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Přeji všem zdraví, zdraví,  
zdraví a abychom se mohli 
vrátit k normálnímu životu
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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.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 (NEDC 2.0). Kia Stonic: 4,1-5,4 l/100 km 94-123 g/km. Pro bližší informace navštivte www.kia-usti.cz

PF 2021PF 2021
Veselé Vánoce a 
šťastný nový rok!
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Nejsevernější benátská stavba v Evropě 
Na eurovíkend do italských Benátek teď 
sice nemůžeme, ale věděli jste, že kousek 
Itálie máme i v nedalekém Dubí? Najde-
te tam mramorový benátský kostel Ne-
poskvrněného početí Panny Marie. Jeho 
předlohou byl kostel Madonna dell‘Orto 
v Benátkách. Dostavěn byl v roce 1906. 
Kostel byl vystavěn po žádosti místních 
radních z iniciativy Carlose, knížete Cla-
ry-Aldringen. Místní obyvatelé uspořádali 
na konci 19. století dokonce veřejnou sbírku. Projektu se ujal italský architekt P. Biga-
glio a Dubí tak získalo jedinečnou dominantu, trojlodní baziliku ve stylu benátské go-
tiky. Ta působí i díky použitým stavební materiálům, kterými jsou bílý a červený mra-
mor, v krajině Podkrušnohoří velmi exoticky. Součástí kostela je i hrobka příslušníků 
rodu Clary-Aldringen. Je využíván nejen ke mším, ale i ke kulturním akcím. Kostel na-
jdete v horní části obce při silnici E55 vedoucí na Cínovec. Je viditelný přímo ze silnice, 
ale parkování je možné pouze v bočních ulicích. Severně od kostela se nacházejí Te-
reziny lázně. Je údajně nejsevernější benátskou stavbou v Evropě a je to pozoruhod-
ná rarita evropského významu, která je považována za pomník benátskému stavitel-
skému umění.  

Objevte Pekelský vodopád 
Máte rádi výlety do přírody? V našem regionu je stále co objevovat. V Pekelském poto-
ce u Krásného Března najdete sedm metrů vysoký vodopád. Jedná se o jeden z nejhez-
čích vodopádů v okolí. Na levém břehu potoka, asi tři stovky metrů pod vodopádem, je 
zajímavá vzpomínka na pravděpodobně vojáka, který zahynul na bojištích první světové 
války. „Rudolfovi. Cítíme vanout tvého ducha. V místě, kde jsi v přírodě zázračné trávil 
svůj nejkrásnější čas. 3. června 1917.“ K vodopádu se dostanete Žežickou ulicí směrem 
na Žežice. Pár metrů pod osadou Mlýniště schází z této cesty pěšina dolů k potoku, po 
které je to k vodopádu asi 50 metrů. Nejdříve klesá příkře ze svahu, přechází na protěj-
ší břeh a po několika metrech směrem po proudu se ocitá u horní hrany vodopádu.  

Navštivte nejvyšší rozhlednu v Česku 
Až bude po koronavirové krizi, doporučujeme vám vystoupat na jednu nevšední rozhled-
nu. V elektrárně Ledvice kousek od Bíliny se totiž nachází vyhlídková plošina. Prosklená 
vyhlídka s přístupným ochozem se nachází na pravé věži nového zdroje elektrárny ve výš-
ce 144 metrů. Nahoru je nutné nejdříve vyjet výtahem 28 pater a poté ještě vyšlápnout 
46 schodů. Z vyhlídky uvidíte nejnižší bod Česka (dno lomu Bílina), České středohoří nebo 
Krušné hory.  

V lesích narazíte na pohádkový mlýn 
Máte chuť vyrazit do přírody a vidět 
něco zajímavého? Tak si zajeďte do 
Českého Švýcarska a udělejte si pro-
cházku ke zřícenině Dolského mlýna 
z roku 1515. Stavba je opředená le-
gendou o tragédii mlynářovy rodi-
ny. Ta praví, že tehdy mlynář se svou 
ženou zabili bohatého pocestné-
ho, okradli ho a tělo zakopali v lese. 
Když se druhý den dověděli, že to byl jejich vlastní syn, který kdysi odešel do světa na zku-
šenou, mlynář se oběsil a mlynářka skočila do náhonu. Od té doby prý duch zavražděné-
ho bloudí po okolí a čeká na vysvobození. Vraťme se ale do současnosti. Mlýn se nachá-
zí u Kamenické stráně, v malebném kaňonu řeky Kamenice a poblíž jejího soutoku s říčkou 
Jetřichovická Bělá. První písemné zmínky o Dolském mlýně pocházejí z roku 1573. Mlýn 
byl trojkolový, přičemž dvě kola poháněla mlýnské mlecí kameny a třetí kolo pilu. Když 
byla v roce 1881 ve Ferdinandově soutěsce zahájena přeprava osob na lodičkách s vý-
stupní stanicí právě u Dolského mlýna, jeho okolí ožilo turistickým ruchem a z mlýna se 
stal vyhledávaný výletní hostinec, který poskytoval útočiště znaveným turistům. V průbě-
hu staletí byl mlýn několikrát přestavěn. Po druhé světové válce již nebyl využíván a začal 
postupně chátrat. A to až do současné romantické podoby. V roce 1952 zde natočil reži-
sér Bořivoj Zeman pohádku Pyšná princezna a v roce 2008 vytvořily rozpadající se zdi pe-
kelnou atmosféru pro pohádku Peklo s princeznou. Ve velice zchátralém stavu se ještě 
Dolský mlýn objevil v pohádkách Pravý rytíř, Čertova nevěsta a Ztracený princ.  

T I P Y  N A  V Ý L E T
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TVOŘENÍ S PŘÍRODOU

P Ř Í M Ě S T S K Ý  T Á B O R  -  J A R N Í  P R Á Z D N I N Y

 8.-12. února 2021

Tvořivá a keramická dílna  a oddělení přírodovědy a ekologie
DDM, Ústí nad Labem

tvoření z přírodních materiálů ve výtvarném ateliéru 

zookoutek a terakoutek v DDM 
dle aktuální situace dva celodenní výlety 

hry, soutěže a kvízy
od pondělí do pátku od 8.00 do 16.00 hod.

Týden plný tvoření a výletů pro děti od 6 let, 
které mají rády tvoření i zvířátka :)

a keramické dílně

(botanická nebo zoologická zahrada, planetárium)

 v DDM Ústí n. L.
poplatek: 1.350,-Kč (zahrnuje veškerý program včetně 

dopravy a vstupného na výlety, drobné  odměny, 3x oběd 
zajištěný dovážkovou službou, pedagogický dozor

přihlašování online na www.ddmul.cz; info: Mgr. Jana Stoicová 603851714;
Bc. Barbora Pencová 6038851703

 16 .  ROČNÍK POBYTOVÉHO TÁBORA 
S  VÝTVARNÝM ZAMĚŘENÍM -

BAREVNÁ DÍLNA
ŠTĚDRONÍN  2021

Dvanáct dnů plných tvoření, her, soutěží,
koupání v bazénu, vycházek i výletů 

v malebném prostředí v blízkosti hradů
Orlík a Zvíkov

1.-13. SRPNA 2021
Poplatek za tábor 5.550,- zahrnuje ubytování 

v budově, stravu 5x denně, celodenní pitný režim,
program, výtvarný materiál, dopravu, celodenní 

výlet, kvalifikovaný pedagogický a zdravotní 
dozor

VÝPRAVA  
DO DŽUNGLE

Tvořivá a keramická dílna DDM Ústí n. L. 

Přihlašování online na www.ddmul.cz; 
bližší informace: 

Mgr. Jana Stoicová keramika@ddmul.cz; 603851714
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Labe by se mohlo stát  
kulturní památkou

Ústí nad Labem – Památkovou 
ochranu by mohl získat ob-
chodní dům Labe. Spolu s bu-
dovou někdejšího krajského 
národního výboru a ústec-
kého magistrátu se ocitly na 
seznamu projektu Architek-
tura 60. a 70. let brněnské-
ho památkového ústavu. Pod-
le vedoucí projektu Renaty 
Vrabelové má ústecké Labe 
specifické znaky architektu-
ry té doby.

Majitel obchodního domu 
7. obchodní společnost ale 

tím, že by byla budova zapsa-
ná na seznam kulturních pa-
mátek, nadšený není. Zápis 
na seznam památek znepří-
jemňuje i běžnou údržbu. 
Ústečtí odborníci by se pro 
prohlášení kulturní památ-
kou přimlouvali, taková 
stavba by si to z hlediska ve-
řejného zájmu zasloužila.

Autorkou stavby je uzná-
vaná architektka druhé po-
loviny 20. století Růžena 
Žertová, která zemřela loni 
v říjnu.  gz

Petr Zajíček 
35 let,  
provozní elektrikář 
 
Letos to bude všech-
no trochu jiné, ale 
i tak si to s dcerou 

a manželkou užijeme. Dárky na-
koupím přes internet. To mě trochu 
mrzí, protože bych samozřejmě moc 
rád podpořil drobné živnostníky, ale 
nechce se mi moc raději chodit po 
obchodech. 

