOP 09
a PRO!Ústí s 1,7. Nejhorší
ohodnocení získala ČSSD,
a to 4,6. zu

více na www.zitusti.cz

Zanádraží možná konečně ožije
Ústí nad Labem – Po více než roce
skončila oprava prostoru
Zanádraží, který loni v červnu
poškodila povodeň. Na konci
září bylo znovu zpoplatněno
parkování na přilehlém parkovišti a provozovatel, Městské
služby, se domluvil s prvními
nájemci obchodů. Podle ředitele Městských služeb Miroslava
Harciníka by tu v nejbližší
době měla být cukrárna, kavárna nebo kadeřnictví. vv

Na nákup historickým trolejbusem

Záchranáři simulovali
výpadek proudu
Krušné hory – Masivní výpadek proudu neboli blackout
představuje podle odborníků
reálné nebezpečí. Proto se na
něj v Krušných horách společně připravovali záchranáři
a energetici z České republiky
i Německa. Simulovali situaci,
Historický trolejbus 9 Tr 28HT vozil zdarma Ústečany na nákupy do trmického Globusu.
při které kalamitní počasí
Mimořádné jízdy začínaly 4. října na Mírovém náměstí. Linka pendlovala do Trmic
způsobí sérii havárií v přenoa zpět od rána až do večera. foto: dpmúl
PR_188x130_hypo_refinancování_UnL.pdf
1
03.10.14
9:31
sových soustavách. vv

Krajský soud
vede Luboš Dörfl
Střekov – Prezident Miloš Zeman
jmenoval novým předsedou
ústeckého krajského soudu
Luboše Dörfla. Uznávaného
soudce s dvacetiletou praxí
doporučila výběrová komise
z devíti uchazečů. Dörfl působil například jako místopředseda Krajského soudu v Praze.
Mezi jeho specializace patří
insolvenční řízení, tedy úsek,
který na ústeckém krajském
soudě patří mezi kritizované.
Ke jmenování ho doporučila
i ministryně spravedlnosti
Helena Válková. A to na rozdíl
od Jana Veselého, který byl
vybrán v létě a jenž se stal
jedním z důvodů rozchodu Válkové s její tehdejší náměstkyní
Hanou Marvanovou. vv

Farmářské trhy se vrací
Ústí nad Labem – Sedláci, nebo jak
se dnes módně říká farmáři,
přijedou také v říjnu Ústečanům nabízet své zboží. Na Mírovém náměstí budou 14., 21.,
a 28. října vždy od 9 do 17 hodin. Před obchodním centrem
Fórum jsou trhy každé pondělí
a čtvrtek od 8 do 16 hodin. vv

4000-1004013/07
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Zastávka Hraničář se
přejmenuje na Muzeum
Ústí nad Labem – Muzeum – to je
nový název zastávky městské
hromadné dopravy, která se
dosud jmenovala Hraničář. Návrh na přejmenování zastávky
předložil ředitel muzea a radní
Miroslav Král. zu

Zůstanou stánky
trhovců za Labem?
Ústí nad Labem – Hluché místo
mezi obchodním domem Labe
a Fórem chce město řešit a proto vypsalo veřejnou urbanistickou soutěž. Její součástí je i vyjádření se ke stánkům trhovců,
vesměs zelinářů, které stojí
podél Labe. Soutěžící musí své
návrhy odevzdat nejpozději 10.
listopadu. Město plánuje návrhy vystavit nejpozději mezi
1. a 15. prosincem. vv

Nemocnice žádá
o evropskou dotaci
Severní Terasa – Malí pacienti Dětské kliniky ústecké
Masarykovy nemocnice by
se v budoucnu mohli dočkat
modernějších a přívětivějších
prostor. Nemocnice totiž žádá
o evropskou dotaci na opravu
a modernizaci urgentního
příjmu a stacionáře. Žádost
o dotaci z Regionálního
operačního programu ve výši
25, 4 milionu korun schválili
radní Ústeckého kraje, který je
hlavním akcionářem Krajské
zdravotní, pod niž nemocnice
spadá. Žádost o evropské peníze ještě musí projít krajským
zastupitelstvem. vv
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Univerzita volí rektora
Klíše – Na ústecké Univerzitě
Jana Evangelisty Purkyně
budou volit nového rektora.
Kandidáti představí své volební programy na shromáždění
akademické obce 22. října.
Samotná volba rektora se
uskuteční 29. října. Funkční
období rektora je čtyřleté.
Tatáž osoba může tento post
vykonávat na téže vysoké

škole nejvýše dvě po sobě
bezprostředně jdoucí funkční
období. zu
K a nd i dá t i n a r ek t o r a
doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D.
prof. Dr. Ing. František Holešovský, CSs.
doc. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.
prof. RNDr. René Wokoun, CSc.

Nový trolejbus se jmenuje Jan Čaloun
Dopravní podnik pojmenuje
nové trolejbusy, které letos
začal nakupovat za pomoci
evropských dotací. Kmotrem
prvního vozu Škoda 27Tr
Solaris se stal olympijský
vítěz z Nagana a mistr světa
v ledním hokeji Jan Čaloun.
„Přeji, aby se v něm lidem
jezdilo pohodlně, byli s ním
spokojení a aby jezdil co
nejdéle,“ řekl Čaloun. Nové
trolejbusy jsou speciálně
vyrobeny pro Ústí nad Labem,
aby zvládly zdejší kopce.
Dopravní podnik jich chystá
koupit 26 kusů za zhruba
300 milionů. foto: m. seewaldová

Ústečané rozhodnou i o hazardu
Ústí nad Labem – Společně s komunálními volbami 10. a 11. října se
v Ústí nad Labem bude konat také referendum o zákazu heren
s výherními automaty. Magistrát byl nucen referendum uspořádat na základě rozhodnutí krajského soudu. Ten v polovině září
vyhověl stížnosti iniciativy Ústí bez hazardu, která uspořádala
petici na podporu vypsání referenda, již ale magistrát odmítl
jako neodpovídající zákonu. Ústečtí úředníci se proti rozsudku
krajského soudu bránili kasační stížností Nejvyššímu správnímu soudu. vv

Z RA D N I C E

Domovy získaly
peníze na vybavení

Ústecko – Na dovybavení kuchyní a dokoupení zdravotnického zařízení uvolnilo
město 2,6 milionu korun. Za
dotace si Domov pro seniory
Dobětice bude moci pořídit
mandl, domov na Severní
Terase nový konvektomat,
v Krásném Březně bude pro
servis seniorům zakoupena profesionální pračka
a hydraulický vozík. Pračky
si zakoupí také ve Velkém
Březně a v bukovském
domově. Chlumecký domov
pro seniory si pořídí zvedací
koupací a toaletní křeslo.
V Domově pro seniory Orlická pro své klienty zajistí
nákup sprchovacích vozíků
a elektrických zvedáků.
Jesle budou moci zakoupit
elektrický sporák s horkovzdušnou troubou. zu

Topná sezona
na Ústecku začala
Ústí nad Labem – To, že léto je
s definitivní platností pryč, už
potvrdila i ČEZ Teplárenská.
Po letní přestávce opět zahájila
topnou sezonu. Během měsíců,
kdy se netopí, se firma věnovala údržbě případně opravě
technologií. Na severu Čech
do těchto aktivit vložila 8,5
milionu korun. V Ústí nad Labem technici během odstávek
ověřili celkem 513 komponentů
měřičů tepla na 351 odběrných
místech, promazali a zkontrolovali zhruba 300 armatur. vv
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VOL B Y

