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Montáž osvětlovacích stožárů probíhala 
počátkem dubna na stavbě Městského 
stadionu v Ústí nad Labem. Obnova spor-
tovního areálu tak úspěšně pokračuje, 
s jeho dokončením se počítá v červenci.

Potvrdil to i nedávný kontrolní den na stav-
bě stadionu. Zúčastnil se jej primátor Ústí 
nad Labem Vít Mandík a náměstek primá-
tora Pavel Boček. 
„Přesvědčili jsme se, že stavba po-
kračuje podle stanoveného har-
monogramu, všechny termíny jsou 
dodrženy,“ uvedl primátor Vít 
Mandík.

Hrací plochu stadionu osvětlí čtyři oce-
lové stožáry za diváckými sektory stadi-
onu. Ocelové stožáry jsou 45 metrů vy-
soké a jsou v úhlu pět stupňů nakloněné 
směrem do středu hřiště. Každý z nich je 
osazen 52 lampami. Požadovaná intenzita 
osvětlení je 1400 luxů.
Rekonstrukce stadionu byla zahájena 
v loňském roce. Nový moderní areál splní 
všechny podmínky předepsané fotbalo-

vou asociací. Postavena bude nová hlavní 
tribuna s prostory pro fotbalisty, novináře 
a významné hosty. Vzniknou krajní tri-
buny „A2“ a „A3“ se sociálním zázemím 
pro diváky a provozní prostory. Současně 
bude vybudován divácký sektor „F“. Sou-
částí budou také nové pokladny, vnitřní 
a vnější oplocení, občerstvení pro divácký 
sektor „C“, ukazatel skóre, vyhřívání tráv-
níku, osvětlení, komunikace a zpevněné 

plochy.
Zhotovitel stadionu byl vybrán 
v elektronické aukci, cenu 168 mi-
lionu korun bude město splácet bez 
navýšení.

Rekonstrukce Městského stadionu
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Stavební práce probíhají v objektu v uli-
ci V Zeleni, do kterého se opět vrátí ma-
teřská škola.

V budově bylo potřeba udělat bourací prá-
ce, vyzdít vnitřní stěny a provést montáž 
vnitřních rozvodů elektřiny, vody a odpa-
dů. Termín dokončení stavebních prací je 
stanoven na 1. 8. 2014.
Mateřská škola bude mít dvě třídy pro 49 
dětí, zprovozněna má být prvního září. Sta-
tutární město Ústí nad Labem zřizuje již 28 
mateřských škol a 3 mateřské školy, které 
jsou sloučeny se základními školami.

Mateřská škola V Zeleni
Skatepark nabírá 

konečnou podobu
Stavba skateparku na Stadionu mláde-
že se blíží do finiše. Téměř definitivní 
podobu již dostaly betonové bazény 
a pracuje se na dalších překážkách 
a úpravách okolí. Termín dokončení je 
31. května. Celkové náklady na rekon-
strukci jsou dle rozpočtu 5,384 milionů 
korun.

Jarní slyšení uspořádal Ústecký parla-
ment dětí a mládeže. Parlament, který 
v Ústí nad Labem funguje od počátku 
devadesátých let, sdružuje děti a mlá-
dež ve věku 12 – 18 let. 

Jeho členy tvoří studenti základních či 
středních škol, kteří chtějí zužitkovat svůj 
volný čas ve prospěch dobré věci, jsou ko-
munikativní a velmi dobře vybaveni nápa-
dy a schopností realizace. 
Hovořilo se o řadě aktuálních témat. Ná-
městek primátora Pavel Boček s mláde-
ží mluvil o následcích loňské povodně 
a možností realizace protipovodňových 
opatření. Problematiku nepořádku a nedo-
palků na dětských hřištích vysvětloval zá-
stupce ředitele MP Jan Novotný. Radní Jan 
Eichler představil dětem skutečný stav bu-
dovaného skateparku, na který se mohou 
těšit již před letošním létem. Na otázky 
o ústecké činohře odpovídala vedoucí od-
boru školství, kultury, sportu a sociálních 
služeb Jana Müllerová. O situaci a vývoji 
obnovy vozového parku informoval ředitel 
Dopravního podniku Radek Chobot.
Pozitivní zprávou z jednání parlamentu 
je, že v našem městě roste další generace, 
které život v Ústí nad Labem není lhostej-
ný a chce pomáhat k příjemnému soužití 
všech občanů.

Jarní ústecké dětské slyšeníMěsto přidá  
školám 43 milionů

Oblast vzdělávání je prioritním cílem 
vedení města, a proto rada města 
schválila záměr přidělení finančních 
prostředků ve výši 43 milionů korun 
pro potřeby základních škol zřizova-
ných statutárním městem Ústí nad La-
bem. 

Ředitelé základních škol dodají návrhy 
na využití poskytnutých finančních pro-
středků a na jejich základě bude radě 
města, případně zastupitelstvu města, 
předloženo ke schválení konkrétní urče-
ní finančních prostředků. Školy tyto pe-
níze mohou využít zejména na pořízení 
vybavení pro žáky, na sportoviště nebo 
na opravy a rekonstrukce.
Vedení města pravidelně podporuje děti 
a mládež a tento návrh na poskytnutí fi-
nančních prostředků nad rámec rozpočtu 
je dalším pokračováním podpory rozvoje 
vzdělávání a výchovy žáků ústeckých zá-
kladních škol. V loňském roce na základě 
usnesení schváleného radou města byly 
posíleny rozpočty každé základní školy 
o půl milionu korun.
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Slovo primátoraZahraniční návštěvy v Ústí nad Labem
Na návštěvu Ústí nad Labem postup-
ně zavítali tři velvyslanci zemí Evrop-
ské unie. Setkal se s nimi primátor Vít 
Mandík. 

Přivítal velvyslance Francouzské republi-
ky Jean-Pierre Asvazadouriana. 
„Byla to zajímavá výměna zkušeností. S 
panem velvyslancem jsme se shodli, že čes-
ká i francouzská města a obce často řeší 
velmi podobné problémy a to včetně sociál-
ních,“ uvedl primátor Mandík.
Ústí nad Labem navštívila také Smiljana 
Knez, velvyslankyně Republiky Slovinsko 

v ČR. Paní velvyslankyně informovala 
o rozvíjení spolupráce obou zemí nejen 
v hospodářské oblasti ale také o rozvoji 
kulturních styků. Slovinsko je stejně jako 
Česká republika již více než dvacet let sa-
mostatnou zemí, stalo se členem Evrop-
ské unie a řeší podobné problémy jako 
naše země.
Primátor Mandík se setkal také s velvy-
slancem Slovenské republiky Peterem 
Weissem.

