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Za teplo si od srpna  
obyvatelé Ústí připlatí
STRANA 5
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Petr Křivan
Přešlapování už bylo dost, 
začněme stavět a čistit město
INFOMACE K VOLBÁM 2022 NA STRANÁCH 4, 5, 7, 8, 9, 15

Podzimní vlna se blíží. Pravidla  
známe, teď už je to na nás
STRANA 6 

Zdraví



v í c e  n a  w w w . z i t u s t i . c zV O L N Ý  Č A S

2

MC
20

22
08

01

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

LETNÍ KINO
28. 8., 1300  Labské léto, festival hudby pro celou 
rodinu. Vystoupí Sebastian, LiPo, O 5 a Radeček, 
Mirai, Jelen, Kapitán Demo a další

KOSTELNÍ NÁMĚSTÍ
1. 9., 1000  Kroužkofest 2022

ATRIUM MAGISTRÁTU
2. 9., 1000  Slavnosti vína a burčáku

STŘEKOVSKÁ NÁPLAVKA
19. 8., 1900  Holborn Stereo
27. 8., 1400  Den s Cepíkem
2. 9., 1900  Točílas

MĚSTSKÉ SADY
19. 8., 1600  Promítání s UFO: Vyšehrad: Fylm

FÍROVKA
19. 8., 1800  Fírfest vol 2 – Cumbal, The Rumble of 
Skulls, Nazsong Tribute To Nazareth

ÚSTÍ
10.–18. 9.  Dny evropského dědictví, 27. ročník 
kulturně poznávací akce. Zpřístupněno veřejnosti 
bude 30 památek na Ústecku.

U DIVADLA
23. 8., 1700  Slavné pochody, letní promenádní 
koncert
30. 8., 1700  V lehkém tónu s orchestrem, letní 
promenádní koncert

DIVADELNÍ ZAHRADA ČRO
23. 8., 2000  Najal jsem si vraha
24. 8., 2000  Pábitelé

25. 8., 2000  Sen noci svatojánské
26. 8., 2000  Bratrstvo kočičí pracky
27. 8., 1600  Mikulášovy prázdniny

CHLUMEC
19.–20. 8.  34. Chlumecký guláš, festival 
trampské, folkové, country a bluegrass hudby
3. 9., 1100  Bitva u Chlumce, celodenní program 
k 209. výročí bitvy

ZÁMEK VELKÉ BŘEZNO
21. 8., 1400  O Budulínkovi
28. 8., 1400  Václav a slimák

AMFITEÁTR V KAMPUSU
každý čtvrtek 17:30 promítání filmů s různorodou 
tematikou

DŮM KULTURY
1. 10., 1000  Štístko a Poupěnka – Bylo nebylo
9. 10., 1900  Mlčeti zlato
21. 10., 1800  Kollárovci – CZ Tour

NÁRODNÍ DŮM
7. 9., 2000  The Mentulls 

SEVEROČESKÉ DIVADLO 
23. 9., 1900  Ondřej Havelka a Melody Makers: 
Swing nylonového věku

MUZEUM 
2. 9., 1000  12. Ústecký den porcelánu

HRANIČÁŘ
Do 28. 8.  Léto na ulici, koncerty, letní kino, 
divadlo, tančírny, výtvarné dílny, workshopy

Ústecké mažoretky z Domu dětí 
a mládeže jsou mistryně světa 2022

Mažoretky z ústeckého Domu dětí a mládeže se letos staly mis-
tryněmi ČR, poté zvládly na výbornou mistrovství Evropy, kde se 
kvalifikovaly na mistrovství světa. Mistrovství světa se konalo 
v chorvatské Crikvenici v termínech 25.–26. 6. 2022 a naše mažo-
retky opět zabodovaly a staly se MISTRYNĚMI SVĚTA! 

V sólech nás reprezentovala Veronika Veselá s hůlkou a Ivča 
Šafrová s pomy – obě ve velké konkurenci 5. místo, Pája Křístko-
vá 6. místo.

Ve skupinových formacích kadetek s hůlkou se naše Mario-
netky staly mistryněmi světa, kadetky velká formace s pomy 
také mistryněmi světa, seniorky velká formace s hůlkou 3. místo, 
seniorky velká formace s pomy 2. místo.

„Je to obrovský úspěch, velké poděkování patří trenérkám 
Blance Veselé a Michaele Novákové za vzornou reprezentaci ne-
jen města Ústí nad Labem, ale i celé České republiky,“ sdělila ve-
doucí oddělení DDM Bc. Jaroslava Bílská, DiS.  pr
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JSI VŠEOBECNÁ 
NEBO PRAKTICKÁ SESTRA?

PŘIDEJ SE DO NAŠEHO TÝMU 
ODDĚLENÍ NÁSLEDNÉ INTENZIVNÍ PÉČE!

Nabízíme

• Náborový příspěvek až do výše 200 000 Kč
• Dotovaná doprava
• Příspěvek na stravu a ubytování
• Termín nástupu ihned nebo dle dohody

Své životopisy zasílejte:

Michaela Jirkovská

608 070 839

michaela.jirkovska@nemocniceostrov.cz

sestry 92x130.indd   1sestry 92x130.indd   1 01.07.2022   13:45:3501.07.2022   13:45:35
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Archeologové u Ústí našli 
pohřebiště z doby kamenné

Žít Ústí, zpravodajský a servisní magazín pro oblast Ústecka  Datum vydání: 19. 8. 2022 
 Příští vydání: 5 .9. 2022  Uzávěrka inzerce a příspěvků: 30. 8. 2022  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
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INZERCE

Přesně tolik lidí prodělalo onemocnění 
covid-19 od začátku pandemie na Ús-
tecku. V současné době mají potvrzený 
covid-19 dva lidé. Dobrá zpráva je, 
že lidí s koronavirem oproti začátku 
prázdnin ubývá. Ve většině případů 
mají lehčí průběh nemoci. V Ústeckém 
kraji je podle dat z krajské hygienické 
stanice za poslední týden 114 případů 
na 100 tisíc obyvatel. Nejvíc nemoc-
ných je na Chomutovsku, nejméně pak 
na Mostecku. Zájemci o PCR testy je 
mají zdarma, pouze pokud mají žádan-
ku vystavenou lékařem. Na posilující 
dávku očkování proti koronaviru se lze 
od poloviny srpna zaregistrovat přes 
centrální rezervační systém crs.uzis.cz. 

Systém je otevřený pro všechny starší 
18 let, kterým od poslední vakcíny 
uplynuly alespoň 4 měsíce. Více infor-
mací najdete na straně 6.  gz

Č Í S L O  M Ě S Í C E

44 994

realcentrum cars s.r.o.

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.cz

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 (WLTP). Kia Niro HEV: 4,4 - 4,7 l/100 km, 100 - 107 g/km. Kia Niro PHEV: 0,8 - 1,0 l/100 km, 19 - 23 g/km, 129 - 140 Wh/km. Kia Niro EV: 162 Wh/km, 0 g/km. 
Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou výbavu. Pro bližší informace navštivte www.kia.com.

Zvolte si ten správný pohon.
 Zcela nová elektrifikovaná rodina Kia Niro.
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Ústecko – Velký záchranný ar-
cheologický průzkum odhalil 
v Trmicích pravěké pohřebi-
ště. Muzejní archeologové ho 
objevili při průzkumu lokali-
ty, kde má vyrůst Bauhaus.

Podle archeologů bylo nově 
objevené naleziště vyhledá-
váno pravěkými kulturami 
již od počátku mladší doby 
kamenné. Ukazuje se, že lidé 
v pravěku zde také pohřbíva-
li. Nejvýznamnějším objevem 
jsou v terénu poměrně málo 
nápadné jamky mezi kameny, 
které představují pohřby lid-
ských těl, která prošla rovněž 
kremací a která jsou dato-
vaná do starší doby římské. 

K vidění jsou i pozůstatky po 
stavbách chat z doby latén-
ské, kdy na našem území žili 
Keltové. Průzkum je napláno-
vaný na celé léto.  gz
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Sestřičky domácí péče pomůžou i během letních veder
Ústí nad Labem - Léto a vlny ve-
der s ním spojené sužují větši-
nu z nás, náročné je toto období 
i pro sestřičky domácí péče. „Ne 
každý z klientů má takové štěstí, 
že bydlí v klimatizovaném bytě 
či staré zástavbě, a proto naše 
sestry musí vynaložit větší úsi-
lí v péči o jejich zdravotní stav,“ 
říká vrchní sestra Domácí péče 
ACME Petra Kubínová. 

