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Josef Carda

Ústí má 
atmosféru. 
Možná i díky 
knížkám Párala
STRANY 8–9

Odtržení Střekova 
či Neštěmic od 

Ústí nehrozí
STRANA 4

Legendární dvojice 
divadla Semafor 

míří do Ústí
STRANA 10

Zprávy

Volný čas



HRAD STŘEKOV
SRPEN / ÚTERÝ–NEDĚLE 930–1800

KOSTELNÍ NÁMĚSTÍ 
(PROMENÁDNÍ KONCERTY)
28/8 1700 ÚSTEČANKA
31/8 1700 SEVEROČESKÉ DIVADLO

LETNÍ KINO
26/8  LABSKÉ LÉTO 
2/9  FÍRFEST

ÚSTECKÉ PODZEMÍ
2/9 1300–1800  Z POHÁDKY DO POHÁDKY II
28/10 1700–1900  STEZKA ODVAHY IV.
3/12 1500–2000  ČERT V ÚSTECKÉM 

PODZEMÍ

DŮM KULTURY ÚSTÍ NAD LABEM
20/9 1900 KDYŽ KOČKY NEJSOU DOMA 

divadelní představení
21/9 1900 JIŘÍ SUCHÝ A J. MOLAVCOVÁ 

– NEZAPOMENUTELNÉ PÍSNĚ, 
NA KTERÉ SE ZAPOMNĚLO

23/9 1500 27. ROČNÍK GRANG PRIX 
V TANCÍCH A 48. ROČNÍK 
ÚSTECKÉHO POHÁRU

4/10 1900 KDO NEPLÁČE NENÍ ČECH 
one man show Jiřího Pavláska

7/10 1500 ZPÍVÁME A TANČÍME S MÍŠOU 
(RŮŽIČKOVOU) / Lesní království

12/10 1900 XI. ROČNÍK DIVADELNÍ 
PŘEHLÍDKY ÚSTECKÁ FORBÍNA 
Dvě noci na Karštejně

7/11 2000 PARTIČKA
9/11 1900 HITMUZIKÁL
25/11 1030 MICHAL NA HRANÍ
22/12 1900 SWINGOVÉ VÁNOCE 2017

NÁRODNÍ DŮM ÚSTÍ NAD LABEM
7/9 2000 ANTIDISKOTÉKA 

JIŘÍHO ČERNÉHO
14/9 2000 LINWOOD LEE TAYLOR TRIO
22/9 2000 NENÍ O JE ROCK AND ROLL 

velká taneční zábava
23/9 2000 STOLETÁ DISKOTÉKA 

HAŠKA A DOSTÁLA
30/9 2000 PETR BULTAS BAND / koncert 

k 30. letům založení kapely
10/10 2000 JEAN MARX EXPRESS 
14/10 2000 STOLETÁ DISKOTÉKA 

HAŠKA A DOSTÁLA
18/10 1900 FOLK TEAM A AGFLEK
20/10 2000 XII. MEZINÁRODNÍ JAZZ 

AND BLUES FESTIVAL
27/10 2000 MARIANNE SOLIVAN AND 

WALTER PHISBACHER TRIO 
31/10 2000 NEŘEŽ

SKANZEN ZUBRNICE
14–15/10 PODZIM NA VESNICI
9–10/12 VÁNOCE VE SKANZENU

ČINOHERNÍ STUDIO
15/9 1700 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 

46. SEZÓNY
17/9 1700 CARLO COLLODI: PINOCCHIO
18/9 1900 MAX FRISCH: HOMO FABER
22/9 1900 PETR PÝCHA & JAROSLAV 

RUDIŠ: LIDOJEDI
23/9 1500 MATÚŠ BUKOVČAN: 

BÝK FERDINAND
24/9 1900 CH. PALAHNIUK: KLUB RVÁČŮ
26/9 1900 ČS – OBEJVÁK DENNIS KELLY: 

SIROTCI
27/9 1900 KAREL FRANTIŠEK TOMÁNEK: 

PAN BÍLÝ, ZRZKA A TI DRUZÍ

ZAHRADA ČESKÉHO ROZHLASU 
SEVER (HRAJE ČINOHERNÍ STUDIO)

23/8 2000 WILLIAM SHAKESPEARE: 
JINDŘICH VI. / 2. díl

24/8 2000 WILLIAM SHAKESPEARE: 
JINDŘICH VI. / 3. díl

25/8 1700 ASTRID LINDGREN: 
RONJA, DCERA LOUPEŽNÍKA

27/8 2000 WILLIAM SHAKESPEARE: DVA 
PÁNI Z VERONY / DERNIÉRA

HRANIČÁŘ
5–8/9  BABÍ LÉTO NA ULICI
22–24/9 RODINNÝ FESTIVAL
5/10  VEŘEJNÁ DISKUZE NA TÉMA 

LITHIUM
10/10  STUD – ZAHÁJENÍ SEZONY 

V GALERII HRANIČÁŘ
17–19/11 FESTIVAL ILUSTRACE 

A KOMIKSU
6/12  PECHAKUCHA NIGHT
14/12  BENEFIČNÍ KONCERT BATEAU

APOLLO MUSIC CLUB
25/8 2000 RETRODISCO PARTY
30/9 2000 RETRODISKOTÉKA

SEVEROČESKÉ DIVADLO 
9/9 1000–1500  DNY EVROPSKÉHO 

DĚDICTVÍ / prohlídka 
historické budovy divadla

12/9 1000 PRODANÁ NEVĚSTA
12/9 1900 DÁMY Z ANIANE
14/9 1900 LOVCI PEREL
17/9 1700 TŘI BRATŘI V NESNÁZÍCH
19/9 1900 LIMONÁDOVÝ JOE ANEB 

KOŇSKÁ OPERA
22–23/9 25. SEVEROČESKÁ 

IMUNOLOGICKÁ KONFERENCE
29/9 2000 CASANOVA / premiéra muzikálu

SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA
VZDĚLÁVACÍ AKCE W. Churchilla 3
Každý čtvrtek 1600  OPEN ENGLISH CLUB
CESTOVATELSKÉ BESEDY W. Churchilla 3
14/9 1700 REUNION
19/9 1700 THAJSKO
PŘEDNÁŠKY, DIVADLO, 
BESEDY, FILM W. Churchilla 3
2/9 1000 JEZERO MILADA 

BĚH UPŘÍMNÝCH SRDCÍ
11/9 1700 PODVEČERY S VÁŽNOU HUDBOU
16/9 1000–1700  DNY EVROPSKÉHO 

KULTURNÍHO DĚDICTVÍ
20/9 1800 LISTOVÁNÍ – ZVÍŘE
26/9 1700 VESMÍR A JEHO PROMĚNY 

V ČASE
27/9 1700 PÍSNĚ THE BEATLES, KTERÉ 

BROUCI NIKDY NEVYDALI
AKCE PRO DĚTI W. Churchilla 3
18/9 1600 ZLOČIN MEZI DINOSAURY
24/9 1000 VEŘEJNÝ SÁL HRANIČÁŘ 

MAGICKÝ MOUREK 
RE-SUS-CI-TU-JE

VÝSTAVY Velká Hradební 45
31/8/2017–1/12/2018 

PROMĚNY KNIHOVNY V ČASE

MUZEUM 
VÝSTAVY
do 26/9 CESTY K OBRAZŮM ERNSTA 

GUSTAVA DOERELLA
do 1/10 PŘÍRODA A MYSLIVOST 

NA ÚSTECKU
do 31/12 KLAUS HORSTMANN-CZECH-

DIALOG S ČASEM
do 31/12 STŘEDOVĚKÉ ÚSTÍ

Tip Petra 
Berounského
Chtěl bych 
pozvat na 
akce, které 
sám dělám. 
Osmého 
září od 
18:00 hodin 
pořádám již 
39. COUNTRY MARINGOTKU. 
Jedná se o Jam Session 
muzikantů a opět si zahrají 
s Ústeckou legendou Kar-
lem Poláčkem, zakladatelem 
Bluegrass Hoppers a dloho-
letým kapelníkem skupiny 
Fešáci, kteří právě letos 
slaví 50 let od vzniku. Hraje 
se v Cyklokempu Loděnice 
v Brné, a to za každého 
počasí. Tak milovníci coun-
try, nástroje s sebou. Další 
akce je jiného charakteru, 
jedná se o soutěž ve vaření, 
Trampský kotlík. Již sedmé 
kolo se koná v Děčínském 
okrese, ve Mlýnech u Kyt-
lice, za místním hostincem 
23. září od 12:00 hodin. Sou-
těžit mohou všichni, ne jen 
trampové. Soutěž spočívá 
v tom, do časového limi-
tu 5 hodin uvařit jídlo na 
otevřeném ohni z předem 
dané suroviny. Tentokrát to 
bude kančí maso. Nápadům 
se meze nekladou, a pokud 
by někdo měl zájem a chtěl 
se přihlásit, tak na e-mail 
kotlik@berounsky.cz a více 
info na: facebook.com/
trempovesobe/. Jinak lze 
přijet vlakem, nebo na kole 
jen na kukandu a v téhle 
nádherné oblasti Kytlicka 
a Mlýnů se můžete vypravit 
i na houby. Večer po soutěži 
je vždy hraní na sále a opět 
by měl být přítomen i Karel 
Poláček, který přislíbil jít 
do poroty.

 Petr Berounský, ústecký fotograf

K U L T U R O U K A M  V Y R A Z I T  N A  Ú S T E C K U

Hlasujte on-line pro ústecké muzeum
Ústecké muzeum je nomino-
váno na ocenění Patrimonium 
pro futuro za rok 2016. Tuto 
cenu uděluje Národní památ-
kový ústav od roku 2014 ve 
snaze zhodnotit a vyzdvihnout, 
co se v oblasti památkové péče 
podařilo, a ocenit ty, kteří se 
o úspěšné dílo přičinili. 

Muzeum v Ústí nad Labem 
je mezi 24 nominovanými po-
činy za rok 2016 především 
díky svým mimořádným vý-
stavním projektům Plavba na 

páře a E. G. Doerell a jeho svět. 
O udělení cen v jednotlivých 
kategoriích ocenění Patrimo-
nium pro futuro nyní rozhodu-
jí odborníci, výsledky budou 
oznámeny na slavnostním pře-

dávání cen Patrimonium pro fu-
turo 3. října na zámku v Bučo-
vicích. Zároveň bude udělena 
cena veřejnosti Památky děku-
jí. Chcete-li podpořit ústecké 
muzeum v této ceně veřejnosti, 

můžete v on-line hlasování na 
webu Národního památkového 
ústavu – www.npu.cz. Hlasovat 
lze až do 15. září.  dam

Ústecké muzeum patří k nejstarším a zároveň nejvýznamnějším institucím svého druhu 
v České republice. Vzniklo v roce 1876 péčí ústeckého Průmyslového spolku, dnes je pří-
spěvkovou organizací města Ústí nad Labem a spravuje více než milion sbírkových před-
mětů. Dlouhodobě se věnuje prezentaci významných, v celorepublikovém kontextu však 
opomíjených témat a při jejich výběru klade důraz na posilování regionální identity.
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Kouskování 
Odtržení částí 
města není v Ústí 
nad Labem něčím 
až tak neobvyk-
lým. V roce 1994 

se osamostatnily Trmice, 
těsně po pádu komunistic-
kého režimu Chabařovice. 
Právě teď žádají zvolení 
či dovolení starostové 
městských obvodů změnu 
statutu města, více samo-
statnosti, více pravomocí 
a více peněz pro své úřady. 
Střekovská radnice mluví 
i o možnosti odtržení od 
velkého Ústí s vidinou 
většího toku peněz do 
obvodní pokladny. V reak-
cích na požadavky obvodů 
se objevily protinávrhy na 
zrušení obvodů s podobným 
argumentem úspory financí. 