Vážení spoluobčané,
vítám Vás při čtení májového čísla Měst-
ských novin.

Připravili jsme pro Vás opět souhrn infor-
mací o dění v našem městě Ústí nad La-
bem. Příznivou zprávou je, že všechny velké 
stavební akce, jejichž je město investorem, 
zdárně pokračují. Nad Městským stadio-
nem už vyrostly osvětlovací stožáry, dům 
V Zeleni, ve kterém vznikne školka, prochází 
rozsáhlými opravami, rekonstrukce probíhá 
v lázních v Brné a připraveno je i zahájení 
rekonstrukce Plaveckého areálu Klíše, před 
dokončením je stavba nového skateparku 
na Bukově a v běhu je řada drobných oprav 
komunikací. 
Většinu těchto akcí se podařilo financovat 
vzhledem k úspěšnému hospodaření města 
v uplynulých letech, kdy jsme si vytvořili 
volné zdroje, které lze nyní použít na řešení 
důležitých problémů města.
K prioritám vedení města patří podpora 
dětí a mládeže, jejich vzdělání i účelného 
využití volného času. V minulých měsících 
jsme proto rozhodli o příspěvku na nákup 
pomůcek pro prvňáčky, přidělili jsme dotace 
na sportování dětí a mládeže a na další akti-
vity. Nad rámec rozpočtu připravujeme další 
významný finanční příspěvek školským za-
řízením, který umožní další zlepšení stavu 
školních budov a jejich vybavení.
Prvomájové oslavy zkomplikovaly v našem 
městě akce radikálů. Děkuji policii ČR, měst-
ským policistům, ale také lidem z ostatních 
organizací – pracovníkům dopravního pod-
niku, společnosti AVE a úředníkům magis-
trátu, kteří se na přípravě a realizaci bezpeč-
nostních opatření podíleli. Jejich zásluhou 
se ve sváteční den i přes některá omezení 
podařilo udržet chod města a nebyl vážněji 
narušen pořádek a bezpečnost. Za svou pro-
fesionalitu a nasazení při perfektním zvlád-
nutí akce si zaslouží naše uznání.
První máj je více než sto dvacet let svátkem 
práce, květen je měsícem lásky a celé jaro je 
ve znamení probouzení přírody k novému 
životu. Přeji Vám, abyste si toto krásné ob-
dobí užili.

Vít Mandík
primátor statutárního města Ústí nad Labem 

Další sportovní akce podpořili členo-
vé rady města Ústí nad Labem. 

V souladu se zásadami pro poskytování 
dotací v oblasti sportu a činnosti mlá-
deže schválili dotaci 10 000 korun ob-
čanskému sdružení Athletic club Ústí 
nad Labem na Ústecký kros. Částkou 
10 000 korun podpořili také Českou 
streetbalovou federaci, která pořádá 
akci s názvem Severská bitva. 25 000 
korun bylo určeno na akci Juniorský 
maraton – Běžíme pro Evropu, kterou 
pořádá občanské sdružení Juniorský 
maratonský klub.

Podpora sportovních akcí

Sněm Euroregionu Elbe/Labe se usku-
tečnil na Magistrátě města Ústí nad La-
bem.

Přítomné přivítal a jednání XXIV. sněmu 
řídil předseda české části euroregionu, ná-
městek primátora Pavel Boček.
Sněm mimo jiné projednal zprávy o čin-
nosti a o výsledcích hospodaření v loňském 
roce a seznámil se s prezentacemi odbor-
ných skupin.  

Sněm Euroregionu Elbe/Labe

Velvyslanec Francouzské republiky Jean-Pierre Asva-
zadourian při podpisu do pamětní knihy města

Ústí nad Labem navštívila velvyslankyně Republiky 
Slovinsko v ČR Smiljana Knez.
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Zoologická zahrada bude atraktivnější
Zoologická zahrada Ústí nad Labem 
chystá velké úpravy, které více zatrak-
tivní celý areál a přilákají další návštěv-
níky. 

Rada města rozhodla o investiční dotaci 
6 160 000 Kč na akci Město dětem 2014, 
která bude realizována v roce 2014 v are-
álu zoologické zahrady. „Pokládali jsme 
za důležité podpořit projekt, který zvýší 
přitažlivost tohoto oblíbeného místa. Rodi-
če s dětmi patří k největší skupině návštěv-
níků a nové úpravy jsou určeny především 
pro ně,“ uvedl primátor Vít Mandík.
Cílem akce je přilákat do zoologické za-
hrady více rodin s dětmi, vytvořit pro ně 
více míst, kde si mohou prohlížet nejen 
zvířata, ale také budou moci odpočívat 
a relaxovat. Zoo se tak připojuje k novým 
trendům, kdy se zahrady stávají nejen 
místem k prohlídce zvířat, ale taky mís-
tem k odpočinku.
Revitalizováno bude dětské hřiště na od-
počívadle u Trpaslíka, v němž je plánována 
Říše zvířat s herními prvky pro nejmenší Snímky archív zoo

návštěvníky. Propojením dvou stávajících 
dětských hřišť v prostoru mezi oborou 
a Trpasličím hrádečkem bude dokončeno 
lanové centrum. Pro zatraktivnění pro-
storu bude doplněna lanová pyramida, 
pružinové houpačky, kolotoč s vnitřním 
sezením, houpačka.
U restaurace Koliba vznikne unikátní 

dětské hřiště se zajímavými hracími prv-
ky jako například houpačka orlí hnízdo, 
šplhací síť, hradní most a houpavé schody. 
Pořízen bude nový vyhlídkový vláček, kte-
rý nahradí už dosluhující model. 
Postaven bude i selský dvůr, kde vznikne 
několik malých samostatných expozic, kte-
ré představí zvířata chovaná na venkově.

Zahájení letošní sezóny v Zoologické za-
hradě v Ústí nad Labem bylo slavnostní. 
V zoo byla otevřena nová expozice s vol-
ným výběhem pro lemury.

Akci financoval zřizovatel zahrady statutární 
město Ústí nad Labem, náklady činily 3 mi-
liony korun. 
„V zahradě vznikají nové a nové expozice, 
které ji zatraktivňují. Věřím, že se opět zvýší 
návštěvnost a zoo získá další příznivce,“ uvedl 
primátor Vít Mandík.

