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 Máme v Ústí třít bídu  
s nouzí? To odmítám
STRANY 8–9

S koronavirem  
se nakonec setká každý 
STRANA 6

Boxerský galavečer  
bude s diváky i bez nich
STRANA 4

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

PALIVOVÉ DŘEVO
ŘEZANÉ A ŠTÍPANÉ OD 990 Kč

POKÁCÍME BEZPEČNĚ I VÁŠ STROM
A DŘEVO OD VÁS VYKOUPÍME

ZÁMEK KRÁSNÉ BŘEZNO 
do 18. 12.  Přemysl Otakar II. – král, rytíř,  
  zakladatel – putovní výstava 

MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 
19. 9.   Mattoni 1/2Maraton  
  Ústí nad Labem 2020

MĚSTSKÉ SADY 
20. 9.,  1500  Malý Hamburk

INFORMAČNÍ STŘEDISKO NA 
MÍROVÉM NÁMĚSTÍ 
1.až 31. 10.  Expedice na severní pól 
  Na výstavě uvidíte ilustrace Julia  
  Payera, rodáka z Teplic, polárníka  
  a cestovatele; realizoval mnoho  
  nebezpečných horolezeckých  
  prvovýstupů v tyrolských Alpách;  
  v letech 1869-70 se zúčastnil arktické  
  výpravy k východním břehům Grónska;  
  v letech 1872-74 vedl expedici  
  k severnímu pólu; Payerovy ilustrace  
  jsou jedinečným dokumentem těchto  
  cest z doby před rozšířením fotografie

DŮM KULTURY 
21. 9.,  1900  Všichni jsou v pyžamu
22. 9.,  1900  Ondřej Gregor Brzobohatý 
7. 10.,  1900  Jiří Pavlica, Hradišťan a Hana  
  a Petr Ulrichovi, Javory beat –  
  společný koncert
8. 10.,  1900  Lords of The Sound 
11. 10., 1900  Metody výslechu  
  a získávání informací  
  – přesunutá přednáška z dubna 
13. 10., 1700  Štístko a Poupěnka – Ať žijí pohádky 
14. 10., 1900 Vězeň na Druhé Avenue 
7. 11., 2000 Macháč Club Tour 2020 

NÁRODNÍ DŮM 
19. 9.,  2000 Stoletá diskotéka
23. 9., 1930  Bláznovy zápisky
10. 10., 1000  53. ročník Střekovské kamery 
11. 10., 2000  Vladimír Mišík a ETC
14. 10., 2000  James Harries 
17. 10., 1000  Svět zvířat – akvarijní trhy 
17. 10., 2000  Stoletá diskotéka 
23. 10.   XXIV. Mezinárodní Jazz  
  and Blues Festival 
30. 10., 2000  55 let skupiny Bonifanti 

4. 11., 2000  Ústecký folkový podzim –  
  Pavlína Jíšová a Babababand
13. 11., 1900  Scarebeus – 50 let na scéně
19. 11., 2000  Petra Börnerová Trio  
  a Lubomír Bužma Khýr
19. 11., 2000  Ústecký folkový podzim –  
  Druhá tráva 
21. 11., 1000  Akvarijní trhy 
21. 11., 2000  Stoletá diskotéka 

SEVEROČESKÉ DIVADLO 
20. 9., 900 Dny evropského dědictví  
  – prohlídka divadla s průvodcem 
20. 9., 1500 Obušku z pytle ven 
22. 9., 1900 Frida
20. 10., 1900 4TET

ČINOHERNÍ STUDIO
20. 9., 1700 Bratrstvo kočičí pracky
21. 9., 1900 Paškál
24. 9., 1900 Funny Games
25. 9., 1900 Benefice aneb zachraň  
  svého Afričana

26. 9., 1700 Bratrstvo kočičí pracky
29. 9., 1900 Antigona
2. 10., 1900 Pan Kolpert
5. 10., 1900 Čarodějův učeň
6. 10., 1800 Sen noci svatojánské
18. 10., 1900 Lobby Hero
11. 10., 1900 Sirotci
15. 10.,16. 10.  
  Paškál
16. 10., 1900 Heda Gablerová
18. 10., 1900 Heda Gablerová
22. 10., 1900 Heda Gablerová
25. 10., 1700 Pinocchio – derniéra 
26. 10., 1900 Ministerstvo školství a vědy Ukrajina
29. 10., 1900 Pábitelé
31. 10., 1900 Antigona
18. 11., 2000 Pragobřinkostroj (koncert)

HRANIČÁŘ 
20. 9., 1500 Soukromí hrdinové 
20. 9., 1730 Tenet 
22. 9., 1730 Helmut Newton: Nestoudná krása
22. 9., 2000 Krajina ve stínu
24. 9. , 2000  Jam Session 7

27. 9., 1500  Děda postrach rodiny 
  a výtvarná dílna
27. 9., 1730 Naděje 
28. 9. až 2. 10.  
  Festival dokumentárních filmů  
  Jeden svět 
29. 9., 1800  Děti z mizejícího ostrova;  
  Mezi odpady
 2000  Zazpívej mi
30. 9., 1600  Postiženi muzikou
 1800  Válka umění
 2000  Pro Samu
1. 10., 1800  Ztracený domov
 2000  Země medu
2. 10., 1800 Tímhle vlakem jedu
 2000  Psí láska

2. 10., 2200 Plastic People pro  
  jednadvacáté století  
  – přesně to se s trochou nadsázky dnes  
  říká o The Tchendos. Legendární  
  breakbeatová úderka přežila 
  devadesátky, jejichž noční život její  
  členové sami tolik utvářeli – ať už jako  
  DJs či jako promotéři úplně prvních  
  českých house parties.

MUZEUM 
Akce 
23. 9., 1600 Muzeum čte dětem 
24. 9., 1600  Křest knihy „Geologie  
  Českosaského Švýcarska“
29. 9., 1700  Sem šel z práce
30. 9., 1300  Den s němčinou 
3. 10.. 915  Mezní louka u Hřenska 
3. 10., 845  Přírodovědná vycházka  
   – mykologická vycházka spojená  
  se sběrem hub na výstavu a odborným 
  výkladem. Sraz před obecním úřadem  
  v Tašově v 9.15, lze se dopravit  
  autobusem č. 453 ze zastávky Divadlo  
  v 8.50. Trasa cca 4 km. Informace  
  na e-mailu: pospisilova@muzeumusti.cz, 
  tel.: 774 231 862. Vstup volný, akce 
  je určena pro širokou veřejnost.
4. 10., 900  Světový den zvířat – Náš miláček 
4. 10., 1000  Mykologický den v muzeu 
Výstavy 
do 4. 10.  I knihy mají osudy  
  – výstava o knihách a knihovnách  
  mapuje vývoj knihovnictví na Ústecku  

  od jeho prvopočátků až k dnešní  
  největší severočeské knihovně. Ostatně  
  podnětem ke vzniku výstavy je právě  
  letošní 75. výročí Severočeské vědecké  
  knihovny. Zavzpomínáte, jak se  
  vyhledávaly knihy před třiceti lety.  
  Dozvíte se, jak se spravuje poškozená  
  kniha nebo jak vypadají exlibris spojená  
  s Ústím.
do 31. 1. 2021  
  Písky známé i neznámé aneb  
  Fascinující svět obyčejného písku  
   – písek je běžnou, téměř každodenní  
  součástí našeho života, přesto o něm  
  nevíme mnoho zajímavých věcí. Známe  
  ho z břehů řek a potoků, z mořských  
  pláží, pískoven, staveb a dětských  
  hřišť. Málokdo však tuší, jak pestré písky  
  jsou, odkud vlastně pochází, co všechno 
  se v nich zachovalo, jak vzácným  
  materiálem se postupně stávají či jak  
  překvapivě krásné mohou být pod  
  mikroskopem...
do 14. 3. 2021  
  Fotograf Rudolf Jenatschke 
do 30. 9.  
  František Tureček – Sem šel z práce 
do 27. 9.  
  Exponát měsíce září  
  – Saranče uherská 
do 1. 11.  Rudolf Jenatschke v barvě  
  (Zrcadlové bludiště na Větruši)
do 31. 10.  Zenová zahrada 

SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA 
Akce 
22. 9.,  1700  Listování pro děti:  
  Pachatelé dobrých skutků

Výstava 
do 4. 10.  I knihy mají osudy  
   – výstava se uskuteční v muzeu.   
  Výstava  
  o knihách a knihovnách mapuje vývoj  
  knihovnictví na Ústecku od jeho  
  prvopočátků až k dnešní největší  
  severočeské knihovně. Ostatně  
  podnětem ke vzniku výstavy je právě  
  letošní 75. výročí Severočeské vědecké  
  knihovny. Zavzpomínáte, jak se  
  vyhledávaly knihy před třiceti lety. 

SKANZEN ZUBRNICE 
17. a 18. 10.  Podzim na vesnici
12. a 13. 12.  Vánoce v Zubrnicích
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Ústí nad Labem – Ústečtí radní jsou proti 
odkupu bývalých lázní dr. Vrbenského 
na Střekově se sousední sportovní ha-
lou a pozemky za 49 milionů korun. 
Radní to odmítli s tím, že nynější nabí-
zená cena je v rozporu se znaleckými 
posudky. Podle majitele Miloše Podol-
ského jde ale o posudky z doby před 
rozsáhlými opravami. Nové posudky 
si město udělat nenechalo. A o případ-
ném odkupu samotných lázní se zatím 
neuvažuje. „Byl jsem pověřen jednat 
o prodeji celého komplexu, teď je na 
zastupitelstvu, jak se rozhodne,“ řekl 
náměstek primátora Pavel Tošovský s tím, že nový znalecký posudek, který zohledňuje prove-
dené opravy, zatím neexistuje. Konečné slovo budou mít zastupitelé 21. září. 
Chátrající budovu lázní se sousední sportovní halou koupila za více než osm milionů v roce 
2017 společnost Power Get. Majitel firmy Miloš Podolský chtěl provozovat sportovní halu bez 
větších investic a lázně postupně opravovat. Jenže samotná hala byla ve stavu, kdy potřebova-
la několikamilionové investice a na lázně nyní nezbývají peníze.  gz

Vrbák s halou radní odmítli odkoupitCo jste si museli kvůli 
pandemii odpustit? 

Anna Šretrová 
62 let,  
důchodkyně 
Určitě jsem chtěla 
letos víc cestovat. 

A také mi chyběli mí přátelé a rodina, 
kteří bydlí dál.

Lukáš Vlček  
28 let,  
vedoucí kompostárny  
Musel jsem přestat hrát 
nohejbal a protáhla 

se mi rekonstrukce mého bytu, který 
pronajímám. Díky tomu mi chyběl příjem 
z nájmu. V zaměstnání mě však pande-
mie neomezila. 

Alena Krůtová  
53 let,  
obchodnice 
Jednoznačně dovolenou. 
Plánovala jsem zahraničí, 

ale raději jsem to neriskla. Možná kvůli 
obavám z nákazy. Ale hlavním důvodem 
byla špatná informovanost. Dokonce 
i návštěvy příbuzných jsem dlouze 
zvažovala. 

Karolína Bambasová  
28 let, 
studentka  
Scházely mi různé ven-
kovní akce. Jako třeba 

koncerty, festivaly. Mám docela kulturní 
deficit, co se kvalitních koncertů týče. 

Vladimír Cettl 
46 let,  
muzejník, fotograf  
Když pominu tu lavinu 
strachů, které postihly 

všechny, tak odpustit jsem si musel ces-
tování alias svobodu pohybu. Paradoxně 
se děje, že dnes není jen otázka, jestli já 
mám strach někam cestovat, procházet 
prostory, kde koluje množství lidí denně. 
Ostatní státy za začínají bát nás jako 
možného rizika. Ocitneme se v izolaci, 
která je ještě nepříjemnější, než když si ji 
naordinujeme sami. 

