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Specialista, který 
chtěl být lékařem
STRANY 8–9

Trolejbusy za půl miliardy brzy 
mohou brázdit ulice města
STRANA 5

Třetina lidí, ke kterým vyjíždějí 
záchranáři, má covid-19
STRANA 7

Zprávy Zdraví 
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Máte potíže s karpálním tunelem?

Hledáte ambulanci, která poskytuje komplexní ortopedickou péči - diagnostiku 
a terapii ortopedických onemocnění?

Pak jsme právě pro vás otevřeli dvě nové ortopedické ambulance:

EUC Klinika Ústí nad Labem 

Masarykova 2000/92

477 102 100
recepce.ustinadlabem@eucklinika.cz

v naší péči I euc.cz

EUC Klinika Ústí nad Labem s.r.o. posiluje svůj ortopedický tým

Trápí vás nemoci pohybového aparátu a páteře, jako jsou degenerativní změny kloubů, 
onemocnění šlach nebo různé kloubní a svalové bolesti?

Potřebujete ošetřit poúrazové stavy pohybového aparátu? 

MUDr. Pavel Vincenc
Po:  15:00–18:00
Út:  7:00–11:30, 12:00–14:00
St:  7:00–11:30, 12:00–14:00
Pá:  7:00–11:30, 12:00–13:30
MUDr. Pavel Novák
Út: 15:30–17:30

Objednat se můžete osobně na recepci, on-line nebo telefonicky: 
477 102 100, 477 102 101, 477 102 111, 477 102 117.

RYCHLÉ TERMÍNY OBJEDNÁNÍ
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Nejhezčí rozhledna na severu 
Trápí vás dlouhá chvíle? Tak si udělejte 
svačinu, vezměte si termosku s čajem, 
teple se oblékněte a užijte si výstup 
na Jedlovou horu s krásnou rozhled-
nou. Víme, že to je trochu dál, ale není 
od věci se v téhle době pořádně vyluf-
tovat. Rozhlednu najdete na již zmiňo-
vaném druhém největším vrcholu v dě-
čínském okrese. Leží 7 km jihozápadně 
od Varnsdorfu a 2 km jihozápadně od centra Jiřetína. Hora má nadmořskou výšku 
776 m n. m. Na vrchol Jedlové vás zavede zelená a červená turistická značka z Ji-
řetína pod Jedlovou. Asfaltová cesta vás postupně náročnějším stoupáním dovede 
k vrcholu. Samotná cesta nahoru vám nabídne řadu krásných výhledů, zejména na 
Lužické hory. I když se nemůžete podívat až nahoru, můžete si pořídit hezké pano-
ramatické fotografie.

Do skály vytesané příkopy 
Milovníci historie i přírody ocení výlet na zříce-
ninu hradu Kyšperk. Dostanete se k ní z měst-
ské části Krupky-Unčína po modré turistické 
značce. Zaparkovat můžete v ulici 5. května. 
Lesní cesta se středně náročným stoupáním 
se dá za sucha projet s terénním kočárkem, se 
kterým se s opatrností dostanete po užší ces-
tě až na nádvoří zříceniny. Na místě najdete 
zbytky jádra hradu i podzemní prostory obytné věže. Nechybí ani obvodové hrad-
by. Zaujmou i do skály vytesané příkopy. Jedná se o kulturní památku České re-
publiky.

T I P Y  N A  V Ý L E T

Nová naučná stezka na Supí vrch 
Ani ne dva roky je ote-
vřená nová nauč-
ná stezka na Teplic-
ku, která vede na Supí 
vrch ve Lbíně u Bžan. 
Není příliš známý, na 
mnohých mapách ho 
ani nenajdete. Dle 
místních ochránců pří-
rody je ale lokalita 
krajinářsky i přírodně velmi cenná. Zejména díky zachovanému biotopu skalní stepi, 
na kterém je dosud známo 22 ohrožených druhů vyšších rostlin. Na vrcholu se mů-
žete kochat netradičním pohledem na část Českého středohoří kolem nejvyšší hory 
Milešovky a údolí řeky Bíliny. Na naučnou stezku Supí vrch se dostanete od auto-
busové zastávky Bžany, Lbín. 

Divočina kousek od Ústí 
Jen několik kilometrů od Ústí nad Labem najde-
te romantickou Vlčí rokli mezi Budovem a Svá-
dovem. Návštěvníky sem táhne divoká příroda, 
a hlavně Budovský vodopád. Bohužel mu v létě 
chybí větší průchod vody. Navštěvován je proto 
zejména v zimě, kdy se promění v ledopád. Hez-
ký pohled je na něj díky většímu průtoku během 
dešťů či v období tání. Pokud ale nepotřebujete fotku vodopádu na sociální sítě, 
vyrazit tam můžete v podstatě kdykoliv. Na místo se dostanete autobusem MHD 
číslo 13 z Olšinek. Následně se po turistické značce vydáte do obce Budov. Z obce 
pak po modré značce vyrazíte přímo k vodopádu. 
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Generálka se zase odkládá
Ústí nad Labem – Plánovaná 
oprava mostu Dr. Edvarda Be-
neše se posouvá. Měla začít 
už loni a hotovo mělo být do 
konce roku letošního. Termín 
oprav se ale posune zřejmě až 
na rok 2022 nebo 2023. Ústec-
ký kraj jako vlastník a inves-
tor stále nemá stavební po-
volení a na projektu se stále 
pracuje. 

Kvůli pandemii koronaviru 
se zpozdilo vyhlášení dotací 
Integrovaného regionálního 
operačního programu. Dotace 
by měly opravu z velké části 
financovat. Podle krajského 
radního pro investice a ma-
jetek Tomáše Riegera se to 
bez dotace neobejde, moh-
la by pokrýt až 85 procent 
rekonstrukce. 

„Technologicky téměř do-
jde k tomu, že se postaví 
most nový. Zvednou se ko-
vové mostní oblouky, kte-
ré se zpevní, pak se odstra-
ní konstrukce mostovky se 
silnicí. Po opravě, či výměně 
se položí zpět, udělá se nová 
silnice a na své místo se vrátí 

oblouky. Z původního moc 
nezůstane, i když vzhled zů-
stane stejný,“ dodal Rieger. 
Nově bude na mostě osvět-
lení a prostor pro truhlíky 
s květinami.

Městu se další posunu-
tí oprav nelíbí. Na generální 
opravu mostu se už připravu-
je. Ústecký dopravní podnik 
už loni koupil parciální tro-
lejbusy, aby byla zajištěna do-
pravní obslužnost. Kvůli hava-
rijnímu stavu mostu po něm 
nesmí jezdit najednou oběma 
směry vozidla městské hro-
madné dopravy a jejich vjezd 
řídí semafory. Oprava důležité 
spojnice Střekova se zbytkem 
města měla stát 440 milionů 
korun.  gz

ú n o r  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 31.3.2021.
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Petra Čechráková 
44 let, prodavačka 
Je to hrozné. Je to 
vzpomínka na dobu, 
kdy bylo Ústí nad 

Labem významné a bohaté město. 
I když na most si tehdy půjčilo značné 
peníze, které po druhé světové válce 
už nikdy nezaplatilo. 

Petr Zajíček 
35 let, provozní 
elektrikář 
Most beru jako krásnou 
technickou památku. 

Vím, že se debatovalo i o tom, že by 
zde mohl stát nový most. To by byla 
obrovská škoda. Odložení opravy 
nechápu. Pandemie by ji zastavit podle 
mě rozhodně neměla. 

Alena Krůtová  
53 let, obchodnice 
Musím říct, že mě to 
nepřekvapuje. Všechny 
opravy se odsouvají. 

Města asi nemají finance, protože 
se vše vydává do změn, které v této 
době vyhlašuje vláda. A že jich je. 
Něco vyhlásí, vzápětí to změní, to vše 
stojí hodně peněz.

Vladimír Cettl 
46 let, fotograf  
Prioritně – most 
Dr. Edvarda Beneše 
je technicky unikátní, 

kulturně významné a v neposlední 
řadě krásné mostní dílo. Byla doba, 
kdy se diskutovalo, že by jej mohl 
nahradit jiný nový most. To bych bral 
za velkou prohru a ztrátu. Odklad 
opravy asi nikoho netěší, ale v kon-
textu rozpočtových změn to chápu. 

Anna Šretrová 
62 let, důchodkyně 
Oprava mostu by se 
opravdu stále odklá-
dat neměla. Určitě 

je to potřeba. Chápu, že je v Ústí 
hodně míst, která stojí za opravu, 
ale most by měl být na předních 
místech. 

Zdeněk Lhoták 
62 let, důchodce 
Na konci druhé svě-
tové války zažil most 
tragickou událost. Je 

to jedno z míst, kudy prošly dějiny. 
Je mi líto, že se do mostu vůbec 
neinvestuje. 

Co říkáte na to, že oprava „Benešáku“ se posouvá?

A N K E T A
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V areálu nemocnice 
zaparkujete zdarma

Bývalou ubytovnu město neprodalo
Krásné Březno – O bývalou uby-
tovnu v Čelakovského ulici 
v Krásném Březně projevila zá-
jem firma 2P Investmensts, kte-
rá za ni městu nabídla 6,5 mili-
onu korun. Dům chtěli majitelé 
firmy do dvou let zrekonstruo-
vat a 32 bytů pronajímat. 

