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Ernest
Záporáci jsou  
mé nejoblíbenější 
postavy
STRANY 8–9

Otužování je fajn, ale  
nesnažte se trhat rekordy
STRANA 6

Srp a kladivo ze sídla 
krajského úřadu zmizí
STRANA 5

Trendy Zprávy 
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U Měrunic můžete najít zrnka českých granátů 
Věděli jste, že český granát 
se těžil i kousek od soused-
ních Teplic? Nedaleko Měru-
nic najdete dokonce Granátový 
vrch. Jedná se o zbytek ero-
dovaného sopečného přívod-
ního kanálu. Erozí vznikly gra-
nátonosné štěrky. V minulosti 
se zde těžil český granát. Byly 
zde šachty až 60 metrů hlu-
boké. Ještě nyní se na polích 
v blízkém okolí vrchu nacháze-
jí malá zrnka granátů. Z Mě-
runic vede na vrch polní ces-
ta. Pyrop, český granát, patří 
mezi nejznámější drahé kame-
ny nejen Českého středohoří, 
ale i celých Čech. Těží se zde už mnoho set let. Kromě Českého středohoří se pyrop 
nachází i v okolí Turnova a Kolína. Naleziště v Českém středohoří jsou ale nejzná-
mější.  dam

Vydejte se za skřítky 
Ke Skalkám skřítků u Krupky se dosta-
nete po místní zeleně značené vycház-
kové trase, podél Horského potoka mezi 
hradem Krupka a zahrádkářskou kolonií 
Třešňovka. Skály se nacházejí ve stráni 
nad touto cestou a ukazuje k nim smě-
rovka. Jedná se o soustavu menších ska-
lek velikosti od dvou do osmi metrů. 
Skály jsou tvořeny převážně rulou a or-
torulou vystupující z metagranitového 
porifu. Podle pověsti v těchto skalách žili a vařili pivo lesní skřítci, kteří jej poté měni-
li s permoníky, kteří obývají zdejší štoly, jichž je zde nespočet, za drahé kovy. Jednou 
spadl lesní skřítek do staré nepoužívané štoly a nemohl se dostat ven. Naříkal, volal 
o pomoc, ale nikdo ho neslyšel. Až po dlouhé době zaslechl jeho úpěnlivé volání krup-
ský měšťan, který vyrazil do lesa na dříví. Lesnímu skřítkovi pomohl, vytáhl ho ze sta-
ré štoly a ten mu na oplátku svěřil tajemství vaření piva. Od té doby si mohli i krup-
ští měšťané uvařit svoje vlastní pivo a později v Krupce zbudovat i pivovar. Proto se 
tu také některým skalkám říká: káď, pánev. Někdy v minulém století zde neznámí au-
tor usadil vymodelované postavy skřítků, které lze najít poschovávané různě po ska-
lách. dam 

Proč si nezajet do Zubrnic?
Občas přemýšlíte, kam vyrazit na vý-
let, a přitom vás nenapadne místo, kte-
ré máte za humny. Jsou jím i Zubrnice. 
Přiznejte se, kdy jste tam byli naposle-
dy? Tak hurá do auta a užijte si hezkou, 
romantickou procházku zasněženou ves-
nicí. Můžete začít na návsi a vydat se od 
kostela doprava z kopce dolů naučnou 
stezkou k mlýnům. Asi není třeba připo-
mínat, že se jedná o jediné muzeum v přírodě na severu Čech, které přibližuje bydlení, 
kulturu a sepětí původních obyvatel s krajinou v bývalých Sudetech i poválečnou pro-
měnu této oblasti. Obec Zubrnice, podobně jako řada dalších vesnic v oblasti býva-
lých Sudet, byla po druhé světové válce zasažena odsunem původních obyvatel, kte-
rý znamenal přerušení po staletí budovaných vztahů k půdě, krajině a místu. Pomalu 
mizely ovocné sady a chmelnice – po generace opečovávaná kulturní krajina postup-
ně degradovala. V šedesátých letech došlo v centru obce k demolicím z dnešního po-
hledu velmi cenných staveb. Nakonec měl být odstřelen i kostel sv. Maří Magdalény. 
V poslední chvíli bylo ale zániku nenahraditelného kulturního dědictví zabráněno. Ale 
to vše je dlouhý příběh. Takže šťastnou cestu! dam 

Duchcov není jen Casanova 
Na výlet nemusíte jezdit 
tak daleko. Pokud vás láká 
historické město plné pa-
mátek, vydejte se do Du-
chcova. Překvapila vás ta-
hle destinace? Rozumíme 
vám. Druhá polovina dva-
cátého století se na měs-
tě velmi podepsala, ať už 
zmíníme jeho hornickou mi-
nulost, či odsun původní-
ho obyvatelstva. I přes-
to všechno je Duchcov památkovou rezervací, kterou si stojí za to v klidu projít. 
Nejvýznamnější památkou je barokní zámek, na jehož místě stála už ve 13. století 
středověká pevnost. Na náměstí pak vaši pozornost upoutá Morový sloup Nejsvě-
tější Trojice. Barokní sousoší vytvořil v letech 1750–1760 duchcovský sochař Ma-
tyáš Kühnel. Na podstavci jsou sochy Panny Marie a sv. Barbory, na samostatných 
soklech sv. Josefa a Jana Nepomuckého. Až se doba „umoudří“, doporučujeme vám 
návštěvu zámeckých interiérů. To, že ve městě na sklonku života žil Casannova, ne-
třeba připomínat.  dam

Chlouba regionu: románská rotunda 
Asi třicet kilometrů od Ústí na-
jdete obec Želkovice. V ní do-
dnes stojí jedna z nejvýznam-
nějších památek Ústeckého 
kraje – rotunda sv. Petra a Pav-
la. Byla pravděpodobně posta-
vena po roce 1230. Vesnice je 
poprvé zmíněna roku 1237 jako 
majetek Šebestiána ze Želko-
vic. V letech 1852–53 byla ke 
kostelu přistavěna pseudoro-
mánská loď. V současné době 
je kostel nepřístupný a prochází 
rekonstrukcí. Na rotundu nava-
zuje novorománská plochostro-
pá loď z let 1852–1853 po-
stavená podle plánů inženýra 
Wetzla. Po dostavbě lodi se 
z rotundy stal presbytář. Pokud se na Lounsko, kde Želkovice leží, vydáte, nejlepší 
je auto zaparkovat v centru obce.  dam

Jeden z nejvyšších vodopádů v Česku 
Byli jste někdy u vodopádu 
v Průčelské rokli? Po cyklos-
tezce podél Labe se dostanete 
až pod hrad Střekov. Pokračuj-
te dále až do Brné. Tam na-
jděte zeleně značenou stezku 
a stoupejte do Průčelské rok-
le. Po jednom kilometru nara-
zíte na šestimetrový Průčelský 
vodopád. Dále pokračujte na 
rozcestí Nad Kuželnou. Najdete 
tam Výří vodopád. Je nejvyšším 
vodopádem Českého středo-
hoří a jedním z vůbec nejvyš-
ších v republice. A přesto je ne-
známý. Důvodem je velmi malé 
množství vody, které jím proté-
ká. Pokud už vám bude mrazi-
vo, vraťte se zpět do Brné, odkud se můžete do centra města vydat MHD.  dam

T I P Y  N A  V Ý L E T
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Rychlodráha do Ústí 
a Drážďan se rýsuje. 
Vyjde na 200 miliard 
Ústí nad Labem – Plány na vy-
budování vysokorychlostní 
trati mezi Prahou, Ústím nad 
Labem a Drážďany dostáva-
jí konkrétní obrysy. Centrální 
komise Ministerstva dopravy 
schválila studii proveditelnos-
ti nového železničního spojení. 
Osobní vlaky zde mají jezdit až 
320 kilometrů v hodině. Kromě 
tunelů. 

„Úsek přes České středoho-
ří a dále do Německa budou 
využívat i nákladní vlaky. Díky 
tomu se uleví provozu v se-
vřeném údolí Labe. V tunelu 
pod Českým středohořím pro-
to budou jezdit vlaky rychlos-
tí do 250 kilometrů v hodině, 

v Krušnohorském tunelu do 
200 kilometrů v hodině,“ říká 
Nela Friebová ze Správy želez-
nic. „Mezinárodní expresní vla-
ky budou z Prahy v centru Ústí 
nad Labem za 25 minut a z Ústí 
nad Labem v Drážďanech za 
dalších 26 minut,“ dodává.

Studie počítá s šestiletou pří-
pravou a následně výstavbou 
během deseti let. Scénář Mini-
sterstva dopravy a Správy že-
leznic předpokládá dokončení 
všech etap do roku 2040.

Výstavba české části rych-
lodráhy vyjde na 198 miliard 
korun. V Německu se počítá 
s investicemi kolem 32 miliard 
korun.  gz

l e d e n  2 0 2 1

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

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 (WLTP). Kia Sportage 5,8-9,2 l/100km, 151-209 g/km. XCeed: 1,4-7,1 l/100km, 32-161 g/km. Niro HEV: 4,4-5,2 l/100km, 100-119 g/km. Stonic: 5,1-6,1 l/100km, 116-139 g/km. “Vyobrazené zvýhodnění  
160 000 Kč vč. DPH se vztahuje na model Sportage s motorem 1.6 CRDi GPF 136 k/100 kW a zahrnuje Akční slevu 100 000 Kč a Výkupní bonus za starý vůz 20 000 Kč, Příspěvek 10 000 Kč na zimní pneumatiky a Výbavu v hodnotě 30 000 Kč.  
Reprezentativní příklad financování Stonic Comfort 1.2 DPI 84 k/62 kW s programem Kia s 0% navýšením; požizovaní cena 359 980 Kč vč. DPH, výše úvěru 233 987 Kč, akontace 35% (125 993 Kč); pevná úroková sazba 0,00 % p.a.,  
RPSN 10,11 % p.a.; měsíční (1. - 48.) splátka úvěru 4 874 Kč, měsíční splátka pojištění HAV 708 Kč, POV 251 Kč; poplatek za poskytnutí úvěru 2 520 Kč; délka úvěru 48 měsíců. Celková částka k uhrazení (jistina, úrok, hav. pojištění, pov. ručení,  
poplatek): 282 504 Kč, pojištění sjednání u pojišťovny UNIQA. Nabídka je určena pro individuální zákazníky - spotřebitele na nákup jednoho vozu. Pro fyzické osoby podnikající i nepodnikající a právnické osoby akontace možná od 0 %. 
Podmínky pro firmy a podnikatele žádejte u autorizovaných dealerů KIA. Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou výbavu. Pro bližší informace navštitvte www.kia.com. Nabídka platí do 28.2.2021.
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Vladimír Cettl 
46 let  
muzejník, fotograf 
Patřím k té tiché 
většině, kteří se nechají 

očkovat co nejdříve to půjde. Potřebuji 
cestovat! Většina mých přátel z lékař-
ského prostředí už očkovaná je.

