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Ústečané si v novém roce musí 
připlatit za MHD i za popelnice
STRANA 4-5

Populární Fešáci slaví  
půlkulaté jubileum koncertem 
STRANA 13

Zprávy Volný čas
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Ondřej Ruml
Když vidím za oknem,  
že je sychravo a mrholí, 
hned pookřeju
STRANY 8–9
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K A M  V Y R A Z I T  N A  Ú S T E C K U

SEVEROČESKÉ DIVADLO 
4. 12., 1700  My Fair Lady
6. 12., 1000  Louskáček
7. 12., 1000  Louskáček
8. 12., 1700  Večer pro tiché tlapky
10. 12., 1700 Adventní koncert
11. 12., 1500 Louskáček
12. 12., 1800 Louskáček
14. 12., 1700 Vánoční koncert žáků  
  ZUŠ Evy Randové
17. 12., 1700 Vánoční koncert  
  Ústeckého dětského sboru
18. 12., 1700 Česká mše vánoční J. J. Ryby
19. 12., 1000 Louskáček
23. 12., 1900 Česká mše vánoční J. J. Ryby
31. 12., 1500 Noc na Karlštejně
8. 1., 1700 Novoroční koncert

ČINOHERNÍ STUDIO
4. 12., 1700  Vánoční hra aneb  
  O tom slavném narození
5. 12., 1900 My děti ze stanice Zoo
6. 12., 1900 Americký bizon
8. 12., 1900 Antigona
11. 12., 1700 Vánoční hra aneb  
  O tom slavném narození
14. 12., 1900 Mluviti pravdu
17. 12., 1700 Svatojánský oheň
18. 12., 1000 Vánoční hra aneb  
  O tom slavném narození
18. 12., 1900 Tady je všechno ještě možné
20. 12., 1900 Pan Kolpert
27. 12., 1000 Svatojánský oheň
27. 12., 1900 Bratrstvo kočičí pracky
28. 12., 1000 Malý princ

DŮM KULTURY
4. 12., 1530 Párty a ledové království

8. 12., 1930 Duety
9. 12., 1900 Vánoční tančírna  
  manželů Rottenbornových
11. 12., 1700 Vánoční koncert: Ústecké Bambini  
  a jejich mrňousci
13. 12., 1900 Vánoční koncert skupiny Fešáci
14. 12., 1900 Ústecká forbína: Spirituál kvartet
15. 12., 1700 Štístko a Poupěnka:  
  Bylo nebylo
17. 12., 1930 Vánoční koncert The Boom 
Tradiční velkolepá akce, kde zahrají Beatles 
Revival Band & Orchestra a jako hosté vystoupí 
Ivan Hlas Trio.
18. 12., 1900 Vánoce s Musical School

NÁRODNÍ DŮM
7. 12., 1930 Please The Trees a Orient
9. 12., 2000 Ústecké diskohrátky
21. 12., 2000 Bert & Friends

OC TAMDA
18. 12., 1400, 1500 a 1600 
  Vánoční koledy v podání trubačů  
  Severočeského divadla

KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY 
MARIE
30. 12., 1930  Česká mše vánoční J. J. Ryby

CHRÁM APOŠTOLA PAVLA
13. 12., 1900  Missa Brevis

KOSTEL SV. FLORIÁNA
18. 12., 1900  Česká mše vánoční

KAPLIČKA SEBUZÍN
24. 12., 2100  Půlnoční

MHD
5. 12., 1530 Pekelná jízda aneb Mikuláš v MHD

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
5. 12., 1600 Mikuláš v DDM

HRANIČÁŘ
9. 12., 2000 Shaka CG, Resetedh, Forest Blunt  
benefiční akce ústeckých raperů
12. 12., 1900 Arnošt Frauenberg: Utrženej ze  
  řetězu, stand-up speciál
13. 12., 1900 Filmový hospodský kvíz:  
  Vánoční speciál
15. 12., 1900 Jaromír 99: Letní kapela
16. 12., 1900 Vánoční večírek v Hraničáři

SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA
5. 12., 1700 Diskuze: Americké křižovatky
6. 12., 1800  Martin Honzák: Čtení a didgeridoo
6. 12., 1800 Koncert: Bel Canto
7. 12., 1600 Dílna s Terkou: věnce z papíru
7. 12., 1800 Vánoce pro kočku
10. 12., 1000 Vánoční dílny v knihovně
10. 12., 1600 Vánoční koncert ZUŠ Neštěmice
13. 12., 1700 Listování: Třešně v rumu
14. 12., 1700 Čarovné České středohoří
14. 12., 1700 Pohádka o vánoční rybce
Do 31. 12. Výstava: Vzpomínky z cest

INFORMAČNÍ STŘEDISKO
14. 12., 900 Den pěstounství v Ústí

DŮM UMĚNÍ
7. 12., 1900 Vernisáž výstavy Laboratoř  
  umění a nanosvěta
13. 12., 1800 (non)obsolete media#3 – přednáška
Od 8. 12.  Výstava Laboratoř umění a nanosvěta 

– Výstava propojuje vědu a umění. Přibližuje svět 
nanotechnologií materiálů a struktur, který přinesl 
tvůrčí inspiraci vystavujícím umělcům a vědcům, 
pomocí mezioborových děl.

MUZEUM 
Do 31. 12.  Výstava: Experimentátor  
  Karel Gottstein
Do 15. 1.  Výstava: Štěpán Jirák:  
  Obrazy z cest
Do 26. 2.  Výstava Flaška

STŘEKOV ARÉNA
16. 12., 1800  Vánoční Super Night s Humim

ČAJOVNA U VYSMÁTÝ ŽÁBY
9. 12., 1900  David Hradílek, Mysthica,  
  Adam Vostárek – metalově  
  laděný večer
16. 12., 1900 Ethnojan
13. 1., 1900 Zuby Nehty

BRNÁ
10. 12., 1500 Advent se svařákem

KOLOCAFÉ
10. 12., 1800 Adventní koncert v zimní zahradě

VRCHLICKÉHO SADY
11. 12., 1300 Adventní dobrotrh 2022

GALERIE EMILA FILLY
9. 12., 1900 Kpt. Krab ve Fillovce,  
  netradiční dadadiscotéka

SKANZEN ZUBRNICE
10. a 11. 12., 900  
  Vánoce v Zubrnicích
11. 12., 900 Vánoce v Zubrnicích 
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Vydejte se adventním vlakem 
na vánoční trhy k sousedům
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Tolik srážek řidičů se zvěří evidují 
za pět měsíců policisté na Ústecku. 
Průměrně došlo mezi dubnem a zářím 
v Ústeckém kraji ke srážce se zvěří na 
každém 4,6 km a na Ústecku to bylo 
každých 4,1 kilometrů. Ústecký kraj 
se letos zařadil mezi trojici těch, ve 
kterých proběhlo nejvíce střetů se zvěří 
– zatímco ve sledovaném období roku 
2021 bylo v kraji evidováno 899 srážek 
vozidel se zvěří, letos v tomtéž období 
došlo v kraji k 924 střetům. 
Nejrizikovějším úsekem v kraji je podle 
experta na problematiku srážek se 
zvěří z Centra dopravního výzkumu 
Michala Bíla část silnice u obce Vrsk-
maň nedaleko Chomutova. Na jedné 
části silnice dlouhé 2,4 kilometru ve 
sledovaném období došlo k 32 sráž-
kám vozidel se zvěří. Celkové škody 
ze srážek se zvěří v rámci Ústeckého 

kraje jsou 40 732 000 korun – o 7 mi-
lionů korun víc než ve stejném období 
loni.  gz

Č Í S L O  M Ě S Í C E

98

Ústecký kraj – Vánoce se blí-
ží. Co si je užít návštěvou 
Drážďan? Po covidové pau-
ze je hlavní drážďanský vá-
noční trh Štrýclmarkt bez 
omezení, tak se na něj jeď-
te podívat Vánoční kome-
tou, vlakem, který vyrá-
ží o adventních víkendech 

9:24 z ústeckého nádraží 
a zpátky do Ústí jede z dráž-
danského hlavního nádraží 
v 15:32 hodin. V tomto mi-
mořádném přímém vlaku 
platí síťová jízdenka Labe-El-
be. Tato jízdenka spojuje Če-
chy a Sasko a platí i na MHD 
v Drážďanech.  gz
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Jízdenky na MHD 
i lanovku zdraží

Křižovatka na Klíši  
už je bezpečnější
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Rozvoz zdarma  

  již od 5 jídel.

z čerstvých surovin. bez chemické konzervace. při skladování v chladničce.
Poctivá česká kuchyně Pasterováno Trvanlivost 10 dní

Vyrobeno v ČR
z kvalitních surovin

hotových jídel a polévek
Nabídkový list

RD hotovka nabidkovy list A5.indd   1RD hotovka nabidkovy list A5.indd   1 08.11.2022   8:4708.11.2022   8:47