Vedení města nabídku odmí-
tlo, chce tu s pomocí státní do-
tace vybudovat byty zčásti pro 
seniory a zčásti pro zaměstnan-
ce města. Rekonstrukce by měla 

stát 32 milionů korun. Prodej 
v tuto chvíli nedoporučila ani 
majetková komise a přísluš-
né odbory magistrátu. Budovu 
město v roce 2013 koupilo za 
6 milionů korun. 

Mluvčí magistrátu Romana 
Macová sděluje, že pokud by se 
plán města podařilo uskuteč-
nit, vzniklo by tam 16 sociálních 
bytů pro seniory a 17 dostup-
ných bytů určených pro lidi, kte-
ří budou pracovat v městských 

organizacích nebo u městské 
policie. Pokud by město se žá-
dostí neuspělo, dohodli se radní, 
že se k nabídce firmy 2P Investe-
ments vrátí. Za projekt a doku-
menty ke stavebnímu povolení 
rekonstrukce město už zaplatilo 
více než 600 tisíc korun.

Místní chtějí nechat dům 
zbourat, ale to je až poslední 
možné řešení. Podle odhadu ma-
gistrátu by demolice stála více 
než 8,5 milionu korun.  gz

Ústí nad Labem – V koalici ve vede-
ní města je nově hnutí PRO! Ústí. Získalo 
v radě města tři místa. Do křesla náměst-
ka primátora se po téměř šesti letech 
vrátil Martin Hausenblas.

Co očekáváte od vstupu do vede-
ní města?
Hnutí PRO! Ústí získalo od voličů vý-
znamný mandát. Bohužel jsme jej nemoh-
li využít k realizaci potřebných projektů 

ve městě. Po patu, který vznikl rozpa-
dem koalice, jsme zvažovali, zda do vede-
ní města vstoupit, ač se jedná jen o po-
lovinu volebního období. Nakonec jsme 
s kolegy dohodli seznam projektů, kte-
ré budeme prosazovat společně s koalič-
ními partnery. Přínos těchto projektů pro 
kvalitu života ve městě je tak značný, že 
jsme na spolupráci kývli. 

Co byste chtěl jako náměstek prosazo-
vat a co jako první věc chcete udělat?
Rozjeli jsme ihned práce na vytvoření 
městského bulváru v ulici Pařížská, práce 
na založení Kanceláře architektury měs-
ta, autobusové linky na Miladu, Střekov-
ského nábřeží, dále se jedná o řadu re-
konstrukcí a dalších kroků. Ten seznam je 
opravdu dlouhý. 

Podporujete znovuzavedení poplatku 
za odpad. Není to nefér nyní, v době 

koronaviru, kdy lidé obracejí každou 
korunu?
Tento úkol mi byl svěřen do gesce coby 
náměstka pro životní prostředí. S ohle-
dem na nový zákon o odpadech městu 
nic jiného než zavedení poplatku za od-
pad ani nezbývá. Ročně nás tato služ-
ba občanům stojí 60 milionů korun a kaž-
dým rokem se bude tato částka zvyšovat 
o další miliony korun. To rozpočet naše-
ho města neunese. Naším cílem je na-
lézt s experty z univerzity takové řešení 
odpadové vyhlášky, které nejen zave-
de poplatek za odpad, ale zároveň posu-
ne odpadové hospodářství města do 21. 
století a dopřeje občanům důstojnou kva-
litu služeb. Bude to norma moderní, mo-
tivační a její zavedení bude provázet ko-
munikační kampaň. Námi preferované 
řešení zohledňuje problém neplatičů, pro-
tože chceme poplatky za odpad vybírat 
od majitelů nemovitostí. V konečném dů-

sledku tato norma umožní zlepšení po-
řádku ve veřejném prostoru ve městě.

Chystá město nějakou úlevu pro pe-
něženky Ústečanů?
Plánujeme výrazné omezení hazardu na 
území města, což zamezí odtoku sto-
vek milionů korun z kapes našich občanů 
a též to přispěje k ozdravení veřejného 
prostoru. Další naše snahy vedou smě-
rem k zefektivnění hospodaření města 
a zjednodušení struktur města z důvo-
du nového statutu. To povede k tomu, 
že zůstane více peněz na opravy a údrž-
bu a změny města k lepšímu. Naším cí-
lem je kvalitní a efektivní správa města. 
Chceme, aby občané za své peníze do-
stali odpovídající služby a rozvíjející se 
město 21. století, nikoliv populistické 
slevy na poplatcích, které jsou dlouho-
době neudržitelné, a město kvůli nim jen 
stagnuje.  gz

Z   R A D N I C E

Rozjeli jsme práce na vytvoření bulváru v Pařížské a na založení Kanceláře architektury

Strážníci dali do Matiční ulice 
cedule v češtině i romštině
Krásné Březno – Vybydlené 
domy v Matiční ulici jsou 
v havarijním stavu, město se 
je snaží alespoň částečně za-
bezpečit. Strážníci městské 
policie umístili na tyto domy 
výstražné cedule s nápisem 
„zákaz vstupu a nebezpečí 
úrazu“, které jsou vyhotove-
ny ve třech jazycích, včetně 
romštiny. Město chce tuto lo-
kalitu zklidnit a zajistit v ní 
bezpečnost.

Tyto domy často navštěvují 
bezdomovci a v okolí vznikají 
stále nové černé skládky nebo 
požáry. Strážníci městské po-
licie sice denně vybydlené 
domy kontrolují, ale to nesta-
čí. „Dokazuje to stále přibýva-
jící nepořádek v okolí. Nezvaní 
návštěvníci si ani neuvědomu-
jí nebezpečí, která jim z jejich 
nelegálních návštěv hrozí,“ 
vysvětluje zástupce velite-
le ústecké městské polici Jan 
Novotný a dodává, že hlídky 

Ústí nad Labem – Návštěvníci Ma-
sarykovy nemocnice zaparkují 
zdarma. A to stejné se týká se 
parkování ve všech nemocni-
cích Krajské zdravotní, v nichž 
je zaveden závorový systém. 
„Důvodem otevření areálů ne-
mocnic je zlepšení dostupnosti 
odběrových a vakcinačních co-
vid center,“ říká mluvčí společ-
nosti Jana Mrákotová. Krajská 
zdravotní tak reaguje na vývoj 
pandemie související s šířením 
koronaviru způsobující one-
mocnění covid-19.  gz

Na Masaryčce je kvůli 
výtlukům třicítka
Ústí nad Labem – Stav silnic po 
letošní zimě, která nejspíš ještě 
poslední slovo neřekla, je ka-
tastrofální. Silné mrazy a časté 
solení vozovek způsobily na sil-
nicích po celém městě řadu vý-
tluků. Po oblevě se navíc bude 
situace zhoršovat.

„Letošní zima dala našim sil-
nicím skutečně zabrat, po roz-
tátí sněhu se objevilo plno ne-
dokonalostí, které je třeba co 
nejdříve odstranit. Proto jsme 
je začali výstražně označovat, 
aby se jim řidiči stačili včas vy-
hnout. Na jednom úseku Ma-
sarykovy ulice byla dokonce 
snížena maximální povolená 
rychlost na 30 kilometrů za ho-
dinu,“ řekl primátor Petr Nedvě-
dický s tím, že od konce února 
začnou opravy výmolů stude-
nou směsí.  gz

bezdomovce upozorní a do rui-
ny domu je nepustí a z místa 
vykážou.  gz

Ústecko – Čtyřiapadesát vzrost-
lých topolů rostoucích podél 
cyklostezky Sebuzín bude po-
káceno. Podle vedení magist-
rátu je důvodem kácení jejich 
špatný zdravotní stav. Hrozí, 
že budou padat na blízkou cy-
klostezku. Nahradí je jedna-
osmdesát nových stromů, olše 
lepkavé nebo jilmy. „V místě 
po pokácených stromech bu-
dou instalovány hnízdní bud-
ky,“ uvedla mluvčí magistrátu 
Romana Macová a dodává, že 
kácení stromů bylo povoleno 
odborem životního prostředí 
a konzultováno s ekologickými 
spolky a iniciativami.  gz

Topoly u cyklostezky 
radnice pokácí

Krizové byty poslouží 
lidem v nouzi
Ústí nad Labem – Město vybudova-
lo tři krizové byty pro lidi v nou-
zi. Byty jsou v Matiční a Resslo-
vě ulici a lidé tam budou moci 
být nejdéle tři měsíce. Rekon-
strukce bytů stála tři a půl mili-
onu korun a společně s městem 
se na ní podílel Ústecký kraj.  gz
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Trolejbusy za půl miliardy brzy 
mohou brázdit ulice města

Schodkový návrh 
rozpočtu města
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Ústí nad Labem – Radní schváli-
li návrh rozpočtu na rok 2021, 
protože je schodkový, tak ho 
vyrovnávají zdroje vytvořené 
v minulosti. „Vzhledem k ne-
schválenému státnímu rozpoč-
tu a nejasnostem okolo příjmů 
města zvolilo zastupitelstvo roz-
počtové provizorium s tím, že 
rozpočet bude schválen pozdě-
ji,“ vysvětluje mluvčí města Ro-
mana Macová. Příjmy by měly 
být 1 828 962 70 korun a výdaje 
2 153 223 700 korun. Na finan-
cování schodku bude použito 
426,3 milionu korun, které měs-
to ušetřilo v minulých letech. 
Návrh rozpočtu počítá s investi-
cemi 414 milionů Kč.  gz

Ústí nad Labem – Ústecký do-
pravní podnik se chystá na-
koupit až třiatřicet parciál-
ních trolejbusů, které částečně 
umožní jízdu i mimo troleje. 
Ve veřejné soutěži začal hledat 
dodavatele, odhadovaná cena 
zakázky je 558 milionů korun.

