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Vodíkem můžeme  
zajistit čistou dopravu  
mnoha měst
STRANY 8–9

Glóbus ze střechy ústeckého 
paláce šel k zemi
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Činoherák neví, na co se připravit 
Druhá vlna koronavirové pandemie 

tvrdě znovu zasáhla i Činoherní studio. 
Podle mluvčího Petra Kuneše je pro diva-
delníky nejhorší nejistota. 

Odstartovali jste novou sezónu a zno-
vu zasáhl koronavir… 

Novou sezónu jsme plánovali už v prů-
běhu té probíhající, plány jsou ale jedna 
věc a skutečnost pak jiná. I když jsme se 
druhé vlny obávali a čekali ji, nepřed-
pokládali jsme, že nám současná pan-
demická situace neumožní hrát už od 
druhé půlky září. Proto jsme zatím kromě pár repríz starších 
titulů nestačili odehrát premiérový titul a zatím vůbec nevíme, 
co nás čeká.

Je pro vás těžké udržet si chladnou hlavu a pozitivní 
náladu? 

Jsme v těžké situaci, nevíme, na co se máme připravit, s čím 
můžeme počítat, co už máme odpískat. Ta nejistota je na celé 
situaci asi nejstrašidelnější. Zatím mě ukolébává, že nejbliž-
ší lidi kolem jsou zdraví, nebo měli jen velmi lehký průběh 
nemoci. 

Co vzkážete fanouškům? 
Chtěl bych jim za divadlo poděkovat, všichni cítíme jejich 

přízeň a ta je pro nás důležitá. Víme, že pokud to co nejdřív pů-
jde, přijdou do divadla za námi. A pokud bych jim mohl něco 
vzkázat, tak aby na sebe dávali pozor a zůstali co nejdéle zdra-
ví a s nimi jejich blízcí. Je teď myslím nejdůležitější, abychom si 
navzájem drželi palce a byli na sebe opatrní.  (dam)

Výhledy z Kalvárie 
Věděli jste, že kousek za Ústím, v Krupce, 
mají impozantní křížovou cestu. Je tvo-
řena 13 kamennými sochami. Když je jas-
no, je od nich nádherný výhled na Krupku 
a České středohoří. Kalvárie se nachá-
zí na skalním ostrohu severně od náměs-
tí v centru. Poutníci sem z baziliky Pan-
ny Marie Sedmibolestné putují již po celá 
staletí, v současné době jde o oblíbené 
zákoutí a cíl procházek místních obyvatel. 
Křížovou cestu uzavírá v terénu vystavě-
ná barokní kaple s Božím hrobem pod ny-
nější Kalvárií, zbudovaná kolem poloviny 
18. století.  (dam)

Chceme divákům vrátit úsměv a náladu 
Již letošní jaro, vzhledem k pandemii nového koronaviru, bylo pro sezónu v Se-
veročeském divadle velmi nepříznivé. Plánovaná představení rušili a přesouvali na 
podzim. Po letních prázdninách se všichni vrátili zpět do divadla plni energie a síly 
tvořit a pracovat v plném nasazení. „Tentokrát se opravdu všichni moc těšili,“ po-
dotýká Alena Vaicová ze Severočeského divadla. Stihli však odehrát pouze naplá-
novaná představení na měsíc září a úspěšně dozkoušeli překrásnou operu Richarda 
Wagnera Tristan a Isolda s orchestrem divadla a dirigentem Milošem Formáčkem. 
„Asi nikdo z nás nevěřil, že druhá vlna pandemie udeří tak silně, že v říjnu vše stop-
ne. Je to těžká doba pro umělce i pro všechny ostatní obory,“ uvádí Alena Vaicová 
a pokračuje: „Musíme vše společně překonat a věřit, že se vše opět v dobré obrá-
tí, a my budeme opět hrát, zpívat a tančit. Moc se na naše diváky těšíme a chceme 
jim vrátit úsměv a dobrou náladu.“  (dam)
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V rámci akce 

jsou Vám k dispozici naši poradci celý listopad! 

Bezplatná linka 800 70 08 80
(Dostupná celý listopad,  ve všední dny 
od 8:00 do 16:30)

Kontaktní formulář na www.nasedluhy.cz
(Během listopadu nám posílejte Vaše dotazy) 

Zodpovíme Vám Vaše otázky a pomůžeme 
s řešením ob žné �nanční situace. 

Zcela zdarma Vám zjis�me, jestli jsou na Vás 
vedeny exekuce!  

Patron akce:
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Než začne stavba supermarketu, 
řádí u České besedy muzejníci

Ústí nad Labem – Demolice 
v blízkosti západního nádraží 
už pohltila většinu historic-
ké zástavby. Na místě by měla 
vyrůst prodejna Lidl. Podle 
Ivety Barabášové ze společ-
nosti Lidl půjde o takzvanou 
prodejnu nové generace s mo-
derní prosklenou fasádou. De-
molice by měla být dokonče-
na do konce tohoto roku.

Zásluhou pracovníků z ús-
teckého muzea přežije ales-
poň zlomek z tohoto místa, 
například původní dlažba, 
nejstarší dochovaná v Ústí 
nad Labem. Kombinuje světlé 

žulové kostky s místním tem-
ně černým čedičem. Po více 
než dvousetletém provozu 
jsou kameny vyhlazené do 
hladka. Po dohodě se společ-
ností Lidl by mohla zůstat 
v ulici U České besedy. 

„Shodli jsme se, že nejlep-
ší bude tuto krásnou dlažbu 
zachovat na původním mís-
tě jako památku na zaniklou 
čtvrť. Pokud se to nepoda-
ří, převezmeme ji a budeme 
pro ni hledat jinou vhodnou 
lokalitu,“ vysvětlil historik 
z ústeckého muzea Martin 
Krsek.  gz

Alena Krůtová  
53 let, 
obchodnice 
Nařízení dodržuji stále. 
Vzhledem k tomu, že 

nebydlím ve městě, tak mě ani neláká 
nikam chodit. Pro potraviny jezdím jen 
jednou za týden. Nesetkávám se ani 
se známými a příbuznými jako dříve. 
Jen mě mrzí, že se nesmí chodit do 
domova pro seniory. Ti to totiž nesou 
nejhůř. 

Lukáš Vlček  
28 let, 
vedoucí kompostárny  
I když se mi některá 
nařízení vlády nelíbí, 

dodržuji je a respektuji. Možná jsou 
některá zbytečná, možná ne, ale jejich 
dodržováním chováme úctu k lidem 
kolem nás.

Karolína Bambasová  
28 let, 
studentka  
Opatření dodržuji. 
Nechápu jedince, kteří 

opatření nedodržují, a dokonce se tím 
chlubí na sociálních sítích. 

Petr Zajíček 
35 let, 
provozní elektrikář 
Doba je to divoká, ale 
už kvůli rodině vše 

dodržuji. Jedna jistota totiž existuje – 
jednou to skončí. 

Anna Šretrová 
62 let, 
důchodkyně 
Opatření kvůli covidu 
určitě dodržuji, stejně 

jako na jaře. Jen mi vadí, že díky někte-
rým má hodně lidí existenční problémy.

Vladimír Cettl 
46 let, 
muzejník, fotograf  
Snažím se je dodržo-
vat. Ano, na jaře jsme 

byli ještě důslednější a také mnohem 
vystrašenější. Dnes už o té nemoci 
všichni víme více. Vidím, že už jsme se 
všichni naučili žít s rouškou, na druhou 
stranu málokdo chodí na nákup s jed-
norázovými rukavicemi. Protože jsme 
lid přátelský a družný, nejtěžší je pro 
nás všechny asi onen sociální distanc 
a takové to bezkontaktní jednání. 

Dodržujete protikovidová opatření, 
nebo jste v tom byli na jaře důslednější?

A N K E T A

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

Kombinová spotřeba a emise CO2 (NEDC 2.0). Kia Sorento: 5,4-6,2 l/100km a 129-158 g/km. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou výbavu.
Pro bližší informace navštivte www.kia-usti.cz

Nová 4. generace SORENTA exkluzivně v KIA Ústí k vyzkoušení !
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Obří glóbus neskončí ve sběrněNa divočáky město 
vyrukovalo s klecemi

Hygienik: Vánoce budou jiné, než jsme zvyklí
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734 255 312

Hotovostní půjčka
5.000 až 70.000 Kč

půjčka
Nejrychlejší
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Ústí nad Labem – Ústečany ohro-
žují přemnožená divoká prasata 
i na sídlištích. V boji proti nim 
pomůžou odchytové klece. „Na 
vybraná místa v obvodu Buko-
va, Všebořic a Skorotic byly na-
instalovány tři odchytové klece, 
které by měly alespoň částečně 
snížit početní stavy divočáků,“ 
řekl zástupce ředitele ústeckých 
strážníků Jan Novotný s tím, že 
za dobu fungování těchto klecí 
bylo odchyceno dvacet pět divo-
kých prasat. Strážníci na odchy-
tové klece připevnili výstražné 
cedule kvůli bezpečnosti.  gz

Nové haly mají  
vyrůst v Předlicích
Předlice – V průmyslovém areálu 
v Předlicích plánuje společnost 
teplického developera Jaroslava 
Třešňáka postavit skladovací 
haly. Vyplývá to z dokumentace 
pro posouzení vlivu na životní 
prostředí. Plán na výstavbu tří 
hal mezi Tovární a Sklářskou 
ulicí je ve zjišťovacím řízení 
procesu EIA. Podle dokumen-
tace v okolí nových hal naroste 
doprava, hlavně ta nákladní. 
Denně může do areálu zajíždět 
i více než tři sta aut.  gz

Ústí nad Labem – Pokud se člen 
domácnosti nakazí koronavi-
rem, je podle zástupce ředitelky 
Krajské hygienické stanice Joze-
fa Krále potřeba do-
držovat jednoduchá, 
ale důležitá pravidla, 
aby se nenakazila 
celá rodina. 