Kč79
jednotná zaváděcí

cena

INZERCE

Ústí nad Labem – Prostor křižovat-
ky v ulici České mládeže a Pa-
lachova je díky úpravám bez-
pečnější. Od poloviny září zde 
probíhaly úpravy, které přišly na 
620 tisíc korun bez DPH. „Sou-
částí prací byly bourací práce 
včetně kompletní rekonstruk-
ce komunikace, provedení nové 
konstrukce, pořízení nové dlažby 
a osazení dopravních sloupků,“ 
vyjmenovává ústecká mluvčí Ro-
mana Macová s tím, že zbývá do-
končit pouze drobné úpravy.  gz

Ústí nad Labem – Z důvodu hrozí-
cího zřícení padly k zemi dva 
domy ve Sklářské ulici. Demo-
lice stála 2,3 milionu korun, 
které uhradil ze svého rozpoč-
tu magistrát. Peníze nyní bude 
vymáhat od majitelů dotče-
ných nemovitostí, kteří nere-
agovali na výzvy statika. „Dů-
vodem demolice byl havarijní 
stav obou objektů, kterým hro-
zilo zřícení. Odstranění stavby 
mělo být provedeno do konce 
letošního března, přiblížila 
mluvčí města Romana Macová 
s tím, že vlastníci objektů naří-
zené demolice neprovedli, pro-
to je zajistilo město.  gz

Ústí nad Labem – Přichází další 
zdražování. Cestující si v ús-
tecké hromadné dopravě od 
ledna sáhnou hlouběji do kap-
sy. Podle primátora města Pe-
tra Nedvědického jde o reakci 
na zdražení Dopravy Ústec-
kého kraje a také zvýšení ná-
kladů zejména na energie 
a pohonné hmoty. „Rada kraje 
navýšila ceny jednotlivých jíz-
denek o 24 %, díky rozhodnu-
tí představenstva dopravního 
podniku a souhlasu rady měs-
ta dojde ale v ústecké městské 
hromadné dopravě k nižšímu 
nárůstu, a to o 20 %, řekl pri-
mátor Nedvědický.

Základní jízdenka, kte-
rá stojí 20 korun, bude stát 
nově 24 korun. Desetiprocent-
ní sleva z ceny jízdného při 
bezkontaktní platbě kartou 
ve vozidlech MHD v režimu 
Check in/Check out nebo při 
samoobslužném bezhotovost-
ním nákupu jízdenky na ter-
minálu u řidiče bude nadále 
zachována.

U časových jízdenek obyčej-
ných dojde k navýšení ceny 
tak, aby její zvýšení nepřesáh-
lo 3 koruny na den. Měsíční jíz-
denka bude nově stát 620 mís-
to 565 korun a roční zdraží 
z 3 990 korun na 4 490 korun. 

Zdražení čeká i jízdné lanov-
kou na Větruši. Jednosměrná 
jízdenka bude místo 25 korun 
stát 40 korun a obousměrná 
podraží ze 45 na 60 korun. Ro-
dinné obousměrné jízdné vyjde 
na 180 korun, to je o šedesát 
korun víc než dosud. Za jízdní 
kolo zaplatíte 50 korun.  gz

Pumptrack na Střížáku 
projde rekonstrukcí
Ústí nad Labem – Ještě letos projde 
pumptracková dráha na Stří-
žovickém vrchu rekonstrukcí. 
Město ji chce, podle mluvčí Ro-
many Macové, úplně přestavět. 
„Zhotovitel si už převzal stave-
niště a hotovo by mělo být do 
měsíce,“ přiblížila Macová s tím, 
že náklady na přestavbu jsou 
697 tisíc korun bez DHP. Kromě 
toho už letos na Střížovickém vr-
chu vznikla první část single- 
trailové trati a příští rok by měla 
přibýt další.  gz

Zákaz pití alkoholu na některých 
veřejných místech už neplatí
Ústí nad Labem – Na některých 
veřejných místech v krajském 
městě už neplatí zákaz pití al-
koholu. Vyhlášku z roku 2017, 
která regulovala pití alkoholu 
především v okolí škol, násled-
ně se rozšířila její platnost na-
příklad na celý obvod Severní 
Terasa nebo na sídliště Mojžíř či 
na labské nábřeží na Střekově 
a byla v rozporu s ústavou a Lis-
tinou základních práv a svobod, 
zrušili zastupitelé. Pokud by to 

neudělali, zrušilo by ji minister-
stvo vnitra. Podle vedoucí práv-
ního oddělení Lucie Kinter Ra-
dičové na nové úpravě obecně 
závazné vyhlášky se již pracuje, 
je nutné do ní zapracovat vyme-
zení a konkretizaci prostor, což 
úředníci řeší i s městskými ob-
vody a potřebují na to víc času. 
Novou úpravu zákazu pití alko-
holu na veřejnosti by tak mohli 
zastupitelé projednat na prvním 
jednání nového roku.  gz

Jáma hyzdí náměstí přes 13 let, 
vyvlastnění prý není reálné
Ústí nad Labem – Hlavním téma-
tem podzimních voleb byla le-
titá díra na Mírovém náměstí. 
Podle radního Pavla Tošovského 
některé předvolební sliby ohled-
ně takzvané díry byly hodně 
populistické a nemožné. „Uvě-
domujeme si, že nějaké vyvlast-
nění cizího majetku, pokud se 
nejedná o strategicky důležitou 
stavbu, není reálné,“ říká s tím, 
že se vedení města bude snažit 
s investorem, kterým je společ-
nost UDES, jednat o urychleném 
dostavění budovy nebo o jiném 
řešení, například o prodeji. 

Zda společnost staveniště 
prodá, zatím není jisté. Ostu-
da centra tak stále zůstává 
a pracovní ruch, který je občas 
v oplocené jámě na Mírovém 
náměstí patrný, bývá tak pokaž-
dé zatím jen reakcí investora na 
končící platnost stavebního po-
volení. Samotným Ústečanům 
by stačilo, kdyby se na místo 
vrátil park. Zastupitelé schválili 
firmě prodej pozemku už v roce 
2009 za 44 milionů korun. Rok 
předtím město utratilo 35 mili-
onů za přípravu staveniště a ar-
cheologický výzkum.  gz

Vybydlené domy ve 
Sklářské šly k zemi
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Zastávky v centru jsou zase chytré
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Vrací se poplatek za svoz odpadu. 
Lidé budou platit víc než v minulosti

INZERCE
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Ústí nad Labem – Za svoz popel-
nic budou Ústečané zase pla-
tit. Dokonce víc než v minu-
losti. Od ledna za svoz odpadu 
zaplatí každý obyvatel krajské 
metropole vyjma dětí do 18 let 
720 korun. Senioři nad 65 let 
budou platit 360 korun. 

Díky zavedení poplatku by 
město podle primátora Petra 
Nedvědického mělo získat od 
obyvatel 31 milionů korun, což 
má významně snížit množství 
peněz, které musí na systém 
svozu a likvidace odpadu do-
plácet. Podle opozice pro za-
vedení poplatku není správná 
chvíle, protože se lidé potýka-
jí se zdražováním zaviněným 

inflací a energetickou krizí. 
„Chceme občany zatížit v době, 
kdy budou hledat každou ko-
runu. Navíc to odnesou jen 
slušní lidé, protože ti neslušní 
ho nezaplatí,“ řekl zastupitel 
Jiří Madar. Město dosud evidu-
je dluhy za uplynulá desetile-
tí, které se snaží vymáhat. Jde 

o desítky milionů korun. „Měs-
to musí aktivně jednat s úřa-
dem práce, popřípadě s mini-
sterstvem práce a sociálních 
věcí o tom, že by se dalo sáh-
nout lidem, kteří odmítají pla-
tit a ignorují zavedení tohoto 
poplatku, na dávky v hmot-
né nouzi,“ uvedla zastupitelka 
Yveta Tomková s tím, že v mi-
nulosti to tak fungovalo.