Podle ředitele dopravního 
podniku Libora Turka společ-
nost spoléhá na evropské dota-
ce z programu ITI. „Předběžně 

počítáme s dotací ve výši 85 % 
nákladů. Z vlastních zdrojů by-
chom zaplatili zbylých 15 %. 

Na tyto spoluúčasti si vytváří-
me rezervy, zčásti bychom vyu-
žili úvěr,“ řekl Turek. Pokud by 
dopravní podnik s dotací ne-
uspěl, nemusel by podle návr-
hu osmileté rámcové smlouvy 
odebrat žádný trolejbus.

Zakázku na nové trolejbusy 
naposledy vyhrála v Ústí nad 
Labem Škoda Electric, která 
dodala devět kloubových tro-
lejbusů 27 Tr.  gz

V bývalém rektorátu 
očkovací centrum
Ústí nad Labem – Velkokapacitní 
očkovací centrum vznikne v uli-
ci Hoření v budově bývalého 
rektorátu. Budova nabízí podle 
ústeckého primátora Petra Ned-
vědického oproti původně za-
mýšlenému Domu kultury více 
místa, lepší dostupnost, parko-
vání i bezbariérový přístup. Ka-
pacita očkovacího centra se plá-
nuje pro tisíc lidí denně. Nyní se 
očkuje v nemocnicích a ústec-
kém Zdravotním ústavu.  gz

Krásné Březno – Policejní služeb-
na by se po deseti letech mohla 
vrátit do Krásného Března. Ob-
vodní radnice vytipovala patro-
vý dům ve Vojanově ulici, kte-
rý bude potřebovat opravu za 
zhruba 23 milionů korun. Nyní 
se připravuje projekt a podkla-
dy pro stavební povolení. 

Oblast je vyloučená lokalita, 
kde žijí sociálně slabí, a potyč-
ky nebo rušení nočního klidu 
jsou tam časté. Podle ředitele 
ústeckých policistů Vladimí-
ra Danyluka nyní do Krásné-
ho Března jezdí policejní hlídky 
z centra města, nebo ze sídliště 
Mojžíř.  gz

Předlice - V průmyslovém are-
álu mezi Tovární a Sklářskou 
ulicí plánuje společnost, kte-
rá patří mezi firmy teplického 
developera Jaroslava Třešňá-
ka, postavit skladovací haly. 
Krajský úřad to povolil, vyplý-
vá to z jeho rozhodnutí. 

„Během řízení se neobje-
vily skutečnosti, které by 

Ústí nad Labem - Bezplatné par-
kování v blízkosti univerzitního 
kampusu už brzy skončí. Nej-
později od září tam budou řidiči 
muset platit. Na četné žádosti 
místních obyvatel o tom rozhod-
li ústečtí radní. 

„Zpoplatnění se bude týkat 
ulice České mládeže, kde si oby-
vatelé stěžují, že vysokoškoláci 
parkují v ulici celý týden,“ vy-
světluje primátor Petr Nedvědic-
ký. Parkovací automaty přibydou 
v ulicích Pasteurova, Resslova, 

Služebna policie se 
vrátí do Krásňáku

V Předlicích vyrostou tři velké haly. Zvýší se doprava
z hlediska ochrany životního 
prostředí a veřejného zdraví 
bránily realizaci předmětného 
záměru v dané lokalitě.“ Vý-
stavba by měla začít podle do-
kumentace v březnu a hotovo 
by mělo být letos v září.

V plánu jsou tři haly 
s celkovou rozlohou téměř 
67 000 metrů čtverečních 

doplněné areálovými komu-
nikacemi, parkovacími a ma-
nipulačními plochami. Celý 
areál zabere 107 000 metrů 
čtverečních. 

Podle dokumentace v okolí 
hal naroste doprava, přede-
vším nákladní. Denně může 
do areálu zajíždět i více než 
tři sta aut.  gz

Bezplatné parkování končí
Palachova a také v Thomayero-
vě ulici a U Nemocnice. Ve fialo-
vé zóně budou místa, která bu-
dou určena jen pro vystoupení 
cestujícího a odjezd.

Na placených stáních si bu-
dou moci řidiči zaplatit jedno-
rázové parkovné, nebo si koupí 
rezidenční kartu. Cena za par-
kování by měla být běžná, a ne 
zvýšená, jako je například v cen-
tru města, a o ceně rezidenčních 
karet se podle primátora bude 
teprve jednat.  gz

Muzejníci budou mít 
depozitář v trafostanici
Ústí nad Labem – Radní se roz-
hodli odkoupit bývalou tra-
fostanici v Předlicích pod Stří-
žovickým vrchem. Trafostanice 
patří Spolchemii a město si ji 
za 600 tisíc korun ročně pro-
najímalo pro potřeby muzea. 
„Výše kupní ceny je v jednání 
a měla by vycházet ze znalec-
kého posudku s odhadní ce-
nou 11 milionů korun,“ řekla 
mluvčí města Romana Maco-
vá. Budova bude sloužit hlavně 
jako nový depozitář městského 
muzea a později i jako výstavní 
prostor.  gz

Na Střížáku by mohl 
vzniknout singletrail
Ústí nad Labem - Singletrail ne-
boli terénní cyklistika je velmi 
populární sport. O vybudování 
singletrailových tras na Stří-
žovickém vrchu uvažuje i ve-
dení města. „V současné době 
je v plánu vybudovat lehký 
a středně lehký trail pro cyklis-
tické nadšence. S tím, že stezky 
nebudou zasahovat do stáva-
jících pěších cest,“ vysvětluje 
mluvčí města Romana Macová. 
Singletraily jsou jednosměrné 
přírodní stezky pro horská kola. 
Biker nejdříve vystoupá na za-
čátek a pak ho trail vede zvlně-
ným terénem různé obtížnosti. 
O nové atrakci můžete diskuto-
vat na forum.mag-ul.cz.  gz

Vysokorychlostní trať mine Ústí
Ústí nad Labem – Trasy plánované 
výstavby vysokorychlostní tra-
ti mezi Prahou a Drážďany řešil 
kraj se zástupci správy železnic. 
Kraj se přiklonil k variantě, kdy 
by trať nevedla přes Ústí, ale 
přes Chabařovice. 

Podle mluvčího Ústeckého 
kraje Martina Volfa se musí vy-
řešit napojení Ústí nad Labem. 
„Navrhované varianty jsou ne-
přijatelné pro politické vedení 
kraje i dotčené obce. Jak to bude 
dále, to se uvidí. Byla to pouze 
videokonference, žádné oficiál-
ní jednání s konkrétní doho-
dou,“ říká mluvčí kraje Martin 
Volf. 

Podle náměstka ústecké-
ho primátora Martina Hau-
senblase je vysokorychlostní 
trať se zastávkou v Ústí příle-
žitost pro rozvoj Ústecka a je 

nepostradatelná. „Současná 
vyjednávání ukazují na to, že 
je potřeba zlepšit dialog mezi 
krajským městem a vedením 
kraje v oblasti společného po-
stupu a koordinovat požadavky. 
Ze strany státu je třeba lépe na-
slouchat potřebám samospráv,“ 
vysvětluje Hausenblas. Pod-
le něj jsou požadovaná řešení 
nešetrná jak k městu Ústí nad 
Labem, tak i k oblasti Polepska, 
kde je vyústění tunelu.  gz
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Přidejte se do našeho týmu!
Hledáme všeobecnou zdravotní sestru 

NÁPLŇ PRÁCE
• poskytování zdravotní péče dle ordinace lékaře v domácím 

prostředí klienta
• vedení zdravotní dokumentace v PC 

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

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

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

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

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

Osobní data nepřijatých uchazečů jsou v souladu s postupy GDPR skartována.

Ústecko – Krajský krizový štáb 
požádal Národní dispečink 
očkování o zásadní přehodno-
cení počtu distribuovaných dá-
vek vakcín do Ústeckého kraje. 

V regionu jsou volné kapa-
city očkovacích míst, která 
zvládnou i bez velkých očkova-
cích center očkovat denně až 
10 000 lidí. Chybí ale vakcína. 
Ústecký kraj přitom od začát-
ku distribuce vakcín obdržel na 
počet 1 000 obyvatel nejmé-
ně dávek z celé republiky a to 

krizovému štábu vadí. „Malá 
očkovací místa jsou připrave-
na, velká vznikají. Od začátku 
distribuce vakcín jsme na počet 
1 000 obyvatel jako kraj obdr-
želi nejméně dávek. Chápeme 
nutnost jejich přerozdělování 
z centrální úrovně, ale bylo by 
fér vůči našim občanům tyto 
počty co nejdříve dorovnat,“ 
uvedl hejtman Jan Schiller.