Peter Sabó 
53 let,  
obchodník 
Mě v podstatě nic 
neomezovalo. Jen při 

cestování mimo Českou republiku 
jsem musel destinace vybírat podle 
aktuálního stavu. Jinak musím říct, že 
se pro mě nic nezměnilo. 

A N K E T A

Volby: Drive-in, dezinfekce a roušky
Ústecko – Koronavirová pan-
demie mění i tradiční voleb-
ní zvyklosti. Volby krajských 
zastupitelů budou tentokrát 
jiné. S rouškou nebo z auta. 
Volební místnosti se ote-
vřou v pátek 2. října úderem 
14. hodiny. 

Voliči i členové volební ko-
mise musí mít zakrytá ústa 
a nos. Ve volební místnosti se 
bude také častěji větrat a dez-
infikovat prostory. K dispozici 
bude dezinfekce. Lidé v karan-
téně budou mít možnost hla-
sovat takzvaně Drive-in, tedy 
z auta. Zvláštní stanoviště 
bude 30. září v každém okres-
ním městě. Tam bude moci 
volič přijet autem a odevzdat 
hlas přímo z vozu. „Tímto způ-
sobem ale mohou volit pouze 
lidé s koronavirem nebo na-
řízenou karanténou. Na jiná 

infekční onemocnění se zákon 
nevztahuje,“ říká mluvčí Mini-
sterstva vnitra Ondřej Krátoš-
ka. Do 3. října objede zvlášt-
ní komise uzavřené pobytové 
ústavy a navštíví voliče ne-
mocné či v karanténě doma. 

Volby do zastupitelstev kra-
jů se konají v pátek 2. října od 
14:00 do 22:00 a v sobotu 3. říj-
na od 08:00 do 14:00. Termín 
volby pro Drive-in místa bude 
ve středu 30. září. Do pomy-
slného boje o hejtmanství se 
pustí devatenáct politických 

Podchod hrůzy budou hlídat kamery 
Ústí nad Labem – Podchod u ús-
teckého Západního nádraží 
postupně získává přívětivěj-
ší podobu. Byly odstraněny 
náletové dřeviny a uklizeno 
okolí. Podle Marka Illiaše ze 
Správy železnic se podchod 
dočká i dalších změn. Do 

stran, uskupení a hnutí. Osm 
let v kraji vládnoucí KSČM 
vede do voleb Radek Černý, 
Trikolóru Radek Hoffmann, 
Piráty Karel Karika, ODS Jiří 
Kulhánek a Severočechy Petr 
Pípal. Spojenci pro kraj mají 
v čele Jiřího Řeháka, ANO Jana 
Schillera, SPD Zdeňka Kettne-
ra. Lepší Sever povede Martin 
Klika, STAN Filip Ušák, Čistý 
a lepší sever Tomáš Vandas. 
Lídrem ČSSD je Jaroslav Krá-
kora, stranu Rozumní vede Eu-
gen Sigismund Freimann, Za 
Region kandiduje František Pa-
dělek a za Vizi národních soci-
alistů Jan Vondrouš. Svobodní 
jdou do voleb v čele s Pavlem 
Dittrichech, Národní demokra-
cie s Petrem Žákem, Volba pro 
kraj s Otou Staňem a Demo-
kratická strana zelených s Ja-
roslavem Seppem.  gz

konce roku se nově vymaluje 
a vymění se osvětlení, záro-
veň bude osazen i kamerový 
systém. 

Město by mělo provést 
opravu příjezdové cesty, pro-
tože podchod bude v budouc-
nu součástí nové cyklostezky 

z centra města k jezeru Mila-
da. V dalších letech pak čeká 
podchod nejspíš i využití také 
v souvislosti s chystanou vy-
sokorychlostní železnicí a její 
zastávkou, která by měla stát 
zhruba v místech Západního 
nádraží.  gz
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Boxerský galavečer s diváky i bez

Oddělení imunologie a léčby 
chronické bolesti se přestěhovala

Univerzitní seniory  
vir nezastavil

Ústí nad Labem – Galavečer pro-
fesionálního boxu. Mezi čtyři 
provazy se po pauze způsobe-
né pandemií koronaviru vrací 
profesionální boxerská šam-
pionka WBC v minimuší váze 
Fabiána Bytyqi. Soupeřkou jí 
bude 25. září Maďarka Judit 
Hachboldová.

„Samozřejmě se těším. Po-
slední zápas jsem měla v lis-
topadu a to už je hodně dlou-
ho,“ řekla čtyřiadvacetiletá 
ústecká boxerka a dodala, že 
s Maďarkou už měla boxovat, 
ale nakonec z toho sešlo. Ale 
má ji „načtenou“ takže ví, do 
čeho jde.

Podle současných epidemio-
logických pravidel může do 
Sportcentra Sluneta, kde se 
galavečer uskuteční, přijít 750 
diváků rozdělených do tří sek-
torů. „Předprodej už je zahá-
jený v Ticketportalu,“ řekl tre-
nér a manažer Lukáš Konečný 

s tím, že galavečer zorganizuje 
přinejhorším i bez diváků nebo 
s jejich minimálním počtem.

Vrcholem večera bude ti-
tulový duel Viktora Agatelja-
na a Slováka Matúša Babiaka 
o pás šampiona České unie 
boxerů profesionálů ve váhové 
kategorii do 72,5 kg. Do šes-
tikolového boje v supertěžké 
váze nastoupí Tomáš Šálek. 
K vidění bude souboj holých 
pěstí – Bare Knuckle mezi Sta-
nislavem Eschnerem a Micha-
lem Řehákem. V předzápase 
v amatérském boxu se před-
staví i dcera Lukáše Konečné-
ho – Jaromíra.  gz

Ústí nad Labem – Vzdělávání na 
Univerzitě třetího věku na ús-
tecké univerzitě nezastavila 
ani pandemie koronaviru. Do 
kurzů různých oborů určených 
lidem starším 50 let se podle 
vedoucí Oddělení celoživotního 
vzdělávání ústecké univerzity 
Dany Masopustové přihlásila 
více než tisícovka zájemců.

V rámci opatření proti šíře-
ní koronaviru budou účastníci 
kurzů v učebnách sedět ob se-
dačku. V případě opětovného 
uzavření školy nebo karanté-
ny škola s distančním studiem 
nepočítá, protože ne každý má 
přístup k počítači. „Uvažujeme 
i o rozdělení kurzu, aby v jed-
nom bylo maximálně sto osob,“ 
doplnila Dana Masopustová.  gz

Laguna je  
zase čistá
Severní Terasa – V Centrálním 
parku na Severní Terase pro-
běhlo, letošní druhé, čištění 
Laguny. Po kompletním vyčiš-
tění, dezinfekci, kontrole dna 
a opravě technologií, proběhne 
následně napouštění, které po-
trvá několik dní. Podle informa-
ce z radnice Severní Terasy čiš-
tění Laguny probíhá každý rok 
v březnu a v srpnu nebo v září. 
Při vypouštění je prováděn od-
chyt a následně transfer zvláště 
chráněných druhů živočichů. 
Jedná se o skokana skřehotavé-
ho, čolka obecného a ropuchu 
obecnou.  gz

Cena Čtenář roku 
2020 míří do Ústí 

Ústí nad Labem – Ústecká učitel-
ka Martina Brhelová vyhrá-
la v celorepublikové soutěži 
Čtenář roku 2020. V roce 2020 
hledaly české knihovny toho 
svého Nej čtenáře mezi učiteli. 
„Toto kritérium bylo zvoleno 
záměrně v roce, kdy si připo-
mínáme 350 let od úmrtí Učite-
le národů Jana Ámose Komen-
ského,“ vysvětluje ředitelka 
Severočeské vědecké knihov-
ny Jana Linhartová. 

Vítězka Martina Brhelová 
vede jednu z největších speci-
álních škol. Je nejen vášnivou 
čtenářkou ústecké Severočes-
ké vědecké knihovny, ale i že-
nou s velkým srdcem a duší. 
Ocenění si zaslouží pro svou 
pomoc hendikepovaným dě-
tem a jejich rodičům, svými vi-
zemi pomáhá vytvářet novou 
cestu a posouvat na další úrov-
ně nejen způsob vzdělávání, 
ale i možnosti knihoven a je-
jich služeb veřejnosti v ústec-
kém regionu, ale i v rámci celé 
České republiky.  gz

Ústí nad Labem – Oddělení kli-
nické imunologie a alergo-
logie a centrum léčby chro-
nické bolesti v Masarykově 
nemocnici se přestěhovaly. 
Nově je najdete, ve zrekon-
struovaném a dosud ne-
využívaném čtvrtém patře 
pavilonu T. Za kompletní re-
konstrukci nových prostor 
Krajská zdravotní zaplatila 
23 milionů korun.

„Přestěhováním do nových 
prostor obě zdravotnická 
pracoviště získávají prostor 
pro centralizaci, další rozvoj 
a rozšíření komfortu v péči 
o pacienty,“ vysvětlil ředitel 

Masarykovy nemocnice Aleš 
Chodacki. 

Oddělení imunologie a aler-
gologie se zabývá léčbou paci-
entů s astmatem a vrozenými 
poruchami imunitního systé-
mu. Centrum léčby chronické 
bolesti je určeno pro pacienty 
především s bolestmi pohybo-
vého aparátu. Podle vedoucího 
centra Jana Procházky pomá-
hají i pacientům s rakovinou. 
V pavilonu T budou nezávisle 
na sobě fungovat dvě ambu-
lance, ve kterých mohou pra-
covat současně dva algezio-
logové, neurolog a psycholog, 
případně fyzioterapeut.  gz

V nemocnici platí zákaz návštěv
Ústí nad Labem – Krajská zdra-
votní vyhlásila v souvislosti 
s koronavirem zákaz návštěv 
ve všech svých pěti nemoc-
nicích: v Děčíně, Ústí nad 
Labem, Mostě, Chomutově 
a v Teplicích.

„Opatření mají preventivní 
charakter. Nemůžeme si do-
volit cokoli podcenit a ohrozit 
důvěru pacientů,“ uvedl Jiří No-
vák, předseda představenstva 
Krajské zdravotní. Zákaz ná-
vštěv se netýká pacientů v ter-
minálním stavu, kde jsou nadá-
le návštěvy možné, stejně jako 
třetí osoby u porodu.

V současné době Krajská 
zdravotní intenzivně připravu-
je rozšíření provozní doby na 
odběrových místech včetně za-
vedení objednávkového systé-
mu a připravuje znovuzavedení 
mobilních skupin pro výjezdy 
k odběrům vzorků na zjištění 
přítomnosti SARS-CoV-2. Jed-
no vyšetření zahrnující odběr 

a zpracování vzorku přijde sa-
moplátce na 1 756 Kč.

Testování ve všední dny 
v Masarykově nemocnici 
v Ústí nad Labem, budova „T“, 
telefon: 704 969 854 (pondělí 
až pátek od 8:00 do 12:00 ho-
din). Testování soboty, neděle, 
státní svátek: 19. 9. a 20. 9. od 
8:00 do 12:00 hodin, Masa-
rykova nemocnice v Ústí nad 
Labem; 26. 9., 27. 9. a 28. 9. od 
8:00 do 12:00 hodin, Nemocni-
ce Děčín; 3. 10. a 4. 10. od 8:00 
do 12:00 hodin, Nemocnice 
Teplice.