Jak se chovat když 
mám covid-19?

I když jsem bez-
příznakový nebo 
mám jen lehké pří-
znaky a jsem doma, 
tak se musím chovat jako in-
fekční a dodržovat izolaci. To 
znamená mít pro sebe pokoj, 
často větrat, po návštěvě toale-
ty či koupelny použít dezinfek-
ci a maximálně omezit styky 
s rodinou. Ve společných pro-
storách nosit roušku nebo re-
spirátor. Chovat se zodpověd-
ně, protože jsem nosičem viru. 
A dodržovat striktně domácí 
karanténu. Nechodit nikam 
a nepřijímat návštěvy.

A co třeba nádobí nebo prád-
lo? Můžeme ho mýt nebo prát 
v domácnosti vše najednou? 

To určitě ne, nemocný by 
měl mít k dispozi-
ci své nádobí, které 
by mělo být umývá-
no zvlášť, a není od 
věci použít i lehkou 
dezinfekci. 

To stejné platí 
i u praní. Prát oddě-
leně, na co nejvyš-
ší stupně, ideálně 
nad 60 stupňů, po-
užít spolu s práš-

kem dezinfekční přípravek 
a vyžehlit. 

Jak je na tom Ústecký kraj 
ve srovnání se zbytkem 
republiky?

Při přepočtu na sto tisíc oby-
vatel si v poměru se zbytkem 
republiky nestojíme špatně. Ve 
srovnání s Benešovem, Uher-
ským Hradištěm nebo Vsetí-
nem jsme na tom lépe. U nás 
jsou více postiženy okresy 

Litoměřice, Chomutov, Ústí 
nad Labem a Děčín.

Jsou zavedená opatře-
ní dostatečná nebo byste 
přitvrdil?

Důležité je, než zpřísňovat, 
začít zavedená opatření dodr-
žovat. Oproti jarním měsícům 
naše ostražitost polevila. Stačí 
dodržovat tři známá R – ruce, 
roušky, rozestupy. Mýt si ruce 
a nezapomenout na dezinfek-
ci i při nákupech a využívat 
dezinfekční stojany. Snažit se 
vyhýbat velké koncentraci lidí. 
Snažit se dodržet metr a půl až 
dvoumetrový rozestup. A pou-
žívat roušky nebo respirátory. 

Jak vidíte Vánoce?
Nechci použít nějaké nega-

tivní termíny, ale jisté už teď 
je, že to nebudou Vánoce, jak 
jsme na ně zvyklí. Budou tam 
určitá omezení. Ale já si my-
slím, že bychom ta omezení 
měli podstoupit, aby příští rok 
byl už lepší než tento.  gz

Slib zastupitele možná bude i online
Ústecký kraj – Lídři uskupení 
ANO, ODS a Spojenců pro kraj 
podepsali koaliční smlouvu. 
Post hejtmana získal lídr hnu-
tí ANO v kraji a poslanec Jan 
Schiller. V jedenáctičlenné 
krajské radě bude mít ANO pět 
křesel, ODS čtyři a Spojenci pro 
kraj dva. Ustavující zastupitel-
stvo bude nejpozději do polovi-
ny listopadu.

Podle dosavadního hejtmana 
Oldřicha Bubeníčka se termín 
pro svolání ustavujícího zase-
dání zastupitelstva kraje odvíjí 
i od termínu, kdy soud rozhod-
ne o stížnostech na volby, které 
přišly tři. „Po rozhodnutí sou-
du mám 15 dní na vyhlášení 

termínu zastupitelstva,“ říká 
hejtman Bubeníček. „Zastupi-
telstvo se kvůli pandemii koro-
naviru uskuteční za přísných 
hygienických opatření,“ dodává 
Bubeníček. Pokud bude některý 
ze zastupitelů nemocný, nebo 
v karanténě, je možné, že slib 
složí online. „Online zastupitel-
stvo a složení slibu v podstatě 
zákonu neodporuje. V nasta-
lé situaci, by to bylo to nejlepší 
možné řešení,“ uvedl Schiller. 

Hnutí ANO obsadí v zastupi-
telstvu sedmnáct křesel, ODS 
osm, STAN sedm, Piráti šest, 
SPD pět. Spojenci pro kraj, 
KSČM a Lepší sever po čtyřech 
křeslech.  gz

Ústí nad Labem – Ústecká akade-
mie plaveckých sportů před-
stavila jednu z největších posil 
v historii. Z Plzně přišel do Ústí 
Jan Šefl. Vynikající plavec, kte-
rý by třikrát blízko olympiádě. 
„Přestup do Ústí má hlavní dů-
vod, a to pokusit se splnit limit 
na olympijské hry do Tokia. Vě-
řím, že mi v tom Ústecká akade-
mie pomůže,“ řekl Jan Šefl. Teď 
se plavec, jehož disciplínou je 
motýlek, bude pokoušet splnit 
limit na olympiádu v Tokiu. „Při-
pravuji se na sto metrů motýlek. 
A-limit je lehce pod 52 sekund. 
Kdybychom nevěřili, že ho poko-
říme, tak do toho nejdeme,“ věří 
si plavec.  gz

Ústí nad Labem – Po 114 letech 
se snesl k zemi glóbus ze stře-
chy ústeckého paláce Vídeň-
ského bankovního spolku 
u hlavního nádraží. 

Dva a půl tuny vážící mo-
nument ze dřeva a oceli po-
krytý umělecky tepaným 
měděným plechem do šrotu 
nezamíří. 

Podle Martina Krska z ús-
teckého muzea historici už 
dlouhá léta marně pátrají po 
jeho autorovi. Předpokládají, 
že půjde o významnou osob-
nost, protože architektonické 
pojetí objektu dosahuje vyso-
ké úrovně. Přáním majitele, 

roudnického podnikatele 
a radního Pavla Eliase, je ze-
měkouli opravit a na střechu 
vrátit. Momentálně prověřu-
je technickou a finanční ná-
ročnost celé akce. Ke snesení 
glóbu přistoupil na doporuče-
ní statika v rámci právě pro-
bíhající celkové rekonstrukce 
budovy. 

Někdejší bankovní palác, 
kterému Ústečané přezdíva-
jí „glóbus“, vyrostl v letech 
1906–1907. Výstavnost budo-
vy dokládá, že Ústí nad Labem 
patřilo z ekonomického hle-
diska k nejdůležitějším měs-
tům v Rakousko-Uhersku.  gz

Cílem je olympiáda

INZERCE

    Montáž nového satelitu  
u Vás zdarma

    Karta s Eurosportem do  
Vašeho satelitu za super cenu

  Nemůžete mít satelit?  
Zprovozníme televizi přes 
internet

TELEVIZNÍ 
DOTACE!

www.satelitnidotace.cz
Tel.: 778 880 006
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Pat ve sporu o Mariánský most Dopravní podnik  
má novou aplikaci

Ústecká  Frida má 
nominaci na Thálii

l i s t o p a d  2 0 2 0

Ústí nad Labem – Krajský soud 
pokračuje v hlavním líčení 
ve sporu mezi městem Ústí 
nad Labem a firmou Hutní 
montáže kvůli doplatku za 
stavbu Mariánského mostu. 
Loni okresní soud rozhodl, 
že město má doplatit nece-
lých 79 milionů korun, Ústí 
nad Labem se proti tomu 
odvolalo.

Podle Jana Komínka z firmy 
Cityplan, která městu dělala 
technického poradce při stav-
bě mostu, po dobu jejich účasti 

na výstavbě ke změně technic-
kého řešení nedošlo. Jeho kole-
ga Jiří Landa potvrdil, že jejich 
firma nemohla odsouhlasit na-
výšení ceny.

