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Dá se říct, že jsem byl 
vždycky tak trochu šprt
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ATRIUM MAGISTRÁTU
17 .9., 1200 Zažít atrium jinak, hudba, dílny

STŘEKOVSKÁ NÁPLAVKA
17. 9., 1930 Nauzea orchestra, koncert 

MĚSTSKÉ SADY
10. 9., 1300 Barevná planeta

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

BUNKR
11. 9., 1200  Den otevřených dveří v Muzeu 
československého opevnění ve Velkém Březně

HRAD STŘEKOV
11. 9., 1500  Pohádková neděle

MALÝ HAMBURK
do 25. 9. každou neděli od 1500 hudební produkce

PIVOVAR
10. 9., 1130  Den otevřených dveří pivovaru  
  ve Velkém Březně

DŮM KULTURY
10. 9., 1500  Lillipopz
13. 9., 1900  Když se zhasne
20. 9., 1400  Svátek seniorů
25. 9., 1900  Poslední ze žhavých milenců

NÁRODNÍ DŮM
7. 9., 2000  The Mentulls 
9. 9., 2000  Ústecké diskohrátky

15. 9., 2000  Vlasta Redl a kapelou

SEVEROČESKÉ DIVADLO 
11. 9., 1700  Nabucco
14. 9., 1000  Péťa a vlk
18. 9., 900 Prohlídka divadla
18. 9., 1700  Čardášová princezna
21. 9., 1900  Labutí jezero
23. 9., 1900  Ondřej Havelka a Melody Makers:  
  Swing nylonového věku
24. 9., 1700  Noc na Karlštejně
25. 9., 1530  Alenka a její říše divů
30. 9., 1900  Frida

DŮM UMĚNÍ
do 10. 9.  Zahradní slavnost, výstava
od 21. 9.  Minimalistická floristika, výstava

HRANIČÁŘ
7. 9., 1900  Okupace
8. 9., 1900  Jan Žižka
10. 9., 1730  Vyšší moc
10. 9., 2000  Jan Žižka
11. 9., 1600  Planeta Praha
12. 9., 2000  Andy the Doorbum,  
  Aran Epochal/Satan
13. 9., 2000  PSH: Nekonečný příběh
16. 9., 1400 Dračák
17. 9., 1730  Krásné bytosti
17. 9., 2000  Slovo
20.–21. 9., 1500–300 Ústecký Pride: Safe Space
20. 9., 1900  Moonage Daydream
22. 9., 1900  Avatar
23.–24. 9., 2000–300 Phonon festival
27. 9., 1900  Banger
29. 9., 1900  Buko
16. 10., 1900 Studio hrdinů:  
  Moje říše je z tohoto světa
17. 10., 2100  Lenka Dusilová Band
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Zadavatel: SPD, Zhotovitel: SPD

Ústí nad Labem 
20. 9. 2022  |  11 - 18 hod

VOLBY 2022

Jiří Madar: Drogy a drogově závislí musí zmizet z centra města 
Předsedou Ústeckého fóra občanů UFO je od doby 
založení hnutí MUDr. Jiří Madar, který jej dvakrát 
přivedl ve volbách do zastupitelstva i rady města. 
Do dalších voleb vstupuje s heslem „Nepřizpůsobiví 
se musí přizpůsobit!“.

Co si pod tímto sloganem 
máme představit?

Už od založení hnutí chce-
me zastavit a otočit trend roz-
šiřování vyloučených loka-
lit, devastace bytového fondu 
a životního prostředí v lokali-
tách, jako jsou Předlice, Moj-
žíř a dalších. Když jsme měli 
možnost pracovat na magistrá-
tu, omezili jsme obchod s chu-
dobou celoměstskou bezdo-
platkovou zónou na bydlení, 
připravili demolici vybydlené 
ulice Na Nivách a získali pro-
středky pro městskou policii 
pro zvýšený dohled. Musíme 
s ostatními městy a zástup-
ci regionu v Parlamentu pro-
sadit zjednodušení pravidel 
pro rychlejší výkup a rekon-
strukci zdevastovaných budov 
nebo zavedení systému ceno-
vých map obvyklého nájmu 
proti spekulacím s doplatky. 

Chceme pokračovat a důsled-
ně vyžadovat dodržování stan-
dardu bydlení a občanského 
soužití. A to nejen na sídlištích 
a problémových lokalitách, ale 
i v centru města.

Jak chcete docílit změny?
Není jen jeden způsob, jed-

na cesta. Je to řada legislativ-
ních, operativních a preven-
tivních kroků. Navýšíme počty 
strážníků a budeme vyžadovat 
důslednější postupy při řeše-
ní přestupků proti pořádku. 
Chceme, aby město mělo pře-
hled o klientech úřadu prá-
ce, kteří pobírají dlouhodobě 
dávky a příspěvky, a bude-
me vyžadovat časté a důklad-
né kontroly v terénu. Budeme 
prosazovat nastavení hygie-
nických standardů bytů a sta-
novení minimální plochy na 
osobu v domácnosti. Ne vždy 

je třeba nových zákonů, ale je 
třeba zákony uplatňovat, na-
příklad navázání štědrosti stá-
tu na skutečnou sociální práci 
a školní docházku. K čemu by 
byly dávky pro rodiny, ve kte-
rých rostou další dlouhodobě 
nezaměstnaní už ve školním 
věku?

Současné sociální programy 
vám nevyhovují?

Programy by měly směřovat 
na pracovní a hygienické návy-
ky, na práci s dětmi, na preven-
ci kriminality a na schopnost 
udržet si bydlení. A tyhle pro-
gramy mají provádět pedago-
gové, městští úředníci, stráž-
níci a specialisté. Lidi, kteří 
znají prostředí. Nemůžeme 
se už spoléhat na neziskové 

organizace, chceme-li mít ve 
výsledku ve městě větší pořá-
dek a méně nepřizpůsobivých, 
včetně těch drogově závislých. 
Ty nelze někam převážet, jak 
to dělají obchodníci s chudo-
bou. Nepřizpůsobiví se prostě 
musí přizpůsobit. My jim v tom 
můžeme pomoci. Chceme vy-
tvořit pod střechou města or-
ganizaci, která pomůže s čis-
totou a drobnými opravami ve 
městě. V té najdou uplatnění 
i ti, kteří tvrdí, že je žádná fir-
ma nezaměstná. 

Zmínil jste drogově závislé. 
Jak chcete řešit problém drog 
ve městě?

Město problém drogové zá-
vislosti vyřešit nemůže. Co ale 
může a musí, to je zajistit, aby 
se tento problém nešířil ne-
kontrolovaně po celém městě, 
nebo dokonce do škol. Chceme 
určitě vytlačit drogy a jejich 
konzumenty z centra města, 
a to včetně jejich „asistenč-
ních služeb“. Lidé se už nemo-
hou bát o zdraví a někdy o ži-
vot, když jdou večer centrem 
města. Centrum musíme učinit 
bezpečnější a čistější, aby se 
do něj vrátil život.  pes
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Oprava zdevastovaného mostu 
začne nejdřív za dva roky
Ústí nad Labem – Generální 
oprava mostu dr. Edvarda Be-
neše, který spojuje centrum 
Ústí nad Labem a čtvrť Stře-
kov na druhém břehu Labe, 
se znovu odkládá, a to kvůli 
chybějícímu stavebnímu po-
volení. „V tuto chvíli jsme těs-
ně před vydáním stavebního 
povolení. Následně bude do-
pracována dokumentace ke 
stavbě a vyhlášené výběrové 
řízení na zhotovitele,“ řekla 
mluvčí kraje Magdalena Fraň-
ková. Samotná oprava za více 
než půl miliardy korun začne 
nejdříve v roce 2024. Oprava 
mostu měla původně začít už 
v roce 2020. S výstavbou pro-
vizorní lávky přes řeku Labe 
se podle Fraňkové počítá už 
v příštím roce.

