
ÚSTECKO
ZAUJALONÁS
Pro informace
na magistrát lze
volat i o víkendu
Ústí n. L. – Včera prodloužil
Magistrát města Ústí nad
Labem provoz informační
linky 475 271 100 i na víken-
dové dny. V pracovních
dnech se lidé dovolají mezi
8. a 17. hodinou, v sobotu a
v neděli mezi 8. a 12. hodi-
nou. Je určena zejména pro
seniory a ostatní ohrožené
skupiny obyvatel. „Chceme
vyjít vstříc občanům, kteří
potřebují informace a ne-
mohou se třeba na ostatní
linky dovolat,“ nechal se sly-
šet primátor Ústí nad Labem
Petr Nedvědický. (zpp)

ÚSTECKO
KRÁTCE
Práce se zastavily,
firmu čeká pokuta
Ústí n. L. – Problémy prová-
zejí úpravu objektu pro pe-
čovatelskou službu v Neště-
mické ulici v Krásném
Březně. Ústečtí radní schvá-
lili v těchto dnech odstoupe-
ní od smlouvy o dílo, která se
týkala provedení stavebních
úprav. „Vybraný zhotovitel
není technicky ani profesně
schopen tuto zakázku reali-
zovat v souladu s uzavřenou
smlouvou o dílo. Zhotovitel
byl se zahájením díla v pro-
dlení minimálně 21 dní,“ in-
formoval magistrát. Městská
rada uplatnila sankce a po-
vinnost uhradit 30 tisíc ko-
run pokutu a náhradu škody
ve výši 21 417 korun. (zpp)

ústecko  česko  svět ustecky.denik.cz

ústecký

Malé firmymají strach
o přežití. Hrozí jim krach
Podnikatelé zatím vesměs
v omezené míře fungují.
Mají obavy z budoucnosti.

KAMILAMINAŘÍKOVÁ

Ústí nad Labem –Náhlé
uzavření provozu i odliv za-
kázek uvrhl menší podnika-
tele do nejistoty, zda se jim
podaří udržet podniky nad
vodou. Nevěří, že by dlouho-
době krizový režim zavedený
kvůli koronaviru zvládli.
Krizi, s jakou nepočítala,

prožívá dámská krejčová Ni-
na Kordulíková. Přestože šije

ve vlastním bytě a nikoli
v salonu, kde semusí platit
nájem a energie, opatření
pocítila téměř okamžitě.
„Nevím, jestli větší zakázky
můžu vůbec vzít, teď je to na
logistiku dost namáhavé,“
vysvětluje Kordulíková. „Ga-
lanterie jsou sice otevřené,
ale tvoří se fronty. Materiály
včetně látek se dovážejí pře-
devším z Číny. A už několik
měsíců chodí dodávky zpož-
děné nebo vůbec, samozřej-
mě se projevují potíže, které
tam sami s viremměli,“ vy-
světluje švadlena.

„Kvůli přišití knoflíku nebo
popošití zipu kemně v ka-
ranténě nikdo cestu vážit
nebude, senioři městskou
hromadnou dopravou už
vůbec ne,“ říká živnostnice.
Velkou část její klientely

tvoří i skupiny historického
šermu a ochotníci. „A na co
by si nechávali něco šít, když

ani nevědí, jestli budou vy-
stupovat a kdy. Zatím se jim
jen všechny akce ruší,“ dopl-
ňuje Kordulíková.
Propad tržeb zažívá i Copy

Studio naMasarykově třídě
v Ústí nad Labem. Místo, kde
nechávají každý rok stovky
studentů tisknout své baka-
lářské a diplomové práce,
přišlo téměř ze dne na den o
devadesát procent zakázek.
„Zatím vyřizujeme zakázky
přes internet a vydáváme je
po domluvě třikrát týdně,“
popisuje současný provoz
studia Ladislav Kožíšek. ...2

„Zatím vyřizujeme
zakázky přes internet
a vydáváme je po
domluvě třikrát týdně.“

Více na straně 3

Shánějí líh
Máte doma denaturovaný 
alkohol? Ozvěte se ústecké 
univerzitě. 

Její pracovníci z něj 
dokážou vyrobit nyní 
tolik žádanou dezinfekci, 
kterou pak dodají 
zdravotníkům.

Alkohol nesmí být 
denaturovaný benzenem, 
upozorňují vědci.

Foto: Deník/Karel Pech

Objednejte si více dnů 

v týdnu a získáte body 

do věrnostního programu,

kde si můžete objednat 

Edici Zdraví do kapsy
jen za 10 bodů. 
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t 
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Obj d j

TIP redakce:deník
až k vám domů

již od

80 Kč
za měsíc!DENÍK BEZPEČNĚ

AŽ DO VAŠÍ SCHRÁNKY.

Zůstáváte nyní raději doma?
Využijte krátkodobé předplatné

a my vám doručíme

Informace, které

jsou vám nejblíž.

Objednávejte na

mojepredplatne.cz

nebo telefonu

272 015 015.

MAGAZÍN
VÍKEND
Marek Lambora:
Musíme teď
táhnout za
jeden provaz
uvnitř
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Lubomír 
Zaorálek:

Ekonomiku je 
nutné kropit 
penězi. 
Včetně 
tištěných 
novin

ROZHOVOR

UDÁLOSTI
Z krve se stalo
nedostatkové
zboží. Lidé ji
přestali dávat ...5

KULTURA
Rekordman britského
popu James Blunt: Válka
a showbyznys? To se
nedá srovnat ...strana 11

NÁZORY
Dva týdny
tápání. Srovná
se vláda?
...strana 12

Nezavírejte
ordinace, vyzval
lékaře kraj
Ústecký kraj – Hejtmanství
požádalo ambulantní lékaře
a pohotovosti, aby kvůli ne-
dostatku ochranných po-
můcek nezavírali své ordi-
nace. V současné nesnadné
situaci to podle krajského
úřadu pomůže odlehčit ne-
mocnicím a záchranářům.
„Vezmeme-li v úvahu Hip-

pokratovu přísahu a solida-
ritumezi lékaři, prosím vás,
pomáhejte a buďte vašim
pacientům v terénu k dispo-
zici, nezavírejte ordinace bez
náhrady, ale rozhodně paci-
enty neodkazujtemísto vaší
obvyklé pomoci na nemoc-
nice!“ stojí ve výzvě krajské-
ho úřadu. (oks)
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