Letní období a horka s ním 
spojená s sebou nesou různé 
zdravotní problémy. Můžete 
poradit, jak jim předejít?

Určitě je důležité zaměřit se 
více na péči o pokožku. Obje-
vují se opruzeniny, které nejví-
ce ohrožují obézní, diabetiky, 
imobilní, či klienty s inkonti-
nentní. Prevence je jednodu-
chá – nosit prodyšné bavlněné 
oblečení, aby pokožka mohla 
dýchat, dbát na dostatečnou 
hygienu a v případě již mírné-
ho zarudnutí ošetřit místo zin-
kovou mastí, kterou lze volně 
koupit v lékárně. Podobně je to 
i v péči, kdy je již kůže poško-
zená a vznikl dekubit - prole-
ženina. Zde je nejdůležitější 
pravidelné polohování, zajistit 
čisté lůžko, větrat postižená 
místa, používat antidekubitní 

pomůcky a samozřejmě pravi-
delná péče o ránu.

Problémem jsou i chronické 
rány či otoky…

Vysoké letní teploty kompli-
kují hojení chronických ran, 
proto je důležité dodržovat ně-
kolik zásad… dostatečný pitný 
režim, kvalitní strava, bohatá 
na bílkoviny, která má zásadní 
význam pro správné fungování 
imunitního systému. Ránu před 
každým převazem sprchovat, 
udržovat čisté obvazy a omezit 
kontakt s bakteriemi, takže se 
určitě vyhnout koupání v jeze-
rech nebo rybnících.

V horkém počasí se často 
objevují otoky nohou, proto-
že žíly se rozšiřují jako součást 

přirozeného procesu ochlazo-
vání těla. Mezi přírodní pro-
středky ke snížení otoků nohou 
v létě patří dostatečná hydra-
tace, ponořit nohy do stude-
né vody, nosit vhodnou obuv, 
zvýšená poloha končetin, pod-
půrné kompresivní punčochy, 
a pokud to jde, jít každý den na 
malou procházku, ideálně brzy 
ráno.

Důležitá je dobrá hydrata-
ce. Jak vaše sestřičky v tomto 
klientům pomáhají?

Hydratace je opravdu důleži-
tá, zejména v létě, kdy se více 
potíme.

Dehydratace se může proje-
vit zvýšenou únavou, sníže-
nými kognitivními funkcemi 

a poklesem fyzické výkonnosti. 
Většina seniorů málo pije, mají 
menší pocit žíz-
ně, zapomínají 
pít či záměr-
ně omezují 
příjem teku-
tin z obavy 
z inkontinen-
ce. Naše sestřič-
ky klienty pravidelně 
edukují, nabízejí tekutiny. Ideál-
ní je pít čistou vodu, bylinkové 
čaje, ředěné neslazené ovoc-
né či zeleninové šťávy. V létě je 
vhodné zvýšit příjem tekutin 
na 2 litry denně. Doporučuje-
me klientům mít vodu třeba ve 
džbánku, aby bylo jasné, kolik 
tekutin za den vypili. Sestřičky 
kontrolují stav hydratace jedno-
duchým testem, kdy zkontrolu-
jí stav kůže. Při dehydrataci se 
kožní řasa na ruce při vytažení 
nevrátí do původní polohy nebo 
jen velmi pomalu. 

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

Když se kůže pomalu vrací do původní polohy, je člověk hydratovaný. Foto: zu

Suť z Matiční zamířila do muzea
Ústí nad Labem – Suť z demo-
lice v Matiční ulici si odvezli 
ústečtí muzejníci. Zachránili 
asi deset tun kvádrů z pode-
zdívky bývalých městských 
činžáků z roku 1936. „Jde 
o takzvané haklíkové zdivo, 
na které se používaly kame-
ny, v našem případě znělec 
z Mariánské skály, opracova-
né do kvádříků. Je to pohle-
dově i materiálově ušlechtilá 
stavební konstrukce charak-
terizující kvalitní architek-
turu zbouraných činžáků,“ 
přiblížil vedoucí historického 
oddělení Martin Krsek. Mu-
zeum předpokládá, že tento 

materiál v budoucnu využije 
při úpravách okolí plánované-
ho „Odtajněného depozitáře“, 
který by měl vzniknout pře-
stavbou opuštěné trafostanice 

Kotlíkové dotace  
do konce srpna 
Ústecký kraj - Lidé s příjmy, které 
v roce 2020 nepřesáhly částku 
170 900 korun, mohou žádat 
o dotaci na výměnu starého kot-
le. Podle vedení kraje je celkem 
připravených více než 80 mi-
lionů korun a žadatelé mohou 
získat z dotace až 95 procent 
potřebné částky. Zbývá neroz-
dělených zhruba 22 milionů 
korun. Až do konce srpna jsou 
k dispozici peníze pro zhruba 
130 žadatelů.  gz

Strážníci se dočkají 
rekonstrukce služebny
Ústí nad Labem - Služebnu měst-
ské policie Na Nivách čeká re-
konstrukce. Po nutných opra-
vách tam bude sídlit kromě 
služebny nově i operační stře-
disko, které se do budovy pře-
stěhuje z prostor ústeckého ma-
gistrátu. Mluvčí města Romana 
Macová upřesnila, že celková re-
konstrukce služebny Na Nivách 
včetně zařízení pro operační 
středisko by měla stát maximál-
ně 44 milionů korun bez daně. 
Práce by měly začít už letos 
a budou trvat zhruba rok.  gz

Spolchemie na Klíši. Demolice 
dvou vybydlených domů ně-
kdejšího sídliště v Matiční včet-
ně úpravy terénu by měla být 
dokončena ještě v srpnu.  gz

O hlasy voličů svede souboj třináct stran a hnutí
Ústí nad Labem - O přízeň voli-
čů se v Ústí nad Labem bude 
v komunálních volbách 
23. a 24. září ucházet třináct 
stran a hnutí. Některé ze stran 
vsadily na kandidátkách pro 
magistrát na nové tváře. Jako 
Pro! Ústí, které do voleb po-
vede Richard Loskot, Ústecké 
fórum občanů v čele s Petrem 

Křivanem, ODS s lídrem Mi-
chalem Šidákem nebo Vaše 
Ústí povede do voleb Lenka 
Vonka Černá. Do voleb jdou 
i tváře známé. Vládnoucí ANO 
povede dosavadní primátor 
Petr Nedvědický. Hnutí Zdra-
ví Sport Prosperita jde do vo-
leb v čele s nynějším náměst-
kem primátora Michalem 

Ševcovicem. Pro většinu kan-
didujících stran a hnutí jsou 
ústředními tématy pro letošní 
komunální volby zejména zvý-
šení bezpečnosti v celém měs-
tě, jeho vzhled a řešení sociál-
ních problémů a vyloučených 
lokalit.  gz

V O L B Y  2 0 2 2
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Za teplo si většina Ústečanů připlatí Cyklopoint najdete 
nově i u laguny

Lékaři dali pacientovi endoprotézu ze 3D tiskárny

s r p e n  2 0 2 2

PRO VÍCE INFORMACÍ STAČÍ NASCANOVAT QR KÓD 
NEBO NAVŠTÍVIT WWW.FKTEPLICE.CZ

CELOROČNÍ NÁBOR DO PŘÍPRAVEK FK TEPLICE
INZERCE
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Ústí nad Labem – V drtivé většině 
ústeckých domácností si lidé od 
srpna musí sáhnout hlouběji do 
peněženky. Tepelné hospodář-
ství města Ústí nad Labem zvý-
šilo lidem cenu za teplo a teplou 
vodu o třináct procent. „Obec-
ně známá mimořádná situace 
na trhu s energiemi s nečekaně 

turbulentním vývojem a enorm-
ním nárůstem cen vstupů, bo-
hužel i naši společnost přinu-
tila k úpravě cen za dodávky 
tepla pro vytápění a ohřev teplé 
vody. Navýšení cen ve výši zhru-
ba 13 % platí od 1. srpna,“ řekl 
jednatel společnosti Ivan Holka 
s tím, že na rozdíl od dodavatelů 

Ústí nad Labem - V parku u lagu-
ny byl nainstalován praktický 
plně vybavený servisní stojan 
pro cyklisty. Servisní stojan 
slouží na základní opravu kol, 
kočárků i vozíků. „Utáhnout 
šlapku, dofouknout duši, sun-
dat přídavná kolečka, to vše 
máte nyní při ruce,“ řekl sta-
rosta Severní Terasy Jaroslav 
Šimanovský s tím, že cyklopo-
int určitě poslouží široké ve-
řejnosti.  gz

Trolejbusy a autobusy 
z Ústí míří na Ukrajinu
Ústí nad Labem - Hned dva au-
tobusy a dva trolejbusy budou 
sloužit v ukrajinských měs-
tech Chernivtsi a Chernigiv. 
Město Ústí nad Labem vyřa-
zené vozy odkoupilo od svého 
dopravního podniku za nece-
lých 40 000 korun.