Soudní spor vede město 
Ústí nad Labem se stavitelem 
Mariánského mostu Hutní-
mi montážemi Ostrava už více 
než dvacet let. Podle soudce by 
bylo nejlepším řešením, aby 
se město s firmou dohodlo na 
mimosoudním vyrovnání, po 
několika pokusech se tak za-
tím nestalo. Společnost Hutní 

Ústí nad Labem – Dopravní pod-
nik v Ústí nad Labem připra-
vil novou mobilní aplikaci. 
Cestující v ní najdou aktuální 
dopravní informace, snadno 
si vyhledají spojení nebo kou-
pí elektronickou jízdenku. Ke 
stažení je zdarma od října pod 
názvem DPMÚL. „Cílem je po-
skytnout co nejvíce informací 
o městské hromadné dopravě 
v Ústí nad Labem na jednom 
místě,“ uvedl ředitel společ-
nosti Libor Turek s tím, že do 
konce roku je v plánu aplikaci 
rozšířit o další funkce.  gz

Ústí bude mít byty  
pro lidi v nouzi 
Ústí nad Labem – V Krásném 
Březně město buduje tři byty 
pro lidi v nouzi. Krizové byty 
budou k dispozici příští rok 
v lednu a lidé tam budou moci 
být nejdéle tři měsíce. „Maxi-
mální délka bydlení je stano-
vena na tři měsíce s možností 
prodloužení o stejnou délku. 
Po tuto dobu bude cílem na-
jít ubytovaným jiné vhodné 
bydlení. Přidělení bytu bude 
podléhat posouzení odboru so-
ciálních věcí a s nájemníkem 
bude uzavřena smlouva o uby-
tování,“ vysvětlil náměstek pri-
mátora Tomáš Vlach s tím, že 
výši nájemného stanoví radní. 
Rekonstrukce bytů přesáhla tři 
miliony korun.  gz

Nemocnice potřebuje 
plazmu od vyléčených
Ústí nad Labem – Dárců plazmy 
s protilátkami proti koronavi-
ru, kterou nemocnice využívají 
k léčbě nakažených pacientů 
v těžkém stavu, je málo. Masa-
rykova nemocnice proto žádá 
vyléčené z covidu, aby přišli 
plazmu darovat. 

„Za necelý týden se nám 
ozvaly více než čtyři desít-
ky potenciálních dárců,“ řekl 
primář transfuzního oddě-
lení Masarykovy nemocnice 
Jiří Masopust s tím, že zájem 
o plazmu ale stále trvá. 

„Upřednostňujeme dárce 
plazmy, u nichž onemocně-
ní proběhlo s jasnými přízna-
ky, kterými je horečka, bolest 
kloubů nebo svalů a kteří pro-
dělali nemoc v minulých třech 
měsících,“ upřesnil primář 
Masopust. 

Dárci mohou kontaktovat 
transfuzní oddělení na e-mai-
lové adrese: UL-Darci@kzcr.eu 
nebo telefonním čísle 477 113 
468.  gz

montáže městu v červnu na-
vrhla mimosoudní vyrovnání 
300 milionů, to zastupitelé od-
mítli. Mariánský most byl ote-
vřen 30. července 1998 a stál 
750 milionů korun.  gz

Kapela ukáže Ústí, jak ho neznáme 
Ústí nad La-
bem – Kapela 
Youlie vyda-
la svůj první 
singl a hned 
ho podpoři-
la i klipem, 
který ukazuje 
Ústí v jiném 
světle. „Naši 
první písnič-
ku Dáma, si 
mohou fa-
noušci po-
slechnout na 
veškerých známých streamo-
vacích platformách, jako na-
příklad Spotify, Apple music, 
nebo Youtube, kde jsme vyda-
li i videoklip,“ říká kytarista 
kapely Jiří Šašek a dodává, že 
videoklip se odehrává na růz-
ných odlehlých a neznámých 
místech po městě, ale převáž-
ně na střeše obchodního domu 
Labe.

Sedmičlenná studentská ka-
pela funguje už něco přes rok. 
Ve složení sólová kytara Jiří 

Šašek, rytmická kytara Pavel 
Klepetko, basová kytara Timo-
fej Girč, klávesy Antonín Kříž, 
bicí Albert Roubal, zpěvák Ma-
tyáš Beneš a zpěvačka Barbora 
Ničová. „Všichni jsme studen-
ti z ústeckých gymnázií, jen 
zpěvačka chodí na obchodní 
akademii. Hrajeme pop rock. 
Všechnu hudbu a texty si sklá-
dáme sami. Snažíme se přivést 
k životu dnes umírající mladou 
ústeckou hudební scénu,“ do-
plňuje Jiří Šašek.  gz

Covid je hrozný, sestřičky se starají fantasticky
Teplice – Oblíbený pedagog 
teplické konzervatoře Tomáš 
Kareš, hudebník 
ze skupiny Brass 
Bombers, bojuje 
s onemocněním 
covid-19, v ústec-
ké nemocnici na 
jednotce intenziv-
ní péče. „Není to 
obyčejná chřip-
ka, pojďte si to 
zkusit,“ vzkazuje 
všem, kteří one-
mocnění bagateli-
zují. To, že někdo 
nechápe, o jak závažné one-
mocnění se jedná, trápí i další 
pacienty a lékaře. Ti nechá-
pou, proč se z pandemie po-
malu ale jistě stává politikum 
v době, kdy umírají lidé. Kareš 

nemá ponětí, kde by se mohl 
nakazit.

Začalo to v půl-
ce října. „Udělalo 
se mi špatně. Měl 
jsem teplotu nad 
38 stupňů, rýmu, 
kašel a bolesti hla-
vy,“ vypráví. Cítil 
se také velmi una-
vený. Druhý den to 
bylo stejné. V noci 
se situace zhor-
šila a naměřil si 
39,5 stupňů. Zate-
lefonoval tedy na 

linku záchranky 155. Tam mu 
potvrdili to, čeho se obával. 
Koronaviru. „Řekli, že se jedná 
o příznaky onemocnění novým 
koronavirem,“ dodává. Proto-
že se při hovoru nezadýchával, 

záchranáři mu doporučili stří-
dat po čtyřech hodinách Bru-
fen a Paralen. Zdravotní stav 
se ale nelepšil. Naopak. „Bylo 
mi hůř a hůř a nakonec jsem 
skončil na infekčním oddě-
lení na JIP na kyslíku. Covid 
je hrozný,“ popisuje pedagog. 
Pokud někdo tvrdí, že jde jen 
o chřipku, neví, o čem mluví. 
Je to podle Tomáše Kareše ne-
srovnatelně horší. Ale snaží se 
být optimista, i když zdaleka 
ještě nemoc neporazil. 

Situace v českých nemocni-
cích je kritická a zdravotníci 
přetížení. Na péči o pacienty to 
ale není znát. „Starají se tady 
o mě fantasticky. Sestřičky i lé-
kaři jsou skvělí a optimistič-
tí,“ dodává Tomáš Kareš, který 
stále leží v nemocnici.  dam

Ústí nad Labem – Herecká asoci-
ace vyhlásila nominace na Ceny 
Thálie za rok 2020. V užší nomi-
naci má své želízko v ohni i Se-
veročeské divadlo. V kategorii 
Balet byla nominována Frede-
rika Kvačáková, která s velkým 
prožitkem tančí malířku Fridu 
Kahlo v představení Frida.

„Ceny Thálie jsou samozřej-
mě prezentací našeho divadla 
a letos to opět potvrzuje sólistka 
Frederika Kvačáková. Je to pře-
svědčivý důkaz toho, že i oblast-
ní a regionální divadla mohou 
mít jak význačné umělce, tak 
i konkurence schopné inscena-
ce,“ říká Miloš Formáček, ředitel 
Severočeského divadla.

Ceny Thálie jsou udělovány 
v oboru činohra, opera, muzi-
kál, opereta a jiné hudebněd-
ramatické žánry, balet, tanec 
a pohybové divadlo, alternativní 
divadlo a loutkové divadlo. Vy-
hlášení nositelů se uskuteční 
14. listopadu v online prostoru 
streamového přenosu.  gz
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Poctivé řemeslo se na dálku nenaučíte
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Ústecká Střední 
průmyslová škola 
je státní odbornou 
školou, založenou již 
v roce 1910.  

Je jednou z největších páteř-
ních škol Ústeckého kraje a šes-
tinásobným vítězem a držitelem 
krajského titulu „DOPORUČENO 
ZAMĚSTNAVATELI“, který udě-
luje klub zaměstnavatelů škole, 
která nejlépe v kraji připravuje 
žáky do profesního života. Již ně-
kolik let je jejím ředitelem Mgr. 
Bc. Jaroslav Mareš.

Jak zasáhla koronavirová pan-
demie a nucené odloučení uči-
telů a žáků do života školy?