Žít Ústí, zpravodajský a servisní magazín pro oblast Ústecka  Datum vydání: 5. 9. 2022  Příští 
vydání: 20. 9. 2022  Uzávěrka inzerce a příspěvků: 12. 9. 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.  
Příspěvky označené číslem, PR nebo VOLBY 2022 jsou placenou inzercí.

www.facebook.com/zitusti.cz

z á ř í  2 0 2 2

Most je podle stupnice sta-
vu mostů v šesté kategorii ze 
sedmi, tedy ve velmi špatném 
stavu. Kvůli jeho stavu po něm 
nesmí jezdit najednou oběma 
směry těžká vozidla městské 
hromadné dopravy a jejich 
vjezd řídí semafory. Ústecký 
kraj jako vlastník a investor 
už nyní ví, že místo plánova-
ných 200 milionů korun se 
cena opravy vyšplhá na půl 
miliardy. „Odhadované nákla-
dy jsou 500 milionů korun,“ 
dodává mluvčí kraje.  gz

Přesně tolik let je nejstaršímu kandidátu, 
který se uchází o hlasy voličů v podzimních 
komunálních volbách na ústecký magist-
rát. Jde o důchodce Josefa Pause, který 

kandiduje za Přísahu – občanské hnutí 
Roberta Šlachty. Podle portálu volby.cz je 
naopak nejmladších kandidátů několik. Za 
UFO je to Lucie Havrilová, za ODS Adéla 
Kašparová a Vojta Kočárník, za Přísahu 
Michaela Kuchynková a Anežka Šišková 
a za ANO 2011 Petr Vítek. Všichni jsou 
studenti a je jim shodně osmnáct let.  gz

Č Í S L O  M Ě S Í C E
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Ústečané rozhodnou, koho chtějí v Senátu
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Ústecko – Kdo se stane v příštích 
šesti letech senátorem, budou 
mezi devíti kandidáty vybí-
rat voliči v prvním kole senát-
ních voleb na Ústecku. Pokud 
ani jeden z kandidátů nezíská 
23. a 24. září nadpoloviční větši-
nu hlasů, tak dva nejúspěšnější 
postupují do druhého kola. To 
se koná následující víkend. Do 
senátorského křesla se chce po-
sadit primátor Petr Nedvědický 

(ANO) i exprimátorka Věra Ne-
chybová (UFO). Kandiduje také 
historik Martin Krsek (Senátor 
21), Miloslav Buldra (KSČM), 
Alfréd Dytrt (Společně) nebo Jan 
Beer (Rozumní). O post usiluje 
i rektor Martin Balej (ODS), Ja-
roslav Telecký (Právo Respekt 
Odbornost) a René Hladík (SPD). 
Volby do Senátu se uskuteční 
spolu s volbami do zastupitel-
stev.  gz
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V Doběticích vyrostou rodinné domy
Ústí nad Labem – Na Sluneční 
stráni v Doběticích by mohly 
vyrůst rodinné domy. Investor, 
společnost Mobilní haly, by zde 
chtěl vystavět více než sedmde-
sát rodinných domů včetně in-
frastruktury. Počítá s tím záměr 
zveřejněný v databázi minister-
stva životního prostředí. Se za-
síťováním pozemků by se mohlo 
začít ještě letos. 

Záměr na vybudování nových 
parcel je aktuálně ve zjišťovacím 

řízení procesu EIA, tedy zjištění 
vlivu stavby na životní prostře-
dí, a vyjádřit se k němu může 
veřejnost do 17. září. Podle do-
kumentace mají nové parcely 
vzniknout v prostoru mezi uli-
cí Šrámkova a zahrádkářskou 
osadou.

V memorandu o spolupráci se 
investor měl zavázat, že zrekon-
struuje zhruba 700 metrů Šrám-
kovy ulice a zároveň ji rozšíří, 
protože se tam zvýší provoz.  gz

Ústí nad Labem – V pátek 23. září 
odstartují komunální volby. 
Úderem 14. hodiny se otevřou 
volební místnosti a lidé v nich 
budou vybírat 37 zastupite-
lů na ústecký magistrát z 13 
stran a hnutí. Volební místnos-
ti se otevírají 23. září od 14:00 
do 22:00 a 24. září jsou volební 

Nová parkovací místa po stovkách? Jde to, říká Pavel Dufek
Volby mohou rozhodnout o vyřešení problému 
s nedostatkem parkovacích míst pro obyvatele 
Severní Terasy. Je o tom přesvědčen kandidát 
na starostu obvodu za Ústecké fórum občanů, 
místostarosta Pavel Dufek.

Všichni mluví o katastrofic-
kém nedostatku parkovacích 
míst pro obyvatele čtvrtí v ob-
vodu Severní Terasa. Jaká je 
reálná potřeba nových parko-
vacích míst?

Problém s parkováním na 
Severní Terase eskaluje. Je zde 
hlášeno přes 5 500 aut, ale par-
kovacích míst je jen asi 3 500. 
Takže přes 2 000 aut nemá mož-
nost parkovat na vyhrazených 
parkovacích místech. Parkují, 
kde je to jen trochu možné. Vel-
mi často i na místech, kde se 
parkovat nesmí, a tak riskují po-
kutu. Reálně chybí až 1 500 no-
vých míst. Rozdíl tvoří dodávky 
a služební vozidla. 

Co jde udělat rychle, třeba už 
po volbách?

Řešením je v prvé řadě bu-
dování lehkých nadstaveb stá-
vajících parkovacích ploch 
a parkovacích domů. Na velmi 

přeplněných Doběticích pak 
také dostavba propojky ulic 
Brandtova a Poláčkova. Tím by 
mohlo dojít k jejich zjednosměr-
nění a na propojce by mohlo 
vzniknout cca 60 nových par-
kovacích míst. Dalším řešením 
jsou také automatizované par-
kovací systémy. Ty jsou schopné 
na malém prostoru nabídnout 
větší počet parkovacích míst 
než povrchová parkoviště. Tyto 
věci by se mohly realizovat i bez 
změny nebo nového územního 
plánu okamžitě. 

Existují příklady lehkých 
nadstaveb?

Stačí vyjet kousek za hrani-
ce do Německa. Ale i v Česku je 
řada příkladů. Výstavbě nadsta-
veb se v posledních letech věnu-
jí města Most, Praha, Olomouc 
nebo Ostrava. Nadstavby jsou 
konstrukčně celkem jednoduché 
a rozšířují kapacitu stávajícího 

parkoviště téměř o sto procent. 
Řešení jsou, jen je potřeba, aby 
byla vůle nové vládnoucí koali-
ce tento problém řešit. Pro naše 
hnutí je to priorita do voleb i pro 
povolební vyjednávání.

V jakých lokalitách se rychlé 
řešení nabízí?

V prvé řadě to jsou Doběti-
ce a již zmíněná propojka ulic 
Brandtova a Poláčkova. Pro nad-
stavby jsou vhodná parkoviště 
v ul. Šrámkova, Kmochova, Jež-
kova. Na Stříbrníkách parko-
viště v Jizerské. V části kolem 
Centrálního parku pak po změ-
ně územního plánu bude mož-
ná změna podélného stání na 
šikmé v hereckých ulicích (We-
richova, Voskovcova, Buriano-
va, Marvanova). Nadstavby je 

pak možné budovat na parkovi-
štích v ulici Stavbařů, Glenno-
vě, Větrné, V klidu. A z garáží 
u prodejny Norma je pak možné 
vybudovat parkovací dům, nebo 
velký automatizovaný parkova-
cí systém. 

