zdarma
únor 2017
www.zitusti.cz
najdete nás i na

Dušan Salfický

Vzpomínám,
jak jsem si dal
vlastní gól
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Tip Petra
Kuneše
Konec února je dobrý
chytit
v Hraničáři
a začátek
března
v Činoherním studiu.
Hraničář po
zimní pauze už jede naplno
kino i koncerty. Dokument
David Bowie je…, film krále
amerického nezávislého
filmu Jima Jarmusche Paterson či koncert americké
písničkářky Aby Wolf jsou
toho důkazem. Činoherní
studio na ústeckém Střekově má na programu v pátek
3. března premiéru inscenace Lidojedi. Tu napsali jako
původně rozhlasovou hru
Petr Pýcha a Jaroslav Rudiš,
tedy autoři v Ústí oblíbené
hry Strange Love. Podle
autorů divadelní adaptace
půjde o žánr severské krimikomedie. Režíruje Natália
Deáková a vystupuje v ní téměř celý soubor ústeckého
Činoheráku. První repríza
bude v neděli 5. března.
Petr Kuneš, Činoherní studio

Zemřela hvězda
ústecké opery

Kam vyrazit na ústecku
Plesy v ústeckém Domě kultury
SZŠ Zubní technik
Obchodní akademie –
Přibylová
3/3		 Ples UJEP
4/3		 California Dream – show
10/3		 Gymnázium dr. Šmejkala
11/3		 SPŠ Resslova
17/3		 Rottenbornovi
závěrečný kurz
18/3		 Ples sportovců
24/3		 SPŠ Stavební
25/3		 Bál na kolejích
31/3		 4. Romský ples
17/2		
18/2		

Apollo music club
25/2		
11/3		
15/4		
20/5		
10/6		

Retrodiskotéka
Retrodiskotéka
Retrodiskotéka
Retrodiskotéka
Retrodiskotéka

Motoareál Chabařovice
25/2 2000 Hudební večer v Pivnici 13 –
BG BAZAR + Jam session
Ústecké podzemí
25/2 1100–1700 Tradiční masopust
22/4 1300–1900 Den otevřených
sklepů – Ze sklepa do
sklepa II. / degustace vín
Galerie Oko
do 11/3 Miroslav Habr a Zdeněk
Fišer – Čtyřma očima…
Dům kultury Ústí nad Labem
8/3 1900 Honza Nedvěd – koncert
15/3 1900	The Losers Cirque Company
22/3 1900 Vojtěch Dyk a B-Side Band
Tour 2017
1/4 2000 Sexy Ride Tour
pánská striptýzová formace
19/4 1900 Poslední recitál
Marty Kubišové
Národní dům Ústí nad Labem

8/4 1900 Swingová tančírna
10/4 2000 Paul Batto
22/4 2000 Stoletá diskotéka
Haška a Dostála
25/4 2000 James Harries
Skanzen Zubrnice

18/2		
8–9/4

Zubrnický masopust
Velikonoce ve skanzenu

Galerie Emila Filly, Armaturka
do 23/2 Objekt touhy
Činoherní studio
18/2 1700 Carlo Collodi: Pinocchio
20/2 1900 Karel František Tománek:
Pan Bílý, Zrzka a ti druzí
22/2 1900 Molière: Misantrop
24/2 1900 Obejvák, Wolfram Höll:
A pak
2/3 1100 Jaroslav Rudiš
a Petr Pýcha: Lidojedi
veřejná generálka
3/3 1900 Jaroslav Rudiš a Petr
Pýcha: Lidojedi / premiéra
Off program:
2/3 1800 Činoherácké entrée vol. 7:
Lidojedi / Hraničář
Hraničář
19/2 1700 Miloš Forman – 85 let
20/2 930 Pásmo filmů Hermíny
Týrlové – Ferda Mravenec
21/2 1800 Martin Loew: Kuba
24/2 2000 Aby Wolf
28/2 1930 Paterson
1/3 1900 Jessica Litwak – Každé duši
patří domov
28/3 1800 Ladislav Zibura –
Pěšky mezi buddhisty
a komunisty

Severočeská vědecká knihovna
CESTOVATELSKÉ BESEDY
21/2 1700 Kaňon Del Diablo 2016
W. Churchilla 3 / sál 3. patro
22/2 1700 Botswana
W. Churchilla 3 / sál 3. patro
AKCE PRO DĚTI
20/2 1600 Deskové hry s Piatnikem
W. Churchilla 3 / sál 3. patro
PŘEDNÁŠKY, BESEDY, DIVADLO, FILM
16/2 1800 Listování: Stop
Tomáš Poláček
23/2 1730 Čteme? Čteme!
W. Churchilla 3 / sál 3. patro
VÝSTAVY
do 4/4 Svět hor
Velká Hradební 49 / vstupní hala
do 29/3 Podstávkový dům v údolí
Ploučnice / Velká Hradební 49
Všeobecná studovna
do 28/2 Chile – země rozmanité
chuti / W. Churchilla 3 / OAL
do 14/3 Ručně paličkovaná krajka
W. Churchilla 3 / vitríny
do 28/2 Rohatá kniha
W. Churchilla 3 / vitríny
Muzeum
Akce
21/2 1700 „Cizí dům?“ s V. Vostřelovou
komentovaná prohlídka
25/2 1300 a 1500 „Nelítostný pravěk“
s J. Kropáčem
komentovaná prohlídka
28/2 1000–1600 Muzeum dětem
o jarních prázdninách
tvoření a soutěže
1/3 1000–1600 Dinosauří dílnička
interaktivní program pro děti
2/3 1000–1600 Muzeum dětem
o jarních prázdninách
tvoření a soutěže
3/3 1700 Setkání v prostoru
Výstavy
do 26/2 Počítačový dávnověk
do 24/2 Architektura
severozápadních Čech na
přelomu 19. a 20. století
19/2–18/6 Nelítostný pravěk

Severočeské divadlo

Ve věku 84 let zemřela dlouholetá sólistka ústecké opery
Květa Koníčková. Do povědomí se hluboce zapsala mnoha
nádhernými rolemi – například jako Mařenka (Prodaná
nevěsta), Rusalka, Vendulka
(Hubička), Kněžna (Čert
a Káča), Marie Stuartovna,
Tosca, Čo-Čo-San (Madame
Butterfly), Konstance (Únos
ze serailu), Zerbinetta (Ariadna na Naxu), Chytračka,
Taťána (Evžen Oněgin) nebo
jako nezapomenutelná Bess
(Porgy a Bess). lu
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16/2 2000 The Primitives Group
18/2 2000 Stoletá diskotéka Haška
a Dostála
21/2 2000 Will Wilde a host
Roosevelt Houserockers
25/2 2000 Fanfare Ciocarlia
27/2 2000 Femi Temowo Trio
1/3 2000 Robby Marshall Quartet
11/3 2000 Bonifanti
16/3 2000 Crystal Monee Hall Band
18/3		 Stoletá diskotéka
Haška a Dostála
22/3 2000 Libor Šmoldas
jazzový kytarista
23/3 2000 Hudba Praha Band
28/3 2000 Ida Zalewska
a Jakub Pluzek Duo
pocta Billie Holiday

17/2 1900 Giselle
18/2 1500 Brouk Pytlík
21/2 1900	Večer operetních melodií
23/2 1800 5. Benefiční koncert
„Zpíváme pro tebe“
24/2 1900 Smím prosit? / divadelní
představení, APP ART Praha
26/2 1700 Koňská opera
3/3 1900 Země úsměvů
5/3 1700 Sluha dvou pánů
Městské divadlo v Mostě
10/3 1900 Noc na Karlštejně
11/3 1700 Polovecké tance,
Šeherezáda
12/3 1500 O statečném Mikešovi
Divadlo Příbram

do 26/2 Exponát měsíce / česká
účtenka firmy Schicht z roku 1892
do 16/4 Cizí dům? Architektura českých
Němců 1848–1891
do 2/4 Archeologické nálezy
v kresbách L. Markse
do 23/4 Odneseno –
domov ve věcech
do 5/3 Petr Berounský –
Ženy jsou můj osud

únor 2017
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AN K ETA

Jaké má být
parkování v centru?

SLOU P E K

Zámek snad dostane i brány

Byl bych
ještě přísnější

Lukáš Vlček
26 let, vedoucí
Ústí nad Labem
Většina lidí, stejně jako já, parkuje
v obchodním centru u kostela.
Parkování je tam na 3 hodiny zdarma.
Po městě jsou pak místa, která jsou
placená, avšak za přijatelné peníze.
Vyhovuje mi tedy stávající systém.
Určitě nejsem pro modré zóny, které
jsou v Praze.
Karla Bambasová
25 let, student
Ústí nad Labem
Jediný štěstí je výhodné parkování
v nadzemních garážích v centru
města. Jinak je to bída.
Aleš Bárta
43 let, pokladní
Ústí nad Labem
Podle mého by auta ve středu města
neměla parkovat vůbec. Naše centrum
není tak veliké, a tak by bylo ideální
zajistit dostatek parkovacích míst na
okraji a z centra udělat pěší zónu.
Jiří Škoda
44 let, proděkan
Ústí nad Labem
Nejraději využívám parkoviště
pod nádražím, kde je relativně
volno, i když jsou parkovací místa
v obchodním centru zaplněná.

Areál zámku v Krásném Březně,
sousední kostel a velký park nejspíše bude chránit brána. Město
se nyní snaží získat příspěvek,
který by sloužil k opravě obvodové zdi a instalaci bran. Ty by
umožnily celý areál zamykat.
Po možnosti volají třeba zastupitelé Něštěmic, kteří si stěžují, že sem v nočních hodinách
chodí vandalové. Park by ale byl
chráněný i před zvířaty, která
ho mohou zničit. „Cílem je tuto
část města ochránit,“ uvedla
primátorka Věra Nechybová.
Hlavní brána bude vyplněna cihlami, omítnuta a natřena vápenným nátěrem. Malá

branka a brána pro automobily v jižní části budou opraveny
ve stejném duchu jako opěrná
zeď, kaverny budou vyplněny
čedičovými kameny kladenými do vápenocementového
lože, spárování bude provedeno také vápenocementovou
maltou. Dále budou na všech
třech místech instalovány kovové brány.
Předpokládané celkové náklady činí 330 tisíc korun.
Areál je zapsaný v Ústředním seznamu kulturních památek ČR od roku 1958. Kostel
i zámek v minulých letech prošly velkou rekonstrukcí. lu
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Velké pozdvižení
vyvolalo rozhodnutí, že se zdraží
podnikatelské
parkovací karty
v centru města. Slyšel jsem
i názor, jak tím není podporované zdravé podnikání
v centru města. Asi se to
nebude mnohým líbit, ale
nesouhlasím. Byl bych mnohem přísnější, podle mne
totiž zdražení jen podnikatelských karet nestačí.
V centru města je na ulicích, bez parkovacích domů,
něco přes 800 míst. Každý,
kdo se zde snaží zaparkovat, jistě ví, že najít volné
místo je tu takřka nemožné. Protože mnozí lidé prostě přijedou, ráno zaparkují a stojí zde celý den. Buď
s kartou, která je v přepočtu za den velmi levná, nebo
za 70 či 100 korun na den.
Tedy pokud zaplatí.
Osobně zastávám názor,
že ulice v centru města prostě na celodenní stání, s výjimkou lidí, kteří tu bydlí, určené nejsou. Parkovat
zde hodinu, dvě za běžnou
cenu, prosím. Kdo tu chce
stát celý den, samozřejmě
může, ale třeba za 50 korun
na hodinu. Pokud nezaplatí,
dostane pokutu a tu úřady
musí umět vymoci. Pokud
ne, budeme tu místa hledat
stále marně. Centrum města
zkrátka není nafukovací.
za redakci Vít Lukáš

INZERCE
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Nemocnice má
novou prádelnu

Ústí nad Labem – Krajská zdravotní
zrekonstruovala a zmodernizovala technické vybavení prádelny v Masarykově nemocnici. V roce 2016 se v ní vypralo
celkem 1235 tun prádla. Byla
pořízena kontinuální prací
linka, žehlicí linka, žehlicí
kabinetová souprava a dva
bubnové sušiče. Rekonstrukce
přesáhla 39,5 milionu korun.
V současnosti pere prádelna
nemocniční prádlo pro Masarykovu nemocnici a nemocnice v Mostě a Chomutově. lu