„Pandemický štáb Krajské 
zdravotní se pravidelně schází, 
situaci pečlivě sleduje a vyhod-
nocuje. Jsme připraveni udělat 
maximum pro zvládnutí očeká-
vaného náporu pacientů vyža-
dujících hospitalizaci a testo-
vání většího počtu lidí v našich 
laboratořích,“ uzavřel gene-
rální ředitel Krajské zdravotní 
Petr Fiala.  gz

Kraj si bere úvěr.  
Dluží už tři miliardy
Ústecký kraj – Úvěr na svém po-
sledním jednání před říjnovými vol-
bami schválili krajští zastupitelé. Je-
den a půl miliardy korun si kraj chce 
vzít na investice. Otevření další-
ho úvěru je reakcí na propad ekono-
miky v souvislosti s koronavirovou 
pandemií. 
Peníze jsou podle vedení kraje po-
třeba na investice v souvislosti 
s dvěma převzatými nemocnice-
mi v Rumburku a Litoměřicích. Na-
příklad 500 milionů z úvěru by bylo 
v průběhu čtyř let pro rumburskou 
nemocnici. 
Dluh kraje byl doposud 1,2 miliardy. 
Se splácením dalšího úvěru by pod-
le vedení kraje neměl být problém. 
„Kraj vždy vše splácel podle smluv, 
takže není důvod, aby i tento úvěr 
nesplatil,“ řekl hejtman Oldřich Bu-
beníček. Celkový dluh kraje by tak 
byl téměř tři miliardy korun.  gz

ÚVĚR
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Tunel pod Krušnými 
horami? Za 20 let

ř í j e n  2 0 2 0

Ústí nad Labem – Rychlodráha 
z Prahy přes Ústí nad Labem do 
Drážďan má už jisté obrysy. Při-
bližně za 10 let by mohla začít 
stavba tunelu pod Krušnými ho-
rami a tunel by mohl být dokon-
čený kolem roku 2040. V sou-
časné době Správa železnic, 
která tunel vyprojektuje.

Podle Nely Friebové ze Sprá-
vy železnic je předmětem sou-
těžené zakázky zpracování 

dokumentace pro územní roz-
hodnutí pro krušnohorský tunel. 
Projekční práce tohoto význam-
ného záměru budou probíhat 
v rámci systému BIM, kdy vzni-
ká digitální vícerozměrný model 
stavby.

Vysokorychlostní trať má pro-
pojit Prahu s Ústím nad Labem 
a Drážďanami. Z Ústí nad Labem 
by pak cestující dojel do saské 
metropole za třicet minut.  gz

Hřiště u Laguny má 
nový herní prvek
Severní Terasa – Na dětském hři-
šti v Cen-
trálním 
parku na 
Sever-
ní Tera-
se při-
byl nový 
herní pr-
vek pro děti. „Máme tu nově 
takzvané beranidlo. Je to sku-
pinové houpadlo a doplní už 
tak pestré vybavení našeho 
hřiště,“ říká Kateřina Ulbricho-
vá ze sekretariátu starosty Se-
verní Terasy a dodává, že sku-
pinové houpadlo je sedmým 
hracím prvkem na hřišti v Cen-
trálním parku. Pořízení vyšlo 
radnici na 138 061 korun.  gz

Nechte auta doma, 
jeďte MHD zdarma
Ústí nad Labem – Trolejbusy 
a autobusy městské dopravy 
pojedou 22. září zdarma. Město 
se tak tradičně připojí k Mezi-
národnímu dni bez aut.

Tento den bude bezplat-
ná přeprava osob a zavazadel 
v tarifní zóně 101 Ústí nad La-
bem v MHD i v zelených auto-
busech. Akce je součástí celo-
evropské kampaně Evropský 
týden mobility.  gz

Vinice na Větruši je trojnásobná 
Ústí nad Labem – V sousedství 
zámku Větruše nechalo město 
zřídit malou vinici, aby navrá-
tilo tradici vinařství na Ústec-
ko, které zde bylo v minulosti 
velmi rozšířené. Na městské 
vinici proběhla další výsad-
ba vinných hlav, a to díky jed-
natřiceti patronům, kteří na 
ni přispěli celkovou částkou 
46 500 korun. Rozšířené vini-
ci požehnal farní vikář Václav 
Novák.

Rozvoji vinice pomůže ale 
i výtěžek z aukce, při které 
se vybralo téměř 17 000 ko-
run. Dražilo se historicky prv-
ních bezmála čtvrtlitrových 

18 lahviček vína z plodů obno-
vené vinice. Vinice, která byla 
založena 9. září 2016 a měla 
44 hlav, je nyní téměř trojná-
sobná. Po posledním rozšíření 
zde roste již 122 hlav. K původ-
ní odrůdě Cerason se přida-
la i odrůda Malverina, která 
momentálně tvoří většinu vi-
nice.  gz

Opravy most  
zavřou na tři roky 

Multikára z filmu Dva lidi v zoo 
dosloužila. Teď ji mají v muzeu
Ústí nad Labem – Neživý herec 
z filmu Dva lidi v zoo a dlou-
holetý dříč v denním provozu 
ústecké zoologické zahrady se 
stal součástí sbírek ústeckého 
muzea. Stařičký náklaďáček 
Multicar sem zamířil po 33 le-
tech služby. 

Auto mělo ve filmu bíločer-
ný zebří nátěr a objevilo se 
i v akčním záběru záchrany 
hlavního dětského hrdiny, kte-
rý se topil v jezírku s hrochy. 
„Je to možná netradiční sbír-
kový předmět, ale určitě pro 
budoucí generace zajímavá 
regionální památka na zoo-
logickou zahradu,“ ohodnotil 
přírůstek vedoucí historické-
ho oddělení muzea a kurátor 
sbírky techniky Martin Krsek.

Muzeum chrání ve svých 
sbírkách i další předměty spo-
jené s historií zoo. Od nej-
starších památek na éru ptačí 
rezervace Heinricha Lumpe-
ho po pozůstatky ikonických 
zvířat. V přírodovědných sbír-
kách se nachází například 
kostra nedávno uhynulé sloni-
ce Kaly, roh nosorožčí samice 

Zamby a také kosterní prepa-
rát a vycpanina zvířecí hvězdy 
filmu Dva lidi v zoo oranguta-
na Ňuňáka.  gz

Krása pomohla nemocným dětem

Ústí nad Labem – Na dětská oddě-
lení ústecké, děčínské a teplic-
ké nemocnice putuje výtěžek 
360 tisíc korun z charitativního 
projektu Krása pomáhá dětem. 

 „Krása pomáhá dětem je nej-
větší dobročinnou akcí, která 
přináší dary dětským odděle-
ním největšího poskytovatele 
zdravotní péče v Ústeckém kra-
ji. Děkuji organizátorce Lence 
Kocmanové Taussigové, které se 
díky této akci podařilo ve pro-
spěch nemocných dětí získat za 
patnáct let více než 5 milionů 
korun,“ řekl generální ředitel 
Krajské zdravotní Petr Fiala. 

Masarykova nemocnice v Ústí 
nad Labem získala 100 tisíc 

korun. Za peníze vedení dět-
ské úrazové chirurgie pořídí 
bipolární preparační jemné 
nůžky, aplikátor klipů a stojan 
na misky s ohřevem. Padesát 
tisíc putuje na dětské oddělení 
do Děčína a 210 tisíc do Teplic.

Letošní ročník pomohl čty-
řiceti tisíci i čtyřletému Ta-
deáškovi narozenému v úno-
ru 2016 na novorozeneckém 
oddělení ústecké Masaryko-
vy nemocnice, kterému lé-
kaři diagnostikovali genetic-
kou vadu, kterou trpí pouze 
20 dětí na celém světě. Získa-
né finanční prostředky rodina 
chlapce využije na lázeňský 
pobyt v Klimkovicích.  gz

Ústí nad Labem – Naplánovaná 
oprava Benešova mostu začne 
v roce 2022, shodli se na tom 
krajští zastupitelé. Na svém 
posledním jednání před volba-
mi odsouhlasili navýšení ceny 
z pláno-
vaných 
zhruba 
200 mi-
lionů ko-
run na půl 
miliardy. 
Cenu rekonstrukce navýšil na-
příklad horší stav některých pi-
lířů i velký počet inženýrských 
sítí, který musí dělníci přeložit.

Benešův most je ve velmi 
špatném stavu, podle stupni-
ce stavu mostů v šesté katego-
rii ze sedmi. Kvůli tomu po něm 
nesmí jezdit najednou oběma 
směry těžká vozidla městské 
hromadné dopravy a jejich 
vjezd řídí semafory. Podle mluv-
čího krajského úřadu Martina 
Volfa hrozí, pokud se most neo-
praví, že se přes něj trolejbusy 
a autobusy vůbec nedostanou. 

Oprava by měla podle odha-
dů trvat tři roky, během nich 
bude most zavřený. Město se už 
na generální opravu mostu při-
pravuje. Ústecký dopravní pod-
nik nakoupil parciální trolejbu-
sy, aby byla zajištěna dopravní 
obslužnost Střekova.  gz
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Hygienička: S koronavirem  
se nakonec setká každý
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Jaroslav Doubrava chce hlavně zastupovat zájmy obyvatel regionu
Jardu Doubravu lidé znají nejen ze starostování 

na Telnici na Ústecku, ale také ze senátní praxe, když 
je senátorem za Severočeši.cz druhé období. Znají ho 
jako člověka, který vždy dělal maximum pro vyřešení 
jejich problémů a nikdy nikoho neodmítl. Jako sená-
tor také v době koronakrize navrhl, aby se senátoři 
vzdali části mzdy.

„Navrhl jsem, abychom si stejně jako v podstatě 
všude snížili mzdy na šedesát procent. Odůvodnil 
jsem to, že mi je jasné, že výsledná částka rozpočet 
státu nezachrání, ale že v tom vidím sounáležitost 
s těmi, které toto opatření postihlo. Nadšení to nevy-
volalo. Prý stejně všichni ve svých obvodech přispívá-
me, tak co že to ještě chci. Ale musím přiznat, že jsem 
dopadl lépe, než když jsem toto navrhl v roce 2002 
při povodních. To jsem se tehdy dokonce dozvěděl, 
že jsem kretén, který si neumí představit, co s námi 
vyvedou sdělovací prostředky,“ prozradil ústecký se-
nátor a zástupce hnutí Severočeši.cz pro obyvatele 
Ústí nad Labem. 

„Lidé znají mé názory na současné dění u nás i ve 
světě. Nejsem vázán názory a rozhodnutími žádné 
politické strany, rozhoduji se podle svého přesvědče-
ní a názorů svých voličů. Znají mě jako člověka, kte-
rý chce řešit problém nepřizpůsobivých. Proč by tito 
lidé nemohli dostat do rukou košťata, lopaty a uklízet 
a uklízet! Podívejte se, v jakém nepořádku je město, 
jak zanedbaná je zeleň! To vše by tito lidé mohli dělat 
místo pobírání dávek,” upozorňuje severočeský sená-
tor a lídr pro Ústí nad Labem Jarda Doubrava. 

To také úzce souvisí s jednou z otázek, kterou zmi-
ňují průzkumy veřejného mínění v Ústeckém kraji, 
a to bezpečnost v regionu. Senátor a náš lídr pro Ústí 
nad Labem Jaroslav Doubrava je přesvědčen o tom, 
že je to důležitý, ale řešitelný problém.

„Je nutné docílit toho, aby zákony skutečně pla-
tily pro všechny z nás, a to bez výjimky! Nezbytné je 
obecně posílit policejní sbor, zlepšit jeho technické-
ho vybavení, popřípadě zvýšit počet policistů přímo 
v ulicích. Za stejně důležité, ne-li důležitější, považuji 
kriminalitě předcházet vytvářením podmínek pro vy-
plňování volného času dětí tak, aby měly možnost čas 
trávit činností v zájmových kroužcích, v kolektivech 
a nebloumaly, nudíc se, po ulicích. 