Zdeněk Lhoták 
62 let  
důchodce 
Už vzhledem ke svému 
věku se očkovat ne-

chám. Nevidím důvod, proč bych neměl. 
Například v potravinách je tolik chemie, 
tolik jedu. 

Alena Krůtová  
53 let  
obchodnice 
Nenechám se očkovat. 
Nejsem zastánce expe-

rimentování na lidech. Dle informací 
virus stále mutuje. Vakcínu budou stále 
měnit a upravovat. Ti, co byli očkování 
v první vlně, budou muset jít znovu, 
protože první vakcína nebude účinná 
na zmutovaný typ viru. To je můj názor. 

Lukáš Vlček  
28 let  
vedoucí kompostárny  
Dokud nebude očková-
ní povinné, nenechám 

se očkovat proti covid-19. Věřím, že 
je koronavirus nebezpečný. Respek-
tuji nařízení vlády, avšak netrpím na 
nemoci. Vakcína ještě není pořádně 
vyzkoušena. Co dlouhodobě  
(ne)způsobí, nevíme. 

Petr Zajíček 
35 let 
provozní elektrikář 
Samozřejmě se očko-
vat nechám. Nepatřím 

mezi ty blázny, kterým je vše jedno. 
Jsem zodpovědný k sobě, rodině 
i ke zcela neznámým lidem. 

Petra Čechráková 
44 let 
prodavačka 
Přemýšlím o tom 
opravdu hodně. Moc 

se mi do toho totiž nechce. Už 
kvůli příbuzným a známým, kteří mají 
třeba onkologické pacienty, se tomu 
ale nevyhnu. 

Anna Šretrová 
62 let  
důchodkyně 
Zatím se očkovat proti 
covid-19 nechystám. 

Stanislava Havlíková 
51 let 
švadlena 
Očkování beru jako 
samozřejmost hlavně 

kvůli rodičům. Pokud by záleželo jen na 
mně, tak bych se očkovat nenechala. 
Cvičím, jsem zdravá, nevidím důvod. 

Karolína Bambasová 
28 let 
studentka  
Dobrovolně se očkovat 
nenechám. Vakcíně 

nevěřím. A těm, co ji prosazují, už 
vůbec ne. 

Přemýšlíte o tom, že se necháte očkovat proti covidu-19? 

A N K E T A
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Předžalobní výzvu 
město smetlo ze stolu

Stoletý Ústečan  
se těší na oslavu 

TELEVIZNÍ DOTACE!

Eurosport, Discovery,
a UFC přes satelit nebo

internet do Vaší tv.

Tel.: 778  880  006
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Vaňov – Schichtova vila v Ústí 
nad Labem je už patnáct let 
prázdná a chátrá. Patřila rodi-
ně majitele továrny vyrábějící 
slavné mýdlo s jelenem. Napo-
sledy budovu využívala jako 
chlapeckou kolej univerzita, 
od té doby se marně hledá ku-
pec a vila se pomalu rozpadá.

Úřad pro zastupování státu 
ve věcech majetkových ji na-
bízel v elektronické aukci kon-
cem ledna za vyvolávací cenu 
bezmála 16 milionů korun. 
Podle mluvčí úřadu Michae-
ly Tesařové musí nový maji-
tel počítat s tím, že se jedná 
o kulturní památku. V úvahu 
tedy připadají jen drobné sta-
vební úpravy a rekonstrukce.

Luxusní novobarokní vilu ve 
čtvrti Vaňov si nechal posta-
vit ústecký podnikatel a pre-
zident společnosti vyrábějí-
cí mýdlo s jelenem Heinrich 
Schicht ve dvacátých letech 
20. století.  gz

Ústí nad Labem – Ústečtí radní od-
mítli uzavření dohody o narov-
nání s bývalým nájemcem kre-
matoria – firmou Memory 
In Memory. Společnost se 
předžalobní výzvou domáhala 
zaplacení nákladů na pořízení, 
opravy a údržbu kremační pece. 
Celkem šlo o více než 14 milio-
nů korun.

Firma, která měla kremato-
rium pronajaté, soud s měs-
tem o vlastnictví pece prohrá-
la. O tom, že kremační pec patří 
městu, rozhodl loni v srpnu kraj-
ský soud. Společnost Memory in 
Memory při ukončení pronájmu 
tvrdila, že pec je její, protože ji 

před lety pořídila na leasing za 
bezmála dvanáct milionů korun. 
Podle ústeckého primátora Petra 
Nedvědického společnost novou 
pec sice pořídila, ale náklady jí 
byly kompenzovány snížením 
nájmu. Sedm let totiž firma pla-
tila místo 150 tisíc korun měsíč-
ně jen tisíc korun.  gz

Kaple měla namále, ale dočkala se záchrany
Krásné Březno – Kaple na krás-
nobřezenském hřbitově z roku 
1903 je po letech zrekonstruo-
vaná, původně se měla demolo-
vat. Po protestech a tlaku odbor-
né veřejnosti k tomu nedošlo.

Kaple ke svému účelu slouži-
la do 50. let 20. století. V dalším 
období pouze chátrala. „Auto-
rem návrhu byl místní stavitel 
Julius Hauser. Objekt nesloužil 
jako sakrální prostor, ale jako 
pohřební hala, v jejíž hlavní lodi 
byly vystavovány ostatky zesnu-
lých. V bočních prostorách byla 
pitevna, márnice, oblékárna ze-
snulých a sklad pro hrobníka,“ 

vysvětluje historik Martin Krsek 
z ústeckého muzea. 

V roce 2009 bylo částečně 
obnoveno zastřešení kaple. Pro-
jekt na záchranu budovy ale 
vznikl v roce 2017. Podle ná-
městkyně primátora Věry Ne-
chybové se peníze na opravu po-
dařilo dostat do rozpočtu v roce 
2018. „Ta budova za záchranu 
stála. Podtrhla svým vzhledem 
celé místo a jeho pietní úlohu. 
Naše kulturní dědictví musíme 
chránit,“ řekla.

Podle primátora Petra Nedvě-
dického město muselo k pláno-
vanému rozpočtu přidat ještě 
700 tisíc korun, aby se vše po-
dařilo dokončit.  gz

Novela škrtla Zdravotní ústav
Ústí nad Labem – Podruhé během 
deseti let čelí ústecký Zdravot-
ní ústav ukončení své činnos-
ti. S jeho zrušením totiž počítá 
připravovaná novela zákona 
o veřejném zdraví. O velkou ve-
řejnou státní zdravotní institu-
ci na svém území nechtějí přijít 
ani Ústecký kraj a ani krajské 
město. 

„Pokusíme se tento problém 
řešit nejen dopisem hejtmana 
ministru zdravotnictví, ale také 
na úrovni Poslanecké sněmovny 
v rámci probíhajícího legisla-
tivního procesu k příslušnému 
zákonu. Jistě s touto problema-
tikou seznámíme poslance a se-
nátory zvolené za Ústecký kraj,“ 
řekl krajský mluvčí Martin Volf. 
Otevřený dopis ministrovi zdra-
votnictví zaslal ústecký primá-
tor Petr Nedvědický. V něm vy-
světluje nezbytnost Zdravotního 
ústavu pro krajské město.

„V jednom z nejhůře postiže-
ných krajů České republiky, kte-
rým Ústecký kraj bezpochyby je, 

je nutné Zdravotní ústav se síd-
lem v Ústí nad Labem zachovat. 
Obávám se, že zánikem právní 
subjektivity může dojít k omeze-
ní činností s prioritním zachová-
ním těch, které jsou lukrativní,“ 
dodává lékařka Centra imuno-
logie a mikrobiologie ústeckého 
Zdravotního ústavu Karola Haa-
sová. Ministerstvo zdravotnictví 
záměr zachovat zdravotní ústav 
pouze v Praze a Ostravě ozná-
milo už v roce 2010. Ale ústecký 
Zdravotní ústav, stejně jako Ús-
tecký kraj a zákonodárci z regi-
onu tehdy byli proti. V kraji do-
konce vznikla tehdy i petice za 
zachování ústavu. Od roku 2012 
jsou tak zdravotní ústavy dva, 
v Ostravě a Ústí nad Labem.  gz

Ústí nad Labem – Ve vakcinačním 
centru ústecké Masarykovy 
nemocnice se nechal oočkovat 
i stoletý Ústečan Alois Randus.

 „Pro očkování proti covidu 
jsem se rozhodl, protože chci 
nadále zůstat zdravý. Mojí nej-
větší zálibou jsou včely. Přes 
třicet let jsem vedl kroužek. 
Řada žáků si ke mně chodí 
stále pro rady. Nechci se obá-
vat, že se od nich nakazím. Až 
skončí opatření, plánujeme na 
zahradě velkou oslavu naroze-
nin,“ uvedl senior, který jubile-
um oslavil 13. ledna, a do očko-
vacího centra ho doprovodily 
jeho dvě dcery.

„Skoro vůbec mě píchnutí 
nebolelo. Cítím se velmi dob-
ře,“ dodal senior v čekárně po 
opuštění ambulance.  gz

Češi v cizině budou 
vybírat na Ústecku
Ústecký kraj – Státní volební ko-
mise losem určila Ústecký kraj 
jako ten, ze kterého budou 
čeští občané žijící v zahrani-
čí vybírat kandidáty v podzim-
ních volbách do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České 
republiky. Ty se budou konat 
8. a 9. října.

„Po zasedání Státní volební 
komise bylo losem určeno, že 
Ústeckému kraji budou pod-
řazeny všechny zvláštní stálé 
volební okrsky v zahraničí pro 
volby do Poslanecké sněmov-
ny,“ vysvětluje mluvčí kraje 
Martin Volf.

V posledních sněmovních 
volbách v roce 2017 voliči v za-
hraničí vybírali z kandidátů ze 
Středočeského kraje.  gz

Kraj má rozpočet 
ve znamení úspor
Ústecký kraj – Zastupitelé Ústec-
kého kraje schválili rozpočet, 
který počítá se schodkem ve 
výši zhruba 770 milionů korun. 
Výdaje krajské samosprávy bu-
dou více než 21 miliard. Na da-
ních od státu dostane kraj skoro 
o 1,2 miliardy méně. Schodek 
kraj pokryje z úvěru i přebytků 
hospodaření. 