Situace ohledně počtu hos-
pitalizovaných pacientů s co-
vid-19 na vyhrazených lůžkách 

se vyvíjí nepříznivě. Ústecký 
kraj se blíží ke svým kapacit-
ním hranicím. V ústecké Ma-
sarykově nemocnici museli 
otevřít další covidovou stanici. 
Podle vedení Krajské zdravotní 
to ale stále neznamená, že by 
lékaři museli omezovat akutní 
intenzivní péči. Volných inten-
zivních lůžek zbývalo koncem 
února zhruba deset procent 
a situace se ze dne na den zhor-
šuje. „Krizový štáb doporu-
čil krajskému koordinátorovi 

intenzivní péče, aby oslovil Ná-
rodní dispečink lůžkové péče 
s požadavkem na projednání 
možnosti využít nabídky Svo-
bodného státu Sasko s umís-
těním některých pacientů do 
blízkých nemocnic v Němec-
ku,“ řekl Schiller. První nabíd-
ky od Saska jsou na devět vol-
ných lůžek. V Ústeckém kraji 
bylo zatím očkováno přes 21 ti-
síc lidí. Několik set z nich už 
má aplikovanou i druhou dáv-
ku vakcíny.  mv

Třetina lidí, ke kterým vyjíždí záchranáři, má covid-19
Ústí nad Labem – Téměř rok už je 
Zdravotnická záchranná služ-
ba Ústeckého kraje podrobová-
na jedné z největších zkoušek 
– pandemii koronaviru. Podle 
mluvčího krajských záchraná-
řů Prokopa Voleníka pandemie 
je pro všechny náročná, ale na 
druhou stranu ukázala vekou 
míru profesionality i obětavosti.

Dá se říct, že rok s pandemií 
koronaviru je pro záchranáře 
velkou zkouškou?

Pro celé zdravotnictví byl mi-
nulý rok velkou zkouškou. Za-
čátky pandemie koronaviru byly 
pro všechny zcela novou situací. 
Výjezdy a práce v respirátorech, 
v ochranných oblecích. Také 
zajištění dostatečného množ-
ství speciálních ochranných po-
můcek. To vše pandemie stále 
přináší nejen do běžné záchra-
nářské činnosti, ale do celého 
zdravotnictví.

Umíte srovnat počet výjezdů 
za stejné období před covidem 
a nyní?

Stále se pohybujeme dle sta-
tistik v počtu téměř 90 tisíc 
výjezdů za rok. V roce 2020 to 
bylo 88 867 výjezdů a v roce rok 
2019 to bylo 88 714 výjezdů. 

Kolik z toho jsou výjezdy k pa-
cientům s koronavirem?

Výjezdy k pacientům s one-
mocněním covid-19 stále činí 
až 35 procent. To, že celý rok 
bojujeme s pandemií, však ne-
znamená, že ostatní onemoc-
nění nejsou. Stále zasahujeme 
u pacientů s kardiovaskulárním, 
plicním či neurologickým one-
mocněním, také u vážných úra-
zů a dopravních nehod.

Jak teď vypadá běžný výjezd 
záchranné služby?

Běžné výjezdy realizujeme 
vždy minimálně v respiráto-
rech. V případě zásahu u covi-
d-pozitivního pacienta v dal-
ších ochranných pomůckách. 
Například v případě resuscita-
cí nebo zvýšené fyzické zátěže, 
při snesení pacienta vyžadu-
jícího poskytování intenzivní 

péče z několika pater nebo 
z nepřístupného terénu jsou 
tyto výjezdy pro záchranáře 
opravdu vyčerpávající.

Covid-pozitivní pacienty vozí 
běžné záchranky, nebo něja-
ké speciální?

Vzhledem k tomu, že žijeme 
v době pandemie, jsme nuceni 
používat u covid-pozitivních 
pacientů, tak jak říkáte, „běž-
né“ sanitní vozy. Vždy pak ná-
sleduje důkladná dezinfekce 
sanitního vozu a všech pomů-
cek, které záchranáři ve výjez-
du použili.

Řekl byste, že lidé záchranku 
zneužívají?

Zneužívání nebo nadužívá-
ní je dlouhodobý problém, kte-
rý bych dnes zcela neotvíral. 
V současnosti spíše řešíme, že 
stále panuje mezi laickou veřej-
ností, zejména u seniorů nebo 
pacientů s vážným chronickým 
onemocněním, obava z pří-
padné nákazy. Své počínající 
zdravotní potíže nechají dojít 
do opravdu vážného a mnohdy 
život ohrožujícího stavu a pak 
teprve volají o pomoc. 

Umíte najít na pandemii koro-
naviru něco pozitivního?

To je opravdu těžká otázka, 
protože víme, jak nás pande-
mie limituje ve všech směrech. 
Co se týká všech zdravotníků 
v naší organizaci, tak se díky 
pandemii potvrdila již dlouho-
letá míra profesionality, obě-
tavosti a pracovního nasazení. 
Pandemie také ukázala na vzta-
hy, sounáležitost a lidskost. To 
je to pozitivní, co nám pande-
mie přinesla.  gz
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Ústí nad Labem – Vedení města 
opustila po téměř šesti letech 
bývalá primátorka a donedáv-
na náměstkyně primátora Věra 
Nechybová z UFO. Stalo se tak 
po rozpadu vládní městské ko-
alice, v níž to dlouhodobě vřelo 
mezi UFO a blokem ANO, ODS 
a Sportovci. UFO v koalici na-
hradilo PRO! Ústí.

Jak se vám odchází po téměř 
šesti letech z vedení Ústí?

Složitě. Byla to pro mě obrov-
ská zkušenost. V roce 2015, kdy 
jsem se stala primátorkou Ústí, 
to vůbec nebyla snadná situa-
ce. Město mělo 1,5miliardový 
dluh, který vznikl v době vlády 
ODS. Peníze se špatně investo-
valy do sporných projektů typu 
muzeum, lanovka, park. Město 
mělo díky zpackaným projek-
tům vyměřené různé sankce 
ve výši zhruba 650 milionů ko-
run. Žaloby a trestní oznámení 
nikam nevedly, najít viníka po 
tak dlouhé době se nepodařilo, 
nebo to možná ani nikdo řešit 
nechtěl. 

Co se vám podařilo?
Narovnat městské finan-

ce a snížit částku, kterou na 
sankcích Ústí muselo zapla-
tit, o 600 milionů. Podařilo se 
nám splatit velkou část úvěru. 
Každoročně město hospoda-
řilo s přebytkem, investovalo, 
transparentně soutěžilo a díky 
otevřenosti se nám dařilo sní-
žit ceny u veřejných zakázek. 
Našetřili jsme na rekonstruk-
ci venkovního areálu koupali-
ště na Klíši. Každoročně jsme 
posilovali rozpočty městských 
obvodů a podařilo se například 
opravit fotbalové kabiny v Ne-
štěmicích. Ustavili jsme Radu 
seniorů města a otevřeli ba-
bičkám a dědečkům dveře kul-
turního domu, kde se mohou 
setkávat. Zrušili jsme poplatek 
za svoz odpadu, kterým jsme 
narovnali situaci z roku 2008, 
kdy město pod vedením ODS 
zvýšilo daň z nemovitosti a na 
revanš poplatek zrušilo, ale 
dva roky poté ho znovu zavedlo 
a daň zůstala stejná. S takovým 
podváděním Ústečanů jsme ne-
chtěli mít nic společného. Na-
víc poplatek platili jen slušní 
lidé a neplatiči dosud dluží asi 
sto milionů. Tak jsme poplatek 
zrušili. 

Platba poplatku za odpad se 
ale zřejmě vrátí. ANO i PRO! 
Ústí se o její znovuzavede-
ní snažily už na minulých 
zastupitelstvech.

Obrovsky mě vytáčí, že jej 
nové vedení města chce znovu 

zavést, obzvlášť v době, kdy lidé 
zápasí s ekonomickými násled-
ky pandemie koronaviru. Do-
konce nová koalice ANO, ODS, 
Sportovců a PRO! Ústí uvažuje 
o tom, že by lidé v Ústí neplati-
li původních 500 korun, ale víc. 
Anebo, což je snad nejhorší ná-
pad, uvažuje o systému, kdy by 
poplatek platil vlastník domu, 
což například v případě pane-
láků a sdružení vlastníků bytů 
snad ani není reálné. Nemluvě 
o tom, že přenést na sdružení 
vlastníků odpovědnost za výběr 
poplatku, který město samo ne-
umí vybírat, není fér. Tyto hlou-
pé návrhy jsou pro mě naprosto 

nepřijatelné a výsměchem 
všem Ústečanům. 

Koalice UFO s ANO, ODS 
a Sportovci se rozpadla. 
V čem byl hlavní problém? 