V případě volebního úspěchu Severočechů by se 
tak Jaroslav Doubrava stal také kontaktem pro oby-
vatele města. „Je to jednoduché. Chceme, aby se v za-
stupitelstvu dozvěděli o problémech lidí ve městech. 
Člověk za mnou přijde s problémem nebo nápadem, 
já to, nemohu li to vyřešit sám, předám kolegům na 
zastupitelstvu nebo radě kraje a do dvou týdnů bude 
mít první odpověď,“ vysvětluje Doubrava a upozor-
ňuje, že k takovému fungování potřebuje dobrý tým 
spolupracovníků: „Na kandidátce máme fajn lidi. 
Neřeší se, kdo, s kým, kde, ale co se dá udělat nebo 
vyřešit. Vzpomínám na první období v Senátu. Tehdy 
jsme se „posekali“ v jednacím sále, ale pak si dokáza-
li bez problémů spolu dát kávu a normálně se bavit. 
Bylo jedno, kterou stranu kdo zastupuje. Dnes někteří 
ani nepozdraví, natož aby si chtěli v klidu o problému 
pohovořit třeba při té kávě. Pak se může pro lidi udě-
lat mnohem víc.“

Jaroslav Doubrava nevidí problém v souběhu 
prací senátora a krajského zastupitele. „Jedno obdo-
bí, než došlo k tomu nešťastnému rozkolu mez námi, 
rozkolu, který je naštěstí dávno za námi, jsem v kraj-
ském zastupitelstvu a současně i v Senátu pracoval. 
Bylo to pro mne velmi přínosné. Využívat zkušenosti 
z praxe v legislativním procesu parlamentu. Zvládal 
jsem to tehdy a nevidím nejmenší důvod, proč bych 

neměl zvládnout nyní. Využiji legislativních možnos-
tí kraje, když mezi kolegy v Senátu nemohu uspět. 
Opravdu jsem přesvědčen, že už nesmíme ztrácet 
čas nějakými ohledy na Brusel a musíme jednat po 
svém,“ uzavírá senátor.

Zadavatel: Severočeši.cz / Zhotovitel: Media Concept

Ústecký kraj – Počty nakaže-
ných koronavirem strmě ros-
tou. Kvůli zhoršené epidemic-
ké situaci je povinné nosit 
roušku ve vnitřních prosto-
rách budov v celé zemi. „Kaž-
dý den nám přibývají, někdy 
i více než desítka případů, ale 
ve srovnání s jinými okresy či 
kraji jsme na tom zatím lépe. 
To ale neznamená, že se ta 
situace nemůže během dal-
ších týdnů změnit,“ říká ředi-
telka krajské hygieny Lenka 
Šimůnková.

Podle vládního zmocněnce 
pro vědu a výzkum ve zdra-
votnictví Romana Prymuly 
můžeme mluvit o druhé vlně 
koronavirové epidemie. „Díky 
tomu, jaká přísná opatření 
jsme udělali a všichni dodržo-
vali zjara, tak jsme si vlastně 
výskyt onemocnění odsunuli 
do pozdější doby,“ vysvětluje 
Lenka Šimůnková. 

„Myslím, že my, co jsme toto 
onemocnění neprodělali, tak 
proti němu imunní nejsme, 
takže se s ním prostě musíme 
setkat a nejdůležitější je, že 

když se s ním setkáme, aby-
chom byli v dobré zdravotní 
kondici a dostali malou in-
fekční dávku, aby ten průběh 
byl lehký,“ dodává Šimůnková 
s tím, že každá ochrana dutiny 
ústní a nosní snižuje infekční 
dávku, a čím nižší je infekční 
dávka, tím je průběh onemoc-
nění lehčí.

Nejvíce rizikové jsou hro-
madné akce, společenské 
a soukromé akce s vyšší ku-
mulací osob na jednom místě. 
Se začátkem školního roku 
jsou hlášeny i případy ve ško-
lách, a to jak u studentů, tak 
i u pedagogického sboru. Za 
prvních čtrnáct dnů od návra-
tu do lavic se musely dvě školy 
v našem kraji zavřít a šest škol 
funguje s omezenou výukou.

I přes nárůst nakažených 
je situace v Ústeckém kraji 
zatím klidnější. Podle posled-
ního semaforu Ministerstva 
zdravotnictví je zatím v kraji 
pět bílých okresů s nulovým 
rizikem a dva zelené s výsky-
tem nákazy bez komunitního 
přenosu.  gz

U D8 mají vyrůst  
další hangáry
Ústecko – Poblíž dálničního 
sjezdu na Chlumec a Úžín 
u dálnice D8 v novém are-
álu by měly vyrůst dvě 
haly s celkovou rozlohou 
téměř 13 tisíc metrů čtve-
rečních. V nich mají být 
například sklady, prodejny 
nebo předváděcí místa.

Vyhodnocením vlivů na 
životní prostředí už plá-
ny na výstavbu prošly, ale 
musí projít i kompletním 
posouzením vlivu na ži-
votní prostředí. Podle roz-
hodnutí krajského úřadu 
se musí investor zaměřit 
například na krajinný ráz, 
vliv na půdu nebo světelné 
znečištění.

Do posuzování má za-
pracovat i připomínky od 
spolků, které úřad dostal, 
jež poukazovaly mimo ji-
ného na zábor půdy, káce-
ní stromů nebo ohrože-
ní některých chráněných 
druhů živočichů. Připo-
mínky byly i k účelům, 
kterým mají haly slou-
žit.  gz

N O V Ý  A R E Á L
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Domácí péče musí fungovat i během pandemie
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Opatření kolem koronaviru 
prověřila i práci sester v domá-
cí péči. Ty z ústecké agentury 
ACME se s tím popasovaly se 
ctí a podle její jednatelky Ště-
pánky Tomsové se systém na-
stavený na jaře osvědčil, proto 
jsou na případnou druhou vlnu 
připraveni.

Situace kolem koronaviru 
se nelepší, dokonce se mlu-
ví o druhé vlně. Jste na to 
připraveni?

Ano, jsme, získali jsme zkuše-
nosti z první vlny na jaře. Opat-
ření a hygienické pravidla, která 
jsme zaváděli, jsme si vyzkoušeli 
v praxi a víme, že současnou si-
tuaci zvládneme. 

Počátkem pandemie byl kritic-
ký nedostatek ochranných po-
můcek, jak jste na tom teď?

Zásoby ochranných pomů-
cek jsme si vytvářili už během 
léta a stále doplňujeme. Už na 
začátku léta nám bylo doporu-
čeno z Ministerstva zdravotnic-
tví předzásobit se zhruba na dva 
měsíce. Nakupujeme respiráto-
ry, ústenky, rukavice, štíty, dez-
infekci a ochranné obleky. Díky 
dobrovolníkům máme i dostatek 
textilních ústenek, které rozdá-
váme klientům.

Je náročné poskytovat v této 
situaci domácí péči?

Už ne, zvykli jsme si, je třeba 
to brát, jak to je a s chladnou 
hlavou.

Co děláte pro to, abys-
te ochránili zdraví svých 
zaměstnanců?

Všechen personál agentu-
ry ACME je proškolený, jak 

dodržovat účinná opatření 
k minimalizaci možné nákazy 
a následně přenosu nákazy CO-
VID–19. Každý zaměstnanec je 
vybaven ochrannými pomůcka-
mi a poučen, jak je používat. 

Každý rok v září rozdáváme 
mezi personál vitamíny a různé 
potravinové doplňky na posílení 
imunity, teď jsme rozdali dvojná-
sobek oproti loňsku. Také jsme 
omezili osobní kontakt mezi 
personálem a i vedením agentu-
ry ACME.

A klientů?
Klienty žádáme, aby po dobu 

ošetřovatelské návštěvy ses-
třičky měli zakrytá ústa a nos 
ústenkou. Pokud klient nemá 
možnost si zakoupit ústenku, 
vybavíme i klienta ochrannými 
pomůckami my.

Na webu a Facebooku ACME 
jsme vložili informace pro kli-
enty a i rozdáváme informace 
ohledně COVID–19 mezi klienty 
v tištěné verzi. 

ACME Domácí péče 
Železničářská 908/24
Ústí nad Labem
400 03
Tel.: 475 216 331
E-mail: info@acmepece.cz

KONTAKT

Takže nošení roušky požadu-
jete po svých klientech během 
návštěvy sestřičky u nich?

Ano, jak jsem se už zmínila, 
žádáme klienty, aby po dobu ná-
vštěvy sestřičky nosili roušku. 
Chrání tak jak zdraví svoje, tak 
zdraví sestřičky. Ráda bych po-
děkovala prostřednictvím Vaše-
ho časopisu našim klientům, že 
naší prosbě vyhověli. Děkujeme!

Sestřičky jsou s klienty v pra-
videlném kontaktu. Vnímají 
rozdíl v práci? 

Ne, nevnímají. Je to sou-
částí jejich práce, poskytovat 
zdravotní péči a chránit zdraví 
klienta.

Podstupují vaše sestřičky tes-
ty na koronavirus?

Ano, podstupují rychlotesty.

Jak probíhá návštěva 
u klienta?

Zdravotní sestra na základě 
ordinace lékaře klienta provede 

zdravotní výkon, který je po-
žadován. Lékař určí časovou 
délku a frekvenci ošetřova-
telské návštěvy. Sestřička je 
ve stálém kontaktu s lékařem 
klienta a informuje ho o veš-
kerých změnách zdravotního 
stavu. Což je velká výhoda, lze 
rychle reagovat na změnu tím, 
že lékař změní léčivo, předepí-
še doplňující vyšetření, změní 
četnost ošetřovatelské návště-
vy či ordinaci. 

Připomeňte nám, jak můžou 
lidé domácí péči získat a kdo 
všechno na ni má nárok?

Na domácí zdravotní péči 
mají nárok všichni, pokud je-
jich zdravotní stav nevyžaduje 
stálou nemocniční péči. Je hra-
zena z veřejného zdravotního 
pojištění a tuto péči předepisu-
je praktický lékař nebo lékař 
specialista. Pečujeme o diabe-
tiky, o katetry, stomie, prová-
díme převazy operačních ran, 
bércových vředů, odběry krve, 
pečujeme o klienty s portem 
nebo žilním katetrem. Zabývá-
me se rehabilitací a hospico-
vou péčí. Poskytování zdravot-
ní péče v domácím prostředí 
klienta má velké plus, klient 
se léčí doma je v psychické po-
hodě, což má velký vliv na prů-
běh léčení.

Přidejte se do našeho týmu!
Hledáme všeobecnou zdravotní sestru 

NÁPLŇ PRÁCE
• poskytování zdravotní péče dle ordinace lékaře v domácím 

prostředí klienta
• vedení zdravotní dokumentace v PC 

NABÍZÍME
• práci na HPP, nebo DPP jako přivýdělek
• motivační mzdové ohodnocení
• služební automobil i k soukromým účelům,  

příspěvek na MHD
• služební SIM s neomezeným voláním i k soukromým účelům

• možnost dalšího vzdělávání financovaného zaměstnavatelem
• 5 týdnů dovolené
• Benefity
• zázemí rodinné firmy s dvacetiletou tradicí

POŽADUJEME
• příslušnou odbornost všeobecné zdravotní sestry a praxe
• spolehlivost , odpovědnost , komunikativnost
• základní znalostí práce na PC
• řidičské oprávnění výhodou
• trestní bezúhonnost

KONTAKT
• Telefon: 475 216 331 
• E-mail: info@acmepece.cz 

Osobní data nepřijatých uchazečů jsou v souladu s postupy GDPR skartována
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Věra Nechybová: Máme v Ústí třít bídu s nouzí? To odmítám

Náměstkyně ústeckého primátora Věra 
Nechybová se narodila 27. 11. 1971 
v Klášterci nad Ohří. Vystudovala obor 
veřejná správa, regionální rozvoj na 
České zemědělské univerzitě v Praze. 
Třináct let působila v neziskové organi-
zaci Fokus, kde se vypracovala z místa 
asistentky na pozici finanční manažerky. 
Od roku 2012 pracovala na Městském 
úřadě v Lovosicích, kde se zabývala 
dotacemi a veřejnými zakázkami. 
V červnu 2015 byla zvolena vůbec první 
ženou-primátorkou v historii Ústí nad 
Labem. V říjnových krajských volbách je 
dvojkou kandidátky uskupení Lepší Se-
ver. Je vdaná, má dvě dospělé děti a dvě 
vnučky. Žije v Církvicích na Ústecku.