Jak volit do
zastupitelstva?
V Ústí se otevře 125 volebních místností 10. října od
14:00 do 22:00 a 11. října od
8:00 do 14:00 hodin.
Volby, které mívají nejvyšší
voličskou účast, jsou zároveň
co do způsobu volby nejsložitější. Volíte pomocí jediného lístku, na kterém jsou
všechny kandidující subjekty. K dispozici máte tolik hlasů, kolik má zastupitelstvo,
do kterého volíte, členů. Volit
můžete třemi způsoby:
Buď můžete všechny své
hlasy dát jedné straně. Pak
stačí, když na volebním lístku označíte vybranou stranu
křížkem v příslušném rámečku. Nebo můžete „panašovat“, to znamená své hlasy
rozdat jednotlivým kandidátům napříč stranami. Také
můžete křížkem označit stranu, kterou preferujete, a zároveň ještě označit kandidáty z jiných stran. vv
Průběh a výsledky komunálních
voleb přineseme na www.zitusti.cz

více na www.zitusti.cz

Evan: Hokej jsme zachránili.
Děkujeme fanouškům za podporu
Bukov – Slovan Ústí nad Labem
za sebou má jedenáct odehraných zápasů v novém ročníku
první hokejové ligy. Přitom
jeho účast v letošní sezoně
byla dlouho otazníkem, klub
měl velké finanční problémy
a dlouho to vypadalo, že nebude hrát vůbec. Zachránit první
ligu v Ústí přišlo nové vedení
v čele s Vladimírem Evanem
a Janem Čalounem.
Jak zatím hodnotíte, pane
Evane, průběh sezony?
Náš cíl pro sezonu 2014/2015 je
stále stejný, což znamená ekonomická stabilizace Slovanu
a udržení 1. ligy v Ústí. Průběh
sezony zatím hodnotíme po
sportovní stránce dobře, kluci
předvádějí dobré výkony, a těší
nás i podpora ústeckých fandů.

Je tedy ústecký hokej
definitivně zachráněný?
Cesta k záchraně byla hodně
složitá: až 8. září jsme dostali
definitivní rozhodnutí, že nová
společnost Hokej Ústí může
provozovat 1. ligu. Velký dík
patří firmě Granette a podpoře města. Také musíme
poděkovat všem dalším našim
partnerům, kteří nás podrželi
a zůstali věrni Slovanu. zu

Královský košt bude v Clarionu
Ústí nad Labem – Poznat to nejlepší z českých a moravských vín
můžete 9. října na Královském koštu v hotelu Clarion. Na akci
Vinařského fondu se budou ochutnávat vína, která dostala
na přehlídce Král vín České republiky medaili. Ochutnávka
probíhá od 18.00 do 23.00 hod. vv

N A P S ALI N Á M

Vedení neštěmické radnice
nám nedalo prostor v nejnovějším čísle radničního
Zpravodaje, a to i přestože
na to mají všichni zastupitelé ze zákona nárok. Dokonce jsme ani nebyli informováni, že vyjde mimořádné
číslo Zpravodaje. Žádost
o zveřejnění příspěvků jsme
podali písemně, ale radnice
nám ani neodpověděla.
„V tak velkém nákladu,
jehož cena přesahuje 50
tisíc Kč, je to předvolební
agitka za peníze občanů,“
říká zastupitelka Lenka
Jaremová (UFO). „V žádosti
jsme upozornili starostku,
že vydat mimořádné číslo
v předvolební čas považujeme za krajně nevhodné.
Obzvlášť jsou-li tam jen čistě subjektivní dojmy vedení
radnice,“ uvedl komunistický zastupitel Miloslav
Buldra. „Prostor měly dostat
všechny strany, tedy i ty
opoziční, anebo se Zpravodaj neměl vydávat,“ dodal
Zdeněk Chovanec (S.cz).
Zastupitelé Lenka Jaremová, Miloslav
Buldra, Jan Jirkovský, Zdeněk Chovanec

Trmický lihovar finišuje s velkou EIA

Je podzim, lihovar finišuje
s velkou EIA a blíží se rozhodnutí, které lihovar může posunout k zahájení provozu.
Vedení nového lihovaru se
určitě zasadí o to, aby všechny
potřebné technologické úpravy byly realizované, a tedy se
i promítly do hodnocení EIA.
Samotná studie EIA je jedna
věc, ale žádné další studie, ani
velká EIA samotná, nezaručují
dobrý výsledek – ten stejně
prokáže jedině zkušební provoz. Na posouzení EIA pracují
odborníci přes deset měsíců,
žádost se doplňuje a upřesňuje, ale pokud má někdo úmysl
dělat procedurální překážky, tak se Liberta k řešení
a samotné rekonstrukci ani
nedostane. Přitom tady nabízí
práci 90 lidem přímo v lihovaru a dalších 300 míst vznikne
návazně. Vypadá to, že to ale
nikoho nezajímá…
6

Zajímal jste se o to, kolik lihovarů v Česku prošlo velkou
EIA a s jakým výsledkem?
Žádný lihovar v Česku velkou
EIA nemá. Na Slovensku jí prošly dva lihovary, ale bez toho,
aby jim občanská veřejnost
záměrně dělala problémy. Tady
se doplácí na bývalý lihovar
a jeho zlou pověst, se kterým
ale nová společnost nemá nic
společného. Odborníci navrhli
zcela jinou technologii výroby.
Jde o cyklické kvašení, kdy
se po každé várce vše vyčistí,
vymyje – takže tam nemá co
zapáchat. Plánovaná je dostavba plně funkční čistírny odpadních vod s použitím několika
biofiltrů. Změní se i způsob sušení pelet ke zkrmení. Trmický
lihovar v rámci rekonstrukce
plánuje další opatření k likvidaci zbytečného hluku.

Jedná lihovar vůbec s Trmickými? Na sociálních sítích se
objevují nejrůznější názory,
například ten, že biofiltry
nebudou stačit.
Vidíte – to je paradox. Jak mě
informovali pracovníci společnosti Liberta Energy, biofiltry
zapracovali do projektu právě
na popud trmické radnice.
Jednou z jejích zásadních
připomínek totiž bylo, že není
v českých lihovarech vyzkoušená navržená termická likvidace odpadních látek obsažených ve vzduchu. Je pravda,
že termická likvidace – tedy
spálení všech nečistot při 830
stupních Celsia, je ověřená
a potvrzená už několikaletým
provozem v závodě Enviral
v Leopoldově.
Dosud se nevyrábí a zdá se,
že se letos ani nezačne. Dá se
vyčíslit třeba denní ztráta?
Myslím, že firma pociťuje ztrátu, která jí vzniká, ale ztrácí
i okolí tím, že závod neprodukuje. To by mělo být výzvou,
aby se veřejnost sjednotila
v názoru a umožnila rekonstrukci závodu a jeho spuštění
v co nejkratší době.
Zemědělci přicházejí o odbyt svých produktů a občané

o levný a ekologický benzín
E 85, který stojí 24–25 korun
za litr.
V každém případě bych doporučil umožnit společnosti
Liberta Energy rekonstrukci
lihovaru a spuštění provozu
jako důkaz, že se nedostatky
nebudou opakovat. Schválená
EIA je teprve začátek dlouhého
povolovacího maratonu. pr
P RO F IL

Ing. Julius
Forsthoffer, PhD.
Narodil se 8. 11. 1935 v Bratislavě. Je nestorem slovenského
lihovarnictví a generálním tajemníkem Sdružení výrobců lihu
a lihovin na Slovensku. Pracoval
jako konzultant a pracovník
výzkumu a vývoje technologií
v řadě firem na Slovensku i v zahraničí a jako učitel na Slovenské
technické univerzitě. Je odborníkem na biotechnologii a průmyslovou fermentaci, výrobu
potravin a nápojů, destilátů a lihovin, na chemickou technologii,
technologii pro výrobu derivátů
lignocelulózových a sacharidických obnovitelných surovin nebo
na výrobu biologicky zušlechtěných palivových surovin.