Požádejte o dotaci
na čerpadlo

Ústecko – Ústecký kraj připravuje vyhlášení další výzvy na výměnu zastaralých zdrojů tepla
na pevná paliva, takzvané kotlíkové dotace. Připraveno má být
přes 16 milionů korun. Výzva je
určena na výměnu stávajících
kotlů na pevná paliva s ručním
přikládáním pouze za tepelná
čerpadla nebo kotle spalující
výhradně biomasu. Vyhlášena
má být 24. února, žádosti se
začnou přijímat na začátku
dubna. V druhém pololetí kraj
chystá další zaměřenou i na
kotle na pevná paliva. zu

Zoo musela
schovat ptáky
Krásné Březno – Ústecká zoologická zahrada musela začít
chránit své opeřené chovance
před možností nákazou ptačí
chřipkou, která se v ČR objevila. Ptáky tak lidé nenajdou
ve venkovních voliérách, ale
jsou buď schovaní, nebo ve
vnitřních expozicích. Nejdůležitější je zamezit volně
žijícímu ptactvu v kontaktu
nejen s chovanými ptáky, ale
také s krmivem a vodou. „Toto
nařízení platí až do odvolání,
takže jak dlouho to bude trvat,
nikdo neví, ale minimálně měsíc po zlikvidování posledního
ohniska. Bohužel, ohniska
nákazy se stále objevují, a tím
se doba prodlužuje,“ řekl veterinář Václav Poživil. lu
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Pátrání po zmizelé dívce je marné
Ústí nad Labem – Již přes měsíc kriminalisté marně pátrají po dvanáctileté Ústečance Michaele
Patricii Muzikářové. Dívka se
ztratila nejspíše 11. ledna ráno,
možná již o den dříve večer. Její
matka ji začala pohřešovat ten
samý den navečer, kdy nahlásila zmizení policii.
Policisté vyslechli osoby z Míšina nejbližšího okolí. Situaci
zkomlikovala sebevražda přítele
matky dívky na Plzeňsku. I on
byl podle dostupných informací na výslechu na policii a mohl
být i jedním z podezřelých.
Proběhly rozsáhlé pátrací
akce v okolí bydliště, ale i v širším okolí. „Prohledávaly se skle-

py, půdní prostory, kontejnery
na komunální odpad, ale i další
možná místa, kde by případně
Míša mohla být. Při pátracích
akcích pomáhali nejenom naši
policejní speciálně vycvičení psi, ale i další speciálně vycvičení psi z organizací mimo

Soudy trestaly ústecké politiky
Ústí nad Labem – Hned třikrát soudy
v posledních týdnech potrestaly
komunální politiky. Dvakrát
za činnost spojenou s jejich
působením na radnicích, jeden
rozsudek se týká drog.
Podmíněný trest jeden a půl
roku s odkladem na tři roky si
vyslechl bývalý ústecký primátor Vít Mandík a exstarosta Severní Terasy, současný zastupitel Josef Macík. Případ souvisí
se zakázkou na společenskou
akci Vítání občánků. Zaplatit
mají i 100 tisíc korun. Politici

se odvolali. V případu měla být
stíhána i poslankyně Zuzana
Kailová, tu ale sněmovna nevydala. Případný soud ji čeká po
skončení mandátu.
Bývalá starostka, nyní zastupitelka ústeckého obvodu
Neštěmice Miloslava Válková
dostala podmíněný trest za to,
že změnila smlouvu na opravy
chodníků bez vědomí radních.
Do smlouvy sama vložila ustanovení, že pokud firma práce
během roku neudělá, radnice
jí zaplatí 10 procent z ceny.
Ústecký krajský soud pak potrestal zastupitele Trmic Marcela Cichého 7,5 lety do vězení za
prodej marihuany na Slovensko. Původně Cichý dostal podmínku, ale Vrchní soud tento
rozsudek zrušil. Celá transakce
se nakonec neuskutečnila. I zde
není rozsudek pravomocný. zu

policii. V tomto pátrání přišla
i pomoc od německých kolegů,
kdy policejní psovod z Policejního ředitelství Zwickau přijel
se svým speciálně vycvičeným
psem na vyhledávání osob. Poslední stopa, kterou pes vypracoval, byla cesta, kudy Míša
běžně chodila,“ uvedla mluvčí
policie Veronika Hyšplerová.
Kriminalisté se zaměřili i na
videozáznamy. Fotografie dívky se objevily i v ústecké MHD
a obchodních centrech. Objevilo se i několik set poznatků od
veřejnosti. Ne všechny seriózní.
„Jedna čtvrtina těchto poznatků
je od různých senzibilů a médií,“ dodala Hyšplerová. lu

Akcie hokeje
radní nechtějí
Ústí nad Labem – Ústečtí radní
odmítli nabídku společnosti
Palírna U Zeleného stromu na
odkup padesátiprocentního podílu ve společnosti Hokej Ústí
nad Labem. „Rada města byla
návrhem velmi překvapena,
protože se firma o této nabídce
nikdy zástupcům města ani
hokejového klubu nezmínila,“
uvedla mluvčí města Romana
Macová. Definitivní rozhodnutí
bude na zastupitelích, kterým
bude návrh s nesouhlasným
vyjádřením sportovní komise předložen. V lednu město
schválilo dotace pro podporu
ústeckých hokejistů. lu

Prodej jízdenek
u Hraničáře končí

Chtějí zabránit námraze
Ústí nad Labem – Dopravní podnik
města Ústí nad Labem společně
s Technickou univerzitou v Liberci vyvíjí mobilní zařízení pro
odstranění námrazy. Cílem projektu je vývoj metody a realizace zařízení pro odstraňování
námrazy na trolejích v městské
elektrické trakci, která nahradí
stávající chemické a tepelné
způsoby odmrazování.
„Předmětem výzkumu je vývoj a realizace mobilního zařízení využívající dynamiky
aktivních mechanických principů na odstraňování námrazy
z trolejového vedení v městské
trakci. Zařízení bude namontováno na určená drážní vozidla, jako další přídavné zařízení před stávající sběrače. Tato
vozidla pak budou projíždět
kritické úseky a odstraňovat

námrazu. Vytipované kritické
úseky budou vybaveny meteorologickým měřením s dálkovým přenosem dat, které bude
využito i v operativě dispečerů,“ řekl provozně technický
náměstek Jiří Randák.
Chemické způsoby pro odstranění námrazy jsou používány zejména ve velkých městech
a mají negativní ekologický dopad. Tepelné způsoby lze použít jen v omezeném rozsahu na
krátkých úsecích a jsou energeticky velmi náročné. Ruční
odstranění námrazy je možné
provádět jen při vypnutém trolejovém napětí bez dopravy
a tento způsob je velmi pomalý
a zdlouhavý. V Ústí nad Labem
je velká pravděpodobnost vzniku námrazy. Častá je například
v místech poblíž Labe. zu

Ústí nad Labem – Ústecký dopravní podnik od 1. března zavře
předprodej jízdenek u Hraničáře. Pro cestující bude
k dispozici jen zákaznické
centrum v Revoluční ulici.
U Hraničáře dopravní podnik
nainstaluje nový automat na
jízdenky, ve kterém bude možné platit bezkontaktní kartou.
„Zavedení automatů, kde lze
platit i platební kartou, navazuje na připravovanou verzi
elektronického odbavovacího
systému se zaměřením na co
největší komfort pro cestující
a zároveň jednoduchost systému s podporou nejmodernějších technologií,“ uvedl ředitel
Libor Turek. lu
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Ústí chce nalákat do města Teslu

Kraj dopravcům
přidá na platy

Ústí nad Labem – Dostat známého výrobce elektromobilů do Ústí nad Labem se v posledních týdnech snaží jak představitelé města, kraje, tak
i vláda. Společnost vizionáře Elona Muska oznámila, že se chystá postavit výrobní závod, který
by vozy, o něž je stále větší zájem, zásoboval
evropský trh. Ústecko má podle mnohých velké
předpoklady, proč by mohlo firmu zaujmout.
Všichni se shodují, že by to mohla být klíčová
investice, která by mohla znamenat pro region
obrovský přínos.
Již v lednu se kvůli Tesle setkali na radnici
zástupci města, univerzity a dalších institucí,
aby projednali možnosti. V únoru se má konat
setkání další. „Je to obrovská šance, na kterou
musíme být připraveni. Snažíme se, aby na setkání přijel i zástupce Tesly. Doufáme, že se to
povede,“ uvedla primátorka Věra Nechybová.
Podobně mluví i náměstek hejtmana Ústeckého kraje Jaroslav Foldyna, který má na starosti
komunikaci s ministry a vládními agenturami.
„Intenzivně se jedná. Získat takovouto investici
je pro nás klíčové,“ uvedl.

Ústí nad Labem – Ústecký kraj dá
autobusovým dopravcům peníze na růst platů řidičů, který
nařizuje zákon. Jednat s firmami bude jednotlivě a vycházet
bude z podkladů, které dostal.
„Máme podklady od dopravců
a po doladění detailů začneme
připravovat dodatky smluv,“
uvedl náměstek hejtmana
Jaroslav Komínek. S dopravci
vedl kraj individuální jednání
o možném uzavření dodatků.
Ty jsou ovšem podle zákona
možné pouze v maximální
částce 5,7 milionu korun u jedné stávající smlouvy. lu

Mládek připustil jednání
I ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek v médiích připustil, že s Teslou probíhá „vzájemné
očichávání“.
Podle mnohých ve prospěch Ústí nad Labem
hraje několik faktorů. Leží ve středu Evropy
a Česká republika patří k jedněm z největších
výrobců automobilů na světě na přepočet obyvatel. Již stojí dálnice, která vede nejen do Prahy,
ale město spojuje i s Berlínem, tedy klíčovým ně-

Vizualizace zveřejněná Martinem Hausenblasem

meckým trhem. Nejdůležitější je podle zastupitele Martina Hausenblase, který nápad dlouhodobě prosazuje, blízkost zdroje lithia na Cínovci
u Teplic. To je zásadní pro články elektromobilů.
„Mohlo by se na místě zpracovat a využít,“ uvedl
před nedávnem na jednání zastupitelstva.
Lithium
Na Cínovci je podle odhadů plných šest procent
světových zásob lithia, ložisko je největší
v Evropě. Těžbu zde z písků z bývalé těžby
plánuje společnost Cínovecká deponie. Možnost
hlubinné těžby zkoumá společnost Geomet.
V Dubí, na jehož katastru ložisko leží, radnice
proti záměru není.
Pro Teslu se u Ústí nachází i vhodný pozemek
v místech, kde stávala Tlaková plynárna Užín. Jde
o zasažené území, které by mohlo najít využití.
Primátorka Nechybová upozorňuje, že pozemky
jsou v privátních rukách. „Jsou zde tři vlastníci.
S těmi by bylo třeba se dohodnout,“ uvedla. lu

Větruši pronajmou
až do roku 2032
Ústí nad Labem – Město pronajme
areál Větruše společnosti
EkofinPC, která provozuje
vedlejší hotel, a to až do roku
2032. Firma si k tomu vezme
i vyhlídkovou věž, kterou nyní
provozují Městské služby.
Musí ji nechat přístupnou ve
stejném režimu a maximálně
za cenu, jaká je nyní. Údajně
uvažuje, že by za vstup dokonce nic nevybírala. lu

INZERCE

Radní zamíchali
strukturou magistrátu

oddělení koncepcí. Důvodem
je posílení výkonné složky
činností, zejména proaktivní politiky v oblasti regenerace brownfields, jezera Milada
a dalších rozvojových aktivit.
Některá naopak zanikla.
V kanceláři primátorky je zrušeno tiskové oddělení včetně pozice vedoucího oddělení a nahrazeno je místem pro
tiskového referenta. Existovat
přestane oddělení mimořádných situací se dvěma zaměstnanci. Jeden pracovník přejde
pod oddělení vodního hospodářství a druhý bude jako referent krizového řízení spadat
přímo pod primátorku města.
O dva úředníky posílí finanční odbor na agendě inkasního
oddělení. Na odboru dopravy
a majetku je schváleno posílení oddělení údržby majetku
zřízením pozice technika. zu

V roce 2017 otevíráme novou výrobní halu.
Přijímáme nové kolegy a kolegyně na pozici

OPERÁTOR/KA VE VÝROBĚ
na nové projekty

Nabízíme:
- jazykové kurzy
- náborový příspěvek
- odměny
- motivační programy
- stravenky
- Týden dovolené navíc