Věra Nechybová

P R O F I L

barva: modrá 

jídlo: vepřo, knedlo, 
zelo

hudba: rock

politik: Karel IV.

M O J E  N E J

Výrazné oddlužení města, zabránění 
stamilionovým sankcím za dotační chyby 
předchůdců ve vedení Ústí, zrušení poplatků 
za svoz odpadu, založení rady seniorů nebo 
rekonstrukci venkovního areálu koupaliště 
na Klíši vnímá jako své úspěchy exprimátorka 
a stávající náměstkyně primátora Věra 
Nechybová z Ústeckého fóra občanů. V říjnových 
volbách do krajů kandiduje za hnutí Lepší Sever.

Dlouhodobě prosazujete spíš 
úspornější přístup k měst-
ským financím. Je to proto, 
že Ústí je zadlužené, a tak si 
nemůže dovolit vyskakovat?

Je to stejné jako s rodinným 
rozpočtem. Většina lidí rozum-
ně zvažuje, zda si může dovolit 
vzít úvěr, hypotéku, leasing. 
Zda to domácnost utáhne. 
A odpovědně se nezachova-
la před patnácti lety ODS ve 
vedení Ústí. Zadlužila město 
obrovským úvěrem, který se 
začal splácet až od roku 2015, 
a do roku 2030 prostě musíme 
jen splácet a splácet a splácet. 
Takový úvěr si město nikdy ne-
mělo brát. 

Za tři roky mého primátoro-
vání jsme snížili dluh z 1,4 mi-
liardy na 924 miliónů. Nemlu-
vě o tom, že úvěr není v Ústí 
nikde vidět narozdíl třeba od 
Liberce, který si vzal úvěr ale 
kompletně zrekonstruoval in-
frastrukturu města.

Jak moc koronavirová pan-
demie zasáhla do rozpočtů 
měst v Ústeckém kraji?

Zásadně. Zažíváme kvůli ko-
ronakrizi těžkou dobu, ale vlá-
da nám vše ještě ztížila tím, že 
nám v Ústí sebrala 150 milionů 
korun, které mělo město získat 
z příjmů z daní, na které má 
nárok. Nebojím se tohle jed-
nání označit za podraz. Místo, 
aby nám kabinet pomohl, tak 
nám ještě vezme naše vlastní 
peníze. Udělám všechno pro 
to, abychom je dostali zpět. 
I kdybychom si pro ně měli 
dojet do Strakovy akademie 
osobně. 

Nesouhlasíte s vládní podpo-
rou živnostníků?

Naprosto souhlasím s pod-
porou živnostníků. Ale ne na 
úkor měst a obcí. V případě 
Ústí nad Labem to činí 260 
milionů korun. Premiér slí-
bil, že tyto peníze dostaneme 

zpět. Jenomže formou bonu-
su ve výši dvanáct set korun 
na obyvatele se nám vrátí jen 
112 milionů, takže jsme pořád 
150 milionů korun v mínusu. 
Těch 260 milionů je pětina roč-
ního rozpočtu našeho města. 
Přitom vláda nemá tuto „lou-
pež za bílého dne” zapotřebí. 
Ve Sněmovně si prosadila obří 
schodek ve výši pět set miliard 
korun, což znamená, že kaž-
dého občana České republiky 
včetně dětí zadluží téměř pa-
desáti tisíci korunami. Proč si 
ještě vylepšuje bilanci z naše-
ho? Nechápu. Ministři v Praze 
si budou porcovat stovky mi-
liard a my v Ústí budeme třít 
bídu s nouzí? Takové zachá-
zení si nehodlám nechat líbit. 
Spolu s dalšími představiteli 
měst a obcí Ústeckého kraje 
jsem podepsala otevřený do-
pis, v němž vyzýváme premié-
ra, aby splnil svůj slib a vrátil 
nám to, co našim občanům ne-
právem sebral. 

Jakou konkrétní formu pomo-
ci od vlády města v regionu 
chtějí?

Nechceme nic složitého. 
Chceme víc peněz z toho, co 
náš kraj odvádí ve prospěch 
celé země. Nechceme se spo-
léhat jen na dotace, které 
jsou šity na míru těm, kteří je 
nepotřebují. Ústecký kraj je 
dlouhodobě devastován, a jde-
-li o kvalitu žití, ocitá se na 
chvostě v rámci celé České re-
publiky. Nepotřebujeme tady 
vítat vládní delegace, poslou-
chat jen sliby a pak se v novi-
nách dočítat, že v Ústí je to jak 
po válce a jak to tu máme ošk-
livé. Stát na severozápad země 
zapomíná. To se musí změnit.

Prosadila jste v Ústí zruše-
ní poplatku za svoz odpadů. 
Může si to město teď dovolit?

Odpovím otázkou: Je správ-
né, aby odpad v Ústí platili lidé, 
kteří chodí do práce a senioři, 
přičemž zhruba 20 % obyva-
tel města ho neplatilo a ještě 
se tomu smálo? Takže za mne: 
Musíme si to dovolit. Stejně 
jako Teplice, kde se za odpad 
neplatí už dlouhá léta.

Stojíte za vyhláškou o omeze-
ní doplatku na bydlení v Ústí. 
Zamezila spekulacím s dáv-
kami a sociálním bydlením?

Rozhodně omezila obchod 
s chudobou. A od nás se chtějí 
inspirovat další města. V Ústí 
je řada domů skoupena speku-
lanty, kteří vybírají nesmyslně 

přemrštěný nájem od obyvatel, 
kteří většinou pobírají sociální 
dávky. Vyhláškou přestal ma-
jitelům kvést snadný byznys. 
Problém těchto ghett samozřej-
mě nezmizel. Musí se změnit 
zákony! 

Proto kandidujete a jsou 
pro vás krajské volby tak 
důležité?

Jednoznačně. Připojila jsem 
se k projektu Lepší Sever, 
protože tam jsou lidé z měst, 
kde řeší úplně stejné, nebo 
podobné problémy. V Mostě, 
v Litvínově, ve Šluknově a tak 
dále. Každý z nás to řeší po 
svém, ale chceme dát dohro-
mady silnou partu lidí, kte-
ří využijí toho, že kraj může 
předkládat zákony, a bude-
me politiky v Praze zásobovat 
návrhy, které mohou schvá-
lit jen oni. Budu ráda, když 
nás v tomhle odhodlání lidé 
podpoří a konečně spolu něco 
změníme, když ostatní jen 
slibují. 

Zároveň chcete řešit sociálně 
vyloučené lokality. Jak?

Samotné město s tím ne-
může moc dělat, nelze přinu-
tit majitele domů, aby se o ně 
starali, takže zbývá pokutovat, 
vykoupit, renovovat, případně 
zbourat. 

Jednou takovou jsou Předlice. 
Radnice opakovaně uklízela 
nepořádek v předlickém vni-
trobloku, je tam znovu. Co 
s tím?

Úklid městu nařídili hygie-
nici kvůli epidemii žloutenky. 
Město nemělo na výběr, zda 
uklidí, nebo ne. Muselo ukli-
dit. Pokud by město nemuselo 
nic podniknout, mohlo finan-
ce využít jinak, protože prostě 
s odstupem času musím říci, 
že to byly vyhozené peníze. 
Sice je vymáháme po vlastní-
cích budov a pozemků, ale jde 
o bílé koně bez majetku i stálé 
adresy, zkrátka těžko dohleda-
telný a právně nepostižitelný 
subjekt. 

Jak pomohla vláda? Premiér 
a ministři v ghettu byli a slí-
bili podporu…

Nepomohla vůbec. Přijela, 
podívala se, udělala pár fotek, 
naslibovala hory doly a odjela. 

Podobných čtvrtí je v Ús-
teckém kraji celá řada. 
Jak osobně vlastně vnímá-
te život lidí ve vyloučených 
lokalitách? ZA
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Osobně bych v takovém 
prostředí žít nechtěla. Kdo by 
chtěl… Lituji slušné lidi, kte-
ří v těchto lokalitách musí žít. 
Těm musíme pomoci. Napří-
klad na sídlišti v Mojžíři. Tam 
je neuvěřitelný bordel, černé 
skládky, vybydlené byty. To je 
naprosto typický příklad ob-
chodu s chudobou. Byty se 
prostě pronajmou lidem, kteří 
nemají žádné vychování, od-
mítají pracovat a odpadků se 
zbavují nejčastěji oknem. Já se 
na to nedívám jen jako komu-
nální politička, ale i jako žena 
a máma. Je mi jedno, jakou 
mají lidi barvu pleti, ale existují 
elementární zásady, například 
že dítě musím vychovávat v čis-
totě a pořádku. Tohle má pod-
le mne jediné řešení. Domy se 
musí zbořit. 

Dobře, ale co s tím? Je to tedy 
pouze na státu? 

Rozhodně. Vždyť je to stát, 
který to nejen toleruje, on to-
hle všechno dokonce dlouhodo-
bě umožňuje. Třeba do Předlic 
přijela ministryně práce a so-
ciálních věcí Jana Maláčová. 
To bylo před rokem a tehdy 

říkala médiím, jak je zděšená, 
že se musí dodržovat pravidla. 
A víte, co se stalo od té doby? 
Vůbec nic! Tahle situace proka-
zatelně zhoršuje životní úroveň 
úplně všech: těch lidí žijících 
v ghettu, jejich sousedů i zbyt-
ku obyvatel měst, kteří se musí 
skládat na opravy, posílení po-
licie, svozy odpadků a tak dále. 
Místo toho, aby se stavěla dět-
ská hřiště nebo byly peníze na 
opravu silnic, musíme v našich 
městech řešit tenhle nepořá-
dek. Kraj musí předkládat návr-
hy zákonů a tlačit na vládu, aby 
se něco změnilo. A můj pocit je, 
že stávající vedení kraje na to 
rezignovalo. 

Co byste chtěla prosazovat 
v krajském zastupitelstvu?

Tak zaprvé a prioritně od 
vzniku Ústeckého kraje nečer-
pá Ústí nad Labem žádné výho-
dy z toho, že je sídlo kraje. To 
se mísí změnit. Pokud se 20 let 
investovalo do Mostu, Chomu-
tova, ..., přišel čas i na města, 
jako je Ústí a Teplice. Za druhé 
budu chtít vytěžit co nejvíce 
z potenciálu Ústeckého kraje 
ve prospěch jeho obyvatel. Ať 

už je to ekologická doprava, vý-
stavba letiště, vybudování jezer 
nebo zřízení funkce dávkového 
ombudsmana, který by indivi-
duálně posuzoval nárok na dáv-
ky v hmotné nouzi. 

Kandidujete za regionál-
ní hnutí, nebojíte se, že vás 
v krajských volbách smetou 
celostátní strany?

Nebojím se, protože v našem 
hnutí jsou velmi zkušení politi-
ci, primátoři a starostové, rad-
ní velkých i malých měst, kteří 
dobře vědí, co kraj potřebu-
je. Centrály celostátních stran 
možná mají miliony na marke-
ting, ale rozkopírováním voleb-
ního programu do jednoltlivých 
krajů nemohou přinést něco 
nového. My víme přesně, co 
která lokalita potřebuje, víme, 
jaké zákony potřebujeme a co 
pro to uděláme.

Pravidelně se zúčastňujete 
rodinného běhu v rámci ús-
teckého půlmaratonu. Zvlá-
dáte běžet celé tři kilometry?