Petra Čechráková 
44 let,  
prodavačka 
 
Pojedeme někam 
lyžovat. I když 
vlastně nevím, jestli 
to půjde? 

Stanislava Hav-
líková 
51 let,  
švadlena 
 
Rekonstruujeme byt, 
sice si užijeme Váno-
ce, ale letos trochu 
více pracovně. 

Zdeněk Lhoták 
62 let,  
důchodce 
 
Budu s rodinou a ne-
budeme myslet na 
co, co se děje v tom 
bláznivém světě. 

Anna Šretrová 
62 let,  
důchodkyně 
 
Vánoce budou 
určitě příjemné, 
protože budu s těmi 
nejbližšími.

 

Lukáš Vlček  
28 let,  
vedoucí kompo-
stárny  
 
Jelikož každé Váno-
ce nakupuji většinu 

dárků přes internet, budou i letošní 
probíhat stejně. Některé věci chci 
však vidět a vyzkoušet, tak doufám, 
že tuto možnost vláda povolí. Pár 
dárků a výzdobu jsem koupil přes 
potravinářské řetězce.

Karolína Bamba-
sová  
28 let,  
studentka  
 
Letošní Vánoce 
budou stejné jako 

každý rok. Nákupy přes internet 
a u stromečku všichni členové 
domácnosti. 

Vladimír Cettl 
46 let,  
muzejník, fotograf  
 
No na to se letos 
trošku složitě plá-
nuje, že? Já doufám, 

že budou opět pohodové. Možná 
jen trochu více intimní než jiné roky. 
A naše přání „abychom se tu za rok 
všichni opět ve zdraví sešli“ nabírá 
letos ještě většího významu.

Alena Krůtová  
53 let, 
obchodnice 
 
Vánoce u nás budou 
určitě jiné. Nejen, že 
nemůžeme na Štěd-

rý den navštívit příbuzné v domově, 
přinést jim cukroví, dárky. Zkrátka 
je potěšit alespoň na chvíli svou 
přítomností. Budu ale dělat vše, 
abychom si to i letos hezky užili. 

Jaké budou vaše letošní Vánoce?

A N K E T A
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• zhodnoťte s námi svoji nemovitost 
v krizové době

• víme, kam investovat, a pomůžeme 
s fi nancováním

• seriózní jednání a komplexní služby

www.skyner.cz

Jan Vamberský
mobil: 720 44 22 21
e-mail: vambersky@reality-skyner.cz

Děkujeme za důvěru v roce 2020
a všem Ústečanům přejeme
úspěšný a zdravý rok 2021.Žít Ústí, zpravodajský a servisní magazín pro oblast Ústecka 

  Datum vydání: 8. 12. 2020  Příští vydání: leden 2021  
 Uzávěrka inzerce a příspěvků: 17. 1. 2021 

  Informace o inzerci a distribuci na www.mediaconcept.cz  V nákladu 49.000 výtisků je distribuován 
do schránek domácností prostřednictvím PNS, a.s.  Volné výtisky jsou k dispozici v Informačním centru 
města Ústí nad Labem  Periodikum je registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod číslem 
MKČRE21614  Vydavatelem Žít Ústí je Media Concept s. r. o., IČ 02750686, se sídlem 17. listopadu 
7, 400 10 Ústí nad Labem  Četnost vydání: 10 vydání v kalendářním roce  Tiskne: Europrint a. s. 
 Redakce: Gabriela Zlámalová, tel.: 605 262 193, e–mail: redakce@zitusti.cz, Masarykova 119, 400 

01 Ústí nad Labem  Obchod a marketing: Mgr. Miroslav Pakosta, tel.: 602 464 749, e–mail: obchod@
zitusti.cz, Masarykova 119, 400 01 Ústí nad Labem  Nevyžádané příspěvky nevracíme, neoznačené 
fotografie pocházejí z archivu redakce. Příspěvky v tomto vydání publikujeme na webových stránkách 
časopisu, neposkytujeme je jiným subjektům a identifikační údaje autorů příspěvků používáme jen pro 
ověření pravosti informací.  Volné výtisky jsou k dispozici, kromě jiných míst, ve vstupní hale magistrátu, 
v informačním centru města, v recepci polikliniky (EUC klinika), v Domu dětí a mládeže, v hale Masarykovy 
nemocnice a v Severočeském muzeu.

www.facebook.com/zitusti.cz
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www.expresscash.cz 

734 255 312

Hotovostní půjčka
5.000 až 70.000 Kč

půjčka
Nejrychlejší
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    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

Větší investice v rozpočtu nejsou
Ústí nad Labem – Radní schvá-
lili návrh rozpočtu pro příští 
rok. Ten počítá s výdaji ve výši 
1,96 miliardy korun. Scho-
dek, který je šestnáct milio-
nů, a propad daňových příjmů, 
které jsou o 222 milionů korun 
nižší než loni, pokryje město 
ze zdrojů města vytvořených 
a nepoužitých v minulých le-
tech a škrty v investicích. 

Na investice radní vyčlenili 
233,1 milionu korun, ale to je 

podle náměstkyně primátora 
Věry Nechybové z větší části 
pouze o dokončení letošních 
akcí. 

„Není to o tom, že bychom 
investovat nechtěli, ale vláda 
se rozhodla, že bude snižovat 
daně, což je na úkor rozpočtu 
obcí. Takže nemůžeme. Musí-
me zachovat základní provoz, 
jako jsou domovy seniorů, 
základní a mateřské ško-
ly, sociální služby, doprava, 

Nové odběrové místo 
v centru města 
Ústí nad Labem – Ačkoliv nakažených 
ubývá, v Ústí nad Labem se otevřelo 
nové odběrové místo na covid-19. Je 
v ulici Velká Hradební 619. K dispozici 
je pro samoplátce i pro zájemce 
s elektronickou žádankou od lékaře. 
Vzhledem k omezené kapacitě je 
potřeba na odběr vzorků rezervace. 
Rezervační systém najdete na webu 
www.prevedig.cz. Další místo je 
v ústecké nemocnici.  gz

T E S T O V Á N Í

Lanovka na Větruši slaví kulatiny

Ústí nad Labem – Desetileté 
výročí svého provozu právě 
slaví lanová dráha na Větru-
ši. Za deset let svého provo-
zu přepravila dva miliony 
cestujících.

Oslavy provozu jsou v plánu, 
až to situace kolem pandemie 
koronaviru dovolí. „Věříme, 
že nám i tak cestující zacho-
vají přízeň a přijdou si s námi 
vše dodatečně připomenout 

v době, kdy to již situace do-
volí,“ řekl Roman Pospíšil, ná-
městek výkonného ředitele 
dopravní společnosti. Podle 
výkonného ředitele doprav-
ního podniku Libora Turka 
jsou v plánu do budoucna pro 
návštěvníky lanovky novin-
ky. „Jednou z nich je už hotová 
rekonstrukce nástupních pro-
stor dolní stanice lanové drá-
hy,“ řekl Turek.  gz

Krematorium dostane 
peníze na mrazicí boxy

Novým obyvatelem 
zoo je Ayma

Střekov – Ústečtí radní schválili 
částku 1,3 milionu korun na ná-
kup mrazicích boxů do Nového 
krematoria. Stávající zařízení 
je zastaralé a město ho postup-
ně obnovuje. Podle vedoucího 
odboru dopravy a majetku ma-
gistrátu Dalibora Dařílka je ob-
nova nutná, aby nemusely být 
využívány mrazicí boxy, kte-
ré jsou ve Starém krematoriu. 
V ústeckém krematoriu začala 
v polovině října po generální 
opravě po roce fungovat kre-
mační pec. Obnovy se dočkala 
i malá obřadní síň.  gz

Krásné Březno – Zoologická za-
hrada má nového obyvate-
le, samičku tuleně obecného 
jménem Ayma, která přišla na 
svět letos v červnu v zoo Le 
Pal ve Francii. „Na samici jsme 
čekali více než rok a její pří-
chod je dalším krokem k vy-
tvoření chovné skupiny,“ řekl 
zoolog Lukáš Ševcovic a do-
dal, že tuleně Caspera letos 
doplnil letos v březnu samec 
Robbie a k nim nyní přibyla 
samička Ayma.  gz

Muzejníci získali 
nejtěžší exponát 
Ústí nad Labem – Ústečtí muzej-
níci přestěhovali ze skanze-
nu v Zubrnicích litinový katr 
na výrobu řeziva. Muzeum tak 
má jeden z nejtěžších exponá-
tů, vážil totiž k deseti tunám. 
Třicet let byl stroj z děčínské 
loděnice ve stodole skanzenu 
a teď je umístěný v novém de-
pozitáři v bývalé trafostanici 
ústecké chemičky. 

