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Napsali nám do redakce
Vážení čtenáři,
v této rubrice publikujeme vaše vybrané příspěvky, dotazy,
připomínky či návrhy. Nezveřejňujeme příspěvky
vulgární a zjevně nepravdivé. V případě pochybností
rozhoduje šéfredaktor.

Svoje stručné náměty zasílejte na e-mail
ustecky@denik.cz, nebo na adresu redakce
Velká Hradební 238, Ústí, 400 01.
Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit.

Radost hasičů:
Otevřeli jsme halu
ve Všebořicích.
Stála 14 milionů

Mobilní hospic posílí péči

Všebořice – Nová moderní
hala stanice Ústí nad LabemVšebořice byla dokončena a
předána Hasičskému záchrannému sboru v pátek 20. dubna
2018. Její stavbu jsme zahájili
1. srpna 2017. „Hala má dost
univerzální využití k uskladnění požární techniky. Umístěn zde je kontejner tankovací,
nákladní, kontejner nouzového
přežití, hadicový přívěs, nákladní přívěs pro odvoz havarovaných vozidel, dopravní
automobil, užitkový automobil
k dopravě materiálu, vysokozdvižný vozík a osobní automobily určené pro plnění
služebních úkolů,“ uvedl Lukáš
Marvan, mluvčí hasičů. Stavba
přišla na zhruba 14 miliónů
korun. Částkou 5 miliónů Kč
přispěl Krajský úřad, který zde
dlouhodobě podporuje rozvoj
Integrovaného záchranného
systému. (re)

e zkvalitnění péče o
pacienty v konečné fázi
života, kterou zajišťuje
Mobilní hospic při ústecké
Masarykově nemocnici, přispěje druhé služební auto.
Jak řekla vedoucí lékařka
s atestací v oboru paliativní
medicíny Jana Dušánková, teď
se o nákupu auta jedná. Padesát tisíc na jeho koupi přispěl
loni Nadační fond Evy Matějkové (NFEM). „O finanční pomoci Mobilnímu hospici
netřeba přemýšlet. Požadovaných 30 tisíc korun jsme navýšili na 50 tisíc,“ řekl předseda správní rady NFEM Matějka.
„Další auto nám pomůže
pracovat současně na více
místech. Je nutná vysoká logistika, abychom s jedním automobilem zajistili všechny
pacienty sesterskou péčí. Do
toho musíme zahrnout návštěvy lékaře, do terénu vyjíždí
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VEDOUCÍ LÉKAŘKA mobilního hospicu z Ústí, zdravotnice s
atestací v oboru paliativní medicíny Jana Dušánková. Foto: archiv
i sociální pracovnice a někdy
psycholožka,“ řekla Dušánková.
Pracovníci hospice v jednom
dni za šest hodin najeli 220
km a provedli pět návštěv, tři
vstupní u nových pacientů.
Tým pečuje o komfort umí-

rajícího i jeho rodiny v domácím prostředí. „Postarat se o
pacienta po stránce fyzických
obtíží i psychické pohody a
podpořit pečující rodinu včetně zabezpečení dostupné sociální pomoci,“ ví Dušánková.

Volba povolání: K Obecní policii nebo k Policii ČR?
JAN RŮŽIČKA, politolog z Ústí

N

yní, kdy je v ČR nízká
nezaměstnanost, uvažují někteří lidé o povolání policisty. Z průzkumu je
zřejmé, že veřejnost dá přednost službě u PČR než u Obecní policie. Důvody jsou kariérní
růst, platové hodnocení – výše
platu i náplň práce, která se
liší od té u Obecní policie. Ale
nelze pominout platnost nové
legislativy upravující nově Zákon o služebním poměru bezpečnostních sborů, kde uchazeči stačí nově výuční list. Řada lidí nemá představu, co tato
změna přinesla v praxi.
Uchazeč, projde-li sítem v
náročném přijímacím řízení, je
řazen jen do I. tarifní třídy s

hodností rotný. Bez
maturity to uchazeč
nemá snadné, v praxi
bez kariérního postupu
umožňující dostat se
stejně jako maturantovi až
na praporčické hodnosti. Ta je
vrchol kariéry pro maturanty.
Uchazeč s výučním listem
nemůže přejít do II. tarifní třídy s hodností strážmistr a zůstává v první tarifní třídě v
hodnosti rotný. Policii by to
nevadilo, potřebuje lidi v ulicích. A kdo má zájem o kariérní postup, musí si dodělat
maturitu. Paradoxně ji strážník
městské policie mít nově musí,
což je na jednu stranu k nepochopení, neboť náplň práce
strážníka by nevyžadovala v
přímém výkonu služby reálně

vyšší vzdělání, než vyučení, podle široké veřejnosti.
Nabídka ohodnocení u
MP záleží na tom, kolik je
město ochotno platit za
strážníka; rozdíly mezi městy
jsou i tisícové. Plat strážníka
začíná na 18.000 hrubého, MP
Praha na billboardech láká na
až 32 000, které strážník nemá. Přitom strážníky v některých městech nahrazují pro
nezájem veřejnosti bezpečnostní agentury, což není nejlepší směr, jak vše řešit.
Hovoří se o nízkém zájmu o
pozici strážníka, neboť nemá
kariérní růst. Není pochyb, že
pravděpodobnost toho, že se
dostanete alespoň na vedoucího okrsku, je minimální. V

některých městech pracuje řada lidí s VŠ vzděláním u MP, v
regionech s velkou nezaměstnanosti. U PČR je ideální mít
maturitu; ta vás dovede k praporčickým hodnostem (30 000
– 40 000 Kč za měsíc).
Na vedoucí pozici je u PČR
vyžadováno minimálně vyšší
odborné či bakalářské vzdělání. Lidé s bakalářským vzděláním mohou mít až hodnost
majora, což není špatné.
Novela zákona nepřinese
snížením nároků na vzdělání
nových adeptů k PČR. Naprostou selekcí jsou téměř všechny
fáze výběrového řízení, velká
je obava z náročných psychotestů. I podle psychologů jsou
psychotesty neobjektivní měřítko v posuzování schopností.