Poplatek bude možné uhra-
dit v jedné, nebo ve dvou splát-
kách. V příštím roce bude 
splatný v první splátce nej-
později do 30. června a druhá 
splátka by pak byla do 31. říj-
na. V Ústí se za odvoz odpadu 
neplatilo pět let.  gz

Ústím projede 
pekelná jízda 
Ústí nad Labem – Na Mikuláše 
vyjede do ulic krajského města 
trolejbus, ve kterém cestují-
cí zažijí „pekelnou“ jízdu. „Dva 
roky jsme nemohli uskuteč-
nit Mikuláše v MHD. Proto nás 
těší, že letos je tomu jinak. Celá 
akce bude pojata pekelnicky,“ 
přiblížila mluvčí dopravního 
podniku Jana Dvořáková a do-
plnila, že trolejbus bude vyz-
doben do čertovských barev 
a vládnout mu budou pekelníci, 
na které bude dohlížet ze své-
ho křesla Lucifer. „Tomu se už 
nyní plní kniha hříchů, takže 
pokud si myslíte, že i vaše dítko 
by mělo v knize být, stačí při-
nést papírek se seznamem jeho 
neřestí. Na děti a jejich říkanky 
a básničky se těší Mikuláš a an-
dílek se sladkou nadílkou,“ do-
dává Dvořáková. Pekelná jízda 
vyráží 5. prosince v 15:30 hodin 
ze Všebořic a dále pokračuje po 
trase Severní Terasa, Divadlo, 
Dobětice točna a Skalka.  gz

Na Střekově se můžou 
likvidovat baterie
Ústí nad Labem – Na Střekově 
by mohla vzniknout linka na 
zpracování vyřazených baterií. 
Počítá s tím záměr investora 
zveřejněný v databázi mini-
sterstva životního prostředí. 
Podle dokumentace pro posou-
zení vlivu na životní prostředí 
EIA se mají v areálu někdej-
ší Setuzy zpracovávat použité 
malé a průmyslové nikl kadmi-
ové baterie. Ročně by se na na-
vrhované technologické lince 
zpracovávalo 2 tisíce tun ba-
terií ročně. Až do 8. prosince 
přijímá ústecký krajský úřad 
k záměru na vybudování nové 
linky pro zpracování akumulá-
torů připomínky.  gz

Ústí nad Labem – V centru měs-
ta znovu fungují inteligent-
ní zastávky. Výpadek způsobil 
problém při přechodu z 3G na 
5G síť. Pro obnovu spojení za-
stávek s řídicím centrem bylo 
nutné vyměnit modemy a upra-
vit programové vybavení. Podle 
jejich dodavatele Ivo Hermana 

byla na vině situace na trhu 
s náhradními díly, které výraz-
ně zpozdily dodávky. Moder-
ní panely jsou na šesti nejvytí-
ženějších zastávkách v centru 
města. Cestující si můžou na 
tabulích přečíst dopravní in-
formace o aktuální poloze vozů 
MHD nebo čas příjezdu.  gz

V centru budou kameny zmizelých
Ústí nad Labem – Výměna dlažby 
v Revoluční ulici začala. Sou-
částí bude i položení osmi pa-
mátných Kamenů zmizelých 
Stolpersteine. Kameny najdete 
před domy 206, 207 a 551. Připo-
mínat budou osudy ústeckých 

Židů deportovaných za druhé 
světové války. Výměna dlažby 
v ulici Revoluční probíhá v úse-
ku od Mírového náměstí až po 
ulici Zámečnická. Výměna vy-
jde na na bezmála 1,5 milionu 
korun bez DPH.  gz

Na lyže i běžky 
autobusem
Ústecko – Zeleným autobusem 
Dopravy ústeckého kraje se 
dostanete pohodlně na lyže 
nebo běžky. Dojedete skoro až 
ke sjezdovce nebo stopě a lyže 
nebo snowboardy vám sveze 
autobus zdarma. Tak nechte 
auto doma, vyhnete se hledá-
ní parkovacího místa v závěji. 
Na běžky se dostanete z Ústí 
nad Labem autobusem číslo 
451 na Zadní Telnici a 452 do 
Tisé a do Petrovic. Ke sjezdov-
ce na Telnici vás sveze auto-
bus číslo 451.  gz
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Máme radost, když si lidé naší práce váží
Domácí péče je velmi důleži-
tou součástí péče o nemocné-
ho a letošní rok přinesl řadu 
novinek. Jednatelka ústecké 
agentury domácí péče ACME 
Štěpánka Tomsová je hodnotí 
jako přínosné, jak pro sestřič-
ky, které pomáhají lidem sto-
nat doma, tak především pro 
klienty, které služeb domácí 
péče využívají.

Uplynulý rok přinesl několik 
změn, které se týkají domácí 
zdravotní péče. Jaké jsou ty 
nejdůležitější?

Nejdůležitější novinkou 
v domácí péči je, že péči mo-
hou předepisovat také lékaři 
z dalších odborností. Jako jsou 
ambulantní specialisté, lékaři 
poskytující lékařskou pohoto-
vostní službu nebo na urgent-
ním příjmu na dobu čtrnáct 
dní, v případě paliativní péče 
na tři měsíce. Nemohu opome-
nout další novinku, zdravotní 
sestra v domácí péči může pře-
depisovat vybrané zdravotnic-
ké prostředky v rozsahu sta-
noveném ošetřujícím lékařem. 
Tím je myšleno krycí a obva-
zový materiál, zdravotnické 
prostředky pro inkontinentní 
pacienty, pacienty se stomií 
a další. A poslední z novinek je 
úprava definice „vlastní sociál-
ní prostředí“. Péče byla rozšíře-
na do škol a školních zaříze-
ní. V praxi to znamená, že na 
základě indikace lékaře dítěte 
můžeme například podávat 
léky, aplikovat inzulín nebo po-
moci s výměnou stomických 
pomůcek přímo ve škole. Je 
to obrovská výhoda, přede-
vším kvůli menší absenci při 
výuce a vyloučení z dětského 
kolektivu.

Jednou z komplikací, se kte-
rou se váš personál den-
ně potýkal, bylo parková-
ní. Změnilo se něco v tomto 
ohledu?

I v této oblasti se na nás 
usmálo štěstí. Po dlouhém vy-
jednávání nám bylo vyhově-
no a od letošního ledna nabyla 
účinnost novela zákona o pro-
vozu a zákon o pozemních 
komunikacích k rozšíření vý-
jimky ze zákazu stání na řidi-
če vozidla poskytující domácí 
zdravotní péči. Je to obrovské 
ulehčení pro sestřičky v jejich 
práci.

Je něco, co vás během tohoto 
roku opravdu potrápilo, a co 
vám naopak udělalo radost?

Ano, velmi nás trápí špatná 
nálada ve společnosti. Všichni 

chápeme, že doba není lehká, 
ale to není důvod si špatnou 
náladu vylévat na sestřičce, 
která jde pomoci. Velkou ra-
dost nám dělají naši klienti, 
kteří si naopak naší práce váží. 
To je povzbuzující. 

Jaký je vlastně v současné 
době zájem o vaše služby?

Nemůžeme si stěžovat, prá-
ce máme dost a jsme za to 
rádi. Vítáme další příležitos-
ti v oblasti domácí zdravotní 
péče. 

Ještě nám připomeňte. Jaké 
jsou hlavní výhody domácí 
péče a pro koho je určená?

Staráme se o všechny vě-
kové skupiny, od dětí až po 

seniory. Hlavní výhodou domá-
cí zdravotní péče je možnost 
setrvání ve svém domácím 
prostředí. Vede k lepší psy-
chické pohodě klienta, rych-
lejšímu uzdravení a urychlení 
hojení. Vede také k naprosté 
eliminaci nozokomiálních a ji-
ných infekčních nákaz vznik-
lých v souvislosti s pobytem 
v nemocnici. 

Jaký je váš nejčastější 
pacient?

Nejčastěji máme klienty 
v seniorském věku, u kterých 
provádíme různé zdravotní vý-
kony, například podání léků, 
aplikace inzulínu, převazy růz-
ných ran či stomií, rehabilita-
ce a mnoho dalšího.

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

Zdravotní sestra v domácí 
zdravotní péči pracuje samo-
statně, nemá za sebou léka-
ře, staniční sestru a kolegyně. 
Musí se sama rozhodnout, vy-
řešit krizové situace a hlavně 
je potřeba mít odborné znalos-
ti. Vždy říkám, že je potřeba 
trochu adrenalinu a mít pova-
hu do nepohody. Ona musí vy-
jet za každého počasí… vždy 
musí vykonat u klienta ošetřo-
vatelskou návštěvu.

Kam se v případě potřeby 
obrátit?

Kontaktovat svého praktic-
kého lékaře či ambulantní-
ho specialistu, který indikuje 
léčbu prostřednictvím domá-
cí péče. Určí četnost a časový 
rozsah ošetřovatelské návště-
vy. Popřípadě se obrátit pří-
mo na nás a my vše potřebné 
vykomunikujeme s lékařem. 
Nabízíme i soukromé ošetřo-
vatelské návštěvy, které hradí 
klient sám. Jedná se většinou 
o rehabilitace.

Poskytujete i domácí hospi-
covou péči? 

Poskytujeme. Nabízíme rodi-
nám pomoc, které se rozhod-
ly umožnit svému blízkému 
zemřít důstojně, v domácím 
prostředí, v kruhu nejbližších. 
Docházíme za klientem dle 
potřeby i nad rámec pracovní 
doby. Spolupracujeme s mobil-
ním hospicovým týmem. Naší 
prací je i edukace rodiny.

Prozradíte nám, jaké máte 
plány do budoucna?