Podle primátora Petra Ned-
vědického jsou vozidla pojízd-
ná a mohou ještě posloužit, ale 
zatím není jasné, jak a kdy si 
je Ukrajinci odvezou. „Zatím si 
je neodvezli,“ potvrdila mluvčí 
města Romana Macová.  gz

v jiných severočeských měs-
tech, kteří skokově zdražili na 
začátku roku, se v Ústí snažili 
udržet příznivou cenu tepla co 
nejdéle. Lidem stále platí stáva-
jící platební kalendáře a před-
pisy záloh, ale všichni, kterým 
loni vznikl nedoplatek, by měli 
zvážit změnu výše záloh.  gz

Ústí nad Labem - Unikátní ortope-
dickou operaci provedli lékaři 
z Masarykovy nemocnice. Na-
hradili poškozenou část pán-
ve sedmdesátiletého pacienta 
kloubním implantátem, který 
byl zkonstruován metodou 3D 
tisku z titanového prachu přímo 
na míru pacientovi na základě 
výpočtů počítačového modelo-
vání z CT vyšetření. „Vzhledem 
k pokročilému nálezu jsme roz-
hodli se pro inovativní metodu 
3D tisku implantátu přesně na 
míru pacientova problému,“ 
přibližuje situaci přednosta or-
topedické kliniky Tomáš Novot-
ný. Vše proběhlo bez komplika-
cí a pacient zahájil pooperační 

rehabilitaci a nácvik chůze 
o francouzských holí, které od-
loží za tři měsíce. Technologic-
ké řešení implantátů 3D tiskem 

již probíhá v řadě oborů medi-
cíny a v Masarykově nemocnici 
je použili například neurochi-
rurgové.  gz

V Revoluční budou pamětní kameny
Ústí nad Labem - V Revoluční uli-
ci přibude už na podzim osm 
takzvaných Stolpersteine ne-
boli Kamenů zmizelých. Připo-
menou židovskou rodinu Pic-
kových, která ve městě měla 
jednu z největších textilních 
továren. Kameny zmizelých, 
doslova „kameny, o které je 
třeba klopýtnout“, připomína-
jí vyvražďování Židů za druhé 
světové války. Kameny měly být 

v Revoluční ulici už loni na pod-
zim, ale městu se nedařilo najít 
firmu, která by chodník vydláž-
dila žulou. Podle vedoucího od-
boru dopravy a majetku Dalibo-
ra Dařílka by se už ale během 
září mohl chodník i s kameny 
otevřít. Položení žulové dlaž-
by přijde na 1,2 milionu korun. 
Na Kameny zmizelých se složi-
li radní bývalé koalice částkou 
30 tisíc korun.  gz

Populární Ňuninka se nakonec 
odstěhuje do francouzské zoo

Ústí nad Labem - Samice oran-
gutana Cantik je už v němec-
ké Zoo Rostock. Její matka Ňu-
ninka odejde místo do Norska 
do francouzské Zoo Beauval. 
„Vzhledem k administrativ-
ním komplikacím nebylo mož-
né tento transport zrealizovat. 
Ňuňinka tak nakonec nalez-
ne nový domov ve francouzské 
Zoo Beauval,“ říká ředitelka 
zoo Ilona Pšenková. Důvodem 
stěhování je, že ústecká zoo 

nemá podle Evropské asociace 
zoologických zahrad a akvá-
rií vhodné prostory pro jejich 
chov, takže ani neumožňuje pří-
chod nového chovného samce. 
Zahrada chce ale jejich chov 
v budoucnu obnovit. „V tuto 
chvíli pracujeme na projektu 
nového pavilonu pro orangu-
tany, který by měl vzniknout 
přebudováním stávajícího pa-
vilonu slonů,“ dodává ředitelka 
Pšenková.  gz

Devítka uchazečů o křeslo v Senátu
Ústí nad Labem - O křeslo sená-
tora za Ústecko bude při záři-
jových volbách usilovat devět 
kandidátů. Dosavadního sená-
tora Jaroslava Doubravu chtějí 
v horní komoře Parlamentu vy-
střídat primátor Petr Nedvědic-
ký (ANO) i exprimátorka Věra 
Nechybová (UFO). Kandidu-
je také historik Martin Krsek 
(Senátor 21), Miloslav Buldra 
(KSČM), Alfrét Dytrt (Společně) 
nebo Jan Beer (Rozumní). O post 

usiluje i rektor Martin Balej 
(ODS), Jaroslav Telecký (Prá-
vo Respekt Odbornost) a René 
Hladík (SPD). Volby do Senátu 
se uskuteční 23. a 24. září spo-
lu s volbami do zastupitelstev. 
Pokud ani jeden z kandidátů 
nezíská nadpoloviční většinu 
hlasů, tak dva nejúspěšnější po-
stupují do druhého kola. To se 
koná 30. září a 1. října.  gz

V O L B Y  2 0 2 2
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Hygienička: Pravidla 
známe, teď už je to na nás
Ústí nad Labem - Po více než dvou 
letech od rozšíření koronaviru 
do České republiky se stále ne-
podařilo epidemii zkrotit. 

Z dat ministerstva zdravotnic-
tví vyplývá, že pozitivní test na 
covid-19 měly v Česku od začát-
ku epidemie více než čtyři mi-
liony lidí a zemřelo 40 587 lidí 
pozitivně testovaných, z toho na 
Ústecku 450. Podle hlavní hygi-
eničky Krajské zdravotní Dany 
Vaculíkové je jen na nás, jak se 
bude situace vyvíjet. 

Epidemie koronaviru zača-
la s létem zrychlovat. Jak to 
v současné době vypadá v ne-
mocnicích Krajské zdravotní?

Situace není nikterak alar-
mující, v našich nemocnicích 
sice aktuálně covidové pacienty 
máme, ale nejedná se naštěs-
tí o nijak vysoká čísla. Přesto se 
v nemocnicích doporučuje po-
užívání respirátorů, případně 
roušek.

Bavíme se o takzvané letní 
vlně. Jak byste ji popsala?

Letní vlna je vyústěním ně-
kolika faktorů, jako je vysoká 

nakažlivost posledních muta-
cí omikronu, zvýšená migrace 
obyvatel a absence protiepi-
demických opatření. Naštěs-
tí průběhy onemocnění, i vli-
vem očkování, nejsou příliš 
závažné.

Zmiňujete očkování. Nyní 
se nabízí možnost čtvrtého 
přeočkování. Doporučujete 
ho všem, nebo jen rizikovým 
skupinám?

Posilující dávky očkování 
bych doporučila všem, kteří 
jsou rizikovou skupinou, všem, 
kteří pracují ve zvýšené expo-
zici viru, a všem, kteří svým 
očkováním ochrání ohrožené 
skupiny obyvatel.

Jaká opatření jsou na místě 
dodržovat, abychom se vy-
hnuli podzimní vlně?

Pravidla jsou pořád stejná. 
Dezinfekce rukou, rozestupy 
a v indikovaných případech re-
spirátory. Buďme ale realisté, 
podzimní vlna přijde a je jen na 
nás, v jaké kondici ji přivítáme 
a zda jsme ochotni dodržovat 
alespoň základní opatření.  gz 
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Operace za jeden den, bezpečně, méně invazivně a s komfortem

Jaké typy operací a jakých 
oborech se v režimu jed-
nodenní chirurgie mohou 
provádět? 