K140761/4

Krajský úřad rozhodl, že společnost Liberta Energy potřebuje
k obnovení výroby v trmickém
lihovaru posudek vlivu na životní prostředí, takzvanou velkou
EIA. Tu například žádá trmická
radnice, přestože dosud žádný
lihovar v České republice velkou EIA neprošel.
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V závodě v Chabařovicích najde práci sto lidí
Nový závod začala v Chabařovicích na Ústecku stavět společnost KSPG. Společnost chce
vybudovat závod pro výrobu pístů, který by měl
odlehčit pobočce v Trmicích. V první fázi chce
společnost v Chabařovicích zaměstnat 100 lidí
a vyrobit zhruba 800 tisíc pístů ročně. Pokud
o ně bude zájem, ráda by provozy rozšířila a zaměstnala další stovku lidí.
„Plánujeme, že nová továrna
odlehčí stávající výrobě v Ústí.
Naším záměrem je vyrábět zde
technicky náročné písty pro celosvětový trh, které kvůli svým
vysokým výrobně-technickým
nárokům většinou běží v relativně malých sériích, a nezapa-

dají tedy do procesů v našem velkém závodě,“
uvedla Irena Fišerová, místopředsedkyně představenstva KS Kolbenschmidt Czech Republic
a zároveň jednatelka KS CZ Motorservice, která v novém závodu zodpovídá za oblast financí,
controllingu, nákupu a lidských zdrojů. zu
KSPG AG
Skupina KSPG patří s obratem ve výši 2,46 miliardy eur (2013)
ke stovce největších dodavatelů pro automobilový průmysl na
světě a ztělesňuje Mobilitu koncernu Rheinmetall. Téměř 40
výrobních závodů v Evropě, Severní a Jižní Americe, Japonsku,
Indii a Číně zaměstnává okolo 12 000 pracovníků, kteří vyvíjejí
a vyrábějí komponenty, moduly a systémy pro hnací techniku
momentálně vyráběných i do budoucna plánovaných vozidel.

Zahraniční firmy nabízely Severočechům práci
Už popáté se v Ústí nad Labem
konala přeshraniční burza
práce. Akci pořádá ústecký úřad
práce ve spolupráci s kolegy
z Pirny. Tentokrát se na ní kromě firem z Německa představily
také společnosti z Nizozemska
a Švýcarska, které u nás hledají
zaměstnance. Někteří návštěvníci odešli s příslibem možného zaměstnání, našli se ale
i tací, kteří dostali ihned práci
v sousedním Německu. „Nějaké
zkušenosti s prací v Německu
už mám, takže znám rozdíl,“

říká Erik Zámečník z Litoměřic,
který pracuje jako svářeč.
„U nás máte kolem 30 tisíc, ale
nadřete se, protože jde většinou
o úkolovky, při kterých furt makáte. V Německu dostanete 50
tisíc, pohodového šéfa a navíc se
nesedřete jako tady v Čechách,“
dodává Zámečník, který našel
uplatnění u firmy z Bavorska.
Podle ředitele úřadu práce
v saské Pirně Maria Lehwalda
nabízí zaměstnavatelé jen kousek od Ústecka více než tisíc
pracovních míst. „Největší po-

ptávku máme ve zdravotnictví
nebo pečovatelských oborech,
strojírenství, řemeslnictví a samozřejmě také pohostinství.
Celkem je to zhruba 1200 neobsazených pracovních míst,
na kterých bychom rádi zaměstnali kvalifikované české
pracovníky.“
Důležitá je ovšem znalost
německého jazyka. Lidé, kteří
se zajímají o zaměstnání v zahraničí, se už ale na nové možnosti připravují lépe.
Jan Bachorík/ČRo Sever

Stipendia na
zahraniční studium
Chcete vy nebo vaše děti studovat v zahraničí, ale chybějí
vám peníze? Zkuste požádat
Ústeckou komunitní nadaci
o stipendium. Žádosti se přijímají do 10. listopadu. Jednou
z podmínek pro udělení stipendia je vazba na město Ústí nad
Labem a jeho okolí. Nadace
bude pro tento účel rozdělovat
celkem 350 tisíc korun. vv

Sociální sítě pomáhají
najít práci. Někdy
Zejména mladší ročníky nebo
počítačově gramotnější lidé
čím dál častěji hledají práci
pomocí takzvaných sociálních
sítí, nejčastěji LinkedIn. Této
sítě prý využívá více než polovina uchazečů o práci. Jenže
podle průzkumu agentury
Grafton zároveň více než třetina lidí právě kvůli sociálním
sítím práci nezíská. Důvodem
jsou nesprávné nebo neúplné informace na profilech,
kvůli kterým nemůže případný zaměstnavatel zjistit, co
všechno uchazeč umí. O práci
ale mohou připravit také různé
nevhodné komentáře. vv

INZERCE

Chcete žít v čistém Ústí nad Labem?
Vážení sousedé, vážení obyvatelé Ústí,
My, občané sdružení v hnutí Čisté
Ústí, s výsledkem spokojeni nejsme.
Podle nás se opakovaně ukázalo,
že velké strany po volbách obvykle
opouští předvolební sliby a vrací se
zpět do svých vyhřátých míst. Město
a jeho občané je začnou zajímat zase
až za čtyři roky.
Chtěli bychom s Vaší pomocí toto
změnit. Chceme město vyčistit nejen
od nepořádku v ulicích, ale i od nepořádku na radnicích a na magistrátu našeho města. Chceme žít v čistém Ústí!

Ing. Zdeněk Rybář
kandidát na primátora
Statutárního města Ústí nad Labem

Volte č.1, volte Čisté Ústí

2014084/3

nadcházející volby do městských
zastupitelstev, které se uskuteční
v pátek 10. a v sobotu 11. října, jsou
důležité v mnoha směrech.
Nejen, že se jedná o volby, kde
máme jako občané možnost nejvíce
ovlivnit dění v našem nejbližším
okolí, ale zároveň můžeme vystavit
účet dosavadnímu vedení našeho
města a naší městské části. Vzpomeňme si proto, co nám naši politici
před čtyřmi lety slibovali, a kam
naše město skutečně posunuli.
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Jiří Madar: Krize jsou dobré, pro
Z průzkumu Transparency International
vyplývá, že několik
dní před volbami je
nejtransparentnějším
politickým uskupením
Ústecké fórum občanů. Jeho lídrem je Jiří
Madar, člověk, kterého mají lidé buď rádi,
nebo ho nenávidí.
Nic mezi tím.

Masku loajality měli na
obličejích spolustraníci?
„Sportovci“ byla strana, kterou
jsem založil s Janem Tvrdíkem a Zdeňkem Kubcem. Po
mém přehmatu s alkoholem
mě sesadili z postu předsedy.
Ale udělali to velmi podivně,
tajně ze dne na den. Dokázal
bych pochopit výzvu k odstoupení, ale zákulisní a zbabělé
praktiky ze srdce nesnáším.
Měl jsem asi dát na varování
před metodami Zdeňka Kubce
v ústecké politice. Dnes už
jsem moudřejší. Na protest
proti takovým metodám jsme
s Honzou Tvrdíkem ze strany
odešli. A pokud si lidé vzpomenou, tak Zdeněk Kubec
podrazil i dalšího svého parťáka, exministra Dobeše, a nyní
zrušil „Sportovce“ a raději
založil nové hnutí. Lidé od
sportu vědí, o čem ve spojení
s jeho jménem mluvím.

