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Do divadla se v Ústí chodí 
méně, než by se mi líbilo
STRANY 8–9

Pokus přehodit správu  
popelnic na občany narazil 
STRANA 5

Hygienička apeluje: Pokud  
můžete, nechte se očkovat 
STRANA 6

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

DŮM KULTURY 
8. 11., 1930  Ústecká forbína – Butch Cassidy  
  a Sundance Kid aneb western  
  z Bohnic
18. 11.,1900 V Paříži bych tě nečekala, tatínku 
22. 11., 1930  Ústecká forbína – Na Zlatém jezeře 
23. 11., 1900  Ivo Toman – Debordelizace vztahů  
  Tour
27. 11., 1900  Dalibor Janda 
30. 11., 1900  Manželský čtyřúhelník 
2. 12., 1900  Lukáš Pavlásek – Planeta slepic  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. 12., 1500  Míša Růžičková – Cestujeme za  
  zvířátky
6. 12., 1900  Lords of the Sound
8. 12., 1930  Ústecká forbína – Veletoč
16. 12., 2000  Partička na vzduchu

NÁRODNÍ DŮM 
18. 11., 2000  Steve Big Man Clayton Duo
1. 12., 2000  Fleret  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. 12., 2000  Will Wilde 
14. 12., 2000  Southern Avenue Band 

GALERIE EMILA FILLY 

do 5. 12.  Tvýma očima – vystavující:  
  Jiří Valoch, Milan Adamčiak,  
  Kundy Crew, Stano Masár

SEVEROČESKÉ DIVADLO 
10. 11., 1000  Baletní triptych
14. 11., 1700  Koncert před oponou – Bedřich  
  Smetana, Má vlast 
17. 11., 1700  Koncert před oponou – Od klasiky  
  po muzikál
19. 11., 1800  Tristan und Isolde
21. 11., 1600  Tristan und Isolde
24.–27. 11.  Virtuosi per musica di pianoforte –  
  54. ročník mezinárodní soutěže pro  
  mladé klavíristy do 16 let věku
27. 11., 1800  Slavnostní koncert k 30. výroční  
  založení Dívčího komorního sboru PF  
  UJEP a hostů
28. 11., 1000  O chytrém Honzovi a krásné  
  Madlence
29. 11., 1900  Nabucco
30. 11., 1900  Baletní triptych

MUZEUM 
Výstavy 
do 28. 11.  Ich bin ein Vydra aneb Jak vydra  
  přes hranice přišla – Expozice  
  o populaci vydry říční v Sasku  
  a Ústeckém kraji představí její životní  
  prostředí v plné kráse. Vydra, tajemný  
  noční živočich, žila dříve na celém našem  
  území. V druhé polovině 20. století ale  
  přežívala jen na pár místech. Dnes  
  ji opět najdeme na celém území. Návrat  
  to byl ale komplikovaný a plný  
  překvapení. Ve výstavě se dozvíte  

  mnoho nových zajímavostí a seznámíte  
  se s řadou dalších živočišných druhů,  
  které vydru v jejím životě provází.
do 28. 11.  Fotograf Rudolf Jenatschke –  
  Velkolepý soubor unikátních fotografií  
  neštěmického rodáka, katechety  
  a fotografa Rudolfa Jenatschkeho  
  vzniklý mezi lety 1914 až 1945,  
  který je doplněn o autentické předměty  
  a dobové fotoaparáty.
do 27. 3. 22  Nejkrásnějším pohořím  
  s přírodovědcem Janem Šimrem 

ČINOHERNÍ STUDIO
9. 11., 1900  Antigona podle Sofokla
13. 11., 1700  Býk Ferdinand
14. 11., 1700  Malý princ
15. 11., 1900  My děti ze stanice ZOO
17. 11., 1900  Najal jsem si vraha
19. 11., 1900  Harila aneb Čtyři z punku a pes
22. 11., 1900  Americký bizon

ZRCADLOVÉ BLUDIŠTĚ NA VĚTRUŠI 
do 28. 11.  Rudolf Jenatschke v barvě – Výstava  
  doplňující expozici Fotograf Rudolf  
  Jenatschke v Muzeu města Ústí nad  
  Labem, zaměřená na kolorované  
  diapozitivy, které fotograf dokázal  
  vybarvit tak, že i znalec je měl za  
  barevné snímky.

INZERCE
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V Ústeckém kraji
posloucháme

88.8 FM sever.rozhlas.cz

Český rozhlas 
Sever

SEVER-UNIVERZAL-VÝŠKA.indd   1 18.6.2021   17:56:19
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SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA 
10. 11., 1700  Děti a rodiče – jak společně po  
  pandemii? (W. Churchilla 3)
10. 11., 1800  Literární JednoHubky (Dobrá čajovna)
11. 11., 1600  Jaké je být reportérem  
  (W. Churchilla 3)
15. 11., 1900  Listování: Čtyřlístek (W. Churchilla 3)
15. 11., 1700  Třicet let v Africe (Velká Hradební 49)
16. 11., 1600  Tvoření s Terkou (W. Churchilla 3)
18. 11., 1700  Hledání mé sestry – „In Search of My  
  Sister” (W. Churchilla 3)
24. 11., 1700  Apiterapie – včelí jed a vosk  
  (W. Churchilla 3)
25. 11., 1730 První zemědělci (W. Churchilla 3)
27. 11., 1000 Den pro dětskou knihu  
  (W. Churchilla 3)
27. 11., 1800  Den pro dětskou knihu  
  (W. Churchilla 3)
29. 11., 1900  Na značky! (Velká Hradební 49)
30. 11., 1700  Jordánsko (Velká Hradební 49)
Výstavy
15. 11. – 5. 12. Střípky revoluce (Velká Hradební 49)

ZÁMEK VELKÉ BŘEZNO 
16. 10., 1700  Tóny maďarské lidové hudby 

SKANZEN ZUBRNICE 
11. a 12. 12. Vánoce v Zubrnicích
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Obří globus z bankovního paláce má namále
Ústí nad Labem – Po 114 letech 
se před rokem snesl k zemi 
globus ze střechy ústeckého 
paláce Vídeňského bankovní-
ho spolku u hlavního nádraží. 
Dva a půl tuny vážící monu-
ment ze dřeva a oceli pokrytý 
umělecky tepaným měděným 
plechem sice do šrotu neza-
mířil, ale na své místo se za-
tím jen tak nevrátí.

Přáním majitele, roudnické-
ho podnikatele a zastupitele 
Pavla Eliase, bylo zeměkouli 
opravit a na střechu vrátit, ale 
cena za obnovu by vyšla na tři 
miliony korun a tolik peněz se 
mu investovat nechce.

Zrepasované střechy se ná-
rožní věž střechy paláce do-
čkala po sedmi měsících od 
sejmutí letos v květnu. Kdy 
a zda se vrátí na střechu iko-
nická plastika obří zeměkou-
le, zatím jasno není. Jednou 
z možností je i to, že ho do-
stane muzeum. 

Podle historika Martina 
Krska je muzeum připraveno 
globus převzít a prozatím na-
příklad umístit do depozitá-
ře. „Zatím jeho stav neznáme. 

až 1907. Výstavnost budo-
vy dokládá, že Ústí nad La-
bem patřilo z ekonomického 
hlediska k nejdůležitějším 
městům v Rakousko-Uher-
sku.  gz

Václav Houfek  
58 let, ředitel muzea  
 
Obávám, a to nejen 
na rodinný rozpočet, 
ale také na všechny 

veřejné rozpočty včetně rozpočtu 
našeho muzea.

Kateřina Wojtalik 
46 let, obchodnice 
 
Zdražování energií, 
potravin, PHM se už 
neobáváme, už ho 

prožíváme. 

Kateřina Bambasová  
29 let, studentka 
 
Samozřejmě, že se 
obavám, ale stále 
doufám, že to nakonec 

nebude tak hrozné, jak se zdá. 

Anna Šretrová  
64 let, důchodkyně  
 
To bude krátká odpo-
věď. Ne, neobávám.  

Lukáš Vlček 
28 let, vedoucí 
  
Doma máme zafixova-
nou cenu od ČEZu, tam 
strach nemám. V ná-

jemních bytech mají nájemníci smlouvu 
sami na sebe. Mého rozpočtu se zvýšení 
nedotkne, avšak věřím, že mnoho lidí 
v ČR bude muset žádat o dávky na 
bydlení. A to i střední třída.

Alena Krůtová  
53 let, obchodnice 
 
Zdražení se obávám, 
i když jsem u velkého 
dodavatele. Ale vzhle-

dem k tomu, že jsem si v létě zvedla zálo-
hu o asi 30 %, tak snad to bude stačit. 
Nebo alespoň nebudu doplácet částku, 
která by mě dostala do problémů.

Zita Topinková  
57 let, účetní 
 
Bojím se, ale co se dá 
dělat, nějak to zvlád-
nout musím. Holt si 

musím zvýšit zálohy, ale i tak se bojím, 
že budu doplácet. 

Zdeněk Lhoták 
64 let, důchodce  
 
Ano, bojím se, co vše 
se bude dít, ale snažím 
se na to tolik nemyslet 

a užívat si života. 

Obáváte se dopadu zdražení 
energií na váš rodinný rozpočet?