Zatím jsou to některé výko-
ny v oborech oční, ortopedie, 
chirurgie, urologie, ORL a gy-
nekologie. Ty určily odborné 
společnosti a hradí je zdravot-
ní pojišťovny. Samozřejmě se 
musí jednat o relativně zdravé 
pacienty bez vážných vedlej-
ších nemocí, ti musí být a vždy 
budou operováni v nemocni-
ci. Typicky se jedná o výkony 
typu artroskopie kloubů, ope-
race karpálních tunelů, halu-
xů, tenisových loktů, lupavých 
prstů, podkožních nádorů. 
Z oboru chirurgie o operace 
prsů, všech typů kýl, křečo-
vých žil, žlučníku, hemeroidů, 
v oboru urologie o operace in-
kontinence, biopsie prostaty, 
vasectomie a biopsie prostaty. 

V gynekologii a hysteroskopii 
o přerušení těhotenství a mno-
ho dalších výkonů, které zde 
nejde všechny vyjmenovat, ale 
v případě zájmu pacientovi ka-
ždé pracoviště sdělí, které vý-
kony provádí. 

Co pacienti vnímají jako 
hlavní výhodu jednodenní 
chirurgie?

Hlavní je asi rychlost a mož-
nost vybrání termínu, kte-
rý pacientovi vyhovuje, což 
většinou v nemocnicích není 
možné. Druhou hlavní je to, že 
nemusejí být delší dobu v ne-
mocnici a odchází po opera-
ci domů buď ještě ten den, 
nebo druhý den ráno. Snižuje 
se tak riziko infekční nákazy 
a zkracuje se i doba rekonva-
lescence a návratu do pracov-
ního režimu. A třetí pacien-
ty vnímaná výhoda je určitá 

intimita, kterou v nemocnici 
také nemají. 

Jak je to s touto plánovanou 
jednodenní chirurgií v ČR 
a ve světě? 

Tak tady jsme bohužel jako 
stát hodně zaspali. V Čechách 
je v jednodenním režimu pro-
váděno jen asi 5 % z celkové-
ho počtu operací. Jsou státy 
v EU i ve světě, kde je to mezi 
20–70 % operací. Tam se mu-
síme postupně dostat. Je to 
výhodné pro pacienty, šetří to 
finance zdravotním pojišťov-
nám a v nemocnicích se zkrátí 
čekací doby na náročné hlavně 
onkologické operace a operace 
traumat. 

Jaké typy operací provádíte 
v Ústí nad Labem? 

V Ústí provádíme mimo gy-
nekologii všechny typy výše 
uvedených operací a máme 
smlouvy se všemi zdravotními 
pojišťovnami. Navíc provádíme 
i výkony nehrazené zdravotními 
pojišťovnami, jako je plastika 
očních víček, operace prostaty 
vodní parou nebo endoskopická 
operace karpálního tunelu. 

Jak se mohou pacienti na 
vaše pracoviště objednat?

Měli by dostat kontakt od 
svého lékaře. Pokud ne a ne-
chtějí na operaci do nemocni-
ce, tak nás můžou oslovit tele-
fonicky, mailem, nebo dokonce 
poslat nález ke konzultaci onli-
ne přes náš web – www.euc.cz, 
kde je odkaz na operační péči. 

Jaké jsou zatím reakce paci-
entů na poskytnutou péči? 

Zatím musím říct, že jen po-
zitivní. A to jsme již za dva roky 
provedli více než 3000 operací. 
Neřešili jsme žádnou stížnost, 
slyšíme jen pochvaly. Pacienti 
jsou spokojeni s hezkým pro-
středím, profesionálním a pří-
jemným přístupem lékařů i se-
střiček i následnou péčí. 

Plánováná operační péče v jednodenním režimu 
je v poslední době, i díky covidu, omezení provozu 
nemocnic a velkému zájmu pacientů na vzestupu. 
MUDr. Jiří Madar je ortoped a jednatel EUC Kliniky 
Ústí nad Labem s.r.o., která tento typ operací již dva 
roky provádí. 
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U P O Z O R N Ě N Í 
Od 10. 8. do 5. 10. 2022 

probíhá rekonstrukce sociálního 
zařízení v šatnách pro služby 

�tness a squash. 

Po dobu rekonstrukce budou, 
vždy kvůli zajištění chodu služeb 

�tness a squash, v provozu 
dvě šatny.

Děkujeme za pochopení.



7

V O L B Y  2 0 2 2s r p e n  2 0 2 2

MC
20

22
06

02

Podáním ruky byla stvrzena spolupráce 
SPD a Trikolory do letošních komunálních 

voleb v Ústí nad Labem.
Za SPD a Trikoloru předsedové oblastních 
organizací Ing. Bohumil Ježek a Ing. Petr 

Krause, MBA.
Silné spojení vlasteneckých stran SPD 

a Trikolory nám umožní ovlivňovat dění 
v našem městě, kde na prvním místě je 

jeho občan.

BEZPEČNÁ BUDOUCNOST

KANDIDÁT PRO SENÁTNÍ VOLBY 2022 PODPOROVANÝ KOALICÍ SPD A TRIKOLORY
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Do ústecké politiky vlétl Petr Křivan 
před čtyřmi roky jako střela. Voliči mu 
dali důvěru a usedl v zastupitelstvu města. 
Nechtěl už jen nečinně přihlížet a kritizovat, 
ale aktivně se podílet na rozvoji rodného Ústí. 
V nadcházejících volbách se uchází o post 
primátora na kandidátce Ústeckého fóra 
občanů. „Jsem patriot, který chce přispět 
k tomu, aby se z Ústí nad Labem stalo moderní, 
vstřícné a přátelské město, ve kterém se jeho 
obyvatelům dobře žije a jsou na něj hrdí,“ říká.

Nezní moderní a přátelské 
město trochu jako fráze?

Možná to tak někdo může 
vnímat. Ale já to myslím sku-
tečně vážně. Představitelé tra-
dičních velkých politických 
stran s pražskými centrálami 
toho za poslední roky ve vedení 
města moc neudělali. Bohužel 
se to týká i naprosto elemen-
tárních věcí, jako je všudy-
přítomný nepořádek, rozbité 
chodníky, injekční jehly na hři-
štích, bezdomovci a narkomané 
v centru, chybí parkovací místa 
a v tom výčtu bych mohl pokra-
čovat. Ústí stagnuje a mě to vel-
mi trápí. Přitom by nemuselo. 
Podívejte se třeba na Litoměři-
ce nebo Teplice. Proč to tam jde 
a v Ústí ne?

To nevím. Mohou za to 
politici?

Ano. Jejich přehlížení těchto 
obyčejných problémů a nečin-
nost. Já jsem rodilý Ústečan 
a vždycky mě zajímalo, co se 
v našem městě děje. Všímám 
si toho, co je tady špatně. 
A chci to změnit. 

Vy jste také politik, jste 
zastupitelem.

To máte pravdu v mezích, 
které to opozičnímu zastupi-
teli dovolují, se snažím dělat 
maximum. Daří se nám dlou-
hodobě podporovat sportová-
ní dětí, prosadili jsme rekon-
strukci plaveckého areálu na 
Klíši, podařilo se nám odvrá-
tit ten nesmysl, který vedení 
města zamýšlelo se znovu-
zavedením poplatku za svoz 
odpadu. Dokonce to mělo být 
víc než oněch 500 korun na 
osobu. Když vidíte ten nepořá-
dek ve městě a kolem popel-
nic, byl to prostě nehorázný 
návrh.

Jaké zkušenosti z podnikání 
byste chtěl využít při vedení 
města?

Jsem podnikatel, který se 
celý život musí otáčet a hledat 
s obchodními partnery kompro-
misy. Komunikuji s občany Ústí 
o jejich potřebách a potížích, 
takže vím, na jaké překážky 
narážejí. Město má občanům 
sloužit, ale u nás to často vypa-
dá, že je tomu naopak. Nikdo 
se nesnaží hledat ani ty kom-
promisy a já jsem přesvědčený, 
že k nim lze dojít. Stačí méně 
byrokracie a více pragmatické-
ho přemýšlení. Pak může být 
Ústí příjemné a bezpečné místo 
k životu. 

Co jste vlastně dělal před 
vstupem do politiky?