Katr byl rozebraný zhruba 
na třicet částí, z nichž sotva 
polovina váží pod sto kilogra-
mů, proto jsme pro transport 
většiny museli použít hydrau-
lickou ruku. řekl muzejník 
Martin Krsek. 

Stroj vyrobila strojírna a slé-
várna Gebrüder Lein v Pirně 
zřejmě kolem roku 1900. Do-
kázal řezat kmeny o průměru 

osvětlení. Tady ani velký pro-
stor, kde krátit, není,“ vysvět-
luje Věra Nechybová.

V návrhu rozpočtu Ústí po-
čítá se zrušením superhrubé 
mzdy jen částečně. Pokud by 
se skutečně zrušila a obcím 
nebyl propad ze sdílených 
daní nijak kompenzovaný, pro 
město by to znamenalo další 
propad v příjmech. Rozpočet 
by měli schvalovat zastupitelé 
14.prosince.  gz

přes jeden metr. V roce 1908 
posloužil k výrobě největšího 
říčního člunu své doby – Mete-
oru o délce 84 metrů.  gz
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Držitelku Thálie 
uvidíte v Lidojedech 

p r o s i n e c  2 0 2 0

MC
20
20
12
01

INZERCE

Na vánočním trhu letos bez svařáku
Ústí nad Labem – Lidické ná-
městí tradičně rozzářil vánoč-
ní strom a oživil trh. Nechybí 
stánky s tradičním adventním 
zbožím, ale oblíbený kulturní 
program s živými hudebníky 
lidé budou muset oželet. „Moc 
nás to mrzí, vše jsme měli do-
mluvené. Program byl připra-
vený, ale covid je silnější,“ řekl 
za pořadatele Jaroslav Pém 
a dodal, že návštěvníky trhů 
potěší alespoň reprodukovaná 
hudba, která je rozprostřena 
po celém náměstí.

Vánoční trhy nabídnou i ob-
čerstvení. Všechno ale tento-
krát s sebou. Na trzích totiž 
není dovoleno konzumovat jíd-
lo a pití u stánků, u stolečků 

ani takzvaně na stojáka. Lidé si 
mohou alkohol u stánků koupit 
a vypít někde cestou. Stánky 
na Lidickém náměstí budou až 
do 23. prosince. „Provozní doba 

Střekov – Čerstvou držitelkou 
Ceny Thálie je i Erika Stárko-
vá, kterou můžete vidět, po-
kud situace kolem pandemie 
koronaviru dovolí, i v ústec-
kém Činoheráku, kde exceluje 
v komedii Lidojedi. Divadelní 
cenu v kategorii Muzikál, ope-
reta a jiné hudebnědramatické 
žánry obdržela za svůj výkon 
v muzikálu Lazarus v Divadle 
Komedie.  gz

Radní odvolali 
ředitele zoo
Ústí nad Labem – Roman Kon-
čel končí v čele zoologické 
zahrady. Radní ho napodruhé 
odvolali. 

Výměnu ředitele doporuči-
li zastupitelé na svém posled-
ním jednání, kvůli velkému 
množství pochybení, které 
zjistily opakované kontroly. 
Podle náměstka primátora To-
máše Vlacha ředitel nedostat-
ky napravuje pomalu a nečer-
pá finance na investice. Na 
místo ředitele město vypíše 
výběrové řízení. V čele zoo do-
časně stane její veterinář Du-
šan Usvald.  gz

S opravou zdi na Čertovce pomůže dotace
Vaňov – Na opěrné zdi svahu 
Čertovka se musí vyměnit ko-
tevní systém a nutná je i opra-
va poškozené klenby. Město na 
to dostalo dotaci od minister-
stva životního prostředí ve výši 
10 milionů korun. 

„Celkové výdaje byly vyčísle-
ny na 11,9 milionu korun, tak-
že předpokládaná účast města 

je 1,9 milionu,“ říká mluvčí 
magistrátu Romana Macová. 
Na opravu opěrné zdi magist-
rát vypíše zakázku a hotovo by 
mělo být nejpozději do konce 
příštího roku.

Opěrná zeď zabraňuje se-
suvu zeminy a kamení, kte-
rý ohrožuje byty a domy ve 
Vaňově. Z Čertovky se masa 

kamení a zeminy uvolni-
la v roce 1994. O rok později 
sesuv zastavila masivní zeď. 
Zádržný systém naposledy 
poškodily silné deště v roce 
2013, kdy opěrná zeď popras-
kala. V současné době sesuv 
nezpůsobují deště, ale naopak 
velká sucha, která způsobují 
mikrotrhlinky.  gz

se může v průběhu adventního 
období měnit, a to s ohledem 
na zájem nakupujících,“ dopl-
ňuje mluvčí magistrátu Roma-
na Macová.  gz
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V péči o zdraví zaměstnanců skláři opět zabodovali
Teplická sklářská společnost AGC Flat Glass Czech pošesté 

obhájila titul Podnik podporující zdraví. Soutěž oceňuje firmy, 
které příkladně pečují a podporují zdraví svých zaměstnan-
ců. Vyhlašuje ji Státní zdravotní ústav s podporou ministerstva 
zdravotnictví. Kvůli nepříznivé epidemiologické situaci nepro-
běhlo předávání, jak už se stalo tradicí, v Kaiserštejnském pa-
láci, ale ocenění byla postupně rozvezena do jednotlivých spo-
lečností a organizací.

„Zdraví našich zaměstnanců je jednou z nejdůležitějších hod-
not, o kterou je třeba dlouhodobě pečovat. V našem programu 
péče o zaměstnance zaujímá velmi důležité místo a i v budouc-
nu tuto oblast budeme nadále rozvíjet,“ uvedl Libor Sehnal, 
manažer lidských zdrojů AGC Flat Glass Czech s tím, že zejmé-
na v letošním roce, který ovlivnila pandemie koronaviru, se to 
ukazuje jako velmi důležité.

AGC Flat Glass Czech, která je součástí největšího světové-
ho výrobce plochého skla, poskytuje svým zaměstnancům řadu 
nadstandardních zdravotních služeb. Jde například o speci-
álně nastavené preventivní lékařské prohlídky i v nestátních 
zdravotnických zařízeních, platí lázeňskou péči nebo zajišťuje 

mnoho sportov-
ních akcí. 

Nejvyšší oce-
nění, titul Podnik 
podporující zdraví 
3. stupně, získal 
sklářský koncern 
z Teplic na další 
tři roky s několika 
dalšími význam-
nými firmami půb-
sobícími v České 
republice, jako na-
příklad Siemens, 
Hyundai, Vodafo-
ne, Eurovia nebo 
Linet. AGC Flat 
Glass tituly získala již v letech 2005, 2008, 2011, 2014 a 2017. Od 
vyhlášení prvního ročníku soutěže v roce 2005 získalo titul Pod-
nik podporující zdraví 79 firem a organizací.  pr

Vánoční svátky jen v rodinném kruhu
Ústí nad Labem – Pandemie ko-
ronaviru komplikuje život 
lidem v Česku už 
bezmála deset měsí-
ců. Přestože posled-
ní statistiky počtu 
nakažených nabraly 
příznivější trend, Vá-
noce letos nebudou 
takové, jak jsme na 
ně byli zvyklí. „Opat-
ření musí vydržet 
i nadále,“ předpoklá-
dá zástupce ředitel-
ky krajské hygienické stanice 
Jozef Král. „Vánoce bych dopo-
ručil trávit jen v rodinném kru-
hu,“ říká.

Vánoce jsou za dveřmi, jak je 
letos vidíte?

Ne moc růžově. Už teď je jis-
té, že to nebudou Vánoce, jak 
jsme na ně zvyklí. Předpoklad 
byl, že čísla nakažených pů-
jdou dolů, ale ono se to zase 

tak moc neprojevilo. I v létě 
jsme se radovali, že už je covid 

minulostí, ale nebylo 
to tak. Takže o Váno-
cích a na Silvestra 
určitá omezení bu-
dou. Jako lékař bych 
doporučil, abychom 
ta omezení podstou-
pili a základní pro-
tiepidemická opat-
ření dodržovali, už 
jen proto, aby příští 
rok byl už lepší než 

tento.

Čeká nás třetí vlna? Třeba 
v období takzvaných chřipko-
vých epidemií?

Jsme v neprobádaných vo-
dách, takže bych jen speku-
loval. Je to nové onemocně-
ní a zatím o něm nemáme 
žádné velké poznatky, jak 
se bude chovat. Takže těžko 
předpovídat.

Stále více se mluví o očkování 
proti covidu. Jaký na něj máte 
názor vy?

Já osobně bych se za pro-
očkování populace přimlouval. 
První na řadě by měli být sa-
mozřejmě senioři a obyvatelé 
pečovatelských domovů, zdra-
votníci z první linie, pak jejich 
ostatní kolegové a personál 
domovů. Dále také lidé z rizi-
kových zdravotních skupin, 
kteří jsou koronavirem více 
ohroženi. Pak určitě kritická 
infrastruktura, jako je policie, 
armáda, energetika. Prostě 
ti, co se starají o to, abychom 
mohli dále fungovat. No a pak 
zbytek obyvatel.