A N K E T A
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Žít Ústí, zpravodajský a servisní magazín pro 
oblast Ústecka  Datum vydání: 3. 11. 2021

 Příští vydání 12. 12. 2021  Uzávěrka inzerce 
a příspěvků: 6. 12. 2021  Informace o inzerci 
a distribuci na webu www.mediaconcept.cz  
 V nákladu 49.000 výtisků je distribuován 

do schránek domácností prostřednictvím 
PNS, a.s.  Volné výtisky jsou k dispozici 
v Informačním centru města Ústí nad Labem 
 Periodikum je registrováno Ministerstvem 

kultury České republiky pod číslem MKČRE21614 
 Vydavatelem Žít Ústí je Media Concept 

s. r. o., IČ 02750686, se sídlem 17. listopadu 7, 
400 10 Ústí nad Labem  Četnost vydání: 
10 vydání v kalendářním roce  Tiskne: 
Severotisk s.r.o.  Redakce: Gabriela Zlámalová, 
tel.: 605 262 193, e–mail: redakce@zitusti.
cz, Masarykova 119, 400 01 Ústí nad Labem 
 Obchod a marketing: Mgr. Miroslav Pakosta, 

tel.: 602 464 749, e–mail: obchod@zitusti.
cz, Masarykova 119, 400 01 Ústí nad Labem 
 Nevyžádané příspěvky nevracíme, neoznačené 

fotografie pocházejí z archivu redakce. Příspěvky 
v tomto vydání publikujeme na webových 
stránkách časopisu, neposkytujeme je jiným 
subjektům a identifikační údaje autorů příspěvků 
používáme jen pro ověření pravosti informací.  
Volné výtisky jsou k dispozici, kromě jiných míst, 
ve vstupní hale magistrátu, v informačním centru 
města, v recepci polikliniky (EUC klinika), v Domu 
dětí a mládeže, v hale Masarykovy nemocnice 
a v Severočeském muzeu.

www.facebook.com/zitusti.cz

K případné opravě by došlo, až 
by se propočítalo, kolik peněz 
by to stálo,“ vysvětlil Krsek.

Někdejší bankovní palác, 
kterému Ústečané přezdívají 
„globus“, vyrostl v letech 1906 
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TELEVIZNÍ DOTACE!
■ Novasport 3, 4 a Eurosporty 
     do Vaší televize
■ Montáž nového satelitu 
     u Vás zdarma
■ Nemůžete mít satelit? 
     Zprovozníme televizi přes 
     internet s 50% slevou

www.satelitnidotace.cz
tel.: 778 880 006
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Kontroly cestujících v MHD zpřísnily
Ústí nad Labem – Týmy složené 
z revizorů, strážníků městské 
policie a asistentů prevence 
kriminality se zaměří na čer-
né pasažéry, ale i vandaly. „Na-
ším cílem je zajištění bezpeč-
nosti cestujících a dodržování 
pořádku a pravidel cestování 
v městské hromadné dopravě. 
Nové týmy by k tomu měly hod-
ně přispět,“ řekl primátor Petr 
Nedvědický.

Na vandaly, kteří mnohdy 
ostatní cestující slovně napa-
dají nebo ničí vozidla, si stě-
žují lidé z městského obvodu 
Neštěmice. „Lidé z Mojžíře, 
Neštěmic a Krásného Břez-
na jsou ze současné situa-
ce zoufalí, denně se obrací 

Parkoviště u plavecké 
haly čeká rekonstrukce 

nastoupit represe. Kontroly 
jsou jasným vzkazem, že pro 
černé pasažéry a vandaly není 
v ústecké hromadné dopravě 
místo,“ řekla iniciátorka opat-
ření, starostka Neštěmic Yveta 
Tomková.

Kontroly budou na zastáv-
kách, kde do vozu nepustí člo-
věka bez zaplacení jízdného. 
„Od nově vytvořených týmů oče-
káváme především zajišťování 
pořádku, čistoty a bezpečnosti 
ve vozech hromadné dopravy, 
související s dodržováním pře-
pravního řádu, a tím i zlepšení 
komfortu pro všechny cestující,“ 
dodal předseda představenstva 
ústeckého dopravního podniku 
Martin Prachař.  gz

Ústí nad Labem – Město chce 
opravit svah s parkovišti u pla-
veckého areálu na Klíši. Radní 
uvolnili půl milionu korun na 
projektovou dokumentaci. „Při 
přípravě na opravu parkovišť 
a opěrné zdi nad Plaveckou ha-
lou Klíše byly zjištěny pohyby 
svahu. Z těchto důvodů nelze 
provést pouhou opravu parko-
višť s drobnými úpravami spod-
ní konstrukce, ale je nutno celou 
záležitost provést komplexně,“ 
vysvětlila mluvčí města Romana 
Macová a dodala, že v rámci pro-
jektové dokumentace bude ře-
šeno i zajištění přístupu z těch-
to parkovacích ploch k hale. 
Parkování v této části města je 
dlouhodobý problém, na který si 
místní opakovaně stěžují.  gz

EUC má nejmodernější magnetickou rezonanci

Vyšší zdanění problémových domů 
Ústí nad Labem – Vedení města 
plánuje od roku 2023 u problé-
mových domů a pozemků zvýšit 
daň z nemovitosti. Jejich maji-
telé by tak mohli spadat až pod 
nejvyšší možný koeficient, pod-
le kterého se daň určuje. Chce 
tak řešit sociální problémy nebo 
úklid odpadků. 

„Město plánuje zvýšení daňo-
vého koeficientu na vybrané ne-
movitosti. Zvýšení daní se týká 
nemovitostí, ve kterých majitelé 
nejsou schopni zajistit dodržo-
vání základních norem z pohle-
du stavebně technického, hygi-
enického nebo zanedbávají své 
povinnosti v oblasti údržby a čis-
toty, což představuje pro město 
zvýšené náklady,“ řekl náměstek 

primátora Tomáš Vlach. Podle 
náměstkyně primátora Evy Out-
lé je místní zákonný koeficient 
pro výpočet daně z nemovitos-
ti dvě procenta. „Zákon městu 
umožňuje nastavit jinou sazbu 
daně než obvyklou, a to i jed-
notlivým parcelním a popisným 
číslům. Až do výše pěti procent,“ 
řekla Outlá. 

Primátor Petr Nedvědický při-
blížil, že vyšší daní z nemovitosti 
chce město nahradit Ústavním 
soudem zrušené bezdoplatkové 
zóny. Seznam dotčených nemo-
vitostí se nyní připravuje. Zvý-
šení daně z nemovitosti by se 
ale například týkalo i rozestavě-
né stavby na Mírovém náměstí 
nebo ruiny hotelu Máj.  gz

I přes petici modrá zóna zůstane
Ústí nad Labem – Modré parko-
vací zóny v okolí univerzitního 
kampusu budí u místních znač-
nou nevoli. Kvůli jejich zavede-
ní dokonce vznikla petice, pod 
kterou se podepsaly více než 
tři stovky obyvatel. Podle nich 
se totiž problém s parkováním 
nevyřešil, ale přesunul se jen 
o pár ulic dál. Zrušení modrých 
zón na zastupitelstvu navrhl Jiří 

Madar. Neprošlo to o dva hla-
sy.Vedení města chce situaci 
vyhodnotit začátkem příštího 
roku. Zastupitelé dali radním za 
úkol se parkováním podrobně-
ji zabývat. Znovu to zastupite-
lé musí projednat i s veřejností 
do konce března 2022. Vedení 
města parkování v okolí univer-
zitního kampusu zpoplatnilo od 
září.  gz

Ústí nad Labem – Nové moderní 
pracoviště magnetické rezonan-
ce jako první privátní zdravot-
nické zařízení v Česku otevřeli 
v ústecké klinice EUC. Přístroj 
stál 31 miliónů. „Máme tu nej-
modernější magnetickou rezo-
nanci, která umí pacienta vy-
šetřit rychle a přesně,“ uvedl 
výkonný ředitel skupiny EUC 

Jiří Madar. Magnetickou rezo-
nancí lze vyšetřit prakticky celé 
tělo. Nejčastěji to je mozek, vel-
ké klouby, páteř, ale také prsy 
či prostata. „Jde o špičkový pří-
stroj, díky kterému můžeme vy-
šetřit denně až dvacet pacientů, 
a objednací doba je nyní zhru-
ba 14 dní,“ doplnila ředitelka 
ústecké EUC kliniky Kateřina 

Fišerová s tím, že k vyšetření 
lidé potřebují žádanku od léka-
ře.  gz

na naši radnici se stížnost-
mi a žádostmi o pomoc. Tam, 
kde prevence nestačí, musí 



Z P R Á V Y

5

l i s t o p a d  2 0 2 1

Investor chce postavit 
obchodní centrum Špatně zasazené 

stromořadí odumírá

Pokus města přehodit správu 
popelnic na občany narazil
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Ústí nad Labem – Stromořadí 
v Hrnčířské ulici odumírá, po-
tvrdila to městská dendrolož-
ka Jitka Nováková. Ta šetřením 
zjistila, že strom z kontrolního 
výkopu byl zasazen neodbor-
ně. V přepravní polypropyleno-
vé textilii a navíc, místo zemi-
ny byla použita suť a štěrk. 

Na usychající stromy upo-
zorňovala i veřejnost. „Stromy 
překvapivě dlouho odoláva-
ly, ale v poslední době začaly 
schnout, takže se budou vysa-
zovat nové,“ přiblížit náměstek 
primátora Pavel Tošovský.

Podle Tošovského náhradu 
škody už nejspíš vymáhat ne-
lze. „Je to přibližně patnáct let. 
Veškeré reklamační lhůty už 
uplynuly,“ dodal Tošovský.  gz

Ústecko – Do dvou let by mohlo 
v Krásném Březně začít růst 
nové obchodní centrum. Pod-
le dokumentace zveřejněné 
v databázi EIA Ministerstva 
životního prostředí by součás-
tí měla být i čerpací stanice 
a bezmála osm set parkova-
cích míst.

Obchodní centrum, ve kte-
rém bude supermarket a malé 
prodejny, by mělo vzniknout 
mezi zámeckým parkem a uli-
cí Karoliny Světlé. Jak vyplývá 
z dokumentace, chce investor 
začít se stavbou v roce 2023. 
V brzké době krajský úřad za-
hájí zjišťovací řízení v rámci 
posouzení vlivu obchodního 
centra na životní prostředí.  gz

Do MHD míří deset 
autobusů na vodík 
Ústí nad Labem – Dopravní podnik 
uzavřel smlouvu na dvacet auto-
busů s pohonem na vodík. Podle 
registru smluv získala osmile-
tou zakázku skupina Solaris. 
Nízkopodlažní dvanáctimetrové 
autobusy s vodíkovými palivový-
mi články budou klimatizované 
a s dojezdem 330 kilometrů. Cel-
ková cena je přes 303 milionů 
korun. To je o zhruba o 86 mi-
lionů korun méně, než doprav-
ní podnik předpokládal. Peníze 
chce získat například z Fondu 
spravedlivé transformace.  gz

Ústí nad Labem – Nová vyhláška, 
která přenáší odpovědnost za 
čistotu kolem popelnic a kon-
tejnerů na majitele nemovitostí, 
už podruhé narazila na odpor. 
Sporné je třeba to, že by maji-
telé domů měli mít kontejnery 
a popelnice na svých pozemcích 
nebo si k tomuto účelu prona-
jmout pozemek od města. Podle 
náměstka primátora Martina 
Hausenblase se jedná o ob-
vyklou metodu. „Chceme jen, 
aby si vlastníci dali odpadovou 
nádobu na svůj pozemek, v čase 
svozu ji přistavili, a pak si ji 
odvezli zase zpátky,“ vysvětlil 
Hausenblas. 