Letošní kalendářní rok z hle-
diska výchovy a vzdělávání ne-
začal příliš šťastně. Školy mu-
sely na jaře přejít na distanční 
výuku a především příprava na 
závěrečné zkoušky maturitních 
a učebních oborů nebyla jedno-
duchá. Naše škola přijala jed-
notnou platformu TEAMS pro 
distanční výuku a řada učitelů 
si v jarním období vyzkoušela 
i jiné formy kontaktu se studen-
ty, které nabízí webové rozhra-
ní. Naštěstí po určité době byla 
umožněna realizace praktické 
výuky, čímž se podařilo žáky na 
závěrečné zkoušky připravit. 
Ukázalo se, že není možné pře-
devším v praktické výuce dis-
tanční formou vše nahradit. Na 
dílo si prostě musíte sáhnout. To 
se  částečně projevilo v procen-
tech úspěšnosti u závěrečných 
zkoušek..

S jakými plány jste vstoupili 
do nového školního roku a jak 
velkým problémem je druhé 
uzavření školy?

Nový školní rok jsme jako 
tradičně zahájili adaptačním 
kurzem pro první ročníky obou 
středisek. Přestože jsme muse-
li přijmout zvýšená hygienická 
opatření, proběhly kurzy v pří-
rodě ve spolupráci s příslušníky 
Policie ČR a Státním zdravotním 
ústavem Ústí nad Labem. Ohla-
sy žáků a rodičů na kurzy byly 
ale velmi dobré a všichni byli 
rádi, že přes nelehkou situaci 
a přes roušky se mohli studenti 
lépe seznámit a poznat své bu-
doucí učitele.

Třetí ročníky učebních obo-
rů a čtvrté ročníky maturitních 
oborů nastoupily v očekávání, 
že se podaří srovnat a dohonit 

nedostatky z jarního uzavření 
škol. Ve druhém pololetí loňské-
ho školního roku utrpěla hlavně 
praktická část výuky, a to přede-
vším u učebních oborů. V řadě 
činností to lze charakterizovat 
přirovnáním „Jako když někoho 
učte řídit auto a do auta ho ne-
posadíte“. Tak tato očekávání 
vzala za své. O to více musíme 
přistupovat k výuce kreativně. 
Na základě jarních zkušeností 
jsme také vybavili školu dalšími 
dataprojektory, webkamerami 
a tablety pro další distanční výu-
ku. Výuka probíhá dle platného 
rozvrhu, takže žáci mají jasnou 
představu o možnostech vzdě-
lávání. Nezapomínáme ani na 
rodiče. Děkujeme jim za vyplně-
ní evaluačního dotazníku (po-
dobný dotazník vyplnily i žáci), 
ze kterého vzešla řada podnětů 
pro další činnosti školy. Schůzky 
s rodiči budeme realizovat onli-
ne formou.

Jste páteřní školou Ústecké-
ho kraje a v minulosti jste vý-
znamně modernizovali budovy 
a vybavení. Budete v tomto 
trendu pokračovat i přes oče-
kávané dopady na krajské 
rozpočty?

Máme připravený záměr re-
konstrukce datovo-síťových 
prvků a serverového řešení ško-
ly. Zpracováváme také záměr 
rekonstrukce elektroinstalace 
střediska Stříbrníky a revitaliza-
ce venkovního sportovního are-
álu střediska Resslova. Vše bude 
záležet na finančních možnos-
tech a tvorbě fondů školy, víme, 
že to v současné situaci nebude 
lehké včetně možností našeho 
zřizovatele, který řeší dopady 
pandemie na financování škol

Už standardem byla i meziná-
rodní výměna žáků a zahra-
niční stáže …

V letošním roce  jsme měly 
přivítat žáky našeho partnera 
ze Slovenské republiky a naši 
žáci měli vycestovat na stáže do 
Portugalska a na Slovensko. Bo-
hužel současná situace v Evropě 
realizaci neumožňuje. Ale poda-
řilo se nám projekt prodloužit na 
další rok a doufáme, že se stáže 
uskuteční.

Podle mnoha prognóz ekono-
mického vývoje nás čeká vel-
mi těžké období. Neobáváte se 
nejasné perspektivy zaměst-
nání pro studenty a učně?

I když prognózy ekonomic-
kého vývoje státu a s tím sou-
visejícího trhu práce nejsou 
v řadě oblastí příliš optimistic-
ké, nemáme velké obavy spjaté 

s uplatněním našich absolven-
tů. Zaměření školy do oblasti 
strojírenství, elektrotechniky, 
dopravy, logistiky a informač-
ních technologií směruje naše 
absolventy do trvale perspektiv-
ních oblastí trhu práce. Jasným 
signálem byly i v této době žá-
dosti našich firemních partnerů 
o možnostech eventuálních  bri-
gádních výpomocí na odpolední 
směny. Kam se situace vyvine, je 
v tuto chvíli těžké předvídat, je 
to v podstatě „věštění z křišťálo-
vé koule“.

Neočekáváte ani menší zájem 
o studium na vaší škole?

V nejbližších měsících nás, 
tak jako ostatní školy, čekají dny 
otevřených dveří, ukázkové dny 
a další formy prezentace školy 
pro budoucí žáky. Objevily se 
obavy v řadě oborů, například 

v gastronomii a cestovním ru-
chu, že existenční problémy 
řady firem a podnikatelů ovlivní 
i nábory žáků základních škol. 
Domnívám se, že se to nestane, 
žáci základních škol na základě 
konzultací se svými vrstevníky, 
rodiči a dostupnými informace-
mi mají ve většině případů svoji 
představu o budoucí možnosti 
vzdělávání. 

Velmi si ceníme spolupráce 
s firmami.  Za posledních šest 
let byla škola vyhodnocena za-
městnavateli v kraji jako škola, 
která nejlépe připravuje absol-
venty do praktického života. 
Nemáme signály, že by zájem 
o naše absolventy klesal. Sice se 
drobně omezila realizace odbor-
ného výcviku ve firmách, ale od 
šéfů firem víme, že jakmile to si-
tuace  umožní, obnoví se spolu-
práce v plném rozsahu.  pmi
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Halloween nebyl kvůli koronaviru; 
radnice ruší i rozsvícení stromku

Úřad městského obvodu 
Severní Terasa
Stavbařů 2823/2
400 11, Ústí nad Labem
Tel.: 475 274 511
E-mail: podatelna.sevter@mag-ul.cz
Úřední hodiny:
pondělí, středa 8–12, 13–17
www.severni-terasa.cz
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Kruhový objezd zdobí 
pestrobarevné macešky

Středové kolo na kruhovém objezdu 
nad Albertem zdobí nová květinová 
výzdoba. Během října zde došlo k ob-
měně květin za macešky. Díky ma-
ceškám kruhák stále barevně pokvete 
až do větších mrazů nebo než je při-
kryje první sníh.

Děti se dočkají delší 
lanovky na hřišti 

Oblíbená dětská atrakce na hřišti 
v Centrálním parku bude delší. „Plá-
nujeme nechat prodloužit lanovku. 
Ze stávajících deseti metrů rovnou na 
třicet,“ přiblížil starosta obvodní rad-
nice Severní Terasa Jaroslav Šima-
novský a dodal, že bude hotovo nej-
později do konce listopadu. 

KRÁTCE

Manželé Matouškovi 
oslavili kamennou svatbu

Krásné výročí společného života osla-
vili manželé Matouškovi ze Severní Te-
rasy. Srdce manželů Matouškových pro 
sebe vzájemně bijí již 23 725 dnů, to je 
celých 65 let.
K výjimečnosti jejich manželství při-
šel pozdvihnout skleničku také staros-
ta Severní Terasy Jaroslav Šimanovský. 
Jedna ze sklínek se nedopatřením roz-
tříštila na hromádku střepů. „Střepy 
přeci znamenají štěstí,“ řekli na to oba 
z okouzlujícího manželského páru Ma-
touškových. My vám těch střípků štěstí 
přejeme mnohem, mnohem víc!

JUBILEUM

Bohatý kulturní kalendář 
městského obvodu Severní Te-
rasy v letošním roce redukuje 
pandemie koronaviru. Několik 
plánovaných akcí se podařilo 
uskutečnit. O prázdninách se 
konal Grilfest a v září oslavil ob-
vod svůj tradiční Den Severní 

Terasy. Další plánované akce 
ale musí obvodní radnice kvůli 
vládním nařízením zrušit. 

V Centrálním parku se tak 
nekonala oblíbená halloween-
ská party a neuskuteční se 
ani slavnostní rozsvěcení vá-
nočního stromečku. „Platná 

opatření proti šíření koronavi-
ru nás donutila tyto akce zrušil 
bez náhrady,“ řekl místostaros-
ta Severní Terasy Pavel Dufek 
a dodal, že obyvatelé obvodu 
o tradiční vánoční výzdobu ne-
přijdou. K její instalaci postup-
ně dochází už v těchto dnech.