Plánů je mnoho. Největší 
prioritou je budování nového 
zázemí pro naši agenturu. Na 
stěhování do nového prostře-
dí se všichni moc těšíme. Dále 
rozvíjet vzdělávání sestřiček 
prostřednictvím certifikova-
ných kurzů, studium na vysoké 
škole. A to se nám daří. O dal-
ších aktivitách ACME budeme 
nadále postupně informovat 
naše příznivce prostřednic-
tvím vašeho časopisu.  pr

ACME Domácí péče s.r.o.
Železničářská 908/24
400 03 Ústí nad Labem
E-mail: info@acmepece.cz
Tel.: 475 216 331, 475 216 582, 
774 410 715

K O N T A K T
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Pavel Kubíček ze SPOLCHEMIE Osobností české chemie 2022
Prestižní ocenění Osobnost české chemie 2022 
získal in memoriam Ing. Pavel Kubíček, který 
po dlouhá léta patřil mezi nejvýznamnější 
osobnosti ústecké SPOLCHEMIE. Cenu si na 
slavnostním letošním listopadovém Večeru 
s českou chemií, který každoročně organizuje 
Svaz chemického průmyslu ČR, převzala jeho 
manželka Monika Kubíčková.

Díky Pavlu Kubíčkovi napří-
klad ústecká chemička jako 
jedna z prvních na světě vy-
vinula a realizovala výrobu 
epichlorhydrinu z obnovitelné 
suroviny glycerinu. Stál napří-
klad u zrodu projektu na nové 
výzkumné centrum, projektu 
na využití vodíku v dopravě, 
projektu odsolování odpad-
ních vod či projektu výro-
by chlorovaných prekurzorů 
pro F-plyny 4. generace, který 
bude po dokončení celosvěto-
vě přínosný v boji proti globál-
nímu oteplování. 

Pavel Kubíček byl také 
uznávanou autoritou mezi 
širokou škálou profesních 
organizací. V minulosti byl 

oceněn Ettlovou cenou pro 
nejvýznamnější průmyslové 
pracovníky v oblasti výzkumu 
a inovací a pražská VŠCHT 
jej i několikrát nominovala 
na udělení ceny Česká hlava. 
Jeho nenadálý odchod způso-
bený nemocí covid-19 celou 
firmu velmi zasáhl – přišla 

Pavel Kubíček byl nejen exce-
lentním chemikem, výzkum-
níkem a manažerem, ale také 
mozkem mnoha klíčových 
projektů této významné che-
mičky, ve které působil plných 
29 let až do nečekaného úmr-
tí 4. března 2021. Ve SPOL-
CHEMII začínal jako asistent 
v oboru chemického výzkumu 
a postupně se vypracoval až na 
šéfa oddělení výzkumu a ředi-
tele R&D anorganiky. Jako člo-
věk s obrovskou vizí měl přímý 
vliv na koncipování strate-
gie rozvoje firmy a je přede-
vším jeho zásluhou, že se dnes 
SPOLCHEMIE orientuje na vel-
mi perspektivní oblasti a patří 
ke špičce na trhu. 

o skvělého kolegu, dobrého 
člověka i odborníka, který již 
nebude mít to štěstí dočkat se 
úspěšné realizace některých 
z výše uvedených projektů, 
které byly založeny na jeho 
nápadech, vynálezech a uni-
kátních odborných znalos-
tech.  pr

Ústí nad Labem – Roky odkláda-
ná stavba justičního paláce je 
stále v nedohlednu. Minister-
stvo spravedlnosti podle jeho 
mluvčí Markéty Poslušné už le-
tos na jaře vypsalo zakázku na 
správce stavby a tato zakázka 
doposud probíhá. „Předpoklá-
dáme, že se podaří zakázku 
v letošním roce ukončit, neboť 
tím je podmíněno zahájení za-
dávacího řízení na dodavatele 
stavby,“ upřesňuje Poslušná. 

A i když se mělo ještě letos 
stihnout vybrat zhotovitele 
stavby, tak veřejná zakázka na 
stavbu justičního areálu zatím 
vypsána nebyla. „Ministerstvo 

spravedlnosti činí všechny 
kroky k tomu, aby se tak stalo 
do konce tohoto roku, nebo na 
začátku roku příštího,“ dodala 
mluvčí ministerstva. Samot-
ná výstavba je pak plánovaná 
zhruba na dva a půl roku.

Během dvaceti let, co se 
o vzniku areálu jedná, jeho 
cena dramaticky vzrostla. Pů-
vodně měl stát 850 milionů 
korun, nyní už jde o částku 
2,4 miliardy. Podle minister-
stva spravedlnosti je na vině 
jak zdražení ve stavebnictví, 
tak i rozšíření projektu.

V nové budově na Buko-
vě má sídlit krajský a okres-
ní soud se státním zastupitel-
stvím, Probační a mediační 
služba, pobočka ministerstva 
spravedlnosti a ústecké pra-
coviště Úřadu pro zastupová-
ní státu ve věcech majetko-
vých.  gz

Směsice předvánočních akcí zaplaví centrum města
Ústí nad Labem – Centrum Ústí se 
svátečně rozsvítilo poslední lis-
topadovou neděli. Lidické ná-
městí tradičně rozzářil vánoč-
ní strom a oživil trh. Nechybí 
tak stánky s adventním zbožím 
a po covidové pauze ani oblí-
bený kulturní program. Během 
předvánočních dnů se v Ústí 
představí Magda Malá a Leo-
na Gyöngyösi, se kterými si 
užijete gospelové a muzikálové 

Vánoce, Václav Noid Bárta 
nebo muzikálová zpěvačka Leo-
na Machálková, nestárnoucí 
Heidi Janků, ústecká zpěvačka 
Eliška Lüftnerová či Michal Fo-
ret s kapelou. Celý vánoční pro-
gram, který najdete na www.
zitusti.cz, bude na Mírovém ná-
městí až do 23. prosince. 

Hlavní ozdobou Ústeckých 
Vánoc jsou letos dva smr-
ky. Vánoční stromy věnovali 

dobrovolní dárci. Smrk stříbr-
ný stojí na Mírovém náměstí. 
Městu ho věnovali manželé Rů-
žičkovi. Smrk je dvanáct metrů 
vysoký, po zapuštění dosahuje 
výšky deset metrů. Strom, kte-
rý stojí na Lidickém náměstí, je 
smrk ztepilý. Ten dosahuje výš-
ky deset metrů a po zapuštění 
osm metrů. Jako vánoční strom 
ho městu darovali manželé Ru-
bášovi.  gz

Na zateplení nebo 
nová okna až 150 tisíc
Ústecký kraj – Zateplení fasády, 
střechy, stropů, podlah i vý-
měna oken a vchodových dve-
ří přinesou okamžité snížení 
spotřeby energií na vytápě-
ní a to se při dnešních cenách 
energií hodí. Můžete na to zís-
kat finanční pomoc až do výše 
150 tisíc korun. „Nová zelená 
úsporám Light tu bude pro do-
mácnosti důchodců a pro rodi-
ny, které pobírají příspěvek na 
bydlení,“ řekl ministr životní-
ho prostředí Marian Jurečka.

Žádosti se budou přijímat 
od 9. ledna, ale s úpravami je 
možné začít už teď, podpoře-
ny budou práce realizované 
od letošního 12. září. Žadate-
lé nebudou potřebovat žád-
né vstupní investice, peníze 
mohou dostat před zaháje-
ním prací zálohově a celková 
výše dotace může dosáhnout 
až 100 % přímých realizačních 
výdajů. V první fázi vyčlení mi-
nisterstvo životního prostře-
dí na tyto dotace 1,5 miliardy 
korun. Dostat by se mělo zhru-
ba na deset tisíc domácností. 
Elektronické podání žádosti 
i všechny potřebné informace 
je možné najít na webu  
www.novazelenausporam.cz.  gz
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Když vidím za oknem, že je sychravo a mrholí, hned pookřeju
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Ondřej Ruml se narodil 21. srp-
na 1981 v Jablonci nad Nisou. 
Vystudoval pražskou Konzerva-
toř Jaroslava Ježka. Věnuje se 
především koncertování a divadlu. 
V roce 2008 se zúčastnil soutěže 
X Factor, kde obsadil druhé místo. 
V roce 2017 se zúčastnil 3. řady 
soutěže Tvoje tvář má známý 
hlas, kde skončil šestý. Za vokální 
album Nahubu získal nominaci 
na Cenu Anděl jako zpěvák roku. 
Jeho ztvárnění role Thomase Je-
roma Newtona v muzikálu Davida 
Bowieho Lazarus kritika ocenila 
širší nominací na Cenu Thálie za 
mimořádný herecký výkon. V sou-
časné době ho mohou Ústečané 
vidět na prknech Severočeského 
divadla v muzikálu My Fair Lady.

Ondřej Ruml

P R O F I L

Do povědomí lidí se zapsal coby účastník 
talentové show X Factor, která kariéru 
Ondřeje Rumla odstartovala. Všestranného 
umělce s úžasným hlasem teď můžete často 
vídat v centru Ústí. Do krajské metropole se 
vrací kvůli své roli ve slavném muzikálu My 
Fair Lady, který uvádí Severočeské divadlo.
Gabriela Zlámalová

V ústeckém divadle jste naz-
koušel a hrajete muzikál My 
Fair Lady. Jak se vám na se-
veru Čech líbí?