S vyhláškou mají problém 
městské obvody. Podle nich 
se na majitele domů přenáší 
spousta povinností, které měs-
to nedokázalo řadu let vyře-
šit, konkrétně jde o pořádek 
kolem kontejnerů. Problém je 
především na sídlištích. „Je to 
radikální změna především pro 
sídliště, kde máme problém na-
jít vhodné místo, kam bychom 
kontejnery postavili. Máme 
tu velké množství domů, kde 
vchody jsou do schodů, a není 
možné, aby si lidé ty obrov-
ské nádoby někam přesouvali, 

například do vchodů,“ řekla sta-
rostka Neštěmic Yveta Tomko-
vá s tím, že žádné z měst v re-
publice nepostupuje jako Ústí. 
Podle zastupitele Jiřího Madara 
je to od vedení města jen první 
krok k velké „prasárně“, kterou 
chystá. „V další fázi by vedení 
města v příštím roce přehodilo 
na Společenství vlastníků jed-
notek i odpovědnost za platbu 
za odpad,“ uvedl Madar. Podle 
plánu měl být poplatek zaveden 
od ledna a s tím, že ho měli pla-
tit majitelé domů, kteří by ná-
sledně poplatek rozpočítali mezi 
nájemníky. 

Návrh vyhlášky náměstek 
primátora upraví. „Aby měli 
majitelé na vše dostatek času, 
zapracujeme do vyhlášky dvou-
leté přechodové období,“ doplnil 
Hausenblas. Zároveň dodal, že 
o zpoplatnění odpadu rozhod-
ne až nové zastupitelstvo, kte-
ré vzejde z komunálních voleb 
v roce 2022.  gz

Radnice chce během deseti let vykoupit 600 bytů
Ústí nad Labem – Radní projedna-
li bytovou koncepci. Podle ní by 
město v horizontu deseti let vy-
koupilo 600 bytů, o které přišlo 
v privatizaci. Měly by být urče-
né především pro mladé rodiny, 
seniory, zdravotníky a pracovní-
ky městských organizací. 

Podle náměstka primátora To-
máše Vlacha je cílem koncepce 

možnost ovlivnit, kdo v lokali-
tách bydlí. „Registrujeme řadu 
stížností na obchod s chudobou. 
Rádi bychom v těch lokalitách 
jako město určovali skladbu ná-
jemníků, a tím se snáze vypořá-
dali s lidmi, kteří nemají kompe-
tence k bydlení a i tím stylem tu 
kvalitu života v lokalitě zhoršu-
jí,“ řekl Tomáš Vlach.

Papír, sklo a plast se 
budou svážet častěji
Ústí nad Labem – Vedení města 
dlouhodobě čelí kritice za ne-
pořádek kolem popelnic i kon-
tejnerů. Radní proto schválili, 
že tříděný odpad bude svážen 
častěji, a uvolnili na to 1,5 mi-
lionu korun. „Plasty se budou 
svážet až třikrát týdně, papír 
dvakrát týdně a nádoby na sklo 
na vybraných místech jednou 
za měsíc. Dodatečný úklid bude 
prováděn jednou týdně místo 
dosavadního intervalu jednou 
za čtrnáct dní.  gz

Aktuálně má radnice k dis-
pozici pětasedmdesát bytů 
a chce jich mít stejně jako ob-
vodní radnice, které spravu-
jí skoro 600 bytů. Ústečané se 
mohli ke koncepci vyjádřit ve 
fóru, kam posílali své náměty 
či připomínky. O jejím schvá-
lení ale rozhodne zastupitel-
stvo.  gz
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Trápí vás špatná nosní průchodnost?

• Je již jediným řešením operační výkon?
• Objednejte se na oddělení jednodenní  

chirurgie EUC. 
• Provádíme operační výkon moderní  

technikou = radiofrekvenční ablací.
• Výkon plně hradí ZP.
• Je prováděn v lokální anestesii a hodinu  

po výkonu odcházíte do domácího ošetření.
• Operace provádí zkušená lékařka  

MUDr. Daniela Potměšilová.
• Objednejte se buď na telefonu: 477 102 252  

nebo na webu EUC https://euc.cz/nase-zarizeni/kliniky/ 
euc-klinika-usti-nad-labem/jednodenni-chirurgie/

JEDNODENNÍ CHIRURGIE 

EUC Klinika Ústí nad Labem 

Masarykova 2341/ 94 
400 01 Ústí nad Labem

ODDĚLENÍ JEDNODENNÍ CHIRURGIE

EUC KLINIKA ÚSTÍ NAD LABEM S.R.O. 

INZERCE

Epidemie koronaviru zrychlu-
je. Počty nakažených i hospita-
lizovaných dramaticky rostou. 
Podle Ústavu zdravotnických in-
formací a statistiky se covid-19 
v Česku šíří až z 80 procent mezi 
nenaoočkovanou populací. Vak-
cína přitom snižuje riziko náka-
zy až o tři čtvrtiny. Podle hlavní 
hygieničky Krajské zdravotní 
Dany Vaculíkové prožijeme i le-
tos Vánoce ve stínu pandemie.

Epidemie nabírá na síle, 
hlavním problémem jsou ne-
očkovaní lidé. Jak vakcinace 
postupuje v Ústeckém kraji?

V současné době je v Ústec-
kém kraji bezmála 411 tisíc osob 
s dokončenou druhou dávkou 
očkování. Oproti uplynulým týd-
nům se v Ústeckém kraji zvýšil 
zájem o očkování zhruba pětiná-
sobně. Máme osmnáct očkova-
cích center, čtyři mobilní očko-
vací týmy a očkovací autobus 
na pomoc obcím s nízkou pro-
očkovaností obyvatel. S průbě-
hem vakcinace v Ústeckém kraji 
jsme celkem spokojení. 

Souhlasíte s výrokem mi-
nistra zdravotnictví 

Adama Vojtěcha, že teď 
jde především o epidemii 
neočkovaných?

Ano, v zásadě ano. Tvrdíme to 
opakovaně, máme z našich zdra-
votnických zařízení jednoznač-
ná data. Vakcína vás sice stopro-
centně neochrání před nákazou, 
i když riziko nakažení má očko-
vaný jednoznačně mnohem 
nižší, ale chrání před těžkými 
průběhy a také před zbytečnými 
úmrtími.

Byla byste pro, aby očkování 
bylo povinné?

Tohle je velmi těžká otázka. 
Já jsem demokrat a nemám ani 
sama ráda, když mi někdo něco 
přikazuje, zakazuje. Ale když 
to vidím kolem sebe... Odpovím 
vám jinak – každý si musí uvě-
domit, že jeho svoboda končí 
tam, kde začíná svoboda něko-
ho jiného. Tím jsem, myslím, 
řekla vše.

Postupně se začíná očko-
vat třetí dávkou. Proč je to 
potřeba?

Protilátky vytvořené vakcinací 
časem klesají. Zvláště u seniorů 
je klesající tendence rychlejší. 

A komu byste ho doporučila? 
Momentálně je třetí dávku 

možné aplikovat všem, kte-
ří o očkování mají zájem, jako 
posilující, po uplynutí nejméně 
šesti měsíců od druhé dávky zá-
kladního očkování, respektive 
od jedné dávky vakcíny Janssen. 
A také u imunokompromito-
vaných osob se středně těžkou 
a těžkou imunosupresí jako sou-
část základního třídávkového 
schématu. Posilující, třetí dávku 
očkování dostalo dosud v kraji 
víc než 11 000 lidí.

Jak bude podle vás vypadat 
období takzvaných chřipko-
vých epidemií? 

Nerada věštím z křišťálové 
koule. Vždy je však dobré se na 
chřipkové období připravit očko-
váním. Očkování posilujících 
dávek proti covid-19 je možné 

podat spolu s očkováním proti 
chřipce. V praxi vidím, že zvláš-
tě zdravotníci tuto variantu volí, 
a to mě velmi těší.

Doporučila byste očkování 
proti chřipce? A komu?

Ano, jako každoročně. 
A komu? Tomu, komu může 
chřipka způsobit vážnou újmu 
na zdraví. Zvláště seniorům a li-
dem s již probíhajícím základ-
ním onemocněním.

Predikce růstu nákazy není 
dobrá, jak to vypadá v ne-
mocnicích Krajské zdravotní? 

Počty nakažených rostou 
i v Ústeckém kraji a lůžka vyhra-
zená pro covidové pacienty se 
plní. Nemáme před sebou opět 
lehké období.

Vánoce se blíží, budou i letos 
ve stínu koronaviru? 

Obávám se, že ano. Nasvědču-
jí tomu počty nově nakažených 
a nízká proočkovanost popula-
ce. Očkování je opravdu zásadní 
pro to, abychom koronavirovou 
pandemii porazili. Apeluji pro-
to na všechny – v momentě, kdy 
můžete, nechte se očkovat.  gz
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Petr Matuszek: Do divadla se v Ústí chodí méně, než by se mi líbilo

8

Sólista opery, pedagog, ale i hráč na 
shakuhachi Petr Matuszek, který mimo 
spousty rolí v ústeckém divadle hraje i v Goja 
Music Hall v takových muzikálech, jako je 
Čarodějka, Fantom opery nebo Ples upírů. 
K hudbě ho vedli rodiče, a ačkoli měl blízko 
i k matematice, tak umění zvítězilo.
Gabriela Zlámalová

Studoval jste na konzervato-
ři hru na violu a zpěv, teď jste 
sólistou ústeckého divadla. 
Znamená to, že violu jste „ho-
dil do kouta“?