Hlavním rysem rozpočtu kra-
je jsou úspory a nevyhnul se 
škrtům napříč odbory. Méně 
peněz půjde na kulturu nebo 
do sociálních služeb v regionu. 
V několika kulturních a památ-
kových zařízeních budou muset 
propouštět zaměstnance. Do 
sociálních služeb letos dosta-
ne kraj od Ministerstva práce 
a sociálních věcí o 400 milio-
nů korun méně, než žádá. Nej-
větší obavu vzbuzují plánova-
né úspory ve veřejné dopravě. 
Na dopravní obslužnost přijde 
o 220 milionů korun méně.  gz

Schichtova vila byla  
k mání za 16 milionů
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Peníze za demolici 
bude město vymáhat 

l e d e n  2 0 2 1

Výpomoc v nemocnici zatřese i s ostřílenými vojáky

Srp a kladivo ze sídla kraje zmizí
Ústí nad Labem – Srp a kladivo 
z budovy ústeckého krajské-
ho úřadu zmizí. Dosud sym-
boly komunismu překrývá 
velký reklamní poutač. Nové 
vedení kraje se shodlo, že je 
při stávajících opravách ne-
chá odstranit. Podle hejtmana 
Jana Schillera se o tom bavilo 
nové krajské vedení hned po 
nástupu do funkce. „Budeme 
rádi, když to zmizí,“ řekl hejt-
man. Kraj by chtěl komunis-
tické symboly něčím nahradit 
a vypíše k tomu uměleckou 
soutěž. 

Odborníci se ovšem brání. 
Symboly komunismu by na 
budově úřadu nechali, mají 
uměleckou hodnotu, jsou totiž 
součástí příkladu brutalistní 
architektury. Podle muzejní-
ka Martina Krska by se měla 
otevřít debata s historiky, 

památkáři i výtvarníky, která 
by měla za cíl pokusit se citli-
vě zakomponovat srp s kladi-
vem do nového pojetí.

V Ústí se něco podobné-
ho řešilo už v devadesátých 
letech. Z budovy magistrátu 
města tehdy zmizel obrovský 

kovový reliéf, kde byl také 
zobrazen srp a kladivo. Auto-
ry reliéfu, který nyní leží ro-
zřezaný v depozitáři muzea, 
byli umělci Olbram Zoubek 
a Eva Kmentová. I zde je podle 
odborníků vidět, že na budově 
něco chybí.  gz

 Foto: Martin Veselý/Muzeum města

Ústí nad Labem – Ústecký okresní 
soud vyhověl městu, které chtě-
lo určit vlastníka domu v Mar-
xově ulici v Předlicích, aby po 
něm mohlo vymáhat náklady 
za nařízenou demolici. Radnice 
tvrdila, že bývalý majitel dům 
prodal účelově po požáru, aby 
se vyhnul nákladům spojeným 
s nutnou demolicí objektu. Tu 
nakonec zaplatilo město.

Část domu v Marxově ulici 
se v roce 2017 zřítila, poté co 
v něm hořelo. Statik rozhodl 
o tom, že dům je nebezpečný 
a musí se zbourat. Původní ma-
jitel Robert Mareček ho prodal 
Richardu Šubovičovi ze Sloven-
ska za 10 tisíc korun, protože na 
demolici neměl peníze. 

I podle soudce Petra Blažeje 
šlo o účelový prodej. „Oba dva 
jednali ve zjevném záměru po-
škodit město Ústí nad Labem, 
které muselo vynaložit značné 
náklady k odstranění stavby,“ 
řekl.

Jakmile rozsudek nabyde 
právní moci, můžou být náklady 
vymáhány po majiteli. Zbourá-
ní domu stálo město 622 tisíc 
korun.  gz

Univerzita nabídla 
pomoc s očkováním
Klíše – Pomoc s očkováním pro-
ti covid-19 nabídl kraji rektor 
UJEP Martin Balej. Univerzi-
ta je podle něj schopná zajistit 
očkování i testování veřejnos-
ti pracovníky a studenty přímo 
v areálu kampusu pod nově 
zbudovaným Centrem přírodo-
vědných a technických oborů.

„K dispozici jsou zde kapaci-
ty k naskladnění dávek vakcín, 
infrastruktura na jejich ředění, 
v neposlední řadě i odborná ob-
sluha očkovacího centra. Cen-
trum je v rámci města v dobře 
dostupné lokalitě, s dostatečným 
prostorem pro parkování a kapa-
citami nedalekého Zdravotního 
ústavu,“ vysvětluje rektor Balej. 

Přírodovědecká fakulta UJEP 
má v Centru přírodovědeckých 
a technických oborů podle rek-
tora ideální podmínky pro zří-
zení očkovacího centra po vzo-
ru těch německých, například 
mobilního centra na parkovišti 
před budovou.  gz

Ústečané platí za vodu 
víc než lidé v Praze
Ústecký kraj – Ceny vody le-
tos opět vzrostly. Obyvatelé 
ze severu Čech si připlatí za 
vodné a stočné 5,9 procen-
ta. Do růstu ceny se tradičně 
promítla inflace, ale například 
i koronavirus. 

Lidé na severu Čech letos 
zaplatí za jeden kubík na vod-
ném a stočném téměř 105 ko-
run, což je o šest korun více 
než loni. Za zdražením vody 
stojí podle Maria Böhmeho ze 
Severočeské vodárenské spo-
lečnosti například nutnost in-
vestic do vodovodní sítě, cena 
energií a také míra inflace. 
„Nově je potřeba počítat i s ri-
zikem spojeným s vývojem 
pandemie covid-19,“ řekl Ma-
rio Böhme.

Vodné a stočné na severu 
Čech patří dlouhodobě k nej-
dražším v Česku. Mezi krajský-
mi městy mají i letos nejvyšší 
ceny vody v Ústí nad Labem 
a Liberci. Například v Praze 
se platí 101,5 koruny, v Plzni 
98,81 koruny nebo v Ostravě 
90,4 koruny. 

Loni v květnu cenu za kubík 
pitné vody snížila menší DPH. 
Dodání a odkanalizování 1 li-
tru pitné vody stojí od ledna 
o šest haléřů více než v roce 
2020. Teď se cena zvedá na 
104,77 koruny za kubík.  gz

Casper už nebude sám; do zoo 
doputovaly Ayma a Sally

Krásné Březno – Roční snaha 
o vytvoření nové chovné sku-
piny tuleňů v ústecké zoo vy-
vrcholila. Ke Casperovi přibyly 
téměř roční samice Ayma a je-
denáctiletá Sally. 

 „Současný stav skupiny je 
ideální podobou pro další chov 
a zcela odpovídá kapacitě expo-
zice. Nové tuleně čeká trénink 
povelů a úkonů, které muse-
jí zvládnout pro jejich správ-
ný a bezpečný chov. Využívají 
se při veterinárních zákrocích, 
transportech a celkové péči 

o tato zvířata,“ doplňuje zoolog 
Lukáš Ševcovic.

Samec Casper zůstal po úhy-
nu samice Mary v roce 2019 
v expozici sám. Od loňského 
března mu dělal společnost sa-
mec Robbie, který byl v prosin-
ci převezen do jihlavské zoo, 
kde na něj čekaly dvě tule-
ní samice. Dění u tuleňů mo-
hou lidé vidět na Facebooku 
a webu zoo, protože zahrada 
zůstává zavřena kvůli vládním 
opatřením proti šíření korona-
viru.  gz

Ústí nad Labem – Na covidových 
jednotkách v nemocnicích vy-
pomáhají vojáci. Napříč kra-
jem jde téměř o šest desítek 
vojáků. Přiděleni jsou přede-
vším na standardní lůžkové 
stanice a jednotky intenzivní 
péče pečující o pacienty s ne-
mocí covid-19.

„Sestřičkám a sanitářkám 
pomáháme především s hygi-
enou ležících pacientů, jejich 
transportem na různá vyšetře-
ní,“ říká nadporučík Vladimír 

Kosina, velitel dvanácti vojáků 
vypomáhajících v ústecké Ma-
sarykově nemocnici a letecký 
mechanik z 21. základny tak-
tického letectva z Čáslavi.

Na profesionální vojáky 
v nemocničních uniformách 
reagují pacienti dobře. Sami 
vojáci ale prožívají i nepří-
jemné chvíle. „Pomáhal jsem 
oblékat se do ochranných po-
můcek blízkým pacienta, aby 
se s ním mohli rozloučit před 
jeho smrtí. Příjemné také není, 

když vidíte na lůžku s těžkým 
průběhem nemoci vrstevníky,“ 
dodává šestatřicetiletý profesi-
onální voják.  gz
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Chabařovice – Ze všech stran 
se na nás valí fotky otužilců, 
kteří se v tomto sychravém 
počasí koupou v řekách nebo 
zamrzlých rybnících. Otužilec 
a freediver David Vencl, který 
je v ústeckém jezeře Milada 
jako doma, má z tohoto boomu 
radost a poradí, jak se správně 
otužovat a jaká nebezpečí otu-
žování skrývá.

Je bezpečné se z tepla domo-
va rovnou vrhnout do promr-
zlé řeky či rybníku?

Pokud jste zdraví a cítíte se, 
tak to udělejte. Otázka není, 
zda máte připravený organi-
smus. Máte. Otázka je, zda 
máte připravenou hlavu. Po-
kud tomu tak není, tak na ní 
pracujte. Nebezpečné je nepo-
slouchat své tělo a hned trhat 
rekordy. Do dvou minut si mů-
žete být jistí, že je to bezpečné.

Jak postupovat, aby se člo-
věk k tomu dopracoval?

Jak už jsem řekl, je potře-
ba připravit hlavu. To můžete 
například tím, že se začne-
te otužovat v létě. Myslím to 
tak, že s koupáním nepřesta-
nete a pokračujete do zimy. 

Nebo samozřejmě můžete za-
čít sprchou anebo otužováním 
vzduchem. Rozhodně dobrou 
volbou je zeptat se zkušené-
ho otužilce na rady a tipy nebo 
rovnou odborníka a absolvo-
vat nějaký workshop. I zkuše-
ní a dlouholetí otužilci si tyto 
workshopy pochvalují. S hla-
vou vám určitě pomůže, když 

se budete otužovat s někým. Je 
to i bezpečnější.