Sever Čech mám rád od pří-
rody. Narodil jsem se a vyrůs-
tal v Jablonci nad Nisou. Milu-
ju hory a celkově tu atmosféru. 
Vždycky říkám, že teď, když už 
žiju v Praze, tak když vidím za 
oknem, že je sychravo a mr-
holí, tak hned pookřeju. To je 
moje počasí.

Měl jste už čas si Ústí 
prohlédnout?

Vždyť ho znám už dávno. 
Jako kluk jsem sem jezdil hrát 
na Portu a také v tom místě, 
kde je Činoherní klub, jsem 
párkrát hrál s bluegrassovou 
kapelou. Mám Ústí rád.

Koho v muzikálu hrajete? 
Jmenuje se Freddy Eyns-

ford-Hill a pokusím se vám po-
psat, jak ho vidím já. Je to asi 
třicetiletý chlapec, který stále 
bydlí s maminkou. Současně 
se ale na první pohled zamilu-
je do hlavní postavy Lizy Doo-
littlové. A samozřejmě, jak je 
spjatý s tou maminkou, tak je 
ve vztahu s dívkou, která se 
mu líbí, naprosto nemožnej. 
Navíc mám trochu pocit, že 
nemá úplně vyřešenou svou 
orientaci, což ale na tehdej-
ší dobu nebylo možné, proto 
se mu asi tak zvláštně nedaří 
projevit ten cit doopravdy ani 
k sobě, ani k Líze.

V jakých muzikálech jste 
ještě hrál?

Hraju divadlo už od školy, 
tedy někdy od čtyřiadvaceti. 
První větší role byla v muzi-
kálu Johanka z Arku – v tom 
novém nastudování, které se 
dodnes hraje v Divadle Ka-
lich. To dílo mám moc rád. 
Soukupova hudba je krásná 
a Gábina Osvaldová samo-
zřejmě dodala perfektní texty, 
dohromady to skvěle fungu-
je, včetně Bednárikovy režie. 
Pak také moc vzpomínám na 
Kudykam s režisérem Dodo 
Gombárem ve Státní opeře. To 
byla první velká činoherní role 
ve verších na velkém jeviš-
ti. Krásné vzpomínky a přáte-
lé na celý život. A v současné 
době mě moc baví muzikál Da-
vida Bowieho Lazarus, který 
režíroval Marián Amsler a kte-
rý se hraje v Praze v Divadle 
Komedie. Společně s Igorem 
Orozovičem se tam alternuje-
me v hlavní roli Thomase Jero-
ma Newtona – snad mimozem-
šťana v lidském těle, snad jen 

člověka podivína, který ztratil 
naději a utápí 

se v ginu. My-
slím, že se to 
moc povedlo, 
o čemž svědčí 

i pozitivní re-
akce nejen kritiky, ale 
i veřejnosti. 

Přemýšlel jste někdy 
o tom, co byste dě-
lal, kdybyste se ne-
věnoval hudbě?

Tuhle otázku 
dostávám od no-
vinářů čas od 
času a pokaž-
dé mě napad-
ne něco jiného. 
Já si to totiž dost 
dobře nedokážu 
představit. Vždycky 
jsem si přál být muzi-
kant. Vždycky jsem 
si přál zpívat a jezdit 
po koncertech. Ale 
pamatuju si, že už 
v dětství mě také ne-
smírně bavila prá-
ce se dřevem, díky 
mému dědovi, který 
měl malou truhlář-
skou dílničku. Asi 
bych tady dělal ně-
jaké umění se dře-
vem, sochy, plasti-
ky, nevím. Taky mě 
moc baví vařit. Ale 
nedovedu si před-
stavit, že bych každé 
ráno vstal a začal va-
řit v restauraci obědy.

Který hudební žánr máte 
nejraději?

Nejraději mám jazz. To je 
pro mě taková dosud neprobá-
daná končina, taková krajina 
nedozírných obzorů zákoutí 
a zčeřených hladin. Baví mě 
také swing a celá ta esteti-
ka okolo. Ale hluboko v srdci 
jsem stále bluegrassový ban-
džista (smích).

Vaším pracovním nástrojem 
je hlas. Jak si ho chráníte?

Hlas je okno do duše, je to 
v podstatě vizitka, výkladní 
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skříň vašeho momentálního 
fyzického i psychického rozpo-
ložení. Moc nevěřím na takové 
ty zaručené preparáty na hla-
sivky jako med a citron nebo 
syrová vejce. Spíš se snažím 
o nějakou životosprávu, být 
v kondici. Občas mívám pro-
blémy se žaludkem, takzvaný 
reflux, a to je pro hlas napros-
tá katastrofa. Ty žaludeční šťá-
vy se totiž dostávají do jícnu 
a naleptáva-
jí hlasiv-

ky a okolí. To 
je pak hod-

ně těžký s tím 
něco dělat. Tak-

že se snažím dobře 
jíst a kvalitně spát. To je asi 
nejdůležitější.

V roce 2008 jste se zúčastnil 
televizní soutěže X Factor. 
Šel byste do toho znovu?

Kdyby to nebyl nesmysl, tak 
ano. Myslím to tak, že v sou-
časnosti s ohledem na to, kde 
a kým jsem, už by to bylo asi 
úsměvné, nemyslíte? Ale kdy-
bych začínal od nuly, tak asi 
ano. Mám na tu dobu krásné 
vzpomínky.

A pomohla vám účast v sou-
těži nějak ve vaší kariéře?

Samozřejmě. Pomohlo mi to 
nejen vejít do širšího povědo-
mí lidí, ale tak v sebeuvědo-
mění a v sebedůvěře k tomu, 
co jsem chtěl dělat, tedy 
zpívat.

Kromě X Factoru jste se ob-
jevil i v show Tvoje tvář má 
známý hlas. Váhal jste, zda 
do toho jít?

Neváhal ani minutu. Na-
opak, přál jsem si od začát-
ku, aby mě oslovili, a přiznám 
se, že jsem i trochu žárlil, že 
mě na tu první řadu nezavola-
li (smích). Pak mě oslovili na 
druhou řadu, ale nakonec to 
nějak nevyšlo. Takže jsem byl 
až v té třetí řadě a bylo to skvě-
lé. Měli jsme tam skvělou par-
tu a moc jsme si to užili. Pro 
mě to byl trošku takový pro-
jekt snů. Člověk má možnost 
každý týden být tak trochu ně-
kým jiným. Spojit všechno, co 

se do té doby naučil, a pokusit 
se to co nejlépe využít.

Který interpret, kterého jste 
napodoboval, byl nejtěžší?

Nejtěžší byla asi Whitney 
Houston. Asi i proto, že to 
byla má první proměna. Mám 
ji moc rád a říkal jsem si, že ji 
prostě udělám opravdu dobře, 
že ji napodobím se vším všu-
dy. Vůbec mi v ten moment 
nedocházelo, že i kdybychom 
se snažili sebevíc, jako Whit-
ney Houston prostě vypadat 
nebudu. Nedokázal jsem při-
jmout fakt, že to bude v jistém 
ohledu hlavně komické. Proto 
asi to moje vystoupení nemělo 
pak takovou šťávu, jakou jsem 
si představoval, nebo jak se 
ode mě třeba čekalo.

Na čem kromě My Fair Lady 
v současné době pracujete? 
Na co byste nás pozval?

Určitě bych vás rád pozval 
na podzimní turné koncertů, 
které máme společně s Lenkou 
Novou. My jsme spolu vystu-
povali pět let na koncertech 
s Michalem Horáčkem a Fran-
tou Segradem a chybí nám 
to. Nedávno jsme se potkali 
a dohodli se, že si spolu zase 

jídlo: jáhly a koprovka

barva: duha

číslo: 7 

hudba: poctivá, upřímná

politik: Václav Havel

M O J E  N E Jzazpíváme a zavzpomínáme na 
Františka.

Jste velmi činorodý člověk. 
Co rád děláte, když máte 
volno?

Miluju trávit čas se svou 
dcerou.

Jaké máte plány do 
budoucna?

Už druhým rokem se s pár 
kamarády snažíme opravit 
kostel svatého Štěpána v Řito-
nicích. Já to místo mám moc 
rád a poslední dobou trochu 
chátralo. Naštěstí ne všem v té 
obci je osud kulturní památky 
lhostejný. Založil jsem pro ten-
to účel nadační fond a pořádá-
me tam různé kulturní akce, 
jejichž výtěžek jde kompletně 
na rekonstrukci kostela. Dělá-
me to z radosti a z úcty k na-
šim předkům a jejich archi-
tektonickému a kulturnímu 
dědictví. Chceme dát kostelu 
zase jeho důstojnou podobu.

Blíží se Vánoce. Jaké jsou 
u Rumlů? Dodržujete nějaké 
zvyky? 

Taková ta klasika, jablko, 
skořápky, šupiny, půst… Vá-
noční zvyky dodržujeme celá 
rodina. 

Vzpomenete na nej dárek 
a už máte nějaké dárky pro 
své blízké vy?