Podstatné je, že v progra-
mu stran a hnutí, za které 
starostové a radní kandido-
vali, nebyl žádný požadavek 
na změnu statutu města či 
osamostatnění městských 
částí a ani návrh na zruše-
ní obvodů. Bude legitimní, 
když strany a hnutí včetně 
těch mateřských součas-
ných radních, starostů a pri-
mátorky za rok ve volbách 
otevřeně vysloví pro ten 
„správný“ model řízení Ústí 
nad Labem. A pak mohou, 
v případě úspěchu, prosadit 
své vize bez úvah o účelo-
vosti změn statutu města.

Přeji krásný zbytek léta 
a do nového školního roku 
hodně energie.

 Gabriela Zlámalová

I N Z E R C E

REALCENTRUM Cars s. r. o., Podhoří 374/2a, 400 10 Ústí nad Labem 
tel: 472 744 039, e-mail: realcentrum.prodej@realcentrum.cz  
web: www.realcentrum.czrealcentrum cars s.r.o.

www.kia.com

Kia Rio: kombinovaná spotřeba 4,4–6,1 l/100 km. Emise CO2 107–140 g/km. Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou výbavu.  
Pro bližší informace navštivte www.kia.com nebo kontaktujte svého prodejce Kia. 

Středem pozornosti.
Kdekoliv se objevíte.

Parkování v exponovaných ulicích 
od září zdraží dvojnásobně

Ústí nad Labem – Při parkování si 
řidiči v Ústí nad Labem sáhnou 
hlouběji do kapsy. Od 1. září 
za parkování v některých frek-
ventovaných ulicích v centru 
města připlatí dvojnásobně. 
Z dosavadních 10 korun za 
první hodinu se cena zvýší na 
20 korun a každá další započa-
tá hodina bude stát 50 korun.

Tarify s progresivní sazbou 
budou kromě Dlouhé ulice, kde 
tato sazba již platí, zavedeny 

také v dalších ústeckých uli-
cích – v Pařížské, Bratislavské 
a Velké Hradební. 

Na ostatních parkovacích 
místech ve městě zůstávají 
ceny stejné jako dosud, hodi-
na za deset korun a celodenní 
parkování pak sedmdesát ko-
run. Doba, kdy se v Ústí za par-
kování platí,  zůstává nezmě-
něná, tedy od 7:00 do 18:00 ve 
všední den a 8:00 až 13:00 ho-
din v sobotu.  gz

Co si myslíte 
o možném odtržení 
obvodů od Ústí?

 
Kateřina Wojtalik 
38 let, obchodnice 
Ústí nad Labem
 
Samostatné ob-

vody přinesou jen spoustu 
nových postů a zmatků. 
Proč rušit něco, co funguje 
celkem dobře?

 
Daniel Brzák 
27 let, sport. redaktor 
Ústí nad Labem
 
Nemám na to 

vyhraněný názor. 

 
Lukáš Vlček 
26 let, vedoucí 
Ústí nad Labem
 
Myslím, že do- 

teď to fungovalo dobře, takže 
bych to neměnil. Se samo-
statnými obvody by se asi 
pojila i nová administrativa 
a mohlo by dojít i k jejich 
složité správě. Pokud by to 
mělo nějaká pozitiva, nesta-
vím se proti, ale žádné klady 
mě opravdu nenapadají. 

 
Kateřina Bambasová 
26 let, studentka 
Ústí nad Labem 
 
Já v tom nevidím 

problém.

A N K E T A

Žít Ústí, zpravodajský a servisní magazín pro oblast Ústecka  Datum vydání: 23. 8. 2017  Příští 
vydání: 20. 9. 2017  Uzávěrka inzerce a příspěvků: 13. 9. 2017  Informace o inzerci a distribuci na 
www.mediaconcept.cz  V nákladu 49.000 výtisků je distribuován do schránek domácností prostřednictvím 
České pošty, s. p.  Volné výtisky jsou k dispozici v Informačním centru města Ústí nad Labem  Periodikum 
je registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod číslem MKČRE21614  Vydavatelem Žít Ústí 
je Media Concept s. r. o., IČ 02750686, se sídlem 17. listopadu 7, 400 10 Ústí nad Labem  Četnost 
vydání: 10 vydání v kalendářním roce  Tiskne: Europrint a. s.  Redakce: Martina Seewaldová, tel.: 
724 227 752, e-mail: redakce@zitusti.cz, Masarykova 119, 400 01 Ústí nad Labem  Obchod a marketing: 
Mgr. Miroslav Pakosta, tel.: 602 464 749, e-mail: obchod@zitusti.cz, Masarykova 119, 400 01 Ústí nad 
Labem  Nevyžádané příspěvky nevracíme, neoznačené fotografie pocházejí z archivu redakce.

www.facebook.com/zitusti.cz
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V. Nechybová E. Outlá R. ZrníkováY. Tomková

www.festivaldreva.cz
Generální partner: Hlavní partner: Partneři: Pořadatelé:

VI. FESTIVAL DŘEVA®
 NE JVĚTŠÍ DŘEVORUBECKÁ SHOW   V SEVERNÍCH ČECHÁCH
PÓDIUM STIHL® TIMBERSPORTS®
13:00 ZÁVOD SPORTOVNÍCH DŘEVORUBCŮ CZECH SERIES 2017
 NEJLEPŠÍ PROFESIONÁLNÍ ZÁVODNÍCI ČESKÉ REPUBLIKY A VICEMISTR SVĚTA MARTIN KOMÁREK

 DJ MARTIN HRDINKA
ZÁBAVNÁ ZÓNA PRO DĚTI
14:00 SVÁŤOVO DIVIDLO 
• NAUČNÁ A POZNÁVACÍ EXPOZICE LESŮ ČESKÉ REPUBLIKY, KŘ TEPLICE • LESNÍ PEDAGOGIKA, 
TVŮRČÍ DÍLNIČKY PRO DĚTI, SOUTĚŽE, ATRAKCE OD VLS ČR • JARMARK ŘEMESEL
• PREZENTACE ZAHRADNÍ A LESNÍ TECHNIKY 

ČTVRTEK 28. ZÁŘÍ 2017 
OD 13:00 HODIN
ÚSTÍ NAD LABEM - LETNÍ KINO
VSTUP ZDARMA 

Těšit se můžete na:
 BAZÉN   SAUNU
 KONDIČNÍ CENTRUM

Od října 2017 opět otevřeme
Vámi oblíbené KURZY:

 PLAVÁNÍ PRO DĚTI
 CVIČENÍ A PLAVÁNÍ
PRO SENIORY

 CVIČENÍ A PLAVÁNÍ PRO
NASTÁVAJÍCÍ MAMINKY

Najdete nás na adrese:
Panská 23 v Ústí nad Labem

Pro bližší informace sledujte 
naše webové stránky
www.msul.cz

UKONČENÍ LETNÍ 
SEZÓNY NA KOUPALIŠTI 
BRNÁ DNE 15. září 2017
Využijte poslední příležitost 
k víkendovému koupání ve 
dnech 9. – 10. září 2017

Termín otevření:
18. září 2017

NOVÁ SEZÓNA
V MĚSTSKÝCH 
LÁZNÍCH SE BLÍŽÍ

I N Z E R C E

Obvody chtějí peníze, odtržení od Ústí nehrozí
Ústí nad Labem – Ústecké měst-
ské obvody vytvářejí nátlak 
na vedení města, aby měly 
více peněz a pravomocí, jinak 
vyhrožují odtržením od města 
Ústí. Podle vedení magistrátu 
by na tom obyvatelé Ústí trati-
li, protože by se snížily příjmy 
z přerozdělení daní a poško-
dilo by to kredit krajského 
města. Zatímco Střekov mluví 
o zásadním odtržení, 
ostatní obvody si faktic-
ky osamotnění nepřejí, 
jen chtějí změnu statusu 
města. 

Střekov si nechává 
zpracovat analýzu, která 
má pomoci odhalit, jak 
by bylo odtržení od zbyt-
ku metropole efektivní. „Cesta 
k eventuálnímu odtržení Stře-
kova není černobílá. Menší 
celek se spravuje efektivněji. 
Mínusem mohou být závazky 
města, ale odpověď dá až ana-
lýza,“ řekla starostka Střekova 
Eva Outlá.

O odtržení od Ústí neuvažuje 
Severní Terasa. „Změnu statu-
tu, tím pádem více pravomo-
cí a peněz pro městské obvody 
bych uvítala, protože bez odpo-
vídajícího finančního zázemí 
se nemohou městské obvody 

rozvíjet. Dlouhodobě je zane-
dbaná údržba obecního majet-
ku a je potřeba situaci řešit. 
Změna statutu nemá souvis-
lost s odtržením městského ob-
vodu. Severní Terasa historic-
ky vždy byla součástí města 
Ústí nad Labem, se kterým je 
po všech stránkách úzce pro-
pojena,“ uvedla starostka Re-
nata Zrníková.

Ani Neštěmičtí odtržení své 
lokality od města podle starost-
ky Yvety Tomkové neplánují.