A co vy sám, necháte se 
naočkovat?

Já sám jsem senior, je mi os-
mašedesát let a já bych se ur-
čitě očkovat nechal. Doporučil 
bych to všem.  gz

V představenstvu 
zasedl exministr

Ústecký kraj – Nová krajská 
rada odvolala představenstvo 
a dozorčí radu Krajské zdra-
votní a obratem jmenovala 
nové členy. Šéfem představen-
stva je dosavadní ředitel ža-
tecké nemocnice Jindřich Ze-
tek. Ve vedení je nově i bývalý 
ministr zdravotnictví Adam 
Vojtěch.

Největší zdravotnická spo-
lečnost v kraji bude mít i no-
vého generálního ředitele. 
Představenstvo odvolalo toho 
dosavadního Petra Fialu. Na 
pozici bude vyhlášeno výběro-
vé řízení.  gz

Listiny o sporu vydala zeď školy
Střekov – Dokumenty ze staré 
střekovské školy otevřené roku 
1908 získalo ústecké muzeum. 
Byly ukryté v měděné schránce 
a dělníci je našli ve zdi při pře-
stavbě budovy v roce 2008.

Měl ji u sebe jeden z dělníků, 
Karel Struhar, který schránku 
předal muzeu. „Dokumenty se 
týkají hlavně sporu financování 
výuky mezi tehdy samostatným 
Střekovem a sousední obcí 
Novosedlice-Kramoly. „Z do-
kumentů je zřejmé, že dohady 
kolem školy zásadně poškodi-
ly vztahy mezi sousedy. Tepr-
ve v roce 1922 se byli schopni 

někdejší sokové domluvit na 
vytvoření společné obce se za-
střešujícím názvem Střekov, 
která se o čtrnáct let později 
stala městem. Už v roce 1939 
se ale musela pod nacistickým 
diktátem vzdát samostatnos-
ti a stát se součástí krajského 
města Ústí nad Labem,“ uvedl 
muzejník Martin Krsek.  gz

Dobrovolníci 
dezinfikují semafory

Činoherák dostal 
divadelní cenu

Ústí nad Labem – V Ústí začal 
fungovat projekt Dezinfikátoři. 
Dobrovolníci prochází městem 
a dezinfikují různá riziková 
místa, jako jsou tlačítka sema-
forů, parkovacích automatů 
nebo bankomatů.

„Chceme jen přiložit ruku 
k dílu a pomoci v době, kdy je 
to potřeba. Kromě boje proti 
viru chceme těmito aktivitami 
pomoci měnit sociálně nežá-
doucí návyky lidí v naší spo-
lečnosti,“ dodává Ondřej Thor 
z uskupení Čističi Ústí. Zapojit 
se může úplně každý.  gz

Střekov – Divadelní adaptace fil-
mu Funny Games ústeckého Či-
noherního studia, získala letoš-
ní Cenu Josefa Balvína, která je 
určená pro nejlepší českou in-
scenaci německého textu. „In-
scenaci Funny Games, kterou 
pro naše divadlo napsal Karel F. 
Tománek a Tomáš Loužný, kte-
rý ji zároveň režíroval, zvolila 
odborná porota Divadelních no-
vin,“ říká Petr Kuneš z Činoher-
ního studia. Ocenění střekov-
ské divadlo v rámci 25. ročníku 
Pražského divadelního festiva-
lu německého jazyka.  gz
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Severní Terasa má čtyři vánoční stromy

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

KONTAKT

Mikulášská nadílka 
v azylovém domě 
Bohatší nadílku mají letos děti v dět-
ském domově i v azylovém domě na 
Severní Terase. Starosta obvodní 
radnice Jaroslav Šimanovský ve spo-
lupráci s Globusem dětem přinesl mi-
kulášské balíčky plné dobrot. „Do 
dětského domova jsme zavítali letos 
prvně, v azylovém domu Orlická jsme 
byli už i loni,“ řekl starosta Šimanov-
ský s tím, že to nebyla určitě posled-
ní návštěva.

Pokračujeme 
v opravách stání
Stará kontejnerová stání postup-
ně nahrazují nová. Dalších pět kon-
tejnerových stání se zrenovovalo na 
Severní Terase. „Všech pět stání vy-
šlo zhruba na půl milionu korun,“ říká 
starosta obvodu Jaroslav Šimanov-
ský a dodává, že v opravách se bude 
pokračovat i nadále.

Na jubilanty
obvod myslí 
Ani v této době na oslavence neza-
pomínáme. Proto na dálku posíláme 
přání pevného zdraví. Těšíme se na 
blížící se možnost všem jubilantům 
pogratulovat osobně.

KRÁTCE

Nové hřiště zdobí 
vánoční osvětlení
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Koronavirus a kvůli němu 
přijatá opatření kosí jednu 
akci za druhou. V Centrálním 
parku se tak nekonala oblíbe-
ná halloweenská party, kram-
pus show a neuskutečnilo se 
ani slavnostní rozsvěcení vá-
nočního stromku. 

„Opatření proti šíření koro-
naviru nás donutila tyto akce 
zrušit bez náhrady,“ řekl mís-
tostarosta Severní Terasy Pa-
vel Dufek a dodal, že obyvatele 

obvodu potěší alespoň vánoční 
výzdoba.

Obvod zdobí rozsvícené vá-
noční stromy nebo nové vá-
noční osvětlení. „Od začátku 
adventu svítí vánoční stromy 
v parku, u úřadu, u Lidlu a také 
světelné podobenství stromu 
v Poláčkově ulici,“ vyjmenovává 
Pavel Dufek. Rozsvícení všech 
stromů, které proběhlo 30. lis-
topadu bez účasti obyvatel, 
provázely i malé ohňostroje. 

Nové vánoční osvětlení, kte-
ré má podobu stromu, je u dět-
ského hřiště v ulici Poláčkova 
v Doběticích. Hřiště prošlo roz-
sáhlou rekonstrukcí, na kterou 
radnice Severní Terasy získa-
la krajskou dotaci. „Dotace ve 
výši 150 tisíc korun pokryla 70 
procent nákladů za rekonstruk-
ci,“ říká starosta Severní Terasy 
Jaroslav Šimanovský s tím, že 
zbývajících 30 procent dala ob-
vodní radnice ze svého rozpoč-
tu. Rekonstrukce bude každým 
dnem dokončena a hřiště začne 
brzy sloužit dětem.

Alegorický vůz zpříjemnil začátek adventu
Vládní nařízení ruší oblí-

bené adventní akce. Aby to 
lidem nebylo líto, tak jim po-
slední listopadový den zpří-
jemnil alegorický vůz, který 
brázdil ulice Severní Terasy 
v čase rozsvícení stromů. „Jde 
o novinku, ze které by se moh-
la stát tradice,“ říká starosta 
Jaroslav Šimanovský a dodá-
vá, že je to takové navození 
vánoční nálady. Z vozu se nes-
ly tóny klasických koled a ne-
chybělo krátké přání obyvate-
lům obvodu.

Zprávy z radnice přijdou na mobil, 
můžete upozornit na problémy

Upozornění na odstávky, ha-
várie, pozvánky na kulturní 
akce a další zprávy dostanou 
přímo do svých mobilů občané 
Severní Terasy. Prostřednictvím 
aplikace Mobilní Rozhlas se k li-
dem dostanou ty zprávy, které je 
zajímají. „Kromě zpráv o pravi-
delných odstávkách, haváriích 
vody a kulturních akcích bude-
te varováni před nebezpečím 
v případě krizových situací,“ 
říká starosta Severní Terasy Ja-
roslav Šimanovský a dodává, že 
stejnou cestou mohou občané 

Hodiny jsou zpět  
na budově úřadu

Digitální elektronické hodi-
ny jsou zpátky na svém místě. 
Na čelní stěně budovy radnice 
Severní Terasy. „Hodiny byly 
na čas v opravě,“ přibližuje 
místostarosta obvodní radnice 
Pavel Dufek s tím, že v součas-
né době už opět ukazují přesný 
čas a venkovní teplotu.

upozornit na problémy a zapojit 
se i do zlepšení situace v obvo-
du. Stačí nainstalovat do chytré-
ho mobilního telefonu aplikaci 
hlasenirozhlasu.cz.
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Přeji všem zdraví a abychom se mohli vrátit k normálnímu životu
Poprvé jste možná herce Radka Zimu 
zaznamenali v pokračování kultovního 
seriálu Nemocnice na kraji města. Už několik 
sezón vystupuje ústecký rodák v roli Karla IV. ve 
slavném muzikálu Noc na Karlštejně na prknech 
Severočeského divadla. Roky působí v Praze, ale 
na Ústecko se stále rád vrací.
Gabriela Zlámalová

Narodil jste se v Ústí, strá-
vil jste tu dětství. Jaké máte 
vzpomínky?