Média a nyní zřejmě i voliči
zaznamenali váš comeback
do ústecké politiky. Mnohdy
s pochopitelným komentářem
k vaší minulosti. Proč jste se
vlastně rozhodl vrátit?
Bylo to těžké rozhodnutí, ale
přišlo po impulzech z mnoha
stran. Scházíme se s kamarády
a stále jsme nadávali na to, co
se v našem městě děje. Politici
nenaslouchají občanům, zakazují jim vyjadřovat se na zastupitelstvu, zájem mají pouze
o funkce, primátor mlčí. Není
kam jít za kulturou, trápí nás
bezpečnost hlavně našich dětí
a mnoho dalších a dalších věcí.
A tak jsme se jednoho dne
shodli, že „kecat“ umí každý
a že to zkusíme změnit. Proto
jsme založili Ústecké fórum
občanů. A během několika
týdnů narostla naše zakládající skupina o desítky nových
členů a stovky sympatizantů. Živelně, protože nejsme
strana s centrálou, kádrováky
a pořadníkem na funkce. Já
osobně jsem se nechtěl stydět
sám před sebou, že jsme to
nezkusili. Buď to lidé pochopí,
nebo ne. Pokud se něco v Ústí
nezmění, nejen díky nám, ale
i jiným, pak nezbývá než se
odstěhovat z města.

k řešení problémů Ústečanů,
jen se drží linie a politici myslí
sami na sebe a jsou vždy vedeni a propojeni se zájmy z kraje
a Prahy. My jsme z Ústí, žijeme
tady, chceme, aby tu spokojeně
žily i naše děti, a jen tomu podřizujeme náš program a naše
činy. Nejsme ani hnutím, které
založí nějaký lobbista nebo
byznysmen jako dceřinou společnost pro své lokální zájmy.
Máme svá zaměstnání, rodiny
a nehledáme nový job. Jsme
lékaři, podnikatelé, sportovci,
manažeři, učitelé, jsme aktivní
v různých neziskových a zájmových organizacích – od sportu
přes rybaření až po charitu.
A chceme uplatnit profesní
a zájmové zkušenosti k tomu,
abychom zlepšili image Ústí.

Proč byste měli být jiní a nechtít funkce, vliv, peníze…?
Tomu sám věříte, že když
vstoupíte na magistrát a radnice, nedojde ke změně, která
zasáhla všechna idealistická
seskupení?
Věřím a nejsem žádný snílek.
Největší deformace demokracie
na komunální úrovni postihne
politické subjekty, které jsou
řízené z pražských center.
Pak chybí odvaha a kreativita

Zvážil jste, než jste se stal lídrem politického hnutí, že jste
byl v minulosti jako komunální politik přistižen za volantem s alkoholem v krvi?
Jistě, a pořád mi to novináři
připomínají. Tehdy to byla pro
mě a pro řadu lidí velmi hektická doba s řadou problémů
a já si prostě neuhlídal, kdy
mohu za volant. Chyboval
jsem, jednoznačně. Ale nebyl
to zločin, nikoho jsem nezabil,
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nenaboural. Policie mě zastavila se zbytkovým alkoholem,
myslím, že to bylo 0,2 promile,
kdy jsem den předtím oslavoval na vlastní svatbě. Jel jsem
za ženou, která zkolabovala.
To není polehčující okolnost
pro veřejnost, ale já se za to
bičovat už nebudu. Tuhle chybu jsem vícenásobně zaplatil –
politicky i lidsky. Kdo... ať hodí
kamenem. Navíc všichni, kteří
jsou UFO a chtěli, abych se stal
lídrem, o tomto vědí.
Zaplatil jste dost?
Deset let jsem byl vláčen
tiskem a vždy se k tomu přidalo něco, co jsem měl udělat,
a přitom neudělal. Třeba
vstupovat do správního řízení.
Obrovské pozitivum této krize,
která se projevila v zaměstnání a politice, je zkušenost
s lidmi. V nouzi poznáš přítele,
říká se. A já postupně sledoval, jak se z kamarádů stávají
protivníci, spousta známých,
mnohdy i velmi osobních, se se
mnou přestala stýkat a zdravit
mě. Zůstali opravdoví přátelé a kamarádi. Prostě jsem
udělal chybu a jen díky tomu
jsem uviděl, kolik lidí mělo
na obličeji masku přátelství,
kamarádství a loajality...

Teď jste založil UFO. Kdo přišel s názvem hnutí?
Název jsem vymyslel já za pomoci manželky. Ústecké fórum
občanů je reminiscence na Občanské fórum, protože to byla
poslední otevřená platforma,
která tady fungovala. Heslem
Občanského fóra byla občanská společnost. A ono to může
znít jako fráze, ale po padesáti
letech vlády jedné strany měla
smysl. Ovšem za těch pětadvacet let od revoluce je občanský
postoj na vedlejší koleji. Dnes
je to politika, profesionální
– školení politici, cílení na
granty, na dotace… a občan se
v tom ztrácí. Přitom i politické
strany potřebují korekce při
rozhodování. Uvedu příklad.
Kdysi jsem byl členem rady
a nejsilnější politické strany
neměly z ryze pragmatických
důvodů zájem na koupi Větruše, přestože naprostá většina
obyvatel města si přála její
záchranu. A my jsme koupi
prosadili. Jinak by dnes možná
už jedna z dominant města
nestála.
Vy jste byl ředitelem ústecké
nemocnice a zažil jste okamžiky slávy a plácání po ramenou, ale také hloubkové
kontroly a dokonce trestní
oznámení.
Ano. To bylo v době, kdy jsem
převzal nemocnici ve stavu
rozestavěném a bez vybavení. Na úplné přestěhování do
vybaveného areálu a plnohodnotný provoz nám chybělo 1,2
miliardy korun. A tak jsem
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věří charaktery
s pomocí senátora Doubravy
lobboval, až se nám díky podpoře ministryně zdravotnictví
Marie Součkové podařilo
prosadit, že nám ze státního
rozpočtu po dobu čtyř let
ministerstvo pošle 400 milionů
ročně. Ale my jsme nemohli
stěhovat nemocnici po dobu
čtyř let. Proto ministerstvo
vybralo banku a vzali jsme
si překlenovací úvěr. Rovnou
se nakoupilo vybavení a celá
nemocnice se najednou přestěhovala. To pokládám za úspěch
a jsem na to pyšný.
Jenže došlo na trestní oznámení a prověřování…
Trestní oznámení bylo odložené jako neopodstatněné.
Nevznikla ani škoda. Nemocnice žádný úvěr nesplácela,
splátky šly přímo ze státního
rozpočtu. Bez toho, že bychom
si úvěr vzali a ministerstvo
nepomohlo, by Ústí nemělo
novou nemocnici a pořád by se
pacienti ošetřovali v té chátrající staré v Pasteurově ulici,
kde některé budovy už byly
v havarijním stavu.
Na co jste byl v nové nemocnici nejvíc pyšný?
Na styl řízení, který jsme tam
zavedli. Měl jsem kolem sebe
výbornou partu spolupracovníků. Za tři roky jsme nemocnici
vytáhli z červených do černých
čísel. Uměl jsem lidem za
jejich práci zaplatit. A hlavně zaměstnanci chodili do
práce rádi. A to se samozřejmě
projeví na jednání s pacienty.
To dneska není.
Vy kritizujete, že ústecká
nemocnice je nyní součástí
konglomerátu Krajské
zdravotní. Proč? V čem
je takové soužití špatné?
To se vracíme do roku 2009,
kdy jsem se podruhé stal ředitelem Masarykovy nemocnice.
Modelů sdružování nemocnic
je hodně. Bohužel, v našem kraji se zvolil nejhorší model, který
existuje, tedy pět nemocnic
sloučených v jednu společnost,
jedno představenstvo, jedna
dozorčí rada. Druhý, lepší model, který byl na stole, počítal
s pěti samostatnými nemocnicemi sice krajského typu, ale
že městům nabídne spoluúčast,
například 20 procent, jako je
to v Liberci. Společně by pak
měly centrum sdílených služeb,
které se stará o personalistiku,
nákupy, IT, lékárny atd. Jenže
to se, bohužel, nestalo.