Violu jsem do kouta nehodil 
(smích), občas na ni hraji, ale 
už ne profesionálně. Nějakou 
dobu jsem na violu, na housle 
a na různé další etnické, vět-
šinou strunné nástroje anebo 
flétny hrál v rámci různých 
koncertů středověké hudby. 
Kdysi jsem s Vlastíkem Ma-
touškem hrál v kapele Schola 
Specialis, později jsem natočil 
cédéčko se středověkým reper-
toárem pro Deutsche Harmo-
nia Mundi a pak jsem částečně 
s tímto repertoárem středově-
kých zpěvů jezdil asi osm let 
s vynikající zpěvačkou Marké-
tou Dvořákovou. Ano, tam jsem 
hodně hrál na housle i violu, 
ale taky na niněru, kobzu... Na 
housle jsem hrál i s Jardou Ko-
řánem v improvizační kape-
le Zapomenutý orchestr země 
snivců. Ale poslední dobou mě 
lákají spíš flétny a především 
shakuhachi (tradiční japonská 
flétna z bambusu).

Na shakuhachi hraje-
te jen pro radost, nebo 
profesionálně?

Je to vlastně už nyní můj dal-
ší profesionální záběr. Hraji na 

ni a koncertuji. Shakuhachi je 
nástroj, který vám vyplní sko-
ro celý život. Tím pádem jsem 
opustil středověk, ale naše 
spolupráce s kolegyní Marké-
tou Dvořákovou pokračuje dál, 
například nyní jsme připra-
vili a koncertujeme s progra-
mem Od opery přes operetu po 
muzikál. Je to krásný program 
a na tento koncert se vždy moc 
těším. 

Jste operní pěvec, co vás baví 
na opeře, operetě?

Jakékoliv hudební divadlo 
je geniální věc, protože se tam 
spojuje herectví, zpěv, krásná 
muzika, jeviště, kostýmy a pří-
běh. Neznám lepší žánr. Kro-
mě opery a operety ale zpívám 
i muzikál. V Praze působím 
v Goja Music Hall a musím říct, 
že každé představení zde mi 
přináší obrovské potěšení.

Zpíváte odmalička? Měl jste 
vždy k umění blízko?

Moji rodiče zpívali oba. Tatí-
nek pocházel z Volyně, byl vo-
lyňský Čech, ten, dokud byl 
zdravý, tak zpíval hodně, hodně 
se smál. Takže jsem i já zpíval 
a hrál na všechno, co mi přišlo 
pod ruku. A vzhledem k tomu, 
že jsem jako dítě měl opravdu 
pronikavý hlas, nejspíš jsem 
svým zpěvem lezl všem na 

nervy. Zpíval jsem rád a fakt 
pořád (smích). 

Zpěv bylo to, co vás ved-
lo k tomu, že jste pak šel na 
konzervatoř?

To se zpěvem nemělo nic 
společného. Já byl instrumen-
talista, hrál jsem na housle 
a klarinet. Hrál jsem i v kape-
lách, a tak muzika převážila. 
V základní škole jsem měl dva 
okruhy zájmů. Jedním byla ma-
tematika, uvažoval jsem tehdy 
o strojní průmyslovce, jenže 
muzika převážila, a tak jsem 
dělal přijímačky na konzerva-
toř v Teplicích. No a teď jsem 
na této škole zástupcem ředi-
telky, to je krásný.

Studoval jste v Teplicích, pů-
sobíte řadu let v Ústí, líbí se 
vám na severu Čech?

Tady v Ústí a v Teplicích trá-
vím opravdu hodně času. Víte, 
každá oblast zde má pro mě ur-
čité zásadní specifikum. Já to 
tu miluju. Těch krásných míst 
na severu Čech je spousta, ne-
můžu se například vynadívat 
na nádhernou krajinu Polab-
ského údolí. Kdysi jedni turisté 
ze Švýcarska, kteří sem jezdili 
pravidelně na dovolenou, ne-
chápali, proč my jezdíte jinam, 
když okolí, které tady máte, 
je unikátní, nikde jinde ho ne-
najdeme. Musím ale zmínit, 
že otisk průmyslu je tady znát 
a dal tomu prostředí hodně 
na frak. Ale to okolí je prostě 
úžasný.

Měl jste čas si Ústí pro-
jít, máte tu nějaká oblíbená 
místa?

Město znám dobře, nějakou 
dobu jsem tady i bydlel, když 
jsem měl hodně práce v diva-
dle. Zamiloval jsem si třeba 
oblast nad Ryjicemi, například 
Chuderov... Víte, když jdete na-
horu z Ústí do Chuderova, ucítí-
te v jednom okamžiku nádher-
nou změnu energie, která mě 
vždycky téměř roztančí svojí 
svěžestí, a já si pak najednou 
připadám jak malej kluk a chci 
se rozběhnout do okolní kraji-
ny. Mám to tam rád.

Působíte vyjma Ústí i v Praze?
Vždycky jsem působil i na ji-

ných scénách. Více než sedm 
let jsem hostoval v brněnské 
Janáčkově opeře, v několika in-
scenacích jsem zpíval v Liberci, 
v Českých Budějovicích, v Plz-
ni. No a v divadle Goja jsem 
v posledních sedmi letech prak-
ticky doma. Měl jsem to štěstí, 

že jsem zde byl Františkem 
Janečkem vybrán do nádher-
ných projektů, jako je Fantom 
opery, Ples upírů nebo Čaroděj-
ka. Takže pendluju mezi Gojou, 
ústeckým divadlem a teplickou 
konzervatoří. A moc mě to baví, 
mám pocit, že mám bohatý ži-
vot (smích). 

Takže máte blízko i k jinému 
žánru než jen k vážné hudbě?

Určitě ano. Na konzervato-
ři neučím jen klasický zpěv, ale 
učím i zpěv populární, činoher-
ní deklamaci atd.

V Severočeském divadle půso-
bíte už řadu let. Jaké jsou Ús-
tečané publikum?

Do ústeckého divadla jsem 
nastoupil v roce 1989 a můžu 
tedy zodpovědně říct, že míst-
ní publikum je krásný. Je prav-
da, že se tu chodí do divadla 
méně, než by se mi líbilo. Ale 
když lidé na představení při-
jdou, jsou velmi vděční, srdeční 
a vytvářejí nám až domácí at-
mosféru. Spoustu diváků osob-
ně znám, spousta lidí mi píše 
a jsou rádi, že zase hrajeme. 

V čem vás ústečtí diváci mo-
hou vidět?

V opeře Libuše, Nabucco, 
La Traviata, Carmen, v muzi-
kálu Noc na Karlštejně nebo 

Petr Matuszek hraje a zpívá v mnoha rolích v Ústí i Praze. Foto: archiv PM
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Petr Matuszek: Do divadla se v Ústí chodí méně, než by se mi líbilo

se narodil 1. prosince 1962 
v Roudnici nad Labem. Je 
absolventem teplické konzer-
vatoře, obor viola a zpěv. Ve 
zpěvu ho vzdělával bývalý sólista 
ústecké opery Jaromír Vavruška, 
později sólista Národního divadla, 
tenorista Jan Hlavsa. V roce 1988 
nastoupil jako sólista opery ve 
Slezském divadle Opava a o rok 
později se stal sólistou ústecké 
opery, kde působí dodnes. Kromě 
toho zastává pozici zástupce 
ředitelky na teplické konzervatoři. 
Je ženatý, má tři děti. V současné 
době žije se svou rodinou v malé 
vesničce u Prahy. 

Petr Matuszek

P R O F I L

l i s t o p a d  2 0 2 1

jídlo: jakákoliv 
místní zelenina 
a ovoce, pokud možno 
v syrovém stavu

barva: modrá 

číslo: 9

hudba: všechna

politik: svým 
humanistickým 
vkladem do politiky 
a sociálním přístupem 
nejspíš Václav Havel

M O J E  N E J

v operetách Čardášová princez-
na či Veselá vdova.

Kromě zpěvu, hry na sha-
kuhachi také publikuje-
te a učíte… v čem se cítíte 
nejlépe?

Ve všem. Ono se to vše dopl-
ňuje. Když zpívám, tak nemůžu 
zpívat jen jeden žánr, to bych 
se zbláznil. A když přijdu do di-
vadla a vidím kolem sebe una-
vené kolegy, tak to někdy až ne-
chápu. Já v divadle odpočívám, 
opouštějí mne veškeré stre-
sy a jen si to divadlo užívám. 
Úplně vypnu, relaxuju. A když 
pak přijdu z divadla, jsem plný 
energie a chutě do další práce. 
Proto se potřebuju realizovat 
nejen v divadle a na koncer-
tech, ale i ve škole a v rámci te-
rapií, na které teď, bohužel, mi 
už nezbývá čas. Což je škoda. 
No a takhle mám prostě pocit, 
že je můj život pestrý a bohatý. 

Dá se vše stíhat?
Je to o kompromisech. Musel 

jsem prakticky úplně opustit 
akademickou činnost a mini-
málně publikuji. Píšu opravdu 
jen tehdy, když někdo něco vy-
sloveně chce a mám k danému 
tématu co říct. 

Poslední divadelní sezó-
na byla poznamenaná 

koronavirem. Co jste dělal, 
když jste nemohl pracovat?

Hrál jsem na shakuhachi 
(smích). Navíc já jsem byl furt 
ve škole, protože učitelé učili 
online a my jsme ve škole vše 
koordinovali. Ministerstvo v té 
době vydávalo stále nová naří-
zení a opatření, která si občas 
i protiřečila, my však muse-
li okamžitě reagovat. Musím 
říct, že obdivuji všechny učite-
le, kteří v tomto čase neztratili 
optimismus a vydrželi. A žáky 
taky – jsou to pro mě hrdinové. 
A pokud se vrátím k shakuha-
chi, cvičení na ni mi v tu dobu 
obrovsky pomáhalo. A dá se 
říct, že právě díky koronavirové 
krizi jsem v ní našel další pro-
stor pro profesionální realizaci.