Co je nejčastější chybou 
začátečníka?

Chyb vidím poměrně dost, 
ale nejedná se o nic zásadního. 
Spíš jde o to, že se to dá mnoh-
dy dělat příjemněji, efektiv-
něji a bezpečněji. Někdy je to 

ale volba otužilce, a ne chyba. 
A tak možná nikoli nejčastěj-
ší, ale spíš nejvážnější chybou 
je trhání rekordů. Může to být 
nebezpečné.

Co pozitivního otužování 
přináší?

V dnešní době asi dobrou 
náladu. My jsme vlastně feťáci. 
To ohromné množství vypla-
vení hormonů štěstí za těch 
pár vteřin nepříjemných po-
citů prostě stojí. Ale je to sa-
mozřejmě i posílení imunity, 
kardiovaskulárního systému, 
zrychlení regenerace a mno-
ho dalšího. Myslím, že otužilci 
drží náš zdravotní systém nad 
vodou. Farmaceutické společ-
nosti zase pláčou.

Vy jako dlouholetý propagá-
tor otužování máte radost 
z toho boomu, co v poslední 
době pozorujeme?

Samozřejmě, že mám. Je 
dobře, že lidé přebírají zodpo-
vědnost za své zdraví. Je to jen 
jeden z pilířů, ale je to cesta 
a otevírá oči. Jsme pak mno-
hem vnímavější ke svému tělu 
a dokážeme lépe reagovat i být 
svými vlastními pány.  gz
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S registrací k očkování sestřičky rády pomůžou

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

Sestřičky domácí péče jsou 
často jediným pojítkem mezi 
klientem a okolním světem. 
Pandemie covid-19 výraz-
ně ztížila jejich práci. „Sest-
ry i během pandemie dál po-
kračují v domácí péči a musí 
být obezřetné,“ popisuje Šár-
ka Doležalová, vrchní sest-
ra ústecké agentury ACME 
Domácí péče s tím, že klien-
ty jsou schopné i otestovat 
nebo jim poradit s registrací 
k očkování.

Pandemie koronaviru trvá 
už několik měsíců. Jak to 
zvládají sestřičky z agentury 
domácí péče ACME?

Vzhledem k tomu, že situ-
ace trvá již několik měsíců, 
pouze pokračujeme v zavede-
ném režimu daných doporu-
čení a opatření. Jsme schop-
ni zajistit a zajišťujeme péči 
o klienty v plném rozsahu. 

Jak se v této době chráníte?
Na prvním místě je ochra-

na zdraví jak zaměstnanců, 
tak klientů. Zdravotní sestry 
používají v terénu respirátory 
a u klientů covid-19 pozitiv-
ních používají ochranné ob-
leky, štíty, ochranné čepice, 
návleky a rukavice. V součas-
né době provádíme pravidelné 
testování zaměstnanců. 

Je více náročná péče o paci-
enty během pandemie?

Je náročnější než obvykle 
vzhledem k používání ochran-
ných pomůcek. Ve zvýšených 
preventivních opatřeních, 
která jsou spojena s onemoc-
něním covid-19 také žádáme 
klienty a rodinné příslušní-
ky o spolupráci, pokud by se 
s onemocněním setkali, aby 
nás v čas informovali. 

Koho se vlastně domácí péče 
týká a jak funguje?

Pomáháme všem, od dětí po 
seniory. Poukaz neboli žádost 
o domácí zdravotní péči po-
tvrdí zdravotnické lůžkové za-
řízení, praktický lékař anebo 
praktický lékař pro děti a do-
rost. Funguje to tak, že domů 
za pacienty dochází zkuše-
ná zdravotní sestra a prová-
dí zdravotní úkony, které určí 
praktický lékař nebo specia-
lista. Domácí péče je zdarma, 
hrazena z veřejného zdravot-
ního pojištění.

Co domácí péče obnáší?
Záleží na celkovém zdra-

votním stavu pacienta. Naše 
sestřičky aplikují inzulín 
i učí diabetiky, aby to časem 

zvládali sami. Převazují veške-
ré rány po amputacích, poope-
rační rány, bércové vředy, pro-
vádí převazy stomií (vývodů 
z těla). Pomáhají celé rodině 
s péčí o dlouhodobě nemocné-
ho a radí, jak se o svého blíz-
kého člena starat. Zkušenosti 
máme také s hospicovou péčí. 
Zajišťujeme návštěvu a vyšet-
ření paliativním lékařem v do-
mácím prostředí. Pečujeme 
i o klienty s centrálním žilním 
katetrem, implantabilním por-
tem či infuzní pumpou.

Dá se říct, jaký je v současné 
době zájem o vaše služby?

V současné době je patr-
ný větší zájem o poskytová-
ní domácí zdravotní péče jak 
ze strany laické veřejnos-
ti tak poskytovatelů. Rodin-
ní příslušníci se více zajímají 

o možnosti domácí péče pro 
své nejbližší v souvislosti 
s onemocněním covid-19. 

Umíte najít na situaci kolem 
pandemie koronaviru nějaká 
pozitiva?

Přeci jenom nás to v jedné 
oblasti posunulo dál a jinam. 
Ve větší míře používáme online 
komunikaci jak s praktickými 
lékaři, tak s lékaři specialisty. 

Všechny nás zasahují různá 
omezení. Má to vliv i na vaši 
práci?

Pracovní setkávání všech 
zaměstnanců na agentuře je 
v současné době pozastaveno, 
snažíme se vzájemné setkává-
ní minimalizovat a pracovní 
záležitosti řešíme v nejužším 
pracovním kruhu, telefonicky, 
mailem. Někteří zaměstnanci 

mohou negativně vnímat již 
zmiňované testování. 

A co klienti? Jak oni zvládají 
nastavená opatření?

Téměř všichni klienti akcep-
tují používání roušek i v do-
mácím prostředí, těm, co ne-
považovali za nutnost použít 
roušku, jsme situaci objasni-
li a všechno pochopili. Je jim 
jasné, že jsme zdravotní ses-
try v první linii a je třeba se 
navzájem chránit. 

Doprovázíte klienty třeba na 
testy?

Na testy klienty nedoprová-
zíme, v případě potřeby jsme 
schopni klienta otestovat. 

V současné době se hodně 
mluví o očkování proti co-
vid-19. Radí se s vámi klien-
ti, jestli se nechat naočkovat 
a jak postupovat při regist-
raci? Pomůžou sestřičky tře-
ba s registrací k očkování?

Situace ohledně očkování je 
pro některé naše klienty vel-
mi nepřehledná, proto se rádi 
s námi poradí, obzvlášť po-
kud jsou sami, bez rodinných 
příslušníků. V tom případě 
jsou jim zdravotní sestry plně 
nápomocny. 

Je něco, co vás v současné 
době trápí a co vám naopak 
dělá radost? 

Byla bych velmi ráda, kdyby 
se náš tým rozrostl o další zdra-
votní sestry. Je nepříznivé, že 
pro nás není zcela čitelná otáz-
ka očkování našich zaměstnan-
ců, kteří jsou vystaveni nemo-
ci covid-19 každý den. Radost 
nám ale dělá řada pozitivních 
ohlasů od klientů na naši prá-
ci. Jsme rádi, že nás v průběhu 
pandemie mnoho lidí zásobuje 
rouškami a páskami na rouš-
ky. Obdrželi jsme finanční ob-
nos na nákup tonometru, vlh-
ké krytí na hojení ran. Velice 
dobrou spolupráci máme s po-
travinovou bankou, kterou za-
štiťuje církev Českobratrská. 
Ale v neposlední řadě by naše 
práce nebyla možná a tak 
kvalitní bez plně fungujícího 
týmu. Děkuji všem, kteří se na 
poskytované péči podílejí. 

Z D R A V Íl e d e n  2 0 2 1
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Adam Ernest: Záporáci jsou mé nejoblíbenější postavy
Zaujal ho boj o Činoherák a hned po studiích 
Adam Ernest do Ústí přijel a hraje tu divadlo. 
Diváci ho z televizních obrazovek znají třeba 
ze seriálu Mordparta, kde hrál po boku Jiřího 
Bartošky. Vedle herectví ho baví také sport 
a hudba. 
Gabriela Zlámalová

Jak jste se vlastně dostal 
k herectví? Bylo to vaše vys-
něné povolání?

Vlastně ne. Příležitost-
nou zkušenost s dramaťákem 
jsem měl, bavilo mě to, ale ve 
čtvrťáku na gymplu jsem viděl 
svoji budoucnost spíš v garáži 
s kapelou a vlašským salátem. 
Impuls k podání přihlášky na 
DAMU přišel od mojí bývalé 
přítelkyně. 

A jak jste se ocitl v Ústí nad 
Labem?

Činoherní studio bylo první 
divadlo, ve kterém jsem usilo-
val o práci. Oslovil jsem tedy 
tehdejšího šéfa Honzu Plouha-
ra, ten se na mě jel podívat do 
Disku a postupně jsme si, na-
štěstí, plácli. A jsem tu už od 
roku 2016.

Čím vás Činoherák nalákal?
Během mého studia na 

DAMU probíhala ona známá 
kauza – snaha místního es-
tablishmentu zničit Činoherák. 
To, s jakou vervou a energií za 
něj tehdejší osazenstvo bojo-
valo, mi hodně imponovalo. 

Ta průraznost připomínala 
punkovou kapelu. Byla to tedy 
určitá semknutost, vůle bojo-
vat za společnou věc, která do-
konale zapadá i do historické-
ho kontextu divadla.

A jak se vám tu hraje, jaké 
jsou Ústečané publikum?

Nutno říct, že já zatím moc 
jiných publik nepoznal, a tak 
to tedy můžu těžko srovnávat. 
Ale hraje se mi tu dobře. Po-
kud tedy přijdou diváci, což je 
stále lepší a lepší.

Najdete si i čas na poznává-
ní města?

Snažím se. Většinu volného 
času stráveného v Ústí nad La-
bem ale investuji spíše do po-
znávání okolní přírody. 

Poslední měsíce jsou pozna-
menány koronavirem. Co 
děláte, když nemůžete hrát 
nebo točit? 

Spolu s pár kolegy jsme na-
táčeli postapokalyptický ho-
memade seriál, který se 
jmenuje Tady zatím 
dobrý. Každé tři 
dny jsme na 
sociálních 
sítích 
zveřej-
nili je-
den 
díl, 
vše 
vzni-
kalo 
na dálku 
s materiá-
lem, jaký byl 
k dispozici. Točili 
jsme na telefony, scé-
nář řešili konferenčními ho-
vory… Poslední díl ale máme 
stále v šuplíku, protože s po-
volením karantény se život 
v divadle rozjel více než na-
plno. Rozhodně ale chystáme 
i promítání všech dílů v rámci 
off-programu divadla.