Nová expozice pro lemury byla vybudová-
na v horní části zoo pod restaurací Koliba, 
na místě bývalého minigolfu. Rekonstruová-
ny byly původní prostory pod venkovní te-
rasou restaurace, kde vznikly tři samostatné 
expozice se zázemím. Pro volný pohyb lemu-
rů byl vystavěn průchozí výběh se vstupním 
dřevěným domkem, který slouží především 
jako ochrana proti úniku lemurů při přícho-
du a odchodu návštěvníků. Rekonstrukcí 
prošel celý systém ústředního vytápění pro-
stor nové expozice, včetně napojení prostor 
restaurace Koliba, který poslouží k tempero-
vání objektu v zimních měsících. Do nové ex-
pozice se přestěhovala skupina lemurů kata, 
která do té doby obývala pavilon exotária. 
Slavnostního zahájení se zúčastnilo více než 
2 000 lidí.  Doprovodný program byl pest-
rý. Pro děti byly připraveny soutěže o ceny 
a malování na obličej, atrakce rodeo bizon či 
velkoplošná trampolína. Vystoupila hudebně 
taneční skupina Taratibu, divadelní soubor 

Mladá scéna s krátkou povídkou na téma 
Král Jelimán má narozeniny, Jaroslav Uhlíř 
s kapelou a animační team Dance Mission. 

Nová expozice lemurů v zoo
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Peníze na opravy silnic

Opraveny byly výtluky na Masarykově ulici

V letošním roce proběhnou rozsáhlé re-
konstrukce  koupališť v Brné a na Klíši, 
což se projeví při provozu v letní sezóně. 

Městské služby přesto chtějí zachovat mož-
nost koupání v teplých letních měsících: 
Termální koupaliště Klíše má vnitřní bazén 
s termální vodou 28°C - délka 50 m, dětský 
bazén a venkovní bazén s 10metrovou sko-
kanskou věží. Návštěvníci ho letos mohou 
využívat od začátku letní sezóny. 30. června 
bude uzavřen krytý bazén, venkovní areál 
bude v provozu do doby, kdy si ukončení 
vyžádá postup stavby.
Termální koupaliště Brná bylo otevřeno 

od 1. května a zároveň zde bude probíhat 
plánovaná rekonstrukce. Finanční prostřed-
ky pro tuto rekonstrukci v objemu 30 mili-
onů korun vyčlenilo statutární město Ústí 
nad Labem.
Přes léto budou uzavřeny také Městské 
lázně (od 30. 6. do 1.9.). Na podzim bude 
pokračovat projekt Plavání se slůnětem De-
lhi, které patří k aktivitám pro děti od 6 let, 
projekt Plaváček zaměřený na děti od 3 let 
pod vedením odborného instruktora a pro-
jekt Aqua - aerobic se seniory, jenž je velice 
oblíben u našich starších občanů a je zamě-
řen na pohybové ústrojí, pomáhá od bolesti 
páteře a kyčlí. 

Na údržbu a opravy místních komunika-
cí uvolnila rada města dalších 7 milionů 
korun.  

V ulici Na Schodech budou za 1,750 mil. 
korun předlážděny chodníky a opraveno 
schodiště. Proběhne velkoplošná výměna 
živičných vrstev vozovky v úseku Masaryko-

va – Moskevská za 1, 2 mil. Kč a navýšeny 
byly prostředky na velkoplošnou výměnu ži-
vičných vrstev vozovky Na Spojce, která by 
měla být dokončena v květnu 2014. 200 000 
korun bylo vyčleněno na opravy odvodnění 
v ulicích Žežická a Šaldova. 
Zároveň se zahájením provozu obaloven ži-
vičných směsí začala také stavební údržba 

komunikací dle pořadí důležitosti zejména 
na trasách MHD. Do I. etapy prací byly za-
řazeny ulice Neštěmická, Masarykova (úsek 
Šaldova – U Stadionu),  Revoluční (úsek 
Masarykova – Panská vč. křižovatky Masa-
rykova), Vaníčkova (Brněnská – Revoluční), 
Žežická (Neštěmická – točna MHD) a Dráž-
ďanská. 

Ve městě uklidí 
další vysavač

Plocha, kterou v centru města uklí-
zejí Městské služby Ústí nad Labem 
komunálním vysavačem, bude roz-
šířena.  

Rada města k tomu schválila dodatek 
smlouvy s Městskými službami. Vy-
savač, který firma používá, se velmi 
osvědčil. V loňském roce ho Městské 
služby pořídily na odstranění nepořád-
ku a také nedopalků od cigaret v centru 
města. 
Pro rozšíření úklidu bude proto zakou-
pen z prostředků Městských služeb dal-
ší stroj.

Městská koupaliště čeká rekonstrukce
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Financování svozu komunálního odpadu
Blíží se termín zaplacení poplatku za ko-
munální odpad v roce 2014. Tuto povin-
nost je třeba splnit do 30. června.

Poplatek za komunální odpad mají povinnost 
zaplatit všichni občané města s trvalým po-
bytem na území města Ústí nad Labem s vý-
jimkou dětí do věku tří let včetně celého ka-
lendářního roku, ve kterém dovrší věku 3 let. 
Poplatek se i v letošním roce vybírá dle obec-
ně závazné vyhlášky č. 5/2012, účinné od 1. 1. 
2013, která je zveřejněna na www.usti-nad-
labem.cz v oddíle veřejná správa – vyhlášky 
města.    
Náklady za likvidaci odpadu jsou podstat-
ně vyšší než vybrané poplatky. V roce 2013 
bylo vybráno 39,7 milionu korun, ale nákla-
dy na likvidaci všech složek odpadů včetně 
provozu sběrných dvorů přesáhly 78,7 milio-
nu korun. Výše poplatku zůstala 500 Kč na 1 
občana a rok. Zaplatit lze na bankovní účet č. 
882833329/0800. Při platbě použijte variabilní 
symbol – tím je rodné číslo plátce bez lomít-
ka (rodné číslo musí obsahovat číslice jak před 
lomítkem, tak nepřerušovaně i číslice za lo-
mítkem).