V Centrálním parku vyrostlo  
nové dřevěné sousoší

V Centrálním parku vznik-
la nová dřevěná socha. So-
chařskou technikou pomocí 
motorové pily bylo vytvořeno 
sousoší lesních pohádkových 
bytostí. „Socha vznikla z tor-
za uschlé staré lípy,“ přibli-
žuje starosta Severní Terasy 
Jaroslav Šimanovský a dodá-
vá: „Na základě dendrologic-
kého šetření bylo rozhodnuto 
o jejím pokácení. Ale proto-
že nám jí bylo líto, tak jsme se 
rozhodli, že využijeme kmen, 
a jsme rádi, že lípa bude rozdá-
vat radost i po skončení svého 
života.“ 

Děti v Doběticích budou  
mít brzy nové atrakce na hřišti 

Dětské hřiště v ulici Poláčko-
va v Doběticích bude mít nové 
herní prvky. „Podařilo se nám 
získat na kraji dotaci ve výši 
150 tisíc korun, která pokryje 
70 procent nákladů za rekon-
strukci,“ říká starosta Sever-
ní Terasy Jaroslav Šimanovský 
s tím, že zbývajících 30 pro-
cent pokryje obvodní radnice 
ze svého rozpočtu.

„Původní dětské herní prv-
ky byly komplet rozebrány 
a budou nahrazeny novými, 
určenými pro děti předškolní-
ho a mladšího školního věku, 
zaměřenými především na 
rozvoj motorických schopnos-
tí,“ dodává starosta Šimanov-
ský. Rekonstrukce na hřišti již 
probíhá a hotovo by mělo být 
v průběhu listopadu.

Přes aplikaci se 
dozvíte vše včas

Obvodní radnice využívá 
kromě jiného ke komuni-
kaci s občany i jejich chyt-
ré telefony. Díky aplikaci 
Mobilní Rozhlas se k lidem 
dostanou kdykoli a kdeko-
li pouze ty zprávy, které je 
zajímají. „Nabízíme další 
způsob komunikace úřa-
du s občany,“ říká staros-
ta Severní Terasy Jaroslav 
Šimanovský.

Při registraci si občané 
sami zvolí typ zpráv, o které 
mají zájem. „Kromě zpráv 
o pravidelných odstávkách, 
haváriích vody a kulturních 
akcích budete varováni 
před nebezpečím v případě 
krizových situací,“ vysvět-
luje místostarosta obvodu 
Pavel Dufek a dodává, že 
stejnou cestou teď mohou 
občané upozornit na problé-
my a zapojit se i do zlepšení 
situace v obvodu zasláním 
stížností nebo podnětů. Sta-
čí nainstalovat do chytrého 
mobilního telefonu aplikaci 
hlasenirozhlasu.cz.

Park na Laguně ovládl Open air koncert
Hned několik událostí se sla-

vilo koncem září v Centrálním 
parku. Kromě dvanáctého Dne 
Severní Terasy se tu připomnělo 
i pětasedmdesáté výročí konce 
druhé světové války a dvacet let 
výročí Ústeckého kraje. „Sou-
částí oslav v parku byl velký 
Open air koncert v podání ce-
lého orchestru Severočeského 
divadla opery a baletu,“ řekl sta-
rosta Jaroslav Šimanovský a do-
dal, že i přes přísná hygienická 
opatření se akce podařila.

Vystoupila ústecká kapela 
The Boom se svými hity, s or-
chestrem zazpívala Tereza 
Mátlová, Marián Vojtko a na 

saxofon zahrál Felix Slováček 
junior. „Byl to opravdu velký 
zážitek,“ doplnil místostarosta 
Pavel Dufek. Kromě koncertů 

Centrální park ožil ukázka-
mi bojových střetů, vojenskou 
přehlídkou i ukázkou vojenské 
techniky.

HLASENIROZHLASU.CZ
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Vodíkem můžeme zajistit čistou dopravu mnoha měst
Chemie je u nás třetím nejdůležitějším 
průmyslovým odvětvím. Zaměstnává přímo 
130 tisíc lidí a další desetitisíce v přidružených 
odvětvích. Výroba má velkou přidanou 
hodnotu a roční tržby celého odvětví dosahují 
úctyhodných 600 miliard korun, říká o stavu 
a perspektivě oboru generální ředitel ústecké 
Spolchemie Ing. Daniel Tamchyna a dodává, že 
bez chemie by ani nebyl možný přechod k zelené 
Evropě a lepšímu životnímu prostředí. 

Česko je ochromeno pandemií 
covid-19. Jak se epidemie do-
týká provozu vaší firmy?

Již na samém počátku pan-
demie jsme připravili poměrně 
rozsáhlá opatření, která se te-
prve později zaváděla v ostat-
ních firmách i na veřejnosti. Tr-
vají bohužel dodnes. Patří mezi 
ně zavedení práce z domova, 
zákaz cest do ohrožených zemí, 
stejně jako povinná karanténa 
pro navrátivší se zaměstnan-
ce ze zahraničí. Zavedli jsme 
nadstandardní sanitaci prostor 
a zajistili také dostatek ochran-
ných pomůcek pro zaměstnan-
ce, protože udržení výroby je 
klíčové. 

Dokonce jste začali vyrábět 
dezinfekci. 

Jako klíčový chemický pod-
nik jsme ji při jejím akutním 
nedostatku opravdu začali 
krátkodobě vyrábět. Jednalo 
se o tisícovky litrů lihové dez-
infekce Anticovid, které jsme 
nabídli a dodali zdarma či za 
výrobní náklady nejen ústec-
kému magistrátu, kraji, ale 
i jednotlivým obcím a městům 
v ústeckém regionu. Cítili jsme 
to jako naši povinnost pomoci. 

Co se týká její další výroby, tak 
si spíše přejeme, aby se prodá-
vala v obvyklých množstvích 
od tradičních výrobců. Koro-
navirová krize ukázala i neza-
stupitelnost našeho vlastního 
chemického průmyslu. Jsme 
například jediným výrobcem 
chloru v celé zemi – bez něj se 
neobejde celá řada sanitač-
ních i dezinfekčních prostřed-
ků. A při globální krizi je pak 
obzvlášť důležité mít vlastní vý-
robní kapacity pro tyto produk-
ty, které mohou bez nadsázky 
zachraňovat životy.

Na pozici generálního ředi-
tele Spolchemie jste nastou-
pil před šesti lety. Tehdy jste 
prohlásil, že chcete realizovat 
všechny připravené rozvojové 
projekty. Podařilo se vám to?

Do firmy jsem přišel v roce 
2014 a s firmou to tehdy bylo 
opravdu nahnuté. S velkým 
nasazením se nám ale podaři-
lo získat nové financování vý-
roby, masivně modernizovat, 
a podnik tak nejen zachránit, 
ale nastartovat novou etapu 
rozvoje. Miliardové investi-
ce měly velký pozitivní dopad 
i na ekologii. Naše ekologická 

nová membránová elektrolýza 
dnes patří k těm vůbec nejmo-
dernějším v Evropě a díky ní 
jsme přestali používat i rtuť ve 
výrobě.

Letos jste oslavili 164. výročí 
založení Spolchemie. Podnik 
postupně rostl do obrovských 
rozměrů jak v objemu produk-
ce, exportu, tak i v počtu za-
městnanců. Jakou pozici má 
společnost v roce 2020?

Ústečáci i naši otcové-za-
kladatelé na nás mohou být 
po právu pyšní. Naše firma je 
jednou z nejdéle fungujících 
chemiček v Evropě a není divu, 
že na konci 19. století ve spo-
jení s firmou Solvay praktic-
ky ovládla chemický průmysl 
v tehdejším Rakousku-Uher-
sku. V uplynulých dvaceti le-
tech jsme mocně investovali do 
navyšování kapacit a moder-
nizace. Naposledy v roce 2017 
jsme udělali odvážné rozhod-
nutí o investici do membrá-
nové elektrolýzy, a stali se tak 
jediným výrobcem hydroxidu 
sodného a draselného v České 
republice.

 Pokud bych měl čtenářům 
zjednodušeně přiblížit, co se 
v našem areálu vlastně vyrábí, 
dá se to rozdělit do dvou okru-
hů. Prvním je výroba anorga-
nických produktů – hydroxidů 
a chlorových derivátů. Druhou 
pak produkce syntetických pry-
skyřic, které vyrábíme na rozdíl 
od ostatních výrobců z obnovi-
telných surovin. Výhodou je, že 
celou řadu surovin si sami vy-
rábíme a také je v naší výrobě 
opět spotřebováváme. Ve zmí-
něných epoxidových pryskyři-
cích jsme třetí největší v Evro-
pě. S pryskyřicemi se můžete 
setkat v ochranných a krycích 
nátěrech, v litých podlahách, 
v autoprůmyslu, ale i třeba ve 
větrných elektrárnách. 

Chystáte projekt tzv. prekur-
zorů pro chladiva nové gene-
race. Co si pod tím můžeme 
představit? Jaké budou příno-
sy a existují nějaká rizika?