Jsme-li u online prezentací. 
Byla také nějaká představení 
divadla online?

Měli jsme mít online premié-
ru Čardášové princezny, ale na-
řízením vlády se nám přípravy 
zastavily těsně před uvedením. 
Byla to smůla, už jsme se těši-
li. Nakonec jsme ji odpremié-
rovali až letos začátkem října. 
Online prezentaci jsme ale hoj-
ně využívali na konzervatoři, 
to nám dělalo radost a poslu-
chači mohli naše žáky slyšet 
alespoň takto. No a také jsme 
měli online koncert s Markétou 

Dvořákovou na Den kostelů 
v kostele v Dubí. Doteď je to ke 
zhlédnutí na webu města a moc 
nás to bavilo, ten koncert měl 
neopakovatelnou atmosféru. 

Jaký je návrat po tak dlouhé 
pauze na jeviště?

Samozřejmě šťastný a ra-
dostný. Já se prostě tam, kde 
zpívám, cítím doma. Mám to 
štěstí, že dělám to, co mě hod-
ně baví. Tu spokojenost z toho, 
že zase hrajeme, prožíváme 
všichni. Některá jevištní shle-
dání jsou krásná a dojemná. 
A když vidíte, jak mají někteří 
diváci slzy v očích z radosti nad 
tím, že mohli konečně přijít na 
naše představení, tak to je pak 
nádhernej zážitek. Musím zmí-
nit open air představení Libuše 
na hradě Střekově. Když jsme 
viděli dojaté publikum, tak to 
byla ta nejkrásnější odměna.

Vaším pracovním nástrojem 
je hlas. Jak si ho chráníte?

Celkem nijak, když je člověk 
zdravý a když hlasu nedává ně-
jak zabrat třeba kouřením nebo 
alkoholem, tak není potřeba 
něco zásadního řešit. Hlas se 
prostě nesmí rozmazlovat, je to 
sval jako každý jiný. Jen člověk 
nesmí podlehnut psychické-
mu tlaku, protože ten je v této 
branži opravdu velký. Já jsem 
v pohodě – žiji zdravě, když 
mám čas, tak sportuji a jsem 
vegetarián.

Přemýšlel jste o tom, co bys-
te dělal, kdybyste nepůsobil 
v umění?

Já nikdy neměl pocit, že nutně 
musím být umělcem. V podsta-
tě je mi to jedno, dělám prostě 
to, co mě baví. Jeden čas, když 
jsem měl divadla plné zuby, tak 
jsem chtěl jít pracovat do lesa 
a mít od všeho toho shonu svatý 
pokoj. A rád pracuji rukama. No 
baví mě učit, baví mě psát. Tak-
že bych třeba přednášel nebo 
učil nebo dělal profesionálně te-
rapii. Opravdu nevím. 

Co rád děláte ve volném čase?
Já žádný volný čas praktic-

ky nemám (smích). A když ho 
mám, tak se snažím především 
být se svou rodinou a nějak 
sportovat. Teď jsem se napří-
klad zamiloval do jízdy na ko-
loběžce, klidně na jeden zátah 
ujedu 60 km, je to nádhera. No 
a hrozně rád si sednu k sha-
kuhachi a cvičím. Je to pro mne 
relaxace i další profesionální 
hudební platforma. A především 
je to radost. Teď se například 

Petr Matuszek hraje a zpívá v mnoha rolích v Ústí i Praze. Foto: archiv PM

moc těším na koncerty v lis-
topadu a v prosinci, kdy mě 
v rámci dvou pražských festiva-
lů čekají provedení nádherné 
skladby, kterou pro mě napsa-
la Věra Čermáková. Je to úplně 
jiný svět nežli zpěv, moc mě to 
baví a naplňuje.
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Tristan a Isolda se vrací do divadla po 155 letech
Americký bizon 
v Činoheráku

Legendární hurikán  
v Domě kultury

Zajděte na husí hit i svatomartinské víno na Rychtu

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

Jak připravit svatomartinskou husu  
podle šéfkuchaře Jana Heřmánka
Z husy oškubejte přebytečné brka, případné jemné peří 
opalte zapalovačem. Z husy vyndejte droby, z nich můžete 
udělat vývar a skvělou polévku. Okrájejte přebytečný tuk, 
odstraňte křídla před prvním záhybem a opět je může-
te použít do polévky. Maso opláchněte a papírovou utěr-
kou osušte. Osolte ho, i zevnitř, a vydatně okmínujte (opět 
vhoďte pár kmínů i dovnitř těla). Husu dejte na pekáč, po-
kud ho nemáte, hlavu si lámat nemusíte, použijte stejně 
jako my hlubší plech a podlijte vodou. Celou husu zakryj-
te alobalem nebo přiklopte vrškem pekáče. Nastavte tep-
lotu na 70-80 stupňů, vložte husu do trouby a běžte klid-
ně spát, voda se nevyvaří, do nádoby se naopak vyškvaří 
tuk, takže připálení rozhodně nehrozí. Po dvanácti hodi-
nách odstraňte alobal (víko), husu velkou vidličkou propí-
chejte, lehce polijte pivem a zvyšte teplotu na 180 stupňů. 
Husu nechte v troubě zezlátnout, trvá to cca 3/4 hodi-
ny. Poté naběračkou odeberte vyškvařený tuk, drůbež na-
porcujte a podávejte lehce přelité zbylým výpekem. Kůrka 
je krásně křupavá a maso tak měkké, že samo odpadává 
od kosti. Rozhodně není vysušené. Doporučujeme podá-
vat se zelím a knedlíky. Červené můžete připravit naslad-
ko, zatímco bílé zkuste vyladit do kysela. Dokonalým spo-
lečníkem k huse je dobře vychlazené svatomartinské pivo, 
kterým spláchnete mastnotu. Sádlo je výborné nejen na 
smažení a vaření, ale i na prosté namazání na kus chle-
ba (anebo podle babských rad i na spálená záda). Při dlou-
hých zimních večerech přijde vydatný krajíc vhod, sádlo vy-
drží v chladu (nejlépe ve skleněné nádobě) klidně měsíc. 
Můžete ho také skladovat v mrazničce.

K O N T A K T
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Ústí nad Labem – Tohle je velká 
událost. Do Národního domu 
přijedou Američané Southern 
Avenue. 

Vystoupení se uskuteční 
14. prosince od 20.00. Kytaro-
vý kouzelník Southern Ave-
nue Ori Naftaly získal skvělou 
reputaci již v rodném Izraeli, 
později se spojil s memphiskou 
zpěvačkou Tierinii Jackson 
a její sestrou Tikyrou Jackson, 

která hraje v kapele na bicí. 
Skupinu doplňuje všestranný 
klávesák Jeremy Powell. 

Debutové album Southern 
Avenue z roku 2017 bylo v ná-
sledujícím roce oceněno pres-
tižní cenou Blues Music Award 
za Nejlepšího nového umělce/
album. Za své druhé studiové 
album Keep On získali nomi-
naci na Grammy Awards v ka-
tegorii blues.  zu

Ústí nad Labem – Příběh Tristana 
a Isoldy patří k nejslavnějším 
a nejkrásnějším milostným vy-
právěním všech dob. 

V letech 1856–1859 vzniklo 
nejznámější hudebně drama-
tické zpracování tohoto námě-
tu německým skladatelem Ri-
chardem Wagnerem. 

Vy si jej můžete užít v Se-
veročeském divadle 19. listo-
padu od 18.00. Vstupné je od 
150 do 430 korun. Ze středo-
věkého eposu převzal Richard 
Wagner do svého libreta jen 
základní inspiraci, několik 
málo situací a jména hlavních 
postav. Jinak je jeho drama po 

literární stránce úplně novým 
a zcela svébytným ztvárně-
ním tématu. O svém přístupu 
k němu autor napsal: „S plnou 
náruživostí ponořil jsem se jen 
do hlubin vnitřních duševních 
procesů a z tohoto nejintimněj-
šího centra světa ztvárnil jsem 
nebojácně jejich vnější formu. 
Život a smrt, veškerý význam 
a existence vnějšího světa 
závisí tu jedině na vnitřním 
hnutí duše.“ Tímto citátem je 
Wagnerova koncepce Tristana 
stručně, ale v obrysech, doko-
nale charakterizována. 

Opera měla premié-
ru v roce 1865 v Mnichově 

a severočeská scéna ji uvede 
po 155 letech od jejího prvního 
nastudování.  zu

Ústí nad Labem – Zajděte si do Či-
noherního studia, na této scéně 
uvádějí nové představení s ná-
zvem Americký bizon. Jedno 
místo, jeden den a jedna noc 
a tři protagonisté napínavého 
psychothrilleru – to je dnes už 
ikonická divadelní hra americ-
kého dramatika Davida Mame-
ta, která se v originále jmenuje 
American Buffalo. Představe-
ní je příležitostí pro skvělý he-
recký koncert pro tři herce. Na 
Amerického bizona vyražte Či-
noheráku 22. listopadu.  zu

Ústí nad Labem – Dalibor Janda, 
český zpěvák, hudební sklada-
tel a textař přijede 27. listo-
padu do Ústí nad Labem. Od 
19.00 zahraje v Domě kultury. 
Janda dosáhl největší úspěš-
nosti v 80. letech 20. století. 
V letech 1986 až 1988 se stal 
držitelem Zlatého slavíka. Jeho 
první hit vyšel v roce 1983 pod 
názvem „Jahodový koktejl“. 
Nejznámější hity jsou „Huri-
kán“ nebo „Kde jsi?“. Vstupné 
je od 450 do 790 korun.  zu

Listopad je tradičně v ústecké Rychtě za-
svěcený svatému Martinu. Vedle mladých 
vín se začínají stávat hitem také svatomar-
tinské husy. Tedy pochoutky tradičních 
hodů, při kterých sedláci 
v minulosti spolu s čeledíny 
slavili konec sklizně. Pod-
le šéfkuchaře restaurace 
Na Rychtě Jana Heřmánka 
husa zapadá do konceptů 
lokálních kuchyní.