Už od samého počátku nám 
bylo jasné, že dva radní z UFO 
v devítičlenné radě města 
to nebudou mít jednoduché. 
Všichni ve svých volebních 
programech slibují hory doly 
a realita je nakonec jiná. UFO 
záleží na podpoře sportu v Ústí 
a nabízí se, že Sportovci budou 
sport podporovat také. Omyl. 
Při hlasování se často ukazo-
valo, že tomu tak není. Jedna 

z prvních změn, kterou rada 
města odsouhlasila navzdory 
našemu nesouhlasu, byla změ-
na v pravidlech pro zadávání 
veřejných zakázek. Zatímco 
UFO chce transparentní výbě-
ry, vše zveřejňovat a oslovovat 
co nejvíce firem, tak zbylé stra-
ny v koalici nás přehlasova-
ly. Do 500 tisíc korun si může 
město oslovit, koho chce, a sta-
čí jen e-mailem. To je zneužitel-
né a pro nás nepřijatelné.

Zásadní třecí plochou, kte-
rá vedla k pádu koalice, byl 
úvěr 1,3 miliardy, který pro-
sazuje hnutí ANO? 

Základní rozpor mezi UFO 
a zbytkem koalice byl v eko-
nomickém řízení města. Když 
doma nemáme peníze, musí-
me šetřit. To samé platí pro 
město a celou zemi. Logicky 
jsme tedy nepodpořili návrh 
pana primátora, aby si město 
vzalo nový úvěr na 1,3 miliar-
dy korun, aniž by bylo patrno, 
na jaké projekty a zda je měs-
to schopné garantovat splátky. 
Nejsem z těch, kteří myslí jen 
na dnešek, a další obrovské 
zadlužení města na řadu let je 
minimálně nezodpovědné. Byla 
jsem často kritizována ze stra-
ny koaličních partnerů, že tím, 
že pokorně nehlasuji pro tyhle 
nesmyslné a špatné návrhy, 
porušuji koaliční smlouvu. Jen-
že koaliční smlouva pozbyla 
platnosti, když odešla z hnutí 
ANO jedna členka, a tím ko-
alice ztratila většinu hlasů 
v zastupitelstvu. 

Říkala jste, že odcházíte 
z pozice finanční náměst-
kyně a zanecháváte měs-
to s přebytkem 150 milionů. 
Kam by je měla nová koalice 
investovat především? 

Hlavně zajistit vyrovnaný 
rozpočet a chod města, který 
je ohrožen nižšími příjmy díky 
covidu. Zbylé peníze investo-
vat do oprav silnic, chodníků, 
škol, do přepážkového cent-
ra, kde si lidé mohou důstojně 
vyřizovat své věci, s dotací do 
kryté tenisové haly nebo do 
podpory přechodu dopravního 
podniku na ekologickou a vý-
hodnou dopravu. 

Jak vidíte své působení 
v opozici? 

Budeme konstruktivní 
a věcnou opozicí, která bude 
nadále prosazovat to, co jsme 
slíbili voličům, a budeme ta-
kovým hlídacím psem, který 
se bude snažit hatit nesmy-
slné nápady nového vedení 
města.  zu

Bývalá náměstkyně primátora Věta Nechybová. Foto: archiv zu
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Na svém kontě má desítky velkých 
divadelních rolí. Ale televizní diváci ústeckého 
rodáka Jiřího Hánu znají spíše ze seriálů. Každé 
pondělí teď vstupuje do domácností jako kapitán 
Kovář v nováckých Specialistech. 
Gabriela Zlámalová

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

Krásné, samozřejmě. Život 
tady nebyl úplně jednoduchý. 
Pamatuju si na období inverzí, 
které jsme tu jako děti zažíva-
ly. Rodiče nás naštěstí, kdyko-
li to šlo, odváželi do Krkonoš 
za babičkou a tam jsme trávili 
veškerý volný čas a prázdniny. 
Dokonce jsem měl tak skvělé 
třídní učitelky na základce na 
Severní Terase, že se s nimi ro-
diče domluvili a my mohli jet 
na hory o něco dřív, i během 
školních dnů. 

A co gymnaziální roky?
No gymnázium, to je takové 

období, kdy si člověk říká… co 
já budu dělat? Má spoustu ná-
padů a plánů. Chce studovat, 
zároveň chce cestovat. Já tam 
šel s tím, že budu doktorem 
a vystuduji medicínu, jenže pak 
jsem takzvaně přičichl k diva-
dlu a samozřejmě realita byla 
úplně jiná. Takže jsem od plánů 
na medicínu postupně ustoupil 
a začal víc a víc propadat diva-
dlu. A dopadlo to, jak dopadlo 
(smích).

Vy jste ve svých hereckých 
začátcích hrál i v ústeckém 
Činoheráku, je to tak?

Bylo to během mých gymna-
ziálních let. První ročník jsem 
ještě pilně studoval s cílem jít 
na medicínu, jenže pak jsem už 
přičichl k divadlu a vybral jsem 
si dramaťák, který vedl Karel 
Tománek. A výhoda byla, že 
jsme měli to štěstí, že do Čino-
herního studia v ten okamžik 
přišel ročník, který právě ukon-
čil studia na DAMU, a ti zača-
li zkoušet nové inscenace. No 
a Karel Tománek nás přivedl 
do Činoheráku s tím, že budou 
potřebovat kluky na souboje do 
Tří mušketýrů. A takhle to za-
čalo. Pak mě oslovil Jirka Pokor-
ný, že by mě bral do další insce-
nace, a postupně to narůstalo. 
V maturitním roce jsem tu hrál 
v šesti nebo sedmi inscenacích. 
Bavilo mě to období. Ti lidé, to 
prostředí, to divadlo, které mě 
něčím oslovilo. Pak když jsem 

dělal přijímačky na DAMU, 
kam jsem se dostal, tak jsem 
byl šťastný, že můžu v té práci 
pokračovat.

Takže při studiích jste tu ješ-
tě hrál?

Hrál, ale postupně to bylo 
složitější. A po DAMU už jsem 
začal hrát v Praze. Během stu-
dia jsem mohl hostovat v Čino-
herním klubu a ve Viole. A pak 
jsem hrál postupně v Divadle 
Komedie a angažmá jsem do-
stal v Rokoku. Pak se to začalo 
rozvíjet, hrál jsem, nebo hraji 
v Arše, Divadle ABC, ve Studiu 
Dva nebo v Ungeltu. A jsem za 
to rád.

A vracíte se ně-
kdy do Ústí? 
Máte tu rodi-
nu, přátele?

Jezdím sem 
opravdu málo, 
jak jsem zmi-
ňoval, tak 
po studiích 
na DAMU 
jsem začal 
hrát v praž-
ském divadle 
Rokoko a tam 
jsem byl 19 
let v angaž-
má. Tím pádem 
mě ta práce 
hodně pohlcova-
la, takže jsem ve 
volném čase neměl 
moc prostoru. Do 
Ústí se moc často 
nedostanu, ale jez-
dím sem za rodiči 
a jsem v kontaktu 
se spolužáky ze zá-
kladky. Dokonce je 
v plánu sraz, ale to 
kdoví kdy, vzhledem 
k omezením.

Doporučil bys-
te Ústí k návštěvě? 
Máte ve městě nebo 
v okolí nějaká oblí-
bená místa?

Mám rád Sever-
ní Terasu, kde jsem 
prožil dětství. Sice 
jsme bydleli v pa-
neláku, ale příroda 

byla na dosah. Měli jsme mož-
nost hrát si v zeleni. A co se 
týče okolí, tak to je tu krásné. 
Vzpomínám třeba na Tisou, 
kam jsme jezdili na výlety. Vím, 
že Ústí má špatnou pověst zne-
čištěného průmyslového měs-
ta. Ale já to můžu porovnat 
a vím, že se toho hodně změni-
lo k lepšímu. Takže bych klidně 
dovolenou na Ústecku doporu-
čil. K Ústí mají lidé předsudky, 
které jim přinejmenším okolí 
města snadno vyvrátí.

Teď jste se v rodném městě 
zapojil do projektu Klokánek 
na koni. Co vás k tomu vedlo?

Především mě tento projekt 
oslovil, protože se jedná o po-
moc dětem. Mám možnost se 
prostřednictvím tohoto pro-
jektu podílet na zprostředko-
vání zážitku a radosti dětem, 
kterým není dáno, by prožily 
šťastné dětství s rodiči. Tímto 
projektem jim ten čas zpříjem-
níme a podpoříme to, aby měly 
hezké zážitky a zároveň aby 
byly připraveny do společnos-
ti. Období dětství je důležité 
pro vývoj jedince, protože ho to 
obrovsky v tom dospělém živo-
tě ovlivní. Já jsem moc rád, že 
jsem byl osloven.