Co by přinesl podíl v nemocnici městu?
Spolurozhodování o péči
a službách pro obyvatele našeho města. Mohli bychom lépe
prosadit rozšíření pohotovostí
pro dospělé, děti i stomatologii. Finančně bychom mohli
pomáhat skutečně tam, kde
potřebují naši obyvatelé.
Vy jste se jako lékař-ortoped
dostal na několik olympiád
s reprezentačními výpravami.
Jak se vám to povedlo?
Staral jsem se o ústecké
boxery v SKP. Začal jsem tam
pracovat už jako mladý doktor
po vojně, když jsem přišel
v roce 1986 z Dukly Praha,
kde jsem se staral o veslaře,
protože jsem také vesloval.

MO J E N E J

Číslo: 3
a komunikací ústeckých politiků. Ale zásadní je, co chceme
udělat pro pozitivní změnu.
V našich řadách jsou profesionálové, na které byly a jsou
kladeny velké nároky, aby
ve své profesi včetně sportu
uspěli. A my chceme být stejně
nároční v prosazování vize
lepšího města. Chtěli jsme i na
základě rad zkusit kampaň
jinou, která lidi osloví.
A co tedy chcete konkrétně?
Snížíme daň z nemovitosti,
zrušíme poplatek za komunální odpad pro děti do 18
let, snížíme poplatek za psy,
otevřeme městské sady a venkovní prostranství spolkům
a studentům. Oživíme centrum
města a labská nábřeží, zvýší-

Sochu šachového koně vydražil Jiří Madar s Lukášem Konečným na Festivalu dřeva.
Výtěžek 47 500 korun jde na léčbu malého Kubíka, který trpí nevyléčitelnou nemocí. foto: hostek

Na olympiádu v Barceloně se
dostali čtyři boxeři, a tak jsem
získal nominaci. Následně i na
olympiádu v Atlantě. Měl jsem
tam na starosti české závodníky juda, zápasu, boxu, beach
volejbalu, ping–pongu a Katku
Neumannovou, která tam
jezdila na horském kole. Byl to
zážitek a obrovská zkušenost.
Sportovní medicínu dělám
neustále, starám se o boxery,
o Lukáše Konečného, o fotbalisty FK Teplice, o basketbalisty Ústí i Děčína, o volejbalisty,
hokejisty…
Ještě k vašemu novému politickému lídrovství. Řada lidí, kteří viděli vaše billboardy a jiné
prezentace, se ptá – co vlastně
UFO chce? Není to recese?
Žádná recese. Zelení ufouni
jsou jen prostředkem vyjádření naší nespokojenosti
s dosavadním rozhodováním

me počty strážníků, rozšíříme
pohotovost pro Ústečany, parkování chceme dát řád, a zajistit tak i více parkovacích
míst hlavně na sídlištích, a to
bezplatně, omezíme dávkový
byznys ubytoven, zveřejníme
všechny dokumenty města na
internetu… Mám pokračovat?
Ne, to si nechte na mítinky.
Kde na to chcete vzít peníze
a nebýt jen populisté?
V rozpočtu města rezervy
jsou, víme o nich. Jen je třeba
neutrácet je za zbytečné věci.
Chtěli bychom to dokázat
a přitom neutrácet uspořené prostředky až těsně před
volbami, jak se tomu děje
dnes. Stávající politici zavedli
centralizaci řízení. My bychom
chtěli, aby tady magistrát byl
pro metodické řízení, řešení
majetku města a kontrolu hospodaření, ale všechno ostatní

Jídlo: smažený sýr,
hranolky, tatarka
Hudba: Kabát
Záliba:
chata, pes, sport
Citát/krédo:
V krizi poznáš
pravé přátele.
Politik: Masaryk
by mělo být na obvodech – zeleň, čistota, chodníky atd. Pak
bude rozhodování blíže lidem
a hodně ušetříme na další
prospěšné akce.
Co vaše vydražení sochy,
nebyl to jen předvolební
populismus?
S manželkou přispíváme na
charitu již roky, ale na konkrétní a cílené věci. Jakmile
přijde složenka na nějakou
organizaci, tak zahazujeme.
A zde byla konkrétní možnost
pomoci díky Nadačnímu fondu
Plamínek naděje dítěti z Ústí
nad Labem. Proto jsme se
s kamarády dohodli, že se na
tuto pomoc složíme a pomůžeme. Připadalo nám to v danou
chvíli lepší než dávat peníze
do naší kampaně. Rozhodnutí
padlo na to, že to vydražíme
společně s Lukášem Konečným
a vydraženou sochu budeme
pendlovat mezi jeho Fitness
a Klinikou Tornero. Média to
asi pojala jinak, ale s tím nic
neuděláme. zu
Celý rozhovor najdete na www.zitusti.cz

P RO F IL

Jiří Madar
MUDr. Jiří Madar (26. 12. 1958)
je absolventem Lékařské fakulty
Univerzity Karlovy v Praze. Pracoval na ortopedickém oddělení
Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem, byl ředitelem této
nemocnice a ředitelem Nemocnice Jihlava. Od roku 1993 má
privátní ortopedickou praxi. Nyní
je ředitelem Ústecké polikliniky.
Byl lékařem na olympiádě v Barceloně 1992 a v Atlantě 1996.
Dvě volební období v letech 19982006 byl členem zastupitelstva
a rady města. V prvním období
jako nestraník na kandidátce
KAN, v letech 2002-2006 jako
předseda hnutí SZSP, které založil. Skončil po podrazu kolegů.
Je ženatý a má tři dcery.
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Doma přichystali
hudební lahůdky

více na www.zitusti.cz

Ústecký fotograf vystavuje na Hradě Simonová a Zíma
a zreznout muselo 100 metrů
čtverečních plechu. „Má předešlá výstava byla v paspartách
z rezavého plechu a lidem se
líbila. Tato výstava bude podobná, jen jsme v Ústí vyrobili
ještě vlastní stojany,“ dodal
Cettl. Výstava potrvá do 2. listopadu. V Ústí nad Labem ji
lidé mohou vidět příští rok. zu

Music Pub Doma se vrací
ve velké stylu. Na podzim
nabídne sérii opravdu skvělých koncertů. Už 11. října to
rozpálí Sto zvířat. Milovníci
klasické rockové hudby jistě
ocení 1. listopadu vystoupení legendární skupiny
Blue Effect v čele s legendou
českého big beatu, ale i art
rocku kytaristou Radimem
Hladíkem. Dalším velkým
jménem je 8. listopadu Petr
Spálený. Nestor kvalitní české pop music připraví pro
návštěvníky jistě nevšední
hudební zážitek. dam

V Ústí se připravovala výstava
snímků Vladimíra Cettla Stíny
paměti, která od 3. října ohromuje návštěvníky Pražského
hradu. „Během půl roku jsem
navštívil jedenáct leteckých
muzeí a několik vojenských
základen ve třech zemích.
Pátral jsem mezi sběrateli,
vojáky a leteckými historiky
po osudech vysloužilých vojenských letadel, abych zachytil
neuvěřitelnou sílu výpovědi
a monumentalitu původních,
nikdy nerestaurovaných
strojů, z jejichž šrámů a vrásek lze vnímat a číst příběhy
dosud neznámé,“ říká ústecký
fotograf. Na výstavu padlo
podle Cettla půl tuny železa