Požadujeme:
- práce na směny
- samostatnost
- pečlivost
- zodpovědnost

Kontaktujte nás:

nabory.akk@autokabel.com
tel:417 719 318 nebo vyplňte dotazník na recepci

Auto-Kabel Krupka s.r.o., Pod Dolní drahou 87, Krupka
2017127

Ústí nad Labem – Struktura ústeckého magistrátu se od března
mírně změní. Radní si od změn
slibují zefektivnění práce úřadu. Po změně bude na ústecké
radnici celkem 409 tabulkových míst.
V 1. fázi magistrát zřídil odbor
přestupků v dopravě. Magistrát
řeší kromě přestupků v dopravě
i další přestupky, z nichž největší množství je soustředěno do
oddělení přestupků na odboru
kontroly. „Ve 2. fázi organizačních změn je tedy vytvořen jeden přestupkový odbor, kde se
bude řešit většina přestupků,
což znamená přesun přestupkového oddělení z odboru kontroly
na odbor přestupků v dopravě
s tím, že tento odbor bude přejmenován na odbor přestupkových agend,“ uvedla mluvčí
města Romana Macová.
Vzniklo několik nových oddělení. Na odboru sociálních
věcí s názvem oddělení náhradní rodinné péče se samostatným vedoucím oddělení.
Dalším je pak oddělení městského architekta. Oddělení
koncepcí a proinvestorské politiky byla spojena do jednoho

5

Z P R Á VY

více na www.zitusti.cz

Slon Hugo
pomůže hasičům

Alej v Klíšské potřebuje obnovu

Ústecký kraj – Hasiči
v Ústeckém kraji
mají nového
maskota, slona
Huga. Je postavou
pohádky O malém
velkém slonovi.
Hugo ale není jen maskot, byť
krásně ztvárněný ústeckou
výtvarnicí Lenkou Procházkovou. Je to preventivně výchovný – vzdělávací projekt, který
je zaměřen na cílovou skupinu
nejmenších dětí, to znamená
na mateřské školy a 1. stupeň
základních škol. V tomto věku
se začíná s výchovou dětí
v problematice požární ochrany a ochrany obyvatelstva.
Hasičský záchranný sbor se
odpovídajícím způsobem snaží
děti v této věkové kategorii
ovlivňovat směrem k zabránění rizikového chování. zu

Ústí nad Labem – Město podá
žádost na Nadaci ČEZ o příspěvek na revitalizaci stromořadí
v ulici Klíšská. Podle průzkumu městského dendrologa je
alej ve velmi špatném stavu.
Jde o stromořadí podél pavlačových domů v sousedství
Kauflandu.
Původně se jednalo asi
o stromořadí sakur, z nichž
zbylo pouze několik jedinců
ve velmi špatném zdravotním
stavu. Následně došlo k dosadbě lip a javoru klenu v různých
kultivarech. Ani jedna dosadba nebyla koncepčně dotáhnuta do konce. Ve výsadbě se pak
nachází i několik jedinců jeřábu a jasanu. Celý porost působí neuceleným dojmem.
Podle náměstka primátora Pavla Dufka by zde radnice
ráda vysázela 21 javorů klen.
Ten je nenáročný na teplo,
světlo a zasolení a v tomto pro-

Kormorán se
zalknul candátem

Střekov – Neobvyklý pohled
čekal začátkem února ústecké
strážníky, když je lidé zavolali
do Sebuzínské ulici v mrtvému
opeřenci, který plaval v Labi.
Zjistili, že jde o kormorána,
který přecenil svůj apetit.
Ulovil dravého candáta, ale
přecenil své síly. Ryba byla tak
velká, že se zadusil. Nakonec
putoval do kafilérie. lu

storu se mu daří. Koruna je
rozložitá, po výsadbě bude potřeba provádět výchovný řez
s důrazem na zvýšení a tvarování korun.

Jízdné nad 70 let chtějí zdarma
Ústí nad Labem – V čele Krajské
rady seniorů stane v příštích
čtyřech letech Alois Malý,
který post zastával i v minulém období. Více než stovka
delegátů z celého kraje nejprve zvolila sedmnáctičlennou
krajskou radu. Volba předsedy,
kterého volá rada ze svého
čela, byla tajná. Kromě Aloise
Malého, který dostal devět hlasů, kandidoval Zdeněk Balcar
a Vilma Svobodová.
Hlavní úkoly rady ve volebním období vyplynou až z květnového sjezdu Svazu seniorů
ČR. „Jedním z mých cílů je, aby

Ústecký kraj pro seniory nad
70 let a tělesně postižené udělal v celém kraji dopravu zdarma,“ uvedl Malý. Ta by se měla
týkat zelených krajských autobusů a vlaků, které kraj objednává. lu

Cena nové aleje bude 167 tisíc
korun. „Z nadace můžeme dostat maximálně 150 tisíc. Město by zbylé prostředky uhradilo ze svého,“ uvedl Dufek. lu

Labská stezka
má cenu
Ústí nad Labem – Třetí místo
v prestižní soutěži Velká cena
cestovního ruchu získala
v kategorii Nejlepší turistický produkt Labská stezka.
Na území Ústeckého kraje
prochází destinacemi České
středohoří a České Švýcarsko
v délce 96 kilometrů a tento
úsek je považován díky přírodním scenériím Porty Bohemiky
a kaňonu Labských pískovců
mezi nejkrásnější. Vyhlášení
se konalo v rámci veletrhu
GO/Regiontour 2017 na brněnském výstavišti. zu

Změny v platbách za parkování vozidel na místních komunikacích
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parkovacího místa mělo vybrat minimálně
70 Kč za den, při obměně parkujících vozidel až 110 Kč za den.
Městské služby Ústí nad Labem na základě požadavku vedení města navrhly
několik opatření, jejichž cílem je zvýšení efektivity výběru parkovného a zkrácení průměrné doby pobytu vozidla na
parkovišti, což umožní zaparkovat více
řidičům. Rada města je schválila s platností od 1. února 2017. Jedná se zejména
o výběr plateb za parkování na místních
komunikacích bez DPH, což umožní zvýšit
příjmy města i bez navýšení cen parkovného. Této změny si mohli řidiči povšimnout například na platebních dokladech,
které jim vyjíždějí po zaplacení z parkovacích automatů. Jednou z podmínek pro
výběr plateb bez DPH je regulace provozu
na parkovištích, která podpoří dostatečně
rychlou obměnu parkujících vozidel. Proto byly zrušeny „celoplošné karty“, které
svému držiteli umožňovaly parkování na

všech veřejných parkovištích po neomezeně dlouhou dobu. Celodenní parkování
v kterékoli ulici ve městě tak vyšlo držitele karty na 15 Kč. V loňském roce bylo
prodáno 234 „celoplošných karet“. Nově
je za 10 tisíc Kč na rok v prodeji „předplatitelská karta“, umožňující parkování firemního vozidla jen v blízkosti sídla nebo
provozovny firmy. Beze změny zůstávají „rezidentní karty“, které umožňují za
zvýhodněnou cenu parkování lidem, kteří
v centru města bydlí.
Další změnou je zvýšení ceny za parkování z 5 korun na 10 korun za hodinu na
velmi využívaném parkovišti u Vladimíru, což je cena platná na většině ostatních
parkovišť ve městě.
Městské služby budou dopad provedených změn na parkování ve městě sledovat a vyhodnocovat a o výsledcích informovat vedení města s cílem dále zlepšovat
fungování systému parkování na místních
komunikacích. pr

MC2017107

V centru města Ústí nad Labem a v přilehlém okolí je na ulicích pro řidiče k dispozici celkem 835 parkovacích míst na 28
veřejných parkovištích. Parkoviště jsou
většinu dne plná, řidiči často nemohou
najít volné místo. Městské služby Ústí nad
Labem, které tato parkoviště spravují,
v loňském roce na parkovném vybraly
6,73 milionu korun. „Oproti roku 2015 se
výběr parkovného zvýšil zhruba o deset
procent. Zřejmě se zde projevilo zvýšení
počtu kontrol placení parkovného, které
provádí městská policie. Příznivý vliv jistě
také mělo pořízení pěti nových parkovacích automatů, které jsou výrazně méně
poruchové, a snižují tak ztráty ve výběru
parkovného,“ uvedl ředitel Městských
služeb Miroslav Harciník.
Přesto jsou podle jeho názoru v možnostech výběru velké rezervy. V roce 2016
se z jednoho parkovacího místa průměrně vybralo 24 korun za den. Za předpokladu celodenního obsazení by se z jednoho

únor 2017
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Pacientům vnášíme do života pozitivního ducha

Jak jste se dostala k práci zdravotní
sestry, která poskytuje zdravotní
domácí péči?
Jsem vystudovaná zdravotní sestra. Pracovala jsem jak v nemocnici, tak v soukromé
praxi i v domově důchodců, ale stále to nebylo to ono. Chtěla jsem nějakou práci, kde
bych měla větší svobodu. Po mateřské jsem
proto nastoupila do agentury domácí péče.

Jaký je váš nejčastější pacient?
Většinou jsou to starší lidé, kteří jsou
nějakým způsobem limitovaní. Mají třeba
hole a nemohou docházet na rehabilitaci.
Nebo potřebují dohled nad léky či pomoc
s aplikací inzulinu. Hodně jsou to klienti
po mozkové příhodě. To jsou většinou
muži středního věku. Jde o to, aby se
nezhoršoval jejich stav. Je to velmi tvrdá
práce, jak pro klienta, tak pro terapeuta.

Jak velká je to změna, v čem se to liší od
nemocnice nebo domova pro seniory?
Liší se to hodně, v podstatě se to nedá
srovnat. Největší rozdíl je ve svobodě času,
kdy si ho organizuji sama a práci si také
sama řídím. Když pracujete v nemocnici či
ambulanci, tak je režim jasně daný, ráno
přijdete, musíte poskytnout nějakou péči,
splnit administrativu a odpoledne jdete
domů. Tady dostanete plán a pacienty, které
musíte navštívit. Zorganizuji si to, zavolám
klientům a domluvíme se, kdy přijdu.
Jak práce probíhá, přijedete domů
k pacientovi a děláte co?
Záleží na tom, jaký výkon musíte udělat.
Poskytujeme zdravotní péči v domácím
prostředí, tedy vše, co dělají sestřičky
v nemocnici či nějaké ordinaci, my jsme
schopni zajistit doma. Jedná se o injekce, pravidelné léky, provádíme převazy,
ošetřujeme stomie nebo děláme rehabilitace a následnou péči. Záleží na tom, co
je potřeba, a od toho se vše odvíjí. Když
pacient potřebuje inzulin, přijedu, podám
mu ho a odjedu. Když děláte rehabilitaci,
trávíte zde samozřejmě mnohem více
času. Ta může být i hodinová.
Jaké je to, nemít za sebou lékaře?
Člověk musí být trochu od rány a hlavně
se nebát. A samozřejmě mít dostatečnou
odbornost, abyste byli schopni správně
reagovat na každou situaci, která nastane. Výhodou ale je, že se klientovi
můžete věnovat individuálně. Není to jako
v ordinaci, kdy pacienti přijdou na injekci
a stojí tam v řadě a jde to jeden, druhý,
třetí. Máte čas si s klientem promluvit,
zjistit, co ho trápí, co mu vyhovuje a co
ne. A jsem schopná pracovat s časem,
který mu můžu věnovat.
Vaší specializací je rehabilitace.
Co s pacienty děláte?
Záleží na možnostech klienta a na tom,
jaký má problém. Když je po úraze a potřebuje rozcvičit zápěstí, tak se cvičí v sedě.
Ale máme i klienty po mozkové příhodě,
kde se musíte věnovat celému tělu, případně postižené části, například pravé straně
těla. Ale dělám s klienty i mentální cviky
na osvěžení paměti. S jinými se soustředíme na návrat jemné motoriky. To pak
s nimi motáte ponožky nebo přebíráte zrní.