V čem ten projekt spočívá?
Spočívá v tom, že společně 

se studenty ústecké pedago-
gické fakulty a s Michaelou Va-
láškovou, která je duší celého 
projektu, chceme vytvořit den 
na zvířecí farmě. Zde bychom 
chtěli s dětmi strávit čas u zví-

řat a dalšími aktivitami. Na 
tento den na farmě vy-

bíráme peníze a za 
zbylé peníze se 
nakoupí dětem 
v Klokánku uži-
tečné a potřeb-
né věci, jako 
jsou školní po-
můcky nebo 
hygienické po-
třeby. Nejdů-
ležitější částí 
celého projek-
tu je osvěta… 
to znamená 
mluvit a upo-
zorňovat na 
existenci pato-
logických jevů, 
které se týkají 
i Ústí nad La-

bem. Tím myslí-
me například zne-

užívání, týrání nebo 
zanedbávání dětí. 
Pokud se podaří vy-
brat více peněz, než 
se předpokládalo, 
tak se nakoupí nejen 
pro ústecký, ale i pro 

teplický Klokánek.

Během pandemie, 
kdy jsou lidé více 
doma, se horší chová-
ní k dětem?

Horší se právě ne-
uvěřitelným způso-
bem. Michaela mi 
popisovala, jak právě 
pandemie, home offi-
ce rodičů, distanční 
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výuka dětí a všechno to dohro-
mady velmi negativně půso-
bí na chování rodičů k dětem, 
ale bohužel i opačně. Je tam 
i napadání dětí směrem k ro-
dičům. My jsme si zvykli dá-
vat odmalička děti někam do 
školek, škol, heren a neumíme 
s nimi trávit volný čas. A teď, 
když jsme najednou všich-
ni doma, tak se s tím spousta 
z nás neumí vyrovnat.

Divadla i přes koronaviro-
vá opatření žijí. Na jakých 
projektech v současnosti 
pracujete?

Žijí, ale je to těžké. Zkouší 
se nové inscenace, ale nikdo 
neví, kdy budou moci být od-
premiérované oficiálně. Takže 
já teď nezkouším nic.

Co plánujete, až opadnou 
omezení? 

Před rokem jsem z angaž-
má odešel. Těch důvodů bylo 
několik. Především proto, že 
už jsem byl hodně pracovně 
vytížený. Stabilně jsem hrál 
dvacet představení měsíčně, 
ale třeba v prosinci 2018 jsem 
odehrál čtyřiatřicet předsta-
vení. Tak to jsem si říkal, že to 
už je fakt moc. Ale nechci se 
rouhat, jakože… tak a končím 
s divadlem. To v žádném pří-
padě. Cítil jsem, že potřebu-
ji zvolnit, dát si odstup, abych 
měl na divadlo zase chuť. 
Abych chodil do divadla, a ne 
do práce a odškrtnul si křížek, 
že mám splněno. Jinak je vše 
ve fázi příprav. Mám rozjed-
náno zkoušení ve Studiu Dva 
a v Ungeltu.

Dá se říct, jakou divadelní 
roli z vašeho repertoáru jste 
měl, anebo máte nejraději?

Miloval jsem Francina v Po-
střižinách, miloval jsem Sebe-
vraha od Nikolaje Erdmana, 
Evžena Oněgina. Miluju Karla 
Čapka, co hraji v Rokoku nebo 
roli v Madame Rubinstein ve 
Studiu Dva. I když jsem ode-
šel z angažmá, tak mi něja-
ké inscenace zůstaly, některé 
měly derniéru. Teď jsem já sám 
v očekávání, které zůstanou 
a které půjdou takzvaně k ledu. 
Ty, co hraji, bych rád hrál co 
nejdéle. Výborná je komedie 
Listopad nebo Kancl. Teď če-
kám na období, kdy přijdou 
nové věci. 

A čemu jste se začal věnovat, 
když jste odešel ze stálého 
angažmá?

Tím, že jsem byl hodně vy-
tížený, tak jsem neměl čas ani 
natáčet. Dnes platí to, že natáčí 
ten, kdo má čas. Dříve se přihlí-
želo, že herec zkouší nebo hra-
je. Teď se to sice snaží sladit, 
ale dřív se s tím, že herci hrají 
divadlo, počítalo více. Teď mo-
mentálně čekám na nové díly 
seriálu Specialisté, od dubna by 
mělo začít natáčení už sedmé 
série. Natáčet jsem měl i film, 
ale z toho kvůli koronaviru na-
konec sešlo. 

Zmínil jste seriály. Televizní 
diváci vás mohou nebo mohli 
vídat ve VIP vraždách, Spe-
cialistech nebo třeba v Ulici? 
Jak se vám v takových seriá-
lech, co jsou na obrazovkách 
často sledované, hraje?

se narodil 29. září 1976 v Ústí 
nad Labem, studoval gymnázium 
a následně absolvoval herectví na 
DAMU. Už během gymnaziálních 
studií hrál menší role v ústeckém 
Činoherním studiu. Po absolutoriu na 
DAMU hrál v pražském Činoherním 
klubu, v Divadle Komedie a angažmá 
dostal v Rokoku. Dále hrál, nebo hraje 
v Arše, Divadle ABC, ve Studiu Dva 
nebo v Ungeltu. V současné době je na 
volné noze. Představil se v několika 
rolích ve filmu a v televizi například 
Početí mého mladšího bratra, Boží 
pole, Nemocnice na kraji města po 
20 letech nebo Dokonalý svět. Často 
se objevuje v seriálech, jako je Kosmo, 
Ohnivý kuře, Ulice, VIP vraždy nebo 
Specialisté. Se zpěvačkou Radkou 
Fišarovou má syna Oskara.

Jiří Hána 

P R O F I L

Já jsem rád, že lidé na to rea-
gují pozitivně. Někdo ty seriály 
vnímá jako takzvaně druhořadé, 
ale já to beru jako oddechovku 
pro diváky, odreagování. Když 
do toho jdete, tak buď si tu práci 
obhájíte, nebo do té práce ne-
choďte. Znám kolegy, co seriály 
točí, ale zároveň se za to stydí. 
Každý seriál je jiný, takže i prá-
ce je na nich jiná. Mě na tom 
nejvíc baví, že jsem v kontaktu 
s jinými herci. Ulice je studiov-
ka, která má zaběhlý řád, kde 
to jde jako na běžícím pásu. Ve 
Specialistech je bezvadný, že je 
tam akce. Natáčení v exterié-
rech nebo se zásahovkou. Pro-
cházíme školením. Kromě těch 
seriálů, co jste vzpomínala, bych 
rád zmínil seriál Kosmo, kte-
rý jsem miloval, a byl bych rád, 
kdyby ho v dnešní době někdo 
pustil. Jsem zvědavý, jestli by to 
dnes prošlo (smích).

Je teď natáčení náročněj-
ší, v období koronavirových 
opatření?

Je to strašně náročné. Jak 
v Ulici, tak ve Specialistech 
k tomu produkce přistoupila 
velmi zodpovědně a testují nás 
před každým cyklem. Já osob-
ně už mám za sebou dvanáct 
testů a znám kolegy, co už jich 
mají třeba třicet. Testováním 
prochází opravdu každý, včetně 
epizodních rolí. A samozřejmě, 
když se objeví někdo pozitivní, 
tak se musí překopat natáče-
cí plán, aby mohli točit ti zdra-
ví. Komplikuje se to i vzhledem 
k exteriérům, kdy je vše předem 
nasmlouvané, není jednoduché 
to sladit.

A vy osobně, máte rád 
seriály?

Teď ano, teď mám čas. Když 
jsem v zápřahu, tak televizi moc 
nesleduji, a pokud ano, tak si 
něco pustím, abych si vyčistil 
hlavu. Ale momentálně jsem 

barva: modrá 

jídlo: česká kuchyně 

hudba: nemám 
vyhraněný styl

oblíbené číslo: 7

politik: nemám

M O J E  N E J

zhltl seriál Koruna, viděl jsem 
všechny čtyři série. Je krásné 
sledovat, že je projekt, na který 
jsou peníze, což tady moc nebý-
vá, kde je skvělý scénář, ono se 
to pak jinak hraje.

Co je vám vlastně bližší, stát 
před kamerou, nebo na jevišti?

To se nedá srovnávat. Každé 
hraní je úplně jiné. Když vidíte 
televizní záznam divadelní ins-
cenace, tak říkáte… to je moc. 
Herectví jevištní a kamerové je 
rozdílné. Kamerové je minima-
listické a na jevišti je to emoční, 
o velkých gestech. Já mám rád 
oboje. Oboje je totiž součást mé 
profese.

Čemu se rád věnujete ve vol-
ném čase?

Já miluji zahradu, pěstování 
zeleniny, bylinek. Mám rád stro-
my a přírodu. Takže relax pro 
mě je právě zahrada.

A plány do budoucna… dá se 
teď plánovat?

No tak to vědí jen tam nahoře 
(smích).

S Martinem Dejdarem při natáčení seriálu Specialisté. Foto: TV Nova
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Činoherák se připravuje na Velikonoce Propad zoo jde do milionů 

I V SOUČASNÉ 
SITUACI JSME  

TU STÁLE  
PRO VÁS 

DIOPTRICKÉ 
BRÝLE

KONTAKTNÍ 
ČOČKY

MĚŘENÍ 
ZRAKU WWW.KN-OPTIK.CZ

KN OPTIK
U Nádraží 905/12, 415 01 Teplice

KN OPTIK – SPECIÁL SLUNEČNÍ BRÝLE
U Nádraží 895/10, 415 01 Teplice 
Tel.: 417 534 645, 417 533 961, 

Email: info@kn-optiok.cz
Mobil: 606 846 614, 721 663 060, 777 663 068
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Ústí nad Labem – V Činoherním 
studiu rozhodně nespí na vavří-
nech. Pilně zkouší a připravují 
nové hry. „Na našem webu navíc 
můžete zhlédnout řadu inscena-
cí,“ uvádí Petr Kuneš ze studia. 