Dříve jsme touto dobou 
oslavovali Beaujolais, 
nyní svatomartinská vína, 
ale vlastně proč?

Obliba oslavy svatého Martina stále rok 
od roku roste. Máme svá „mladá“ vína z Mo-
ravy i Čech a tradice v pečení hus na svaté-
ho Martina je tu již hodně dlouho. Takže se 
to spojení nabízelo a já jsem rád, že se tato 
oslava tak rychle rozšířila a stává se stále 
oblíbenější. No a svůj vliv na to určitě má 
i trend tíhnout k lokálním věcem, čímž čes-
ká husa i víno jsou. 

Ten, kdo si drží štíhlou linii, má šanci dát 
si „dietní“ husu?

Husa se zelím a knedlíkem je jistě kaloric-
ká bomba, nicméně s využitím moderních 
trendů v gastronomii se hodně kalorií dá 
stáhnout. Za prvé tím, že husu pečeme po-
malu, takže podkožní tuk se vypeče a serví-
rujeme pouze libové maso s opečenou kůží. 
A za druhé husu nepodléváme sádlem, ale 
kvalitní šťávou z kostí a kořenové zeleniny. 

Zelí zase připravujeme bez jíšky a pro za-
huštění použijeme strouhaný brambor. 
No a špekové knedlíky můžeme zaměnit 
za karlovarské a nebo ještě líp, použijeme 

bramborové lokše. Ale dle 
mého, jsou knedlíky stejně 
nejlepší.

Čím husu „spláchnout“ je 
asi jasné, i když zase to 
pro dietáře nebude lehké.

Každý, kdo drží dietu, 
tak jeden den v roce může 
trošku zhřešit. A jelikož 
k huse se hodí vína s vyšší 

kyselinou a nižší tříslovinou, tak je jasné, že 
„spláchnout“ ji můžete svatomartinským. To 
totiž tahle kritéria splňuje. A u nás Na Ry-
chtě hostům obě tyhle svatomartinské perly 
budeme nabízet. Přijďte ochutnat.

Je v nabídce vašeho pivovaru nějaká 
novinka?

Naši sládkové uvařili velmi oblíbené pivo 
11° Masaryk, které se k huse také skvěle 
hodí. A samozřejmě, že také naše klasiky, 
jako je Mazel, Rychtářka, Vojtěch, jsou také 
na čepu.

Připravujete nějaké akce na konec roku?
I v prosinci budeme hostům nabízet te-

matické pokrmy i teplé nápoje třeba z piva. 
A samozřejmě připravujeme náš tradiční Sil-
vestr. Vstupenka vyjde na 400 Kč a zahrnu-
je malé pohoštění, přípitek, zábavu při živé 
hudbě a také tombolu.  pr 
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Stonat doma v klidu pomůže domácí péče

Podle jednatelky ústecké 
agentury domácí péče ACME 
Štěpánky Tomsové vedle do-
mácí zdravotní péče a hos-
picové péče nabízí také re-
habilitační péči v domácím 
prostředí.

ACME poskytuje komplexní 
domácí péči. Komu je určena 
a jak o ni lze požádat?

Pomáháme všem, od dětí po 
seniory. Poukaz neboli žádost 
o domácí zdravotní péči potvr-
dí zdravotnické lůžkové zaříze-
ní, praktický lékař anebo lékař 
specialista. Funguje to tak, že 
domů za pacienty dochází zku-
šená zdravotní sestra a prová-
dí zdravotní úkony, které určí 
lékař klienta. Domácí péče je 
zdarma, hrazená z veřejného 
zdravotního pojištění.

Jak práce probíhá? Sestřič-
ka přijede k pacientovi domů 
a dělá co?

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

Poskytujete i domácí hospi-
covou péči? Co zahrnuje?

Poskytujeme. Nabízíme po-
moc rodinám, které se rozhod-
ly umožnit svému blízkému 
zemřít důstojně, v domácím 
prostředí, v kruhu nejbližších. 

Docházíme za klientem dle 
potřeby i nad rámec pracov-
ní doby.

Poslední dobu nám kompli-
kuje život pandemie korona-
viru. Je náročné poskytovat 
v této situaci domácí péči?

Myslím, že nám covid-19 už 
naši práci nekomplikuje. Za 
dobu, kdy tady s námi je, jsme 
se naučili s ním pracovat a při-
způsobit se dané epidemiolo-
gické situaci. Máme naučené 
a vyzkoušené opatření, které 
jsme využili při první i druhé 
vlně a osvědčilo se nám. 

Ulehčuje domácí péče nemoc-
nicím tím, že se umí posta-
rat o pacienta s lehčím prů-
během nebo po prodělaném 
covidu?

Dokážeme se postarat o pa-
cienty s covid-19 pozitivní 
i po prodělaném onemocnění. 
Máme zkušenosti a nastave-
né zvýšené hygienické opatře-
ní, abychom zabránili dalšímu 

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

K O N T A K T

šíření infekce. Neděláme roz-
díly, zda je klient pozitivní, 
nebo ne. Jsme zdravotní ses-
try a naší povinností je péče 
o všechny nemocné.

Motivujete klienty 
k očkování?

Necháváme to výhradně na 
rozhodnutí klienta. S dotazy 
ohledně očkování se obrací na 
svého ošetřujícího lékaře. 

V čem se vůbec práce domá-
cí sestry liší od práce v ne-
mocnici nebo v domově pro 
seniory?

Zdravotní sestra v domácí 
zdravotní péči pracuje samo-
statně, nemá za sebou léka-
ře, staniční sestru a kolegyně. 
Musí se sama rozhodnout, vy-
řešit krizové situace a hlavně 
je potřeba mít odborné znalos-
ti. Vždy říkám, že je potřeba 
trochu adrenalinu a mít po-
vahu do nepohody. Ona musí 
vyjet za každého počasí, ať 
mrzne, sněží, je nesnesitelné 

horko… vždy musí vykonat 
u klienta ošetřovatelskou 
návštěvu.

Co komplikuje sestřičkám do-
mácí péče jejich práci?

Například parkování. Zdra-
votní sestra zatím nemá výjim-
ku jako lékař ve službě. Obtíž-
ně se hledá parkovací místo 
v blízkosti bydliště klienta, 
složitě nosí zdravotní materiál 
či kompenzační pomůcky. Ale 
v současné době se pracuje na 
změně zákona a věřím, že se 
podaří vyjednat výjimku pro 
poskytovatele domácí péče. 
Bylo by to ulehčení pro sestřič-
ky.  pr

Domácí péče 
umožňuje 
nemocným lidem 
léčit se v pohodlí 
domova a nemuset 
trávit dlouhé 
dny hospitalizací 
v nemocnici nebo 
v léčebnách pro 
dlouhodobě nemocné. 
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Trail maraton se běžel poprvé, 
start byl pod hradem

Karatistům se dařilo 
na regionálním poháru

Devítiletá Kamila Synáčková běhá s dospěláky 
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Jan Adamec a Karel 
Šváb před několika roky 
vymysleli vytrvalost-
ní závod Libouchec – 
Sněžník – Komáří vížka. 
Krásná příroda kolem 
trati, na speciálních ho-
dinkách 100 km. V ne-
děli 10. října kousek 
od hradu byl odstarto-
ván nultý ročník Ústec-
kého Trail maratonu. 
Žádná reklama, pouze 
pozvánka na Facebooku. Běže-
la se terénní desítka, dvacítka 
a maraton. 

Na soupisce bylo šedesát 
jmen reprezentujících nejen 

maratonu bylo 1 800 m, 
krásné výhledy do okolí 
zaručoval výběh na Vy-
soký Ostrý, Tlučeň, Ple-
šivec, Varhošť. 

Ústecká vytrvalkyně 
Lenka Berrouche vyběh-
la na nejdelší trať o půl-
noci s čelovkou, běžela 
sama, maraton zvládla 
za šest hodin. Oficiální 
závod na 42 km starto-
val v deset hodin dopo-

ledne. Mezi muži byl nejrych-
lejší Martin Smetana (4:21:33), 
mezi ženami Jitka Boubelíková 
(5:40:11). Klobouk dolů. 

 Miroslav Vlach

Když se před lety objevilo 
v novinách heslo „rozběháme 
Česko“, zvedla se účast dospě-
láků na menších akcích, Ústí 
nebylo výjimkou. Běhalo se na 
cyklostezkách, pod Erbeno-
vou vyhlídkou, v Dubicích, Tr-
micích, Předlicích, v Brné, na 
Telnici, v parku na Severní Te-
rase, kolem rybníka v Chlumci, 
na Střížáku. Samostatnou jed-
notkou byl Ústecký půlmara-
ton a akce na Miladě. 

Jasnou jedničkou mezi muži 
se stal pro letošní rok Petr 
Zuda ze Všebořic, učitelka Zu-
zana Rusínová – Kotěšovcová 

vládne na delších tratích, not-
ně ji sekunduje Jarmila Sobec-
ká z Chabařovic. V kategorii 
žákyň se objevila nová „hvěz-
dička“ devítiletá Kamila Sy-
náčková. Její vrstevnice zvlá-
dají tratě dlouhé 3–5 km, ona 
se těší na desítku. 

Startuje s dospěláky, do-
provod jí dělá tatínek a star-
ší sestra. V neděli 10. října si 
vyzkoušela závod na Střekově 
se solidním převýšením, v cíli 
rozdávala úsměvy. Závodí za 
USK Provod, je to přirozený 
talent.

 Miroslav Vlach

Konalo se druhé kolo Ús-
teckého regionálního poháru 
v karate ve všech věkových ka-
tegoriích. I přes slibný rozjezd 
krajské soutěže v Lounech ani 
v Ústí nebyla převratná účast 
soutěžících v družstev a jednot-
livců v karate. Na akci celkem 
startovalo na 135 soutěžících 
z 8 klubů z Čech a hostující 
Seiwakai z Německa. Opět se 
dařilo, a to jistě díky startu vel-
kého počtu soutěžících, domá-
címu SKR SPORT Union, který 
si udržuje početnou tréninko-
vou účast i po covidových potí-
žích, kdy mnoho klubů přichá-
zí o členskou základnu. Řadu 
medailí přidávali do klubového 
součtu také lovosičtí členové, 
kteří se v poslední době hodně 
kvalitativně zlepšili. Děláme 
pro své členy dost velký servis, 
abychom pokračovali ve výuce 
a sportování v karate. Rozje-
li jsme nové kurzy a zájem je 
slušný, kurzy máme obsazeny. 