Ale máte s nimi asi jiný vztah, než
kdyby byli v nemocnici.
Je tam větší důvěra, protože pokud k pacientovi docházíte dlouhodobě, vybuduje si
k vám vztah. Je pak schopen se vám svěřit
a vy proniknete do jeho bolístek. Pak
dokážete mnohem lépe reagovat na jeho
potřeby. Je to o osobním přístupu, který
podle mne v nemocnici trochu chybí. Tam
je kladený důraz na počet výkonů a na
pacienta není pak čas.
Můžete ho přátelsky povzbudit?
Samozřejmě se stává, že přijdete a ten
člověk není příliš naladěný. Třeba má ten
den bolesti a necítí se dobře. Musíte ho
proto motivovat k tomu, aby něco dělal.
A když to bolí, tak mu vysvětlíte, že je to
dobře. Protože cítí, že tam něco je. V drtivé většině jsou to velmi příjemné návštěvy. Mám jen hrstku lidí, kteří dokáží být
nerudní, ale to dokážete v jejich stavu
pochopit. Většinou se klienti na vás těší.
Jsou to často lidé, kteří jsou na nás závislí.
Nemají příbuzné a jsou sami. Vše nahrazujeme my.
Jak je taková práce psychicky náročná?
Záleží na vašem naturelu. Pro mne je to
velmi pozitivní činnost. Jste člověk, který
klientovi dělá dobře. Převážete mu nohu,
která ho pak tolik nebolí. Nebo si s ním
zacvičíte, a on se pak cítí lépe nebo vidí
pokrok ve svém stavu. Samozřejmě jsou
zde i věci, které vás skličují, například
nemocné děti nebo umírající pacienti. To
není nic veselého. Ale není to práce, která
by vás nějak duševně odrovnala. Všem klientům do jejich života vnášíte pozitivního
ducha, proto se na této práci dá vždy najít
mnoho dobrého.

Co musí zájemkyně o takovou práci
splňovat?
Musí být vystudovaná zdravotní sestra.
Musí mít splněnou akreditaci, která je
požadovaná ministerstvem. My jsme
schopni jí zajistit praxi, pokud by si to
chtěla vyzkoušet v terénu. Musí být zdatná ve výkonech, které provádí, protože
jste v terénu sami. Pokud je dívka po
škole, je ambiciózní a věří si, není jediný
důvod, proč by to nemohla zkusit. V této
práci nejste jenom jedna z davu sester, ale
individualita. To je motivace jak odborně
růst a vzdělávat se.
Mluvila jsme o akreditacích. Tedy
nestačí jen vystudovat?
Akreditace jsou body za odbornost.
Musíte mít například zkušenost s tím, jak
se hojí rány. Na to je specializovaný kurz,
který je ohodnocený nějakými kredity.
Vy musíte nasbírat určitý počet těchto
kreditů, a pak jste hotová sestra. Jde to
dělat i po škole, protože my jí zde uděláme
prostor, aby si akreditace udělala. Může
jít na kurzy, některé věci se dají studovat
po internetu. Ale na druhou stranu platí,
pokud má nějaké sestra několikaletou
praxi v nemocnici, má lepší výchozí
pozici. Možné jsou obě cesty. Nová sestra,
která k nám nastoupí, samozřejmě nesedne do auta a hned nevyrazí za pacienty.
Dostane takzvaného mentora a jezdí s nějakou zkušenou sestrou, která jí vše ukáže
a v praxi vysvětlí specifika této práce.
Říkala jste jezdí. To asi znamená umět
a hlavně nebát se řídit?
To určitě, protože za klienty jezdíte každý
den. Buď vlastním, nebo firemním autem.
Máme ale i firemní řidiče – profesionály
pro případ, že si někdo na nějakou cestu
netroufne. Když bude zima jako letos,
kdy bude hustě sněžit a vy máte pacienta
třeba v Petrovicích, tak lze využít i této
možnosti. Protože klient vás potřebuje
a vy k němu nějak dojet musíte.
S kolegyněmi se asi dokážete zastoupit.
Ano, pokud někdo třeba onemocní, tak
se dokážeme navzájem vykrývat, protože
péči musíme poskytnout. Zdravotních
sester je nedostatek v celé České republice a projevuje se to i u nás. Proto bychom
nějaké nové šikovné kolegyně uvítali.
Myslím si, že každému, kdo je trochu
nadšený pro věc, se musí tato práce líbit.
Je to pestrá práce, ve které nechybí trochu
vzrušení. A zároveň velmi pozitivní, protože pomáháte lidem, kteří to potřebují
a kteří se těší z vaší přítomnosti. pr
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Věra Kosová pracovala několik let jako
zdravotní sestra v nemocnici, ordinaci
i domově pro seniory. Nyní působí v agentuře Acme a poskytuje zdravotní domácí
péči. Vykonává tak dále práci zdravotní
sestry, ale u pacientů doma. Podle ní se
její nynější práce nedá s předchozími
zkušenostmi vůbec srovnávat.
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Vzpomínám, jak jsem si dal
Hokej se v Ústí nad
Labem hraje již 70 let
a tým to před několika dny náležitě oslavil
zápasem hvězd, na
který přijeli mnozí
známí čeští hráči
a pak ti, co hájili barvy Slovanu. Jedním
z nich byl i brankář
Dušan Salfický. Ten
jako úspěšný reprezentant ČR nakonec
stanul na červené
straně českých hvězd.
Na své působení
v Ústí nad Labem
vzpomíná a jako manažer pardubického
hokeje s týmem stále
spolupracuje.
vít lukáš

Ústeckému hokeji je 70 let.
Před několika lety jste ve
Slovanu působil. Jak na tu
dobu vzpomínáte?
Vzpomínám na ni moc rád, jelikož se tu sešla výborná parta
hráčů, trenérů a realizačního
týmu.
Jaká byla vaše cesta do Slovanu a proč zrovna do Ústí?
Já měl domluvené angažmá
v Rusku a čekal jen na podpis
smlouvy. Bohužel než k němu
došlo, tak se v Nižním Novgorodu vyměnilo vedení a to
podepsalo jiného brankáře.
Tak jsem v květnu hledal jinde,
oslovilo mě Ústí a já na jejich
nabídku kývl.
Co se vám zde nejvíce vrylo
do paměti – jací spoluhráči
nebo jaká historka?
My měli opravdu skvělou
partu, tak říct jen někoho by
nebylo správné. Jedno jméno
řeknu. Miloš Hořava. Za mě super trenér. A historka? Asi můj
vlastní gól doma s Jihlavou.
A jak hodnotíte úroveň tehdejšího týmu a diváky?
Na první ligu jsme měli silný
8

tým a pod M. Hořavou hráli
i kvalitní hokej. Škoda, že
se nepovedlo uspět v baráži
a vrátit se do extraligy. Diváci,
co chodili, byli skvělí.
Ústí nemá jako město dobrou
pověst, ale bylo něco, co se
vám ve městě nebo jeho okolí
líbilo?
Každé město má své plusy
a mínusy. Já si nemůžu na nic
stěžovat. Moc rád jsem jezdil
na hrad Střekov.
A naopak co nelíbilo? Nemusíte nás šetřit…
Já vás šetřit nebudu, ale ani
si nebudu na nic stěžovat.
Jak jsem řekl, každé město si
nese nějaký ten problém a mě
osobně nijak neomezoval, tak
si nemám na co stěžovat.
A co po konci vašeho angažmá,
dostal jste se někdy do Ústí?
Byl jsem tam párkrát na hoke-

ji, když za Slovan nastupovali
mladí kluci z Pardubic.
Sledujete stále výsledky
Slovanu a to, co se v Ústí děje
kolem hokeje – jeho problémy
a úspěchy?
Samozřejmě sleduji. I se současným vedením hokeje jsem
v kontaktu. Stále totiž se Slovanem spolupracujeme, co se
týče hráčského využití kluků
z našeho klubu. A stále tu hrají
někteří kluci, co jsem se s nimi
potkal ještě na ledě.
Nově jste se stal generálním
manažerem Pardubic. Dají
se podmínky tam a ústecké
vůbec srovnávat?
Je to o lidech, co to dělají. Někdy nepotřebujete mít super
zázemí, když jste v kolektivu
lidí co svoji práci dělají naplno
a s láskou. Samozřejmě že je
potřeba nějaká kvalita, abyste to mohli dělat na nějaké

úrovni. Zázemí je v Pardubicích o něco lepší, ale je to dané
prostorami v aréně.
Jaké jsou vaše cíle na nové
pozici?
V první řadě stabilizace kádru
a s ním i související záchrana
extraligy v Pardubicích. Pak
MO J E NE J

barva: modrá
jídlo:
segedínský guláš
hudba:
Michael Jackson
číslo: 7
politik: nemám
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vlastní gól

P RO F IL

vybudovat v horizontu 3–4 let
zdravé jádro týmu. A v neposlední řadě je to i ve spolupráci s hlavním akcionářem
finanční stabilita klubu.
Vrátím se k vašim začátkům.
Jak se stalo, že se Dušan Salfický začal věnovat hokeji,
a jak, že bude v bráně?
V pěti letech mě taťka odvedl
na zimák a já začal hrát hokej.
Proč jsem byl v bráně, nevím.
Ale snažili se mi to vysvětlit
tím, že jsem špatně bruslil. Ale
jelikož z vlastní zkušenosti
vím, že gólmani jsou nejlepší
bruslaři, to nebude pravda. :-)

Dušan Salfický

Kdy přišla ta šance nebo
rozhodnutí, že budete
profesionální hokejista?
V 18 letech mě trenéři p. Paleček a p. Martinec dali do brány
za Áčko a já tenkrát podepsal
svou první smlouvu. Tak tam
to asi začalo.
Kromě Ústí jste hrál v Pardubicích, Plzni, v Rusku a dalších místech. Které místo
nebo klub je vaše srdcová
záležitost a proč?
Těžká otázka. Jako pardubák
je to jasné. Pardubice. Ale
Plzeň je mým druhým hokejovým domovem. Tam jsem
začal opravdu svou kariéru.
A pak nezapomenu na sezonu
v Nižním Novgorodu – skvělý,
úžasní lidé. Cítil jsem se tam
moc dobře.
S reprezentací jste získal několik medailí, na co vzpomínáte nejvíce a jaká medaile
nebo titul je pro vás ta top?
Na návraty z úspěšných mistrovství světa. Praha, Staromák
a oslavy. To ve vás zůstane
navždy. Ale medaile je pro mě
nejcennější bronzová, kterou

jsme získali s Plzní. Tam jsem
stál v bráně od začátku do
konce. Tak proto.
Před několika lety jste se začal věnovat komunální a nyní
i krajské politice. Proč?
Chtěl jsem pomoci hokeji.
V Pardubicích se mluvilo o tom,
že město není hokeji nakloněno, jak by bylo potřeba. Tak
jsem chtěl pomoci v narovnání
vztahů. Ale z vlastní zkušenosti teď už vím, že hokejem
v Pardubicích žije každý. A že
má někdy odlišný politický
názor? Je to o komunikaci.
V Ústí se velmi diskutuje potřeba široké podpory komu-

nální politiky sportu. Je to
v Pardubicích podobné a jak
zde ta podpora probíhá?
Je to všude stejné. Bez podpory
města se obejde málokterý
sport. Hala je v majetku města,
tak už jen proto musíte spoléhat na vzájemnou komunikaci.
U nás je to samozřejmě formou
dotací. Ale to je určitě podobné ve většině měst a klubech.
Protože stále v hokeji působíte a znáte situaci českého hokeje, má stále šanci udržet se
na špičce? A co k tomu podle
vás potřebuje?
Šance je vždycky. Za mě?
Chybí trenéři v mládeži.
Musíme se zaměřit na jejich

Dušan Salfický se narodil v roce
1972. Je bývalý český hokejový
brankář, nyní je manažer HC Dynamo
Pardubice, od roku 2016 zastupitel
Pardubického kraje, od roku 2014
města Pardubic, člen hnutí ANO 2011.
Začínal s hokejem v Pardubicích, kde
dostal již v 18 letech první šanci. Na
sezónu 1992–1993 přestoupil do
Tábora. Avšak v půli sezóny si zranil
koleno. V roce 1997 přestoupil do
Plzně. Zde se stal jedničkou týmu.
První vystoupení v roli náhradníka na
mistrovství světa si odbyl v roce 2000,
následující rok byl opět nominován
jako dvojka. Po oba dva roky slavil
s českou reprezentací zlatou medaili.
V roce 2002 mu již takové štěstí
nepřálo. Na šampionátech se na něj
zaměřili skauti z New Yorku Islanders
a téhož roku byl draftován. Avšak
v zámořských farmách se mu nedařilo,
a tak se vydal do Ruska, kde vystřídal
3 týmy. Po zranění Dominika Haška
na zimních olympijských hrách 2006
byl povolán do týmu reprezentace
jako náhradník. V Ústí působil v letech
2008 až 2010.