„Oddělení od města by po-
škodilo Ústí, ale i samotný 
obvod,“ říká primátorka Věra 
Nechybová. V hlavní roli jsou 
zejména peníze, ale také kre-
dit statutárního města a kraj-
ské metropole, o které by 
Ústí mohlo přijít. „Relativní 
výhodou může být samostat-
né rozhodování a hospodaře-
ní obvodu. Na druhé straně 
je ale spousta negativ hovoří-

cích v neprospěch odtržení ob-
vodu jako například absence 
spojení sil města a obvodu při 
velkých investičních akcích, 
jako jsou stavby, opravy, údrž-
ba, nemluvě o organizování 
městské hromadné dopravy, 
kterou by si obvod musel zajis-
tit. Samozřejmě by se nedělil 
jenom majetek, ale také dluhy 
a závazky města, které v mi-

nulých volebních obdo-
bích vysoko překročily 
miliardu korun a měs-
to je doplatí až po roce 
2030. Dále jsou tu ně-
které stále hrozící sank-
ce za projekty financo-
vané z EU z minulých 
volebních období nebo 

za stále nedořešené spory na-
příklad o Mariánský most, 
kde se dodavatel soudí o více 
než 600 milionů korun. Hlav-
ní nosný pilíř tohoto mostu je 
založen na střekovském břehu 
Labe, takže by při případném 
dělení majetku zřejmě připadl 
Střekovu,“ upozorňuje na mož-
né finanční ztráty související 
s odtržením obvodu primátor-
ka. Jediný Střekov, který o od-
tržení uvažuje, by případné re-
ferendum chtěl naplánovat na 
podzim příštího roku.  gz

Zemřel čestný Ústečan 
Jaroslav Klemeš

Ústí nad Labem – Čestný občan 
města Ústí nad Labem, gene-
rálporučík Jaroslav Klemeš, 
zemřel 7. srpna ve věku 95 let. 
Válečný hrdina byl posledním 
z parašutistů, kteří byli za 
války vysazeni na území pro-
tektorátu. Zapojil se aktivně 
do odboje, jako radista vysílal 
zprávy do Londýna i během 
květnového povstání. Po válce 
byl perzekuován a vězněn. Do-
stal se i do pracovního tábora 
ve Všebořicích a po propuštění 
mu byl nařízen pobyt v Ústí. 
Rehabilitován byl až v roce 
1968, plně oceněn byl až po lis-
topadu 1989. Je nositelem řádu 
Bílého lva a dalších vysokých 
vyznamenání a také čestným 
členem Klubu vojenské histo-
rie v Ústí nad Labem.  gz
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Situaci na Střekově řeší primátorka
Střekov – Přívaly vody stále 
trápí obyvatele Střekova. Silný 
déšť vyplaví nejníže položené 
domy na Střekovském nábřeží.  
Lidem v postižených domech 
nejvíce vadí, že se k nim do-
stane voda z kanalizací, která 
přinese splašky a fekálie.

Ústecká primátorka Věra 
Nechybová o situaci na Stře-
kovském nábřeží ví a jedná. 
K jednomu stolu přizvala ob-
čany postižené záplavami, 
střekovské hasiče, zástupce 
odboru dopravy a majetku ma-
gistrátu a zástupce Severočes-
kých vodovodů a kanalizací.

„Nechtěli jsme hledat vi-
níky, ale najít cestu k řešení. 
Jsem ráda, že se zainteresova-
né strany nakonec domluvi-
ly na postupu společně najít 
problém a odstranit skutečnou 
příčinu nefunkčního systému 
odtoku vody z nábřeží,“ oceni-
la primátorka.

Domy na nábřeží byly v po-
sledních týdnech při příva-
lových deštích již několikrát 
vyplaveny. Odborníci zatím 
přesnou příčinu nezjistili. 
V ulici se uskuteční šetření 
k zjištění všech možných okol-
ností. SČVK zajistí kamerové 

zkoušky potrubí a dalších za-
řízení. Pracovníci města bu-
dou pohotovostně monitorovat 
a dokumentovat odtékání vody 
při deštích. Městská policie je 
připravena zprostředkovat zá-
sah pohotovostních pracovní-
ků města i SČVK.  gz

V problémových lokalitách by lidé 
nemuseli dostávat doplatek za bydlení 
Ústí nad Labem – Starosty měst-
ských obvodů oslovilo vedení 
města s tím, aby vytipovali 
problémové lokality ve svých 
obvodech. Díky novele zákona 
o hmotné nouzi mohou totiž 
města omezit výplatu doplat-
ků na bydlení v konkrétních 
problémových lokalitách.

„Je to po dlouhé době jedna 
ze zákonných možností, jak za-
bránit přílivu nepřizpůsobivých 
do našeho města. Tuto možnost 
jsme se rozhodli využít okamži-
tě, ale ve statutárním městě 
se čtyřmi obvody je to složitěj-
ší. Chceme znát názor starostů 

všech obvodů, abychom spo-
lečně bojovali proti tomu, aby 
se Ústí nestalo cílovou lokali-
tou nepřizpůsobivých občanů 
z okolních měst, kde toto opat-
ření přijali dříve než my,“ po-
psal kroky města náměstek pri-
mátorky Jiří Madar.  gz

Stržení možná čeká další dům v Předlicích
Předlice – V neobydleném domě 
v ulici Beneše Lounského 
v Předlicích se zřítil strop.  
Ulice je uzavřená, místo 
hlídají strážníci. Z domu kvůli 
havarijnímu stavu magist-
rát vystěhoval obyvatele už 
v roce 2012.  Ruinu prohlédne 
statik a město vyzve majitele 
k nápravě. „Byla jsem se na 
místě podívat, stav opuštěných 
objektů v této části města je 
noční můrou. Budeme trvat na 
tom, aby majitel plně dostál 

své odpovědnosti,“  řekla pri-
mátorka Věra Nechybová. 

Jde o druhý nebezpečný dům 
v této čtvrti. V březnu se už je-
den dům po požáru částečně 

zřítil. Město ho nechá na vlast-
ní náklady zbořit, protože to 
jeho majitel do konce června 
neudělal. Je totiž ve slovenském 
vězení. Náklady na demolici se 
odhadují na minimálně 1,5 mi-
lionu korun. „Výběrové řízení 
bude vypsáno uveřejněno na 
webových stránkách,“ uved-
la mluvčí magistrátu Romana 
Macová. Letos má město v roz-
počtu na demolice vyčleněné 
3 miliony. Náklady na demolici 
bude vymáhat od majitele.  gz

Ústí chce zrušit poplatek za odpad pro děti a seniory
Ústí nad Labem – Poplatek za komunální odpad by 
od příštího roku měla upravovat nová vyhláš-
ka. Ústečtí zastupitelé by se jí měli zabývat na 
podzim. Podle návrhu vyhlášky by od poplatků 
byli osvobozeni senioři od 66 let a děti a mládež 
do osmnácti let.

„V současné době je od poplatků osvoboze-
no zhruba 3 000 dětí do tří let. Počet poplatníků 
by tak klesl na přibližně 50 000 a vybraná část-
ka by byla nižší o čtrnáct milionů korun. Výše 
poplatku by zůstala na dosavadní částce 500 
korun na občana a rok. Propad plánuje měs-

to nahradit z vyšších daňových příjmů,“ uvedla 
mluvčí ústeckého magistrátu Romana Macová.

Za letošní rok bylo vybráno 28,5 milionu ko-
run. Předpokládaný příjem z poplatků měl být 
41 milionů korun. Skutečné náklady města na 
likvidaci komunálních odpadů jsou však mno-
hem vyšší, v loňském roce město na tento účel 
vynaložilo 74 milionů korun. Splatnost poplat-
ku za svoz, zpracování a likvidaci komunálního 
odpadu skončila 30. června. Svou povinnost tak 
do tohoto data nesplnilo 29 000 občanů z při-
bližně 94 000 obyvatel města.  gz

Novela zákona je platná od 1. června a umožňuje obcím s problémovými lokalitami 
omezit výplatu sociálních dávek. Obec může vymezit určitou lokalitu, kterou může 
být i konkrétní číslo popisné nemovitosti, kde dochází k vyššímu výskytu sociálně 
nežádoucích jevů, jako jsou přestupky proti veřejnému pořádku, občanskému soužití 
nebo majetku nebo kde je ohrožována výchova dětí. Poté může požádat pověřený 
obecní úřad o vydání opatření obecné povahy. Pokud by osoba získala následně právní 
titul k bydlení v této oblasti, nevznikne jí již nárok na doplatek na bydlení. 

N O V E L A

Běh upřímných 
srdcí už podruhé
Chabařovice – Druhý ročník 
charitativního Běhu upřím-
ných srdcí se uskuteční na 
Miladě 2. září od 10 hodin. 
Organizátoři chtějí i letos 
sehnat peníze na terapii, 
lázně i pomůcky pro děti, 
které to potřebují. Nadační 
fond Matěje Proška v roce 
2017 pomáhá Jonášovi (8), 
Šimůnkovi (8), Elišce (10) 
a Lucince (5). Výtěžek z re-
gistrace půjde v plné výši na 
pomoc dětem. Více na www.
uprimnesrdce.cz/beh/.  gz

Na Drakiádu 
do Petrovic
Petrovice – Na tradič-
ní Drakiádu zvou 
hasiči Ústeckého 
kraje. Drakiáda je 
spojena se dnem 
otevřených dveří 
u hasičů v Petrovi-
cích. Akce vypukne v so-
botu 2. září v 9:00 hodin. 
„Na programu je ukázka 
zásahové jednotky Policie 
ČR i zásahu hasičského sbo-
ru a předvedou se i mladí 
hasiči. Pak bude drakiáda 
a  v poledne opékání buřtů,“ 
řekl  Lukáš Marvan, mluvčí 
hasičů.  gz

P O Z V Á N K Y

Na webu města 
jsou i zakázky 
příspěvkovek
Ústí nad Labem – Profil zada-
vatele, na kterém město 
zveřejňuje veřejné zakázky 
prošel úpravami.  „Je to 
další krok vedení města ke 
zvýšení transparentnosti 
nakládání s veřejnými fi-
nancemi. Jiné radnice v na-
šem regionu tak otevřené 
zatím nejsou,“ řekl náměs-
tek primátorky Jiří Madar. 
Při kliknutí na webu města 
na záložku Veřejné zakázky 
a poté na záložku Odkaz na 
profil zadavatele se v levém 
sloupci objeví nová zálož-
ka Profily zadavatelů. Po 
kliknutí na tuto záložku se 
zobrazí příspěvkové organi-
zace včetně města. Na nově 
upraveném profilu bude 
možné sledovat veřejné za-
kázky všech příspěvkových 
organizací města.  gz
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Hasič z Ústí je zlatý 
Ústí nad Labem – Velký úspěch za-
znamenal ústecký hasič Tomáš 
Sobecký. Získal zlatou medaili 
na Světových hasičských a po-
licejních hrách v Los Angeles. 

„Tomáš Sobecký se zúčast-
nil se svými kolegy Janem Hoc-
kem, Josefem Kroupou a Janem 

Šepsem této vrcholné hasič-
ské a policejní sportovní akce 
v USA. Světovým hrám vévo-
dila disciplína TFA – Nejtvrd-
ší hasič přežije. Soutěžilo se 
v řadě dalších disciplín jako je 
zápas řecko-římský a volný, zá-
vod na horských kolech v ná-

ročném terénu a další,“ upřes-
nil mluvčí krajských hasičů 
Lukáš Marvan.  gz

Slovan spolupracuje s Boleslaví
Bukov – Nejzásadnější změ-
nou nové sezony pro ústecké 
hokejisty je to, že Slovan bude 
spolupracovat s extraligovou 
Mladou Boleslaví. „Sešli jsme se 
k finálnímu jednání s Luďkem 
Bukačem mladším a Patrikem 
Augustou a dohodli se na vzá-
jemné spolupráci. Mladá Bole-
slav se stane naším partnerem, 
nikoliv však farmou,“ upřesnil 
Vladimír Evan, sportovní mana-
žer ústeckého Slovanu.