Pokud bude poplatek placen za více osob 
(např. za rodinné příslušníky), je nutné do-
ručit na inkasní odd. vyplněné a podepsané 
Oznámení společného zástupce. Pokud jste již 
Oznámení po 1. 1. 2011 inkasnímu oddělení 
předali a nechcete nahlásit žádné změny opro-
ti původnímu Oznámení, není nutné vyplňo-
vat a podávat formulář znova.  Pokud poplatek 
hradíte za více osob, je vždy nutné uhradit po-
platek pod variabilním symbolem plátce, tedy 
toho, kdo se v Oznámení uvedl jako plátce 
za ostatní poplatníky a formulář podepsal.
Pokud poplatek nebude zaplacen do 30. 6. běž-
ného roku, bude mu zvýšen až na trojnásobek, 
tj. z 500 Kč se poplatek zvýší na 1 500 Kč.
Občané mohou poplatek také uhradit přímo 
v pokladně inkasního oddělení MmÚ, zde 
je možné využít i možnosti úhrady poplatku 
bankovní kartou.

Pokladní hodiny :
Pondělí 8,00 – 11,00 13,00 – 17,00
Úterý 8,00 – 11,00 13,00 – 15,00
Středa 8,00 – 11,00 13,00 – 17,00
Čtvrtek 8,00 – 11,00 13,00 – 15,00
Pátek 8,00 – 11,00 

Adresa:
Magistrát města Ústí nad Labem,  
finanční odbor, inkasní oddělení,  
Velká Hradební 2336/8,  
401 00 Ústí nad Labem,  
e-mail: ivana.vitova@mag-ul.cz
tel. 475 271 111, 475271656, 475 271 575, 
475 271 594, 475 271 596, 475 271 551

Dluhová amnestie 
v obvodě Neštěmice
Využijte nabízené šance, nenechte vše 
na poslední chvíli.
Pro koho je amnestie určena?
Pro všechny dlužníky plateb za pronájem 
bytu. Podmínky byly schváleny usnesením 
č. 294/14 Zastupitelstvem městského ob-
vodu UL – Neštěmice:
•	 dlužník musí uhradit svůj dluh na ná-

jemném a poplatcích s nájmem bytu 
spojených do 31. července 2014

•	 dlužník musí uhradit veškeré náklady 
spojené s vymáháním dluhu (soudní 
poplatky, náklady řízení, náklady exe-
kuce, atd.)

Co tím dlužník získá?
Někdy dosahují poplatky z prodlení i ná-
sobek původního dluhu, nyní je šance zís-
kat prominutí těchto poplatků. 
Při splnění podmínek budou dlužníkovi 
prominuty zbývající poplatky z prodlení 
ve výši 100 %. Po vyrovnání poplatků bude  
prostřednictvím advokátní kanceláře za-
staveno vymáhání penále soudy, nebo exe-
kutory.
Více informací naleznete na stránkách 
MO Neštěmice: www.nestemice.eu v části 
aktuality.

Ing. Jaroslav Táborský
místostarosta MO Ústí n.L. – Neštěmice, 

Provoz sběrných dvorů ve Všebořicích a Krásném Březně
Sběrný dvůr Otevírací doba Umístění Druhy přijímaného  

odpadu

Místo zpětného odběru 
elektrických a elektronických 
zařízení

Krásné 
Březno

pondělí- pátek
8:00 – 18:00
Sobota
8:00 – 14:00

v areálu AVE Ústí n. 
L. s.r.o., přístupný z ul. 
Křižíkova

objemný odpad 1), 
elektroodpad 2), 
nebezpečný odpad 3),
směsný komunální odpad 6)

ANO - převzetí podmíněno 
předáním úplného zařízení

Všebořice pondělí- pátek 7:30 – 17,30
Sobota 8:00 – 14:00

v areálu skládky 
stavebních odpadů 
přístupný ze světelné 
křižovatky v ul. 
Havířská

objemný odpad 1),
elektroodpad 2),
nebezpečný odpad 3), 
odpad ze zeleně 4),
stavební odpad 5),
směsný komunální odpad 6)

ANO - převzetí podmíněno 
předáním úplného zařízení

Fyzické osoby, při jejichž činnosti vznikl na území města Ústí nad Labem komunální odpad, mohou předat odpad ve sběrných dvorech bezplatně.  
Fyzické osoby, které prokáží občanským průkazem, že mají trvalý pobyt na území města Ústí nad Labem, mohou předat stavební odpady v množství 
do 750 kg na jednu dodávku ve sběrném dvoře ve Všebořicích bezplatně.

I tento odpad je možné odevzdat zdarma ve sběrném dvoře
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Strážníci přednášeli studentům
Zájem o jejich činnost projevují nejen seni-
oři, pro které městská policie pořádá různé 
semináře a přednášky, ale i mladí lidé. Pro-
to také strážníci z oddělení prevence kri-
minality Městské policie Ústí nad Labem 
přijali pozvání studentů Obchodní akade-
mie Pařížská ulice v Ústí nad Labem. 
V rámci předmětu veřejná správa preven-
tisté informovali studenty 3. ročníku o čin-
nosti městské policie, o každodenní práci, 
problémech, ale i zajímavých případech, se 
kterými se strážníci při své práci setkávají. 
Přednáška byla rozdělena do několika blo-
ků, ve kterých byli studenti seznámeni také 
s legislativou týkající se městské policie, 
základními úkoly městské policie, opráv-
něními strážníka a o běžné přestupkové 
činnosti, jejím zpracování a agendou, která 
se ke každému přestupku zpracovává. 
Poslední blok přednášky byl věnovaný 
skutečným případům, které strážníci řeší 
při své každodenní práci. Studenti proje-
vili veliký zájem o probírané téma a měli 
spoustu dotazů. Setkání strážníků se stu-
denty bylo prospěšné pro obě strany, spo-
lupráce bude pokračovat.

Soutěž o nejzdatnějšího žáka se pod zá-
štitou primátora Víta Mandíka uskutečni-
lav hale Slavoje Severotuk na Střekově.

Soutěž uspořádala Městská policie Ústí 
nad Labem jako XIV. ročník Poháru ředi-
tele Městské police Ústí nad Labem v rámci 
programu prevence kriminality. Sportov-
ní klání bylo určeno pro žáky základních, 
praktických a speciálních škol.
 Žáci prokazovali svoji zdatnost v disci-
plínách, jako jsou shyby, trojskok, sed-leh 
a hod plným míčem. Soutěže byly připra-
veny pro jednotlivce i družstva. O pohár 
bojovalo na 60 žáků a žákyň a odměnou 
jim byly poháry, diplomy a drobné upo-

mínkové předměty, které jim věnovalo 
město a Městská policie Ústí nad Labem.

Zdravotnické školení pro strážníky 
městské policie uspořádala záchran-
ná služba Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem. 