Nejkrásnější dárek byl pro 
mě asi horský kolo, když mi 
bylo asi deset roků. Dárky 
mám, letos jsem je nakoupil 
s předstihem, mám totiž pocit, 
že každý rok je to s těmi davy 
horší a horší.

Co byste popřál čtenářům do 
roku 2023?

To nevím, ale snad bych 
něco popřál nám všem. Přál 
bych nám vzájemnou úctu, to-
leranci, odvahu a také schop-
nost se sebou něco dělat. 
Chceme-li změnit svět, začně-
me u sebe a u svého okolí.



Produkt vázaný na denní trh, takzvaný spot, reflektuje okamžité výkyvy ceny komodity 
na velkoobchodních trzích a není určen pro domácnosti. Přesto se někteří dodavatelé 
snaží své zákazníky na takové produkty převádět a tato jejich aktivita se k závěru roku 
zintenzivňuje. 

Nenechte si vnutit  
spotový produkt  
dodávky energií 

Aktuálně sice došlo k určitému poklesu velkoobchodních 
cen zemního plynu, který se projevil i poklesem cen 
elektřiny, přesto spotový produkt zůstává rizikovým. 
Důvody pozitivního cenového vývoje z poslední doby 
jsou v zásadě tři. V souladu s nařízením Evropské  
komise jsou vysoko nad průměr obvyklý pro toto období 
naplněny plynové zásobníky, díky relativně teplému 
počasí dosud nebylo nutné příliš intenzivně vytápět 
a zafungovala i úsporná opatření a podařilo se snížit 
spotřebu. Navíc se část dodávky ruského plynu daří 
nahradit zkapalněným zemním plynem (LNG)  
dopravovaným tankery.

„Pokládáme za svou povinnost varovat odběratele 
z řad domácností před spotovými produkty, které ze 
své podstaty pro domácnosti vůbec nejsou vhodné,“ 
komentuje situaci Jiří Matoušek, člen představenstva 
českého dodavatele CENTROPOL ENERGY. „Zákazníci, 
které jejich dodavatelé nuceně převedli na spotové 
produkty, by se neměli uspokojit současným poklesem 
cen a výhledem, že od ledna budou mít ceny tak jako 
tak pod cenovým stropem,“ dodává.

Kromě ceny je důležitá také jistota dodávky, což 
po loňské zkušenosti s dodavateli, kteří těsně před 
ukončením činnosti rovněž převáděli své zákazníky 
na spotové produkty, vyvolává otazníky kolem doda-
vatelů, jež se tak chovají letos.Otázkou také je, co se 
stane po vypršení platnosti cenového stropu, která 
je plánována do konce roku 2023. Těžko se odhaduje, 
jaká pak bude na trhu situace a pokud by zákazníkům 
se spotovými produkty následně prudce vzrostla cena 
a chtěli by změnit dodavatele, zda vůbec budou mít 
ke komu přejít. 

Jak připomíná J. Matoušek: „Viděli jsme, že i doda-
vatelé poslední instance (DPI) po určitou dobu nové 
zákazníky nepřijímali. K tomuto kroku společnost 
CENTROPOL ENERGY nepřistoupila, ale naopak tisíce 
zákazníků ze spotových produktů vysvobodila a činí 
tak stále.“ 

Energetický regulační úřad (ERÚ) opakovaně upozorňuje,  
že spotové produkty zákon sice přímo nezakazuje, ale 
pro spotřebitele představují velké riziko. Spotové 

produkty totiž nemají pevný ceník. Ceny dodávky se 
u nich určují podle vzorce, který bezprostředně odráží 
ceny na burze. ERÚ rovněž zdůrazňuje, že někteří  
dodavatelé se snaží na spotové ceny převést zákazníky 
z běžných ceníkových či fixovaných produktů. Způsob 
stanovení ceny přitom často mění jednostranným 
oznámením, podobně jako by šlo o prostou úpravu  
ceníku. Takový postup může být v rozporu i s dosavadním 
zněním zákona. 

„Máme za to, že po všem, čím si spotřebitelé v tomto roce 
procházejí, si zaslouží klidné Vánoce a chtěli bychom jim 
nabídnout přechod do naší péče na produkty na dobu 
neurčitou. Čím rychleji to udělají, tím dříve budou  
v bezpečí stabilní dodávky. Abychom je motivovali k co 
nejrychlejšímu odchodu od spotových produktů, nabízíme  
všem, kteří s námi letos sjednají online smlouvu na od-
běr elektřiny nebo plynu, poukázku na nákup elektroniky 
ve výši 500 korun. 
Čím více zákazníků se nám podaří ze spotových produktů  
zachránit, tím předvídatelnější bude chování  českého 
energetického trhu. Alespoň částečné ustálení současné 
turbulentní situace už všichni potřebujeme,“ 
uzavírá Jiří Matoušek. 

Inspirujte se, jak snížit svou 
spotřebu, a zkontrolujte si, kolik 
na energiích můžete ušetřit na  
www.centropol.cz/uspory

Dění v energetice  
aktualizujeme na 
www.centropol.cz/zastropovani

Možnosti státní pomoci  
shrnujeme na 
www.centropol.cz/statni-podpora 

Tipy na úspory včetně výpočtů  
stále doplňujeme na 
www.centropol.cz/uspory  
nebo na www.setricelecesko.cz IN
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Sliby o zastavení drahoty vzaly v Ústí za své
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Ústecké fórum občanů bylo před 
komunálními volbami médii favorizováno 
jako významný protivník ANO v souboji 
o hlasy voličů. Konečný osmiprocentní zisk 
znamenal ztrátu dvou mandátů v městském 
zastupitelstvu. 

„Chtěli jsme získat mnohem 
více hlasů voličů a mandátů 
v zastupitelstvu, abychom moh-
li spolu s ostatními místními 
stranami převzít odpovědnost 
za město, které ovládaly a nyní 
zase ovládají pražské partaje. 
Neuspěli jsme. Na výsledku se 
podepsalo kroužkování kandi-
dátů a v atmosféře nastoleného 
referenda o Fialově vládě se ko-
munální politika dostala na ved-
lejší kolej,“ říká předseda strany 
Jiří Madar.

Je to prohra?
V roce 2014 jsme dosáhli šes-

tiprocentního výsledku, v roce 
2018 jsme získali dvanáct pro-
cent a letos osm procent. Volič-
ské jádro nám zůstalo, ale ano, 
zklamáni jsme.

Po volbách jste nečekaně při-
šli o jeden získaný mandát.

To byl šok. Mandát v zastu-
pitelstvu nám byl ukraden pro-
střednictvím Věry Nechybové 
za teplou židli náměstkyně pri-
mátora. Beze slova upozornění, 
varování či vysvětlení. Byla to 
zrada kolegů, přátel a také voli-
čů. A tak logicky přišlo vylouče-
ní z našich řad. Věra Nechybová 
hned na listopadovém zastupi-
telstvu zvedla ruku pro znovu-
zavedení a ještě o 50 % navýše-
ného poplatku za svoz odpadu. 
Přitom poplatek před šesti lety 
sama zrušila a do posledního 
dne voleb tvrdila, že nikdy jeho 
znovuzavedení nepodpoří. Ale 
ústecké voliče zradila i SPD, kdy 
jim slibovala zastavit zdražová-
ní včetně nepřipuštění zavedení 
svozového poplatku. Volby byly 
vlastně takové dny zrady. Přes 
všechny přísliby v kampani při-
chází doba zdražování.

Otřásl odchod čísla dvě kan-
didátky Ústeckým fórem 
občanů?

V prvních dnech ano. Dnes 
už je to za námi. Takové věci 
se v politice občas dějí. Upla-
tit funkcemi se nechali jen ti, 
co se k nám přidali, když to 
bylo výhodné, a odcházejí tam, 
kde je to zase výhodné. Zůsta-
li všichni, kteří jsou s námi 
od roku 2014, i ti, kteří přišli 
v posledních letech. Máme svá 
povolání a komunální politiku 
neděláme pro peníze. Jsme stá-
le soudržný tým. 

Zmínil jste prosazení znovu-
zavedení poplatku za svoz 
komunálního dopadu. UFO 
bylo vždy proti…

Stále jsme proti. Nová vy-
hláška a zavedení poplatku je 
podraz. Je to ale také paskvil 
a očekávám v roce 2023 velké 
problémy s výběrem a vymá-
háním poplatku. Povinnost při-
hlásit se jako plátce je v dneš-
ní digitální době nesmysl, zase 
budou platit jen slušní lidé a ti, 
co neplatili dříve, se magist-
rátním úředníkům budou dál 
posmívat. Vyhláška je zasta-
ralá, nezahrnuje možnost slev 
za třídění či množství a nikdo 
také neslíbil, že se díky zvýše-
nému výběru od občanů zlepší 
kvalita služeb včetně udrže-
ní čistoty ve městě. V kontex-
tu zdražení městské dopra-
vy a dalších plateb za služby 
městských organizací jde o ne-
citlivý krok v době obrovské 
inflace a vysokých cen energií.