Od července se Slovanem 
připravují hráči širšího kád-
ru Mladé Boleslavi a o jejich 
působení ve Slovanu rozhod-
nou trenéři Miroslav Mach 
a Tomáš Mareš koncem srpna. 
Soupisku Slovanu také doplní 
někteří hráči z nedalekého Lit-
vínova a Sparty Praha.

Novinkou ve WSM lize je, že 
nadcházející sezona je nesestu-
pová a do play-off postupuje po 
základní části prvních 8 muž-
stev bez předkola play-off.

„Po loňské úspěšné sezoně 
Slovanu chceme navázat na 
dobré výkony mužstva a po-
stoupit do play-off WSM ligy. 
Konečná soupiska hráčů bude 
uzavřena koncem srpna a zve-
řejněna 6. září 2017,“ dodal 
Vladimír Evan.  gz

Nové přírůstky 
v ústecké zoo

Krásné Březno – Další mláďata při-
šla v létě na svět hned u pěti 
zvířecích druhů, které obývají 
pavilon exotária ústecké zoo.

„Už máme šest mláďat krajty 
královské a dvě mláďata u ve-
lice pestře zbarvené korálovky 
sedlaté sinalojské. Počátkem 
srpna se vyklubala dvě mláďa-
ta želvy uhlířské. V letošním 
roce se jedná již o třetí odchov 
u tohoto druhu,“ informuje 
Matěj Kynšt ze zoo.

 „Nejvíce přírůstků zazname-
nali zástupci řádu ještěrů. Šest 
mláďat se vylíhlo u leguánků 
měnivých. A na začátku srp-
na přibylo celkem osm malých 
ještěrů u leguánků ostnitých,“ 
doplňuje chovatel František 
Šubík.

Všechny jmenované přírůst-
ky návštěvníci zatím neuvidí, 
v pavilonu však mohou sledo-
vat jejich rodiče.  gz

DĚTI UŽ NESMĚJÍ 
DOPLÁCET NA 
TO, ŽE JSOU 
Z CHUDÝCH RODIN

Gabriela Hubáčková
kandidátka do Poslanecké sněmovny, 
stínová ministryně školství KSČM

www.kscm.cz
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Odstartovala oprava 
D8, potrvá dva roky
Ústecký kraj – Silničáři začali 
opravovat dálnici D8 zhruba 
od sjezdu na Zdiby do pátého 
kilometru. Oprava je rozdě-
lená do sedmi etap a skončit 
má v listopadu 2019. Práce na 
téměř 7 km dlouhém úseku 
provede Eurovia pro Ředitel-
ství silnic a dálnic.

V druhé polovině srpna za-
čala druhá etapa prací, která si 
vyžádá omezení dopravy. Prá-
ce jsou naplánovány tak, aby 
v době zimní údržby bylo možné 
místem projíždět bez omezení. 

V rámci všech prací dojde 
ke kompletní výměně povrchu 
dálnice v daném úseku včet-
ně ložných vrstev. V některých 
částech bude dálnice rozšíře-
na.  gz
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Hledáte práci? Teď by to mělo být snadnější
Najít v Ústeckém kraji práci je stále menší 
problém, i přesto, že spolu s Moravskoslezským 
má nejvíc nezaměstnaných. Nejvyšší podíl mají 
okresy Most – 8,9 % a Ústí nad Labem – 7,5 %. 
Za poklesem nezaměstnanosti je hlavně silný 
hospodářský růst, díky kterému vznikají nová 
pracovní místa, především v průmyslu. 

„V Ústeckém kraji bylo k 31. 7. celkem 
9 837 volných pracovních míst. Jejich počet byl 
o 2 228 vyšší než vloni. Na jedno volné pracovní 
místo připadalo v průměru 3,7 uchazeče, z toho 
nejvíce v okrese Ústí – 7,3; nejméně v okrese 
Teplice – 2,6,“ uvedl analytik trhu práce Michal 
Tuček.  Volných absolventských míst bylo 3 254.  

I když se situace zaměstnanosti v Ústeckém 
kraji dlouhodobě lepší, tak i nadále zůstává za 
celorepublikovým průměrem.  gz

P R

Synthomer a. s. – chemická společnost v Karlovarském kraji 
se sídlem v Sokolově hledá kandidáty na tyto pracovní pozice

CHEMIK – OBSLUHA CHEMICKÉHO ZAŘÍZENÍ – OPERÁTOR
MISTR – CHEMICKÁ VÝROBA

Požadujeme 
• SŠ – vzdělání chemického směru (případně vyučen v oboru)
• Praxe v oboru 3 – 5 let
• Práce na směny
• Dlouhodobý pracovní úvazek
• Zodpovědnost, samostatnost a pozitivní přístup k práci

Nabízíme
• Základní mzda 23.000 – 29.000 Kč dle pozice a zkušeností
• Směnový příplatek 5.220 Kč
• Roční odměny ve výši měsíční mzdy (min 10 % z roční mzdy)
• Penzijní připojištění ve výši 3 % z hrubé mzdy
• Příspěvek na bydlení prvních 12 měsíců ve výši 4.000 Kč hrubého pro kandidáty mimo Karlovarský kraj
• Příspěvek na přestěhování do 20.000 Kč
• Týden dovolené navíc
• Příspěvek na stravování (obědy i večeře – cena jídla 22 Kč)
• Příspěvek na lázeňské pobyty a finanční odměny při významných pracovních a životních výročích
• Možnost čerpání finančních příspěvků ze sociálního fondu (na kulturu, sport a další účely)

Těšíme se na Váš strukturovaný životopis  
zaslaný nejlépe e-mailem na adresu jitka.ivanovova@synthomer.com.

Kraj čeká na dotaci 
na mzdy sester
Ústecký kraj žádá o dotaci 
na mzdy sester bez dohledu 
pracujících ve směnném nebo 
nepřetržitém provozu v rámci 
dotačního programu. Pokud 
prostředky obdrží, tak pro jed-
nání zářijového zastupitelstva 
připraví materiál, který bude 
řešit, jak lze poskytnout dotace 
přímo poskytovatelům zdra-
votních služeb. Kraje žádaly 
o změnu metodiky, aby do pře-
rozdělení dotací nemusely za-
sahovat a aby přišly prostředky 
nemocnicím včas. Ministerstvo 
však návrhy odmítlo.

„Odmítáme postoj minister-
stva, který viní kraje z návrhu 
nezákonného postupu, minister-
stvo mělo možnost podle zákona 
určit jako příjemce dotace přímo 
poskytovatele zdravotních slu-
žeb, tento postup by byl mnohem 
rychlejší a operativnější. Ohrože-
ní však cítí ti, kteří prostředky na 
zvýšenou výplatu sestrám musí 
vyplatit,“ řekl náměstek hejtma-
na Stanislav Rybák.

Na kraj dorazilo 18 žádos-
tí poskytovatelů zdravotních 
služeb sídlících na území Ús-
teckého kraje. Žádost o dotaci 
byla v celkové výši 36,7 milio-
nu korun.  gz

Na multifunkčním domě
se asi začne pracovat už letos
Po schválení prodeje 34 me-
trů čtverečních na Mírovém 
náměstí, o které požádala 
firma Udes, může začít stavba 
na místě bloku 004. Investor 
ustoupil od své původní pro-
jektové dokumentace, aby byl 
v souladu s územním plánem,  
a reagoval i na připomínky 
architekta. Město a investor se 
shodli, že na Mírovém náměstí 
bude vybudována multifunkč-

ní budova. Ještě v letošním 
roce by mohlo dojít k zahájení 
stavby, a tím vyřešení letitého 
problému.  gz

Platy v sociálních 
službách porostou
Více než 111 milionů korun roz-
dělí Ústecký kraj na navýšení 
platů pracovníků v soc. služ-
bách. O příspěvek na dorovnání 
platů požádalo 464 organizací.

„Není jisté, zda bude mít 
kraj peníze na splnění poža-
davků v plné výši. Částky na 
žádostech nebyly zatím se-
čteny,“ říká mluvčí Ústeckého 
kraje Lucie Dosedělová. O při-
dělení peněz budou 11. září 
hlasovat krajští zastupitelé.  gz
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Ústecký rodák – 
herec Josef Carda, 
nedá na sever 
Čech dopustit. 
Dříve jsme ho mohli 
vidět v Činoherním 
studiu, a i když 
v současné době 
hraje v pražském 
Divadle Bez zábradlí, 
stále bydlí kousek 
od milovaného Ústí. 
Co dabér Lennyho ze 
seriálu Simpsonovi 
nejraději dělá ve 
volném čase? 

Jako malý jste prý chtěl být 
atletem… Jak jste na tom se 
sportováním nyní? 
Dělal jsem atletiku, chodil 
do vodáka, jezdil na kole, ale 
u ničeho jsem nevydržel. Teď 
se párkrát v týdnu protáhnu 
v posilovně.

Vystudoval jste brněnskou 
JAMU, přirostla vám Morava 
k srdci? 
V době studií mi bylo na 
Moravě fajn. Zůstal jsem 
tam ještě jeden rok v Divadle 
na provázku, ale pak přišla 
roční vojenská služba v Praze. 
Odtud jsem se na Moravu již 
nevrátil.

Jste ale ústecký rodák…
V Ústí jsem se narodil, bydlel 
mnoho let, měl angažmá v Či-
noherním studiu, strávil jsem 
tu nejkrásnější roky a mám 
tu pořád kamarády z mládí. 
Bydlím akorát 30 kilometrů 
od Ústí.

Máte tu třeba nějaká oblíbe-
ná místa? 
Těch je mnoho. Ústí má nád-
herné okolí a přírodu. Vždy mi 
to dojde, když vidím, jak zasta-
ví auto ve Vaňově, vyskáčou 
z něj lidi a fotí si hrad Střekov 
a skálu posetou žlutou tařicí.

Hodně lidí, kteří v Ústí někdy 
žili, hovoří o tom, že má měs-
to zvláštní atmosféru a že je 
to tam táhne jako magnet…

Je to tak. Mám spoustu přátel, 
kteří se sem dostali třeba jen 
pracovně a pak tu zakotvili 
napořád. Možná i pod vlivem 
knížek Vladimíra Párala.

Vzpomínáte na své účinko-
vání v ústeckém Činoherním 
studiu? 
Velice rád. Byl jsem zde v ob-
dobí, kdy šéfoval Petr Poled-
ňák. Bylo to kolem sametové 
revoluce a lidi do divadla 
hodně chodili a navíc s kolegy 
jsme byli výborná parta.