Asi jako velká většina dětí. 
Veselé, radostné a harmonic-
ké. I když jeden můj přítel říká, 
že nejhorší je přežít dětství 
(smích).

Máte ve městě a okolí nějaká 
oblíbená místa?

Musím se přiznat, že ne-
mám. Většinu života už žiju 
v Praze. Ale dříve, v době, 

kdy jsem v Ústí studoval 
gymnázium, to bezpo-

chyby bylo pár hospod 
a barů, hrad Střekov, 

Brná a lyžařský areál 
Telnice.

A vracíte se někdy 
do Ústí? Jaký vztah 
k němu máte?

Přímo do Ústí 
nad Labem se sou-
kromě vracím mi-
nimálně, víceméně 
pouze pracovně. 
Stále ještě hraju 
ve velkém diva-
dle opery a baletu 
a pak, když jez-
dím za rodiči. Ale 
ti mají rodinný 
dům právě na 
Telnici, takže 
do města vůbec 
nezajedu.

Vystupujete 
v ústeckém 
divadle, kde 
kdysi v ope-
ře zpívali vaši 
prarodiče. 
Jaké to je?

Je to už 
moje čtvr-
tá inscenace 
v ústeckém 
divadle ba-
letu o opery 
a třetí ředitel 
(smích). Popr-
vé to byla ins-
cenace Aladin 
v roce 2003. 

To snad ani není možné, jak 
to letí. Potom West Side Sto-
ry a milovaná My Fair Lady 
a teď tedy Noc na Karlštejně. 
Do Ústí se vracím vždy rád. Ko-
nec konců, byla to první diva-
delní prkna, na kterých jsem 
kdy stál, a velké zadostiučině-
ní i radost! Děda tam nahoře 
bude vědět. 

V čem vás ústečtí diváci v di-
vadle mohli nebo stále mohou 
vidět?

V Severočeském divadle 
opery a baletu jsem začal v roli 
tančícího a zpívajícího Džina 
v tanečním muzikálu Aladin. 
V roce 2007 jsem se na ús-
tecké jeviště vrátil jako Riff 
v muzikálu West Side Story. 
A od roku 2013 dosud hraji roli 
Karla IV. v muzikálu Noc na 
Karlštejně.

Co je vám bližší, stát před ka-
merou, nebo na jevišti?

Kamera je fajn, ale divadlo 
je divadlo. Provést diváka za 
jeden večer celým příběhem, 
být napojen na partnera, ne-
ztratit koncentraci, umět si po-
radit s nečekanými situacemi 
a zvládnout zaimprovizovat, to 
je pro mě herecký grunt.

V pokračování Nemocnice 
na kraji města jste hrál dokto-
ra Klobouka. Díval jste se na 
staré díly Nemocnice?

Starou Nemocnici jsem milo-
val a miluji dodnes. Viděl jsem 
ji nesčetněkrát, znám ji takřka 
zpaměti a zvládnu citovat drti-
vou většinu oblíbených hlášek. 
A tenhle seriál, hlavně však 
herectví Dany Medřické a Mi-
loše Kopeckého, mě ovlivnilo 
natolik, že jsem se dal na he-
reckou dráhu. Během natáče-
ní pokračování Nemocnice na 
kraji města po dvaceti letech 
byla Eliška Balzerová překva-
pená, jak jsem uměl vše citovat 
– prý si pamatuju její repliky líp 
než ona sama.

Jaké bylo natáčení s herecký-
mi bardy jako je právě Eliška 
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Přeji všem zdraví a abychom se mohli vrátit k normálnímu životu
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Balzerová, Jana Štěpánková 
nebo Josef Abrhám?

Pro mě jako začínajícího her-
ce to byla neskutečná škola 
a nádherné setkání s úžasnými 
kolegy herci a režisérem. Mám 
tu čest se s některými potká-
vat před kamerou či na jevišti 
dodnes.

Letošní rok poznamenala pan-
demie. Při čem ještě vás za-
stihla koronavirová opatření?

Pandemie mě přepadla krát-
ce před premiérou dramatizace 
slavného Felliniho filmu Silnice 
– La Strada v režii Lídy Engelo-
vé v divadle Kalich. Museli jsme 
vše ze dne na den přerušit, pre-
miéra byla přesunuta na pod-
zim. My vše doháněli koncem 
srpna a září a premiéru se nám 
1. října podařilo odehrát. Dále 
pandemie koronaviru zrušila 
všechny mé cestovatelské plány, 
ať už lyžařské, tak i cyklistické. 
Rakousko a Mallorca musejí po-
čkat na příští rok. Doufejme.

Kde vás mohou fanoušci vi-
dět, až opadnou ta nová pod-
zimní opatření?

Mou domovskou scénou je 
divadlo Kalich a divadlo Plu-
to v Plzni, takže tam nejvíc. 
Ale také samozřejmě v Ústí 
nad Labem jako Karla IV. v již 

zmiňované inscenaci Noc 
na Karlštejně. Ale v součas-
né situaci člověk neví dne ani 
hodiny.

A co film? Točíte nějaký?
V současné chvíli na nočním 

stolku žádný filmový scénář 
neleží (smích). 

Jaké máte koníčky, jak vlast-
ně rád odpočíváte?

Dá se to shrnout tak-
to (smích). Sport. Cestování. 
Sport. Cestování. Sport. V létě 
je to tenis, kitesurfing, cyk-
listika a brusle. V zimě pak 
snowkiting, sjezdovky nebo 
běžky. A novinkou je otužová-
ní, se kterým jsem začal právě 
během korony.

Určitě máte plány do 
budoucna…

Určitě znáte to přísloví: Když 
chcete Boha rozesmát, sděl-
te mu své plány… Myslím si, 
že posledních dvanáct měsíců 
je toho jenom důkazem. Tak-
že teď raději moc neplánuju 
a spíš se snažím aktuálně rea-
govat a být flexibilní.

Vánoce jsou za dveřmi. Jak je 
slaví Radek Zima?

Vánoce u mě nejsou nikdy 
stejné. Co se týká jídla, místa 

Herec, ale i zpěvák a tanečník Radek 
Zima se narodil v Ústí nad Labem 
27. prosince 1973. Jeho prarodiče 
zpívali v ústecké opeře. Po ústeckém 
gymnáziu začal studovat historii na 
FF UK v Praze, ale nakonec absolvoval 
Vyšší hereckou školu odbornou. 
V televizi na sebe nejvíce upozornil 
v seriálech Nemocnice na kraji města 
po dvaceti letech, Proč bychom se 
netopili, ve filmech Bastardi 2 a v tri-
logii Babovřesky. Kromě hostování 
v ústeckém divadle opery a baletu, se 
nezapomenutelně uvedl svým skvělým 
výkonem v roli tančícího a zpívajícího 
Džina v tanečním muzikálu Aladin, 
jeho domovskou scénou je divadlo 
Kalich a plzeňské Pluto. Věnuje se 
také dabingu.

Radek Zima

P R O F I L

barva: modrá 

jídlo: tatarský biftek 

hudba: jakýkoli silný 
hlas, pohlaví a žánr 
nerozhoduje

oblíbené číslo: 27

politik: osvícený: 
Karel IV. a Josef II.

M O J E  N E J

i počtu osob. Zažil jsem Váno-
ce v tropech, v Alpách, v Praze, 
v Ústí, na Moravě, ve dvou, ve 
čtyřech s vlastní nebo s počet-
nou vyženěnou rodinou.

Máte narozeniny hned po 
Vánocích, projevuje se to tře-
ba na oslavě a dárcích? 

Oslava byla vždy a nikdy 
jsem jako dítě neměl pocit, 
že by mi pod stromečkem je-
den dárek chyběl. Ale to víte, 
že kdybych si mohl vybrat, 
spíš bych to viděl na 27. srp-
na a pořádnou letní oslavu. 
Asi nevíte, že původně jsem se 
měl jmenovat Jan, ale v době, 
kdy jsem se narodil, slavil Jan 
svátek právě 27. prosince, tak-
že rodiče rozhodli, že už mě 
potrestali dost, a jako Zima 
mám tedy svátek první jar-
ní den. Mě se prostě jen tak 
nezbavíte...

Co byste si přál do nové-
ho roku a co byste popřál 
čtenářům?

Sobě, svým nejbližším 
i všem čtenářům bych přál to, 
co vždy. Zdraví, zdraví, zdraví. 
Letos bych k tomu ještě speci-
álně přidal přání, abychom se 
už konečně mohli vrátit k nor-
málnímu životu. Mít možnost 
pracovat, sportovat, cestovat. 

V cirkusácké romanci Silnice hraje Radek Ziman s Bárou Hrzánovou. Foto: archiv RZ
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Ruší se představení, 
koncerty i plesy
Ústí nad Labem – Poslední měsí-
ce citelně zasáhly i do chodu 
ústeckého Kulturního středis-
ka. Většinu pořadů, které z jara 
přeložili na podzim, zase pře-
kládají na jaro 2021. 