Na co byste nás pozval do 
Činoherního studia v nové 
sezoně?

No úplně na všechno od za-
čátku až do konce.

Co máte raději? Divadlo 
nebo natáčení?

Musím říct, že poslední 
dobou mám blíž k natáčení. 
Možná to ale souvisí se zkuše-
nostmi, kterých v téhle disci-
plíně nemám mnoho, a tedy 
nepoznané více láká.

A co film nebo seriál? Točíte 
nějaký?

Loni jsem dotočil seriál Čes-
ké televize Kukačky o záměně 
novorozeňat v porodnici, je to 
na motivy reálné kauzy, a teď 
ho každý pátek můžete vidět 
na obrazovkách. A na podzim 
jsem točil seriál Hvězdy nad 
hlavou.  

Televizní diváci vás mohli 
zaznamenat v roli Michala 
v seriálu Mordparta po boku 
Jiřího Bartošky. Jak se vám 

ta role hrála a jak se vám 
hrálo s takovou hereckou 
osobností?

Potkat se na place s Jiřím 
Bartoškou pro mě byla 

skvělá zkušenost. Mordpar-
ta byla mým prvním kontak-
tem s větší rolí než pouze epi-
zodní, a tedy byla přítomnost 

ostříleného matadora 
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Adam Ernest: Záporáci jsou mé nejoblíbenější postavy
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barva: červená 

jídlo: steak 

hudba: hudba

oblíbené číslo: 4

politik: Václav Havel

M O J E  N E J

příjemnou oporou. Vzpomí-
nám rád, a to nejen z toho 
důvodu, že postavy, jakou byl 
i seriálový Michal – tedy zá-
poráci, jejichž konání je způ-
sobeno pnutím osudu, kte-
rý nemohli ovlivnit, jsou mé 
nejoblíbenější.

Přemýšlel jste někdy o tom, 
co byste dělal, kdybyste ne-
byl herec?

Hrozně by mě lákala řemes-
la. Kovařina, truhlařina. Pak 
jsem taky dlouho snil o tom, 
že bych byl rybář v Dánsku. 
Nebo dřevorubec v Kanadě. 
Nebo bača na Slovensku se 
stádem ovcí nebo bych dělal 
lodního kapitána. Jezdit po 
světě s kapelou, bydlet v ma-
ringotce u oceánu. Taky jsem 
dlouho chtěl být provozovatel 

výčepu. Těžko říct.

Četla jsem, že i hudba 
je zásadní část vaše-
ho života, přiblížíte 
nám, na čem právě 
pracujete?

Působím ve dvou 
dvoučlenných forma-
cích. Jedna se jmenu-

je Matka – s tou jsme 
před pár měsíci vydali EP 

Krzysztof Azninski, které je 
k dispozici na Spotify, Soun-
dCloudu a veškerých dalších 
platformách. Druhá pak Sebe 
– s tou právě pracujeme na 
debutové desce, přičemž je 
vydané EP a několik singlů 
a klipů. Další materiál byl vy-
puštěn v polovině loňského 
září – klip a píseň – Pocta Mi-
keovi T.

Jaké máte koníčky, co rád 
děláte ve volném čase?

Snažím se běhat se psem, 
cvičit, hodně číst a psát texty 
kapelám. Ale pak mám taky 
rád pivo a neformální poseze-
ní s přáteli…

Co zajímavého vás v nejbliž-
ší době čeká, nebo jste právě 
dokončil?

V době, kdy jsme dělali 
tento rozhovor, tak jsem byl 
právě na chalupě na Slapech 
s labelem Dayspeed music, 
pod který spadá Sebe. Z dílny 
jsme udělali hudební studio, 
na zahradě improvizovaný fo-
toateliér a během deseti dnů 
se tady vystřídají postupně 
všechny kapely, které zastu-
pujeme. Nahrávají se live se-
ssions, interpreti vzájemně 
coverují svoje písně, fotíme 
promo fotky…

se narodil 1. ledna 1993 v Praze. Po 
maturitě na gymnáziu nastoupil na 
DAMU. Během studia obdržel cenu 
Jiřího Adamíry od Nadace život umělce 
za mimořádné tvůrčí úspěchy během 
studia. Ihned po absolvování pražské 
DAMU nastoupil do angažmá v Čino-
herním studiu Ústí nad Labem, kde pů-
sobí dodnes. Televizní diváci ho mohli 
vidět například v seriálech Mordparta, 
Tátové na tahu nebo Kukačky. 

Adam Ernest
P R O F I L

Ve hře střekovského divadla Bratrstvo kočičí pracky si Adam uživá roli Štětináče. Foto: ARCHIV ČINOHERNÍ STUDIO
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Nový singl má už miliony streamů
Chlumec – Zpěvák David Deyl, 
který pochází z Chlumce, na za-
čátku roku vydal novou desku. 
Veškeré aktivity s tím spojené 
ale upozadila pandemie nového 
koronaviru.

Koncerty zastavil koronavir, 
co nyní děláte?

Na začátku roku jsem vydal 
páté studiové album s názvem 
Melodie mého srdce: Muzikál! 
Název napovídá, že se jedná 
o album, na kterém najdete ty 
nejkrásnější a nejzajímavější 
melodie ze světových muzikálů. 
Bohužel covid-19 to album zcela 
upozadil. Nebyl ani křest, a tak 
doufám, že se k němu vrátím 
a dva a půl roku práce zúročím. 

Takže zvládáte tuhle dobu po 
pracovní stránce? 

Využil jsem ji ke skládání 
a vymýšlení nových projektů. 

Výsledkem bude vydání autor-
ského alba v tomto roce a pak 
dva velké projekty. Jeden chari-
tativní a druhý pro celou rodinu. 
Víc zatím nemohu prozradit. 
Mám také radost z fanoušků ze 
Španělska a z Latinské Ameriky, 

kteří jsou úžasní. Díky nim můj 
singl Ahora bude mít na strea-
movací službě Spotify již 6 mili-
onů streamů. 

Mohou vás fanoušci někde on-
line vidět?

V online prostředí se samo-
zřejmě pohybuji. Například 
jsem byl hostem online koncer-
tu z jabloneckého divadla s ná-
zvem Láska kvete v kaž- 
dém věku! Zahrál jsem tam 
svůj aktuální singl Chytám se 
stébel a novinku s názvem Září-
cí tmou! 

A přání do roku 2021?
Chtěl bych fanouškům hlav-

ně poděkovat, že jsou stále se 
mnou, a popřát jim hodně zdra-
ví. A všem čtenářům Žít Ústí 
přeji vše nejlepší v roce 2021. Ať 
jsme zdraví a šťastní, protože si 
to už konečně zasloužíme.  dam

Potřetí překládají 
program akcí

Sportovní seriál Milada Tour odstartuje v březnu 
Chabařovice – Nový ročník spor-
tovního seriálu zahájí Winter 
Milada Run. Oblíbený zimní 
běh se uskuteční u jezera Mi-
lada v neděli 7. března. Vzhle-
dem k probíhajícím vládním 
nařízením se dočkají návštěv-
níci netradičního formátu zá-
vodu, který proběhne formou 
startů v několika vlnách. Závod 
tak bude možné uspořádat i za 
přísných hygienických podmí-
nek a opatření. I z těchto důvo-
dů byla omezena kapacita na 
400 běžců.

V květnu pokračuje seriál 
14. ročníkem Cyklozávodu Mila-
da, v červnu pak čeká sportovce 
již 5. ročník běžecké akce Mila-
da Run. U obou těchto akcí se 
předpokládá již klasický formát 
s hromadnými starty.

Všechny závody se konají 
v unikátním přírodním prostře-
dí jezera Milada. Hlavní trasy 
přivedou závodníky nejen do 

bezprostřední blízkosti vodní 
hladiny, ale také do míst, odkud 
je možné si užít pohled na Mila-
du v celé své kráse.

Milada Tour každoročně při-
spívá vybranému handicapo-
vanému sportovci i institucím 
finančním příspěvkem. V loň-
ském roce bylo předáno infekč-
nímu oddělení ústecké nemoc-
nice, pečovatelské službě v Ústí 
nad Labem a handicapovanému 

Ústí nad Labem – V ústeckém 
Domě kultury a Národním domě 
stále úspěšně „bojují“ s covidem 
a to jim podle ředitele Ivana Do-
stála umožňuje pracovat na vě-
cech, které při běžném provozu 
většinou musí počkat. „Malu-
jeme, natíráme a provádíme 
menší zednické práce a k tomu 
běžný úklid před domy. Probíhá 
kontrola v Letním kině a úpra-
vy v Národním domě. Nenudíme 
se,“ popisuje Ivan Dostál. Ředi-
tel uvádí, že vzhledem tomu, že 
za celou dobu pandemie mají 
pouze jednu nakaženou paní 
uklízečku, tak neklesají na my-
sli a věří, že se lidé brzo vrátí 
zpátky ke kultuře. „Bez návštěv-
níků kulturních akcí to není 
a nikdy nebude to pravé. Těšíme 
se na ně,“ říká Dostál. Situace je 
ale taková, že už potřetí překlá-
dají program. Akce z jara 2021 
na podzim 2021. Přesto doufají, 
že aspoň některé pořady by se 
mohly i na jaře uskutečnit.  dam

Činoherák připravuje premiéru a plánuje letní sezónu
Ústí nad Labem – V Činoherním 
studiu hrát nemohou a ješ-
tě asi dlouho nebudou. Proto 
natáčí a streamují. Naposle-
dy to byl záznam Konference 
ve Wannsee. Tuto nechvalně 
známou událost, na které se 
projednávalo konečné řešení 
židovské otázky, divadlo připo-
míná každoročně už od roku 
2008. Vždy ve formě insceno-
vaného čtení. 