Byl jste se v Činoheráku ně-
kdy v poslední době podívat? 
Přiznám se, že nikoli. Byl jsem 
tu po dlouhé době u příležitos-
ti výročí Činoherního studia 
před pár lety, ale představení 
jsem žádná neviděl.

Mnoho lidí vás má zaška-
tulkovaného jako komika. 
Co sedí nejvíc vám? 
Asi tragikomik, ale v Divadle 
Bez zábradlí hraji vše, i vážné 
role.

Ve starších rozhovorech jste 
se vyjadřoval v tom smyslu, 
že vás nebaví hrát klaďase, 
stále to trvá? 
Asi ano. Záporáci se zkrátka 
hrají lépe.

Učíte se role rychle? Máte 
dobrou paměť? Jste třeba 
vyznavačem Stanislavského 
metody herecké práce? 
Zatím se role učím rychle 
a dobře si je pamatuji, ale 
v běžném životě je to s tou 
pamětí podstatně horší. 
Metodu Stanislavského jsem 
asi nejvíce využíval v dobách 
TELE TELE.

Jak jste se vlastně dostal 
k herectví, brali vás rodiče už 
jako malého do divadla? 
Ano, otec byl nadšený ochot-
ník, takže to byl nejspíš jeho 
vliv.

Josef Carda: Ústí má atmosféru.  Možná i díky knížkám Párala
barva: modrá

jídlo: cokoli 
s bramborovým 
knedlíkem

hudba: jazz

číslo: 7

politik: takový se 
ještě nenarodil

M O J E  N E J

daniel mareš
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Lidé si vás stále ještě pama-
tují jako sporťáka Cardu-Re-
tardu z Tele Tele. Tohle oslo-
vení vymyslela vaše žena, je 
to tak? 
Ona to tehdy myslela jako vtip, 
ale dnes říká, že je to čím dál 
více pravda. 

Už léta dabujete Lennyho 
Leonarda v americkém seri-
álu Simpsonovi. Baví vás da-
bing? 
Simpsonovi jsou kultovní věc, 
takže to nešlo nevzít, i když 
Lenny je rozsahem menší role. 
Mou větší dabingovou rolí je 
Alan Harper ze seriálu Dva 
a půl chlapa a u toho se fakt 
bavím. Škoda, že seriál zřejmě 
už nebude mít pokračování.

Čemu se v současné době vě-
nujete a kde vás mohou fa-
noušci vidět? 

Stále hraji v Divadle Bez 
zábradlí v Praze, kde vystu-
puji v mnoha představeních. 
Nedávno jsme měli 750. reprízu 
představení Jiřího Menzela 
Blbec k večeři. To je mimocho-
dem rekordní počet, hrajeme 
hru už od roku 1998. Dále 
například účinkuji ve hře Gar-
derobiér, Jistě, pane premiére, 
Art, Dvakrát Woody Allen, Te-
rasa, Kdes to byl/a dnes v noci 
a Bez roucha.

Sledujete českou divadelní 
scénu? Která hra vás napo-
sledy nejvíce nadchla?
Přiznám se, že návštěvy diva-
del v poslední době nestíhám, 
jelikož večer mám představení. 
Náramně jsem se bavil při hře 
Impresário ze Smyrny s Pe-
trem Nárožným v hlavní roli. 
Bohužel nedávno byla derniéra 
a hádejte, proč jsem jí nestihl.

Zajdete si někdy do kina? 
Jaký je třeba váš nejoblíbeněj-
ší film?
Naposledy jsem byl na filmu 
Dunkerk a myslím si, že je 
to jeden z nejlepších filmů 
pojednávajících o válečném 
konfliktu. Minimum slov, 
skvělé figury, strhující tempo 
a tomu všemu pomáhá vynika-
jící hudba... opravdu to nemá 
chybu. Šel bych na to klidně 
ještě jednou, ale ideálně ve 
3D. Jinak můj nejoblíbenější 
film je asi Kabaret v režii 
Boba Fosse s Lizou Minnelli 
v hlavní roli.

Kdybyste si měl vybrat 
jakéhokoliv už nežijícího 
herce, se kterým byste chtěl 
být na jevišti, kdo by to byl? 
Jednoznačně Menšík nebo 
Sovák. Jejich herectví jsem od 
dětství obdivoval.

Co vlastně nejraději děláte 
ve volném čase? 
Volného času moc není, ale 
pokud ho mám, nejčastěji 
chodím na procházku s naším 
dvouletým psem.

Jste rád, že váš syn není he-
rec, nebo by vám to nevadilo? 
Pokud by ho to bavilo a uživilo, 
tak by mi to jistě nevadilo. Ale 
nikdy jsem neměl pocit, že by 
o tom uvažoval.

Jak nejraději trávíte chví-
le, kdy nemusíte dělat vůbec 
nic? 
Nechávám si tak měsíc volna, 
kdy vůbec nehraji a snažím se 
i netočit. Opravdu bych chtěl 
nic nedělat a odpočívat, ale 
moc to neumím. Dostal jsem 
od manželky knihu Umění 
odpočívat, tak snad si ji někdy 
v tom volnu i přečtu. 

Josef Carda: Ústí má atmosféru.  Možná i díky knížkám Párala

Josef Carda se narodil v roce 1956 
v Ústí nad Labem. Herectví se věnuje už 
od mládí. Vystudoval brněnskou JAMU. 
Je ženatý a má syna Adama. Carda diva-
dlo miluje, působil například v pražském 
Rokoku. V současné době ho můžete 
vidět v Divadle Bez zábradlí. Určitě si ho 
pamatujete i jako sporťáka z televizního 
zábavného pořadu Tele Tele. Zahrál 
si ale třeba i ve snímku Rebelové či 
v televizním filmu Zločin v Polné.

Josef Carda 

P R O F I L

Herec žije v krásné krajině kousek od Ústí. foto: archiv jc

Sporťáka z pořadu Tele Tele už mu nikdo 
neodpáře.
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Když kočky nejsou doma…
V ústeckém Domě kultury se 
můžete těšit na herecké hvěz-
dy. 21. září v 19:00 hodin si 
užijete anglickou komedii Do-
cela velkého divadla Litvínov 
s názvem „Když kočky nejsou 

doma“. Vynikající anglická 
komedie o tom, co všechno 
se může stát, když dvě sestry 
nenadále odjedou na společ-
nou dovolenou a jejich muži 
zůstanou v Londýně bez do-
zoru. Pokus o celkem nevinný 
zálet se dvěma švagrům změní 
v nečekané dobrodružství plné 
napětí, humoru a překvapi-
vých zvratů ohrožujících celou 
jejich další existenci. V před-
stavení uvidíte L. Vaculíka, 
R. Štolpu či D. Révaiovou. 
Vstupenky můžete objednávat 
na níže uvedeném e-mailu či 
telefonním čísle 722 967 771 či 
na emailu kveta.vonesova@
juniorarena.eu.  zu

Linwood Lee Taylor Trio zahraje v Národním domě
Americký bluesrocker hen-
drixovského střihu vystoupí 
se svou kapelou v ústeckém 
Nároďáku. Koncert se usku-
teční 14. září od 20:00 hodin. 
Vstupenky zatím nejsou 
v prodeji. Aktuální informace 
získáte na čísle 475 221 025. 
Linwood Lee Taylor (linwood-
taylor.com), jehož hudební styl 
vychází z bluesových legend 
jako Albert King, Howlin’ Wolf, 

Muddy Waters či Freddie King, 
připomíná svým osobitým 
instrumentálním projevem 

Jimiho Hendrixe. Doma v mi-
nulosti oslňoval společným 
vystupováním se slavným 
Albertem Collinsem, v Eropě 
je znám spíše v její západní 
části, kde například stával 
na pódiu po boku Joe Louise 
Walkera. Výborně ovládá také 
akustickou kytaru, v rámci 
nadcházejícího Czech Republic 
Tour 2017 bude ovšem hrát 
především elektricky.  zu

Labské léto je tady

Nezapomeňte ani na letošní 
Labské léto. Oblíbený jed-
nodenní hudební festival se 
i letos uskuteční v ústeckém 
Letním kině. Už 26. srpna 
se můžete těšit na skupiny 
Slza, Jelen, Hodiny či Kryštof. 
Vystoupí i Janek Ledecký či 
Lenny. Vstupenky získáte 
v předprodeji za 190 korun, na 
místě pak za 250 korun.  zu

Stoletá diskotéka 
Stoletá diskotéka Haška 
a Dostála nebude chybět ani 
v září. Hity prověřené časem 
si můžete přijít poslechnout 
do Národního domu 23. září 
od 20:00 hodin. Vstupné je 
70 korun.  zu

Do Ústí přijede 
Suchý a Molavcová

Jedna z událostí roku je 
tady. V ústeckém Domě 
kultury vystoupí legendární 
dvojice divadla Semafor – 
Jiří Suchý a Jitka Molavcová. 
Známé melodie doprovodí 
Orchestr divadla Semafor 
pod taktovkou Jiřího Svo-
body. Vstupné je od 200 do 
250 korun. Informace o něm 
získáte na telefonním čísle 
475 221 025.  zu

P O Z V Á N K Y

Krajská zdravotní drží pozitivní trend hospodaření a díky motivačnímu systému 
rozdělí za pololetí mezi zdravotnická oddělení přes čtrnáct milionů korun
Pozitivní trend ekonomického vývoje 
Krajské zdravotní, a. s., potvrdily výsledky 
hospodaření společnosti za první pololetí 
roku 2017. Krajská zdravotní, a. s., je 
největším poskytovatelem zdravotní péče 
v Ústeckém kraji a patří mezi největší 
zdravotnická zařízení v České republice.

„Jsem velmi rád, že můžeme přijít s tak 
pozitivní zprávou, jako je dosažení zisku 
ve výši 32,45 milionu korun v období do 
30. 6. 2017. Plánovaný výsledek hospoda-
ření byl přitom o 1,15 milionu korun nižší. 
Po dosažení zlepšených hospodářských 
výsledků v minulých letech a loňském zis-
ku 6,62 milionu korun pokračuje pozitivní 
trend v hospodaření Krajské zdravotní 
i po letošním pololetním hodnocení. 
Můžeme tedy konstatovat, že Krajská 
zdravotní se v posledních letech řadí mezi 
úspěšně se rozvíjející firmy v České re-
publice,“ uvedl k příznivému hospodaření 
Ing. Jiří Novák, předseda představenstva 
Krajské zdravotní, a. s. 

„Aktuálně 
v návaznosti 
na stanovený 
motivační systém 
pro zdravotnická 
oddělení probíhá 
jeho vyhodnocení 
a administrativní 

zpracování za první pololetí 2017, přičemž 
dle stanovených kritérií a v souladu 
s finančním plánem společnosti na letošní 
rok jsou připraveny prostředky ve výši 
více než 14 milionů korun, které budou 
vyplaceny v srpnové výplatě, tedy v září,“ 
zdůraznil Ing. Jiří Novák.