Nejsem žádný velký běžec, 
ale rodinný běh je také o zá-
bavě. Ještě loni jsem běžela 

s vnučkou v kočárku, ale letos 
už bez něj. A tak mám trochu 
alibi. S tříletou Kristýnkou trať 
spíš jen tak procupitáme. 

Nemáte typické dámské ko-
níčky. Rybaříte, hrajete ku-
lečník. Jak jste se k tomu 
dostala?

Přivedla mne k tomu láska, 
láska k mému muži, a protože 
jsem s ním chtěla trávit volný 
čas, tak jsem díky němu pozna-
la, že rybaření je skvělý relax 
a u kulečníku je legrace. 

Na jaký úlovek jste pyšná?
Podařilo se mi chytit deva-

desáticentimetrového smura 
a kapra, který měřil 86 centi-
metrů a vážil 13,4 kilogramu. 
Žádná supertrofej to není, ale 
pro mě to je rekordní úlovek. 
Zatím.

Říkáte, že kulečník je spíš 
legrace, ale určitě už byl ně-
jaký úspěšný zápas.

Byl, ale na velké úspěchy te-
prve čekám. Kulečník je o ho-
dinách dřiny a přiznávám, že 
ho posledních pár let trochu 
zanedbávám. 

ZA
DA

VA
TE

L: 
ÚS

TE
CK

É F
ÓR

UM
 OB

ČA
NŮ

/Z
HO

TO
VIT

EL
:M

ED
IAC

ON
CE

PT

Rodinný běh v rámci ústeckého půlmaratonu spolu s Věrou Nechybovou absolvují i vnučky Terezka a Kristýnka. Letos poprvé bez kočárků. Foto: archiv VN
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Zenová zahrada  
ve dvoře muzea 

MC
20

20
01

10
6

INZERCE

Přemysl Otakar II.  
v ústeckém zámku 

Krásné Březno – Do 18. prosin-
ce máte možnost navštívit na 
zámku v Krásném Březně vý-
stavu Přemysl Otakar II. – král, 
rytíř, zakladatel. Jedná se o pu-
tovní výstavu spolku Města 
Otakarova, jehož cílem je pod-
pora historické paměti spojené 
s osobností českého krále Pře-
mysla Otakara II., rodu Přemy-
slovců a jimi založených měst. 
Vstup je zdarma.  zu

Ústí nad Labem – Přijďte si od-
počinout a zklidnit mysl do 
muzea. Výstava „Písky známé 
i neznámé“ pronikla i do při-
lehlých venkovních prostor 
muzea a muzejní kavárny. 
V atriu najdete meditační ze-
novou zahradu – stylizovanou 

Cyklobus pojede  
už jen několik dní
Cyklisté mohou využít služeb 
cyklobusu z Labské stezky zdar-
ma, a pohodlně se tak dopravit 
do okrajových částí města Ústí 
n. L. už jen do 27. září. Svézt se je 
možné o víkendech. Ze zastávky 
Krajský soud dvakrát denně, a to 
v 16:30 a 18:00. Další zastávky 
jsou Divadlo, Na Spálence , Bu-
kov, Severní Terasa a Orlická.  zu

Pusťte Donnu  
k maturitě
Ústí nad Labem – Představení, 
které vás zavede do doby do-
spívání, přiváží 12. října od 
19 hodin do Severočeského di-
vadla Divadlo Pod Palmovkou. 
Nekompromisní ponor do deva-
desátek, do období, kdy všech-
ny otázky dokázalo zodpově-
dět Bravíčko. Kdy jsme všichni 
toužili chodit na West Beverly 
high. Kdy jsme trsali na Spice 
girls. Láska, sex a něžnosti na 
90210 způsobů. A nezapomeň-
te: až dokoukáte film, přetočte 
videokazetu na začátek, jinak 
dostanete v půjčovně pokutu.

Na jevišti uvidíte například 
Tomáše Dianišku nebo Eriku 
Stárkovou. Vstupenky se prodá-
vají od 150 do 430 korun.  zu

krajinu tvořenou kameny, 
štěrkem a upraveným hraba-
ným pískem. Miniaturní ze-
nové zahrádky jsou pak ná-
vštěvníkům k dispozici – pro 
vlastní meditační tvorbu – 
na stolech v muzejní kavár-
ně.  zu

Jednodenní chirurgie.
Ráno na sál, večer domů.

v naší péči I euc.cz

Otevřeli jsme pro vás nové špičkové 
pracoviště jednodenní operativy.

Chirurgie I Urologie I Ortopedie 
ORL I Oční lékařství

477 102 258, 607 211 601 

jednodenka.usti@eucklinika.cz

EUC Klinika Ústí nad Labem
Masarykova 2000/92, budova B, 4. patro

Dopravní psychologie Ústí nad Labem.indd   1 16.09.2020   9:30:20
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Do divadla míří  
Jiří Korn a 4TET 
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Ústí nad Labem – V Severočes-
kém divadle vystoupí Jiří Korn 
se svým vokálním uskupením 
4TET. Koncert se uskuteční 
20. října od 19.00. Vstupné je 
od 650 do 750 korun. Umě-
lecky plnohodnotný, precizní 
a přitom osobitý projev tohoto 
vokálního seskupení se snou-
bí s již pověstnou dokonalostí 
a profesionalitou Jiřího Korna. 
Úžasné vokální výkony, nepře-
hlédnutelný design kostýmů 
Marie Markové a Jana Boušky, 
překvapivě originální pojetí 
aranžmá a neotřelé harmonie 
Jiřího Škorpíka i temperament-
ní herecké a taneční výko-
ny všech aktérů na jevišti. To 
vše rozhodně nenechá niko 
ho chladným a odměnou jsou 
jim vždy vyprodané koncerty 
s nenapodobitelnou atmosfé-
rou.  zu

Muzeum dokumentuje 
zánik Nového města
Ústí nad Labem – Těsně před de-
molicí učinili pracovníci ústec-
kého muzea prohlídku histo-
rických objektů v takzvaném 
Novém městě u západního 
nádraží. Zachraňovali jak his-
torické, tak přírodní hodnoty. 
Dnes vybydlené a zdevastova-
né domy pocházejí většinou 
z druhé poloviny 19. století. 
Muzejníci s vědomím majite-
le a demoliční firmy odnesli 
několik artefaktů, které bu-
dou ve sbírkách zaniklou čtvrť 
připomínat. Jsou to například 
smaltované cedule ulic U Che-
mičky, Revoluční a U České 
Besedy, dále vzorky štukových 

ozdob z fasád. Drobný prvek 
bude zastupovat i někdejší 
centrum českého menšinové-
ho života v Ústí nad Labem 
Českou besedu, která tu fun-
govala od počátku 20. století 
jako spolkový dům a po druhé 
světové válce coby vyhlášená 
hospoda. Historici demonto-
vali ozdobnou část secesního 
dřevěného rámu z dveří ve-
doucích do hlavního sálu. „Je 
to autentický svědek řady čes-
kých národních slavností, ale 
i opakovaných útoků němec-
kých nacionalistů,“ pozname-
nal vedoucí historického oddě-
lení Martin Krsek.  zu

Festival Jeden svět 
začíná v Hraničáři
Ústí nad Labem – Zajděte si do ús-
teckého Hraničáře na oblíbený 
festival dokumentárních filmů 
Jeden svět. Uskuteční se od 28. 
září do 2. října s podtitulem Až 
naprší a uschne. Festival, jehož 
součástí bude i koncert skupiny 
Tchendos, pořádá humanitární 
organizace Člověk v tísni.  zu 
Kompletní program  
najdete na straně 2.

Vyražte si na Pábitele 
do Činoherního studia
Střekov – Hrabalovy Pábitele mů-
žete vidět na jevišti Činoherní-
ho studia 
28. září od 
19:00 ho-
din. Leh-
konohá 
koláž obra-
zů a zápis-
ků Bohumila Hrabala, v níž se 
proplétá raná humoreska o tlu-
pě pojišťováků na lovu s pozdní 
melancholií bilancujícího auto-
ra. Koláž se mění v konfrontáž. 
Zve nás do hospody, která je al-
fou i omegou Hrabalovy tvorby. 
Zve nás do divadla na pivo, pá-
rek a pábení všeho druhu.  zu

Kulatiny na Rychtě s juniorem a bavorákem

Kulaté narozeniny oslaví v říjnu Pivovar na Ry-
chtě. „Chystáme pro naše zákazníky u příležitos-
ti desátých narozenin 11. října mezi 15. a 17. ho-
dinou občerstvení před restaurací, a to pivko 
a klobásku za 10 korun,“ říká majitel pivovaru 
Martin Prachař. Před deseti lety pivovar startoval 
se třemi druhy piv. „Během těch let jsme Ústeča-
nům nabídli adventní, velikonoční i svatomartin-
ský speciál nebo také piva Kosmik, Ústecký lev, 
Masaryk a spoustu dalších,“ vypočítává.

V říjnu můžete na Rychtě ochutnat i nové 
pivo Mazel Junior 10°. Pivovar tím reaguje na 
poptávku po slabším pivu, třeba k obědu. „Ma-
zel je naše vlajková loď, naše první pivo, o jehož 
názvu rozhodli v anketě sami Ústečané, a tak 
i jeho novým bratříkem navazujeme na tradici 

skvělých rychtářských piv,“ vysvětluje, proč 
nová „desítka“ nese označení Mazel junior, Mar-
tin Prachař.

Historické kořeny pivovaru sahají až do polo-
viny 19. století, kdy se zde prodávala vína, a celý 
objekt tak slouží již více než 150 let jako restau-
rační zařízení. Před válkou zde fungoval známý 
hostinec U Hüblů. Od 70. let 19. století pak jako 
plzeňská pivnice – Hostinec U Mádrů. Po roce 
1970 fungoval objekt jako Mikulovská vinárna, 
pro Ústečany známá jako „Mikulda“. V posled-
ních letech je to pak restaurace Na Rychtě, kte-
rá si své jméno nese i pro stávající Pivovar Hotel 
Na Rychtě. „Byli jsme první minipivovar, kde se 
opravdu vaří v Ústí nad Labem pivo,“ dodal maji-
tel pivovaru.  pr

Kůra pomeranče  
v novém pivu
Na čepu restaurace Na Rychtě bude 
od 25. září nové pivo, které uvařili 
naši sládci ve spolupráci s Ústeckými 
domovarníky. Jde o Bavaria Weizen 
Bier – pšeničné svrchně kvašené 
pivo bavorského tipu s přídavkem 
pomerančové kůry. Sládci na jeho 
výrobu použili nově vyšlechtěnou 
odrůdu žateckého chmele Mimosa. 
K novému pivu, které 25. září ochutnáte 
přímo od domovarníků, si na venkovní 
terase restaurace Na Rychtě můžete 
dát vynikající jídla z grilu. 

Každý desátý  
oběd grátis

Pokud jste pravidelným zákazníkem 
restaurace a pivovaru Na Rychtě, pak 
využijte obědové karty na konzumaci 
denního menu. Stačí se Na Rychtě 
9x naobědvat a desátý oběd zde máte 
zdarma. Podobná narozeninová akce 
9+1 se týká i rychtářských piv. Kartičky 
získáte od obsluhy v restauraci.
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pondělí 28.9.2020 Prostějov 18:00 h
středa 7.10.2020 Kadaň 18:00 h
středa 14.10.2020 Šumperk 18:00 h
středa 21.10.2020 Kladno 18:00 h
středa 28.10.2020 VHK Vsetín 18:00 h
pondělí 9.11.2020 Litoměřice 18:00 h
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V ÚSTÍ 
POSLOUCHÁME
ČESKÝ ROZHLAS 
SEVER

88.8 FM
sever.rozhlas.cz

INZERCE2019-ZITUSTI-ZITTEPLICE.indd   1 17.1.2019   9:16:49
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Už čtvrtstoletí slaví 
domov v Doběticích

První závod po pauze skončil vítězně

Křížek v Lipové  
vysvětí na slavnostech

Dobětický domov pro seni-
ory letos slaví výročí 25 let od 
svého založení. Slavnostní od-
poledne zahájil ředitel domova 
společně se starostou Severní 
Terasy Jaroslavem Šimanov-
ským, náměstkem primátora 
Tomášem Vlachem a předsed-
kyní ústecké rady seniorů Kvě-
toslavou Čelišovou. 