„Ani letos jsme tradici ne-
porušili, ale kvůli pandemic-
kým opatřením jsme inscenaci 

7. 3.  4. ročník Winter Milada Run
8. 5.  14. ročník Cyklozávod Milada
5. 6.  5. ročník Milada Run
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sportovci Liboru Turkovi přes 
200 000 Kč. Letos mohou navíc 
účastníci pomáhat volbou dob-
rovolného příspěvku přímo v re-
gistraci.  gz

Filipa Nuckollse a Vladimí-
ra Čepka uvedli jako zvukový 
stream, který byl online pouze 
20. ledna, tedy přesně 79 let od 
události u berlínského jezera 
Wannsee,“ uvádí za Činoher-
ní studio Petr Kuneš a pokra-
čuje: „Na konci ledna jsme 
streamovali ještě inscenaci 
Bratrstvo kočičí pracky. V prů-
běhu února zveřejníme stream 
záznamu inscenace Antigo-
na. Jinak zkoušíme inscenaci 
Harila, ta by měla mít premi-
éru začátkem února, zatím se 

rozhodujeme, v jaké formě ji 
představíme divákům,“ vysvět-
luje. Ve stadiu plánování je 
podle Kuneše také letní sezó-
na, protože ta bude asi jediná 
možná. „Jsme připraveni hrát 
po celé léto a opět na různých 
místech Ústí a pod širým ne-
bem. Do konce této sezóny 
bychom měli ještě nazkoušet 
a odpremiérovat inscenace Na-
jal jsem si vraha a Severočeský 
western. A velké úsilí už teď 
věnujeme přípravám na jubi-
lejní 50. sezónu.“  dam

Hrál navzdory  
bombardování 
Dramatický 
příběh z konce 
druhé světové 
války se váže 
k nejnovějšímu 
daru do sbírek 
ústeckého muzea. 
V epicentru 
ničivého náletu na 
Ústí nad Labem 
přežilo v dubnu 
1945 jako zázrakem bez jediného 
škrábnutí pianino značky H. Raehse 
a rodině jeho zachránce sloužilo po další 
tři generace. „Dědeček se jmenoval 
Antonín Skořepa. Přišel s rodinou do 
Ústí z Prahy Kbel hned po skončení 
války v rámci znovuosídlení pohraničí 
českými obyvateli. Pracoval tady jako 
tramvajový průvodčí a chodil i pomáhat 
s odklízením trosek bombardováním 
poničených domů. Byl poměrně 
muzikální, a tak si přitom všiml pianina, 
které stálo na nestrženém zbytku 
podlahy v druhém poschodí pobořeného 
činžáku,“ přiblížila původ nástroje jeho 
dárkyně Miloslava Kučerová. Nálezci 
se podařilo s pomocí kolegů z odklízecí 
party dostat instrument bez větší 
újmy ze staticky narušených trosek 
domu. Je pravděpodobné, že narozdíl 
od pianina jeho původní majitel našel 
v troskách domu zkázu a řadil se 
k 512 potvrzeným obětem dubnových 
náletů. Nástroj po úspěšné záchraně 
putoval na Bukov do domku v ulici Ve 
Stromkách č.14 a o pár let později do 
domu v ulici Nedbalova č. 12.  dam

H I S T O R I C K É  O K É N K O



Sklo: praktický, funkční, odolný, bezpečný, variabilní a fascinující materiál, který se jako moderní stavební 
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využíváme také v oblasti instalací interiérových skel, která dodáváme na míru - od zaměření po instalaci. 

Váš nejbližší partner pro instalaci interiérových skel – sklárna AGC v Teplicích.

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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INZERCE

Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem je i v novém 
roce uzavřen z důvodu situace s Covid-19. Po 
dobu uzavření jsme nezaháleli a řadu věcí se 
nám podařilo udělat. Zčásti jsme vymalovali 
a zrekonstruovali náš divadelní sál, instalovali 
nové výukové obrazy, nápisy na schodiště, pořídili 
nové výukové prvky a i nové herní prvky do areálu 
před domem. Od poloviny ledna realizujeme 
on-line vědomostní soutěže vyhlášené MŠMT. 
V současné době se pilně připravujeme na letní 
činnost a již máme v nabídce 49 příměstských a 13 
pobytových táborů. Aktuální nabídka, bližší informace a přihlášení na www.ddmul.cz. 

NABÍDKA POBYTOVÝCH TÁBORŮ LÉTO 2021
LT s Přírodovědou Desná 2021 30.06.2021 - 09.07.2021 4 600 Kč 
GEOCACHING camp 2021 03.07.2021 - 16.07.2021 3 900 Kč 
Expedice Badatel 2021:  
STROJ ČASU   03.07.2021 - 16.07.2021  3 900 Kč 
Aerobic summer camp  10.07.2021 - 18.07.2021 4 999 Kč 
Indiánský LT R+D  11.07.2021 - 17.07.2021 2 400 Kč 
LT ŠPANĚLSKO 2021  16.07.2021 - 25.07.2021  7 200 Kč 
Mise : Greenwitch  17.07.2021 - 30.07.2021  3 400 Kč 
Klondyk 2021  31.07.2021 - 14.08.2021  4 100 Kč  
Barevná dílna  
Štědronín   01.08.2021 - 13.08.2021 5 550 Kč 
LT FANTOM  
DDM 2021   07.08.2021 - 21.08.2021  5 500 Kč 
ÚSTECKÉ BAMBINI  
- letní soustředění   08.08.2021 - 14.08.2021 4 500 Kč 
Útěk z Greenwitche  22.08.2021 - 29.08.2021 1 400 Kč 
LETNÍ TANEČNÍ TÁBOR DCM  
– DOKSY    22.08.2021 - 28.08.2021 3 950 Kč 

Tajenka: Citát, Publilius Syrus
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Novoroční „mapování“ 
zubrnických nadšenců

Máme za sebou novoroční 
putování a zmapování další-
ho úseku bývalé tratě Verneři-
ce–Lovečkovice. Celková délka 
tohoto úseku je 6,9 kilomet-
ru s kilometráží v Lovečkovi-
cích 10,9 km a ve Verneřicích 
16,8 km. Nultý kilometr byl od 
zahájení provozu v roce 1890 
ve Velkém Březně, díky tomu 
byla hlavní trať do padesátých 
let minulého století Velké Břez-
no – Verneřice. Od padesátých 
let byl považován za hlavní trať 
úsek Velké Březno – Úštěk až 
do konce provozu v roce 1978. 
Pozemky úseku Lovečkovi-
ce–Verneřice už nám nepatří 
a budou na nich vyvíjeny jiné 
aktivity, které s naším spolkem 
nemají už nic společného.

 Zubrnická museální železnice

Ježíškova vnoučata udělala radost

Propínací svetr, návštěva 
rodného města, knížka, setká-
ní se psími kamarády, krabice 
cukroví, mandaly, předplatné 
časopisu, výlet do botanické 

Karatisté dostali ocenění, i když nebyli na mistrovství
Závodníci ústeckého kara-

tistického klubu byli oceněni 
Cenou fair play Covid 2020 za 
cílenou úspěšnou přípravu na 
Mistrovství ČR. Bohužel, byli 
zastaveni karanténou, nebo 
pozitivními testy. I oni si tak 
zasloužili své ocenění, stej-
ně jako závodníci, kteří se na 
soutěž vypravili i pod hrozbou 
možné nákazy. Ocenění také 
obdržel trenér Petr Nechyba. 

 Josef Rajchert, 
Shotokan klub, Sport Union

Otužilci si zaplavali 
v jezeře Milada

Jsem rád, že jsem rozpoutal 
takovou otužileckou tsunami 
na Miladě. Hlavně mezi mla-
dými. Sešli jsme se na konci 
loňského roku. Celkem nás tak 
bylo asi 40.

 Jaroslav Puchta, Otužilci z Milady

První dálkově vytápěná budova 
v Československu 
Věděli jste, že budova dnešního ústeckého muzea byla 
dostavěna v roce 1876 a původně sloužila jako největší 
škola ve městě? To by asi nebylo tak zajímavé. Tahle 
stavba se ale zapsala do dějin. Stala se totiž první 
v Československu připojenou na dálkové vytápění. 
Kotelna zde začala fungovat v roce 1922. Parní síť 
následně začala vytápět i vedlejší divadlo, následně se 
připojila i Masarykova nemocnice a další budovy v okolí. 

Ústí mělo mrakodrap 
V letech 1930 až 1934 mělo Ústí nad Labem nejvyšší 
budovu v Československu. Byl jí dodnes stojící 
44 metrů vysoký administrativní palác Spolku pro 
chemickou a hutní výrobu. Desetipodlažní stavba byla 
v tehdejších parametrech označována jako mrakodrap, 
a to vůbec první v naší zemi. Budova oplývala 
technickými vymoženostmi, např. výtahem páternoster, 
kde jezdí kabiny stále dokola, a každého zajímá, co se 
stane, když nevystoupí. 

Spojení bezdrátovým telegrafem 
Věděli jste, že první úspěšný pokus o bezdrátové 
telegrafické spojení u nás se uskutečnil v roce 1903 
mezi Ústím a Teplicemi? Stalo se tak při zahájení 
Všeobecné německé hospodářské výstavy. Chybně je 
přitom často uváděno, že první bezdrátové telegrafické 
spojení se uskutečnilo v roce 1908 mezi Prahou 
a Karlovými Vary.  dam

V Í T E ,  Ž E 

zahrady nebo třeba láhev 
rumu. To byla letošní vá-
noční přání našich klientů. 
A i v této nelehké době tato 
přání vyslyšela Ježíškova 

vnoučata, a klientům tak udě-
lala velkou radost. Moc děku-
jeme všem, kteří se do pro-
jektu zapojili.