Příznivý trend hospodaření, dokla-
dovaný i výsledkem za první půlrok 
2017, je podle předsedy představenstva 
navíc dobrým předpokladem pro tvorbu 
prostředků, určených ještě v letošním 
druhém pololetí mimo jiné pro akce velké 
údržby a oprav, ale také na odměny 
u všech kategorií zaměstnanců, zejména 
však v rámci zmíněného vyhodnocení 
motivačního systému pro zdravotní úseky, 
uplatňovaného od roku 2014.

Nedílnou součástí strategie Krajské 
zdravotní, a. s., je postupná obnova 
nemocnic a modernizace jejich vybavení. 
Aktualizovaný celkový objem investičních 

aktivit v roce 2017 činí 852 milionů korun.
„Významné investice byly naplánovány 

do všech pěti nemocnic, které společnost 
spravuje. V děčínské nemocnici je to 
například rekonstrukce pavilonu s interními 
obory za 27 milionů korun, v ústecké 
Masarykově nemocnici za 51 milionů korun 
rekonstrukce dětského pavilonu, kdy bude 
rozšířen o nové jedno podlaží. V nemocnici 
v Teplicích začala výstavba pavilonu se čtyř-
mi operačními sály a sterilizací, kde cena 
vzešlá z veřejné zakázky je 185 milionů 
korun. Mostecká nemocnice již získala nové 
oddělení pro následnou intenzivní péči 
a dlouhodobou intenzivní ošetřovatelskou 
péči, kde cena z veřejné zakázky přesáhla 
16 milionů korun, a v nemocnici v Chomu-

tově bude vybudován zcela nový stravovací 
provoz včetně nového technologického 
vybavení, který přijde na zhruba 60 milionů 
korun,“ vyjmenoval ze seznamu význam-
ných akcí pro letošní rok Ing. Jiří Novák.  

„Krajská zdravotní provádí investiční 
akce cíleně se zásadou důsledného 
využívání dotačních titulů a díky finanční 
investiční podpoře od Ústeckého kraje, 
který tímto umožňuje naplňovat dlou-
hodobou strategii postupné obnovy 
nemocnic a jejich přístrojového vybavení. 
Krajská zdravotní bude nadále usilovat 
o plynulé zajišťování dostupné a kvalitní 
zdravotní péče pro obyvatele Ústeckého 
kraje,“ ujistil Ing. Jiří Novák, předseda 
představenstva společnosti.

Investice byly podpořeny 
Ústeckým krajem 

 
www.kr-ustecky.cz

Ing. Jiří Novák, předseda představenstva 
Krajské zdravotní, a. s.

Lůžko následné intenzivní péče na nově vy-
budovaném oddělení mostecké nemocnice

Rekonstrukce pavilonu interních oborů v nemocnici v Děčíně – průběh a vizualizace 
vzhledu budovy po dokončení
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Lékaři z Ústí nahradili část lebky 
implantátem jako první v Česku
Operatéři z ústecké Masary-
kovy nemocnice, jako první 
v České republice, nahradili 
pacientovi část lebky implan-
tátem. Jde o velmi neobvyklý 
operační výkon, kdy byla 
pacientovi velká chybějící část 
lebeční kosti nahrazena unikát-
ním implantátem vyrobeným 
na míru z titanové slitiny. Jako 
první operaci podstoupil sedm-
apadesátiletý muž z Bíliny, kte-
rý utrpěl před sedmnácti lety 
úraz, kdy bylo nutné provést 
neodkladný život zachraňující 
operační výkon.

„Před mnoha lety jsme byli 
nuceni neprodleně, s cílem za-
chránit pacientovi život, provést 
spolu s odstraněním rozsáhlého 
krvácení nad celou mozkovou 
hemisférou takzvanou dekom-
presivní kraniektomii. Podsta-
tou tohoto výkonu je odstranit 
velkou část lebečního krytu, aby 
měl poraněný mozek dostatek 
místa a nedošlo k fatální poru-
še jeho prokrvení při vzniklém 
otoku. Život pacienta i všech-
ny jeho neurologické funkce se 
nám neodkladnou operací poda-
řilo zachránit,“ uvedl neurochi-
rurg  Petr Vachata.

„V následujících letech jsme 
se snažili chybějící defekt le-
beční kosti nahradit různými 
dostupnými materiály, nicméně 
všechny minulé operace skonči-
ly odmítnutím materiálu. Paci-
ent byl tedy téměř sedmnáct let 
bez trvalého lebečního krytu,“ 
doplňuje ústecký neurochirurg.

„Operační výkon proběhl 
bez komplikací a trval necelou 
hodinu. Vlastní implantát byl 
k okrajům lebeční kosti pevně 
po obvodu přifixován titano-
vými šroubky. V pooperačním 
průběhu se neobjevily žádné 
komplikace a pacient byl pro-
puštěn do domácího ošetřová-
ní,“ dodává Vachata.  zu

Dětský pavilon 
se opravuje
Rozsáhlou rekonstrukcí pro-
chází budova dětského pavilo-
nu v ústecké Masarykově ne-
mocnici. Práce potrvají zhruba 
patnáct měsíců a vyjdou na 
více než 51 milionů korun.

Z důvodu rekonstrukce do-
chází k omezení provozu a pře-
stěhování větších dětí z dětské 
kliniky Masarykovy nemoc-
nice do prostor oční klini-
ky budovy G. „V provizorních 
prostorách bude k dispozici 
10 lůžek, nebude zde možné 
hospitalizovat děti s akutní-
mi infekty a zároveň nepůjde 
z kapacitních důvodů přijímat 
doprovody dětských pacientů,“ 
uvedl mluvčí nemocnice Ivo 
Chrástecký.  gz

Onkologický stacionář  
prošel rekonstrukcí
Onkologický areál ústecké Ma-
sarykovy nemocnice V Podhájí 
prošel rekonstrukcí. Vznikl 
tam zcela nový stacionář pro 
ambulantní podání chemote-
rapie. Rekonstrukce onkocen-
tra v Ústí a Chomutově stála 
Krajskou zdravotní dohromady 
484 milionů korun.

„Pro onkologické pacienty 
je nyní nově k dispozici pros-
torný aplikační sál se 14 no-
vými polohovacími křesly 
a s vlastním sociálním záze-
mím, velkoplošnými TV přijí-
mači a připojením na internet, 
čekárna se šatními skříňkami 
a sociálním zařízením včetně 
bezbariérového WC. Vznik-
ly zde dvě moderně vybavené 
ambulance klinické onkolo-
gie s kabinkami pro pacienty, 
kancelář mobilního hospicu 
a paliativní ambulance,“ uved-
la primářka onkologie Marti-
na Chodacká. 

Onkologické oddělení je sou-
částí Komplexního onkologic-
kého centra v Masarykově ne-
mocnici. Je jedním ze třinácti 
komplexních onkologických 
center v Česku. Ročně projde 
stacionářem téměř 4500 paci-
entů.  gz

Domácí péče pro vážně nemocné se může stát luxusem
Domácí zdravotní péče pro 
vážně nemocné lidi se může 
stát nedostupnou. Nové úpravy 
úhradové vyhlášky totiž na-
směřovaly poskytovatele této 
péče k preferování ošetřovatel-
sky méně náročných pojišťen-
ců. Podle Štěpánky Tomsové 
z agentury ACME, jenž působí 
na Ústecku, jsou změny nasta-
vené pojišťovnami a minister-
stvem zdravotnictví v rozporu 
s podstatou domácí péče, tedy 
že je určena právě pacientům 
s náročnými diagnózami.

V čem je domácí zdravotní 
péče, kterou ACME poskytuje,  
lepší než pobyt v nemocnici? 
Umožňuje nemocným lidem 
léčit se v pohodlí domácího 
prostředí namísto toho, aby 
byli hospitalizování v ne-
mocnici nebo nějakém jiném 
zdravotnickém zařízení. 

Je prokazatelné, že léčba 
v domácím prostředí je ob-
vykle kratší a výrazně šetří 
finanční prostředky zdravot-
ním pojišťovnám. Domácí péči 
indukuje lékař. V ACME máme 
skvělý tým registrovaných 
a proškolených zdravotních se-
ster, které odborně a efektivně 
ošetřují imobilní pacienty, apli-
kují injekce, provádí infuzní 

terapii, ošetřovatelskou reha-
bilitaci, ošetřují operační rány, 
defekty, odebírají krev a jiný 
biologický materiál, ošetřují 
stomie, zavádí a ošetřují kate-
try, sondy, pečují o pacienty na 
umělé plicní ventilaci  anebo 
také o umírající.

Za domácí zdravotní péči 
pacient neplatí?
Pacient ji neplatí, je hraze-
na z veřejného zdravotního 
pojištění.

Letos se změnil systém 
financování domácí zdravotní 
péče a v konečném důsledku 
na to doplácejí vážně nemocní 
lidé. Je to tak?
Ano. Pojišťovny hradí výkony, 
které byly ordinovány ošetřují-
cím lékařem. Ten určuje, kolik 
minut postačí na ošetření, jak 
často se má dělat a co přesně 
má sestřička u klienta vyko-
nat. Jenže zdravotní pojišťovny 
ve spolupráci s ministerstvem 
zdravotnictví nově nastavily 
změnu systému financování, 
která nezohledňuje případný 
nárůst té domácí zdravotní 
péče, kterou si vyžádají právě 
lékaři. V důsledku to vede 
k tomu, že agentury domácí 
péče, které poskytují zdravot-

ní péči pacientům 
s náročnými dia-
gnózami, s větší-
mi frekvencemi 
návštěv, o víkendech 
a svátcích a s větší 
spotřebou zdravot-
nického materiálu, 
jsou naprosto zne-
výhodněny. Úhrady 
se tak ocitají na 
hranici nákladovosti 
péče, což je absurdní 
a může to být pro 
některé poskytova-
tele i likvidační.

Je to v úplném rozporu s tím, 
že domácí péče by měla být ur-
čena právě pacientům s nároč-
nější diagnózou, kteří se mo-
hou a chtějí léčit v domácím 
prostředí, v kruhu své rodiny 
a blízkých.

Co je třeba udělat, aby 
se domácí zdravotní péče 
nestala pro vážně nemocné 
nedostupnou?
Jedinou cestou je narovnání 
úhradové vyhlášky. Letošní 
změnu úhrad zástupci zdra-
votních pojišťoven obhajují 
tím, že v segmentu domácí 
zdravotní péče dochází k vět-
šímu nárůstu spotřebovaných 
financí oproti ostatním. Jenže 

to je zapříčiněno 
demografickým 
vývojem v celé spo-
lečnosti, ale i vět-
ším povědomím 
veřejnosti o tomto 
druhu zdravotní 
péče. Omezení hra-
zení domácí péče 
ze strany pojišťo-
ven je nevhodné 
právě proto, že se 
jedná o péči vyžá-
danou lékařem. 
A agentury podle 

zákona i smluv s pojišťovnami 
nemohou klienta odmítnout. 
Je to demotivující a vede to 
k preferování ošetřovatelsky 
méně náročných pojištěnců, 
u kterých nehrozí překročení 
referenčního limitu. 