A proč to nešlo dříve? 
Protože to zatím nebyla pri-

orita vedení města. I když se 
v minulosti projekty připravi-
ly, přišla politická otočka a zase 
pro Severní Terasu nebyly pení-
ze a chuť problémy řešit. Nám 
se alespoň podařilo vybudovat 
nové parkoviště v ulici Stavba-
řů pro cca 110 aut. Až bude nový 
územní plán, nebo se povede 
udělat změnu stávajícího, bude 
možné na několika místech 
změnit podélné stání na šik-
mé, a tím se také získá mnoho 
nových míst. V úvahu by také 
připadalo vybudování parkova-
cího domu typu P+R na místo 
stávajících podzemních garáží 
u prodejny Norma. Na tento typ 
parkovacích domů jsou vypsány 
evropské dotace. Ale musí se na 
to pravidelně vyčleňovat finan-
ce v rozpočtu města jako na pri-
oritu. Bohužel stávající vedení 
města má jiné priority, vzdálené 
potřebám občanů.  pes

Ústečané vyberou nové vedení města
místnosti otevřeny od 8:00 do 
14:00 hodin. Výsledky by měly 
být známé ještě ten den večer. 
Ústečané kromě magistrátu 
budou volit své zastupitele ješ-
tě do jednotlivých městských 
obvodů Ústí nad Labem – měs-
to, Neštěmice, Severní Terasa 
a Střekov.  gz
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Oprava školy vyšla skoro na půl miliardy
Ústí nad Labem – Rozsáhlá rekon-
strukce Gymnázia Dr. Václa-
va Šmejkala trvala dva roky 
a cena vyšplhala na 481 mili-
onů korun. Financována byla 
z úvěru, který si vzal Ústecký 

kraj. Z původní školy zbyla je-
nom obvodová konstrukce, 
přistavěla se auta a v areálu 
vyrostlo i venkovní hřiště. Vý-
uka by ve škole měla začít až 
příští rok.  gz
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Na palác se obří zeměkoule nevrátí

Půlmaraton  
rozběhá Ústí

Na festival míří Oběť. 
Točila se i v Ústí

Ústí nad Labem – Ikonická plas-
tika obří zeměkoule se na 
střechu ústeckého paláce Ví-
deňského bankovního spolku 
u hlavního nádraží už nevrátí. 
Nově ji má ve svém depozitáři 
ústecké muzeum.

Tunu vážící monument ze 
dřeva a oceli pokrytý umě-
lecky tepaným měděným ple-
chem se snesl k zemi v říjnu 
2020 po 114 letech na doporu-
čení statika, kvůli probíhající 
celkové rekonstrukci budovy. 
Obnova plastiky by podle ma-
jitele budovy Pavla Eliase byla 

drahá a opětovná instalace 
na střechu technicky nároč-
ná. Globus tedy muzeu daro-
val. Podle historika Martina 
Krska by se mohl v budoucnu 

stát součástí veřejně přístupné 
expozice Odtajněný depozitář 
na Klíši. „Převzetí plastiky do 
vlastnictví muzea nevylučuje 
do budoucna v případě dohody 
s majitelem budovy ani její ná-
vrat na původní místo,“ dodal 
ředitel muzea Václav Houfek.

Někdejší bankovní palác, 
kterému Ústečané přezdívají 
„globus“, vyrostl v letech 1906 
– 1907. Výstavnost budovy do-
kládá, že Ústí nad Labem pa-
třilo z ekonomického hledis-
ka k nejdůležitějším městům 
v Rakousko-Uhersku.  gz

Ústecký kraj – V soutěžní sekci 
Horizonty filmového festivalu 
v Benátkách se letos představí 
také snímek Oběť, vzniklý v čes-
ké, německé a slovenské pro-
dukci. Film natočil slovenský 
režisér Michal Blaško i v Ústí 
nad Labem. Podle producenta 
snímku Jakuba Viktorína loka-
lity Ústeckého kraje hrají v pří-
běhu zásadní roli. V hlavních ro-
lích hrají Vita Smačeljuk a Gleb 
Kuchuk.  gz

Ústí nad Labem – Mattoni 
1/2Maraton Ústí nad Labem je 
zpátky. Běžecký závod odstar-
tuje v sobotu 17. září. Podle 
pořadatelů v Ústí díky rovné 
trati tradičně padají rekor-
dy. Jedinečný je také průběh 
místní chemičkou a výhled na 
hrad Střekov. Obyvatelé města 
se však musí připravit na do-
pravní komplikace.  gz

Plán na vylepšení Milady je na stole
Ústecko – Jezero Milada by se 
konečně mohlo dočkat důstoj-
ného okolí i zázemí. V plánu 
je například rozšíření trmické 
pláže, vybudování přístaviště 
a stanoviště pro záchranáře, 
rozšíření ploch pro kempová-
ní, ubytovací i sportovní za-
řízení pro celoroční provoz či 
umístění sadů a farmy v okolí 
jezera.

Koncepci představil vítěz 
mezinárodní architektonické 

soutěže k jezeru Milada švéd-
ské studio Mandaworks. Řada 
klíčových projektů, mezi kte-
ré patří například parkoviště, 
však podle krajského úřadu 
naráží na nesoulad s územ-
ními plány obcí a měst. Stát, 
kterému území kolem jezera 
patří, počítá jak s využitím 
18 ekomiliard, tak se bude 
snažit vytvořit příznivé pod-
mínky pro investice obcí či 
soukromníků.  gz

Jízdné v zelených 
autobusech asi zdraží
Ústecký kraj – Navýšení cen 
jízdného nejspíš čeká cestují-
cí v zelených krajských auto-
busech a v osobních vlacích. 
„Nejlevnější základní jízdenka, 
která stojí 14 korun, by měla po 
zdražení stát 17 korun. Jízdenka 
pro běžnou cestu na 15 kilome-
trů se zdraží z 30 na 37 korun,“ 
uvedla mluvčí Ústeckého kraje 
Magdalena Fraňková. Kraj zva-
žuje o zavedení roční jízdenky, 
která by byla výhodnější. Ná-
klady na dopravu mají v příštím 
roce stoupnout až o 200 milio-
nů korun.  gz
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Senioři si v domově budou připadat jako doma
V Máchově ulici na Střekově panuje čilý 
stavební ruch. Ústecká agentura zdravotní 
péče ACME tam buduje nový domov pro 
seniory, který by mohl klientům sloužit už na 
jaře příštího roku. Podle manažerky Šárky 
Doležalové se nový domov seniorů pomalu 
ale jistě stává realitou.

Jak práce na novém domově 
pro seniory pokračují?

Všude po budově jsou vidět 
postupující stavební práce, na 
jejichž dokončení nyní právě 
intenzivně pracujeme. Úspěšně 
proběhla výměna střechy, čeká 
nás i zvelebení zahrady. Vzhle-
dem k tomu, že do budouc-
na chceme dbát na maximální 
komfort, je naším cílem nic neu-
spěchat a vše kvalitně dokončit.

Přiblížíte nám znovu budovu 
a lokalitu, kde domov pro se-
niory vzniká?

Vhodnou budovu pro náš 
nový projekt jsme našli v klid-
né oblasti městské části Ústí 
nad Labem – Střekov. Jde 
o bezbariérový objekt, vyba-
vený výtahem v klidné vilové 
čtvrti plné zeleně s nádherným 
výhledem na České středohoří 
a na kostel Nejsvětější trojice. 
Dokonce lze zahlédnout i ús-
teckou dominantu Větruši. 