Bez chladiv se neobejdou 
klimatizace v autech, chladicí 
a hasicí systémy, nadouvadla, 
izolační pěny a mnoho dalších 
výrobků. Problém je, že ty do-
posud vyráběné měly neblahé 
účinky na zemskou atmosfé-
ru. Jejich škodlivost byla tisíc-
krát až desettisíckrát větší než 
u oxidu uhličitého! Naši vlast-
ní výzkumníci vymysleli tzv.
prekurzory, které umožní vy-
rábět novou generaci chladiv. 
Ty budou k planetě i životní-
mu prostředí naprosto šetrné. 
Nejen naše firma, ale i celé 
Ústí nad Labem tak fakticky 
pomůžou ve zcela konkrétním 
opatření v celosvětovém boji 
proti klimatickým změnám. 
Jinak samotná výroba je sa-
mozřejmě naprosto bezpečná 
jak pro zaměstnance, tak i pro 
obyvatele.

V roce 1865 pracovalo ve 
Spolchemii pět set dělníků 
s průměrnou mzdou 70 krej-
carů za den. Kolik zaměst-
nanců má firma dnes? 

Máme kolem 830 zaměst-
nanců. Mají zajímavý a přede-
vším stabilní příjem, mnoho 
benefitů a mohou se spoleh-
nout na zázemí velkého spo-
lehlivého zaměstnavatele, což 
je nejen v současné době roz-
hodně důležité. Poslední čtyři 
roky zvyšujeme mzdy pravidel-
ně dvakrát ročně. Výsledkem 
je kumulovaný růst průměr-
né mzdy například u dělnic-
kých pozic za toto období o cca 
29 %. Tím se oklikou vracím 
k perspektivě chemie. Mnoho 
firem v dnešní době propouš-
tí, omezuje náklady a podobně. 
My ne – naopak stále hledáme 

Velíny chemických provozů dnes už připomínají pracoviště jaderné elektrárny.
Spolchemie jako první na světě získala mezinárodně uznávaný environmentální certifikát EPD 
výroby epoxidových pryskyřic. MC
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barva: modrá 

jídlo: hovězí steak 

hudba: Coldplay

oblíbené číslo: 21

politik: nemá

M O J E  N E J

a přijímáme schopné pracov-
níky. Samozřejmě největší zá-
jem máme o lidi s chemickým 
a technickým vzděláním jak 
středoškolským, tak vysoko-
školským, ale uplatnění u nás 
najdou i šikovní lidé z dalších 
oborů. Dveře mají u nás ote-
vřené i spolehliví a pracovití 
zájemci o méně kvalifikovanou 
manuální práci. Aktuální na-
bídku pracovních míst máme 
na našem specializovaném ka-
riérním webu https://kariera.
spolchemie.cz/

Spolchemie produkuje vodík, 
který je odpadní látkou při 
elektrolýze. Současně měs-
to Ústí nad Labem připravuje 
revoluční, ekologickou změ-
nu v městské dopravě a chce, 
aby jeho autobusy jezdily 
na vodík. Je na obzoru trva-
lá a oboustranně výhodná 
spolupráce? 

Vodík aktuálně využíváme 
jako zdroj výroby jednoho z na-
šich polotovarů a také k ekolo-
gické výrobě topné páry. Jeho 
použití jako čistého bezemis-
ního paliva pro autobusy MHD 
v Ústí je však určitě velice mo-
derní a ekologický trend a při-
spěje k dalšímu omezení emisí 
z městské dopravy. 

Jsme opravdu rádi, že se mů-
žeme tímto způsobem podílet 

na zlepšení kvality života v na-
šem městě.

Spolchemie produkuje asi 
dvacet miliónů kubíků vodíku 
ročně. Bude to stačit i v pří-
padě úplného přechodu ús-
tecké městské dopravy na 
vodík? 

Toho není potřeba se oprav-
du vůbec bát. Množství, které 
produkujeme, by stačilo pro 
provoz městské dopravy něko-
lika velkých měst. Vodík jako 
bezemisní forma energie je ne-
zvratným evropským trendem 
a do vývoje technologií na vo-
dík plynou každoročně enorm-
ní prostředky. Technologie pro-
cházejí dramatickým vývojem. 
Vodík se používá jako klasické 
ekologické palivo např. ve spa-
lovacích motorech, kde z výfu-
ku jde čistá voda. Modernější 
je ale vyrábět z vodíku elek-
trickou energii a tu poté využít 
např. v elektromotorech aut, 
autobusů nebo i třeba loko-
motiv. Tento moderní koncept 
tzv. palivových článků bude 
použit i v nových městských 
autobusech.

Vodík je ale vysoce hořlavý. 
Existují obavy o bezpečnost 
jeho provozu. Jak to s ním je? 

Pokud se dodržují předpisy, je 
bezpečný. S trochou nadsázky 

můžeme říci, že právě kvů-
li hořlavosti a vysoké hustotě 
energie se vodík jako palivo vy-
užívá. Na druhou stranu vodík 
jako nejlehčí plyn se rychle roz-
ptyluje do horních vrstev atmo-
sféry, kde po naředění již není 
nebezpečný. Na rozdíl třeba od 
benzínu a nafty nemá na člově-
ka toxické účinky a stejně tak 
při jeho hoření nevzniká oxid 
uhličitý ani jiné toxické zplo-
diny – z výfuku jde čistá voda. 
Experimenty navíc prokázaly 
daleko menší ničivé účinky na 
vozidlo i posádku v případě zá-
vady nádrže než u klasických 
pohonných hmot. Také tech-
nologie, které se ke skladová-
ní vodíku nyní používají, prošly 
dramatickým vývojem. Rizika 
jsou na úrovni klasické čerpací 
stanice.

Bez vzniku Spolchemie by 
Ústí nad Labem asi nebylo 
tak velkým městem, ale jeho 
obyvatelé neměli vždy k pod-
niku úplně důvěru. Životní 
prostředí poškozovaly emise 
škodlivin z výroby, hodně se 
hovořilo o rtuti a dalších zne-
čisťujících látkách...

Dlouhodobě se nám význam-
ně daří zlepšovat náš envi-
ronmentální profil a nejsou to 
žádné prázdné fráze. Od roku 
2009 jsme snížili emise do 

ovzduší o více než tři čtvrtiny. 
Nejvýraznějšího zlepšení se do-
čkaly parametry emisí oxidu 
síry, tuhých znečišťujících lá-
tek, ale i anorganických slou-
čenin a těžkých kovů – ty klesly 
prakticky k nule díky zastavení 
používání rtuti ve výrobě. Jsme 
také energeticky úsporněj-
ší – i když jsme zvýšili výrobu, 
spotřeba energií od roku 2013 
klesla více než o 20 procent. In-
tenzivně recyklujeme a chys-
táme řadu dalších projektů. Ať 
se již jedná o recyklaci soli, či 
omezení množství skladované-
ho chloru v našem areálu.

 Pokud bychom měli vyjádřit 
tyto investice v penězích, tak 
na ekologizaci výroby jsme vy-
naložili přes tři miliardy korun. 
Vedle toho samozřejmě úzce 
spolupracujeme s ústeckým 
magistrátem i krajem – zaved-
li jsme pravidelná bezpečnost-
ní grémia, kde řešíme aktuální 
otázky z těchto oblastí.

Plní Spolchemie roli podniku 
se společenskou odpovědnos-
tí? Podporujete některé ús-
tecké aktivity a sponzorujete 
sport či kulturu? 

S městem jsme doslova srost-
lí, jsme jeho součástí neuvě-
řitelných 164 let. Jsme také 
jedním z největších ústeckých 
zaměstnavatelů a s tím jde 
ruku v ruce i společenská zod-
povědnost. Rozjeli jsme velmi 
úspěšný a zcela transparent-
ní systém minigrantů, v němž 
si každý, kdo organizuje zají-
mavou akci, pomáhá dětem, 
potřebným či třeba sportuje, 
může zažádat o menší finanční 
příspěvek prostřednictvím na-
šich webových stránek. Vedle 
toho podporujeme každoroční 
ústecký půlmaraton, otevíráme 
naši správní budovu veřejnosti 
a realizujeme řadu dalších ak-
tivit. S městem i krajem se nám 
dobře spolupracuje. A letos bu-
deme i hlavním partnerem Ús-
teckých Vánoc.  mpk

Generální ředitel Spolchemie Ing. Daniel Tamchyna, MBA. Foto: 3x Spolchemie
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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

Domácí péče funguje i v době pandemie

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

K O N T A K T

Pandemie koronaviru mimo 
jiné prověřuje i to, jak fungu-
je domácí péče. Podle jednatel-
ky ústecké agentury domácí 
péče ACME Štěpánky Tomso-
vé, která pomáhá stonat lidem 
doma už více než dvacet let, 
se systém opatření nastavený 
na jaře osvědčil, proto věří, že 
i druhou vlnu pandemie zvlád-
nou se ctí.

Momentálně je tu druhá 
vlna koronaviru. Jste na to 
připraveni?