Lidé mají větší zájem o adopci zvířat v ústecké zoo
Krásné Březno – Polovinu akcí pro 
návštěvníky už musela zrušit 
i ústecká zoologická zahrada. 
„Zajišťujeme provoz zoo i během 
uzavírky, kdy neplynou finanč-
ní příjmy ze vstupného a dopro-
vodného návštěvnického servi-
su, říká mluvčí zahrady Matěj 
Kynšt. 

V čem všem zoo pandemie 
zkomplikovala život?

Uzavírka zoo samozřejmě na-
rušila řadu faktorů. Asi polovi-
na akcí pro veřejnost musela 
být kvůli opatřením zcela zruše-
na. S uzavřením škol došlo také 
výraznému poklesu realizace 
výukových programů. Značný 
finanční propad z tohoto roku 
bude mít také negativní vliv na 
investiční činnost a další obno-
vu zoologické zahrady. S pří-
chodem krize se také naruši-
ly některé domluvené termíny 
transportů zvířat. 
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Koronavir ovlivnil ocenění nejlepších zaměstnanců
Ocenění dlouholetých pracovníků jednotlivých závodů 

sklářského koncernu AGC stříbrnými, zlatými a pamětními 
medailemi má letos netradiční nádech. Kvůli pandemii koro-
naviru se neuskuteční slavnostní akt předávání v reprezen-
tačních prostorách teplického muzea ani v galerii Bartholo-
meus. Medaile za svoji dlouholetou práci vedení společnosti 
předá oceněným zaměstnancům individuálně. Zlaté, stříbrné 
a pamětní medaile za dlouhodobou práci pro společnost si le-
tos převezme 138 zaměstnanců, kteří v AGC pracují více než 
dvacet pět let.

„Zaměstnanci dostávají medaile již od roku 1996, to zname-
ná, že se z toho stává už opravdu mnohaletá tradice, kterou 
zavedl Štěpán Popovič a kterou máme jako jedna z mála firem 
v regionu,“ řekl Libor Sehnal, manažer lidských zdrojů.

Firma se tak snaží ocenit zaměstnance, kteří se podílejí na 
jejím úspěchu a pracují ve společnosti více než pětadvacet let. 
„Jsem rád za tuto krásnou tradici ocenění dlouholetých a tím 
pádem důležitých pracovníků naší firmy. Děkuji jim za dlou-
hodobou dobrou práci, kterou vykonávají mnoho let, za jejich 
věrnost jednomu zaměstnavateli a přeji si, aby s námi ještě 

dalších pár let vydrželi,“ uvedl country manažer skupiny AGC 
v České republice Zdeněk Frelich.  pr

Pamětní medaili za odpracované roky převzal Pavel Maršíček (vpravo), který pracuje v AGC od 
roku 1977 na pozici manažer vývoje IT, z rukou personálního ředitele Libora Sehnala. Foto: zt

Ústí nad Labem – Severočeské 
divadlo zůstává kvůli korona-
virové pandemii zavřené. „Už 
je to pro nás všechny dlou-
hé. Jsme proto rádi, že lidem 
můžeme zpříjemnit chvíle 
s kulturou prostřednictvím 
online koncertů,“ uvádí ředi-
tel divadla Miloš Formáček. 
První se uskutečnil 17. listo-
padu a další dva adventní na 
začátku prosince. Koncerty 
divadlo natočilo a fanoušci si 
mohou užít smyčcový koncert 
s hudbou Mozarta, Beetho-
vena či Bocheniniho onli-
ne. Stejně tak vystoupení Big 

Divadlo nahrává online koncerty

Komunikovali jste nějak 
během uzavření zahrady 
s veřejností?

Pro všechny příznivce zoo 
jsme se snažili zprostředkovávat 
dění v zahradě skrze náš face-
bookový profil, webovou strán-
ku a další sdělovací prostředky. 
V areálu jsou také instalovány 
tři webové kamery, které sní-
mají vybrané výběhy. Záběry 
je možné sledovat na našich 
stránkách. 

Co vzkážete fanouškům zoo? 
Všem příznivcům a fanouš-

kům děkujeme za projevenou 
podporu. Díky solidaritě veřej-
nosti jsme za poslední měsíce 
zaznamenali zvýšené množ-
ství adopčních smluv, které 
jsou jednou z možností, jak 
zoo finančně podpořit. Kromě 
jiného bylo také zoo věnováno 
množství krmení. Za každou 
podporu děkujeme a vážíme si 
jí.  dam

bandu Severočeského diva-
dla s melodiemi Glenna Mille-
ra a dalších velikánů swingu. 
„Koncerty jsou k dispozici na 
našich webových stránkách, 
kde naleznete odkaz. Vystoupe-
ní budou nahraná i na sociál-
ních sítích YouTube, Facebook 
a Instagram,“ podotýká ředitel. 
„Zatím nevíme, co bude, ale po-
kud divadla zůstanou zavřená, 
určitě pro naše diváky připra-
víme další online přenosy. Sle-
dujte naše webové stránky, kde 
budeme informovat o časech 
vysílání,“ doporučuje za diva-
dla Alena Vaicová.  dam

„Některé pořady, které mají 
být v prosinci ještě stále máme 
zarezervované a doufáme, asi 
marně, že by se mohli usku-
tečnit. Problém je také s ple-
sy. Jeden maturitní ples byl již 
zrušen a druhý přeložen na 
červen. Ostatní jsou stále zare-
zervovány v původních termí-
nech,“ říká ředitel Kulturního 
střediska Ivan Dostál. 

Naštěstí zatím není žádný 
pracovník střediska nakažený 
koronavirem ani nikdo v ka-
ranténě. V současné situaci, 
kdy se řada podnikatelů v ob-
lasti kultury potýká s existenč-
ními problémy, je každá rada 
drahá. „Chápu všechny v naší 
branži, že situace je pro někte-
ré opravdu zoufalá,“ uvádí ře-
ditel s tím, že nejhorší ze všeho 
je ztráta posluchačů a návštěv-
níků kulturních akcí. „Kon-
takt s lidmi je nenahraditelný. 
Všichni doufáme, že tuto situa-
ci přežijeme a lidi opět začnou 
za kulturou chodit,“ uzavírá 
Ivan Dostál.  dam
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I vlídné slovo léčí, říká sestřička z agentury ACME

ACME Domácí péče 
Železničářská 908/24
Ústí nad Labem
400 03
Tel.: 475 216 331
E-mail: info@acmepece.cz
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Pečovat o nemocného čle-
na rodiny doma vám i během 
pandemie koronaviru pomůže 
ústecká agentura domácí péče 
ACME. Podle jedné ze sestři-
ček Lenky Orolinové, DiS., se 
péče o nemocné během pande-
mie neliší a probíhá i několikrát 
denně, sedm dní v týdnu.

Jak náročná je péče o pacienty 
během pandemie koronaviru?

Rozsah péče o naše klien-
ty v domácím prostředí během 
pandemie koronaviru není 
nijak pro sestru z terénní do-
mácí péče ani pro klienta li-
mitující. Máme jen nastavená 
zvýšená hygienická opatření. 
Kienty s pozitivním testem na 
covid-19, pokud má mírné pří-
znaky a jeho stav nevyžadu-
je hospitalizaci, či klienty po 
prodělané nemoci propuštěné 
po povinné karanténě, neod-
mítáme. Máme proškolený per-
sonál, který dokáže zasaturo-
vat i potřeby těchto klientů. 
Máme i dostatek ochranných 
pomůcek.

Jak se v této době chráníte?
Dodržujeme zvýšená hy-

gienická opatření. Užíváme 

ochranné pomůcky, omezu-
jeme kontakt s klientem na 
dobu nezbytně nutnou pro 
provedený výkon. Žádáme 
klienty o dodržování těchto 
pravidel. A jednatelka domácí 

péče ACME Štěpánka Tomso-
vá nás pravidelně zásobuje 
přísunem vitamínů na podpo-
ru imunity.

A co pacienti? Je péče jiná?
Klienti jsou průběžně infor-

mováni o aktuálním dění ko-
lem covid-19 prostřednictvím 
své terénní sestřičky. Vedení 
agentury ACME klienty po-
žádalo, aby měli během celé 
návštěvy sestřičky zakrytá 
ústa a nos. Klientům nabízíme 
také možnost emoční podpory 
v době omezeného kontaktu 
s jejich rodinou a přáteli. Ono 
i vlídné slovo léčí.

Nehrozí, že se kvůli nákaze 
koronavirem nebo karanténě 
za pacientem nedostavíte?

Covid-19 a spousta dalších 
onemocnění či úrazů nelze 
předvídat, a proto se nevyhý-
bají ani zdravotníkům. Pokud 
terénní sestřička klienta one-
mocní nebo se dostane do po-
vinné karantény, převezme za 
ni péči u jejích klientů další 
z kolegů. Nikdy se nestane, že 
by klienti zůstali bez adekvát-
ně poskytnuté ošetřovatelské 
péče. Stejně tak jako v době 

dovolených, o víkendech či 
svátcích. 