 Domov pro seniory Dobětice 
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1. 3. Chuderovská, Jahodová, Lidická, Na Pažitě, 
Nad Potokem, Petrovická, Pod Skalou, Široká, 
Třešňová, Zemědělská
2. 3. Bánov, 5. května, Bezinková, Božtěšická, 
Bukovská, Buzulucká, Do Vrchu, Javorová, 
Jedlová, Jílová, K Dubině, K Chatám, K Rybníku, 
K Vilám, K. H. Borovského, Kopretinová, Kostelní, 
Leknínová, Liliová, Lísková, Luční, Malé náměstí, 
Na Pláni, Na Svahu, Na Valech, Nové Aleje 
Oblouková, Osvoboditelů, Platanová, Polní, 
Skorotická, Slovanská, Svážná, Trnková, U Hřiště, 
U Pošty, Údolí, V Břízkách, V Lánech
3. 3. Štursova, Hynaisova, Bří Čapků, Kosmova, 
Rembrandtova, Holečkova, Slavíkova, V Podhájí, 
V Jámě, Klicperova, Nedbalova, Nezvalova
4. 3. Jožky Jabůrkové, Kpt. Jaroše, Kpt. Nálepky, 
Kosmonautů, Masarykova (mezi Dukelskými hrdiny 
a Štefánikovou), Návětrná, Sovova, Školní, Ve 
Stromkách, Vojnovičova, Všebořická (mezi Slunnou 
a Rondelem), Za Vozovnou, Baráčnická, Vinařská
8. 3. 17. listopadu, Dukelských hrdinů, Na 
Kohoutě, Masarykova (mezi Lipovou a Dukelských 
hrdinů), Zahradní
9. 3. Habrovická, Havířská, Hornické domy, 
K Zahrádkám, Ke Sběrnému Dvoru, Lipová, 
Plynárenská, Podhoří, Pod Vodojemem, Slunná, 
Spartakiádní, Tichá, U Garáží, V Závětří, 
Všebořická (mezi Lipovou a Slunnou)
10. 3. Cestička, Gočárova, Lesní cesta, Na 
Drahách, Na Okraji, Na Spálence, Na Stráni, 
Na Výrovce, U Koupaliště, V Osadě, V Přírodě, 
V Zátiší, Wolkerova
11. 3. Klíšská (mezi Hvězdou a Jateční), 
Střížovická, Štefánikova, Herbenova, Masarykova 
(mezi Štefánikovou a Londýnskou), Palachova, 
U Stadionu, V Zahrádkách, Pod Holoměří
15. 3. Alešova, Balbínova, Beethovenova, 
Bezručova, Berní, Bozděchova, Brožíkova, Růžový 
palouček, Sadová, Slavíčkova, Šaldova, Vilová 
ulička
16. 3. České mládeže, Hany Kvapilové, Na Popluží, 
Ostrčilova, Pasteurova, Resslova, Sládkova, 
Thomayerova, U Nemocnice, U Panského dvora
17. 3. Klíšská (mezi Jateční a Londýnskou), 
Mezidomí, Na Vlnovce, U Městských domů
18. 3. Beneše Lounského, Boženy Němcové, Černá 
cesta, Dostojevského, Hrbovická, Husitská cesta, 
Chabařovická, Jateční, Jiráskova, K Vavřinečku, 
Kekulova, Komenského, Konečná, Mahenova, 

Majakovského, Marxova, náměstí Prokopa 
Velikého, Na Luhách, Na Nivách, Na Vantrokách, 
Okresní silnice, Palackého, Pětidomí, Prostřední, 
Průmyslová, Řeháčkova, Sklářská, Školní náměstí, 
Škroupova, Textilní, Tovární, U Jeslí, U Kolejí, 
U Lanovky, U Vlečky, ulice Práce, Za Válcovnou
22. 3. Emy Destinové, Hornická, Koněvova, Na 
Ladech, Na Spádu, Na Výsluní, Stará
23. 3. Červený vrch, Králova výšina, Presslova, 
Sienkiewiczova, Údolní, V Kutišti, V Lukách, 
V Pískovně, Ve Strži, Bělehradská (mezi Hilarovou 
a Malátovou), SNP, Veleslavínova
24. 3. Elišky Krásnohorské (mezi Hoření 
a Malátovou), Hanzlíčkova, Hilarova, Hilbertova, 
Hollarova, Hoření, Ivana Olbrachta, Malátova, 
Mošnova, Lizstova, Obránců míru, Ondříčkova,  
Pod Školou, Stříbrnické nivy, Ve Smyčce, Ženíškova
25. 3. Bělehradská (mezi Hilarovou a Velkou 
Hradební), Bratislavská, Brněnská, Dlouhá, 
Důlce, Dvořákova, Elišky Krásnohorské (mezi 
Bělehradskou a Hoření), Horova, Hrnčířská, 
Lidické náměstí, Londýnská, Masarykova (mezi 
Londýnskou a Revoluční), Mírové náměstí, Na 
Schodech, Prokopa Diviše, Revoluční (od Mírového 
náměstí k Masarykova)
29. 3. Bílinská, Fabiána Pulíře, Fibichova, 
Hradiště, Malá Hradební, Moskevská, Na Vyhlídce, 
Pařížská, Předmostí, Revoluční (od Masarykova 
směrem do Předlic), Rooseveltova, Solní 
stezka, Stroupežnického, Střelecká, Špitálské 
náměstí, U České besedy, U Chemičky, U Nádraží, 
Vaníčkova, Velká Hradební, Winstona Churchilla, 
Zámečnická, Žižkova a celé Hostovice : Arbesova, 
Hospodářská, Hostovická, K Cízovi, Ke Hřišti, Ke 
Kovářovi, Na Úpadě, Na Větruši, Na Výhledech, 
Pod Svahem, Rozmezí, Sokratova, Sousedská, 
V Besídkách, Ve Štěpnici
30. 3. Brzákova, Čajkovského, Dětská, Goethova, 
Jachtařů, K Prameni, K Přejezdu, Kruhová, 
Mařákova, Mozartova, Myslivečkova, Nebeské 
schůdky, Olympijských vítězů, Pavla Stránského, 
Pod Vrchem, Pod Vrkočem, Potoční, Pražská, 
Rybova, Skalní, Spojka, Vaňovská, Veslařů,  
Ve Stráni
31. 3. Děčínská (jen k ulici K Loděnici), 
Hviezdoslavova, Mánesova, Národního odboje, 
Rybářská, Varšavská (od Národního odboje 
k Mariánskému mostu), Zeyerova, Žukovova, 
K Loděnici, Farská Louka
1. 4. Kamenná, Nová

6. 4. Bří Mrštíků, Českých bratří, Jeseninova, 
Kojetická, Poděbradova, Poslední cesta, 
Rubensova, Škrétova, Truhlářova, U Krematoria
7. 4. Do Kopečka, Dykova, Kubelíkova, Marie 
Hubnerové, Matěje Kopeckého, Na Hřebence,  
Na Rozhledu, Na Zákrutu, Novosedlické náměstí, 
Novoveská, Stoupačka, Švabinského, U Lesa, 
V Třešňové aleji
8. 4. Kozinova, Kramoly, Na Pile, Pionýrů, Raisova, 
Střekovské nábřeží, Sukova, Těšínská, Tomáše ze 
Štítného, Třebízského, U Stanice, Varšavská (mezi 
Národního odboje a Žukovovou), Železničářská
12. 4. Barrandova, Dobrovského, Karla IV., 
Kollárova, Máchova, Kořenského, Myslbekova, 
Purkyňova, Puškinova, Riegrova, Rozkošná, 
Šafaříkovo náměstí, V Zeleni
13. 4. Ke Hradu, Ovčácká cesta, Sokolská, Tolstého
14. 4. Březová, Jasanová, Koperníkova, 
Litoměřická, Malířský koutek, Na Čihadle,  
Na Zacházce, Průchodní, Slunečná, Svatojiřská, 
Topolová, Tizianova, U Řeky, V Ohybu
15. 4. Azalková, Doerellova, Hvozdíková, 
Jabloňová, Jetelová, Karafiátová, Kladenská, 
Kolmá, Lázeňská, Malá, Marušky Kudeříkové, 
Mečíková, Na Rybárně, Pod Ostrým, Pod 
Rezervací, Průjezdní, Rodinova, Sebuzínská  
(mezi Slunečnou a Jitřní), Šeříková, U Lesíka, 
U Ráje, Vodárenská, Wagnerova, Zelené údolí, 
Zlatá stezka (mezi Slunečnou a Jitřní)
19. 4. Bedlová, Broskvoňová, Jasmínová, 
Jedličkova, Jitřní, Karla Maye, K Srdíčku, Ke 
Studánce, Lermontova, Pod Tratí, Rozcestí, Říční, 
Sebuzínská (mezi Jitřní a Karla Maye), Skupova, 
Šikmá, U Kapličky, U Potoka, U Točny, U viaduktu, 
V Průčelí, Zlatá stezka (mezi Jitřní a točnou MHD)
20. 4. Sebuzín
21. 4. Církvice
22. 4. 28. října, K Zátoce, Labská, Mezistanice, 
U Stodol, Vítězná
26. 4. Chotkova, Jana Želivského, Květinová, 
K Zámku, Pod Hradištěm, Pod Lesem, Sokolovská, 
Stezka, Svatojakubská, Za Tratí, Zelinářská
27. 4. Budov, Olešnice a Olšinky, Podlesí, Děčínská 
(od ČOV), Vítězná (Olšinky)
28. 4. Kojetice, Nová Ves
29. 4. Ke Kopečku, Kočkovská, Lužická, Průchozí, 
Severní, Slepá, Úzká cesta, V Úvozu
3. 5. Meruňková, Ořechová, Ovocná, Švestková, 

Višňová, Stavbařů
4. 5. Burianova, Herecká, Maková, Marvanova, 
Šípková, Voskovcova, Werichova, Zvonková
5. 5. Jana Zajíce, V Klidu, Větrná
6. 5. Gagarinova, Glennova, Oblá, Svojsíkova
10. 5. Ladova, Pod Parkem, Muchova, Sociální 
péče
11. 5. Jizerská, Šumavská, Orlická
12. 5. Br. Veverků, Na Louži, Pincova, Pod Hůrkou, 
Stříbrnická, Ve Strouze, V Rokli, Na Návsi,  
Na Vrstevnici
13. 5. Brandtova, Ježkova, Poláčkova
17. 5. Krajní, Nad Točnou, Oty Pavla, Pod 
Rozhlednou, Šrámková
18. 5. Kmochova, Nad Březnem, Rabasova
19. 5. J. Plachty
20. 5. Hlavní, Horní, K Haldě, Strážná, U Fary, 
Vodařská, Žitná
24. 5. Na Skalce, Peškova, Picassova
2. 5. Ryjická, Sibiřská
26. 5. Akátová, Dubová, Hluboká, Květinová, Na 
Výšině, Pod Úvozem, Sportovní, Zelená, Tři Kříže
27. 5. Jánského, Májová, Milešovská, Opletalova, 
Studentská, Turistická, U Radnice, Národní, 
Mlýnská, Seifertova, U Tonasa, Veslařská, 
V Ústraní, Železná
31. 5. Čechova, Ke Třem křížům, Obvodová, 
Rozcestí
1. 6. Neštěmická (sídliště Pod Vyhlídkou), 
Keplerova, Na Rybníčku, Na Sklípku, U Pivovarské 
zahrady
2. 6. l. máje, Čelakovského, Družstevní, Erbenova, 
Husova, Hřbitovní, K Mlýništi, Karolíny Světlé, 
Krátká, Na Vinici, Podmokelská, Příkopy, 
U Potůčku, U Studánky, V Doubravě
3. 6. Matiční, Na Břehu, Postranní, Růžová, 
Svádovská, Nový svět, Pekařská, Plavecká
7. 6. Anežky České, Dr. Horákové, Janáčkova, 
Jungmannova
8. 6. Dvojdomí, Neštěmická 1 a 3, Přemyslovců, 
Žežická
9. 6. 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

Na ústeckém ma-
gistrátu fungují od 
ledna Virtuální kio-
sek a On-line lístek. 
Jde o nové možnos-
ti on-line objednání 
na přepážky úřadu.