Jak se perete se současnou 
situací? 

Zkoušíme nové inscenace, 
natáčíme jejich záznamy, opra-
šujeme ty starší z repertoáru. 
Hostíme rozhlasový pořad, kte-
rý ze studia pražského Divadla 
v Celetné vysílá v naší režii pra-
videlně každou sobotu po obě-
dě. Připravujeme také podcast 
s měsíční periodicitou, který 
informuje o dění v divadle. Vě-
nujeme se nahrávání záznamů 
inscenací, které pak ve formě 
online streamů uvádíme na di-
vadelním YouTube profilu. Zá-
znamy bývají volně dostupné 
pro omezený čas, ale diváci mají 
možnost koupí vstupenky pod-
pořit divadlo. 

Rozhodně se tedy nenudíte. 
Rozhodně nespíme, normál-

ně pracujeme, ale bohužel bez 
diváků. Před časem jsme fi-
nální zkouškou završili proces 
zkoušení nové inscenace Hari-
la (aneb Čtyři z punku a pes). 

Premiérové představení jsme 
nahráli, teď se záznam střihá 
a finalizuje. Pokud bude jeho 
podoba vhodná do online pro-
středí, zveřejníme ho. Pokud 
uznáme, že by Harile stream 
neslušel, počkáme do lepších 
dnů a uvedeme ji klasicky v di-
vadle. Brzy začneme zkoušet 
Pašijovou hru, kterou bychom 
rádi divákům představili v ob-
dobí Velikonoc. Bude volně na-
vazovat na oblíbenou Vánoční 
hru. Pomalu se chystáme i na 
další pokračování Letní štace, 
opět bychom chtěli naše ins-
cenace rozehrát na různých 
místech Ústí a pod širým ne-
bem. Věříme, že se přes léto už 
situace uklidní, a když ne v di-
vadle, tak venku bude možné 
hrát.  dam

Ústí nad Labem – Zoo uzavřela 
své brány veřejnosti již potře-
tí v polovině prosince loňské-
ho roku z důvodu zdravotních 
opatření vydaných Minister-
stvem zdravotnictví. Tato opat-
ření zoologická zahrada plně 
respektuje a striktně plní. Pod-
le Matěje Kynšta z ústecké zoo 
má uzavírka samozřejmě ne-
gativní vliv v první řadě na fi-
nanční příjmy zahrady. 

Finanční propad v roce 2020 
činil více než 3 miliony korun 
a byl částečně dorovnán část-
kou 1,9 milionu korun zřizo-
vatelem zoo, městem Ústí nad 
Labem. Každý další den, kdy je 
zoologická zahrada uzavřena, 
se však finanční ztráta zvyšuje, 
což výrazně ovlivňuje přede-
vším investiční činnost a plá-
nované rekonstrukce a stav-
by. „Přestože jsou brány zoo 
uzavřeny, provoz za nimi se 
nezastavil. Prvořadou činnos-
ti všech pracovníků je zajistit 
bezproblémový chod zahrady. 
Péče o zvířata, zeleň i údržba 
areálu probíhají téměř beze 
změn,“ popisuje Matěj Kynšt. 

Kromě běžného chodu za-
hrady dochází také k menším 
opravám a rekonstrukcím jed-
notlivých expozic, příkladem 

je pavilon exotária, kde se ko-
rovci mexičtí přestěhovaly do 
nově vybavené expozice. Dění 
v zahradě zveřejňuje zoo na 
svém facebookovém profilu, 
kde se pravidelně objevují foto-
grafie a videa zvířat, jejich kr-
mení nebo veterinární zákroky. 
Na webu zoo zase můžete vidět 
přenosy ze tří webových kamer 
od výběhu tuleňů, slonů a jele-
nů sika. Zároveň na webu mů-
žete zoo podpořit třeba adopcí 
zvířete nebo darem. „Podpo-
ra veřejnosti je pro zoo v tuto 
chvíli zcela klíčová a každé for-
my pomoci si nesmírně cení-
me,“ dodal Kynšt.  dam
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Ústečtí Beatles poslali onkologii šek
Ústí nad Labem – Členové kapely 
The Boom poslali zdravotníkům 
ústecké onkologie šek v hodnotě 
50 tisíc korun. Kapela onkologii 
dlouhodobě finančně podporuje, 
celkem jí věnovala z vánočních 
charitativních koncertů už více 
než půl milionu korun. 

„Připravujeme se na revi-
talizaci radiační části našeho 
zdravotnického pracoviště. Pe-
níze využijeme na zpříjemnění 
prostor pro pacienty,“ uved-
la primářka Onkologického 

oddělení Masarykovy nemoc-
nice Martina Chodacká. Získa-
ných padesát tisíc korun dopl-
ní sedmdesátitisícový finanční 
dar od firmy Malfini. 

„Děkujeme za zasla-
né příspěvky v celkové výši 
41 833 korun. Vám všem za 
vaši přízeň, našemu milému 
orchestru za skvělé výkony 
a nevšední zážitek na pódiu, 
celému týmu, který se podí-
lel na technickém zajištění za 
profi práci, a všem partnerům 
koncertu za podporu,“ uved-
la kapela The Boom na svých 
stránkách, jejíž členové na-
konec zaokrouhlili odeslanou 
částku na 50 tisíc korun.  gz

Koronavirus zrušil už 
přesunutý ples 
Ústí nad Labem – Ples sportov-
ců zrušila několikrát pande-
mie koronaviru a ani letos se 
konat nebude. Podle pořadatele 
Romana Eckerta šestadvacátý 
ročník plesu, který se měl ko-
nat 20. března 2020 a byl pře-
sunut na 5. září 2020 a ze září 
znovu přesunut na 19. března 
letošního roku, byl s konečnou 
platností vzhledem k situaci 
zrušen bez náhrady.

„Je mi to velice líto a věřím, 
že se někdy v budoucnu opět 
sejdeme na této velké spor-
tovní party a na tuto neleh-
kou dobu budeme jen s trpkým 
úsměvem vzpomínat,“ říká Ro-
man Eckert a dodává pokyny 
pro vrácení vstupenek. „Prosím 
všechny, kteří si na ples zakou-
pili vstupenky, aby je vraceli až 
do 31. března. Volejte na mobil 
602 450 366 od 12:00 do 18:00 
hodin. Při vrácení vstupenek, 
které jste si zakoupili, vám bu-
dou vráceny peníze. Po 31. břez-
nu už nebude brán zřetel na 
reklamaci vrácení peněz za 
vstupenky.“  gz

Gramofonový poklad z Ústí 
Ústeckému archivu se ve spolupráci se zubrnickým skanzenem 
podařil unikátní nález starých šelakových desek. Při předání do 
archivu desky posoudil bývalý ředitel archivu Dr. Vladimír Kaiser. 
Štůsek asi 20 velkých desek o průměru 30 cm tvořily většinou 
zcela běžné snímky s nahrávkami hlavně salonní hudby z let 
1911–1940. Nadšení historiků a odborníků vyvolalo až album 
malých desek o průměru 17 cm obsahující 3 desky Gramophone 
Record a 8 desek Zonophone Record s nahrávkami z let 1901 až 
1906. Nahrávky tvoří žánrově pestrá směs vojenských pochodů, 
písní, jódlování, salonních skladeb, komických výstupů, pěveckých sborů a záznam 
vystoupení xylofonisty Alberta Müllera, který je po zvukové stránce jedinečný. Všechny 
desky byly vyrobeny v Hannoveru, většina nahrána v Berlíně a Vídni. Jediné dva snímky 
objeveného alba vznikly v hotelovém pokoji v Praze v roce 1905 a vyšly na dvoustranné 
desce Zonophone Record . Jejich interpretem je oblíbený židovský komik Alfréd 
Kohn s doprovodem klavíru. Ve Sbírce zvukových dokumentů Archivu města Ústí nad 

Labem, jejímž jádrem jsou gramofonové desky vyrobené 
v první polovině 20. století ve městě Ústí nad Labem, se 
nachází přes 21 tisíc šelakových desek. Tato sbírka patří 
k největším ve střední Evropě a je často vyhledávána místními 
i zahraničními badateli. V tomto ohromném souboru však třeba 
zatím jakýkoliv záznam Alfreda Kohna chyběl. Vladimír Kaiser 
vzpomíná, že objevy zvukových nahrávek z konce 19. a prvních 
pěti let 20. století jsou vzácné. To proto, že gramofon tehdy 

mělo u nás jen pár nadšenců a staré snímky nepřežily druhou světovou válku. Tehdy se 
při koupi nové desky musely odevzdávat dvě staré kvůli nedostatku šelaku. Sám zažil, 
že v reakci na jeden jeho rozhlasový pořad poslala zdarma do městského archivu v Ústí 
nad Labem posluchačka z Ústí nad Orlicí dvacet unikátních desek z let 1901–1905 po 
„pratetě Anně“. Tento přírůstek je svou historickou hodnotou srovnatelný s deskami 
získanými archivem v roce 2020.  dam