Dá se říct, že už vás něco na 
cestě za novým domovem se-
niorů zaskočilo?

Práce na rekonstrukci budo-
vy postupem času odkrývaly 
spoustu nedostatků, se který-
mi jsme nepočítali a které je 
potřeba kompletně předělat. 
Částečně nás zaskočil i nedo-
statek stavebních firem, takže 
bylo poměrně náročné najít 
tu pravou firmu, která práce 
kompletně dokončí.

Komu je domov určen a jaký 
koncept bude mít?

Domov je určen seniorům 
nad 65 let, pro které je složi-
té nebo nereálné žít plnohod-
notně a spokojeně ve vlastním 
domácím prostředí. Budeme 
nabízet celoroční ubytování, 
stravování, ošetřovatelskou, 
zdravotní a sociální péči, fy-
zioterapii a chybět nebudou 
služby, jako je kadeřník nebo 
pedikérka. Nízký počet klientů 
umožní osobní a individuální 
přístup. Navíce se budeme sna-
žit o udržení vztahů s rodinou 
a blízkými klientů. Mimo jiné 
i tím, že budou pravidelně zvá-
ni na kulturní či společenské 
akce, které chceme pořádat.

Půjde tedy o menší domov ro-
dinného typu? 

Domov pro seniory bude dis-
ponovat šestnácti lůžky, jeden 
pokoj bude třílůžkový, tři dvou-
lůžkové a ostatní jednolůžkové. 
Na každém pokoji bude bezba-
riérová koupelna vybavená spr-
chovým koutem, umyvadlem 
a toaletou. Účelný nábytek pak 
jen zvýší komfort uživatelů. 
Všechny pokoje budou samo-
zřejmě vybaveny signalizačním 
zařízením, kterým si může kli-
ent přivolat personál.

Pociťujete už nyní zájem o po-
byt u vás? 

Těšíme se již nyní velkému 
zájmu o chystanou pobytovou 
službu, kdy nám sami klien-
ti či jejich rodinní příslušní-
ci volají, informují se a chtějí 
podávat pobytové přihlášky. 
To ale zatím v současné době 
ještě není možné, ale už si ve-
deme seznam zájemců, kte-
ré budeme včas kontaktovat 
a informovat. 

A budete mít dostatek kvalifi-
kovaného personálu?

Už teď mohu říct, že zazna-
menáváme velký zájem ze 
stran zaměstnanců, kteří mají 
zájem o práci právě u nás, 
což nás velmi těší. Navíc pro 
komfort klientů bude do do-
mova samozřejmě docházet 

ACME Domácí péče, s.r.o. 
Železničářská 908/24
400 03 Ústí nad Labem
E-mail: dolezalova@dsmachova.cz
Tel.: 774 410 714 

K O N T A K T

praktický lékař a v jednání 
jsou i lékaři specializovaných 
ambulancí, jako je urolog, psy-
chiatr nebo nutriční výživa. 
O klienty se budou starat pečo-
vatelky a zdravotní služby bu-
dou poskytovat naše sestřičky 
z agentury domácí péče ACME.

Máte v plánu vybudovat i pro-
story určené pro relaxaci? 
Budou mít klienti i jejich ná-
vštěvy kde se setkávat a třeba 
i parkovat?

Přilehlá a snadno dostupná 
zahrada s altánem a jezírkem 
bude jak klientům domova, tak 
jejich blízkým plně k dispozi-
ci, jak pro odpočinek a vzájem-
ná setkávání, ale i pro různé 
společenské akce. V případě 
nepříznivého počasí budou mít 
klienti možnost stejného vyžití 
v plně vybavené společenské 
místnosti. Parkovacích míst 
bude v blízkosti domova do-
statek, navíc je výhodou blízká 
dostupnost zastávky městské 
hromadné dopravy.  pr
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Sloužíme Ústečanům nezištně a bez afér
Komunistická strana Čech a Moravy 
zmizela v roce 2021 z Parlamentu a vlastně 
i z médií, ale na komunální úrovni je stejně 
aktivní a viditelná. Předsedou a volebním 
lídrem ústecké KSČM je současný zastupitel 
města Pavel Vodseďálek. 

S jakou programovou priori-
tou a cílem vstupuje ústecká 
KSČM do předvolební kam-
paně pro komunální volby 
22. a 23. 9.?

Pokud se má město vyvíjet 
k lepšímu, je třeba podporovat 
aktivity, které tomu napomohou. 
Velmi důležité bude prosadit, 
aby vysokorychlostní trať měla 
zastávku v Ústí. To by mělo na-
pomoci ke zvýšené pozornos-
ti významných firem a město 
by mohlo profitovat ze vzniku 
nových pracovních příležitostí. 
S tím souvisí i další priorita, bu-
dování parkovacích míst. Uka-
zuje se, že této oblasti doposud 
vládne živelnost a nahodilost, 
a pokud vývoj automobilismu 
půjde nadále stejným tempem, 
bude parkování problém. Rádi 
bychom také podpořili takové 
aktivity, které budou řešit byty 
pro mladé nebo nové obyvate-
le města. Podpoříme družstevní 
nebo městskou výstavbu. Dále 
budeme samozřejmě pokračo-
vat v podpoře rozvoje naší zoo, 
podpoře rozvoje kultury, sportu 
a všech akcí, které budou v zá-
jmu občanů našeho města.

KSČM nechyběla v žádném 
zastupitelstvu města v novo-
dobé historii. Vzhledem k ne-
úspěchu v parlamentních 
volbách, nemáte obavy, že 
by vaše strana od letošního 
podzimu neměla komunální 
zastupitele?

Možné je všechno, ale posta-
vili jsme kandidátku z lidí, kteří 
pro město žijí a chtějí pomoci 
k lepšímu žití tady. Navíc máme 
celou řadu osvědčených a zku-
šených kandidátů. Přiznám se, 
že při sestavování kandidátky 
jsem se poprvé setkal s tím, že 
lidé by rádi na kandidátce byli, 
ale obávali se. Bohužel Antiba-
biš není jediný program někte-
rých politiků. Naše strana je už 
více než třicet let neustále před-
mětem nepřátelské kampaně. 
Přesto věřím, že ústecké zastu-
pitelstvo bude i po volbách se 
zástupci KSČM.

Co se vám podařilo prosadit 
ve prospěch občanů a vašich 

voličů v uplynulých čty-
řech letech práce 
v zastupitelstvu?

Během celého 
volebního období 
jsme se snažili vždy 
podpořit jakékoli in-
vestice, které byly 
v zájmu občanů měs-
ta Ústí nad Labem. 
V rozpočtech jsme 
podporovali opravu 
chodníků, silnic, po-
sílení rozpočtů ob-
vodních radnic na 
údržbu zeleně a po-
řádku. Šlo i o podpo-
ru velkých kulturních, sportov-
ních akcí města. Zřízení fondu 
obnovy pro ZOO v Ústí nad La-
bem, kde každý rok město dává 
20 milionů na důležité inves-
tice k záchraně a obnově naší 
krásné zoo. Podpořili jsme re-
konstrukci ubytovny v Čelakov-
ského ulici v Krásném Březně, 
opravy silnic, chodníků, řešení 
v Matiční ulici. Podporujeme vy-
budování nového centra kame-
rového systému pro Městskou 
policii v Corsu a rekonstrukci 
Corsa na vrácení kultury do ob-
lasti Krásného Března. Samo-
zřejmě nezapomínáme na pod-
poru činnosti sociálních služeb, 
organizací, které pracují s dět-
mi mládeží, a mládežnických 
sportovních klubů.