Ale blíží se doba zvýšení sa-
zeb za skládkování a bude 
potřeba více peněz na odpa-
dovou politiku města.

Také umíme počítat. Pak ale 
nechápu, proč se město zbavilo 
desítek milionů korun příjmu 
z těch pár kasin, a tím pádem 
i podílu z on line hazardu, která 
tu po státním omezení fungova-
la a nikomu nevadila. Jen v roce 

2023 tak přijdeme o osmdesát 
milionů korun, které by po-
platky bohatě nahradily. To je 
naše hlavní argumentace. Proč 
chtít peníze od občanů, když 
je můžeme mít z jiného zdroje. 
Uvidíme, s jakým rozpočtem 
přijde ANO a SPD, a pak se bu-
deme snažit otázku nabízejí-
cích se příjmů z herní činnosti 
znovu otevřít. Obávám se, že to 
ale pány radní nebude zajímat 
a odhlasují si v zastupitelstvu 
vše bez diskuze a zvažování ná-
vrhů opozice.

To narážíte na nový jed-
nací řád městského 
zastupitelstva?

ANO a SPD si schválili jed-
nací řád omezující diskuzi, 
uplácali si výbory a komise, 
jak potřebovali. Město to dál 

neposune, dobré nápady bu-
dou padat pod stůl, hospoda-
ření nebude pod kontrolou. 
Spoustu lidí taková politika 
odradí.

A co s tím bude dělat UFO?
Budeme dál upozorňovat 

na chyby a rizika rozhodová-
ní koalice. O to více budeme 
soudržnou opozicí s ostatními 
ústeckými stranami. V opozi-
ci jsou vlastně všechny oprav-
du ústecké strany a hnutí. Je 
možné, že taková spolupráce 
ústeckých stran a hnutí může 
v dalších volbách vyústit v his-
toricky první vládu místních 
stran v Ústí nad Labem. Na-
ším cílem je získat v příštích 
volbách dvouciferný výsledek, 
který takovou vládu patriotů 
umožní sestavit.

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

CELOROČNÍ NÁBOR DO PŘÍPRAVEK FK TEPLICE
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K Ř Í Ž O V K A Tajenka: Citát spisovatelky Marjorie Holmes

Pivovar Hotel Na Rychtě
Klášterní 75/9
400 01 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 213 138, 
+420 475 205 018
E-mail: info@pivovarnarychte.cz 
www.pivovarnarychte.cz
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Na Rychtu se vrací Silvestr v plné parádě
Do ústecké restaurace s minipi-
vovarem Na Rychtě můžete za-
jít na dobrý oběd, večeři, výbor-
né pivo nebo tam také můžete 
oslavit příchod nového roku 
2023. Po tříleté covidové odml-
ce se totiž rychtářský Silvestr 
vrací v plné parádě. 

„Jsme rádi, že konečně zase 
můžeme udělat naši tradič-
ní silvestrovskou party. Hosté 
se mohou těšit na živou hud-
bu, malé občerstvení, půlnoční 
přípitek a v ceně vstupenky je 
i novoroční česnečka. O zábavu 
se postará moderátor Hit rádia 

Jirka Kopecký alias DJ Kopy 
a na klávesy zahraje a zazpívá 
Zdeněk Krejčí,“ řekl šéf Rych-
ty Jiří Šťovíček s tím, že oslava 
příchodu nového roku začíná 
31. prosince v 18 hodin a lístek 
lze koupit za 450 korun.

S příchodem chladného po-
časí vyhlášená ústecká restau-
race upravila také jídelní i ná-
pojový lístek. „Rozšířili jsme 
nabídku o několik zajímavých 

chuťovek, které se hodí k na-
šemu skvělému pivu, a přidali 
jsme ještě několik teplých ná-
pojů, aby se lidé mohli zahřát, 
když přijdou vymrzlí z ven-
ku,“ popisuje šéfkuchař Jan 
Heřmánek.

Návštěvníci si mohou nově 
pochutnat třeba na tlačence 
s cibulí a octem nebo vepřovém 
ovaru s hořčicí a vejmrdou, což 
je křen s jablky. Adventní speci-
alitou je vepřový steak s krou-
povým rizotem. „Kroupové rizo-
to je vlastně něco jako tradiční 
vánoční voňavý houbový Kuba 
s česnekem a majoránkou,“ do-
dává šéfkuchař. 

Lahodné pokrmy hosté mo-
hou zapít vynikajícími pivy, 
jako je Mazel, jantarový Voj-
těch, žitný ALE anebo novým 

černým pivem Porter. Jde 
o šestnáctistupňové spodně 
kvašené tmavé pivo typu Ger-
many Porter s doznívající chutí 
kávy a hořké čokolády. Sládci 
zimní trumf ústeckého minipi-
vovaru, který má 6,1 % alkoho-
lu, připravili ze dvou druhů sla-
du i chmele a medu. Tradičně 
adventní nápojovou nabídku 
Rychta rozšířila také o populár-
ní vánoční punč.  pr
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Vánoční koncert ústeckých Beatles 
tentokrát s Ivanem Hlasem

Nároďák zažije 
bláznivou party

Ústí nad Labem – Tradičně patří 
k předvánočnímu ústeckému 
koloritu koncert The Boom. 
Ten letošní se koná 17. prosin-
ce od 19:30 hodin v sále Domu 
kultury. Hostem koncertu ús-
teckých Beatles bude Ivan Hlas 
Trio a také mladý talentovaný 
hudebník Vojta Bergmann.

Návštěvníci se hned po vy-
stoupení hostů mohou těšit na 
koncert The Boom s orches-
trem, kteří ve více než dvou-
hodinovém programu zahrají 
skladby z pozdějšího období 
tvorby The Beatles. V přísá-
lí bude současně s koncertem 

probíhat výstava fotografií 
The Boom zachycující atmo-
sféru tří návštěv Liverpoo-
lu a nejzajímavější okamžiky 
z historie skupiny a orchestru. 

Ústí nad Labem – V kině ústecké-
ho domu kultury oslaví Fešáci 
55. výročí od svého založení. 
Kapela vznikla 22. prosince 
1967 v Ústí nad Labem a nikdy 
po dobu své existence nepře-
stala účinkovat. Vystřídalo se 
zde na 40 účinkujících. Fešá-
ci 13. prosince od 19:00 hodin 

Skoro na den přesně Fešáci oslaví půlkulaté jubileum

Ústí nad Labem – Do Národního 
domu zamíří 21. prosince kapela 
Bert & Fri-
ends. Ná-
vštěvníci se 
mohou pod-
le pořada-
telů těšit na 
tak trochu 
bláznivou a nezapomenutelnou 
party. Hudba a texty kapely jsou 
o několik světelných let napřed. 
Jde o mix sofistikovanosti, alter-
nativy, osmdesátkového popu, 
jazzu a trochu hudby z budouc-
nosti.  zu

Tradiční mši divadlo 
uvede třikrát
Ústí nad Labem – Zapomenout na 
předvánoční shon a prožít Vá-
noce se vším všudy můžete díky 
nabídce Severočeského diva-
dla. Hned třikrát totiž v prosin-
ci uvede neodmyslitelnou sou-
část adventních oslav – Českou 
mši vánoční Jana Jakuba Ryby. 
Na prknech divadla se odehraje 
18. a 23. prosince a napotřetí se 
přesune do magických prostor 
kostela Nanebevzetí Panny Ma-
rie 30. prosince.  gz

zahrají to nejlepší, co za 55 let 
vytvořili. Zazní písně i Michala 
Tučného, Pavla Brümera, Jind-
ry Šťáhlavského a básně Jana 
Turka v podání Jana Turka 
mladšího. Část koncertu bude 
plná vánočních písní a koled 
v country úpravě. Chybět ne-
budou ani vzácní hosté.  gz

Výtěžek koncertu po odečte-
ní nákladů bude věnován na 
konto komplexního onkologic-
kého centra Masarykovy ne-
mocnice.  gz
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Nadešel čas posledních závo-
dů sezóny a poslední možnost 
tento rok ukázat, co doká-
žu. Na pražské stěně Big Wall 
se konalo Mistrovství České 
republiky v lezení na obtíž-
nost. Na sobotní kvalifikaci 
jsem věděl, že mám skvělou 
formu a stačí mi nic nepoka-
zit. Po rozlezu mě čekala první 
kvalifikační cesta, která byla 
dlouhá a vytrvalostní, ale bez 
těžkých kroků. Při nalezení 
do cesty jsem se cítil v pohodě 

a hned se dostal do rytmu. 
Cestu jsem topoval. Násled-
ně i druhou cestu. Po skonče-
ní kvalifikačního dne jsme jeli 
domů, připravit se na finále. 
Cítil jsem se ve formě. Z izo-
lace brali závodníky rychlým 
tempem, proto jsme věděli, že 
cesta nebude vůbec lehká. Za 
skvělé atmosféry a povzbuzo-
vání od diváků jsem si dolezl 
pro třetí Top a titul mistra, už 
desátý. 