Školení bylo zaměřeno na poskytování 
první pomoci. Strážníci si oživili znalosti 
v oblasti zdravovědy a práce s defibriláto-
rem. Vzhledem k tomu, že při své práci 
se strážci zákona setkávají poměrně často 
s případy, kdy je člověk postižený něja-
kým úrazem nebo se stane obětí třeba do-
pravní nehody a potřebuje jejich pomoc, 
jsou tato školení velmi potřebná. V těch-
to případech se většinou jedná o vteřiny 
a odborně poskytnutá první pomoc často 
může postiženému zachránit život. 
Při praktických cvičeních si strážníci vy-
zkoušeli správnou komunikaci s rychlou 
záchrannou službou, kdy je hlídka s po-

stiženým pomocí telefonu spojena se 
zdravotníkem, který radí, jak má při po-
skytování první pomoci postupovat, než 
na místo dorazí zdravotnická služba. 

Soutěž o nejzdatnějšího žáka

Zdravotnické školení v nemocnici

Hlídky na cyklostezce
S nástupem cyklistické sezony začali stráž-
níci kontrolovat cyklostezku podél Labe. 
Hlídky ji sledují nejen na vybraných mís-
tech, ale projíždějí ji i na kolech. K častým 
přestupkům patří jízda v protisměru, pobí-
hání psů anebo si na cyklostezce hrají děti 
bez dozoru. Letos však již strážníci ze stez-
ky vykázali muže na motorce, ta na cyklos-
tezku opravdu nepatří.

Pomoc obětem 
trestných činů

Poradenství pro oběti trestných činů zahá-
jila poradna Prosapia. Klientům poskytuje 
právní informace týkající se trestního ří-
zení, zejména informace o právech a mož-
nostech náhrady škody. Obětem trestných 
činů může být také poskytnuto zastoupení 
zmocněncem, doprovod k jednání s or-
gány činnými v trestním řízení a s jinými 
institucemi. Poradna Prosapia má pro tuto 
činnost akreditaci Ministerstva spravedl-
nosti. Poradenství je bezplatné, může se 
poskytovat i anonymně.
Poradna sídlí v ulici na Sklípku 373/37 v Ústí 
nad Labem. Provozní doba je pondělí: 9.00 
- 12.00 (telefonické konzultace), úterý 16.00 
– 18.00, středa 9.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 
a čtvrtek 9.00 – 12.00. Kontakt: 604 315 898, 
e-mail: j.muller@prosapia.cz.

O činnosti městské policie někteří občané města buď moc nevědí, nebo mají o práci 
strážníků trochu zkreslené představy. 



Květen
16. pátek 19.00 hod.
opera
100–400 Kč + P/10
G. Puccini: PREMIÉRA
TOSCA
Dramatická opera, jejíž děj se 
odehrává v Římě v červnu roku 
1800, kdy je Církevní stát do-
byt francouzskými vojsky. Králi 
Ferdinandu IV. Neapolskému 
se však podařilo dočasně Fran-
couze z Říma vytlačit a zřídit 
státní policii vedenou baronem 
Scarpiou. Příběh slavné zpěvač-
ky Toscy, jejího milence, malíře 
Cavaradossiho a zákeřného poli-
cejního šéfa barona Scarpii, stále 
patří k nejpopulárnějším titulům 
světových operních scén.

18. neděle 17.00 hod.
opera
100–400 Kč + N/10
G. Puccini:
TOSCA

19. pondělí
19.00 hod.
250–350 Kč
(200 Kč z každé vstupenky je 
určeno na charitativní účely)
Leona Machálková 
a Zděnek Podhůrský & 
Underhill 
ČÍSLO NA BOHA tour 
2014
pořádá Občanské sdružení 
Umění je radost

20. úterý 19.00 hod.
andělská komedie
300–480 Kč
P. Abraham:
MOJE HRA
Divadlo Kalich Praha
hrají: Jiří Bartoška, Jana Janěko-
vá ml., Nina Divíšková, Zuzana 
Bydžovská, Adéla Kačerová, 
Vlasta Peterková, Adéla Kout-
ná a Martin Kubačák. Moje 
hra je komedií o životě, jakkoli 
hlavnímu hrdinovi jeho život 
právě protekl mezi prsty. Slav-
ný spisovatel Josef Jankulovski 
opustil tento svět nečekaně 
a s poměrně starosvětským 
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přáním: chtěl po své partner-
ce, aby uspořádala soukromou 
smuteční slavnost na jeho po-
čest. V obývacím pokoji se pro-
to u vystaveného Mistra schází 
šest žen různého věku, postave-
ní i světonázoru, z nichž každá 
sehrála v životě vyhlášeného 
bonvivána osudovou roli ...

22. čtvrtek 19.00 hod.
komedie
300–480 Kč
B. Slade:
KAŽDÝ ROK 
VE STEJNOU DOBU
Divadlo Bez zábradlí Praha
hrají: Veronika Freimanová 
a Zdeněk Žák Osudové setkání 
dvou lidí, on ženatý, ona vda-
ná. Brilantní komedie, která 
oslovila diváky na celém světě. 
Je v ní víc než lechtivá záplet-
ka a rozverné situace. Rozpětí 
pětadvaceti let, v němž se mění 
chování, oblečení i názory 
obou protagonistů, tvoří kalen-
dář událostí a nálad, které zmí-
taly v rozmezí let 1951 až 1975 
americkou společností.

23. pátek
19.00 hod.
opera
100–400 Kč + LM
G. Verdi:
AIDA

24. sobota
17.00 hod.
100–200 Kč bez slev
1. TANEČNÍ KONCERT 
STUDIA SCENIC
pořádá Studio Scenic Ústí nad 
Labem

25. neděle 17.00 hod.
detektivní komedie
300–480 Kč
A. Watkyn:
CO V DETEKTIVCE 
NEBYLO
Divadelní agentura Harlekýn 
Praha
hrají: Petr Nárožný, Jana 
Boušková nebo Jana Švando-
vá, Martin Sochor, Martin Ku-
bačák nebo Nikola Navrátil, 
Oldřich Vlach, Václav Vydra, 
Miloš Hlavica nebo Ladislav 
Trojan, Marcel Rošetzký. Oby-
čejný, slušný člověk v situaci, 
kdy je schopen i vraždit. Téma 
brilantně napsané detektivní 
komedie s vtipnou zápletkou 
a starým dobrým anglickým 
humorem. Odehrává se v pro-
středí spořádané anglické ro-
diny nedaleko Londýna, nad 
klidně plynoucí Temží s ml-
havými večery, jako stvořený-
mi pro zločin. Úctyhodný pan 
Ondřej Bennett žije jen pro 
svoji rodinu a zahrádku. Je to 
šťastný člověk až do dne, kdy 

se v domě objeví nezvaný host 
z Jižní Ameriky, vyděračský 
gauner Pedro Juarez, a zcela 
změní smysl jeho života. Na-
štěstí je nablízku začínající 
autor detektivek Timoteus 
Gregg ...