Bylo toho docela hodně. Nej-
dříve jsem hrál fotbal, kterým 
jsem si vydělal moje první pe-
níze. Pak jsem začal s podniká-
ním. Prošel jsem si nejrůzněj-
šími oblastmi od gastronomie 
až po výrobu golfového oble-
čení. V současnosti provozuji 

autodopravu a připravuji de-
veloperské projekty v našem 
regionu.

Hrál jste fotbal i v zahrani-
čí. Dá se srovnat se zdejším 
prostředím?

Fotbal jsem hrál od šesti let 
a provází mě celým mým živo-
tem. Do německého týmu jsem 
přestoupil ve dvaceti letech, 
hrál jsem deset let nižší soutě-
že. Na tu dobu velmi rád vzpo-
mínám, protože zázemí pro 
sportovce v Německu, včetně 
života v jejich městech, se vů-
bec nedá srovnat s českým pro-
středím. Přitom stačí tak málo. 
Máme tady kousek od hranic 
Drážďany, výkladní skříň Sas-
ka. Proč už dávno naše město 
s nimi nespolupracuje? Tohle 
se musí změnit. 

Jak se díváte na současný 
stav ústeckého fotbalu od těch 
nejvyšších pater až k prales-
ním ligám?

Je ostuda, že nemáme muž-
stvo fotbalu v profesionální 
soutěži. Nejvyšší soutěž, kterou 
v Ústí máme, je Česká fotbalo-
vá liga. To je na krajské město 
opravdu málo. To, že nemáme 
mužstva ve vyšších soutěžích, 
pak dopadá i na okresní soutěže 
a fotbalistů v Ústí ubývá. 

Když se řekne ústecký fotbal, 
každý si vybaví Armu. Spad-
la z druhé ligy, jak vidíte její 
budoucnost?

Po sestupu z druhé ligy větši-
na hráčů odešla do jiných klubů. 
Mužstvo z mého pohledu nebylo 
vhodně doplněno a z ambicí klu-
bu, že bude hrát v horní polovi-
ně tabulky, jsem rozpačitý. I když 
na úvod sezony se s béčkem 
Jablonce poprala Arma nad 

očekávání skvěle. Chci věřit 
a moc si přeji, aby se Arma vráti-
la minimálně do druhé ligy. 

Myslíte si, že je v Ústí dost 
sportovišť pro širokou veřej-
nost? Třeba hřišť na street-
ball, parkour, workout, 
discgolf, minigolf, mölkky, at-
letická dráha?

Třeba streetballová nebo 
workoutová hřiště pro širokou 
veřejnost ve městě máme. Ale 
je pravda, že jich není zdaleka 
tolik, jako třeba v jiných měs-
tech. Rád vidím upravené plác-
ky, kde se mohou děti a mladí 
lidé vyžít. Když nabídku hřišť 
město rozšíří, bude to jenom 
dobře. Motivovat děti, aby ne-
seděly jenom u počítačů a tab-
letů, je správná cesta. Třeba 
by pak bylo i méně teenagerů, 
kteří volný čas tráví poflaková-
ním a snadno pak podléhají ne-
gativním jevům, jako jsou ciga-
rety, alkohol nebo drogy.

Zastupitelé souhlasili s vy-
budováním dráhy pro cyklis-
ty na Střížáku. Ale radnice se 
o v podstatě jediný přirozený 
lesopark na území města ni-
jak zvlášť nestará. Válí se tam 
ořezané větve, odpadky, chy-
bí lavičky, cesty jsou zničené 
od aut.

To je smutná pravda. Radni-
ci Střížák nezajímá. Doteď tam 
není značka pro zákaz vjezdu 
aut, kterou město slibovalo. 
Právě tento vrch téměř ve stře-
du města by mohl být úžasnou 
oázou pro Ústečany. Nechápu, 
proč tam město nemůže dát 
alespoň lavičky nebo odpadko-
vé koše. Radnici se lidé na soci-
álních sítích vysmívají, protože 
nechala umístit desítky odpad-
kových košů na 400 metrech 

Foto: Tereza Koptová/www.terezafoto.cz
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cyklostezky. A na Střížáku není 
žádný. Nechápu ten paradox, 
nechápu, jak lidé ve vedení ma-
gistrátu uvažují. Mám podezře-
ní, že žijí ve své byrokratické 
bublině a nevytáhnou z budovy 
na Lidickém náměstí paty. 

Zmínil jste tu lapálii s koši na 
střekovském nábřeží. Třeba 
je to předzvěst předvolebních 
slibů téměř všech stran, že ná-
břeží oživí. Ale podél Labe je 
stále pouze cyklostezka a ně-
kolik soukromých občerstvení. 

Pochybuji, že to je předzvěst 
oživení nábřeží. Ty koše jsou jen 
hloupost toho, kdo je tam umis-
ťoval, a vedení města, které to 
nezkontrolovalo. Stav nábře-
ží mě naprosto irituje. Ústí má 
strategickou polohu, protíná ho 
krásná řeka, ale absolutně toho 
radnice neumí využít k rekre-
aci, zábavě ani pro odpočinek 
lidí. Nerozumím tomu, proč s tím 
váhá. Není to složité, vyjma toho, 
že je nutné myslet na protipo-
vodňová opatření, a inspirací je 
spousta. Stačí, když se po břehu 
vydáte k našim německým sou-
sedům. To je nebe a dudy. 

Které tři nejdůležitější věci 
vám v Ústí vadí, a chtěl byste 
je změnit?

Chcete opravdu jenom tři? 
Mám jich v hlavě desítky.

Zůstaňme u tří. 
Velmi mi vadí, že Ústí nemá 

dobrou image. Je vnímané jako 

periférie s vyloučenými loka-
litami. Přitom to není pravda. 
Ústí má díky své poloze nád-
hernou přírodu a okolí, díky 
pracovitým obyvatelům se roz-
víjí, vznikají nové provozov-
ny a třeba restauratéři, kte-
ří zažili drtivý dopad covidu, 
v podstatě pomáhají zlepšit 
a zútulnit vzhled města svými 
upravenými předzahrádkami. 
Máme hezké plavecké areály, 
letní kino, skvělá divadla.

A jaké jsou ty zbylé dvě věci, 
se kterými máte problém?

Čistota města a stav chodní-
ků i silnic. Podle mě by čistota 
a kvalitní komunikace měla 
být samozřejmým standardem. 
Obzvlášť v krajském městě. Je 
to vlastně ostuda, že se o tom 
vůbec musíme bavit. 

Za klíčový považuji rozvoj 
našeho města. Dlouhodobě 
stagnuje. Radnice nevyužívá 
státní ani evropské dotační ti-
tuly. Nerozumím tomu, proč to 
v jiných srovnatelných měs-
tech jde, ale v Ústí je to pro-
blém. Podívejte se třeba na 
bytový fond. Nemáme téměř 
žádné volné byty pro občany. 
Město může samo nebo v koo-
peraci s developery vytipovat 
vhodná místa a spolufinanco-
vat výstavbu nových bytů. To 
se musí změnit.

Působíte v orgánech doprav-
ního podniku, který přechází 
na vodíkovou dopravu. Proč?

Jsme zase u toho, jak by 
město mohlo využívat dotace. 
Dopravní podnik to dělá. Ale 
protože končí podpora CNG 
autobusů a v budoucnu dotace 
půjdou do vodíkových autobu-
sů a elektroautobusů, muse-
li jsme se rozhodnout, jak dál. 
Kvůli krátkému dojezdu ne-
jsou pro Ústí elektroautobusy 
vhodné. Vodík byl jasnou vol-
bou. Ústí může být premian-
tem v rámci České republiky 
i střední Evropy, kdo bude po-
užívat ty nejmodernější tech-
nologie v dopravě. V době, kdy 
jsme projekt připravovali, tak 
jsme netušili, že vodík bude 
palivem budoucnosti. Navíc 
náš projekt vodíkové hromad-
né dopravy počítá s výrobou, 
čištěním a plněním vodíku do 
vozidel na jednom místě. Vodí-
kové autobusy budou jezdit na 
vodík, který vzniká v ústecké 
Spolchemii. 

Bude pak jízdné pro Ústečany 
levnější?

Zřejmě ne, ale to nechci 
předbíhat. Určitě ale lidé v Ústí 
získají mnohem komfortnější 
a nízkoemisní dopravu. 