Zábava pro malé
i velké v muzeu

Navštivte výstavu voskových figurín

Představivost nezná mezí,
přesvědčit se o tom můžete
v ústeckém muzeu na výstavě Kdo si hraje, nezlobí.
Ta představuje exponáty ústeckého Klubu plastikových
modelářů, jako například
válečná dioramata nebo
tažení Napoleona. Výstava
končí 22. listopadu. dam

míří do Domu kultury

Yvetta Simonová a Josef Zíma
s orchestrem Jiřího Sládka
vystoupí 15. října od 18:00
hodin ve velkém sále ústeckého Domu kultury. Vstupné je
120 korun. Přijďte si zazpívat
společně s nimi nestárnoucí
hity – Po starých zámeckých
schodech, Prstýnek z pohádky
Princezna se zlatou hvězdou,
Vackovu Cikánku či Zhasněte
lampiony. zu

Až do 13. října mohou zájemci ve vestibulu Domu kultury navštívit výstavu voskových figurín Katastrofy lidského těla. Vstupné je
od 30 do 60 korun. Na vlastní oči můžete spatřit lidi se dvěma hlavami, dvěma obličeji, čtyřma očima, několik siamských dvojčat
nebo muže s vlčím syndromem. Můžete se setkat s největším, nejmenším a nejtlustším člověkem naší planety. Ve všech případech
se jedná o figuríny osob, které skutečně žily. Je logické, že takto
postižené bytosti vzbuzovaly zájem ostatních lidí. Pokud pomineme jejich nesnadné zařazení se do společnosti, přitahovaly
pochopitelně také zájem vědců. Díky tomu můžeme i dnes spatřit
jejich fotografie a modely v různých muzeích celého světa. zt

Přijďte na výstavu
Drážďanský les
Zajímá vás umění? Tak to si
nenechte ujít výstavu v Galerii
Emila Filly. Až do 22. října tu můžete navštívit výstavní projekt
Dresden Wald/Drážďanský les.
Ta prezentuje současnou drážďanskou malířskou školu. zt

INZERCE

Chcete ve svém městě
konečně změnu?
Na velké problémy jsme připravili
jednoduchá a přímá řešení

Pavel Vodseďálek
Je členem dosavadního Zastupitelstva
statutárního města Ústí nad Labem. Pracuje
v dozorčích radách Severočeského divadla opery
a baletu a Dopravního podniku města Ústí nad
Labem. Je zastupitelem Ústeckého kraje, kde
zastává funkci předsedy výboru pro národnostní
menšiny ZÚK.
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Město musí vyřešit situaci kolem lokalit Předlice
a Mojžíř, ulice na Nivách, 1.máje a zastavit
hrozbu v některých možných oblastech, kde by mohl
podobný problém nastat. Ohrožené jsou některé
části Krásného Března, ale i Střekova. V ohrožených
lokalitách je třeba zvýšit dohled, nejen městské
a státní policie, ale i sociálních pracovníků. Je třeba
preventivně přijímat opatření, aby nemohlo dojít
k dalšímu ohrožení v dalších lokalitách. Protože
v městě je jen málo větších podniků, které by mohly
dotovat kulturu a sport, musí město tuto disproporci
suplovat svojí dotační politikou. Navíc samo musí
vytvořit funkční kolektiv odborníků, kteří dokážou
v daleko větší míře využívat dotačních titulů kraje,
ministerstev a Evropské unie nebo fondů Norska
a Švýcarska. Město se musí připravit na zavedení
integrovaného systému dopravy, který připravuje
Ústecký kraj.
Ing. Jaroslava Šamsová
Je členkou dosavadního Zastupitelstva
statutárního města Ústí nad Labem a členkou
Finančního výboru ZmÚ. Je také zastupitelkou
na Severní Terase.
Město musí hospodařit tak, aby postupně
snižovalo zadlužení z minulých let, ale také tak, aby
nebyl ohrožen řádný chod města a nebyl zastaven
potřebný rozvoj. Probíhající volební období takovou
zodpovědnou finanční politiku nastavilo. Po dlouhé
době se podařilo hospodařit v kladných číslech
a našly se prostředky na posílení některých dotačních
programů nebo na dotování zatím zanedbávaných
oblastí. Také je nezbytně nutná podpora takových

PaedDr. Květoslava Čelišová
JUDr. et. Mgr. Stanislav Körner

Ing. Jaroslava Šamsová

Pavel Vodseďálek

programů, které napomohou řešit nepříznivý trend
stoupající nezaměstnanosti. Město musí daleko
intenzivněji využívat různých dotací a k tomu musí
postavit silný tým odborníků.
František Minárik
Stávající zastupitel Zastupitelstva statutárního
města Ústí nad Labem, člen Komise a člen
Zastupitelstva obvodu Město- střed. Jednatel
neziskové organizace Via Europa z.s, která
má podobnou náplň jako Český červený kříž,
aktivně působili mimo jiné při povodni…
Město potřebuje výrazně posílit svoji podporu neziskovým organizacím v oblasti sociální a zdravotní.
Preventivní působení pomáhá předcházet nejedné
konfliktní situaci. Výraznou pozornost je třeba věnovat mladé generaci, a tady musí být navýšena podpora sportovní a zájmové činnosti. U seniorů bude
třeba zajistit potřebné služby v odpovídající cenové
relaci. Město musí najít správný vztah k univerzitě.
Naše město musí napomáhat dobudování kampusu
a vytvářet příznivé podmínky pro studující.

František Minárik

JUDr. et. Mgr. Stanislav Körner
Nová tvář mezi našimi kandidáty.
Jde o odborníka v několika oblastech.
Především v oblasti dopravy a to jak v investiční
části, tak v bezpečnosti silničního provozu.
Druhou oblastí jeho možného využití je prevence kriminality, má několikaletou zkušenost
z práce v probační a mediační oblasti.
Je členem Komise bezpečnostní
Město musí vyřešit otázku autobusového nádraží
a vytvořit systém záchytných parkovišť. Pro oba
projekty máme připraveny konkrétní návrhy.
Parkování ve většině sídlištních lokalit se stává
problémem, kritická je například situace na
sídlišti Pod Holoměří. I tady máme připraveno řešení.
Podporujeme urychlené otevření dálnice D8. Ačkoliv
investorem je stát hodláme důsledně připomínat jak
důležitým úkolem je dostavba nejen pro město, ale
i pro investice, které mohou napomoci řešit problém
vysoké nezaměstnanosti. Další oblastí působení
bude především prevence kriminality a řešení situace
v sociálně vyloučených lokalitách.

MC201489/4

PaedDr. Květoslava Čelišová
Je členkou dosavadního Zastupitelstva
statutárního města Ústí nad Labem, pracuje ve
školské komisi Rady MÚL, členkou Krajské rady
seniorů Ústeckého kraje a čestnou předsedkyní
Levicových klubů žen ČR. Dlouhou dobu pracovala jako poslankyně Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR.
Ráda by přispěla k zlepšení celkového obrazu města.
Ústí n.L. se musí stát skutečným „Hlavním městem
Ústeckého kraje“. Město musí v daleko větší míře
respektovat potřeby obyvatel. O velkých investicích
je třeba rozhodovat po rozsáhlém průzkumu mezi
lidmi a po řádném vyhodnocení skutečných potřeb.
Výběrová řízení musí být průhledná a informace
o jejich průběhu a výsledcích je třeba zveřejňovat
na webu města. Musí se zlepšit financování škol
a předškolních zařízení a bude třeba pokračovat v postupném zlepšování stavu školských budov a zařízení.
Město musí zlepšit svoji politiku směrem k starší, ale
i k mladé generaci, musí se vypořádat se sociálně
vyloučenými lokalitami a musí přijmout taková
opatření, aby byl chráněn majetek obyvatel i města,
aby bylo ve městě bezpečno a nebyl narušován klid.
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Svatomartinské se blíží