26. pondělí
19.00 hod.
balet
100–400 Kč + LM
P. I. Čajkovskij:
LABUTÍ JEZERO

27. úterý
19.00 hod.
koncert
100–400 Kč + A/9
LM
MÁJOVÝ KONCERT k Roku 
české hudby
program: A. Dvořák – KARNE-
VAL, A. Dvořák – DESET MO-
RAVSKÝCH DVOJZPĚVŮ, L. 
Janáček – LAŠSKÉ TANCE, B. 
Smetana– ČESKÁ PÍSEŇ

28. středa 18.00 hod.
koncert
jednotné vstupné 70 Kč bez slev
SLAVNOSTNÍ 
KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ 
E. Randové

29. čtvrtek 10.00 hod.
pohádkový balet
zadáno pro školy
O. Mácha:
BROUČCI
jednotné vstupné 50 Kč

30. pátek 19.00 hod.
opera
100–400 Kč + LM
G. Verdi:
NABUCCO
Toto představení je věnováno 
Jiřímu Endštovi jako vzpomín-
ka na bývalého dlouholetého 
sólistu ústecké opery.

31. sobota 14.00 hod.
jednotné vstupné
50 Kč
TANEC TANEC ... 2014
pořádá Občanské sdružení 
S-HLE-DÁVÁNÍ
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Červen
3. úterý 19.00 hod.
opera
100–400 Kč + A/10
G. Puccini:
TOSCA

4. středa - 5. čtvrtek 8.00 hod.
Soutěž školních divadel v rámci 
projektu Vzdělávání k rozvoji 
rovných příležitostí dětí a žáků 
formou školního divadla
Pořadatelem akce je ALMA 
VIS o. s. Na soutěži vystoupí 
tyto školy: ZŠ Dlažkovice, ZŠ 
Pod Parkem, ZŠ Bynov, ZŠ 
SNP Ústí nad Labem, ZŠ Ar-
kádie, ZŠ Stříbrnická Ústí nad 
Labem

6. pátek 19.00 hod.
opera
100–400 Kč + LM
G. Verdi:
AIDA

8. neděle 15.00 hod.
pohádka pro děti
100 a 50 Kč
PRINCEZNA 
NA HRÁŠKU
Docela velké divadlo Litvínov

9. pondělí 19.00 hod.
opereta
300–480 Kč + LM
J. Beneš:
RŮŽE Z ARGENTINY

10. úterý 8.00 hod.
Soutěž školních divadel v rámci 
projektu Vzdělávání k rozvoji 
rovných příležitostí dětí a žáků 
formou školního divadla

Pořadatelem akce je ALMA 
VIS o. s.
Na soutěži vystoupí tyto školy: 
ZŠ Bratislavská Varnsdorf, ZŠ 
Tisá, ZŠ Ploskovice

10. úterý 19.00 hod.
komedie
300–480 Kč
Jean - Claude Islert:
JO, NENÍ TO 
JEDNODUCHÉ
Divadlo Palace Theater Praha
hrají: Jiří Langmajer, Adéla 
Gondíková, Monika Timková, 
David Punčochář a Karolína 
Krejčová.
Francouzská konverzační ko-
medie o tom, jak může dopad-
nout doučování matematiky 
pod peřinou.

12. čtvrtek 19.00 hod.
komedie
300–480 Kč
K. Ludwig:
NĚŽNÉ DÁMY
Docela velké divadlo Litvínov
hrají: Jan Révai, Lenka Lavič-
ková, Petr Erlitz, Zuzana Bar-
tošová, Jana Galinová, Pavel 
Nový, Petr Kozák, Jan Bouše, 
Lucie Randáková / Hana Srš-
ňová. Komedie o dvou hercích 
bez peněz, kterým osud přinese 
šanci přijít k bohatství ...

20. pátek 19.00 hod.
balet
100–400 Kč + P/11
F. Mendelsson Bartholdy:  
PREMIÉRA
SEN NOCI 
SVATOJÁNSKÉ
Lyrický balet plný kouzel. Pro-
pojením hudby německého 

romantického skladatele Felixe 
Mendelssohna - Bartholdyho 
(autora známého Svatebního 
pochodu) a námětu anglického 
dramatika Williama Shakespea-
ra vznikl balet s názvem „Sen 
noci svatojánské“, o kterém se 
vám opravdu ani nesnilo ...
Choreografie a režie: Jiří Horák

22. neděle 17.00 hod.
balet
100–400 Kč + N/11
F. Mendelsson Bartholdy:
SEN NOCI 
SVATOJÁNSKÉ

23. pondělí 10.00 hod.
zadáno pro OA UL
jednotné vstupné 70 Kč
KLÁRA 3847  
Příliš mnoho hvězd
Docela velké divadlo Litvínov
Podle skutečného příběhu Klá-
ry Brodyové, ženy, která přežila 
Osvětim

23. pondělí 19.00 hod.
komedie
300–480 Kč
B. Slade:
DALŠÍ ROKY 
VE STEJNOU DOBU
Divadlo Bez zábradlí Praha
hrají: Veronika Freimanová 
a Zdeněk Žák
„Volné pokračování Další roky 
ve stejnou dobu není odvarem 
hry Každý rok ve stejnou dobu. 
Pan Slade si nechal dvacet let 
odstup od té první hry a pomalu 
střádal a šetřil hezké chvilky. Do-
konce jsou v ní, zdá se mi, někte-
rá místa hlubší i zábavnější. Do-
ris i George jsou v ní ještě starší 

a pořád jim to funguje, v tom je 
to krásné. Je to moudrá a laskavá 
hra nejen o stáří, hrdinové jsou 
ostatně velmi čilí, ale o smrti se 
v ní taky mluví,“ Jiří Menzel.