„Všem zaměstnanců chci 
především poděkovat za péči 
a starost, kterou klientům do-
mova dávají, a to nejen během 
nelehkého období koronaviru, 
ale stále. Zároveň všem pře-
ji hodně energie i do budouc-
na,“ řekla Květoslava Čelišová. 
Pak přišla na řadu volná zá-
bava. Seniorům přijela zahrát 

kapela Doubravanka. Takže se 
celé odpoledne zpívalo, tanči-
lo, všude panovala veselá ná-
lada. A nechybělo ani bohaté 
občerstvení.

Domov pro seniory Dobětice 
je moderní bezbariérové zaří-
zení, jehož provoz byl zahá-
jen ve zcela nových prostorách 
27. března 1995.  gz

I přes komplikace způso-
bené současnými koronavi-
rovými opatřeními uspořáda-
lo ústecké karate (ÚKSKe) ve 
spolupráci s lounským klubem 
regionální klání karatistů o Po-
hár starosty města Loun na 
Memoriálu Miroslava Šianské-
ho v Lounech. Na dvě stovky 
účastníků, respektujících vlád-
ní roušková opatření, se utkalo 
na čtyřech tatami v kata a ku-
mite. Roušky v hledišti, soubo-
je na tatami bez roušek a opět 
roušky do hlediště, takový byl 
postup soutěžení mezi mladý-
mi sportovci. Díky karatistické 
disciplíně se dařilo udržet ten-
to systém nejen mezi omeze-
ným počtem diváků, sportovci, 

ale i rozhodčími. V konečném 
vyúčtování klubových medai-
lí se na stupních vítězů mezi 
sebou podělili se třetím mís-
tem domácí Karate klub Lou-
ny, s druhou pozicí českolipský 
Sport Relax a nakonec vítěz 
turnaje ústecký SKR Sport Uni-
on, který vybojoval celkem 82 
(35/18/29) medailí. 

 Josef Rajchert, SKR Sport Union 

V rámci obnovy poutních 
křížků na Chuderovsku jsme 
darem od Natural Agro získali 
torzo křížku nalezené obča-
ny Lipové. Bylo přemístěno na 
náves před kostel sv. Martina 
v Lipové. Rádi bychom křížek 
opravili, představili veřejnos-
ti a nechali vysvětit na Svato-
martinské slavnosti dne 14. lis-
topadu na návsi před kostelem 
v Lipové. Snad vše stihneme, 
držme si palce. Děkujeme Na-
tural Agro, občanům Lipové, 
starostovi Chuderova a všem 
kteří nás podporují.

 Spolek Domov 2018

Posila ústeckých Blades: Američan Nolan Corpening poprvé za oceánem
Přinášíme vám rozhovor 

s hráčem amerického fotbalu, 
který působí v klubu Blades. 

Nolane, mohl by ses trochu 
představit čtenářům?

Ahoj, jmenuji se Nolan Cor-
pening a hraju v týmu Blades 
na dvou pozicích. V obraně 
jsem free safety – poslední zá-
chranná brzda proti dlouhým 
přihrávkám. V útoku jsem na-
opak wide receiver, tzn. ten 
člověk, který tyto dlouhé při-
hrávky zachytává. Je mi 25 let 
a americký fotbal hraji již přes 
dvacet let. Pocházím z Char-
lotte, USA, hrál jsem na North 
Carolina Central University, 
kde jsem pomohl vyhrát tři 
konferenční šampionáty v di-
vizi 1 NCAA.

Jsi s námi díky pandemii již 
od března. Jak se ti tady za-
tím líbí?

Toto je poprvé, co jsem za oce-
ánem. Když jsem tedy v březnu 
dorazil, netušil jsem, co mám 
očekávat. Musím říct, že tu jsou 
moc milí lidé a moc mi tu chut-
ná. Jen se vždy raději při výběru 
z jídelního lístku ptám, jestli to 
není ze syrového masa, protože 
z toho vašeho tataráku mám tro-
chu strach. Samozřejmě české 
pivo je skvělé a ženy moc krás-
né. Kolem Ústí nad Labem se mi 
zase líbí ta příroda, mám půjče-
né kolo, takže po zdejších kop-
cích jezdím docela často. Ty vý-
hledy jsou nezaměnitelné.

A co Blades? Jak se ti za-
mlouvá tým?

Rodina Blades se na mne 
velice těšila a ihned jsem 
pocítil tu bratrskou soudrž-
nost. Hned v den mého příletu 
jsme měli vyrazit na příprav-
ný kemp, který byl v ten den 
kvůli nařízením vlády zru-
šen. Spoluhráč Daniel polanka 
mne pozval k sobě domů na 
teplou večeři. Začal jsem se 

cítit jako doma i tak daleko od 
vlastní rodiny.

Chceš něco vzkázat fanouš-
kům Blades?

Všem fanouškům a rodině 
Blades bych rád vzkázal, že 
děkujeme za jejich podporu. 
Slibuji, že je nezklameme!

 Marek Moudrý, Blades Ústí nad Labem 

Na nádraží slavili 130 
let od zahájení provozu

V rámci Dnů evropského dě-
dictví byla na trati naší trati 
Velké Březno – Lovečkovice 
– Verneřice – Úštěk nasazena 
motorová lokomotiva Kar-
kulka T444.0255. Slavili jsme 
130 let o zahájení provozu na 
naší trati. Před vodárnou v Zu-
brnicích byla navíc vystaven 
prvorepublikový poštovní vůz. 
Na zubrnickém nádraží bylo 
návštěvníkům představeno 
i nově vybudované kolejiště 
pro děti ve velikosti G měřít-
ko 1:22,5. 

 Zubrnická museální železnice 

Arma hledá hostesky  
a moderátora

Přidejte se k nám. Arma 
hledá do svého týmu hostes-
ky a moderátora pro domácí 
utkání! Máte ráda práci s lid-
mi, jste usměvavá a komuni-
kativní? Tak hledáme právě 
Vás! Arma hledá hostesky pro 
domácí zápasy FORTUNA:NÁ-
RODNÍ LIGY. Hracím dnem do-
mácích zápasů (pokud není ur-
čeno jinak) je pátek. Jedná se 
o odpolední brigádu přibližně 
na 2-3 hodiny. Kromě hostes-
tek hledá Arma také mode-
rátora domácích zápasů. Co 
budete dělat? Prací moderáto-
ra utkání je přivítat fanoušky 
na zápase, sdělit jim veške-
ré informace k akcím a soutě-
žím, oznámit soupisky obou 
týmů a během zápasu hecovat 
fanoušky! Čeká na vás také 
ohlášení gólů, karet a střídání. 
Jediné, co od vás budeme chtít, 
je reprezentativní hlas a zájem 
o dlouhodobou spolupráci. Vše 
ostatní vás naučíme! Nemusí-
te mít strach, veškeré informa-
ce vám dodáme a budete mít 
možnost je prezentovat s do-
statečnou přípravou. Zaujala 
vás naše nabídka? Ozvetě se 
na e-mailovou adresu l.jirec-
kova@fkusti.cz. Těšíme se na 
vás. 

 FK Ústí nad Labem 
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16. 9. Klíšská (mezi Jateční a Londýnskou), Mezidomí, 
Na Vlnovce, U Městských domů
17. 9. 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
21. 9. Emy Destinové, Hornická, Koněvova, Na 
Ladech, Na Spádu, Na Výsluní, Stará
22. 9. Červený vrch, Králova výšina, Presslova, 
Sienkiewiczova, Údolní, V Kutišti, V Lukách, 
V Pískovně, Ve Strži, Bělehradská (mezi Hilarovou 
a Malátovou), SNP, Veleslavínova
23. 9. Elišky Krásnohorské (mezi Hoření a Malátovou), 
Hanzlíčkova, Hilarova, Hilbertova, Hollarova, Hoření, 
Ivana Olbrachta, Malátova, Mošnova, Lizstova, 
Obránců míru, Ondříčkova, Pod Školou, Stříbrnické 
nivy, Ve Smyčce, Ženíškova
24. 9. Bělehradská (mezi Hilarovou a Velkou 
Hradební), Bratislavská, Brněnská, Dlouhá, Důlce, 

Dvořákova, Elišky Krásnohorské (mezi Bělehradskou 
a Hoření), Horova, Hrnčířská, Lidické náměstí, 
Londýnská, Masarykova (mezi Londýnskou 
a Revoluční), Mírové náměstí, Na Schodech, Prokopa 
Diviše, Revoluční (od Mírového Náměstí k Masarykova)
25. 9. Bílinská, Fabiána Pulíře, Fibichova, Hradiště, 
Malá Hradební, Moskevská, Na Vyhlídce, Pařížská, 
Předmostí, Revoluční (od Masarykova směrem do 
Předlic), Rooseveltova, Solní stezka, Stroupežnického, 
Střelecká, Špitálské náměstí, U České besedy, 
U Chemičky, U Nádraží, Vaníčkova, Velká Hradební, 
Winstona Churchilla, Zámečnická, Žižkova a celé 
Hostovice : Arbesova, Hospodářská, Hostovická, 
K Cízovi, Ke Hřišti, Ke Kovářovi, Na Úpadě, Na Větruši, 
Na Výhledech, Pod Svahem, Rozmezí, Sokratova, 
Sousedská, V Besídkách, Ve Štěpnici
29. 9. Brzákova, Čajkovského, Dětská, Goethova, 
Jachtařů, K Prameni, K Přejezdu, Kruhová, Mařákova, 
Mozartova, Myslivečkova, Nebeské Schůdky, 
Olympijských Vítězů, Pavla Stránského, Pod Vrchem, 
Pod Vrkočem, Potoční, Pražská, Rybova, Skalní, 
Spojka, Vaňovská, Veslařů, Ve Stráni
30. 9. Děčínská (jen k ulici K Loděnici), Hviezdoslavova, 
Mánesova, Národního odboje, Rybářská, Varšavská 
(od Národního odboje k Mariánskému mostu), 
Zeyerova, Žukovova, K Loděnici, Farská Louka

1. 10. Kamenná, Nová
5. 10. Bří Mrštíků, Českých bratří, Jeseninova, 
Kojetická, Poděbradova, Poslední cesta, Rubensova, 
Škrétova, Truhlářova, U Krematoria
6. 10. Do Kopečka, Dykova, Kubelíkova, Marie 
Hubnerové, Matěje Kopeckého, Na Hřebence, Na 
Rozhledu, Na Zákrutu, Novosedlické náměstí, 
Novoveská, Stoupačka, Švabinského, U Lesa, 
V Třešňové aleji
7. 10. Kozinova, Kramoly, Na Pile, Pionýrů, Raisova, 
Střekovské nábřeží, Sukova, Těšínská, Tomáše ze 
Štítného, Třebízského, U Stanice, Varšavská (mezi 
Národního odboje a Žukovovou), Železničářská
8. 10. Barrandova, Dobrovského, Karla IV., Kollárova, 
Máchova, Kořenského, Myslbekova, Purkyňova, 
Puškinova, Riegrova, Rozkošná, Šafaříkovo náměstí, 
V Zeleni
12. 10. Ke Hradu, Ovčácká cesta, Sokolská, Tolstého
13. 10. Březová, Jasanová, Koperníkova, Litoměřická, 
Malířský koutek, Na Čihadle, Na Zacházce, Průchodní, 
Slunečná, Svatojiřská, Topolová, Tizianova, U Řeky, 
V Ohybu
14. 10. Azalková, Doerellova, Hvozdíková, Jabloňová, 
Jetelová, Karafiátová, Kladenská, Kolmá, Lázeňská, 
Malá, Marušky Kudeříkové, Mečíková, Na Rybárně, 