vzdělávání. A pak chybí děti. Je
jich málo. Zlepšit a zdokonalit
nábor. Je velký odliv dětí do
různých odvětví sportu, které
dříve nebyly. A pak zamezit
vlivu rodičů. Už o tom psali
jiní kluci. Za nás to nebylo a co
z nás vyrostlo. Trenéři nás i vychovávali. Občas to i bolelo,
ale my to brali, protože jsme
věděli, že si to zasloužíme.
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Vyhrajte 10 lístků
na Ples sportovců
Chcete jít na tradiční Ples sportovců
úplně zadarmo? Stačí správně odpovědět na naši soutěžní otázku:
Kolikátý ročník Plesu sportovců
se letos uskuteční?
A) Osmý
B) Čtyřiadvacátý
C) Třiadvacátý
Odpovědi zasílejte do 10. března na
emailovou adresu redakce@zitusti.cz.
Ve zprávě uveďte jméno a tel. číslo.
Ples se letos uskuteční 18. března od
20:00 hodin v ústeckém Domě kultury.
Hlavním hostem večera je skupina
Verona. K tanci a poslechu zahraje
skupina Roxel Music K.L.M., moderátorem bude Libor Zajíček.
Letos bude navíc otevřená restaurace,
kde si můžete poslechnout kapelu
Fonotest. Jako každý rok se můžete
těšit na půlnoční show s překvapením
(letos se máte opravdu na co těšit),
diskotéku v klubu Káčko, bohatou
tombolu a mnoho dalšího. Vystoupí
taneční skupina Avalanche, můžete se
těšit na exibiční vystoupení SC Blades
a Fit Family Club – fitness aerobik.
Během večera proběhne vyhlášení
vítězů závodu zimního Magor Race,
který se bude konat v den plesu.
Cena vstupenky:
350 Kč – stání, student (na prokázání
průkazky) NOVĚ 250 Kč!
450 Kč – sezení Hlavní sál,
Velké přísálí, Balkon
400 Kč – restaurace

více na www.zitusti.cz

V muzeu až do června uvidíte vyhynulé tvory
Výstava „Nelítostný pravěk“
vznikla ve spolupráci Muzea
města Ústí nad Labem, Triloparku a Západočeského muzea
v Plzni. Navštívit ji můžete od
19. února do 18. června. Cílem
výstavy je přiblížit návštěvníkům život v pravěké přírodě
od nejstarších prvohor až
po čtvrtohory. Na ploše osmi
dioramat dává nahlédnout do
všedního života vyhynulých
tvorů, i jejich soubojů o přežití.

Návštěvníci se mohou těšit na
živočichy notoricky známé,
jakými jsou lev jeskynní, srstnatý mamut či šavlozubec smilodon v životní velikosti. Nebo

na zvířata téměř neznámá jako
veleštír pulmonoscorpius, obří
pavouk megarachne. Někteří
známější tvorové jsou zachyceni v netradičních pozicích
nebo ztvárněních. Příkladem
je obří stonožce podobná
arthropleura v pozici hrozící
kobry, nebo drobný dinosaurus
compsognathus, dobře známý
ze školních tabulí mistra Zdeňka Buriana, ovšem tentokrát
v kabátku z pestrého peří. zu

Do ústeckého divadla přijede Brouk Pytlík
Užijte si dětské představení na prknech Severočeského divadla. Hraje se 18. února od 15:00
hodin. Vstupné je od 50 do 100 korun. Pokračování příběhů z palouku, kam se do jezírka, kde
bydlí statečný a hodný, i když trochu jedovatý,
Pavouk Vodouch, přistěhuje zlý Potápník s půvabnou Splešťulí Blátivou a začne všem poroučet. Ferda a jeho kamarádi – Cvrček, Ploštice
Ruměnice, Škvor policajt, Luční Koník a samo-

zřejmě Brouk Pytlík se společně snaží palouček
zachránit. Objeví se i Beruška a Housenka
Pepina. A protože je Ferda už z práce hodně
unavený, rozhodne se ho zastoupit Brouk Pytlík.
Pohádku Ondřeje Sekory a Jany Galinové, s písničkami Jana Turka, na scéně Hynka Dřízhala,
v kostýmech Tomáše Kypty, v choreografii Lenky Masárové a v režii Jurije Galina hraje, zpívá
a tančí celé Docela velké divadlo. zu

Jan Révai v Severočeském divadle
Zasmějte se s divadelní komedií Smím prosit. Hraje se 24.
února od 19:00 hodin v Severočeském divadle. Vstupné je

Roman Eckert – facebook,
602 450 366, mpku@seznam.cz
Lucí Eckertová – facebook, 721 747
400, luci.eckertova@seznam.cz
Hospůdka Eden – Dobětice
Mexická rest. Replay To El Paso – Klíše

od 100 do 400 korun. Henri de
Sacy je vášnivý milovník všech
žen. Jednoho dne se dozvídá,
že má po své tetě zdědit balík
peněz, pod podmínkou, že
se do roka ožení. Ale jak se
nemuset své vášně k ženám
vzdát a zároveň splnit kladenou podmínku? Řešení bude
překvapivé, rozuzlení ještě
překvapivější. Svižná komedie,
která nabízí vtipné dialogy
a krásné herecké příležitosti.
Hrají: Jan Révai, Filip Čapka,
Petr Pěknic, Karel Zima, Kateřina Janečková. Představení
nastudovalo pražské Činoherní studio Bouře. zu

Zajděte na výstavu
do Galerie OKO
Zveme vás do ústecké Galerie
OKO na výstavu fotografií
Miroslava Habra a Zděnka
Fišera „Čtyřma očima…“.
Zatímco Mirek Habr bude
vystavovat klasické fotografie
z cest, zvláště z té poslední do
Japonska, Zděnek Fišer se nás
pokusí na abstraktních fotografiích přesvědčit, že souměrnost je krásná. I jeho fotografie
vznikly na cestách, forma však
bude zcela jiná… Budete tak
mít možnost porovnat, v čem
se liší pohled čtyř očí na velmi
podobnou realitu. Výstavu můžete navštívit do 11. března. zu

Dance Center Marverci funguje 25 let
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Tanečníci z DCM se za dobu
svého působení mohou pyšnit
mnoha tituly mistrů republiky
i mistrů světa. V loňské taneční sezóně tanečníci vybojovali
zlatou medaili na československém finále soutěže Taneční
skupina roku v kategorii Show
Art s choreografíí „Polární express“ v dětské věkové kategorii a současně zlaté medaile na
grandfinále Czech Dance Masters se stejnou formací. V juniorské věkové kategorii taneč-

níci získali bronzové medaile
s choreografií „Stay a bit longer
to save me“ v disciplíně Show
Art v obou tanečních ligách,
jak na Taneční skupině roku,
tak na Czech Dance Masters.
Nejmladší taneční DCM vybojovali taktéž dvojnásobný mistrovský titul v obou ligách s choreografií „Neposední andílci“,
rovněž v disciplíně Show Art.
V DCM nechybí ani rodičovská věková kategorie, která na
grandfinále Czech Dance Ma-

sters získala stříbrné medaile s choreografií „North side
story“.
Aktuálně tanečníci DCM připravují nové taneční formace,
se kterými se již brzy zúčastní
regionálních kol ligových tanečních seriálů. pr
Ak c e D D M
11. 2. 2017
Lyžařský přejezd Cínovec
27. 2. – 3. 3. 2017 / 800
Po stopách Leonarda Da Vinciho
9. 3. 2017 / 1700
Ubrousková technika
13. 3. 2017 / 1500 / Severočeské divadlo
Enjoy Dancing 2017 – 10. ročník
16. 3. 2017 / 1800 / Severočeské divadlo
Enjoy Aerobic 2017 – 7. ročník

MC2017105

Dance Center Marverci je jedním z nejpočetnějších oddělení
DDM v Ústí. Taneční škola
s tradicí 25 let funguje pod DDM
a ZpDVPP Ústí nad Labem, p.o.
Široká škála tanečních stylů,
jako jsou STREET DANCE, HIP
HOP, SHOW DANCE a další, kvalitní lektoři a profesionální přístup, přesvědčilo více jak 200
tanečníků různého věku navštěvovat právě tuto taneční školu,
i přes velikou konkurenci, která
v Ústí nad Labem bezpochyby je.
Dance Center Marverci pořádá každoročně přehlídku svých
tanečních formací v Severočeském divadle opery a baletu, a to
vždy v březnu, před zahájením
soutěžní sezóny. Tato akce nese
název Enjoy Dancing a letos se
bude konat jubilejní 10. ročník.
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Příjemná neděle na Větruši
Restaurace na Větruši patří
v Ústí k těm, kam se chodí za
dobrým jídlem. V poledne v neděli je vidět, že to jistě platí.
V hlavním sále restaurace je
zcela plno a my nelitujeme toho,
že jsme si udělali rezervaci.
Jako předkrm si pro tři osoby
volíme tatarský biftek. Dostáváme tři malé topinky s hromádkou masa, jen si do něho
musíme zamíchat cibuli. Je to
dobré. V kuchyni si dali práci,
topinky nemají kůrky. Nejsou
velké a směsi je tolik, že si musíme dát velkou vrstvu.
Ještě před tím se číšník samozřejmě ptá na výběr hlavního jídla. K dispozici je i o něco
levnější obědové menu, ale
osobně si vyberu ze stálého jídelního lístku, Medová kachna
se slaninovým bramborovým
knedlíkem a brusinkovým ze-

lím pro mne zní velmi lákavě.
Cena 269 korun je v této restauraci běžná.
Na Větruši je k dispozici wifi
a i toalety jsou v pořádku. Při
plné restauraci chvíli čekáme. Čísník je všímavý, dokonce přijde s informací, že jídlo
bude za sedm minut. Kdybych
to stopoval, asi by se spletl jen
o několik sekund. Kachna se
mi líbí již na první pohled, zajímavý je i kulatý tvar knedlíků.
Maso je měkké a v jídle opravdu cítím brusinky. Sním úplně
vše, na jedničku.
Čas jsem neměřil, je neděle
a přišli jsme si posedět a popovídat. Brzké odpoledne zde
bylo opravdu příjemné a lze ho
jen doporučit třeba pro slavnostnější příležitost. Počítejte
ovšem s vyšší cenou, ale co naplat, za kvalitu se platí. lu

Upečte si chleba třeba z piva
Jít do obchodu a koupit si chléb je něco, co může udělat každý.
Pokud si chcete udělat opravdovou radost, můžete se pokusit si
upéci vlastní. Bude úplně jiný než z obchodu, často ani nestačí
vychladnout. Nepotřebujete k tomu ani žádnou domácí pekárnu, stačí trouba a regulací teploty. Receptů je spoustu, můžete
experimentovat. Do některých chlebů patří i český chleba
tekutý, tedy pivo.
• 250 ml piva pokojové teploty
• 80 ml vlažné vody
• 500 g hladké mouky
(pokud chcete tmavý chléb, nahraďte
100 g žitnou chlebovou moukou)
• 1 balíček sušeného droždí
• 1 lžička cukru
• 1,5 lžičky soli
• 1 lžička drceného kmínu
Mouku prosijte do mísy a udělejte v ní
důlek. Do něho nasypte droždí, přidejte
cukr a s trochou vody zadělejte kvásek.
Po chvíli přidejte sůl, kmín a přilijte zbytek
vody a pivo. Pozor, nesmí být studené
z lednice, těsto by špatně kynulo. Důkladně zadělejte, pro ulehčení práce lze použít
i robot. Pokud tuto fázi zanedbáte, chleba
nemusí dobře vykynout. Poté mísu přikryjte a nechte 45 minut kynout na teplém

místě. Připravte si plech vyložený pečicím
papírem či vysypaný moukou, z těsta udělejte bochánek, dejte na plech, přikryjte
a nechte ještě 30 minut kynout. Troubu
rozpalte na 220 stupňů a dejte do ní
malý kastrůlek s horkou vodou, aby se při
pečení vytvářela pára a chleba nevysychal.
Pečte bez zapnuté cirkulace zhruba půl
hodiny, chleba musí být dozlatova a při
poklepání zvonit. Nechte ho vychladnout
a můžete konzumovat. zu

Ústecká cukrářka byla nejlepší
Vynikajícího úspěchu dosáhla žákyně 3. ročníku Střední
školy obchodu, řemesel, služeb
a Základní školy v Ústí nad
Labem Ajpkaljeva Botakoz.
Na 23. ročníku mezinárodního