 Josef Rajchert, SPORT UNION

Ústí nad Labem. K překvape-
ní organizátorů přijeli vytrvalci 
z Prahy, Kladna, Teplic, Děčína, 
Libouchce, Loun, Mostu, Sla-
ného a Krupky. Převýšení na 
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Arkadie má nové posezení i díky fotbalistům
Desetitisícovým darem po-

mohli tepličtí fotbalisté spo-
lečnosti pro handicapované 
Arkadii. Ta vybudovala ven-
kovní posezení pro klienty na 
zahradě v areálu nově zrekon-
struovaného střediska v Krup-
ce. Ředitelka Arkadie Lenka 
Machaloušová řekla, že pení-
ze od nadačního fondu klubu 
použili na výrobu stolu na za-
hradu v Krupce, která postup-
ně prochází revitalizací. 

„Snažíme se vlastními sila-
mi vytvořit takové prostředí, 
kde si rádi posedíme s našimi 
klienty a zaměstnanci. Loni 
došlo k celkové rekonstruk-
ci budovy, díky které byl vy-
budován bezbariérový vstup 
na zahradu, a tak i vozíčkáři 
mohou trávit příjemné chvíle. 
Na zahradě nám chyběl stůl. 
Vzhledem k poměrně speci-
fickým požadavkům jsme ho 
nechali vyrobit na zakázku,“ 
vysvětlila ředitelka a dodala, 

že s teplickými fotbalisty má 
Arkadie dlouhodobou vynika-
jící spolupráci.

„Někteří klienti Arkadie 
jsou častými hosty na našem 
stadionu a z druhé strany 

Na utkání Skláři 
pozvali zdravotníky

Na utkání teplických sklářů 
s Viktorií Plzeň dorazilo více 
než sedm stovek 
lékařů, zdra-
votních sester 
a dalšího perso-
nálu ze zdravot-
nických zaříze-
ní v Ústeckém 
kraji. FK Teplice 
totiž nabídl do 
nemocnic v rámci kraje volné 
vstupenky jako poděkování za 
jejich činnost.

O vstupenky na utkání by 
z řad zdravotníků velký zá-
jem. „Dočkali jsme se pozi-
tivních reakcí snad od všech 
oslovených nemocnic, byly za 
naši iniciativu moc rádi,“ řekl 
mluvčí klubu Martin Kovařík 
a dodal, že před tímto zápasem 
podpořili také dárce krve. Jim 
vstupenky předali prostřednic-
tvím transfúzní stanice teplic-
ké nemocnice.  pr 

zase například naši mládež-
níci se svými trenéry v minu-
losti zase navštívili chráněné 
dílny či stacionáře Arkadie,“ 
doplnil Vilém Kunz z FK Tep-
lice.  pr 
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Na Střekovské kameře 39 snímků 
Příští rok oslaví tento „festi-

val“ amatérských dokumenta-
ristů 55. výročí. Letos se sjeli 
milovníci amatérské kamery 
do Ústí nad Labem v polovině 
října. V malém sále Domu dětí 
a mládeže přivítala ředitelka 
akce Alena Krejčová soutě-
žící z Prahy, Hradce Králové, 
Brna, Kroměříže, Chebu, Nové-
ho Města, Čelákovic, Náchoda, 
Uherského Hradiště, Zruče nad 
Sázavou, Plzně. Odborná poro-
ta byla opravdu odborná, před-
sedal jí dramaturg, scénárista, 
pedagog, vedoucí katedry me-
diálních studií na Fakultě soci-
álních věd Univerzity Karlovy 
Praha profesor Martin Štoll. 

Ve dvou dnech bylo pro-
mítnuto 39 krátkometráž-
ních filmů. V hlavní katego-
rii dokument zvítězil snímek 
Nezapomínáme Karla Tvrdíka 
ze Zruče nad Sázavou. Cenu 
poroty obdržel Kolektiv TS Ve-
černice z Prahy, cenu Iva de la 

Renotiera získala místní fil-
mová hvězda Alena Krejčová. 
Doma má plnou skříň různých 
pohárů, plaket a medailí. Ten-
tokrát nabídla divákům doku-
ment o své dceři Lence, která 
udivuje svým talentem odborný 
svět v oblasti fotografie. 

Především pro soutěžící byl 
velmi přínosný dvouhodino-
vý seminář s porotou. Martin 

Užijte si společnou 
výstavu dětí a seniorů

Přednášejte  
o svých cestách

V mezipatře budovy ústec-
kého magistrátu je k vidě-
ní mezigenerační výstava 
výtvarných prací. Společně 
tvořili klienti Domova pro se-
niory Bukov se žáky ZŠ Pod 
Vodojemem. 

Podle mluvčí ústeckého 
magistrátu Romany Macové 
všechny vystavené práce vzni-
kaly takzvanou kuličkovou 
metodou. Práce pod názvem 
Umění v pohybu budou k vidě-
ní až do konce listopadu.  gz

Cestujete rádi? Chtěli bys-
te se s někým podělit o své 
zážitky, rady či tipy z cest? 
Využijte možnosti uspořá-
dat cestovatelskou přednáš-
ku v ústeckém informačním 
středisku.

„Nabízíme možnost bezplat-
ného pronájmu prostor i pro-
mítací techniky. Postaráme se 
také o propagaci vaší cestova-
telské přednášky či o přípra-
vu prostor,“ říká mluvčí města 
Romana Macová a dodává, že 
nezáleží na tom, jak daleká 
nebo dlouhá byla vaše cesta, 
ale na tom, jaké vzpomínky 
jste si přivezli. 

V případě zájmu kontaktujte: 
tereza.fajfrova@mag-ul.cz, 
info.stredisko@mag-ul.cz,
nebo telefony 475 271 514, 
475 271 700.  gz

Štoll, Jiří Petrů a Jan Beneš kaž-
dý film podrobili kritice, ukáza-
li na klady a nedostatky, vysvět-
lovali, chválili, doporučovali, 
nabízeli svou zkušenost. Tahle 
akce je skvělá, poděkování pat-
ří celému organizačnímu štábu 
v čele s Alenou Krejčovou. Ústí 
by mělo být hrdé na Střekov-
skou kameru. 

 Miroslav Vlach

Skláři se složili na postižené tornádem. Pomohou hasičům i základní škole
Poté, co celý svět obletěly zá-

běry spouště, kterou za sebou 
nechalo tornádo ve Stebně na 
Lounsku a v sedmi obcích na 
jižní Moravě, spustili zaměst-
nanci firmy AGC Flat Glass 
Czech spontánní sbírku. 

„Chtěli jsme alespoň ma-
lým dílem pomoci lidem, kte-
ří přišli při živelné katastrofě 
o všechno,“ řekl personální ře-
ditel společnosti Libor Sehnal.

Sbírka se uskutečnila během 
léta. „Zaměstnanci měli mož-
nost přispět darem převodem 
bodů ze svého účtu v Cafete-
rii,“ dodal ředitel. Nakonec se 
vybralo téměř 130 tisíc korun. 
Sklárna, která má své závo-
dy v Ústeckém kraji, patří ke 
společnostem, jež pravidel-
ně podporují neziskový sektor 
i potřebné v regionu. Větší část 
sbírky se rozhodla poslat se-
veročeské obci, kterou zpusto-
šilo tornádo.

Stebnu skláři věnova-
li 80 476 korun. „V případě 
obce Stebno byla celá část-
ka použita na obnovu výstro-
je a poničené techniky Sboru 
dobrovolných hasičů v Kry-
rech,“ upřesnil personální ře-
ditel. Z poničeného východu 

republiky si skláři vybrali Mo-
ravskou Novou Ves. „Na zákla-
dě jednání se starostou Mo-
ravské Nové Vsi byla částka 
46 199 Kč darována na obno-
vu tornádem poničené tamní 
základní školy,“ dodal Libor 
Sehnal.

V rámci charitativní  
činnosti ještě firma na konci 
roku tradičně podpoří potřeb-
né. Mezi organizacemi, kterým 
dlouhodobě pomáhá, je třeba 
teplická společnost pro kom-
plexní péči o postižené Arka-
die.  gz 

V prosinci rozzáří jezero Milada zimní běh
Ústecko – Závěrečná akce spor-
tovního seriálu Milada Tour 
bude podle organizátorů plná 
překvapení. Přesunutý Winter 
Milada Run proběhne 11. pro-
since ve speciální pekelně vá-
noční atmosféře. 

„Už při příchodu do zázemí 
projdou závodníci speciální pe-
kelnou bránou. Sportovní halu 

rozzáří vánoční stromeček, vý-
zdoba i několik světelných in-
stalací,“ popisuje za pořadatele 
Michal Neustupa. 

Po vyhlášení samotného 
Winter Milada Run bude ná-
sledovat slavnostní ceremoniál 
pro absolutní vítěze letošního 
ročníku Milada Tour a vyhláše-
ní nejlepších týmů. Registrace 

a více informací naleznete na 
www.miladatour.cz.   gz
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MILUNA 
Kočka, barva 
mourovatobílá, stáří 
5 měsíců. Miluna je 
polodivoké kotě, nerada 

se mazlí, je spíše vhodná k domku se 
zahrádkou.

ČIERNÁ 
Fena, kříženka knírače 
černé barvy, výška 
50 cm, stáří 2 roky. 
Čierná, je vhodná 

spíše k domku se zahrádkou. Je lehce 
nedůvěřivé povahy, musí si nejdříve 
na nové prostředí a nového majitele 
zvyknout. Není ráda sama, bylo by 
vhodné, aby nový majitel měl možnost 
umístění po dobu jeho nepřítomnosti 
v kotci, protože jinak utíká. Nepere se 
s jinými psy.