Na co z toho, co se vám do-
sud v politice podařilo prosa-
dit, jste hrdý?

Může to znít překvapivě pro 
ty, kteří pravidelně nesledují 
přenosy z jednání zastupitel-
stva, ale prosadit nějakou věc 
z pozice opozičního zastupitele 

je v Ústí nad Labem takřka ne-
možné. Když přijdete s dobrým 
nápadem, záhy se rozhoří ne-
smyslné žabomyší války napříč 
politickými stranami, které 
jsou v zastupitelstvu. I pro-
to jsem se rozhodl jít do voleb 
jako lídr Ústeckého fóra obča-
nů. Chci změnit tyhle podivné 
stereotypy. Vždyť zastupitelé 
jsou reprezentanty svých voli-
čů, všichni žijí v Ústí a chtějí 
pro město to nejlepší. Nastal 
čas, aby spolu začali normálně 
komunikovat, spolupracovat 
a začali město posouvat napříč 
21. stoletím.

Co by byla první věc, kterou 
byste udělal, kdybyste byl 
zvolený primátorem?

V podstatě je to komunika-
ce. Sešel bych se se všemi za-
městnanci magistrátu a pří-
spěvkových organizací města. 
Pravidelně bych se scházel 
s Ústečany, abych věděl, co jim 
vadí nebo jim ztrpčuje zbyteč-
ně život. A také je nutné komu-
nikovat a naslouchat názorům 
všech zastupitelů, kteří zastu-
pují své voliče.

Co děláte, když potřebujete 
prostě vypnout?

Největším relaxem je pro mě 
čas strávený s rodinou. A sa-
mozřejmě také sport, nejčastěji 
kolo, tenis a běh. Příroda v oko-
lí Ústí je úžasná, kdyby takhle 
vypadalo i samotné město, tak 
jsme všichni šťastní.  pr

Foto: Tereza Koptová/www.terezafoto.cz
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Společnost AGC vyrábí a zpracovává širokou škálu skel pro stavebnictví a interiérový design. Ať už se jedná 
o skleněné obklady do kuchyně nebo koupelny, celoskleněné dveře a dělicí příčky, zábradlí a schodiště, přesklení 
oken či zimní zahradu, AGC vám nabízí komplexní služby od zaměření po instalaci zajišťované vlastním montáž-
ním týmem. Naši specialisté vám navíc rádi poradí i s výběrem vhodného typu zasklení pro vaši aplikaci.

Instalační tým AGC Processing Teplice

Kompletní řešení (nejen) pro vaše bydlení

Jiří Grepl 
mob.:    +420 606 634 864  
e-mail:  jiri.grepl@agc.com 
www.agc-processing.cz

zábradlí
a schodiště

nábytek
... a mnoho dalšího

skleněná příčkaskleněná příčka
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Společnost AGC vyrábí a zpracovává širokou škálu skel pro stavebnictví a interiérový design. Ať už se jedná 
o skleněné obklady do kuchyně nebo koupelny, celoskleněné dveře a dělicí příčky, zábradlí a schodiště, přesklení 
oken či zimní zahradu, AGC vám nabízí komplexní služby od zaměření po instalaci zajišťované vlastním montáž-
ním týmem. Naši specialisté vám navíc rádi poradí i s výběrem vhodného typu zasklení pro vaši aplikaci.

Instalační tým AGC Processing Teplice

Kompletní řešení (nejen) pro vaše bydlení

Jiří Grepl 
mob.:    +420 606 634 864  
e-mail:  jiri.grepl@agc.com 
www.agc-processing.cz

zábradlí
a schodiště

nábytek
... a mnoho dalšího

skleněná příčkaskleněná příčka

Díra je problém, ale i nová šance pro centrum města 

Ústecké fórum občanů nyní 
zveřejnilo ucelenou koncep-
ci řešení zablokovaného území 
v centru města. Autor koncepce, 
městský zastupitel a místosta-
rosta Severní Terasy Pavel Du-
fek prosazuje odkup pozemku 
a dostavbu moderního městské-
ho multifunkčního domu.

Proč jste odmítli iniciativu 
a petici PRO!Ústí vyvlastnit 
„díru“ na Mírovém náměstí?

Jejich nápad je nereálný. 
Chtějí změnit využití stávající-
ho pozemku s dírou v územním 
plánu. Ten v lokalitě připouští 
stavbu sloužící ke komerčnímu 
využití. PRO!Ústí chce změnu 
využití na park, na plochu ve-
řejné zeleně. Změna v územním 
plánu je minimálně na dva až 
pět let a v tomto případě, kdy 
má majitel platné stavební po-
volení, by proces změny trval 
mnohem déle. Pokud by se změ-
na řešila až v novém územním 
plánu, je řešení v nedohlednu. 
Vlastníkovi by se musely tak 
jako tak vyplácet náhrady za 
rozdíl ceny hodnoty pozemku, 
za zmařenou investici a možná 
i náhrada ušlých zisků. A při-
tom by pozemek stejně vlastní-
kovi zůstal, na městský park by 
nedošlo a liknavý investor by 
na svém nevzhledném pozemku 
díky PRO!Ústí výrazně vydělal. 

Ale je tu přeci navrhovaný 
proces vyvlastnění…

Vyvlastnění je krajní řešení 
s nejistým koncem. Zákon přes-
ně vymezuje, kdy a za jakých 
podmínek je vyvlastnění možné. 
Jde o velmi složitý a dlouhodo-
bý proces na, odhadem, deset 
až dvacet let. A neznamená to 
sebrání pozemku majiteli bez 
náhrady. Vždy je s ním spojena 
kompenzace v cenách v místě 
a čase obvyklých, a bude-li se 
majitel bránit u soudu, připočtě-
te pět nebo i patnáct let navíc. 
Viz kauza vyvlastňování pozem-
ků na trase budované dálnice 
D11, které trvalo více než 20 let, 
a stát nakonec musel majitelce 
stejně vyplatit vysoké náhrady. 
Ale v tomto případě byla veřej-
ným zájmem dálnice, pochybuji, 

že by soud park v centru města 
s rozměry díry 43 x 43 m uznal 
dostatečným veřejným zájmem 
k vyvlastnění.

Co tedy UFO navrhuje?
Jsme jednoznačně pro 

jednání s majitelem díry 
a hledání oboustranně 
přijatelné ceny k odkou-
pení. Po vykoupení by 
město mělo budovu do-
stavět samo. Je jasné, že 
návrh PRO!Ústí by stál 
město mnohem více pe-
něz než odkup pozem-
ku za smluvní cenu.

K čemu by taková 
budova sloužila?

Město si pro ně-
které své odbory 
a příspěvkové or-
ganizace či spo-
lečnosti vlastněné 
městem pronajímá 
komerční prosto-
ry za tržní ceny. Ty 
nejdražší proná-
jmy vyjdou na cca 
7 milionů korun 
ročně. Navíc by 
v objektu mohly 
být komerčně vy-
užitelné prostory 
k pronajímání, 
v posledním pat-
ře třeba vyhlíd-
ková restaura-
ce, fotovoltaika, 
prodejní prostory. 
Město také potřebu-
je prostory pro datacen-
trum nebo moderní dohledové 
centrum kamerového systému. 
To vše a mnoho dalšího by pak 
mohlo v budově být umístěno. 
A především by se odstranila 
ostudná díra a přirozeně uza-
vřel prostor náměstí.

Stále si využití domu nedo-
vedu představit. Můžete být 
konkrétnější?

Mohu. Například v příze-
mí může být přesunuté In-
formační centrum města, za 
které město nyní platí nájem 
ve Zdaru, a komerční prosto-
ry k pronájmu, v dalším pod-
laží může být sociální odbor, 

který přemístíme z PB centra, 
a ušetříme tak velké nájemné, 
další podlaží by mohla obsadit 
městská IT servisní organiza-
ce Metropolnet, opět s úspo-
rou nájemného přesunutá z PB 
centra, dále moderní dohle-
dové centrum kamerového 
systému městské policie, da-
tové centrum a další odbory. 
V pronájmu by zde mohl mít 
kanceláře i Ústecký kraj, kte-
rý jich má nedostatek, a další 
soukromé subjekty. A na střeše 

může být atraktivní vyhlídková 
restaurace, na zbylé ploše pak 
městská fotovoltaika.