Nezapomeňte si v kalendáři červeně podtrhnout 11. listopad.
Ten den má svátek Martin a nějakého Martina máme ve svém
okolí asi každý, ale hlavně se budou otevírat Svatomartinská
vína. Tedy mladá letošní vína vyrobená z odrůd Müller Thurgau,
Veltlínské červené, Muškát moravský, Modrý Portugal nebo
Svatovavřinecké a posouzená odbornou komisí. Taková vína pak
smějí mít na etiketě zvláštní logo – stylizovanou postavu svatého
Martina na koni. Svatomartinské je poslem vín nového ročníku,
mladé svěží víno, kterým si milovníci vína krátí čas, než na jaře
vinaři stočí do lahví vína vyzrálá. Svatomartinská se poprvé
otevírají 11. 11. přesně v 11 hodin. V Ústí nad Labem můžete být
při tom na Lidickém náměstí a ochutnat vína hned od několika
vinařů z Čech i z Moravy. vv

Soutěž o sto piv vyvrcholí
na narozeninách Rychty
Soutěž o sto piv, kterou vyhlásil Pivovar a hotel Na Rychtě,
končí 10. října. Do té doby
můžete hlasovat na webu
restaurace o nejlepší fotku
Mazla na cestách. „Vyhlášení
se uskuteční 12. října na čtvrtých narozeninách Rychty,“
řekl spolumajitel restaurace
Martin Prachař.
A říjen v této restauraci
bude patřit jídlům ze zvěřiny
a lesních hub. zu

MC2014101/2
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Seriál: Ústecká Severočeská vědecká knihovna slaví příští rok kulatiny
tek zkušenosti. Výběrovým
řízením byla vybrána firma
Repam, která budovu více než
pět let rekonstruovala.
Postupně se zrekonstruované prostory začaly přetvářet na
knihovní a již během prázdnin
v roce 1993 se přestěhovalo hudební oddělení. V přízemí byla
vytvořena půjčovna beletrie
a populárně naučné literatury v krásném volném výběru
knih ve všech šesti místnostech. Čítárna novin a časopisů
se přestěhovala do suterénu
budovy. Její nabídka se ale zúžila jen na populární periodika
a denní tisk. Do zrekonstruované budovy se rovněž přestěhovalo ředitelství i odborná
knihovnická oddělení. Dětské
oddělení a čítárna se opět stěhovaly. Těmito „škatulata, hejbejte se“ se uvolnily prostory
v původní vile Carla Hermanna Wolfruma ve Velké Hradební 49. Mohlo se tak přistoupit

k budování vědecké
části. Po zkolaudování přístavby začala
16. září 1996 sloužit
čtenářům a uživatelům
nejen vědecká půjčovna
s velkým volným výběrem, ale
i všeobecná studovna v prvním
patře přístavby. Kvůli hudebninám a dvacetidílné hudební
encyklopedii ale čtenáři museli přecházet z Velké Hradební
do ulice W. Churchilla. opk

Hned po sametové revoluci
se i pro ústeckou knihovnu
otevřely „dveře“ s nabídkou
objektů, ve kterých by mohla
obohatit služby pro své čtenáře a uživatele. V lednu roku
1990 byla knihovně tehdejším
Občanským fórem nabídnuta
tři podlaží v bývalé budově
KV KSČ, kde mělo vzniknout
takzvané Evropské kulturní
centrum. Náklady na stavební úpravy by však byly příliš
vysoké, a tak knihovna místo
toho převzala v červnu budovu
bývalého Domu družby – vily
postavené ústeckým podnikatelem Hansem Weinmannem
v tehdejší Vladimirské, nyní
ulici W. Churchilla 3.
Její honosný interiér je
nádherně zdoben dřevěnými i mramorovými intarziemi
a celý je vkusně doladěn řezbářskými pracemi zasazenými do zdiva. I stropní podhledy jsou velice umně sladěny se

stavbou. K zajímavým prvkům
vily patří i parkety v hale, které jsou poskládané do geometrických tvarů.
Po malých úpravách interiéru otevřela 11. září 1990
knihovna v hale čítárnu novin
a časopisů.
Novým zřizovatelem se roku
1991 stalo ministerstvo kultury. S novým zřizovatelem se
začalo s kompletní rekonstrukcí. Vila byla zařazena mezi
ústecké památky, a proto se
k rekonstrukci hledala firma,
která má s opravami pamá-

O rybářích z Ústí

Divadelní soubory ze Stříbrnické slaví úspěchy

Rybaření je velice populární
sport, i když označení sport
je někdy zavádějící, protože
pro většinu rybářů je jejich
koníček spíše odpočinkem
a relaxací v každodenním
shonu. Všichni rybáři jsou
v České republice organizováni
v rybářských svazech. Jedna
místní organizace je i na Ústecku a má bezmála tři a půl tisíce
členů od nejmenších dětí až po
ty nejstarší rybáře a dokonce
i rybářky. V sídle naší organizace na Masarykově ulici kousek
pod stadionem se scházejí děti
ve dvou rybářských kroužcích,
další je aktivní v Chabařovicích. Podařilo se znovu obnovit
revír v Chlumci a zřídit nový
revír v Tisé. Informace získáte
na mocrsusti.cz. S rybářským
pozdravem Petrův zdar

Oba naše divadelní soubory
Základní školy Stříbrnická se
zapojily do projektu Školní
divadlo, který zastřešovala
organizace Alma Vis. Každý
soubor pilně nacvičoval svou
divadelní hru. Ve spolupráci
s výtvarným kroužkem byly
vytvořeny kulisy. Herci a většinou herečky kromě textu
rolí museli zvládnout i tanec
a zpěv. V rámci projektu nám

SC-341299/02

divadla opery a baletu Simona
Brázdová. Vyvrcholením
celého projektu byla pak
soutěžní přehlídka divadelních
souborů. Divadelní hry Ať žijí
duchové! a Skřítkové a zlobiví panáčci jsme převedli na
jevišti Severočeského divadla.
Pro nás všechny to byl velký
zážitek, obdrželi jsme cenu
za nejhezčí kulisy a výpravu.
ZŠ Stříbrnická

Na vše okolo rekonstrukce či modernizace svého domova
si půjčujte tam, kde je to pro vás opravdu výhodné.

WWW.RSTS.CZ
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Informace obsažené v tomto materiálu nejsou veřejným příslibem ani závaznou obchodní nabídkou.
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Jeden výherce může využívat služeb
ústecké knihovny bezplatně celý rok.
Otázka: Ve které knihovní budově
se nachází dětské oddělení
a všeobecná studovna?
Odpovědi posílejte na e-mail:
redakce@zitusti.cz do 25. října.
Výherce z minulého čísla: Š. Puchernová

INZERCE

Navíc s možností měnit výši splátek podle potřeby.

INZERCE

S OUT Ě Ž

Ústí nad Labem
Kateřina Gabajová
T: 604 265 726
E: kgabajova@obchod.rsts.cz

216/3.6.2014/4

Josef Kusebauch, jednatel MO ČRS ÚnL

do školy přicházela pomáhat s nácvikem pohybu na
jevišti baletka Severočeského

V příštím díle se podíváme za vznikem
sálu půdní vestavby a oddělením
anglické literatury.

15.08.14 14:56
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NÍ
PODZIMY

SLEV

33%

Manželé Marta a Oldřich Richterovi
jsou svoji už 60 let. Diamantovou svatbu
oslavili 2. října. Do dalších let společného
života přejí rodinnou pohodu a zdraví dcery
Martina a Vlasta s rodinami a ostatní příbuzní.