My v ACME a žádná solid-
ní agentura neodmítne klienta 
a poskytne mu potřebnou péči 
i za cenu regulací, které bude 
muset v dalším roce složitě 
a většinou neúspěšně řešit.

Cestou ven z téhle nešťastné 
situace je jen změna úhradové 
vyhlášky, kterou vypracovává 
ministerstvo zdravotnictví kaž- 
dý rok a která by opět zohled-
nila právě ty složitější případy, 
které potřebují větší a nároč-
nější péči.  pr MC
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Pouť ke svaté Máří 
v Zubrnicích
Opět po roce jsme spolu se 
zubrnickým skanzenem a Di-
vadelní společností Panopti-
kum Maxe Fische uspořádali 
procesí na pouť ke svaté Máří 
Majdaléně v Zubrnicích. Šlo 
se tradičně od mlýna za vsí. 
Během procesí byla středo-
hořskými diletanty sehrána 
duchovní fraška o obrácení 
svaté Máří. Za zpěvu ba-
rokních písniček ke svaté 
Máří jsme došli do farního 
kostela sv. Máří Magdalény 
na zubrnické návsi, v němž 
páter Jančík odsloužil krátkou 
magdalénskou pobožnost. Poté 
se již poutníci mohli oddat 
světským radovánkám, o které 
se postarali paní Anička se 
skvělými buchtami, prostoře-
ký principál Panoptika Maxe 
Fische a spousta dalších.

 Jan Kvapil, Středohoří sobě V Arcusu oslavovali devadesátiny
Jedna z prvních členek Ústeckého Arcusu Karla Mráčková se 
v těchto dnech dožila úctyhodných 90 let. I přes tento pokroči-
lý věk se stále zúčastňuje společných aktivit a šíří kolem sebe 
optimismus a radost. Ústecký Arcus je spolek onkologických 
pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel v Ústí nad Labem 
a okolí. Pomáhá nemocným vyjít z izolace a najít nový úhel 
pohledu na svět a opětovně se zapojit do plnohodnotného života. 
Rozhánět mraky pochybností a zahledění se do sebe se pacient-
skému občanskému sdružení daří od roku 1993.  Ústecký Arcus

Pamětní deska obětem 
výbuchu vojenského skladu
V ulici U Cukrovaru v ústecké 
čtvrti Krásné Březno byla na 
konci července odhalena pamět-
ní deska českým a německým 
obětem výbuchu vojenského 
skladu, který se odehrál 31. čer-
vence 1945. Tehdy došlo po třetí 
hodině odpolední k sérii výbu-
chů uskladněného vojenského 
materiálu v areálu bývalého 
krásnobřezenského cukrovaru. 

Na následky výbuchu zahynulo 
dvacet šest osob, dalších asi dvě 
stě osob bylo zraněno. Výbuch 
zničil nebo poškodil také na dvě 
stovky domů, dodnes je v centru 
Krásného Března patrná jizva, 
kterou v urbanismu této části 
Ústí nad Labem katastrofa za-
nechala. V souvislosti s explozí 
v Krásném Březně došlo v Ústí 
nad Labem 31. července 1945 
k pogromu na německém 
obyvatelstvu města. Centrum 
těchto tragických událostí bylo 
na mostě E. Beneše, kde je těm-
to obětem věnována pamětní 
deska z roku 2005. Nyní se tedy 
pamětní desky dočkaly také 
oběti výbuchu.

 Muzeum města Ústí nad Labem

Rychtářská 12°km rozběhne cyklostezku 9. září
Běh Rychtářská 12°km je bě-
hem pro radost a celou rodinu. 
Letos se poběží již po čtvrté. 
Každý rok se účastní okolo 300 
běžců všech věkových skupin. 
Běžet můžete jako rodina 
v Raiffeisenbank rodinném 
běhu – 1 km, primárně pokud 
máte malé děti do 8 let, nebo 
děti můžete nechat závodit 
samotně v Juniorském běhu 
na 2 km ve dvou věkových ka-
tegoriích od 9 do 15 let. Navíc 
se odměňují chlapci i dívky 
zvlášť. Hlavní závod se běží 
jako poslední v kategorii muži 
x ženy nebo v kategorii 2RUN 
jako štafeta na 2 x 6 km, kdy si 
závodníci předávají v polovině 
trati čip. Startovné je za celou 
rodinu, za štafetu i za hlavní 
závod pouhých 100 Kč. Děti 
platí 50 Kč. Na místě bude star-
tovné dražší o jednou tolik. Je 
proto vhodné se registrovat do-
předu na: https://www.behej.
com/terminovka/prihlasky/80. 
V ceně startovného je netra-
diční dřevěná medaile, pivo 
a guláš, občerstvení na trati 
a drobné dárky od sponzorů.

Akci doplní zajímavý pro-
gram. Děti si budou moci vy-
zkoušet lezení na horolezecké 
stěně, zdolat lanové překáž-

ky nebo si vyrobit papírovou 
kašpárkovskou čepici s výtvar-
nicí Lenkou Procházkovou z Os-
trova dobré nálady. Vítěze čeka-
jí zdarma startovné na ústecké 
půlmaratonské závody – dm ro-
dinný běh, Mattoni 1/2maraton 
a 2Run na 2 x 10 km, dále zážit-
kové poukazy se společností Ad-
venture Company jako napří-
klad výstup na Mt.Blanc, lezení 
po ferrátách nebo rafting. Od-
měnou je i pivo Mazel, vouche-
ry do Pivovar Hotelu Na Rychtě 
nebo na nákup brýlí v hodnotě 
1000 Kč do optiky Krůtková.  

Akci stejně jako v minulosti 
moderuje David Cihlář, který 
mimo jiné masíruje běžeckou 
elitu závodů RunCzech. Rych-
tářská 12°km je nejen příjem-
ný závod, ale aktivně prožitý 
čas v Cyklokempu Loděnice.

Běh je také vhodný a měřený 
trénink týden před VII. Mattoni 
1/2Maratonem Ústí n. Labem.  pr

Navštivte nový 
parkur na Bukově

Samozřejmě, že je to slovní 
nadsázka, sportovní areál 
na Bukově má svou vlastní 
historii, parkurové skákání 
opět ožívá a láká diváky 
na příjemnou podívanou. 
Chodil jsem tam často 
obdivovat krásné koně a od-
vážné jezdce, celý loňský 
rok tam byl klid. O víkendu 
jsem tam zašel jen tak se 
podívat, a nestačil jsem 
se divit. Kolbiště i opra-
coviště má nový povrch. 
Doprovodná vozidla parkují 
na jiném místě, zámková 
dlažba nabídla prostor pro 
ohromný stan, kde nejen 
diváci uvítali místo k odpo-
činku. Pod věží rozhodčích 
je občerstvení, všude byl po-
řádek. Závodních dvojic se 
tam sešlo dost a další akce 
se připravují.  Miroslav Vlach 
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Do nového školního roku jsou pro vás 
nově připraveny zájmové kroužky: 
• ŠKOLA STEPU TAP DANCE / od 6 let
• IRISH – irské tance a step / od 6 let
• JAZZ DANCE / od 9 let
• BRODWAY DANCE / od 15 do 26 let
• CLASSICAL DANCE – balet
• BRIDŽ / pro děti 11–12 let
• MLADÝ ZÁCHRANÁŘ – 
pro děti, mládež i dospělé
MUSICAL SCHOOL – MUSICAL COMPANY 
+ MUSICAL DANCE – pro menší autorský 
muzikál KOUZELNÝ SVĚT, pro starší 
světový muzikál MAMMA MIA! / od 5 let

VOKÁLNÍ SOUBOR / od 15 let
MUSICAL BAND / pro všechny muzikanty, 
kteří se chtějí zapojit nejen do 
připravovaných muzikálů
ŠKOLA ZVUKU / základy a práce zvukaře, 
podílení se na technické přípravě 
muzikálů / od 10 let
Připravované akce:
4. září 2017 – KROUŽKOFEST 2017 –   
OC Fórum – nabídka zájmových kroužků 
s programem / 10:00–18:00
13. září 2017 – ZAČÍNÁME NANEČISTO – 
DDM – Den otevřených dveří 
/ 15:30–18:00

P Ř I P R A V U J E M E

V ústeckém DDM to žije!
Dům dětí a mládeže ve školním roce 
2016/ 2017 navštěvovalo téměř 3 800 
účastníků v 331 zájmovém kroužku. V na-
bídce byly sportovní, taneční, dramatické, 
hudební, jazykové, rukodělné, mediální, 
předškolní, počítačové, technické, turistic-
ké, přírodovědné a výtvarné kroužky. DDM 
také nabídl několik kurzů pro seniory, 
a to v pestré paletě zájmových oblastí – 
výtvarné činnosti, Izraelské tance, bridž, 
výpočetní technika a mnohé další.

„Nově se otevřela Škola stepu pod ve-
dením Michala Krupy a Musical School pod 
vedením Tomáše Svobody. Musical School 
úspěšně uvedla světový muzikál Pomáda 
a dva autorské muzikály ‚Král zbojníků‘ na 
motivy Robina Hooda a ‚Libušino proroctví 
aneb Hra o trůny‘ na motivy Starých 
pověstí českých,“ přibližuje činnost Tomáš 
Svoboda z DDM Ústí nad Labem.

V rámci zájmové činnosti se podařilo 
dosáhnout mnoha významných soutěžních 
úspěchů. 

„Dance Center Marverci letos sestavilo 
10 soutěžních tanečních týmů a přivezli si 
21x 1. místo, 12x 2. místo a 3x 3. místo. 
Působivé jsou také výsledky týmů Aerobic 
clubu, kde se podařilo získat 19x 1. místo, 
13x 2. místo a 6x 3. místo,“ doplňuje 
Tomáš Svoboda.

Také letní tábory jsou mezi dětmi 
velmi oblíbené.  Letos proběhlo 33 letních 
příměstských táborů a 17 táborů pobyto-
vých pro 1 600 účastníků. Z příměstských 
táborů stojí za zmínku nově uspořádaný 
„Tichý svět“ pro neslyšící děti a tábor pro 
děti s vadami řeči. Nově proběhl muziká-
lový  tábor Fantom DDM, kde děti mohly 
na týden vstoupit do světa muzikálu 
Mamma mia!