Zní to dobře, ale kde město 
získá prostředky na realizaci?

S vlastníkem „díry“ budeme 
jednat o odkupní ceně. Ta bude 
záležet na statickém posouzení 
stávající betonové konstrukce. 
Podle našich propočtů se cel-
kové náklady na realizaci blíží 
částce 350 milionů korun včet-
ně odkupu díry s pozemkem. 
Financování je možné formou 

úvěru s odkladem splatnos-
ti deset let a pak splat-

ností deset let, a to 
s tím, že celou 
investici by bylo 
možné umořit 
jednorázově 
kdykoliv v prů-
běhu splácení 
úvěru. Město 
si může na 
projekt ročně 
odložit z roz-
počtu třicet 
milionů do 
vytvořeného 
fondu a za de-
set let může 
investici jed-
norázově 
uhradit. Na-
víc desetiletá 
úspora na nej-
významněj-
ších nájmech 
je cca 70 mi-

lionů korun 
a spolu s očeká-

vanými příjmy 
z pronájmů by si 
nový dům z jed-
né čtvrtiny sám na 

sebe vydělal. Pokud 
město do takové in-
vestice půjde, bude 
mít nejen ekonomic-

kou návratnost a spo-
lečenskou účelnost, 
ale dojde i k odstraně-
ní letitého vředu.

Není to příliš ambicióz-
ní plán v době inflační 

a energetické krize.
Nelze se na plán Ústeckého 

fóra občanů dívat pohledem jen 
roku 2022. Město dlouhodobě 
stagnuje, protože nestaví, ne-
rozvíjí služby, vždy je spousta 
důvodů brzdit, méně už je od-
vahy. Bez ní bude předvolebním 
tématem v roce 2026 nebo 2030 
opět díra v centru. Sedí-li eko-
nomika projektu, pak už je jen 
na politickém rozhodnutí, zda 
místo jámy bude na Mírovém 
náměstí stát moderní městský 
multifunkční dům.  pm

„Díra“ na Mírovém náměstí je vředem města 
v samém jeho centru. Investor nerealizované stavby 
a majitel pozemku ignoruje dlouhá léta výzvy 
k řešení a torzo základů neexistující budovy hyzdí 
centrum města dlouhou řadu let. Jako téma pro 
zisk voličských hlasů si díru vybralo hnutí PRO!Ústí 
s peticí za vyvlastnění pozemku a její odstranění 
slibují i další strany. 
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Návod šéfkuchaře Rychty, jak uchovat houby, aby si zachovaly skvělou chuť

Pivovar Hotel Na Rychtě
Klášterní 75, 400 01 Ústí nad Labem 
Tel.: +420 475 213 138,  
+420 475 205 018 
e-mail: info@pivovarnarychte.cz 
web: www.pivovarnarychte.cz
facebook.com/PivovarHotelNaRychte
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Tradičně se s koncem léta 
na jídelním lístku restaura-
ce Na Rychtě objevují sezón-
ní houbové pokrmy. Těšit se 
na ně můžete i letos. „Houby 
jsou super darem přírody, který 
mám osobně velmi rád, a kaž-
dý rok se opět těším, až na ně 
s košíkem v ruce vyrazím,“ říká 
šéfkuchař ústecké restaurace 
Jan Heřmánek. Pokud patříte 
k houbařům, kteří se vracejí 
domů z lesa opakovaně s plný-
mi košíky, určitě dojde i na to, 
jak houby zpracovat, aby vydr-
žely co nejdéle a zachovaly si 
typickou chuť.

Základem je houby dobře 
očistit. Pak se můžete pustit 
do vaření a zbylé houby zpra-
covat na později. „Můj nejob-
líbenější pokrm je smaženice. 
Aby byly houby lépe stravi-
telné, můžeme využít jednu 
osvědčenou úpravu. Ještě před 
přípravou nakrájené kousky 
hub zakápneme citronovou 
šťávou. Citron spolehlivě zlep-
ší těžší stravitelnost hub,“ radí 
šéfkuchař. 

Zbylé dary lesa lze snadno 
zpracovat, abyste je mohli kon-
zumovat po celý rok. Nejpopu-
lárnější metodou je sušení, kte-
ré každý zná, a také zmrazení. 

„Houby se ale mohou také pro-
solit, sterilovat, udit nebo ne-
chat kvasit,“ říká šéfkuchař. 
Některý z méně známých způ-
sobů můžete vyzkoušet. Napří-
klad houby prosolit. „Nakráje-
né houby necháte zavadnout 
a poté po vrstvách vkládáte do 
sklenic a prosypáváte solí. Po-
měr hub a soli by měl být 4:1. 
Ovšem následné využití pro-
solených hub v kuchyni není 
tak univerzální, musí se prolít 
vodou, a tím přicházejí o chuť 
i vůni,“ vysvětluje šéfkuchař. 
Na další metodu zase bude-
te potřebovat opravdu tvrdé 
houby. „Uzení je zajímavý způ-
sob. Houby budete blanšírovat 
a pak se vyskládají v udírně 
na rošt nebo se zavěsí. Udí se 
s pomocí pilin ovocných stro-
mů zhruba 1,5 hodiny středně 

teplým kouřem. Po vyuzení je 
můžete zpracovat do sladkoky-
selého nálevu a sterilovat,“ po-
pisuje Jan Heřmánek. 

Kdo má rád kyselé, může na-
ložit houby přímo do octového 
nálevu. „Aby se houby nemu-
sely ještě dále konzervovat ste-
rilací, připravte si 2% octový 
nálev. V obchodech je běžně 
k sehnání ocet 8%, který je tře-
ba naředit vodou. Na přípravu 
zhruba litru nálevu je potřeba 
100 ml vody, 30 g soli a 870 ml 
octového nálevu a máte hoto-
vo,“ radí šéfkuchař. Oblíbené 
lesní produkty lze také ucho-
vávat v tuku. „Podušené hou-
by se smíchají se zahřátým 
tukem, ideálně sádlem, a vloží 
do sklenic. Pak se musí hodi-
nu sterilovat na 95 °C s opako-
váním po dvou dnech. Takto 
konzervované houby můžete 
v kuchyni využít prakticky na 
jakýkoliv houbový recept,“ říká 
šéf rychtářské kuchyně. Sta-
rou metodou je také kvašení. 
Hodí se třeba pro hřiby, lišky 
nebo václavky. „Houby v celku 
se předvaří v 2% solném roz-
toku. Poté se vyndají na sítko, 
propláchnou a nechají okapat. 
Následující postup je podobný 
jako u zelí. Houby se kladou do 

kameninových nádob. Zalijí se 
nálevem z vody, soli, cukru a ži-
vého jogurtu. Lze přidat i ko-
ření,“ popisuje Jan Heřmánek. 
Takto necháte houby kvasit 
zhruba čtyři týd-
ny. Vy- užít se 
pak dají do salá-
tů nebo jako 
příloha. 

K Ř Í Ž O V K A Tajenka: Citát spisovatele Roberta Fulghuma.
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Evropský šampionát ovládl Ústečan Nábory dětí na 
plavání začínají 

Příprava áčka je v plném proudu
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Mladý lezec Jan Štípek vybo-
joval titul v lezení na obtížnost. 
Honza svým výkonem ovládl 
mistrovství Evropy v rakouském 
Augsburgu. „V hlavě jsem si ří-
kal, že tentokrát se to povede. 
U chycení posledního chytu se 
mnou prohnal nepopsatelný po-
cit a nejde vyjádřit, co se mi v tu 
chvíli odehrávalo v hlavě. Když 
mě spustili dolu, tak jsem šel za 

českým týmem a byl jsem rád, 
že z toho měli taky radost. Po-
tom jsem zašel za tátou, který 
tam byl se mnou a který byl 
natolik rád, že jsem vyhrál 
mistrovství Evropy, až z toho 
brečel,“ popsal Honza Ští-
pek. Nyní se Honza připravu-
je na mistrovství světa, které 
se bude konat na konci srpna 
v Dallasu.  gz

Ústecká akademie plavec-
kých sportů ve spolupráci 
s Městským plaveckým klu-
bem a TJ Chemička pořádá ná-
bory dětí od 5 do 9 let. Dostav-
te se s dětmi do plavecké haly 
Klíše vždy v úterý a čtvrtek od 
16:30 do 17:15 hodin a od 17:45 
do 18:30 hodin. Nábory startu-
jí 6. září a budou probíhat celé 
září a říjen. Kontakt: 602 450 
366, 605 909 716. 