Přijďte na
lahodný řízek
do Pivovar Hotelu Na Rychtě
a ušetřete si
cestu do Vídně.
V únorových
Gastronomických týdnech
od 17. 2. do
26. 2. budete
moci ochutnat několik řízkových variant
– vídeňský, vepřový, kuřecí, ale třeba i zeleninový. Teplý či studený, řízek chutná pořád
výtečně a nedá se s ničím jiným srovnat. Co
je smažené, není sice moc zdravé, ale těší se
té největší oblibě. Řízek je hit a jeho obliba
letí napříč kontinenty. Ač se může zdát, že
udělat dobrý řízek není žádná věda, je potřeba dodržovat dvě zásady – kvalitní suroviny
a kvalitní práci kuchaře. Řízkové speciality
se Na Rychtě podávají ve všední dny od
13:30 hodin a o víkendu po celý den. pr

Na Rychtě změní
speciální menu

Něco na zahřátí
nejen pro řidiče

Od poloviny února si v Pivovar Hotelu Na
Rychtě budete moci pochutnat na tradičních
pokrmech, které bezesporu patří k zimě. Speciální menu nově nabídne trhané hovězí pomalu tažené v silném základu s drcenými tomaty; pivní cibulačku se smaženou pikantní
kroketou ze sýra romadur nebo duroc steak
s restovanou kořenovou zeleninou s ragú
z černé čočky a fenyklovým salátem. Na své si
přijdou i milovníci těstovin. V nabídce budou
tagliatelle s opečenými plátky pravé býčí
svíčkové, keříčkovými rajčaty a rucolou. Jako
dezert můžete vyzkoušet marinované jablko
s křupavou mandlovou sušenkou a studenou
karamelovo-smetanovou omáčkou. K vydatnějším zimním pokrmům se výborně hodí
i silnější pivo jako například Rychtovar 14°
– světlý spodně kvašený speciál. Speciální
menu je součást stálého jídelního lístku, který se doplňuje každé zhruba tři měsíce o nové
pokrmy vhodné pro dané období. pr

Pro ty, kteří se chtějí naopak zahřát
něčím tekutým, podávají Na Rychtě
v zimním období Horkou ovocnou
limonádu. Ochutnat můžete několik
zimních variant jako například
rakytníkovou, zázvorovou, z aronie,
grepu, šípku, brusinky nebo z červené řepy. pr

MC2017104

Řízek je věčný

mistrovství ČR mladých odborníků v oblasti gastronomie
Gastro Junior Brno – Bidvest
Cup 2017, které se uskutečnilo
na výstavišti v Brně, zvítězila
v oboru Cukrář ve velmi silné
konkurenci 24 středních škol
z ČR i zahraničí.
Z obrovského množství odměn, které dostala, vyniká nejvíce pozvání na ples Šikovné
ručičky ČR, kde bude reprezentovat nejen sebe, ale i ústeckou školu. Na soutěž ji připravila učitelka odborného
výcviku Renata Jírová. zu

11

K OMUNITY

V tajence najdete citát Jana Wericha

V Ústí vystoupí Marta Kubišová
Jedinečnou možnost slyšet
naposledy vystoupení Marty
Kubišové budou mít její
fanoušci v Ústí nad Labem.
Kulturní středisko města
Ústí nad Labem v kulturním
domě chystá na 19. dubna její
vystoupení, které je součástí
její poslední koncertní šňůry.
„Martě Kubišové je 75 let
a oznámila, že jde o její opravdu poslední vystoupení. Ústí
je jedním z míst, kam zavítá,“
láká na koncert ředitel kulturního střediska Ivan Dostál.
Tam, kde se již lístky na
její poslední koncerty prodávají, je o ně mimořádný zájem. Na vystoupení přijede
i Milan Hein a hudební doprovod zařídí orchestr ústeckého
rodáka Karla Štolby.
Podle Ivana Dostála je v posledních týdnech kulturní
dům využitý naplno, protože
se tu konají plesy každý pátek
i sobotu. Jsou většinou beznadějně vyprodané. Pořadatelé
by chtěli i více vstupenek, což
není možné.
Kromě plesů se návštěvníci mohou těšit i na několik
12

foto: luděk kovář, wikimedia commons

dalších vystoupení. Tím nejzajímavějším bude nejspíše
vystoupení nejrychlejší cikánské dechovky světa, rumun-

ské Fanfare Ciocarlia, které je
plánované na 25. února. Její
zběsilé melodie sbírají ocenění v celé Evropě. pr

Kulturní dům
čeká rekonstrukce
Kulturní dům města Ústí nad
Labem bude velkou část jara
a celé léto letošního roku
uzavřený. Čeká ho rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace,
proto nebude možné, aby
se zde konaly nějaké akce.
„Rozvody jsou ještě původní
a výměnu velmi nutně potřebují. Mohou se nejen kdykoli
rozbít, ale je v nich i malý tlak
vody a již nestačí potřebám
zdejších sociálních zařízení,“
vysvětlil ředitel Kulturního
střediska města Ústí nad
Labem Ivan Dostál. Peníze
na rekonstrukci z letošního
rozpočtu uvolnilo město.
Kulturní dům zavře 20. dubna. Rekonstrukce bude trvat
do konce září. „Zvolili jsme
dobu, kdy je kulturní dům nejméně vytížený. Rekonstrukce
musí být do podzimu hotová,
protože za kulturní dům by
v plesové sezoně nebyla v Ústí
náhrada,“ uvedl Dostál.
Pořadatelům akcí se bude
Kulturní středisko snažit nabídnout náhradní prostory. Pro
menší má k dispozici Národní
dům. Velké akce je pak možné
pořádat v letním kině. pr

MC2017106
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Slyšení dětského parlamentu

Anglická olympiáda na ZŠ Stříbrnická

Ústecký parlament dětí
a mládeže ve spolupráci
s magistrátem pořádal
další ze svých pravidelných slyšení. Letošní
slyšení proběhlo v sále
zastupitelů města,
zájem o dění ve městě
účastníci projevili
skutečně nejen množstvím dotazů, ale také
počtem účastníků, kteří
sál téměř zaplnili. Na setkání s mladou generací přišli
představitelé města Ústí nad
Labem v čele s primátorkou
Věrou Nechybovou. Otázky
na téma bezpečnosti města,
provozu jezera Milada nebo
rekonstrukcí významných
dominant města odpovídali
nejen zástupci samosprávy, ale
také odborníci daných témat
a představitelé organizací
města. Účastníky dětského
slyšení také zajímala oprava
mostu E. Beneše, opravy chod-

Rekordní počet anglicky
hovořících soutěžících se
přihlásilo do již tradičně
pořádaného školního kola
Olympiády v anglickém jazyce.
Pozici v klání neměli jistou –
k ústním pohovorům se museli
nejdříve propsat! Od 14 hodin
postupně předstupovalo všech
49 žáků z 6., 7., 8. a 9. ročníků před svou olympijskou
zkušební porotu. Mladší žáky
očekával usměvavý tandem
našich vyučujících Miriam
Ježková a Jaroslava Štofiková.
Starší žáci prokazovali svou
schopnost mluvit 5 minut

níků a komunikací i úpravy
sportovišť a mnoho dalších
témat. „Jsem ráda, že mladá
generace přichází s náměty
a dotazy, jak změnit a zlepšit
naše město. Vždy budu ráda
naslouchat těm, kteří mají
v tuto chvíli nezkreslený
a nikým neovlivněný názor na
danou věc, a ráda si pohled
mladé generace vyslechnu
a nechám se inspirovat k dalším krokům,“ řekla primátorka
města Věra Nechybová.

Beseda s pamětnicí holocaustu
Třída 9. B se účastnila společně s dalšími studenty na FF
UJEP besedy s paní Doris Grozdanovičovou, která přežila období holocaustu v terezínském
ghettu. Paní Doris je velmi vitální dáma, která se 30. ledna

Romana Macová, mluvčí města

Chlumečtí senioři se loučili s rokem 2016
Šimona Pečenky, herce Jiřího
Krampola a dalších. Krampol
bavil publikum sérií historek
a vtipů o stáří. „Jste tu mladší
než já,“ řekl na adresu publika.
Pečenka je v Chlumci stálý
účinkující, na zdejší vystoupení se vždy prý velmi těší.
Večírek a další akce se podle
předsedy klubu Milana Loudy
daří dělat hlavně díky velké
podpoře radnice, u které senioři našli pochopení. Ta na akci
dovezla třeba i lidi z domova
pro seniory. Chlumečtí senioři
za necelý rok uspořádali dvě
desítky akcí. Například výlet
Krásné Lípy, lázní v Altengergu
nebo drážďanské vánoční trhy.
Uspořádali i besedu s policií či
přednášku o historii. Chtějí se
podílet na organizaci dalších
akcí ve městě. zu

INZERCE

podělila s našimi žáky o svůj
příběh, který zejména v době
Protektorátu Čechy a Morava
prožila. Její příběh byl plný
emocí a dojetí. Žáci měli ještě
dlouho po besedě o čem přemýšlet a ve škole se k besedě
ještě formou diskuze vrátili.
Vyplynulo z toho, že těchto
setkání si žáci cení, protože se
s historií seznamují mnohem
intenzivněji než jen prostřednictví učebnic ze školních
lavic. J. Lédl, ZŠ E. Krásnohorské

INZERCE

Vezměte dě ti
a př ijď te si...

Z ABRUSLIT!

na ZIMNÍ
STADION
v Ústí nad Labem

Veřejné bruslení je Vám k dispozici
dle aktuálního rozpisu, který najdete na
webových stránkách: www.msul.cz.
40 Kč dospělá osoba
15 Kč dítě do 15 let, návštěvníci starší
62 let, doprovod dětí do 120 cm
ZDARMA dítě do 120 cm

2017111

ZIMNÍ STADION
Masarykova 232/974, 400 01 Ústí nad Labem

MC2017101

Povedený rok mají za sebou
senioři z Chlumce. Zakončili
ho akcí v místním kulturním
domě Klub seniorů města
Chlumce. Oslavil tak úspěšný
rok, během kterého nejenže vznikl, ale má za sebou
i mnoho zajímavých akcí. Sál
kulturního domu, která zrovna
prošel rekonstrukcí, doslova
praskal ve švech. Hosty sem
přilákala jak příjemná společnost, tak i bohatý kulturní
program v podání zpěváka

k vylosovanému tématu před
koordinátorkou této soutěže
Pavlínou Pyšnou a americkou vyučující Liz Congleton.
Z klání nakonec vyšel vítězně
Danny Neumann z 6.A za
mladší kategorii, a předčil tak
i o rok starší soupeře. Starší
kategorii vyhrál Daniel Skalka
z 9.A. ZŠ Stříbrnická
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Zajeďte si „žralokem“
z Ústí až do Moldavy

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

V Lukách 178/21
Ústí nad Labem

Telefon: 472 775 202
Mobil: 733 126 101

Týna

Felix

Pes, plemeno knírač, výška
Fena, kříženka, delší hladká srst
55 cm, 6 let starý, barva pepř
hnědočerné barvy s rezavými
a sůl. Felix přišel do útulku po
a krémovými znaky, výška
úmrtí svého majitele. Je to
30 cm, 1 rok stará. Týna je milá a přátelská fenka,
pohodový pejsek, který je čistotný a zvyklý v bytě,
která se nepere s ostatními psy.
nepere se s ostatními psy.
Flek
Pes, hladkosrstý kříženec,
základní barva bílá s hnědým
flekem na oku a malými
hnědými flíčky na uších, výška
40 cm, stáří asi 5 let. Flek
je dominantní pejsek, který potřebuje pevnou
ruku. Má rád pohyb a určitě bude vaším dobrým
společníkem při dlouhých vycházkách.

Na výlet do Krušných hor se v únoru vydejte
vlakem. Na níže uvedené trase budou pro cestující
připraveny moderní soupravy Regioshark. Vyrazit
můžete přímo z ústeckého nádraží. zu

Kety
Fena, shi-tzu, výška 40 cm,
krémové barvy s rezavými fleky,
5 let stará. Kety byla zvyklá žít
ve společnosti dvou starších lidí, nemá ráda malé
děti, v bytě je čistotná. Doporučili bychom ji spíše
někomu, kdo má zkušenosti s tímto plemenem.