Mobilní aplika-
ce by měla zrych-
lit odbavení lidí 
na úřadě a zmírnit 
fronty, ve kterých 
by se mohli naka-
zit. Lidé si díky ní 
mohou zařídit on- 
line pořadový lís-
tek. Dostupná je 
zdarma na internetových strán-
kách magistrátu. 

Podatelnu dočasně 
nahradí sběrný box

Sběrný box na dokumenty 
klientů ústeckého magistrátu 
je nově umís-
těn u vstupu do 
budovy. Občané 
díky tomu mo-
hou vyřídit ne-
zbytnou agendu. 
Doporučeným 
způsobem komu-
nikace zůstává 
elektronická podatelna: poda-
telna.magistrat@mag-ul.cz, 
případně telefonický kontakt či 
datová schránka. „Prosíme ve-
řejnost, aby v maximální mož-
né míře využívala bezkontaktní 
formy komunikace a aby obča-
né zvážili nutnost návštěvy úřa-
du,“ uvádí tajemník magistrátu 
Miloš Studenovský.  dam

On-line lístek usnadňuje  
návštěvu magistrátu

Pracovníci informačního 
střediska budou k zastižení 
na telefonních číslech 475 271 
700 nebo 475 271 871, případ-
ně na e-mailu: info.stredisko@
mag-ul.cz. Ve výjimečných pří-
padech (např. vrácení vstu-
penek na kulturní představe-
ní, vyzvednutí zboží z e-shopu 
nebo vyzvednutí výhry) a po 
předchozí domluvě bude k dis-
pozici výdejní okénko.  dam

Informační středisko 
zůstává uzavřeno

„Klientům přiná-
ší i možnosti, jaký-
mi jsou sledování 
pořadí ve frontě, 
zaslání informace 
o vyvolání přímo do 
mobilního zařízení 
a také možnost po-
zdržet své vyvolání, 
pokud klient potře-
buje řešit jiné zá-
ležitosti a zároveň 
nechce přijít o své 
místo ve frontě,“ 
vysvětluje výhody 
mluvčí magistrátu 
Romana Macová. 

Město do nové aplikace inves-
tovalo 100 tisíc korun.  gz
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PALIVOVÉ DŘEVO
ŘEZANÉ A ŠTÍPANÉ

POKÁCÍME BEZPEČNĚ VÁŠ STROM
A DŘEVO OD VÁS VYKOUPÍME
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Nebezpečný odpad se sváží jednou za pololetí 
na označených zastávkách. Na vývěsce 
zastávek budou uvedeny časy příjezdu 
svozového vozidla. Odpad je nutno předat 
osobně zodpovědnému pracovníkovi.
30. 3. Klíše: U Koupaliště 15.00–15.20, 
Alešova 15.30–15.50, Bukov: Bratří Čapků 
16.00–16.20, Všebořice: Lipová  
16.25–16.45, Božtěšice: Petrovická 
16.55–17.15, Skorotice: Dukelských 
Hrdinů 17.20–17.40, Habrovice: 
restaurace U Švejka 17.50–18.10, 
Skřivánek: Hoření, roh s ulicí Ženíškovou 
18.20–18.40, město--centrum – Vaňov – 
Hostovice – Skřivánek
13. 4. Město-centrum: Růžový palouček 
15.00–15.20; Dlouhá 15.30–15.50, 
Vaňov: Pražská 16.00–16.20, Hostovice: 
Hospodářská, u restaurace 16.30–16.50, 
Skřivánek: Hornická, parkoviště u věžáků 
17.00–17.20.
27. 4. Střekov: Žukovova, u pošty  
15.00–15.20, Brná: Sebuzínská u ul. 
Mečíkové 15.30–15.50, Církvice: náves 
16.00–16.20, Sebuzín: Sebuzínská, 
st. MHD 16.25–16.45, Střekov: 
Novosedlické náměstí 16.55–17.15, Nová 
Ves: točna MHD 17.20–17.40, Kojetice: 
točna MHD 17.45–18.05, Olšinky: Vítězná, 
u potravin 18.15–18.35, Svádov: Vítězná, 
u Štrympla 18.40–19.00
11. 5. Stříbrníky: Jizerská 16.40–17.00, 
Severní Terasa: Gagarinova na parkovišti 
17.10–17.30

13. 4. Stříbrníky: Na Louži  
17.25–17.45, Dobětice: Rabasova  
17.50–18.10 Šrámkova 18.15–18.35
11. 5. 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

RITA 
Fena, plemeno německý 
ovčák, barva vlkošedá, 
výška 50 cm, stáří 
10 let. Rita je přátelské 
povahy, má ráda děti, 

a i když je to už psí babička, ráda 
chodí na dlouhé procházky. Byla 
zvyklá žít u domku se zahrádkou. 
Ritu umístila její majitelka do útulku, 
protože jí neustále utíkala ze 
zahrádky.

DORKA 
Kočka, barva černá, 
pár bílých chloupků na 
prsou, stáří 5 měsíců. 
Dorka je hodná a milá 
kočička.

NELSON 
Pes, žíhaný kříženec 
s bílou náprsenkou 
a prstíky, výška 50 cm, 
stáří 2 roky. Nelson byl 
již adoptován novým 

majitelem z našeho útulku, ale nyní 
byl vrácen s tím, že již dále se o něj 
nemohou postarat. Nelson je milý 
a přátelský pes, má mírnou povahu 
a je zvyklý žít v bytě, kde je čistotný. 
Má rád i děti. Snad bude mít štěstí 
a najde brzo nový domov.

ONDRA 
Kocour, barva 
mourovaná s bílou 
náprsenkou, stáří 4 
měsíce. Ondra je přítulný 
a rozpustilý kocourek.

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

Vaky pro svoz se budou vydávat od 15. do 19. března od 8.00 do 17.30 ve sběrném dvoře v Krásném 
Březně. Svoz vaků naplněných odpady probíhá vždy v týdnu od uvedeného data. 
od 29. 3. Božtěšice, Bukov, Habrovice, Klíše, Skorotice, Strážky, Všebořice
od 5. 4. Hostovice, Předlice, město-centrum, Skřivánek, Vaňov
od 12. 4. Střekov, Kojetice, Nová Ves, Budov, Olešnice
od 19. 4. Brná, Sebuzín, Církvice, Svádov, Olšinky
od 26. 4. Severní Terasa, Dobětice 
od 3. 5. Mojžíš, 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

Camping S’Abanell je kemp (camp) s dlouholetou tradicí, plný 
vzrostlých stromů poskytujících stín a chládek v parných letních dnech. 
Kemp se nachází přímo u písčité pláže a městské promenády, lemující celé 
letovisko Blanes. Stanový tábor CK UNITOUR leží pouhých 250 metrů 
od pláže. Kemp pořádá animační programy, sportovní vyžití (dětský 
bazén, volejbal, fotbal, basketbal) – sportovní hřiště se nacházejí ihned 
vedle naší kempové pozice. Sociální zařízení je vzdálené cca 30 metrů.
Ubytování: zařízené stany 4/lůžkové rodinné stany MALLORCA SUPER postavené na dřevěných 
podlážkách ve stínu pod stromy a zelení. Každý stan má 2x 2/lůžkovou ložnici. Spí se na pohodlných 
molitanových matracích. SEBOU VLASTNÍ POLŠTÁŘEK, DEKU (nebo spacák) A PROSTĚRADLO. Ve 
stanové předsíni je k dispozici závěsná polička, kapsář na osobní věci a zahradní plastový nábytek. 
Stany jsou osvětlené a mají zavedený elektrický proud. Ve společném hospodářském stanu jsou 
klientům k dispozici lednice a rychlovarné konvice.
SLUŽBY CAMPINGU S´ABANELL
» recepce, směnárna, poštovní služby
» bazén
» animační programy (1. 7. - 30. 8.)
» denní a noční bar
» sociální zařízení (teplá voda po celý den)
» bezpečnostní schránky
» sportovní hřiště (fotbal, basketbal, volejbal)
» automatické pračky a sušička
» WIFI připojení (cca 18 €/týden)

CENA ZAHRNUJE:
* pedagogický dozor
* luxusní autobusová doprava
* 7x ubytování ve stanu
* 7x plná penze vč. pitného režimu
* služby personálu CK
* spotřeba el. energie, teplé a studené vody
* pojištění proti úpadku CK a pobytovou taxu

CENA NEZAHRNUJE:
* zdravotní pojištění
Kontakt:
Tomáš Svoboda 
Telefon  774 784 840
E-mail dcm@ddmul.cz
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Máte potíže s karpálním tunelem?

Využijte výhody endoskopické operace:

Rychlejší zhojení operované ruky

Výrazně kratší pracovní neschopnost 
než u běžné metody

Žádné znehybnění ruky po zákroku

Časné zapojení ruky do běžných činností

Klient hradí cenu za endoskopický nůž 6 000 Kč

EUC Klinika Ústí nad Labem 

Oddělení jednodenní chirurgie

Masarykova 2000/92

      477 102 100
      jednodenka.usti@eucklinika.cz v naší péči I euc.cz

Inzerce koronavirus (ŽítÚstí).indd   1 11.01.2021   21:59:59
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NADAČNÍ FOND FK TEPLICE VZNIKL ZA ÚČELEM 
POMÁHAT LIDEM, KTEŘÍ NEMĚLI V ŽIVOTĚ MNOHO ŠTĚSTÍ 

A NAŠI POMOC POTŘEBUJÍ. 

NADAČNÍ FOND FK TEPLICE BYL ZALOŽEN 
POD HLAVIČKOU FK TEPLICE A.S. A NAVAZUJE 

NA FILOZOFII CELÉHO KLUBU, VE KTERÉ 
JE SOCIÁLNÍ ODPJE SOCIÁLNÍ ODPOVĚDNOST VELMI ZAKOŘENĚNÁ.

PŘISPĚT MŮŽETE I VY NA TRANSPARENTNÍ ÚČET: 
293310060/0300 VEDENÝ U ČSOB