 H I S T O R I C K É  O K É N K O

Premiéra Čardášové 
princezny bude online
Ústí nad Labem – Ústecká scéna 
připravila na březen premi-
éru. „Orchestr, sólisté a sbor 
připravují operetu Čardášová 
princezna, která má mít onli-
ne premiéru 19. března. V režii 
Michala Lieberzeita se v hlav-
ních rolích objeví Tereza Mát-
lová, Zuzana Ballánová, Moni-
ka Sommerová, Pavlína Senič, 
Valeriya Vaygant, Michal Bra-
gagnolo, nově také talento-
váná Jakuba Šéniglová a další 
naši sólisté,“ řekla Alena Vai-
cová ze Severočeského diva-
dla. Jednotlivé soubory zkouší 
po skupinách a za přísného do-
držování všech hygienických 
předpisů.  zu

Knihovna obnovila provoz výdejových okének
Ústí nad Labem – Covidová epi-
demie zavřela kvůli omezením 
dveře i do Severočeské vědecké 
knihovny. Pracovníci se i tak 
snaží svým čtenářům zpříjem-
nit období sociální izolace. Pro 
seniory, kterým chybí kontakt 
s vnějším světem, knihovna zří-
dila telefonní linku 778 711 943, 
kam mohou každý všední den 
od 9:00 do 16:00 hodin zavolat 
a popovídat si s knihovníky.

Vládní nařízení umožnila 
znovu obnovit provoz výdejo-
vých okének. Podle informací 
z ústecké knihovny je najde-
te v obou hlavních budovách 
i na všech pobočkách. Okénka 

slouží k vyzvedávání předem 
objednaných dokumentů. 
K vracení výpůjček slouží ná-
vratový automat ve vědecké 

Zdravotníky podpořilo 203 virtuálních běžců
Chabařovice – Ani doslova ark-
tické podmínky neodradily 
více než 200 sportovců z celé 
České republiky, aby od 1. do 
14. února vysportovali pro kli-
niku anesteziologie, periope-
rační a intenzivní medicíny 
Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem celkem 34 000 Kč. 

„Rád bych tímto poděko-
val všem účastníkům letoš-
ního zimního Virtual Charity 
Run. I přes extrémně mrazivé 
počasí, netypické období pro 

běh a celkově dobu, ve které 
žijeme, jsme aktivovali více 
než 200 sportovců. Za dva 
týdny se tak podařilo vybrat 
částku, která podpoří zdra-
votníky a je alespoň malým 
poděkováním za to, s jakým 
nasazením aktuálně pracu-
jí. Rád bych pozval všechny 
na naše reálné závody. Re-
gistrace do závodů probíhá 
na www.miladatour.cz,“ řekl 
ředitel Milada Tour Michal 
Neustupa. 

Druhý ročník navázal na loň-
ský dubnový závod, kdy se or-
ganizátorům podařilo vybrat 
přes 180 000 Kč. 

Účastníci změřili síly napříč 
Českem na běžeckých trasách 
5 a 10 km. Kdo nechtěl běžet, 
mohl přispět v rámci 5 km pro-
cházky nebo jen dobrovolným 
příspěvkem. Odměnou k dob-
rému pocitu z pomoci byly 
také krásné medaile, certifiká-
ty s poděkováním nebo losova-
né ceny.  gz

části knihovny ve Velké Hra-
dební 45.

Kromě výše zmíněných ak-
tivit se knihovna se zapojila 
i do celosvětové kampaně Me-
zinárodní den darování knih. 
„V rámci kampaně jsme věno-
vali několik desítek knižních 
publikací vyřazených z fondu 
dětem z nízkoprahových klubů, 
předškolních klubů a doučová-
ní organizace Člověk v tísni,“ 
vysvětluje Jan Černecký z od-
dělení komunikace vědecké 
knihovny s tím, že část darova-
ných knih putovala i do ústec-
kého Domova pro seniory Do-
bětice.  gz
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Basketbalisté plní sen Dominika

Blades ocenili nejlepší hráče i nováčky sezony on-line

INZERCE

Už se to zase blíží. Období, 
kdy fauly, minuté střely, a do-
konce technické chyby budou 
mít v lize basketbalistů svou 
nesmírnou hodnotu. 

Za rohem je start třetího 
ročníku charity pod názvem 
„Bez faulů“. Její výtěžek tento-
krát pomůže na nákladné re-
habilitace dvanáctiletému Do-
miniku Moravcovi z Těškovic, 
který by se chtěl stát basket-
balistou, ale momentálně bo-
juje s těžkou nemocí – ische-
mií míchy. 

Každý klub tuzemské nej-
vyšší soutěže basketbalistů, 
včetně ústeckého, si v blíží-
cí se nadstavbové části zvolí 

jeden domácí zápas, kde za 
každou minutou střelu svého 
týmu zaplatí do společného 
banku 100 korun, 200 korun 
složí za každý faul mužstva 
a rovnou tisícovku za technic-
kou chybu. 

A zapojit se tradičně budou 
moct i diváci a fanoušci, a to 
zasláním dárcovské SMS ve 
formátu DMS BEZFAULU 30, 
60 nebo 90 na číslo 87 777, 
kdy ceny textových zpráv jsou 
30, 60 či 90 korun. 

Při loňském druhém roč-
níku charity se podařilo ze 
všech zdrojů shromáždit té-
měř 167 tisíc korun.

 BK Ústí nad Labem 

Klub amerických fotbalis-
tů Blades ocenil nejlepší hráče 
sezony 2020. Z důvodu trvající 
pandemie koronaviru se akce 
konala online. Nejužitečnějším 
seniorem se stal import Nolan 
Corpening, nejlepším hráčem 
útoku a nejlepším hráčem spe-
cial týmu Jakub Imr, nejlepším 
hráčem obrany Jakub Janda. 
Hráčem s nejlepším zlepšením 

je Aleš Drhlík. Za juniory si ti-
tul nejužitečnějšího hráče od-
nesl Štěpán Bendel. Nejlepším 
hráčem obrany se stal Šimon 
Tintěra a nejlepším hráčem 
útoku Václav Šedivý. Nejlepším 
nováčkem sezony 2020 se stal 
David Řezáč. Titul nejužitečněj-
ší hráčky ženského týmu získa-
la Aneta Bielawská. Nováčkem 
roku se stala Tereza Pilnajová. 

S bolestí v srdci 
oznamujeme, 
že nás navždy 
opustil milovaný 
manžel, drahý 
táta, spolehlivý 
bratr, láskyplný dědeček, oblíbený 
strýc a skvělý pradědeček 
pan Oldřich Richter. Zemřel 
4. února 2021 ve věku 90 let. 
Poslední rozloučení se bude konat 
v úzkém rodinném kruhu.

Jménem pozůstalých 
manželka Marta, dcery Marta 
a Vlasta, sestry Marie a Anna 
a další členové rodiny.

Jen jednou v životě jsi nás 
zarmoutil, a to bylo v té chvíli, 
kdy jsi nás navždy opustil.

Nejlepší hráčkou obrany je Kris-
týna Jelínková, nejlepší hráč-
kou útoku Karolina Dlouhá. Ti-
tul nejvíce nedoceněné hráčky 

získala Markéta Hájková. Nej-
užitečnějším hráčem flagové-
ho týmu U15 se stal David Nový, 
nejlepším hráčem obrany Adam 
Hruška, nejlepším hráčem úto-
ku Daniel Hoffmann, nejlepším 
nováčkem Tobiáš Beran. Nejvíce 
nedoceněným hráčem obrany je 
Tobiáš Volný, za útok toto oce-
nění získal Matěj Smetana. 

 BladesÚstí nad Labem 
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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
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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

ho bude muset naučit poslušnosti 
a chození na vodítku. Ostatní psy 
nemá rád, některé feny toleruje.

MICKA 
Kočka, barva 
černobílá, stáří 
2 roky. Micka je velmi 
milá a přátelská 
kočička, ráda se 
mazlí a hraje si.

NICK 
Pejsek, kříženec, 
barva černá, 
výška 35 cm, stáří 
3 roky. Nick je 
čistotný pes, zvyklý 
žít v bytě. Není 

vhodný k dětem, protože je nemá rád.

JOLANKA 
Kočka, barva 
mourovaná, stáří 
7 měsíců. Jolanka 
je trošku bojácná, 
ale nechá se 
pohladit i vzít do 

náručí, potřebuje jen trochu času, než 
si zvykne na nové prostředí.

ZEUS 
Pes, kříženec cane 
corso, barva hnědá 
s žíháním a bílou 
náprsenkou, výška 
55 cm, stáří 3 roky. 
Zeus byl zvyklý žít 

na zahradě, kde byl zvyklý dělat si, co 
chce, nikdo ho nenaučil ani základním 
povelům poslušnosti. Nový majitel 

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 
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Sklo: praktický, funkční, odolný, bezpečný, variabilní a fascinující materiál, který se jako moderní stavební 
prvek objevuje stále častěji v oblasti interiérového designu.

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

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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