Fungujete jako tým?
Ošetřovatelská péče je vždy 

týmová. Nejen v podobě předá-
vání životních zkušeností, ale 
i specifik v různých oborech. 
Každý zaměstnanec Agentu-
ry domácí péče ACME je dů-
ležitým článkem fungujícího 
řetězce. 

Co vás v době hrozby nákazy 
koronavirem trápí?

Strach o zdraví svých kli-
entů, kolegyň a rodiny. 
A „takzvaná demokracie“, tak-
že nedodržování stanovených 
hygienických opatření. Tato 
skupina lidí by především měla 
myslet na to, že i oni mají rodi-
če, prarodiče a spoustu ohrože-
ných skupin ve svém okolí.

Činoherák má 
za sebou premiéru
Střekov – Činoherní studio za-
tím neví, co divadelníky v bu-
doucnu čeká. Za sebou má 
streamovanou premiéru Ib-
senova komediálního drama-
tu Heda Gablerová. „Jedno je 
jisté, před Vánoci vydáme dvě 
kompilace písniček. Budou 
k prodeji na flash kartách. Jed-
na se jmenuje Písničky z Vá-
nočky a budou na ní všechny 
písničky z inscenace Vánoč-
ní hra aneb O tom slavném 
narození,“ uvádí Petr Kuneš. 
Na druhé kompilaci zase bu-
dou autorské písně z insce-
nací Činoherního studia z let 
2015 až 2020. V Činoheráku 
se také chystají natočit video-
záznam dvou inscenací – Sen 
noci svatojánské a Malý princ. 
Točit budou filmově, aby na-
bídli divákům jiný pohled, než 
je běžný u klasického zázna-
mu divadelního představení. 
„Umístíme ho na YouTube a di-
váci si budou moct zakoupit 
jejich záznam prostřednictvím 
vstupenek,“ říká Kuneš. Kromě 
toho už herci začínají zkou-
šet inscenaci Harila aneb Čtyři 

Tradiční vánoční koncert 
ústeckých Beatles bude online

Ústí nad Labem – Tradiční charita-
tivní vánoční koncert oblíbené-
ho ústeckého revivalu Beatles 
– The Boom bude letos jiný, než 
jsou fanoušci zvyklí. „Máme 
s The Boom v plánu streamovat 
Vánoční koncert, mělo by se tak 
stát 19. prosince,“ říká hudeb-
ník Pavel Nepivoda s tím, aby fa-
noušci sledovali webové stránky 
kapely. 

Pro „Boomáky“ byl letošní 
rok složitý. Podle Pavla Nepivo-
dy jsou vládní opatření převáž-
ně nepřehledná a chaotická. 
„Zrušila se spousta dlouhodobě 

z punku a pes. Představení by 
mělo mít premiéru na přelo-
mu ledna a února 2021. „Uvidí-
me, zda bude možné ji poprvé 
představit jako klasickou pre-
miéru v divadle či jako online 
stream prostřednictvím inter-
netu,“ uzavírá.  dam

naplánovaných koncertů, to se 
týká hlavně skupiny Houpa-
cí koně, ve které také od roku 
2015 také působím. S The Boom 
jsme ale chtěli k výročí třiceti let 
našich koncertů uskutečnit ně-
jakou větší akci,“ vysvětluje hu-
debník. Plánovat podle něj nemá 
smysl. Dá se to jen předběžně, 
a pak čekat, jaká bude situace 
ne víc než 14 dnů před stanove-
ným termínem. „Po jarní krizi 
jsme s The Boom zvládli alespoň 
červnový koncert s orchestrem 
a pak v srpnu a v září pár akcí,“ 
dodal Pavel Nepivoda.  dam
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POTÁPĚNÍ S PŘÍSTROJEM
POD DOHLEDEM PROFESIONÁLNÍCH

INSTRUKTORŮ!

V roce 2021 si budete moci zdarma vyzkoušet potápění 
s přístrojem pod dohledem profesionálů z potápěčského 

centra SEAMASTER. O termínech konání se dozvíte 
s předstihem.

Zažijete úžasné pocity dýchání pod vodou a pohybu ve 
stavu beztíže.

To vše v rámci vstupu do plaveckého bazénu nebo do 
Dětského světa.

Těšíme se na vás.

K Ř Í Ž O V K A

Děkujeme, že jste s námi. Spolu zvládneme i rok 2021. Pevné zdraví.
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V Pivovaru Na Rychtě  
to během adventu ožije

Pivovar Hotel Na Rychtě je tu stále s vámi a pro vás. Po dobu ad-
ventu se tak můžete těšit na řadu novinek.

Naši sládci navařili sváteční zimní pivo Adventní Rychtovar 14, 
které bude na čepu v restauraci nebo pro vás stočeno do PET lahví 
již od 3. prosince. Tento pivní speciál letos navíc najdete i ve vá-
nočním balení. 

Vánoční balení vlajkových lodí
Pivem z našeho pivovaru tak můžete i potěšit! Vánoční bale-

ní z rychtářských pivních vlajkových lodí – Mazel a Vojtěch nebo 
v kombinaci s Adventním Rychtovarem – se bude prodávat v setu 
2x 0,5 l. Pivní sety si můžete objednávat na info@pivovarnarychte.
cz nebo budou v prodeji v restauraci.

Pro ty z vás, co stále neochutnali, je připraveno i lehčí pivo – Ús-
tecká desítka, která se výborně hodí ke každému obědu.

Nové lahůdky v jídelním lístku
Změnami prošel i jídelní lístek. Nabídne vám nové pokrmy, mezi 

kterými najdete například tradiční Smažený vepřový řízek se stu-
deným bavorským salátem, českou klasiku, jako je Pomalu pečený 
rolovaný bok na česneku s kapustovým zelím a chlupatými knedlí-
ky nebo Hovězí steak s pikantním salátem s feferonkou a pastyňá-
kovým pyré.

A pokud máte stále dárkové poukazy i pro letošní rok, nevadí. 
Všechny je můžete nadále čerpat i během celého příštího roku!

Ochrana zdraví na prvním místě
Všechny prostory Pivovaru a Hotelu Na 

Rychtě se těší na své zákazníky, a proto 
jsou pravidelně dezinfikovány a splňu-
jí nejpřísnější hygienická opatření. Pro 
maximální účinek používáme velmi silný 
Ozoner 11000 od firmy Trinizon. Prokaza-
telně rychle likviduje viry, bakterie, plísně 
i zápach.  pr

Pivovar Hotel Na Rychtě 
Klášterní 75/9, Ústí nad Labem, 400 01 
Tel.: restaurace – 475 205 018, hotel – 475 213 138
www.pivovarnarychte.cz

KONTAKT

Slovan podpořil 
seniory na Bukově 

Basketbalisté už zase hrají 

V tomto nelehkém obdo-
bí podpořil ústecký Slovan ve 
spolupráci s Replay´s Restau-
rant Domov pro seniory na Bu-
kově. Zaměstnancům hokejis-
té předali pizzy a roušky. „Za 
pizzy moc a moc děkujeme, 
udělalo to zaměstnancům vel-
kou radost. Je to krásné gesto,“ 
řekla ředitelka Domova pro 

seniory Bukov Věra Vonková. 
Za Slovan se účastnili obránce 
Vladimír Brož a útočník Mar-
tin Tůma. „Jsme rádi, že jsme 
mohli udělat radost pracov-
níkům. Nemají to v současné 
době jednoduché. 

Přeji jim hodně zdraví a pev-
né nervy,“ dodal Vladimír Brož.

 HC Slovan Ústí n. L.

Jsme rádi, že už zase hra-
jeme. Více než po měsíci se 
otevřely brány domácí NBL, 
když soutěž obdržela schvále-
ní výjimky ministerstva zdra-
votnictví pro svůj restart. To 
je po posledních týdnech pro 
tuzemskou scénu pod bezed-
nými koši velká událost, byť 
se hraje bez diváků v hledi-
štích a nutné je pravidelné 
a nemálo nákladné testování 

aktérů utkání. „V drtivé vět-
šině věcí, o které jsme žádali, 
nám bylo vyhověno. Platnost 
testů na covid sice není 72 ho-
din, ale rozumíme tomu, že to 
bude 48 jako v jiných spor-
tech,“ uvedl předseda Asocia-
ce ligových klubů NBL Tomáš 
Kotrč s tím, že aktuální výjim-
ka pro NBL nemá žádné časové 
omezení.

 Sluneta Ústí nad Labem 

Koronavirus zasáhl karatisty 
Omezení způsobená pande-

mií koronaviru zasáhla více, či 
méně každého z nás. Sport je 
jedno z odvětví, které je prak-
ticky omezeno úplně. Abychom 
se dozvěděli, jak se dotkla ome-
zení ústeckého karate, tak jsme 
položili pár otázek zástupci 
největšího klubu karate v Ús-
teckém kraji, SKR Sport Union, 
jeho hlavnímu trenérovi Josefu 
Rajchertovi. 