Potkan

Nabízíme zdarma potkana, samce, nezjištěné stáří, barvy černé.
Zemřel mu páníček, a tak pro něj hledáme nový domov.

IN F ORMACE O s v o z u o dp a d u v ú s t í n a d l a b e m
Svoz odpadu ze zeleně ve vacích
Vaky pro jarní svoz se budou vydávat od 13. do
17. března 2017 od 8:00 do 17:30 hod. ve sběrném
dvoře v Krásném Březně (vchod z ul. Křižíkova). Svoz
vaků naplněných odpady ze zeleně bude proveden
v jednotlivých městských obvodech v dále uvedených
termínech. Vaky připravené k odvozu musí být
přistaveny na místě přístupném svozové technice
(u vozovky).

Svoz nebezpečných složek
komunálního odpadu

Střekov, Kojetice, Nová Ves, Budov, Olešnice
vaky s odpadem ze zeleně budou sváženy v týdnu
od 18. 4. 2017.
Brná, Sebuzín, Církvice, Svádov, Olšinky
vaky s odpadem ze zeleně budou sváženy v týdnu
od 24. 4. 2017
Severní Terasa, Dobětice
vaky s odpadem ze zeleně budou sváženy v týdnu
od 2. 5. 2017
Mojžíř, Neštěmice, Krásné Březno
vaky s odpadem ze zeleně budou sváženy v týdnu
od 9. 5. 2017

Nebezpečný odpad bude převzat 1x za pololetí na
označených zastávkách. Na vývěsce zastávek budou
uvedeny časy příjezdu svozového vozidla. Odpad je
nutno předat osobně zodpovědnému pracovníkovi.

Svoz nebezpečného odpadu

Svoz objemného odpadu

Klíše: U Koupaliště 15.00–15.20,
Alešova 15.30–15.50

Objemný odpad bude svážen 1x za pololetí.
Jsou to vysloužilé předměty z domácností (např.
vyřazený nábytek, matrace, koberce, podlahové
krytiny), které nelze pro jejich rozměry odkládat
do sběrných nádob na komunální odpad. Odpady
odložte ke sběrným nádobám pouze den před
termínem svozu. Svoz začíná vždy v 6 hodin ráno
v uvedený den.
Důležité upozornění a naléhavé žádosti
Mezi objemný odpad nepatří pneumatiky, stavební
odpad, konstrukční prvky bytu nebo domu
(např. sanitární předměty aj.), odpad ze zeleně
a použitá elektrozařízení (např. ledničky, mrazničky,
pračky, sporáky, televizory a monitory). Použitá
elektrozařízení odkládejte na místa zpětného odběru
nebo do sběrných dvorů.
Mimo vyhlášené dny svozu objemného odpadu
využívejte výhradně sběrných dvorů odpadů
v Krásném Březně a ve Všebořicích.

Svoz vaků s odpady ze zeleně
Božtěšice, Bukov, Habrovice, Klíše, Skorotice,
Strážky, Všebořice
Vaky s odpadem ze zeleně budou sváženy v týdnu
od 3. 4. 2017.
Hostovice, Předlice, město–centrum, Skřivánek,
Vaňov
Vaky s odpadem ze zeleně budou sváženy v týdnu
od 10. 4. 2017.
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Klíše – Bukov – Všebořice – Božtěšice –
Skorotice – Habrovice – Skřivánek
Datum svozu: 4. 4. 2017

Bukov: Bratří Čapků 16.00–16.20
Všebořice: Lipová 16.25–16.45
Božtěšice: Hasičárna SDH 16.55–17.15
Skorotice: Dukelských Hrdinů 17.20–17.40

Střekov: Novosedlické náměstí 16.55–17.15
Nová Ves: točna MHD 17.20–17.40
Kojetice: točna MHD 17.45–18.05
Olšinky: Vítězná, u potravin 18.15–18.35
Svádov: Vítězná, u Štrympla 18.40–19.00
Severní Terasa – Stříbrníky
Datum svozu: 16. 5. 2017
Stříbrníky: Jizerská 16.40–17.00
Severní Terasa: Gagarinova na parkovišti
17.10– 17.30
Stříbrníky – Dobětice
Datum svozu: 18. 4. 2017

II. etapa, Klíše, Předlice
STŘEDA 8. 3.: Klíše
Cestička, Gočárova, Lesní cesta, Na Drahách,
Na Okraji, Na Spálence, Na Stráni, Na Výrovce,
U Koupaliště, V Osadě, V Přírodě, V Zátiší, Wolkerova

Mojžíř – Neštěmice – Krásné Březno
Datum svozu: 16. 5. 2017
Mojžíř: Hlavní, u restaurace Na Růžku 15.00–15.20
Neštěmice: Opletalova, u parkoviště 15.30–15.50
Krásné Březno: Obvodová, u garáží 16.00–16.20

Svoz objemného odpadu

město centrum – Vaňov – Hostovice – Skřivánek
Datum svozu: 18. 4. 2017

I. etapa, Božtěšice, Strážky, Skorotice, Bánov,
Habrovice, Bukov, Všebořice

Město centrum: Růžový palouček 15.00–15.20;
Dlouhá 15.30–15.50

PONDĚLÍ 27. 2.: Božtěšice – Strážky
Chuderovská, Jahodová, Lidická, Na Pažitě, Nad
Potokem, Petrovická, Pod Skalou, Široká, Třešňová,
Zemědělská

Skřivánek: Hornická, parkoviště u věžáků
17.00–17.20
Střekov – Brná – Církvice – Sebuzín –
Nová Ves – Kojetice – Olšinky – Svádov
Datum svozu: 2. 5. 2017
Střekov: Žukovova, u pošty 15.00–15.20
Brná: Sebuzínská u ul. Mečíkové 15.30–15.50
Církvice: náves 16.00–16.20
Sebuzín: Sebuzínská, st. MHD 16.25–16.45

ÚTERÝ 7. 3.: Všebořice
Habrovická, Havířská, Hornické domy, K Zahrádkám,
Ke Sběrnému Dvoru, Lipová, Plynárenská, Podhoří,
Pod Vodojemem, Slunná, Spartakiádní, Tichá,
U Garáží, V Závětří, Všebořická (mezi Lipovou
a Slunnou)

Dobětice: Rabasova 17.50–18.10
Šrámková 18.15–18.35

Skřivánek: Hoření, roh s ulicí Ženíškovou
18.20–18.40

Hostovice: Hospodářská, u restaurace 16.30–16.50

PONDĚLÍ 6. 3.: Všebořice
17. listopadu, Dukelských hrdinů, Na Kohoutě,
Masarykova (mezi Lipovou a Dukelských hrdinů),
Zahradní

Stříbrníky: Na Louži 17.25–17.45

Habrovice: restaurace U Švejka – 17.50–18.10

Vaňov: Pražská 16.00–16.20

ČTVRTEK 2. 3.: Bukov
Jožky Jabůrkové, Kpt. Jaroše, Kpt. Nálepky,
Kosmonautů, Masarykova (mezi Dukelskými hrdiny
a Štefánikovou), Návětrná, Sovova, Školní, Ve
Stromkách, Vojnovičova, Všebořická (mezi Slunnou
a Rondelem), Za Vozovnou, Baráčnická, Vinařská

ÚTERÝ 28. 2.: Skorotice – Bánov – Habrovice
Bánov, 5. května, Bezinková, Božtěšická, Bukovská,
Buzulucká, Do Vrchu, Javorová, Jedlová, Jílová,
K Dubině, K Chatám, K Rybníku, K Vilám, K. H.
Borovského, Kopretinová, Kostelní, Leknínová, Liliová,
Lísková, Luční, Malé Náměstí, Na Pláni, Na Svahu,
Na Valech, Nové Aleje Oblouková, Osvoboditelů,
Platanová, Polní, Skorotická, Slovanská, Svážná,
Trnková, U Hřiště, U Pošty, Údolí, V Břízkách, V Lánech
STŘEDA 1. 3.: Bukov
Štursova, Hynaisova, Bří Čapků, Kosmova,
Rembrandtova, Holečkova, Slavíkova, V Podhájí,
V Jámě, Klicperova, Nedbalova, Nezvalova

ČTVRTEK 9. 3.: Klíše
Klíšská (mezi Hvězdou a Jateční), Střížovická,
Štefánikova, Herbenova, Masarykova (mezi
Štefánikovou a Londýnskou), Palachova, U Stadionu,
V Zahrádkách, Pod Holoměří
PONDĚLÍ 13. 3.: Klíše, Město, mezi ul.
Masarykova, Štefánikova a Palachova
Alešova, Balbínova, Beethovenova, Bezručova, Berní,
Bozděchova, Brožíkova, Růžový palouček, Sadová,
Slavíčkova, Šaldova, Vilová ulička
ÚTERÝ 14. 3.: Klíše
České mládeže, Hany Kvapilové, Na Popluží,
Ostrčilova, Pasteurova, Resslova, Sládkova,
Thomayerova, U Nemocnice, U Panského dvora
STŘEDA 15. 3.: Klíše
Klíšská (mezi Jateční a Londýnskou), Mezidomí,
Na Vlnovce, U Městských domů
ČTVRTEK 16. 3.: Předlice
Beneše Lounského, Boženy Němcové, Černá
cesta, Dostojevského, Hrbovická, Husitská cesta,
Chabařovická, Jateční, Jiráskova, K Vavřinečku,
Kekulova, Komenského, Konečná, Mahenova,
Majakovského, Marxova, Náměstí Prokopa Velikého,
Na Luhách, Na Nivách, Na Vantrokách, Okresní
silnice, Palackého, Pětidomí, Prostřední, Průmyslová,
Řeháčkova, Sklářská, Školní náměstí, Škroupova,
Textilní, Tovární, U Jeslí, U Kolejí, U Lanovky, U Vlečky,
ulice Práce, Za Válcovnou
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SERVIS
INZERCE

Kalifornský saxofonista
rozproudí Národní dům

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

33%

DÁREK

ČISTIČ ŽALUZIÍ

www.lukyul.cz

(USA) – saxofony, klarinet, Petr
Beneš – akust. nebo el. piano,
Jan Fečo – kontrabas, Marek
Urbánek – bicí. zu

únorové
slevy

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.

2017102

Do Národního domu se chystá
kalifornský saxofonista
a skladatel Robby Marshall.
Koncert se uskuteční 1. března
od 20:00 hodin. Se svým
quartetem představí novou
kolekci hudby, inspirovanou
mimo jiné též ročním turné
s několikanásobnou držitelkou
Grammy, jazzovou vokalistkou
Cassandrou Wilson. Na českém turné Robbieho doprovodí
hudebníci z jednoho z velkých
zjevení loňského roku, tria
Petra Beneše. Robby Marshall
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Repríza Misatropa v „Činoheráku“ Nábory dětí na plavání
Ještě jste se v Činoherním studiu nebyli podívat na povedeného
Misatropa? Už 22. února od 19:00 hodin máte další možnost.
Masky, chlast, songy, sex, box, chlebíčky, blití, nuda a hlavně
láska – to vše a ještě mnohem víc se odehrává na narozeninové
párty, kam přichází (ne)zvaný host Alcest. Alcest miluje Celimenu. Celimena miluje Alcesta, ale je to koketa. On je posedlý
upřímností. Ona je posedlá drby. Alcest je v pasti sebe sama.
Milovat, nebo nemilovat? Utéct, nebo zůstat? Kdo se vlastně
pod Alcestovou maskou skrývá? zu