 Ústecká akademie plaveckých sportů

A-tým se vrací k trénování 
a příprava na další ročník Ko-
operativa NBL se rozjíždí na-
plno. Letos se Sluneta nebude 
účastnit Alpsko-adriatického 
poháru, o to více se bude moci 
soustředit na domácí soutěž. 
Kromě dřiny na hřišti i mimo 
něj čeká Honzu Šotnara a jeho 
svěřence také celá řada přá-
telských utkání. Zápasovou 
přípravu zahájíme v Němec-
ku, následuje Hradec Králové, 
Písek, Kolín, USK Praha, Dre-
sden Titans, Gliwice, Slavie 
a Berlin 79. V tuto chvíli platí, 
že domácí utkání Slunety bu-
dou za zavřenými dveřmi, ale 

je možné, že jedno utkání ote-
vřeme pro veřejnost. 

 Sluneta Ústí nad Labem

Arma do třetí  
ligy nepatří

Vedení ústeckého fotbalové-
ho klubu představilo kádr a cíle 
pro nový soutěžní ročník. „Co se 
týká ambicí, chceme se pohybo-
vat v horních patrech soutěžní 
tabulky. Příprava naznačila, že 
bychom měli být důstojným sou-
peřem. Nebudu nahlas říkat to, 
co všichni očekáváme,“ řekl člen 
představenstva Petr Procház-
ka a dodal, že rozpočet klubu je 
zajištěn. Vedení klubu zatím ne-
chtělo nahlas mluvit o návratu 
do Národní ligy. „Jako tým z kraj-
ského města do třetí nejvyšší 
fotbalové soutěže nepatříme,“ 
uzavřel kouč Dušan Tesařík.  gz

Po náročné přípravě 
vyrazili na vodu

Již třetím rokem starší žáci 
Slovanu vyrazili na stmelovací 
akci na vodu. 

Po náročné letní přípravě 
pod vedením Radka Ptáčka 
a Michala Kváše jeli splouvat 
Vltavu. Mládežníci se přesunu-
li vlakem. „Až na dvě noci plné 
deště jsme si užili krásného 
letního počasí. Myslím, že si 
kluci odnesli spousty zážitků 
a že se akce klukům líbila, a to 
bylo to nejdůležitější,“ uve-
dl šéftrenér mládeže Michal 
Kváš. .

 Slovan Ústí nad Labem
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5. 9. Božtěšice – Strážky, Chuderovská, Jahodová, Lidická, Na Pažitě, 
Nad Potokem, Petrovická, Pod Skalou, Široká, Třešňová, Zemědělská
6. 9. Skorotice – Bánov – Habrovice, 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
7. 9. Bukov, Štursova, Hynaisova, Bří Čapků, Kosmova, 
Rembrandtova, Holečkova, Slavíkova, V Podhájí, V Jámě, Klicperova, 
Nedbalova, Nezvalova
8. 9. Bukov, 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
12. 9. Všebořice, 17. listopadu, Dukelských hrdinů, Na Kohoutě, 
Masarykova (mezi Lipovou a Dukelských hrdinů), Zahradní
13. 9. Všebořice, 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)
14. 9. Klíše, Cestička, Gočárova, Lesní cesta, Na Drahách, Na Okraji, 
Na Spálence, Na Stráni, Na Výrovce, U Koupaliště, V Osadě, V Přírodě, 
V Zátiší, Wolkerova

15. 9. Klíše, Klíšská (mezi Hvězdou a Jateční), Střížovická, 
Štefánikova, Herbenova, Masarykova (mezi Štefánikovou 
a Londýnskou), Palachova, U Stadionu, V Zahrádkách, Pod Holoměří
19. 9. Klíše, Město, mezi ul. Masarykova, Štefánikova 
a Palachova, Alešova, Balbínova, Beethovenova, Bezručova, Berní, 
Bozděchova, Brožíkova, Růžový palouček, Sadová, Slavíčkova, 
Šaldova, Vilová ulička
20. 9. Klíše, České mládeže, Hany Kvapilové, Na Popluží, Ostrčilova, 
Pasteurova, Resslova, Sládkova, Thomayerova, U Nemocnice, 
U Panského dvora
21. 9. Klíše, Klíšská (mezi Jateční a Londýnskou), Mezidomí, Na 
Vlnovce, U Městských domů
22. 9. Předlice, 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
26. 9. město ul. Stará a do ní ústící ulice, Emy Destinové, Hornická, 
Koněvova, Na Ladech, Na Spádu, Na Výsluní, Stará
27. 9. město a Skřivánek, Červený vrch, Králova výšina, Presslova, 
Sienkiewiczova, Údolní, V Kutišti, V Lukách, V Pískovně, Ve Strži, 
Bělehradská (mezi Hilarovou a Malátovou), SNP, Veleslavínova

29. 9. Skřivánek, 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
30. 9. město mezi ul. Důlce, Hoření, Londýnská, Panská 
a Revoluční, 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)
3. 10. město-centrum - Hostovice, 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
4. 10. město od železničního mostu směrem na Vaňov a Vaňov, 
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

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

Božtěšice, Bukov, Habrovice, Klíše, Skorotice, Strážky, 
Všebořice - v týdnu od 3. 10.
Hostovice, Předlice, město-centrum, Skřivánek, Vaňov  
- v týdnu od 17. 10. 
Střekov, Kojetice, Nová Ves, Budov, Olešnice,  
- v týdnu od 31. 10.
Brná, Sebuzín, Církvice, Svádov, Olšinky - v týdnu od 14. 11. 

S V O Z  V A K Ů  S   O D P A D Y  Z E  Z E L E N Ě

27. 9. Klíše: U Koupaliště 1500–1520, Alešova 1530–1550, Bukov: 
Bratří Čapků 1600–1620, Všebořice: Lipová 1625–1645, Božtěšice: 
Petrovická 1655–1715, Skorotice: Dukelských Hrdinů 1720–1740, 
Habrovice: restaurace U Švejka 1750–1810, Skřivánek: Hoření, roh s ulicí 
Ženíškovou 1820–1840

12. 10. Stříbrníky: Na Louži 1725–1745, Dobětice: Rabasova 1750–1810 
Šrámkova 1815–1835

19.10. Město centrum: Růžový palouček 1500–1520;  

Dlouhá 1530–1550, Vaňov: Pražská 1600–1620, Hostovice: 
Hospodářská, u restaurace 1630–1650, Skřivánek: Hornická, parkoviště 
u věžáků 1700–1720 
27. 10. Střekov: Žukovova, u pošty 1500–1520, Brná: Sebuzínská u ul. 
Mečíkové 1530–1550, Církvice: náves 1600–1620, Sebuzín: Sebuzínská, 
st. MHD 1625–1645, Střekov: Novosedlické náměstí 1655–1715, Nová 
Ves: točna MHD 1720–1740, Kojetice: točna MHD 1745–1805, Olšinky: 
Vítězná, u potravin 1815–1835, Svádov: Vítězná, u Štrympla 1840–1900

S V O Z  N E B E Z P E Č N É H O  O D P A D U
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Stěhovali jste se do nové domácnosti?

Máte chatu, kterou využíváte hlavně o víkendu?

Vlastníte, nebo si plánujete koupit elektromobil?

Ohříváte doma vodu v elektrickém bojleru?

Topíte doma pomocí elektřiny? 

Pokud jste alespoň jednou odpověděli 
ANO, možná i vy za energie zbytečně 
přeplácíte. 
Ozvěte se nám a společně to ověříme.

ANO NE

Ušetřete  
na energiích 
až tisíce ročně 
Stačí si ověřit správné nastavení  
distribuční sazby a jističe

 
Když 

 například  
zapomenete změnit 
distribuční sazbu po  

dostavbě rodinného domu 
z D01d na D25d, může vás 
to při spotřebě 4,5 MWh 

stát 5 079 Kč  
za rok.
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MÁME SPRÁVNÝ TÝM PRO ÚSTÍ NAD LABEM
ODBORNOST, SOUDRŽNOST, AKCESCHOPNOST
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