Ano, zásobili jsme se větším 
počtem ochranných pomůcek 
a dezinfekcí. Máme i výhodu, 
že nastavený systém opatření 
v naší agentuře se nechal bě-
hem první vlny prověřit v tom, 
jak funguje v praxi, a funguje 
dobře. Získali jsme cenné zku-
šenosti, které určitě využijeme 
v současné době.

Jak se v této době chrání vaše 
sestry a co pacienti?

Každá nosí roušku či respi-
rátor, jednorázové rukavice 
a ochranné brýle. Vybavené 
jsou i dezinfekcí. Všechny kli-
enty ACME jsme vybavili tex-
tilní rouškou s návodem, jak se 
o roušku starat.

Nehrozí, že se kvůli nákaze 
koronavirem nebo karanténě 
sestřička nedostaví?

Máme nastavený mimořád-
ný režim. Zdravotní sestry 
z terénu se mezi sebou nese-
tkají a ani s vedením agentu-
ry. Kancelář je rozdělena na 
dvě skupiny, které se nepo-
tkávají. Máme štěstí, že žije-
me v digitální době. Všichni 

zaměstnanci ACME naříze-
ní respektují a pracují s od-
hodláním a s neuvěřitelným 
nasazením.

Všechny nás více či méně za-
sahují různá omezení. Jak ta 
omezení snáší klienti?

Velké procento klientů veš-
kerá omezení snáší dobře, 
zdravotní péči jsme neomezi-
li, s praktickými lékaři jsme 
ve spojení, což je výhoda. 
Můžeme tak rychle reagovat 
na změnu zdravotního stavu 
klienta a lékaře o aktuálním 
zdravotním stavu informovat. 

Samozřejmě nelze opomenout 
klienty, kteří špatně snáší od-
loučení od rodiny. Myslím, že 
zdravotní sestřičky u těchto 
klientů odvádí dobrou práci 
a jsou jim oporou.

A co sestřičky, jsou pro ně 
omezení nějak limitující při je-
jich práci?

Jediné omezení, které jim 
vadí, je omezený sociální kon-
takt mezi sebou. Ke své práci 
přistupují profesionálně i přes-
to, že mají strach o sebe a své 
blízké. Vybraly si pomáhající 
profesi.

Přibližte, koho se domácí péče 
týká a jak funguje?

Pomáháme všem, od dětí po 
seniory. Poukaz neboli žádost 
o domácí zdravotní péči potvr-
dí zdravotnické lůžkové zaříze-
ní, praktický lékař anebo prak-
tický lékař pro děti a dorost. 
Funguje to tak, že domů za pa-
cienty dochází zkušená zdra-
votní sestra a provádí zdravot-
ní úkony, které určí praktický 
lékař nebo specialista. Domácí 
péče je zdarma, hrazená z ve-
řejného zdravotního pojištění.

A co domácí péče obnáší?
Záleží na celkovém zdravot-

ním stavu pacienta. Naše se-
střičky aplikují inzulín i učí 
diabetiky, aby to časem zvlá-
dali sami. Převazují veškeré 
rány po amputacích, pooperač-
ní rány, bércové vředy, provádí 
převazy stomií (vývodů z těla). 
Pomáhají celé rodině s péčí 
o dlouhodobě nemocného 
a radí, jak se o svého blízkého 
člena starat. Zkušenosti máme 
také s hospicovou péčí. Zajiš-
ťujeme návštěvu a vyšetření 
paliativním lékařem v domá-
cím prostředí. Pečujeme i o kli-
enty s centrálním žilním kate-
trem, implatabilním portem či 
infuzní pumpou.  zu



v í c e  n a  w w w . z i t u s t i . c zK Ř Í Ž O V K A

1 2

MC
20

20
01

20
5

INZERCE

           kroužek    
Teraristika I.,II. 

 NOVÝ KROUŽEK PRO         

VŠEC�N� ���OVN)K�  

 TER�R�	N)C� �V)ŘÁTEK     

 

Co vás v tomto kroužku čeká?                

 *v)roba vybavení do terárek                   

 (misky, �o$adí, �ítka, dekorace, aj.*  

 

 Co se u nás n�učíte?                               

 * jak se s�rávně starat o tyto $vířata         

* čím je krmit                                           

  * kde nedělat chovatelské chyby

  * �odle čeho si vybrat nového kamaráda    

  * a s�o!sty dalších $ajímav)ch věcí          

 

 Kdo tento kroužek  ovede?                     

     *$k!šená chovatelka etra �vobodová 

       $ �rachno�ark! �orld         

 

 Kd& můžu chodit? 

    * �ondělí děti 7-10let 16:00 - 17:30hod.

    * čtvrtek děti 11-1�let  16:00 - 17:30hod.

       

                                                                 

Více info: Bc. Barbora Pencová

prirodoveda@ddmul.cz, 603 851 703

přihlašování:www.ddmul.cz/krouzky.

K Ř Í Ž O V K A Tajenka: Citát Romaina Rollanda
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K O M U N I T Y

Třináctiletý drifter  
se stal mistrem

Útulek fest  
rozdal krmení

Ústečtí karatisté na 
Národním poháru
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PALIVOVÉ DŘEVO
ŘEZANÉ A ŠTÍPANÉ OD 990 Kč

POKÁCÍME BEZPEČNĚ I VÁŠ STROM
A DŘEVO OD VÁS VYKOUPÍME

Hrad Kyšperk 
Asi čtyři kilome-
try od Chabařo-
vic směrem na 
Krupku najde-
te zříceninu hra-
du Kyšperk. Ve 
středověkých 
pramenech se 
obvykle nazý-
vá Geiersberg, 
případně Supí 
hora, byl postaven na ostrohu a na 
ochranu obchodní stezky z Krušných 
hor do Saska, zvané později poštov-
ní nebo i pašerácká. Zřícenina hradu 
je chráněna jako kulturní památka 
ČR. Hrad Kyšperk, poprvé připomí-
naný roku 1319, nechal na počátku 
14. století postavit král Jan Lucem-
burský. Dodnes se dochovaly zbytky 
jádra s věží, obvodové hradby a část 
obytné věže na předhradí. Je zacho-
váno i podzemní sklepení. Na mís-
to se dostanete po modré turistic-
ké značce. 

T I P  N A  V Ý L E T

Mistrem České republiky 
v kategorii Street se stal tři-
náctiletý Vladimír Doubek 
z Chabařovic. Vítěz seriálu 
Czech Drift Series svým výko-
nem překvapil mnoho jezdců 
v automobilovém sportu. Tři-
náctiletý drifter neboli smykař 
začal na motokárách. 

„Mám za sebou skoro tři 
roky MČR závodů motokár, ale 
jakmile jsem poznal drifty, tak 
bylo jasno,“ řekl mladý mistr 
republiky. 

V driftování, při kterém se 
jezdí do zatáček kontrolo-
vaným přetáčivým smykem, 
se třináctiletý jezdec našel. 
Kromě píle zaúřadovaly také 
geny. Jeho děda Vladimír Dou-
bek nejstarší je vícenásobným 
mistrem republiky v závodech 
do vrchu. A otec Vladimír 
Doubek starší vícenásobným 

mistrem republiky a vicemi-
strem Evropy v závodech do 
vrchu.  gz

Ústecký spolek Felisicat do-
stal granule a kapsičky v hod-
notě 16 000 korun. Psí domov 
Řepnice na Litoměřicku do-
stal granule za 17 000 korun. 
Posledním útulkovým zaří-
zením, které dostalo krme-
ní za 17 000 korun, se stalo 
ústecké Centrum pro zvířa-
ta v nouzi. Vše se pořídilo za 
výtěžek letního Útulek festu. 
Oblíbený hudební festival hlá-
sí celkový výtěžek v hodnotě 
590 000 korun. Hranici šest 
set tisíc se Útulek Fest chystá 
překonat dvacátým ročníkem, 
který se po přesunu z letoš-
ního jara uskuteční ve dnech 
7. a 8. května 2021 znovu na 
svém tradičním místě na hra-
dě Střekově. 

 Útulek fest

V Ústí máme výbornou partu, už se těšíme na fanoušky
Do ústeckého hokejové-

ho Slovanu před sezónou 
2019/2020 přišel obránce Ště-
pán Havránek. Před vynuce-
nou pauzou způsobenou koro-
navirem stačil odehrát sedm 
zápasů.

Jak vzpomínáte na své hoke-
jové začátky?

Vzpomínám na ně v dobrém, 
myslím si, že v Hradci v tu 
dobu byli dobří trenéři, kteří 
nás naučili opravdu hodně.

Od začátku jste obráncem?
Když jsem byl mladší, tak 

trenéři po nás chtěli, abychom 
hráli všechny posty, pak zřej-
mě objevili, že mám vlohy na 
obránce. 

Za Ústí jste odehrál sedm 
zápasů, jak se vám tu líbí 
a hraje?