Jaké jsou podle vás největ-
ší nešvary ústecké komunál-
ní politiky? Nemáte pocit, že 
město Ústí nad Labem v po-
sledních letech přešlapuje na 
místě a zaostává v moder-
nizaci a rozvoji oproti jiným 
krajským městům?

Město samotné několik vo-
lebních období doslova trpí roz-
tříštěností zastupitelstva. Ano, 
potřebujeme vizionáře, ale ne 
snílky. Do funkcí je třeba dosa-
dit ústecké patrioty, pro které 
bude práce pro město prvořa-
dým cílem a také jediným pra-
covním zapojením. Bohužel ví-
těz rozděluje a panuje, i když 
nemusí mít dostatek schop-
ných a připravených, odbor-
ně zdatných lidí. Po některých 
volbách nestačí kanceláře pro 

náměstky, ale práce příliš vidět 
není. Volí se podle marketingu 
jednotlivých uskupení.

V čem nebo kde vidíte největší 
dluh města? Je to stav komu-
nikací, bezpečnost, čistota, 
zoo nebo jiné problémy?

Přidal bych ještě špatné vý-
sledky některých městských 
sportovců. Stran komunikací, 
chtěli bychom sestavit komisi, 
která by připravovala podklady 
pro opravy. Stav některých ulic 
je dlouhodobě špatný a nebez-
pečný. Pokud jde o bezpečnost 
a čistotu, je třeba zaměřit se na 
určitá místa a důsledně vyžado-
vat plnění norem bezpečnosti 
a pořádku. V zoo musí skončit 
politické tanečky s obsazová-
ním vedoucích, ale i pracovních 
míst, město musí najít prostřed-
ky k výrazné podpoře jak cho-
vů, tak mobiliáře. Pomoci musí 
i kraj. V oblasti sportu trpí fot-
bal a hokej trpí dlouhodobě. 
Město by mohlo hledat přede-
vším podporovatele. 

Ekonomická situace státu, 
a hlavně českých rodin, je 
v důsledku po sobě jdoucích 
krizí a v souběhu s extrémním 
růstem cen energií velmi kri-
tická. Dá se na úrovni města 
občanům pomáhat?

Město příliš možností nemá. 
Snad jen dotovat městskou 
dopravu a vstupy na některá 
městská zařízení. Může ovšem 
pokračovat v budování sociál-
ních bytů, zařízení pro senio-
ry, možná obnovou nebo novým 
zřízením sociálních jídelen. 

(1955) se narodil v Semilech, ale 
vyrůstal v ústeckých Všebořicích 
a nyní žije v Sebuzíně. Absolvoval 
v Děčíně učební obor autome-
chanik a poté nástavbou Střední 
odbornou školu strojní ukonče-
nou maturitou. Pracoval jako 
automechanik, řidič nákladních 
vozidel v Pozemních stavbách Ústí 
nad Labem, funkcionář Socia-
listického svazu mládeže, KSČ, 
opravář textilních strojů v Benaru 
ve Velkém Březně a dalších pro-
vozech. V zastupitelstvech působí 
od roku 1991: Zastupitelstvo 
Neštěmic, poté 3 volební období 
Zastupitelstvo města Ústí nad 
Labem, 2 volební období Zastupi-
telstvo Ústeckého kraje, kde byl 
uvolněným předsedou Výboru pro 
národnostní menšiny v Ústeckém 
kraji. Je ženatý a má dvě dospělé 
děti, syna Pavla a dceru Janu.

Pavel Vodseďálek 

P R O F I L

Neměla by ustat podpora spor-
tu především u dětí a mládeže, 
ale i sportu dospělých. Nelze 
zapomínat na sociální aktivi-
ty a kulturu. Samozřejmě šetřit 
se musí, nelze mít patro plné 
náměstků.

Bude muset město v dalších 
letech spíše šetřit, nebo je na-
děje na rozvoj a investice?

Uvidíme. Město příliš pro-
středků nemá, patříme ke kraj-

ským městům s nízký-
mi daňovými příjmy. 
Jsme, bohužel, Popel-
kou mezi krajskými 
městy. Záležet bude 
na Praze a ta nám 
příliš nakloněna ne-
byla. Samozřejmě, 
chceme-li město po-
zvednout, prostředky 
na rozvoj a investice 
se musí najít. Možná 
bude třeba víc vyjed-
návat a kontrolovat. 
Snažit se hledat ve 

větší míře i finanční 
prostředky ve vyhlašování no-
vých dotačních programů mini-
sterstvech, Evropské unie, mít 
připravené projekty, abychom 
byli připraveni.

Kdybyste měl říci jednou vě-
tou, proč by vás Ústečané měli 
volit, jak by zněla?

Ústečané, přijďte k volbám 
a volte ty, kteří jsou patrioty 
města, na které se můžete kdy-
koliv obrátit a kteří vás budou 
zastupovat nezištně a bez afér. 
Kandidáty KSČM.  pr
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Jednodenní chirurgie EUC Klinika Ústí nad Labem 
Vám nabízí možnost operace v oborech: 
ortopedie, urologie, ORL, chirurgie a oftalmologie.

Co u nás najdete?
Kvalitní tým lékařů operatérů a anesteziologů
Zkušené a milé sestřičky
Dva nové operační sály a moderní prostředí lůžkové stanice 

Kontaktujte nás, spojíme se s Vámi zpět 
a zajistíme pro Vás nejvhodnější termín.

www.euc.cz sekce "operační péče"

EUC KLINIKA ÚSTÍ NAD LABEM S.R.O. 

NEČEKEJTE DLOUHO NA TERMÍN OPERACE!!!!
ZŮSTAŇTE u nás v Ústí nad Labem!

EUC Klinika Ústí nad Labem 

Masarykova 2341/ 94

477 102 258, 607 211 601 

jednodenka.usti@eucklinika.cz

OOdddděělleenníí  jjeeddnnooddeennnníí  cchhiirruurrggiiee

Respektovaný a obávaný doktor Vševěd, 
jehož vědomosti nahánějí hrůzu soutěžícím 
populární vědomostní televizní soutěže Na 
lovu, je ve skutečnosti úplně normálním 
pedagogem ústecké univerzity. Historik 
a geograf Jiří Martínek má snad na každou 
otázku správnou odpověď. Není divu, vždyť 
čerpat informace ho bavilo už ve škole.

V pořadu TV Nova Na lovu 
máte přezdívku doktor Vše-
věd. Jak to vzniklo? Najde se 
něco, čemu fakt nerozumíte? 

Vymysleli mi ji v produkci. 
Na začátku natáčení jsme si 
měli vymyslet přezdívky, můj 
návrh, něco jako živá ency-
klopedie, neprošel. A doktor 
v různých podobách se u mne 
objevoval už dřív, Vševěd až 
v souvislosti s natáčením. 
Toho je, čemu nerozumím, na-
příklad technika, nejnovější 
hudba, exotické jídlo, …

Přiblížíte, jak jste se vlastně 
do pořadu dostal? 

Dostal jsem mail, zda se ne-
chci podílet na nové vědo-
mostní soutěži. Původně jsem 
žil v domnění, že chtějí spolu-
práci na otázkách. To, že bych 
mohl jít na obrazovku, jsem 
zjistil až asi po čtrnácti dnech 
od prvního kontaktu. Pak jsem 
musel ještě projít pár koly 
konkurzu… Ale nakonec se 
povedlo.

Jaké otázky máte nejraději? 

Takové, u kterých se mohu 
rozpovídat a přidat nějakou 
zajímavost…, což se mi stává 
dost často (smích).

Co vlastě říkáte na to, že vás 
lidé poznávají, jaké to je? 
Dostáváte pozvání třeba na 
kávu? 