24. úterý 19.00 hod.
balet
100–400 Kč + A/11 + LM
F. Mendelsson Bartholdy:
SEN NOCI 
SVATOJÁNSKÉ

26. čtvrtek 19.00 hod.
opera
100–400 Kč + LM
G. Verdi:
LA TRAVIATA

28. sobota 17.00 hod.
50 a 100 Kč
KONCERT 
BALETNÍHO STUDIA 
SD a jeho hostů

Prodej vstupenek na měsíc kvě-
ten, červen 2014 od 15. dubna 
2014 (sledujte programovou 
nabídku na stránkách www.
operabalet.cz)
Masarykova 1 (nová budova 
vedle divadla)
telefon: 475 211 713,
úterý–pátek 11.30–17.00 hod.
(pondělí zavřeno)
Změna programu i obsazení 
vyhrazena

sezóna 2013/2014
KVĚTEN
LAST MINUTE – SLEVA PRO 
STUDENTY
Tato studentská sleva platí obecně 
na operní, operetní, baletní a ta-
neční inscenace a koncerty Seve-
ročeského divadla, neplatí na mu-
zikálová a činoherní představení. 
„Last minute“ vstupenky budou 
k dispozici v pokladně divadla 
vždy 10 minut před začátkem 
představení, hodnota zlevněné 
vstupenky je 50,- Kč a vztahuje se 
na poslední tři řady na balkóně. 
Studenti se prokáží studentskou 
kartou (ISIC apod.). Zkratkou LM 
(last minute) budou v programu 
divadla označena také konkrétní 
představení, jichž se tato student-
ská sleva týká. 

9
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Pro veřejnost byl otevřen zrekonstru-
ovaný kostel sv. Floriána v Ústí nad 
Labem. Tato cenná stavba dokončená 
roku 1604 je zástupcem tzv. saské re-
nesance.

Kostel se za více než čtyři století docho-
val téměř v původním stavu. Zaujme 
žebrovou síťovou klenbou s hřeby nebo 
diamantovými portály. Návštěvníci mo-

hou obdivovat původní hlavní oltář s ala-
bastrovými reliéfy z počátku 17. století 
s rodokmenem Ježíše Krista jako ústřed-
ním motivem.

Jednolodní kostel je součástí krásno bře-
zenského zámeckého komplexu z období 
renesance a baroka. Vznikl jako soukro-
má luteránská kaple Panny Marie pro 
zámeckou rodinu a čeleď. Původní zvony 
se nedochovaly, na věži jsou proto umís-
těny tři nové zvony.
Sv. Florián byl veřejnosti zpřístupněn již 
v lednu, ale jen pro předem objednané 
organizované skupiny. Nyní se v něm 
o víkendech konají prohlídky s průvod-
cem, v sobotu od 10.00 do 15.00 a v ne-
děli a o svátcích o hodinu déle. Základní 
vstupné činí 30 korun. Každou sobotu je 
od 16.00 Mše svatá. 

Kostel sv. Floriána otevřen

Český rozhlas 
otevře dveře 

Den otevřených dveří připravili v Čes-
kém rozhlasu Sever v Ústí nad Labem 
na 24. května. 

V historické palácové vile je pro veřejnost 
připraven atraktivní hudební program, 
soutěže pro děti i dospělé, občerstvení 
a další lákadla. V rámci programu vystoupí 
country skupiny Monokl a Kliďánko a jako 
hlavní hvězda programu první dáma jazzu 
a swingu Eva Pilarová. 
Návštěvníci se mohou těšit i na setkání 
s karikaturistou Petrem Urbanem. Příz-
nivci Rudy Pivrnce ocení autogramiádu 
jeho knih. 
Zájemci se mohou vydat na prohlídku 
novorenesanční památky, bývalého sídla 
továrníka C. Wolfruma, která bude jako 
v minulých letech s výkladem. Navštívit 
bude možné nejen rozhlasová studia, ale 
také třeba kancelář ředitele Milana Knot-
ka, ze které je krásný výhled na Ústí nad 
Labem. Děti se budou moci projet na poní-
cích. Čeká na ně skákací hrad a různé sou-
těže o sladkosti a další zajímavé ceny. 

Dárky dětem, které jsou hospitalizo-
vány na Dětské klinice Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem, pře-
dal ve čtvrtek 17. dubna primátor Vít 
Mandík a další hosté.

V rámci akce Krása pomáhá dětem, kte-
rou organizuje Lenka Kocmanová Taus-
sigová, navštívily nemocnici přední čes-
ké modelky. Večer v divadle vystoupily 
na benefiční módní show.  Výtěžek je ur-

Podpora Dětské klinice Masarykovy nemocnice
čen dětské klinice. Město k němu přidalo 
částku 50 000 korun.
„Připojili jsme se již poněkolikáté k této 
akci a udělali dětem radost dárky. Finanč-
ní příspěvek poskytujeme dětské klinice 
pravidelně, bude použit ve prospěch nej-
mladších pacientů,“ uvedl primátor Man-
dík.
Dětem hračky udělaly radost. „Snad jim 
alespoň trochu zpříjemní pobyt v nemoc-
nici,“ dodal primátor Mandík. 

Rok na Laguně je soubor akcí pro veřej-
nost, jejíž desátý ročník připravil Úřad 
městského obvodu Severní Terasa. 
 
První letošní akcí bylo Pálení čarodějnic 
v Centrálním parku na Severní Terase, 
které má již patnáctiletou tradici. Na pro-
gramu byly hry a soutěže pro děti, kolo-
toče, živá hudba k dobré náladě, scénka 
O čarodějnickém procesu a upálení ča-
rodějnice. Program vyvrcholil zapálením 
hranice, opékáním buřtů a velkým závě-

rečným ohňostrojem na Laguně s hud-
bou. 
Sezóna v parku a na dětských hřištích 
byla zahájena spuštěním fontán a ostat-
ních prvků. 
V letošní zimě proběhla náročná rekon-
strukce sportovního hřiště Ovocná a dět-
ského hřiště v parku. Hřiště bylo rozšíře-
no, odstraněny byly staré, nevyhovující 
hrací prvky a osazeny prvky nové. Novin-
kou je hřiště na plážový volejbal, které je 
přístupné pro širokou veřejnost.

Čarodějnice na Severní Terase
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Víkend na Miladě – 
na kole i pěšky

Sportovním aktivitám bude věnován 
víkend 31. května a 1. června u jezera 
Milada. Uskuteční se již sedmý ročník 
Cyklozávodů jezero Milada. 