Jenom sedm bohužel. V Ústí 
se mi líbí, máme výbornou par-
tu, fungujeme na ledě i mimo 
něj. Jenom škoda, že zápasů 
nemůže být víc, doufám, že do 
toho brzy zase naskočíme. Moc 
si vážíme podpory ústeckých 
fanoušků, hokej se hraje přede-
vším pro ně. Doufám, že je uvi-
díme zase brzy na tribunách.

Jaké jsou vaše zájmy kromě 
hokeje?

Vyloženě koníček nemám, 
ale teď během karantény stu-
duji vysokou školu v Hradci 
Králové.

 HC Slovan Ústí nad Labem 

I přes nepříznivé období, sou-
visející s koronavirovou situací, 
proběhlo v Praze-Štěrboholech 
druhé kolo Národního poháru 
dorostu a dospělých v karate 
ČSKe. Stejně jako na prvním 
kole v Olomouci i zde význam-
ně bodovali zástupci karate 
SKR Sport Union. V disciplíně 
kata sice jednotlivci nepřivez-
li medaile, ale díky novému 
systému rozhodování na body 
a členění startovního pole do 
skupin prošli až k sestavám fi-
nálové osmičky. V týmech si 
stříbrnou pozici připsala trojice 
Š. Mička, D. Fporiš a M. Pavel. 
Medaile pak přivezli i závod-
níci kumite, kteří jsou v plné 
přípravě i v omezeném spor-
tovním režimu. Zajímavou zku-
šenost zde získal dorostenec 
Michal Polák, který se o 20 dkg 
nevešel do své kategorie, a mu-
sel o váhu výš. Avšak i zde pře-
svědčil svou připraveností a ka-
tegorii vyhrál.

 Josef Rajchert, Sport Union
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MIKEŠ 
Kocour, barva mourovaná, 
stáří 3 roky. Mikeš měl 
zraněnou tlapku, která 
se mu už krásně zahojila, 
a nyní může jít bydlet 

k novému páníčkovi.

LÍZA 
Kočka, barva tricolor, stáří 
3 roky. Lízu nabízíme pouze 
k virtuální adopci, protože 
má svého majitele.

OLÍVIE 
Kočička, barva 
mourovatobílá, stáří 
3 měsíce. Olívie je 
vhodná spíše k domku 
se zahrádkou, protože je 

trošku divočejší povahy a samotářská.

OLIVER 
Kocour, barva černá, stáří 
3 měsíce. Oliver je trochu 
bojácný, musí si zvyknout na 
nové prostředí.

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

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

S V O Z  V A K Ů  S   O D P A D Y  Z E  Z E L E N Ě
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U České besedy – do 30. 11., mezi křižovatkami ulice Brněnská a Revoluční bude kvůli stavebním pracím 
uzavřena ulice U České besedy. 

Opletalova – do 15. 12. je v ulici Opletalova v Neštěmicích zaveden kyvadlový provoz kvůli stavebním pracím 
na komunikaci. 

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

D O P R A V N Í  U Z A V Í R K Y B L O K O V É  Č I Š T Ě N Í  K O M U N I K A C Í 

5. 11. Gagarinova, Glennova, Oblá, Svojsíkova
9. 11. Ladova, Pod Parkem, Muchova, Sociální péče
10. 11. Jizerská, Šumavská, Orlická
11. 11. Br. Veverků, Na Louži, Pincova, Pod Hůrkou, 
Stříbrnická, Ve Strouze, V Rokli, Na Návsi, Na 
Vrstevnici
12. 11. Brandtova, Ježkova, Poláčkova
16. 11. Krajní, Nad Točnou, Oty Pavla, Pod 
Rozhlednou, Šrámková
18. 11. Kmochova, Nad Březnem, Rabasova
19. 11. J. Plachty
20. 11. Hlavní, Horní, K Haldě, Strážná, U Fary, 
Vodařská, Žitná
23. 11. Na Skalce, Peškova, Picassova
24. 11. Ryjická, Sibiřská
25. 11. Akátová, Dubová, Hluboká, Květinová, Na 
Výšině, Pod Úvozem, Sportovní, Zelená, Tři Kříže
26. 11. Jánského, Májová, Milešovská, Opletalova, 
Studentská, Turistická, U Radnice, Národní, Mlýnská, 

Seifertova, U Tonasa, Veslařská, V Ústraní, Železná 

30. 11. Čechova, Ke Třem křížům, Obvodová, Rozcestí

1. 12. Neštěmická (sídliště Pod Vyhlídkou), Keplerova, 
Na Rybníčku, Na Sklípku, U Pivovarské zahrady

2. 12. l. máje, Čelakovského, Družstevní, Erbenova, 
Husova, Hřbitovní, K Mlýništi, Karolíny Světlé, 
Krátká, Na Vinici, Podmokelská, Příkopy, U Potůčku, 
U Studánky, V Doubravě

3. 12. Matiční, Na Břehu, Postranní, Růžová, 
Svádovská, Nový svět, Pekařská, Plavecká

7. 12. Anežky České, Dr. Horákové, Janáčkova, 
Jungmannova

8. 12. Dvojdomí, Neštěmická 1 a 3, Přemyslovců, 
Žežická

9. 12. V Oblouku, Vojanova, Drážďanská, Křižíkova, 
Na Náspu, Na skládce, Přístavní, V Háji, Výstupní, 
Zolova

B L O K O V É  Č I Š T Ě N Í  K O M U N I K A C Í

MC
20

20
01

20
4

INZERCE

10. 11. Stříbrníky: Jizerská 16:40–17:00, Severní Terasa: Gagarinova na parkovišti 17:10–17:30, 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

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

Na Kanonu vyrostla nová vyhlídka
Nová turistická vyhlídka fi-

nancovaná z participativní-
ho rozpočtu města přišla na 
350 tisíc korun. Je v Neštěmi-
cích a nese jméno známého 
ústeckého turisty Františka 
Málka, který mezi prvními de-
seti nadšenci získal diaman-
tový odznak za navštívených 
100 rozhleden. 

„Labské údolí je mezi Ústím 
a Děčínem sevřené okolním 
kopcovitým terénem. Táhlý 
široký hřbet mezi Krásným 
Březnem a Neštěmicemi je za-
končen ostrožnou, zvanou Ka-
non. A právě na tomto vrchu, 
jehož původní název zněl Račí 
hora, vznikla nová vyhlídka,“ 
řekla mluvčí města Romana 
Macová.

Vyhlídka je přístupná z uli-
ce Neštěmická kolem stejno-
jmenné základní školy a nabízí 
pohled na řeku Labe, na obce 
Svádov a Olšinky i na Ústí nad 
Labem. V červenci byla otevře-
na na Střekově vyhlídka Vlas-
timila Cajthamla.  gz

Krajské zelené autobusy 
budou nově vybaveny dezin-
fekčními přístroji. „S ohledem 
na epidemiologickou situaci 
se krajské autobusy postupně 
plní dezinfekčními přístroji. 
Instalována jich je téměř tře-
tina. Zařízení budou umístěna 
ve všech autobusech do dvou 

týdnů,“ upřesňuje Markéta Vo-
leníková z krajského odboru 
dopravy.

Bezdotykový infradávkovač 
na dezinfekci bude snadno pří-
stupný v prostřední části vozu, 
kde ho mohou cestující použít 
jak při nástupu, tak při výstu-
pu z vozu.  gz

Bezdotykové dávkovače desinfekce 
mají nově krajské zelené autobusy
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Sklo: praktický, funkční, odolný, bezpečný, variabilní a fascinující materiál, který se jako moderní 
stavební prvek objevuje stále častěji v oblasti interiérového designu.

Sklárna AGC je největším českým výrobcem stavebního skla. Naše dlouhodobé zkušenosti a know
-how využíváme také v oblasti instalací interiérových skel, která dodáváme na míru - od zaměření 
po instalaci. Objevte svět interiérových skel od AGC!

AGC Flat Glass Czech, a.s., člen AGC Group, Sklářská 450, 416 74 Teplice
jiri.grepl@eu.agc.com, www.glastetik.cz

INTERIÉROVÁ SKLA NA MÍRU 
OD ZAMĚŘENÍ PO INSTALACI
SKLENĚNÉ OBKLADY  |  DĚLICÍ PŘÍČKY  |  DVEŘE 
ZÁBRADLÍ  |  ZÁSTĚNY  |  PERGOLY  |  MARKÝZY
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Navštivte svého lékaře bezpečně

v naší péči I euc.cz

Máme otevřeno a fungujeme za 
přísných hygienických opatření

Používáme ochranné prostředky
Objednáváme vás na přesný čas
Dezinfikujeme, uklízíme
Léky si vyzvednete v naší lékárně

EUC Klinika Ústí nad Labem
     Masarykova 2000/92
     477 102 100

Inzerce koronavirus (ŽítÚstí).indd   1 03.11.2020   9:47:43