Už jsem si zvykl. Zatím jsem 
se nesetkal s negativními re-
akcemi, ale vesměs s těmi 
kladnými. I pár pozvánek na 
kafe, nebo spíše na pivo, jsem 
už dostal.

Baví vás účinkování v této 
soutěži? 

Baví je možná slabé slovo. Já 
jsem se v tom doslova našel. 
Někteří známí v nadsázce tvr-
dí, že jsem už dávno telepatic-
ky přesvědčil televizi, aby li-
cenci Na lovu koupila.

V pořadu se střídáte s dalšími 
lovci, Jakubem Kvášovským 
alias kalkulátorem, Dagmar 
Jandovou alias Kvízovou dá-
mou a Václavem Slabyhoud-
kem, kterému se říká pan 

Gabriela Zlámalová foto: TV NOVA
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Jiří Martínek: Dá se říct, že jsem vždycky byl tak trochu šprt
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Lišák. Jak si s nimi rozumíte? 
Perfektně. Ačkoli jsme se 

předtím prakticky neznali, vy-
loženě jsme si sedli a skamará-
dili se a i jako parta se navzá-
jem doplňujeme. Potkáváme se 
i mimo studio, občas zajdeme 
na hospodský kvíz, plánuje-
me nějaké společné víkendové 
akce… Prostě ideální tým.

Máte rád vědomostní soutě-
že? Zúčastnil jste se nějaké? 

Kdysi dávno. Prošel jsem bez 
úspěchu jednou soutěží v Čes-
ké televizi, pak jsem na Nově 
byl v Riskuj! To jsem poté, co 
jsem v prvním kole vyhrál vel-
mi slušný poukaz od cestov-
ní kanceláře, rychle zmizel. 
Ale to bylo vše za studií, ještě 
v minulém tisíciletí (smích). No 
a pak až po čtvrtstoletí přišlo 
Na lovu.

Jste vysokoškolský pedagog. 
Čím jste chtěl být jako malý 
kluk a byl jste takzvaný šprt?

Asi vědcem, jen ty obory se 
trochu střídaly. Šprt jsem, dá 
se říct, trochu byl, mne totiž 
vždycky škola bavila…

Jakému oboru se věnujete? 
Působím ve dvou vědách, 

totiž v historii a zeměpi-
su. Jako historik se vě-
nuji především studiu 
dějin vědy a obecně 
významným osob-
nostem, pracuji na 
projektu Biogra-
fického slovníku 
českých zemí. 
V zeměpise 
pak hlavně 
regionální 
geografii Ev-
ropy. Občas 
ale zabrou-
sím i do ji-
ných oborů.

Učíte i na ústecké univer-
zitě, najdete si čas na po-
znávání města nebo okolí 
Ústí? 

Když do Ústí přijedu, 
jsem bydlištěm Pražák, tak 
se většinou věnuji jen vý-
uce, což zabere celý den. 
Ale když třeba skončím 
dřív, třeba během zkouše-
ní, tak se rád podívám do 
okolí. Už jsem byl ve Sta-
dicích, v Chabařovicích, 
na Blansku…

Líbí se vám na severu 
Čech? A máte zde nějaká 
oblíbená místa?

Moc se mi tu líbí. České stře-
dohoří je prostě nádhera. Oblí-
bených míst mám spoustu, asi 
bych je vyjmenovával hodně 
dlouho.

Co říkají studenti na vaše pů-
sobení na televizní obrazovce? 

Komentují to nějak? 
Zatím reagují kladně a chvá-

lí mne – občas jsem si všiml 
i nějakého komentáře pod 
článkem, kde se vyjadřovali 
velmi pozitivně.

Jaký jste vlastně pedagog? 
Přísný, nebo mírný? 

Já myslím, že mírný, za ce-
lých dvacet let výuky ještě 

neexistuje student, kterého 
bych ze studia vyhodil jen 
já. Když už, tak nezvlá-
dl víc předmětů naráz. 
A asi mne mají studenti 
rádi, když mi chodí na 
přednášky i v pátek od-
poledne (smích).

Co říkají vaši blízcí na 
vaši popularitu? 

jídlo: cokoli 
smaženého, prostě 
řízek je řízek

barva: světle modrá, 
trávově zelená

číslo: 11, 24

hudba: leccos…, ale 
číslo 1 je skupina 
Spirituál kvintet

politik: To bych raději 
nekomentoval…

M O J E  N E J

RNDr. Jiří Martínek, Ph.D., se 
narodil 9. dubna 1976 v Praze, 
vystudoval Univerzitu Karlovu 
a doktorát získal na Univerzitě 
Hradec Králové. Přednáší na Uni-
verzitě Jana Evangelisty Purkyně 
v Ústí nad Labem a na Univerzitě 
Karlově. Je uznávaným historikem 
a geografem a autorem řady knih. 
Od roku 2021 ho televizní diváci 
mohou znát pod jménem doktor 
Vševěd, a to díky jeho účinkování 
v televizním pořadu Na lovu. Je 
ženatý a má dvě děti.

Jiří Martínek

P R O F I L

Rodina mi samozřejmě fan-
dí, sami ale chtějí zůstat mimo 
„světla reflektorů“.

Jak rád odpočíváte? 
Ideálně někde daleko od po-

vinností, třeba na výletě, hezky 
se projít a pak skončit s kama-
rády u piva… Ale stav, že bych 
neměl žádné úkoly, už nenastal 
hodně dlouho. Nebo být v kli-
du s rodinou a jen tak si číst 
knížku.
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Ústecko – Tomáš z Petrovic je 
další člověk, kterému pomo-
hl Nadační fond FK Teplice. 
Tomáš si v šestnácti letech 
při skoku do vody zlomil krč-
ní obratle a následně ochrnul 
od hlavy dolů. Po hospitalizaci 
v nemocnici následovaly po-
byty na Spinální rehabilitační 
jednotce Fakultní nemocnice 
v Motole a v Rehabilitačním 
ústavu Kladruby, kde díky pra-
videlnému cvičení a posilování 
částečně rozhýbal své ruce.

Pro Tomáše je zároveň ne-
smírně důležité i protahování 

a cvičení nohou. Proto nadační 
fond oslovil s prosbou o zakou-
pení rehabilitačního motome-
du za 25 500 korun. „Jsme moc 

Basketbalová posila 
zamířila do Slunety
Klíše – Novou tváří basketbalo-
vé Slunety bude v nadcházející 
sezoně Kristopher Martin, hájil 
v loňské sezóně barvy Kolína. 
„Angažováním Krise Martina zís-
káváme velmi všestranného hrá-
če na perimetr. Kris je skvělý at-
let s výbornými parametry, které 
využívá na obou polovinách hři-
ště. Jeho silnou stránkou je kro-
mě hry 1 na 1 i střelba za 3 body,“ 
řekl trenér áčka Jan Šotnar.  gz

Zachraňte knihovnu 
před uvězněním v čase
Ústí nad Labem – Chybou zaměst-
nance uvízla knihovna v čase. 
Ocitnete se dávno před na-
ším letopočtem a zmatený za-
městnanec není schopný svou 
chybu napravit. Pomůžete mu 
a zachráníte knihovnu dřív, 
než zůstane navždy uvězně-
na v čase? Zajímavou hru při-
pravila knihovna pro statečné 
rodiny s dětmi i pro všechny 
ostatní odvážlivce. Komento-
vané prohlídky obou památko-
vých vil, obohacené o únikovou 
hru v budově Winstona Chu-
rchilla 3 se konají 10. a 11. září 
od 9:00 do 16:00 hodin.  svk

rádi, že jsme mohli Tomášovi 
pomoci. Je obdivuhodné, s ja-
kou vervou se pere s životními 
nástrahami. Držíme Tomášovi 
moc palce na všech frontách, 
včetně jeho studia na vysoké 
škole v Praze,“ popřál mu před-
seda správní rady Nadačního 
fondu FK Teplice Martin Ko-
vařík. Tomáš totiž po úspěšně 
zvládnuté maturitě nastupu-
je ke studiu na ČVUT v Praze, 
a protože s ním zde již nebude 
moci cvičit jeho rodina, tak mu 
právě rehabilitační motomed 
může velmi pomoci.  gz