DANTE 
Pes, kříženec německého 
ovčáka, barva vlkošedá, 
výška 60 cm, stáří 
1 rok. Dante má mírnou 

povahu, ale potřebuje spoustu pohybu, 
je trochu hyperaktivní. Je spíše vhodný 
k domku se zahrádkou, který spolehlivě 
ohlídá, a ještě bude mít dostatek pohybu.

BARON 
Pes, kříženec 
drsnosrstý, barva 
rezavá, stáří 11 let, 
výška 40 cm. Baron, 

trošku bojácný, v prvním kontaktu je 
trochu ostražitý, ale když si zvykne, tak 
je již v pohodě. Baron je sice psí děda, 
ale jinak má ještě spoustu síly, rád chodí 
na vycházky a pak si schrupne ve psím 
pelíšku.

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

l i s t o p a d  2 0 2 1

Objemný odpad bude svážen 1x za pololetí. 
Jsou to vysloužilé předměty z domácností, 
které nelze pro jejich rozměry odkládat 
do sběrných nádob na komunální odpad. 
Odpady odložte výhradně ke sběrným 
nádobám na směsný komunální odpad 
u svého objektu, tzn. v místě trvalého 
pobytu, a pouze den před termínem svozu. 
Svoz začíná vždy v 6 hodin ráno v uvedený 
den.
8. 11. Ladova, Pod Parkem, Muchova, 
Sociální péče
9. 11. Jizerská, Šumavská, Orlická
10. 11. Bří. Veverků, Na Louži, Pincova, Pod 
Hůrkou, Stříbrnická, Ve Strouze, V Rokli, Na 
Návsi, Na Vrstevnici
11. 11. Brandtova, Ježkova, Poláčkova
15. 11. Krajní, Nad Točnou, Oty Pavla, Pod 
Rozhlednou, Šrámková
16. 11. Kmochova, Nad Březnem, Rabasova
18. 11. J. Plachty
19. 11. Hlavní, Horní, K Haldě, Strážná, 
U Fary, Vodařská, Žitná
22. 11. Na Skalce, Peškova, Picassova
23. 11. Ryjická, Sibiřská
24. 11. Akátová, Dubová, Hluboká, 

Květinová, Na Výšině, Pod Úvozem, 
Sportovní, Zelená, Tři Kříže
25. 11. Jánského, Májová, Milešovská, 
Opletalova, Studentská, Turistická, 
U Radnice, Národní, Mlýnská, Seifertova, 
U Tonasa, Veslařská, V Ústraní, Železná
29. 11. Čechova, Ke Třem křížům, 
Obvodová, Rozcestí
30. 11. Neštěmická (sídliště Pod 
Vyhlídkou), Keplerova, Na Rybníčku, Na 
Sklípku, U Pivovarské zahrady
1. 12. l. máje, Čelakovského, Družstevní, 
Erbenova, Husova, Hřbitovní, K Mlýništi, 
Karolíny Světlé, Krátká, Na Vinici, 
Podmokelská, Příkopy, U Potůčku, 
U Studánky, V Doubravě
2. 12. Matiční, Na Břehu, Postranní, 
Růžová, Svádovská, Nový svět, Pekařská, 
Plavecká
6. 12. Anežky České, Dr. Horákové, 
Janáčkova, Jungmannova
7. 12. Dvojdomí, Neštěmická 1 a 3, 
Přemyslovců, Žežická
8. 12. V Oblouku, Vojanova, Drážďanská, 
Křižíkova, Na Náspu, Na skládce, Přístavní, 
V Háji, Výstupní, Zolova

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

Na Spálence: ulice je mezi křižovatkami ulic Na Drahách a U koupaliště uzavřená z důvodu opravy 
povrchu vozovky a realizace kanalizace plaveckého areálu na Klíši. 

D O P R A V N Í  U Z A V Í R K Y 
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Vaky připravené k odvozu musí být přistaveny 
u vozovky. Nově při výdeji bude vak označen 
barevným páskem a občan nahlásí adresu 
svozového místa. Dříve vydané neoznačené 
vaky mohou být dodatečně označeny barevnou 
páskou. Neoznačené nebudou odvezeny.
Svoz bude probíhat v týdnu od:
8. 11. Božtěšice, Bukov, Habrovice, Klíše, 
Skorotice, Strážky, Všebořice

1. 11. Hostovice, Předlice, město-centrum, 
Skřivánek, Vaňov
22. 11. Střekov, Kojetice, Nová Ves, Budov, 
Olešnice
29. 11. Brná, Sebuzín, Církvice, Svádov, Olšinky
6. 12. Severní Terasa, Dobětice
15. 11. Mojžíř, Neštěmice, Krásné Březno

Nebezpečný odpad bude převzat 1x za pololetí na označených zastávkách. Na vývěsce zastávek 
budou uvedeny časy příjezdu svozového vozidla. Odpad je nutno předat osobně zodpovědnému 
pracovníkovi.
9. 11. Jizerská 16:40–17:00, Severní Terasa: Gagarinova na parkovišti 17:10–17:30
9. 11. Mojžíř: Hlavní, u restaurace Na Růžku 15:00–15:20, Opletalova, u parkoviště 15:30–15:50, 
Obvodová, u garáží 16:00–16:20

8. 11., 7:00–16:00 Školní, Návětrná, Kpt.Nálepky, Vojnovičova, Kpt. Jaroše, Sovova 

9. 11., 7:00–16:00 Kosmonautů, Kosmova, Jožky Jabůrkové, Nedbalova, Rembrandtova 

10. 11., 7:00–16:00 Spartakiádní p.č.: 57/71 k.ú. Všebořice 

11. 11., 7:00–16:00 Spartakiádní p.č. : 57/58; 57/70 k.ú. Všebořice

S V O Z  V A K Ů  S   O D P A D Y  Z E  Z E L E N Ě
S V O Z  N E B E Z P E Č N É H O  O D P A D U

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

Díky Sklářům mají bystřanští 
senioři nový terapeutický přístroj

Nejlepší mladí řemeslníci jsou z Teplic

Pracoviště fyzioterapie 
v Domově důchodců Bystřany 
dostalo od Nadačního fondu 
FK Teplice peníze na nákup 
nového magnetoterapeutic-
kého přístroje.

„Od prvních chvil nachází 
přístroj mezi klienty domova 
bohaté uplatnění a je využíván 
každý den. Určitě se dá říci, že 
magnetoterapie zvyšuje kvali-
tu života našich klientů,“ řekla 
ředitelka Domova důchodců 
Miroslava Barešová a doda-
la, že nadačnímu fondu tep-
lických fotbalistů patří velké 
a upřímné poděkování.

Bystřanský domov poskytu-
je svým 197 klientům kromě 
sociálních služeb také služby 
zdravotní, včetně fyzioterapie. 
Magnetoterapeutický přístroj 
využívá účinků magnetické-
ho pole na tkáně, působí proti 
bolesti, otokům a podporuje 

prokrvení, hojení a regenera-
ci. Jde o šetrnou a bezpečnou 
neinvazivní léčebnou meto-
du, která se využívá u klientů 
s onemocněními pohybového 
aparátu.  pr 

Ocenění Mladý řemeslník 
převzalo pětadvacet žáků a žá-
kyň středních odborných škol 
a učebních oborů z celé repub-
liky. Z teplické Střední školy 
AGC byli nominováni dva žáci 
oboru elektrikář Ondřej Bureš 
a Tomáš Nguyen. Při slavnost-
ním ceremoniálu v historic-
kém sídle horní parlamentní 
komory oba dostali pamětní 
diplom, věcné dary a květiny. 
Na závěr došlo i na přípitek.

Nominace na ocenění vyža-
dovala splnění několika kritérií. 
Kromě vynikajícího studijního 
prospěchu i inovativní přístup 
ve škole a podíl na hospodář-
ském růstu u externího soci-
álního partnera. „To všechno 
oba naši žáci splnili. Tímto jim 
gratuluji k dosaženému oce-
nění a přeji, aby jim pozitivní 
přístup vydržel i nadále. Pro ce-
lou naši školu se jedná o důle-
žitou událost a všichni jsme na 
výsledky našich žáků náležitě 

hrdi,“ uvedl ředitel školy Tomáš 
Holomek.

Slavnostní předávání ocenění 
Mladý řemeslník roku 2021, kte-
ré vyhlašuje Sdružení soukro-
mých škol Čech, Moravy a Slez-
ska, se uskutečnilo 20. října 
v Senátu, v prostorách hlavní-
ho sálu Valdštejnského paláce. 
Záštitu nad touto prestižní akcí 
převzali 1. místopředseda Sená-
tu Jiří Růžička a předseda Výbo-
ru pro vzdělávání, vědu, kulturu, 
lidská práva a petice Jiří Drahoš, 
DrSc. Dále pak Asociace malých 
a středních podniků a živnostní-
ků ČR včetně Ministerstva škol-
ství, mládeže a tělovýchovy.  pr
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Potřebujete plastiku horních očních víček? 

Tak se k nám objednejte. 
Krátké čekací doby, moderní operační sál a příjemné prostředí. 
Operace je prováděna v lokální anestesii a nejpozději dvě hodiny  
po operaci odcházíte do domácího ošetření. 
Operace provádí zkušená oční lékařka MUDr. Kateřina Bělohlávková 
na operačním sále jednodenní chirurgie. 
Cena za obě oči je 11 000 Kč. 
Ke konzultaci před vlastní operací se můžete objednat telefonicky 
přímo do ordinace na tel.: 477 102 210 nebo na webu EUC:  
https://euc.cz/nase-zarizeni/kliniky/euc-klinika-usti-nad-labem/
jednodenni-chirurgie/
Zde sepíšete požadavek a my se s Vámi spojíme a dohodneme 
konzultaci.

PLASTIKA HORNÍCH OČNÍCH VÍČEK

EUC Klinika Ústí nad Labem 

Masarykova 2341/ 94 
400 01 Ústí nad Labem

ODDĚLENÍ JEDNODENNÍ CHIRURGIE

EUC KLINIKA ÚSTÍ NAD LABEM S.R.O. 