 Honza Štípek, závodní lezec NeštěmiceFoto: Petr Chodura, ČHS

Otevřením výstavy Flaška ma-
pující historii výroby lahví 
v Ústí nad Labem zažilo ús-
tecké muzeum doslova boom 
darů. Ústečané začali nosit 
lahve a lahvičky, které rozší-
ří unikátní sbírku. Přihlásilo 
se několik majitelů výjimeč-
né pamětní pivní lahve, která 
na svém těle nese znak ústec-
ké sklárny a letopočet 1872–
1996, kdy zadní strana obsa-
huje nápis „Poslední láhev 
vyrobená v ústecké sklárně“. 
Tu dostávali zaměstnanci na 

odchodnou jako upomínkový 
předmět odkazující na ukon-
čení výroby ústecké sklárny 
a její uzavření po 126 letech 
fungování.

Za zmínku stojí obří ruč-
ně vyrobená lahev od Fernet 
Stocku nebo několik starých 
zavařovacích sklenic. Velmi 
krásná je pak historická liké-
rová lahev, dále také kameni-
nová lahev na minerální vodu 
z nedaleké Bíliny. Pěkným 
takzvaně smetišťním nálezem 
od ústeckého dárce je velmi 

zdobná lahvička krásnobře-
zenské likérky. 

 Muzeum města Ústí nad Labem

Dvojčata jsou 
nejhezčím dárkem 

Samice geparda štíhlého šest-
náctého října porodila v ústecké 
zoo dvě koťata. Porod byl napí-
navý. První mládě se narodilo ve 
čtyři ráno, druhé až pět hodin 
po něm. „Bezproblémový porod 
životaschopného mláděte je ob-
rovským úspěchem, naši radost 
mírnil fakt, že gepardí jedináček 
většinou nedokáže udržet lak-
taci matky,“ říká vedoucí zoo-
logického útvaru Petra Padalí-
ková. „Porod druhého mláděte 
tak zvýšil šance na přežití obou 
jedinců,“ doplňuje chovatelka 
Věra Malířová. I když je to pro 
samici první zkušenost, stará se 
o obě mláďata vzorně.

Jedná se velký úspěch ústecké 
zoo. Přestože jsou gepardi cho-
váni ve více než stovce zaříze-
ní, za poslední rok se mláďata 
narodila pouze ve čtyřech zoo 
v Evropě, z čehož zatím přežíva-
jí pouze tři vrhy. 

 Zoo Ústí nad Labem
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5. 12.: Čechova, Ke Třem křížům, Obvodová, 
Rozcestí
6. 12.: Neštěmická (sídliště Pod Vyhlídkou), 
Keplerova, Na Rybníčku, Na Sklípku, 
U Pivovarské zahrady
7. 12.: l. máje, Čelakovského, Družstevní, 
Erbenova, Husova, Hřbitovní, K Mlýništi, 
Karolíny Světlé, Krátká, Na Vinici, 
Podmokelská, Příkopy, U Potůčku, 
U Studánky, V Doubravě
8. 12.: Matiční, Na Břehu, Postranní, 
Růžová, Svádovská, Nový svět, Pekařská, 
Plavecká
12. 12.: Anežky České, Dr. Horákové, 
Janáčkova, Jungmannova
13. 12.: Dvojdomí, Neštěmická 1 a 3, 
Přemyslovců, Žežická
14. 12.: V Oblouku, Vojanova, Drážďanská, 
Křižíkova, Na Náspu, Na skládce, Přístavní, 
V Háji, Výstupní, Zolova

SVOZ OBJEMNÉHO ODPADU
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Skláři koupili holčičce plenky
Osmiletá Beatka, která žije 
s maminkou v Ústí nad Labem, 
nemá lehký osud. Kromě toho, 
že trpí kombinovanou dysfá-
zií s poruchou komunikačních 
schopností, tak má také reflux 
ledvin, kvůli kterému ji čas-
to trápí záněty ledvin. Vedle 
toho zápasí i s těžkou mentál-
ní retardací a před půl rokem 
jí byla navíc diagnostikována 

Miminka ohlídají nové 
monitory dechu
Dvacet nových monitorů dechu 
za celkem 50 tisíc korun získa-
la neonatologická klinika Ma-
sarykovy nemocnice. „Monitory 
dechu se staly nezbytným vy-
bavením na naší neonatologic-
ké klinice. Podložky se vkládají 
pod matraci v lůžku dítěte a či-
dla reagují na pohyb hrudníčku 
miminka. Monitory využívají 
stále častěji i maminky, které si 
je mohou po propuštění z ne-
mocnice zapůjčit domů,“ řekl 
přednosta kliniky Patrik Hitka 
a dodal, že přístroje mají ome-
zenou životnost, tak je dobře, 

že díky sponzorům klinika zís-
kala nové. Monitory nemocnici 
nakoupila Nadace křižovatka 
s přispěním dárců v rámci pro-
jektu „Maminko, dýchám“.  gz

Pekelně vánoční 
Milada Run se blíží
Běžeckou sezonu ukončí 10. pro-
since 5. ročník oblíbeného zim-
ního běhu v okolí jezera Milada. 
Celá akce bude laděna do netra-
diční, pekelně vánoční atmosfé-
ry. „Sportovní halu v Chabařovi-
cích rozzáří vánoční stromeček, 
oživí koledy i známé vánoční 
hity. V zázemí akce se budou po-
hybovat Mikuláš s čertem,“ říká 
za pořadatele Michal Neustupa. 
Kromě dětských závodů si běžci 
mohou vybrat z hlavních běhů 
na 12 a 5 km, které vedou v okolí 
jezera Milada.  gz

Na Střekov zase 
pohodlně trolejbusem
Podle informace z ústeckého 
dopravního podniku byl ob-
noven trolejbusový provoz na 
Střekov, zároveň je zrušena 
linka „X“. 

Po změně opět jezdí linka 
60 v plné trase Mírová – Míro-
vé náměstí – Karla IV. a navíc 
je zavedena linka 62 v trase 
Divadlo – Mírové náměstí – 
Karla IV. Tyto změny si vyžá-
dalo uzavření Benešova mostu 
pro nákladní a hromadnou do-
pravu.  gz

Plyšákománie udělá 
dětem krásné Vánoce
Hokejový Slovan plánuje na 
utkání s Mostem sbírku plyšáků. 
„I letos proběhne tradiční ply-
šákománie. A to během utkání 
s Mostem 10. prosince,“ přibližu-
je Jiří Pelc z ústeckého Slovanu 
s tím, že plyšáci pak putují k dě-
tem z dětských domovů.  gz

epilepsie. Nadační fond FK Tep-
lice jí a její mamince v tomto 
těžkém osudu alespoň trochu 
pomohl a nakoupil pro Beatku 
plenkové kalhotky. „Jsme rádi, 
že jsme mohli nějakým způso-
bem Beatce pomoci a jsme při-
praveni to udělat v brzké době 
znovu,“ řekl šéf nadačního fon-
du Martin Kovařík. 

 NF FK Teplice
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Ano, je to možné...  
v naší EUC Klinice Vám nabízíme tyto dárkové poukazy:

PREVENCE JAKO DÁREK POD STROMEČEK 
PRO VAŠE BLÍZKÉ? 

EUC Klinika Ústí nad Labem 

Masarykova 2000/ 92 
400 01 Ústí nad Labem
tel.: 477 102 111, 477 102 170

V oboru FYZIOTERAPIE: 
• Individuální fyzioterapie (30 minut) 
• Jednorázový rašelinový obklad malý 
• Jednorázový rašelinový obklad velký 
• Aplikace Kineziotapingu – cena bez pásky
• Klasická masáž bederní  

+ krční páteř (30 minut)
• Klasická masáž šíje – krční páteř 

(20 minut)
V oboru DERMATOLOGIE:
• Kosmetické služby (soft laser, chemický 

peeling, sněžení při vypadávání vlasů – 
bez konzultace s lékařem)

V EUC LÉKÁRNĚ:
• Dárkový poukaz do lékárny na volně 

prodejné produkty 

V oboru JEDNODENNÍ CHIRURGIE:
• Operace očních víček 
• Operace prostaty vodní parou

V oboru SPORTOVNÍ MEDICÍNY: 
• Zátěžová ergometrie se sportovní 

prohlídkou a posudkem
• Vyšetření složení těla – samostatně
• Spiroergometrie s měřením tepové 

frekvence, konzultací s lékařem 
a výstupním protokolem

• Spiroergometrie se zátěžovým EKG, 
výstupním protokolem, sportovní 
prohlídkou a posudkem

• Komplexní vyšetření pohybového aparátu 
včetně specializovaného podiatrického 
vyšetření 

Bližší informace o cenách jednotlivých voucherů jsou k dispozici 
na webových stránkách https://euc.cz/nase-zarizeni/kliniky/
euc-klinika-usti-nad-labem/, dále na naší recepci a jednotlivých 
odděleních, kde si poukazy můžete zakoupit.
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