Dub na Kabátě boduje
Strážný dub na Kabátě se v an-
ketě o Strom roku drží zatím 
v polovině startovního pole. 
Podpořit ho lze až do 15. září. 
Hlasovat lze formou DMS. Sta-
čí odeslat DMS STROM1-10 60 
na číslo 87 777. Cena DMS je 
60 korun, z toho 59 korun pů-
jde na výsadbu a ochranu stro-
mů v místě, kde soutěžní strom 
roste. Anketu pořádá Nadace 
partnerství. Další možností 
jsou hlasovací archy, které od 
organizátorů zajistilo město. 
Podepsat je možné na informa-
cích ústeckého magistrátu, na 
úřadech městských obvodů, 
v Infocentru na Mírovém 
náměstí, v zoo, v plavecké hale 
na Klíši, v ústeckém Domu kul-
tury, v Domě dětí a mládeže, 
muzeu, v cyklocentru Zaná-
draží, v rozhledně, bludišti 
a na horní i dolní pokladně 
lanovky na Větruši. Na kou-
pališti v Brné, na univerzitě, 
v nemocnici a dalších místech, 
zapojily se i mateřské a zá-
kladní školy. Strážný dub roste 
u správní budovy Masarykovy 
nemocnice a má zajímavou 
historii. Před stavením v osadě 
Kabát stával starý dub. Prý jej 
vysadili při vzniku osady, která 

měla za úkol chránit poutní-
ky na cestě. Roku 1813 však 
dub přišel k úhoně. Táhli tudy 
napoleonští vojáci a vystřelili 
z děla na stavení, u kterého 
rostl. Z dubu nic nezbylo, ale 
stavení zůstalo stát. Na jeho 
místě pak znovu vyrostl dou-
bek, který tu stojí už 200 let. 
Strážný dub je krásný ztepilý 
exemplář dubu letního, ve 
výšce 130 centimetrů je obvod 
jeho kmene 406 centimetrů. 
V loňském roce reprezentovaly 
město v této soutěži břestovce 
ze Smetanových sadů. Umístily 
se na druhém místě. Získaly 
31 854 korun a za tuto částku 
mohlo být ošetřeno pět památ-
ných stromů.  zu

Svoz objemného odpadu bude pokračovat 
i v druhém pololetí roku. Postupně bude 
odvezen ze všech částí města. Zahájen 
bude 4. září v Božtěšicích a Strážkách 
v obvodě Město. Pokračovat bude v říjnu 
na Střekově, v listopadu na Severní Terase 
a koncem listopadu a v prosinci v Neštěmicích 
a Krásném Březně. Jako poslední bude 
odvezen odpad 13. prosince v Krásném 
Březně, oblast mezi ul. Drážďanská 
a Přístavní. Za objemný odpad se pokládají 
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.

SVOZ ODPADU ZE ZELENĚ VE VACÍCH
Vaky pro podzimní svoz se budou vydávat od 
16. do 20. října 2017 od 8:00 do 17:30 hodin 
ve sběrném dvoře v Krásném Březně (vchod 
z ul. Křižíkova). Svoz vaků naplněných odpady 
ze zeleně bude proveden v jednotlivých 
městských obvodech v dále uvedených 
termínech. Vaky připravené k odvozu musí 
být přistaveny na místě přístupném svozové 
technice (u vozovky).

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

SVOZ OBJEMNÉHO ODPADU
Objemný odpad bude svážen 1x za pololetí. 
Jsou to vysloužilé předměty z domácností 
(např. vyřazený nábytek, matrace, koberce, 

podlahové krytiny), které nelze pro jejich 
rozměry odkládat do sběrných nádob na 
komunální odpad. Odpady odložte ke 
sběrným nádobám pouze den před termínem 
svozu. Svoz začíná vždy v 6 hodin ráno 
v uvedený den.

SEZNAM STANOVIŠŤ NA BIOLOGICKY 
ROZLOŽITELNÝ ODPAD
Ve městě Ústí nad Labem jsou rozmístěny 
nádoby na sběr a svoz biologicky 
rozložitelného komunálního odpadu.
Na základě úspěchu pilotního projektu 
sběru a svozu biologicky rozložitelného 
komunálního odpadu, který byl v roce 2016 
realizován na sídlišti Severní Terasa, vedení 
města rozhodlo o rozšíření svozu tohoto 
odpadu do ostatních městských obvodů.
Od 1. března jsou ve všech městských 
obvodech u vybraných stanovišť nádoby na 
tříděný odpad i hnědé nádoby na biologicky 
rozložitelný komunální odpad o velikosti 240 
l. Svoz probíhá do června 2017 jednou za 14 
dní v pátek. Poté bude v případě potřeby jeho 
četnost zvýšena nebo zachována. Z prvních 
zkušeností však vyplývá, že ne všichni 
občané vědí, pro jaký druh odkládaného 
odpadu je tato nádoba určena, a používají 
ji k odhazování „běžného“ směsného 
komunálního odpadu či plastů. Nesprávným 
tříděním však dochází k znehodnocení 
samotného odpadu, který pak není možné 
uložit na kompostárně a následně dále využít.

O B J E M N Ý  O D P A D  V   Ú S T Í
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I N Z E R C E

N A P S A L I  J S T E

Spirála zve na Skorotické sdílení, které se uskuteční 21. září od 15:00 do 17:00 hodin. 
Burza oblečení a dalších věcí se bude konat u sídla sdružení Spirála, K Chatám 22 
ve Skoroticích, a zařízení si budete moci také prohlédnout. Na skorotický bazar se 
dostanete autobusem č. 15, zastávka Habrovická.  zu

B A Z A R

Asistovaný kontakt je setkání dítěte 
s rodičem, se kterým nežije ve společ-
né domácnosti a z nějakého důvodu se 
s rodičem delší dobu nestýká. Přítom-
nost odborníka při tomto setkání má 
zajistit bezpečné prostředí při setkání 
pro dítě a napomoci zlepšení komuni-
kace a vazeb mezi dítětem a rodičem. 
Důvodem pro tuto intenzivní podpo-
ru dětí a  rodičů může být náročný roz-
vod, rozchod, závažné a dlouhodo-
bé onemocnění  v rodině, dlouhodobý 
pobyt rodiče v zahraničí, výkon tres-
tu jednoho z rodičů… Rovněž se tato 
metoda využívá jako pomocný nástroj 
při návratu dítěte z pěstounské rodiny 
do své biologické.

Pomoc osobám v krizi 
Spirála, Ústecký kraj, z. s. 
K Chatám 22, 403 40 
Ústí nad Labem – Skorotice 
Tel.: 475 603 390

I N F O

K O N T A K T

Vážená redakce,
chtěl bych se podělit o svůj příběh.  

Chtěl bych také prostřednictvím Vaší 
redakce poděkovat  organizaci  Spirála 
v Ústí nad Labem. Chtěl bych dodat lidem 
naději, že se jejich život může změnit, 
i když z počátku se jim může zdát, že 
jsou v zoufalé situaci.

Byl jsem velmi mladý, když jsem začal 
žít s přítelkyní a stal jsem se otcem. Po 
narození dcerky se bohužel náš vztah 
i rodinná situace velmi zhoršila. Oba 
jsme byli bez práce,  měli dluhy a ne-
byli jsme schopni  sami  výchovu dítěte 
zvládnout. Využili jsme proto možnosti  
nechat dcerku v cizí rodině,  než se opět 
postavíme na vlastní nohy. Bohužel jsem 
se s přítelkyní rozešel a oba jsme začali 
bydlet sami a daleko od dcerky,  čímž 
jsme s ní ztratili pravidelný kontakt. Ná-
hradní rodiče se o dceru  vzorně starali 
a vytvořili si k ní velmi silný citový vztah. 
Já jsem po čase svou  situaci vyřešil, 
začal  jsem pracovat, pravidelně splácet 
dluhy a našel jsem  si novou partnerku.  
Mohl a chtěl jsem se o dceru začít starat 
sám, byl jsem přece její otec.  Chtěl jsem  
dceru vrátit do své péče, netušil jsem 
však, kolik starostí  a beznaděje mi toto 
rozhodnutí přinese.

Náhradní rodiče dcerky mi nedůvěřo-
vali, nevěřili, že jsem svůj život změnil, 
možná se i báli o dcerku, co s ní bude.  
Vrácení dcerky do mé péče odmítali, sna-
žili se  co nejvíce  návrat oddálit, hledali 
důvody, proč se nemohu o dcerku starat. 
Jejich počínání jsem nerozuměl, dcerka 
byla v jejich péči pouze dočasně a já přece 
dokázal změnit svůj život a o dcerku se 
starat. Musel jsem o tom přesvědčit nejen 
náhradní rodiče, ale i orgán sociálně- 
právní ochrany dítěte a následně i soud, 
že se o dceru postarat umím. 

V našem snažení mi právě hodně 
pomohli pracovníci Spirály. Trpělivě, více 
jak rok, jsem docházel na terapie, setkával 
se s dcerkou za jejich přítomnosti – toto 
byly dle mého podmínky, které navrhli 

náhradní rodiče a potažmo i pracovníci 
oddělení sociálně-právní ochrany dítěte. 
Vím, že pracovníkům Spirály dalo i hodně 
práce přesvědčit náhradní rodiče o tom, 
že dcerka se vrací do dobrých rukou, že 
jejich bezesporu do té doby záslužná péče 
skončila. V třítýdenních intervalech jsem 
z Moravy jezdil za dcerou na sever, na 
terapie… setkání s dcerou se postupně 
prodlužovala, vídali jsme se o víkendu, pak 
přijela ke mně na týden… Trvalo rok, než 
jsem přesvědčil náhradní rodiče a soud,   
že budu dobrý otec a že dcerka v mém 
novém domově na Moravě nebude strádat.

Vím, že chyba na začátku celého 
příběhu byla u mne. Přál bych si, aby 
můj dopis podpořil otce a matky, kteří 
mají problémy sami se sebou nebo s péčí 
o děti, aby našli pomoc a podporu, jakou 
jsem dostal já ve Spirále…

 Pan K. z Moravy

S dcerkou a mou současnou přítelkyní
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BARS
Pes, kříženec černé barvy 
s bílou náprsenkou, 14 let, 
výška 45 cm. Je zvyklý v bytě, 

je čistotný a zasloužil by si důstojně dožít 
někde u nového pána v teplíčku.

MIKY
Pes, kříženec rezavé barvy 
s bílou náprsenkou, výška 
35 cm, stáří 9 měsíců. Vhodný 

pouze na zahradu (ničí zařízení bytu), jinak 
je přátelské povahy. Je nutné ho vychovat.

CHARLIE
Pes, hladkostrstý kříženec, 
stáří 10 měsíců, výška asi 
40 cm. Čistotný pes, zvyklý 

v bytě, nemá rád děti. Nový majitel musí 
počítat s tímže musí Charlieho vychovat.

DARKA 
Fena, kříženka labradora 
černé barvy, výška 55 cm. 
Darce je asi 6 let. Je to velmi 

přátelská a vyrovnaná fenka, vhodná 
k dětem, zvládá základní povely.

V Lukách 178/21, Ústí nad Labem, tel.: 472 775 202, mobil: 733 126 101
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