Jak je ovlivněna vaše sportov-
ní příprava a vlastně i celá 
činnost klubu? 

Zpočátku jsme řešili přípravu 
v omezených skupinách terén-
ním během, jízdou na kolech, 
ale situace se vyhrotila, a tak 
jsme přešli na individuální tré-
ninky. Trenér kumite Petr Ne-
chyba připravuje každému čle-
novi Áčka samostatný trénink 
a ten zpětně kontroluje. Jedná 
se o mapkou a časovou osou 
z aplikace doložený běh nebo 

jízdu na kole a ostatní fyzickou 
přípravu. Největší potíže nám 
vznikají v kurzech, které potře-
bují trenérský dohled a výuka 
online je neúspěšná. Dovedu 
si představit potíže ostatních, 
zejména kolektivních sportů, 
které potřebují led, kolektiv na 
hřišti pro svou hru nebo plav-
ci bazén. Ti to mají ještě hor-
ší. Jako trenéři všichni doufá-
me, že se situace rychle upraví 
a nebude nám v době sportov-
ního útlumu klesat členská 
základna.

 Sport Union 
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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

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

k novým lidem důvěru. Je čistotná, zvyklá 
žít v bytě. Doufáme, že ještě najde nového 
hodného majitele, aby nemusela stáří trávit 
u nás v útulku.

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

trošku divočejší povahy a samotářská.

DRAGO 
Drago je pejsek, kterého si 
vzal jeho nový majitel u nás, 
ale protože momentálně 
leží v nemocnici a nemůže 
se o něj starat, čeká Drago 

na svého majitele u nás. Draga nabízíme 
pouze k virtuální adopci a věříme, že se 
brzy vrátí domů.

ARONEK 
Pes, kříženec vlkošedé 
barvy, výška 45 cm, stáří 
6,5 měsíce. Aronek je hodné 
a nekonfliktní štěně. Už byl 
dvakrát zamluven novým 

páníčkem a nakonec si ho stejně nikdo 
nevyzvedl. Nový majitel ho bude muset 
naučit hygienickým návykům, protože je to 
ještě štěně, a pořádně ho vymazlit. Aronek 
ho odmění psí láskou po celý život.

RITA 
Fena, kříženka drsnosrstá, 
barva krémová s černým 
prokvetením na uších 
a šedivou mordou, výška 
45 cm, stáří 10 let. Rita od 

nás z útulku odešla jako štěně a nyní se 
vrátila zpět, protože její majitel onemocněl 
a nemohl se o ní starat. Rita je zpočátku 
lehce nedůvěřivá, ale po krátké době získá 

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

7. 12. Severní Terasa, Dobětice

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

D O P R A V N Í  U Z A V Í R K Y 

Dorostenec chce do reprezentace 
Dorostenecký fotbal má 

v krajském městě dobré zá-
zemí. Jak se tu válčí na hřišti 
mladým hráčům? Nejen o tom 
jsme si povídali s Jaroslavem 
Zápotockým. 

Můžeš nám popsat své fotbalo-
vé začátky? 

Začínal jsem ve čtyřech letech 
v Neštěmicích. K fotbalu mě 
přivedl taťka. Než jsem začínal 
hrát za Neštěmice, tak mě a brá-
chu trénoval taťka na zahradě 
a doma v obýváku. Pamatuji si, 
že nás poprvé mamka vzala na 
taťky zápas a tam to všechno za-
čalo, na hřišti v Povrlech.

Kterými kluby jsi prošel?
Jako malý jsem začínal v Ne-

štěmicích, poté jsem přestou-
pil do Teplic a od U13 jsem 
přestoupil sem do Ústí. V Neš-
těmicích jsem byl myslím dva 
roky. Pamatuji si, že první rok, 
co jsme hráli turnaje, tak jsme 
často byli poslední, ale rodiče 

nám připravovali papírový me-
daile, vím že jsme z toho všich-
ni měli radost. V Teplicích jsem 
byl 4 roky a teď už jsem také 
4 roky v Ústí.

Jaké jsou Tvé cíle? Čeho bys 
chtěl ve fotbale dosáhnout?

Mám těch cílů více. Chtěl 
bych si zahrát za áčko tady 
v Ústí. Když vidím, že tam hrají 
mladí hráči, tak mi to dává mo-
tivaci makat na sobě každý den. 
Také bych si chtěl zahrát v re-
prezentaci, a to si myslím, že je 
sen každého z nás. A ten největ-
ší cíl je si zahrát v Anglii Premi-
er League.

Nové pražce  
na trati lokálky 

I když pro letošní rok utich-
lo houkání motoráčku na naší 
trati, tak i v těchto dnech je 
na trati živo. Na trati se za-
počalo s výměnou vyžilých 
pražců mezi Velkým Březnem 
a Zubrnicemi. Za Zubrnicemi 
pokračují práce na opravě tra-
ti do Lovečkovic. 

 Zubrnická museální železnice 
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sever.rozhlas.cz
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Osudy zaniklých obcí u Milady
Aktualizované informační 

cedule mohou turisté potkat 
v okolí jezera Milada. Jejich 
cílem je seznámit návštěvní-
ky poutavou formou s místní 
historií. Tuchomyšl, Vyklice, 
Zalužany, Lochočice a Hrbovi-
ce. O těchto pěti zaniklých ob-
cích se nově mohou dozvědět 
zajímavé informace výletníci 
na Miladě. Město tím chce pod-
pořit rozvíjející se turistickou 
a rekreační oblast. „Snažíme 
se každý rok otevřít minimálně 
dvě naučné stezky k podpoře 
turistiky ve městě a jeho blíz-
kém okolí. Podařilo se to i letos. 

Po stezce Bertiným údolím je 
pro zájemce o historii k dis-
pozici i tato obnovená naučná 
stezka o zatopených obcích,“ 
sdělil náměstek primátora To-
máš Vlach. Historie informač-
ních cedulí na Miladě se datuje 

Nová pergola oživila Vrchlického sady na Klíši
Ve Vrchlického sadech na 

Klíši stojí nová pergola. Za její 
vznik vděčí Ústečané přede-
vším Michaele Valáškové. Per-
gola jako místo pro komunitní 
a sousedské setkávání vyšla na 
230 000 korun. S konceptem 
pergoly umístěné do Vrchlické-
ho sadů zvítězila Michaela Va-
lášková v rámci soutěže Ahoj 
krásné Česko.

„Proto, abych se tu cítila 
doma, potřebuji rozvíjet veřejný 

Student pomáhal 
v sociálním centru

Ladislav Mrázik je student 
prvního ročníku ústecké Uni-
verzity Jana Evangelisty Pur-
kyně a navzdory vlastnímu 
handicapu pomáhal během 
podzimní vlny koronavirové 
epidemie v Centru sociálních 
služeb v Děčíně. Na starost 
měl kontakt s dobrovolníky. 

„Spravoval jsem dokumen-
ty všech, kteří přišli pomáhat. 
Ale byl jsem ochotný pomo-
ci s čímkoliv, co zvládnu,“ říká 
Ladislav a dodává, že to, že je 
vozíčkář, ho omezovalo přede-
vším proto, že by při kontaktu 
s klienty musel pokaždé dez-
infikovat sebe i vozík, což je 
náročné.

Jisté je, že by Ladislav šel 
pomáhat znovu. „Přicházel 
jsem se strachem a odcházel 
se zvláštním pocitem smutku. 
Myslím, že se mi i značně změ-
nil pohled na svět a priority,“ 
uzavírá.  gz

od roku 2016, kdy vznikl pro-
jekt Milada – bezpečně a bez 
bloudění, na kterém se společ-
ně s městem podílel Palivo-
vý kombinát Ústí a Dobrovol-
ný svazek obcí Jezero Milada. 
Do této spolupráce se připo-
jilo i Muzeum města Ústí nad 
Labem, které zpracovalo texty 
o zaniklých obcích a doplnilo je 
o dobové fotografie. Na strán-
kách muzea mohou také turisté 
najít doplňující informace o za-
topených obcích, a to jednodu-
še pomocí QR kódů nacházejí-
cích se na všech informačních 
tabulích.  dam

prostor a oživovat ho,“ řekla Mi-
chaela Valášková. Pergola do-
plnila nové hřiště a mobiliář 

parku, ve kterém místní nefor-
mální uskupení Promyky reali-
zuje sousedské aktivity.  zu
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Vážení Ústečané,

i v tomto náročném čase  

Vám přejeme příjemné  

adventní i vánoční chvíle  

plné pohody a do nového roku  

především pevné zdraví a štěstí. 

v naší péči I euc.cz

477 102 258, 607 211 601 

Přejeme vám pohodové 
Vánoce a mnoho
úspěchů v roce 2021.

Děkujeme za vaši přízeň 
v letošním roce.

Vaše EUC Klinika Ústí nad Labem
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