III. etapa, město–centrum, Hostovice, Vaňov

ČTVRTEK 30. 3.: sídliště Kamenný vrch
Kamenná, Nová
PONDĚLÍ 20. 3.: město ul. Stará a do ní ústící ulice
PONDĚLÍ 3. 4.: Střekov, nad tratí od ul. Žukovova
Emy Destinové, Hornická, Koněvova, Na Ladech,
směrem na Děčín
Na Spádu, Na Výsluní, Stará
Bří Mrštíků, Českých bratří, Jeseninova, Kojetická,
ÚTERÝ 21. 3.: město a Skřivánek
Poděbradova, Poslední cesta, Rubensova, Škrétova,
Červený vrch, Králova výšina, Presslova,
Truhlářova, U Krematoria
Sienkiewiczova, Údolní, V Kutišti, V Lukách,
ÚTERÝ 4. 4.: Střekov, od ul. Kojetická směrem
V Pískovně, Ve Strži, Bělehradská (mezi Hilarovou
na Novou Ves
a Malátovou), SNP, Veleslavínova
Do Kopečka, Dykova, Kubelíkova, Marie Hubnerové,
STŘEDA 22. 3.: Skřivánek
Matěje Kopeckého, Na Hřebence, Na Rozhledu,
Elišky Krásnohorské (mezi Hoření a Malátovou),
Na Zákrutu, Novosedlické náměstí, Novoveská,
Hanzlíčkova, Hilarova, Hilbertova, Hollarova, Hoření,
Stoupačka, Švabinského, U Lesa, V Třešňové aleji
Ivana Olbrachta, Malátova, Mošnova, Lizstova,
STŘEDA 5. 4.: Střekov, pod tratí od Národního
Obránců míru, Ondříčkova, Pod Školou, Stříbrnické
odboje směrem na Litoměřice
nivy, Ve Smyčce, Ženíškova
Kozinova, Kramoly, Na Pile, Pionýrů, Raisova,
ČTVRTEK 23. 3.: město mezi ul. Důlce, Hoření,
Střekovské nábřeží, Sukova, Těšínská, Tomáše ze
Londýnská, Panská a Revoluční
Štítného, Třebízského, U Stanice, Varšavská (mezi
Bělehradská (mezi Hilarovou a Velkou Hradební),
Národního odboje a Žukovovou), Železničářská
Bratislavská, Brněnská, Dlouhá, Důlce, Dvořákova,
Elišky Krásnohorské (mezi Bělehradskou a Hoření),
ČTVRTEK 6. 4.: Střekov, nad tratí od ul. Žukovova
Horova, Hrnčířská, Lidické náměstí, Londýnská,
směrem na Litoměřice
Masarykova (mezi Londýnskou a Revoluční), Mírové
Barrandova, Dobrovského, Karla IV., Kollárova,
náměstí, Na Schodech, Prokopa Diviše, Revoluční
Máchova, Kořenského, Myslbekova, Purkyňova,
(od Mírového Náměstí k Masarykova)
Puškinova, Riegrova, Rozkošná, Šafaříkovo náměstí,
V Zeleni
PONDĚLÍ 27. 3.: město–centrum – Hostovice
Bílinská, Fabiána Pulíře, Fibichova, Hradiště, Malá
PONDĚLÍ 10. 4.: Střekov, nad ul. Karla IV.
Hradební, Moskevská, Na Vyhlídce, Pařížská,
směrem ke hradu
Předmostí, Revoluční (od Masarykova směrem do
Ke Hradu, Ovčácká cesta, Sokolská, Tolstého
Předlic), Rooseveltova, Solní stezka, Stroupežnického,
Střelecká, Špitálské náměstí, U České besedy,
U Chemičky, U Nádraží, Vaníčkova, Velká Hradební,
II. etapa, Osada, Brná
Winstona Churchilla, Zámečnická, Žižkova a celé
ÚTERÝ 11. 4.: Střekov, Osada za hradem
Hostovice : Arbesova, Hospodářská, Hostovická,
K Cízovi, Ke Hřišti, Ke Kovářovi, Na Úpadě, Na Větruši, Březová, Jasanová, Koperníkova, Litoměřická,
Na Výhledech, Pod Svahem, Rozmezí, Sokratova,
Malířský koutek, Na Čihadle, Na Zacházce, Průchodní,
Sousedská, V Besídkách, Ve Štěpnici
Slunečná, Svatojiřská, Topolová, Tizianova, U Řeky,
V Ohybu
ÚTERÝ 28. 3.: město od železničního mostu
směrem na Vaňov a Vaňov
STŘEDA 12. 4.: Brná
Brzákova, Čajkovského, Dětská, Goethova, Jachtařů, Azalková, Doerellova, Hvozdíková, Jabloňová,
K Prameni, K Přejezdu, Kruhová, Mařákova,
Jetelová, Karafiátová, Kladenská, Kolmá, Lázeňská,
Mozartova, Myslivečkova, Nebeské Schůdky,
Malá, Marušky Kudeříkové, Mečíková, Na Rybárně,
Olympijských Vítězů, Pavla Stránského, Pod Vrchem,
Pod Ostrým, Pod Rezervací, Průjezdní, Rodinova,
Pod Vrkočem, Potoční, Pražská, Rybova, Skalní,
Sebuzínská (mezi Slunečnou a Jitřní), Šeříková,
Spojka, Vaňovská, Veslařů, Ve Stráni
U Lesíka, U Ráje, Vodárenská, Wagnerova, Zelené
údolí, Zlatá stezka (mezi Slunečnou a Jitřní)
I. etapa, Střekov
ČTVRTEK 13. 4.: Brná
Bedlová, Broskvoňová, Jasmínová, Jedličkova, Jitřní,
STŘEDA 29. 3.: Střekov, od Národního oboje
Karla Maye, K Srdíčku, Ke Studánce, Lermontova,
směrem na Děčín
Pod Tratí, Rozcestí, Říční, Sebuzínská (mezi Jitřní
Děčínská (jen k ulici K Loděnici), Hviezdoslavova,
a Karla Maye), Skupova, Šikmá, U Kapličky, U Potoka,
Mánesova, Národního odboje, Rybářská, Varšavská
U Točny, U viaduktu, V Průčelí, Zlatá stezka (mezi
(od Národního odboje k Mariánskému mostu),
Jitřní a točnou MHD)
Zeyerova, Žukovova, K Loděnici, Farská Louka

Ústecká akademie plaveckých sportů pořádá nábory dětí ve
věku 4 až 10 let. Nábory na rok 2017 probíhají v únoru a v březnu
v plavecké hale na Klíši (U Koupaliště 11).
Úterý: 16:30–17:15 hodin, 17:15–18:30 hodin.
Čtvrtek: 16:30–17:15 hodin, 17:15–18:30 hodin.

Podrobné informace získáte na telefonních číslech: 602 450 366,
775 201 126, 606 493 083. Podívejte se i na webové stránky.
Nábory jsou pořádány ve spolupráci s Městským plaveckým
klubem Ústí nad Labem a TJ Chemička Ústí nad Labem. zu

III. etapa, Sebuzín, Církvice, Svádov, Budov,
Olešnice, Olšinky, Kojetice, Nová Ves
ÚTERÝ 18. 4.: Sebuzín
Sebuzín
STŘEDA 19. 4.: Církvice
Církvice
ČTVRTEK 20. 4.: Svádov levá strana
28.října, K Zátoce, Labská, Mezistanice, U Stodol,
Vítězná
PONDĚLÍ 24. 4.: Svádov pravá strana
Chotkova, Jana Želivského, Květinová, K Zámku,
Pod Hradištěm, Pod Lesem, Sokolovská, Stezka,
Svatojakubská, Za Tratí, Zelinářská

STŘEDA 17. 5.: Dobětice
Krajní, Nad Točnou, Oty Pavla, Pod Rozhlednou,
Šrámková
ČTVRTEK 18. 5.: Dobětice
Kmochova, Nad Březnem, Rabasova
I. etapa, Mojžíř, Neštěmice
PONDĚLÍ 22. 5.: J. Plachty
ÚTERÝ 23. 5.: Hlavní, Horní, K Haldě, Strážná,
U Fary, Vodařská, Žitná
STŘEDA 24. 5.:
Na Skalce, Peškova, Picassova

ČTVRTEK 25. 5.: Ryjická, Sibiřská
ÚTERÝ 25. 4.: Budov, Olešnice, Olšinky
Budov, Olešnice a Olšinky, Podlesí, Děčínská (od ČOV), PONDĚLÍ 29. 5.: Akátová, Dubová, Hluboká,
Květinová, Na Výšině, Pod Úvozem, Sportovní,
Vítězná (Olšinky)
Zelená, Tři Kříže
STŘEDA 26. 4.: Kojetice, Nová Ves
ÚTERÝ 30. 5.: Jánského, Májová, Milešovská,
Kojetice, Nová Ves
Opletalova, Studentská, Turistická, U Radnice,
Národní, Mlýnská, Seifertova, U Tonasa, Veslařská,
I. etapa, Kočkov, Severní Terasa
V Ústraní, Železná
ČTVRTEK 27. 4.: Kočkov, ul. Kočovská a do ní
II. etapa, Krásné Březno
zaústěné ulice nad sídlištěm
Ke Kopečku, Kočkovská, Lužická, Průchozí, Severní,
STŘEDA 31. 5.: sídliště Pod Vyhlídkou
Slepá, Úzká cesta, V Úvozu
Čechova, Ke Třem křížům, Obvodová, Rozcestí
ÚTERÝ 2. 5.: Severní Terasa
ČTVRTEK 1. 6.: Krásné Březno ul. mezi Keplerovou
Meruňková, Ořechová, Ovocná, Švestková, Višňová,
a Krčínovou
Stavbařů
Neštěmická (sídliště Pod Vyhlídkou), Keplerova,
Na Rybníčku, Na Sklípku, U Pivovarské zahrady
STŘEDA 3. 5.: Severní Terasa
Burianova, Herecká, Maková, Marvanova, Šípková,
PONDĚLÍ 5. 6.: Krásné Březno
Voskovcova, Werichova, Zvonková
l. máje, Čelakovského, Družstevní, Erbenova,
Husova, Hřbitovní, K Mlýništi, Karolíny Světlé,
ČTVRTEK 4. 5.: Severní Terasa
Krátká, Na Vinici, Podmokelská, Příkopy, U Potůčku,
Jana Zajíce, V Klidu, Větrná
U Studánky, V Doubravě
ÚTERÝ 9. 5.: Severní Terasa
ÚTERÝ 6. 6.: Krásné Březno okolo
Gagarinova, Glennova, Oblá, Svojsíkova
ul. Nový svět
STŘEDA 10. 5.: Severní Terasa
Matiční, Na Břehu, Postranní, Růžová, Svádovská,
Ladova, Pod Parkem, Muchova, Sociální péče
Nový svět, Pekařská, Plavecká
II. etapa. Stříbrníky, Dobětice
ČTVRTEK 11. 5.: Stříbrníky
Jizerská, Šumavská, Orlická
PONDĚLÍ 15. 5.: Stříbrníky
Br. Veverků, Na Louži, Pincova, Pod Hůrkou,
Stříbrnická, Ve Strouze, V Rokli, Na Návsi,
Na Vrstevnici
ÚTERÝ 16. 5.: Dobětice
Brandtova, Ježkova, Poláčkova

STŘEDA 7. 6.: Krásné Březno, ul. mezi Krčínovou
a Neštěmickou
Anežky České, Dr. Horákové, Janáčkova, Jungmannova
ČTVRTEK 8. 6.: Krásné Březno, ul. Výstupní,
Žežická a Neštěmická
Dvojdomí, Neštěmická 1 a 3, Přemyslovců, Žežická
PONDĚLÍ 12. 6. 2: Krásné Březno, oblast mezi
ul. Drážďanská a Přístavní
V Oblouku, Vojanova, Drážďanská, Křižíkova, Na
Náspu, Na skládce, Přístavní, V Háji, Výstupní, Zolova
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v naší péči

HLAVNÍ EFEKT
• hluboce zklidňuje
• zmírňuje bolesti
• uvolňuje napětí krevního
a lymfatického oběhu
• silně detoxikuje
• regeneruje, podporuje
imunitní systém

Objednávky k aplikaci
na telefonním čísle:
+420 477 102 162

Vysokovýkonový laser je převratná technologie v léčbě bolesti
a hojení tkáně. Biologická stimulace laserovým světlem vytváří ve tkáni
optimální prostředí pro průběh hojivého procesu. Úspěšné vyléčení
zánětu umožní obnovení hybnosti
i odstranění bolesti. Maximální
výkon 12W umožňuje výjimečně
hluboký průnik laserového světla.
Terapie
výkonovým
laserem
představuje velmi jednoduchou,
rychlou a efektivní léčbu bez
Objednávky k aplikaci
vedlejších účinků.
na telefonním čísle:

EUC Klinika Ústí nad Labem, Masarykova 2000/92, 400 01 Ústí nad Labem, přízemí, budova A

+420 477 102 164

www.eucklinika.cz/ustinadlabem

MC2017130

Lymfodrenáž je speciální jemná technika, která aktivuje
lymfatický systém a tím zvyšuje vstřebávání nahromaděné
lymfy - otoků.

Vysokovýkonová laserová terapie
pohybového aparátu

MC2017121

Manuální a přístrojová lymfodrenáž