Harry Potter aneb Mudlové,  
přijeďte express
Děčín – Stejnojmen-
ná sběratelská výstava 
pro milovníky světa ča-
roděje Harryho Pottera 
je k vidění v děčínském 
muzeu. Jde o stovky 
kusů originálních expo-
nátů, které sběratelka Andrea Vendolská 
sbírá už řadu let. K vidění je kus školní 
uniformy, ve které chodil Ron Weasley, 
autogramy hlavních hrdinů i dalších her-
ců, kouzelnické hůlky, erby školních kolejí 
nebo kouzelnické peníze. „Je tam toho 
samozřejmě o hodně víc, ale nechte se 
překvapit,“ řekla autorka výstavy a sbě-
ratelka Andrea Vendolská. Součástí je 
i bohatý doprovodný program. Výstava je 
v děčínském muzeu k vidění až do konce 
tohoto roku, vstupné je sto korun do-
spělý a padesát korun dítě. Nelze platit 
kartou.  gz

T I P  N A  V Ý L E T

Slovan hledá nové talenty 
Bukov – V září se rozjíždí nábor 
nových hokejistů a hokejistek. 
Hlásit se mohou děti od čtyř 
let do mladšího školního věku, 
do 3. třídy. Bruslení dítě ovlá-
dat nemusí, vše se naučí pod 
vedením zkušených trenérů. 
Tréninky přípravky se konají 
každý víkend od začátku září, 
a to v sobotu i neděli od 8:00 

hodin. Do začátku stačí brusle, 
jakákoliv přilba a rukavice, pří-
padně i hokejka. Podle vedení 
klubu v žákovských kategoriích 
nabízí klub možnost vypůjče-
ní potřebného vybavení zdar-
ma. V případě zájmu neváhejte 
kontaktovat trenéry na tele-
fonech 777 158 233 a 725 550 
601.  hc
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Škola AGC otevírá inovativní učebnu na výuku automatizace a robotizace
Inovativní učebnu pro výuku 
zaměřenou na práci se zaříze-
ními, která jsou vybavena elek-
tronikou, softwarem, senzory, 
pohyblivými částmi a síťovou 
konektivitou, umožňující těmto 
zařízením se vzájemně propojit 
a vyměňovat si data vybudovala 
teplická Střední škola AGC. Pod-
le ředitele školy Tomáše Holom-
ka jde o technologii, která se 
nazývá IoT, což je zkratka z ang-
lického Internet of Things nebo-
li internet věcí.

Jaké novinky vaše škola ješ-
tě připravila pro nový školní 
rok?

Jako každé léto jsme využi-
li relativně volného prázdni-
nového času k větší i menší 
údržbě a dalšímu rozvoji školy. 
Kompletně jsme rekonstruo-
vali školní knihovnu a učebnu 
pro výuku matematiky a fyzi-
ky. Ve školní dílně jsme uvolnili 
prostory pro rozšíření odborné-
ho výcviku robotiky a automa-
tizace, do kterých instalujeme 
další pracoviště od společnosti 
Festo za bezmála milion korun. 

Nejvýznamnější novinkou ale 
je zcela nová, inovativní učeb-
na internetu věcí, zaměřená na 
výuku automatizace a roboti-
ky, vybavená elektronikou, soft-
warem, senzory, pohyblivými 
částmi, vše v duchu trendu Prů-
mysl 4.0. Významná část pořizo-
vacích nákladů na vybavení pak 
pochází z projektu EDUgrant 
díky kladnému zhodnocení na-
šeho projektového záměru Na-
dací Velux.

Co nového to přinese vašim 
žákům? 

Žáci oborů Informač-
ní technologie, Mechanik 

elektrotechnik a Elektrikář si 
budou moci vyzkoušet, jak fun-
guje tzv. chytrá domácnost, jak 
svázat elektrotechnické zaří-
zení s mobilním telefonem, jak 
naprogramovat mikropočítač 
Arduino pro ovládání různých 
zařízení (např. mikrovlnná trou-
ba, automatická pračka a jiné 
stroje) nebo micro:bit, který 
umožňuje hravě zvládnout zá-
klady programování a dále je 
pak rozvíjet.

Došlo k nějakému význam-
nému posunu školy i v oblas-
ti ovlivňující rozvoj ústeckého 
regionu? 

Střední škola AGC 
 ◾ Patří mezi nestátní, firemní střed-
ní školy. 

 ◾ Jediným vlastníkem a zřizovatelem 
školy je společnost AGC Flat Glass 
Czech a.s., člen AGC Group.

 ◾ Nabízí celkem 5 oborů vzdělávání 
v učební i maturitní formě.

 ◾ Ve škole studuje 370 žáků denní for-
my a 100 studentů dálkové formy 
vzdělávání.

K O N T A K T

Rozhodně ano, již několik 
let má naše škola propůjčený 
titul fakultní škola Přírodově-
decké fakulty Univerzity Jana 
Evangelisty Purkyně v Ústí nad 
Labem. Nyní jsme získali dal-
ší podobný titul, a to z Fakulty 
strojního inženýrství, což má 
pro nás opravdu velký význam. 
Máme kompletně dokončenou 
projektovou dokumentaci na 
dostavbu propojovacího areálu, 
ve kterém jsou plánované mo-
derní dílny pro výuku robotiky 
a elektrotechniky. Pro tento zá-
měr jsme nedávno získali i sta-
vební povolení.  pr

Oblíbená burza knih se vrací
Ústí nad Labem – V lidové i vědec-
ké části a na knihovním depozi-
táři si budete moci za symbolic-
ké ceny pořídit vyřazené knihy, 
a to jak beletrii, tak i naučnou 

a dětskou literaturu. Burza se 
koná 14. září od 9:00 do 16:00 
hodin na adrese W. Churchilla 3, 
Velká hradební 45, Depozitář. 
Vstupné je zdarma.  gz
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Kandidáti pro komunální volby 

ÚSTECKÉ FÓRUM OBČANŮ
Zveme vás k volbám ve dnech 23. a 24. září 2022.

 ÚSTECKÉ 
 FÓRUM
 OBČANŮ Víme jak na to!
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MUSICAL a DANCE COMPANY II.
pořádá pro všechny od 12 let výše

v rámci pravidelné zájmové činnosti

BBlliižžššíí  iinnffoorrmmaaccee::  
MMUUSSIICCAALL  SSCCHHOOOOLL  --  TToommáášš  SSvvoobbooddaa  --    447755  221100  886611,,  777744  778844  884400,,  ddccmm@@ddddmmuull..cczz

- hlavní a vedlejší dívčí a mužské role
- pěvecká a taneční company

začínáme 12. 9. 2022 v 16.00
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ÚSTECKÉ FÓRUM OBČANŮ
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Jdeme na to!  ÚSTECKÉ 
 FÓRUM
 OBČANŮ

www.ufo-usti.cz

Ústecká atletka oblékla národní dres
Kateřina Šmilauerová pomohla 
českému výběru kategorie do 22 
let ke druhému místu v mezi- 
státním utkání s Polskem a Ma-
ďarskem v Gyoru. Ve štafetě na 
4 x 400 metrů se předvedla na 
druhém úseku. Štafeta v sesta-
vě Holubářová, Šmilauerová, 
Bisová a Jíchová nestačila jen 
na Polky, když doběhla v čase 
3:40,56. Šmilauerová je letos po 
Camarovi a Fišerové třetí atlet-
kou našeho klubu, která oblékla 
reprezentační dres.