Pod Ostrým, Pod Rezervací, Průjezdní, Rodinova, 
Sebuzínská (mezi Slunečnou a Jitřní), Šeříková, 
U Lesíka, U Ráje, Vodárenská, Wagnerova, Zelené 
údolí, Zlatá stezka (mezi Slunečnou a Jitřní)
15. 10. Bedlová, Broskvoňová, Jasmínová, 
Jedličkova, Jitřní, Karla Maye, K Srdíčku, Ke Studánce, 
Lermontova, Pod Tratí, Rozcestí, Říční, Sebuzínská 
(mezi Jitřní a Karla Maye), Skupova, Šikmá, U Kapličky, 
U Potoka, U Točny, U viaduktu, V Průčelí, Zlatá stezka 
(mezi Jitřní a točnou MHD)
19. 10. Sebuzín
20. 10. Církvice
21. 10. 28.října, K Zátoce, Labská, Mezistanice, 
U Stodol, Vítězná
22. 10. Chotkova, Jana Želivského, Květinová, 
K Zámku, Pod Hradištěm, Pod Lesem, Sokolovská, 
Stezka, Svatojakubská, Za Tratí, Zelinářská
26. 10. Budov, Olešnice a Olšinky, Podlesí, Děčínská 
(od ČOV), Vítězná ( Olšinky)
27. 10. Kojetice, Nová Ves
29. 10. Ke Kopečku, Kočkovská, Lužická, Průchozí, 
Severní, Slepá, Úzká cesta, V Úvozu

S V O Z  O B J E M N É H O  O D P A D U

29. 9.  
Klíše: U Koupaliště 15.00–15.20, Alešova 15.30–15.50 
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 
Habrovice: restaurace U Švejka – 17.50–18.10 
Skřivánek: Hoření, roh s ulicí Ženíškovou 18.20–18.40
13. 10.  
Růžový palouček 15.00–15.20; Dlouhá 15.30–15.50 
Vaňov: Pražská 16.00–16.20 
Hostovice: Hospodářská, u restaurace 16.30–16.50 

Skřivánek: Hornická, parkoviště u věžáků 17.00–17.20
27. 10.  
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 
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

10. 11.  
Stříbrníky: Jizerská 16.40–17.00 
Severní Terasa: Gagarinova na parkovišti 17.10–17.30
13. 10.  
Stříbrníky: Na Louži 17.25–17.45 
Dobětice: Rabasova 17.50–18.10 Šrámková 18.15–18.35 
10. 11.  
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 NEBEZPEČNÉHO ODPADU
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S E R V I S
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ADÉLKA 
Kočička, barva bílá-tricolor, 
stáří 5 let, hodná a mazlivá. 
Vhodná do bytu.

 
STELA 
Kočka, barva 
želvovinová, stáří 1 
rok. Též je nabízena 
pouze k virtuální adopci, 
protože čeká na paničku, 

až si najde bydlení.

ČERT 
Kocour, barva černá, stáří 
9 měsíců. Čert je nabízen 
pouze k virtuální adopci, 
protože má majitelku a čeká, 
až si najde nové bydlení.

LINDA 
Kočička, mourovaná, 
místy s rezavými 
chloupky, stáří 2 roky. 
Linda je mazlivá kočička, 
akorát musí být jedinou 

kočičkou v rodině, protože nemá ráda 
přítomnost jiných kočiček a hlavně koťat.

C E N T R U M  P R O  Z V Í Ř A T A  V   N O U Z I

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

ř í j e n  2 0 2 0

2. 11. Hostovice, Předlice, město-centrum, Skřivánek, Vaňov 
9. 11. Božtěšice, Bukov, Habrovice, Klíše, Skorotice, Strážky, Všebořice
23. 11. Střekov, Kojetice, Nová Ves, Budov, Olešnice
30. 11. Brná, Sebuzín, Církvice, Svádov, Olšinky,
7. 12. Severní Terasa, Dobětice
16. 11. Mojžíř, Neštěmice, Krásné Březno

SVOZ VAKŮ S ODPADY ZE ZELENĚ
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Prokopa Diviše – do 31. 10. úplná uzavírka ulice od křižovatky s ul. Klíšská ke křižovatce s ul. Moskevská. 
Lipová – do 30. 9. je kvůli stavebním pracím ulice úplně uzavřená. 
Litoměřická – do 30. 9. uzavírka Litoměřické ulice kvůli práci na inženýrských sítích. 

D O P R A V N Í  U Z A V Í R K Y 

Kmochova, Pincova 14. 9. od 7.00 do 16.00  
Rabasova, Šrámkova, Šrámkova k obytným 
domům p. č. 176/200 a 176/215 15. 9. od 7.00 
do 16.00 
Svojsíkova, Gagarinova 16. 9. od 7.00 do 16.00 
Jana Zajíce dne 17. 9. od 7.00 do 16.00 
Jana Zajíce, V Klidu 18. 9. od 7.00 do 16.00 
Na Popluží, Ostrčilova, Hany Kvapilové, 
Sládkova, U Panského dvora, spojky k Bezručově 
21. 9. od 7.00 do 16.00 
České mládeže, Resslova od České mládeže, ke 
Klíšské, Bezručova, Mezidomí, Na Vlnovce 22. 9. 
od 7.00 do 16.00 
Pasteurova, Berní, Růžový palouček, 
Thomayerova, U Nemocnice, Pod Holoměří, 
V Zahrádkách od 23. 9. od 7.00 do 16.00  
Na Vyhlídce, Elišky Krásnohorské, Bělehradská, 
Dvořákova, Na Schodech 24. 9. od 7.00 do 
16.00 
Picassova, parkoviště p. č. 697/87, Na Výšině, 
Ryjická, Tři Kříže, Akátová 29. 9. od 7.00 do 
16.00 
U Radnice, Studentská, Májová, Milešovská, 
Jánského, Turistická, Národní, Sibiřská 
k parkovišti č.p. 372 30. 9. od 7.00 do 16.00 
Sportovní, Květinová, parkoviště Opletalova, 
Zelená, Hluboká (podél ZŠ) Opletalova od 
Seifertovy k Sibiřské 1. 10. od 7.00 do 16.00 
Mlýnská, Železná, U Tonasa 2. 10. od 7.00 do 
16.00 
Obvodová, Karoliny Světlé, Čechova, spojka 
u Katastrálního úřadu, Čechova, Rozcestí, 
Hřbitovní, V Doubravě 5. 10. od 7.00 do 16.00 
Jungmanova, U Pivovarské zahrady, Křižíkova, 
Janáčkova, Na Vinici, Na Náspu, Na Sklípku 6. 
10. od 7.00 do 16.00 
Peškova, Na Skalce, Dubová, Hluboká 7. 10. od 
7.00 do 16.00
Jindřicha Plachty, K Haldě, Žitná, parkoviště 
Jindřicha Plachty, Strážná 8. 10. od 7.00 do 
16.00 
Tolstého, Sokolská, Ke Hradu, Barrandova 12. 
10. od 7.00 do 16.00 
Kramoly, Žukovova (spodní část od Děčínské), 

Na Pile, Těšínská, Zeyerova, Třebízského, 
Varšavská 13. 10. od 7.00 do 16.00 
Puškinova, Kolárova, Rozkošná, Máchova, 
Kořenského, Myslbekova, Dobrovského, Sukova, 
U Stanice, Tomáše ze Štítného 14. 10. od 7.00 
do 16.00 
Raisova, Varšavská, Mánesova, Kozinova, 
Purkyňova 15. 10. od 7.00 do 16.00 
Keplerova, Husova, Družstevní, Příkopy 16. 10. 
od 7.00 do 16.00 
Presslova, Sienkiewiczova, Hornická, Červený 
vrch, Stará 19. 10. od 7.00 do 16.00 
Emmy Destinové, Koněvova, Stará 20. 10. od 
7.00 do 16.00 
Králova výšina, Pod Školou, Malátova, Lisztova, 
Ženíškova, Hollarova, Stříbrnické nivy 21. 10. 
od 7.00 do 16.00 
V Jámě, U Remízy, Za Vozovnou, Baráčnická, 
V Podhájí, Vinařská v sídlišti 22. 10. od 7.00 
do 16.00 
Hillarova, Ivana Olbrachta, Obránců míru, 
Ondříčkova, Mošnova, Hilbertova, 26. 10. od 
7.00 do 16.00 
SNP, Ve Smyčce, Hoření, Veleslavínova 27. 10. 
od 7.00 do 16.00 
Na Kohoutě, Dukelských hrdinů 30. 10. od 7.00 
do 16.00 
17. listopadu, Plynárenská, Dukelských hrdinů 
(od Všebořické po Masarykovu) 3. 11. od 7.00 
do 16.00 
Bří Čapků, Ve Stromkách, Rembrandtova, 
Kosmova (od Bří. Čapků po Všebořickou) 5. 11. 
od 7.00 do 16.00 
Kosmonautů, Kosmova, Jožky Jabůrkové, 
Nedbalova, Rembrandtova 10. 11. od 7.00 
do 16.00 
Spartakiádní p. č. 57/71 k. ú. Všebořice 12. 11. 
od 7.00 do 16.00 
Spartakiádní p. č. 57/58, 57/70 k. ú. Všebořice 
16. 11. od 7.00 do 16.00

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ



PLATBA IHNED V HOTOVOSTI.
KDE: KULTURNÍ DŮM
Velká hradební 19, Ústí nad Labem
Výkup po domluvě na VAŠÍ ADRESE.

VYKUPUJEME VEŠKERÉ PÁNSKÉ 
HODINKY (mechanické, natahovací). 
VYKUPUJEME zlomkové a zubní ZLATO, 
(i nečištěné) STŘÍBRO – PUDŘENKY, 
TABATĚRKY, ŠPERKY. VYKUPUJEME 
MINCE z celého světa do r. 1960. 
VYKUPUJEME STARÉ BANKOVKY, 
POUKÁZKY – Tuzex, Darex, Bony. 
VYKUPUJEME MEDAILE, ŘÁDY, 
VYZNAMENÁNÍ, VOJENSKÉ ODZNAKY 
- VÝSTROJ a VÝZBROJ, DÝKY, MEČE, 
KORDY. VYKUPUJEME STARÉ ZNÁMKY, 
POHLEDNICE MĚST a VESNIC do r. 1950. 
VYKUPUJEME STARÉ TISKY do r. 1800. 
VYKUPUJEME STARÉ HRAČKY, AUTÍČKA 
na bovden. VYKUPUJEME SMYČCOVÉ 
NÁSTROJE. VYKUPUJEME STARÉ 
FOTOAPARÁTY a TELEOBJEKTIVY 
do r. 1960. VYKUPUJEME ŠPERKY 
s ČESKÝMI GRANÁTY. VYKUPUJEME 
TURISTICKÉ ŠTÍTKY a další. ZAJÍMAVÉ 
REKLAMNÍ CEDULE, PŘEDMĚTY.

INFORMACE na tel. 608 967 534, ODPOVĚDNÁ OSOBA TOMÁŠ LANGER,
e-mail: tomaslangerr@seznam.cz, IČ: 64129900, VYKUPUJEME kompletní sbírky z pozůstalosti.

VÝKUP SBĚRATELSKÝCH PŘEDMĚTŮ ZLATA a STŘÍBRA

KDE: KULTURNÍ DŮM
Velká hradební 19, Ústí nad Labem
Výkup po domluvě na VAŠÍ ADRESE.

VÝKUP BUDE 
PROBÍHAT:

ČTVRTEK 1. 10.
PÁTEK 2. 10.
9:00 - 16:00

(ZLATÉ MINCE, 
ŠPERKY, atd.)
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