VÝROBA
MONTÁŽ
SERVIS

ŽALUZIE

Harmonogram svozu
objemného odpadu

21. 10.
Církvice

21. 10.
Růžový palouček 1500–1520
Dlouhá1530–1550
Vaňov: Pražská 1600–1620
Hostovice: Hospodářská,
u restaurace1630–1650
Skřivánek:
Hornická, parkoviště
u věžáků1700–1720

8. 10.
Pod tratí od Národního
odboje směrem na
Litoměřice, Kozinova,
Kramoly, Na Pile, Pionýrů,
Raisova, Střekovské
nábřeží, Sukova,
Těšínská, Tomáše ze
Štítného, Třebízského,
U Stanice, Varšavská
(mezi Národníhoodboje
a Žukovovou),
Železničářská

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

4. 11.
Žukovova,
u pošty1500–1520
Sebuzínská
u ul. Mečíkové 1530–1550
Církvice: náves 1600–1620
Sebuzínská, st. MHD
1625–1645
Novosedlické náměstí
1655–1715
Nová Ves:
točna MHD
1720–1740
Kojetice:
točna MHD
1745–1805
Olšinky: Vítězná,
u potravin1815–1835
Svádov: Vítězná,
u Štrympla1840–1900
18. 11.
Stříbrníky:
Jizerská1640–1700
Severní Terasa: Gagarinova
na parkovišti
1710–1730
18. 11.
Mojžíř: Hlavní, u restaurace
Na Růžku
1500–1520
Neštěmice: Opletalova,
u parkoviště1530–1550
Krásné Březno: Obvodová,
u garáží1600–1620
Svoz odpadu ze
zeleně ve vacích
Vaky pro podzimní svoz
se budou vydávat od 13.
do 17. října od 8 do 17:30
hod. ve sběrném dvoře
v Krásném Březně (vchod
z ul. Křižíkova). Svoz vaků
naplněných odpady ze zeleně bude proveden v jednotlivých městských obvodech
vdále uvedených termínech.
Vaky připravené kodvozu musí být přistaveny na
místě přístupném svozové
technice (u vozovky).

9. 10.
Střekov, nad tratí od
ul. Žukovova směrem na
LitoměřiceBarrandova,
Dobrovského, Karla IV.,
Kollárova, Máchova,
Kořenského, Myslbekova,
Purkyňova, Puškinova,
Riegrova, Rozkošná,
Šafaříkovonáměstí,
V Zeleni
13. 10.
Střekov, nad ul. KarlaIV.
směrem ke hradu
Ke Hradu, Ovčácká cesta,
Sokolská, Tolstého
14. 10.
Střekov, osada za hradem
Březová, Jasanová,
Koperníkova, Litoměřická,
Malířský koutek,
Na Čihadle, Na Zacházce,
Průchodní, Slunečná,
Svatojiřská, Topolová,
Tizianova, U Řeky,
V Ohybu
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, Wagnerova,
Zelené údolí, Zlatá stezka
(mezi Slunečnou a Jitřní)
16.10.
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, VPrůčelí, Zlatá stezka (mezi
Jitřní a točnou MHD)
20. 10.
Sebuzín

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.

23. 10.
Svádov – pravá strana
30. 10.
Kočkov, ul Kočovská a do
ní zaústěné ulice nad
sídlištěm Ke Kopečku,
Kočkovská, Lužická,
Průchozí, Severní, Slepá,
Úzká cesta
3. 11.
Meruňková, Ořechová,
Ovocná, Švestková,
Višňová, Stavbařů
4. 11.
Burianova, Herecká,
Maková, Marvanova,
Šípková, Voskovcova,
Werichova, Zvonková
5. 11.
Jana Zajíce, VKlidu, Větrná

www.lukyul.cz

Podlahové studio
s patnáctiletou tradicí
PACINA - PODLAHY s.r.o., Bozděchova 97/2, Ústí. n. L.
mobil: +420 603 232 972, e-mail: obchod@pacina.cz
Otevírací doba: Po–Pá 900–1700
www.pacina.cz

Rekonstruujete
byt, stavíte dům
a potřebujete
novou podlahu
nebo dveře?
Navštivte naše
podlahové
studio, kde Vám
nabídneme široký
výběr všech druhů
podlahových
materiálů
a interierových
dveří.

&
DVEŘE

6. 11.
Gagarinova, Glennova,
Oblá, Svojsíkova
10. 11.
Ladova, Pod Parkem,
Muchova, Sociální péče
11. 11
Jizerská, Šumavská,
Orlická
12. 11.
Br. Veverků, Na Louži,
Pincova, Pod Hůrkou,
Stříbrnická, Ve Strouze,
V Rokli, Na Návsi,
Na Vrstevnici
13. 11.
Brandtova, Ježkova,
Poláčkova
18. 11.
Krajní, Nad Točnou,
Oty Pavla, Pod
Rozhlednou, Šrámkova
19. 11.
Kmochova, Nad Březnem,
Rabasova, Výstupní
20. 11.
J. Plachty
24.11.
Hlavní, Horní, K Haldě,
Strážná, Vodařská, Žitná
25. 11.
Na Skalce, Peškova,
Picassova

BA2014/10

21. 10.
Stříbrníky:
Na Louži
1725–1745
Dobětice:
Rabasova1750–1810
Šrámkova1815–1835

ROLETY
SÍTĚ PROTI
HMYZU
MARKÝZY

MC201402/6

Svoz nebezpečného
odpadu

MC201406/6
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Francouzské přísloví: Přítel není ten, kdo tě polituje, ...

SC-341316/08
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ÚSTÍ JSTE VY

NASTAL ČAS VAŠÍ VOLBY
USTECKÉ FÓRUM OBČANŮ
SNÍŽÍME DAŇ Z NEMOVITOSTI
ZRUŠÍME POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD PRO DĚTI DO 18 LET
SNÍŽÍME POPLATEK ZA PSY
OTEVŘEME MĚSTSKÉ SADY A VENKOVNÍ PROSTRANSTVÍ SPOLKŮM A STUDENTŮM
OŽIVÍME CENTRUM MĚSTA A LABSKÉ NÁBŘEŽÍ
ZVEŘEJNÍME VŠECHNY DOKUMENTY MĚSTA NA INTERNETU
ZVÝŠÍME POČTY STRÁŽNÍKŮ
ROZŠÍŘÍME POHOTOVOST PRO ÚSTEČANY
ZAJISTÍME ČISTOTU MĚSTA A ROZVOJ ZELENĚ
ZŘÍDÍME ZIMNÍ KLUZIŠTĚ NA SEVERNÍ TERASE
ROZŠÍŘÍME POČET PARKOVACÍCH MÍST – EFEKTIVNĚ VYUŽIJEME PROLUKY NA SÍDLIŠTÍCH A VE MĚSTĚ
NEPŘIPUSTÍME ŽÁDNÉ DALŠÍ NEBEZPEČNÉ PRŮMYSLOVÉ PROVOZY NA ÚZEMÍ MĚSTA

O MĚSTĚ MUSÍTE ROZHODOVAT VY A NE STRANICKÉ CENTRÁLY Z PRAHY

PŘIJĎTE 10. A 11. ŘÍJNA K VOLBÁM

MC2014115/10

CHCEME:
ZLEPŠENÍ STAVU KOMUNIKACÍ VE MĚSTĚ
OMEZENÍ UBYTOVEN A ZŘÍZENÍ DOHLEDOVÉ SLUŽBY
SYSTÉM MĚSTSKÝCH REFEREND K ZÁVAŽNÝM PROBLÉMŮM MĚSTA
ČINOHERÁK ZPĚT NA STŘEKOV
ELEKTRONICKÉ AUKCE
TRANSPARENTNÍ GRANTY VYPRACOVANÉ ODBORNÍKY A NE POLITIKY
OTEVŘENÉ RADNICE

MC2014110/2