 Athletic Club Ústí nad Labem

Plavci na olympiádě dětí bodovali
Na letošní největší republi-
kové sportovní akci Celostát-
ní olympiádě dětí a mládeže 
reprezentovali Ústecký kraj 
i členové Ústecké akademie 
plaveckých sportů Barbora Ec-
kertová, Nikola Kulhavá, Ane-
ta Šloserová a Jonáš Macák. 
Plavci našeho kraje vylovili 
v olomoucké padesátce celkem 
23 medailí z toho 8x zlato, 10x 
stříbro a 5x bronz.

Celostátní olympiády se 
zúčastnilo celkem 4 000 zá-
vodníků ve dvaceti sportech. 

Sklárna patří mezi nejlepší zaměstnavatele v Česku, je bramborová
Dominantní postavení mezi 
nejlepšími zaměstnavateli v re-
publice potvrdila teplická sklár-
na AGC Flat Glass. V prestižní 
soutěži Sodexo Zaměstnava-
tel desetiletí se firma umístila 
mezi pěti nejlepšími zaměstna-
vateli do 5 000 zaměstnanců 
v republice. Zároveň pro letošní 
rok patří AGC Flat Glass Czech 
mezi deset nejlepších zaměst-
navatelů v zemi. 

Pořadí v soutěži se určuje na 
základě speciální metodiky Sa-
ratoga poradenské společnos-
ti PwC. Jde o velmi komplexní 

hodnocení firem podle svě-
tových standardů. Výsled-
ky vyhlašuje Klub zaměstna-
vatelů. AGC Flat Glass Czech 
se umístila v soutěži Zaměst-
navatel desetiletí na čtvrtém 
místě za Huyndai Motor, Fox-
conn a Thermo Fisher. V rám-
ci soutěže Zaměstnavatel 
roku ve stejné kategorii firem 
pak sklárna obsadila devátou 
příčku.

„Jsem rád, že mezinárodní 
standardy dlouhodobě ukazují, 
že AGC Flat Glass Czech patří 
mezi špičkové zaměstnavatele 

v rámci České republiky. Nejen 
v péči o zaměstnance se nám 
stále daří držet se mezi přední-
mi zaměstnavateli, a to napří-
klad i ve srovnání s těmi praž-
skými,“ řekl personální ředitel 
sklárny Libor Sehnal.

Z celkových výsledků je pa-
trné, že konkurence mezi za-
městnavateli v Ústeckém kraji 
výrazně narůstá. Svědčí o tom 
mimo jiné i fakt, že hned čty-
ři společnosti z tohoto regi-
onu skončily v první desítce 
a dvě z nich na stupni vítězů 
v rámci celé České republiky. 

V kategorii do 5 000 zaměst-
nanců skončilo první Mondi 
Štětí, třetí litvínovský Unipetrol 
a v první desítce se umístil také 
ČEZ Prodej. 

V předchozích 17 ročnících 
regionální části soutěže Za-
městnavatel roku Ústeckého 
kraje obsadila společnost AGC 
Flat Glass Czech 14krát první 
a dvakrát druhé místo. V dosa-
vadní historii celostátní soutě-
že pak firma získala čtyřikrát 
první místo a v anketě Zaměst-
navatel desetiletí jednou druhé 
místo.  gz

V plavání v soutěži 14 krajů 
republiky bojovalo o medaile 
celkem 380 závodníků a Ús-
tecký kraj se v počtu bodů 
umístil na parádním třetím 
místě.

 Roman Eckert, Ústecká akademie 
plaveckých sportů
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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



Ing. Věra Nechybová 
Místopředsedkyně Krajské rady seniorů 

a bývalá primátorka města Ústí nad Labem
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Vážení přátelé, milí voliči,
kandiduji ve  volbách do  Senátu Parlamentu České republiky 
za širší region Ústecka. Aby do našeho regionu plynuly investice, 
musí se spojit síly poslanců a  senátorů. Chci spojovat patrioty 
bez ohledu na  politickou příslušnost ve  prospěch regionu 
a  celé země.  V  době ekonomického ohrožení českých rodin 
chci prosazovat podporu pro celou střední třídu. Podporu 
systémovou, ne nahodilou a  ponižující. Dlouhodobě se chci 
na půdě senátu věnovat sociální spravedlnosti, ochraně seniorů 
a rozvoji infrastruktury měst a obcí. 

REVIZE SOCIÁLNÍHO SYSTÉMU
Stát vydá na  dávkách stovky miliard korun. Ne všechny dávky 
ale plní účel pomoci v  nouzi. Nedokonalá legislativa spolu 
s  nedůslednou kontrolou podporují vytváření trvalé závislých 
komunit na  příjmech ze sociální sítě. Revize sociálního 
systému je nutná! Důsledky deformovaného sociálního 
systému jsou dlouhodobá umělá nezaměstnanost, demotivace 
lidí, kteří pracují i  za  nízké mzdy, rozrůstání vyloučených 
lokalit se zhoršenou bezpečnostní situací či ztráta hodnoty 
nemovitostí. Systém výplaty dávek a kontrol musí být přehledný 
a  transparentní pro státní správu a  samosprávu. Musí platit 
hygienické normy bydlení, cenové mapy obvyklých nájmů, 
podmíněnost výplat dávek školní docházkou. Podpora by se 
naopak měla rozšířit na  nízkopříjmové rodiny pracujících. 
Odpovědnost a  slušnost musí být mezi základními kritérii pro 
poskytnutí státní podpory.

ROZVOJ MĚST A OBCÍ BEZ PŘEKÁŽEK 
Zasadím se o dynamický regionální rozvoj, o kvalitní legislativu 
pro stavitele, pro města a  obce o lepší podmínky pro projekty 
obnovy infrastruktury, o  více peněz do  městských a  obecních 
rozpočtů z daňových výnosů pro služby občanům. Lidé si mohou 
postavit dům nebo koupit byt, ale chodníky, silnice, školky, školy, 
hřiště, vodovody, kanalizaci, svozy odpadu a rozumnou dopravu 
sami nepořídí. Jen na  Ústecku je de cit stavu infrastruktury 
v  řádech miliard. Chtěla bych se také podílet na normách, které 
umožní rychlejší demolice vybydlených domu ve  vyloučených 
lokalitách, aby se lokality proměnily s novou výstavbou. 

OCHRANA SENIORŮ A ZRANITELNÝCH
Budu prosazovat vyšší stupeň ochrany seniorů a  zranitelných 
osob, například samoživitelek, při razantním zdražení základních 
životních potřeb. Zasadím se o větší dostupnost domácí 
zdravotní péče a pečovatelských služeb. Vyšší ochranu si senioři 
zaslouží i v oblasti ochrany spotřebitele, například při sjednávání 
smluv na  odběr energií. Jsem proti zvyšování věkové hranice 
odchodu do  důchodu a  procentní valorizaci penzí bez ohledu 
na  výši důchodu. Senioři musí dostat více prostoru ve  svých 
obcích zapojením do rozhodování samosprávy.

Vážení přátelé, milí voliči,
jsem po  letech praxe ve  státní správě a  samosprávě vybavena 
znalostmi a zkušenostmi pro práci v senátu. Dovoluji si požádat 
o Váš hlas a slibuji, že má rozhodnutí budou vždy opřena o přání 
a potřeby obyvatel Ústecka.

Chránit slabé, podporovat pracovité a slušné
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