Závod se pojede v sobotu a je opět určen 
široké sportovní veřejnosti od zkušených 
závodníků po rodinné týmy. Trasa po-
vede přírodním terénem okolím jezera, 
letos se na některých místech přiblíží co 
nejvíce k jeho břehům.
Součástí doprovodného programu budou 

ukázky rekultivační techniky, projížďky 
po krajině terénními vozy anebo čluny na 
hladině jezera. Své dovednosti předvedou 
skauti a letečtí modeláři. 
V neděli bude program pokračovat bě-
žeckými závody, ukázky ze své činnosti 
připraví indiáni z Růžové. Po oba dny 
budou probíhat vyhlídkové jízdy auto-
busy DPMÚL, akce pro veřejnost chystá 
Muzeum v Chabařovicích a ve spolupráci 
se ZŠ Chabařovice také přírodovědecká 
laboratoř.
Akci organizuje DSO Jezero Milada ve 
spolupráci s Palivovým kombinátem, 
který na tento víkend umožní veřejnos-
ti vstup do okolí jezera. Více informací 
na www.jezeromilada.cz. Cyklozávody 
připravil odbor dopravy a majetku Ma-
gistrátu města Ústí nad Labem za finanč-
ního přispění DSO a Statutárního města 
Ústí nad Labem.

Oblíbenou nocí kostelů i muzeí ožije Ústí 
nad Labem v pátek večer 23. května. 

Noc kostelů je klasický celorepublikový 
festival, při kterém všechny křesťanské 
církve v jeden večer zpřístupňují veřejnos-
ti své svatostánky. Už několik let ve stejný 
den chystá Muzeum města Ústí nad Labem 
svou muzejní noc. Letos se do této akce 
zapojilo také Muzeum civilní obrany, Mu-
zeum modelové železnice, Galerie Emila 
Filly a hrad Střekov a nabídka večerních 
kulturní akcí je tak nezvykle bohatá. 
V Kostele Nanebevzetí Panny Marie je 
od půl šesté program mší, přednášek a hu-

debních vystoupení až do půlnoci. V ús-
teckém muzeu se koná Indiánská muzejní 
noc, kde je připravena řada atrakcí přímo 
ve výstavách, vystoupení koní z bánovské-
ho ranče v atriu a před půlnocí autogrami-
áda knížky herce Václava Vydry. Mezi mu-
zeem a šikmým kostelem budou podobně 
jako loni celý večer pro zájemce kyvadlově 
jezdit čtyři koňská spřežení. Na prohlíd-
ku za světel svíček a loučí zvou k noční 
prohlídce Muzeum civilní obrany a hrad 
Střekov. Galerie Emila Filly pořádá lam-
pionový průvod z centra města do objektu 
Armaturky, kde na zájemce čekají výstavy, 
hudební produkce i půlnoční překvapení.

Ústecká noc kostelů a muzeí

Foto: Jiří Preclík

Do charitativní akce, která proběhla 
u příležitosti 5. Plesu severočeských pa-
triotů se zapojil také Dopravní podnik 
města Ústí nad Labem. 

Dvěma imobilním žákům speciální školy 
pro handicapované děti „Paprsek“, která 
funguje při ústecké základní škole Vojno-
vičova, desetileté Vanesce Gryčové a o dva 
roky staršímu Tomáškovi Holubovi, tak 
mohl být, kromě finančního daru ze sbírky 
organizátorů plesu, předán i poukaz na od-
běr 245 litrů nafty od Dopravního podni-
ku města Ústí nad Labem. Palivo je určeno 
pro vozy, kterými se děti přepravují.
Věříme, že dárek od Dopravního podniku 
alespoň trochu přispěje k tomu, aby Va-
neska i Tomášek mohli žít co nejvíce pl-
nohodnotným životem, který si bezesporu 
zaslouží.

Úctyhodného věku 103 let se 
dožila Alžběta Loudová, klient-
ka Domova pro seniory na Bu-
kově. 

Ke krásnému výročí jí přišel po-
přát radní města, starosta Severní 
Terasy Josef Macík, nejbližší pří-
buzní a další gratulanti.
 „V domově se jí moc líbí – je ráda 
mezi lidmi a oblíbila si poseze-
ní v atriu u jezírka. Vždycky žila 

skromně, alkohol ani nějaké po-
choutky si nedopřávala, vždycky 
byla věrná máslu, jeho náhražky 
odmítala. A má ráda čaje, zvláš-
tě šípkový. Ten jí pokaždé udělá 
radost,“ dodala její vnučka Iveta 
Müllerová
Paní Loudová má stále zájem 
o vše, co se děje, ráno se ráda po-
dívá do novin a její vášní jsou žolí-
ky, které pravidelně hraje se svým 
vnukem. 

Pomoc od dopravního podniku 

Paní Loudová oslavila 103. narozeniny
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Po 42 letech pravděpodobně zanikne jed-
no z nejpozoruhodnějších divadel v České 
republice. Necitelně tak má být přetrhána 
historie Činoherního studia, které vzniklo 
v roce 1972 na troskách komunisty zakáza-
ného Kladivadla. Divadla, které od počátku 
využívalo hlavně umělce potlačované tota-
litním režimem jako např. Jana Grossma-
na, Evalda Schorma či Jana Kačera. V 70. le-
tech působili v divadle páni herci jako např. 
Jiří Bartoška, Karel Heřmánek, Pavel Zední-
ček a Zdeněk Dušek. Od roku 1975 (za an-
gažmá režiséra Ivana Rajmonta) zde účinko-
vali např. Jan Hrušínský, Jiří Schmitzer, Leoš 
Suchařípa, Vladimír Kratina, Pavel Rím-
ský, Kateřina Burianová, Miluše Šplechtová. 
Často skryti pod pseudonymy spolupraco-
vali s ČS velikáni jako Josef Topol či Milan 
Kundera. Za normalizace bylo Činoherní 
studio jednou z předních českých divadel-
ních scén. Roku 1987 se v divadle objevila 
další generace tvůrců kolem uměleckého 
šéfa Petra Poledňáka, mj. výrazní herci Ka-
rel Roden a Ivana Chýlková. Porevoluční Či-
noherák se soustředil na inscenování málo 
uváděných, neověřených a také nových her. 
Inscenace se, stejně jako před rokem 89, 
často zaměřovaly na tématiku mezilidských 
vztahů. Hry ukazují svět plný rozporů, ge-
neračních konfliktů a nemožnosti vzájem-
ného porozumění. V roce 2000 získalo di-

vadlo Cenu Alfréda Radoka – divadlo roku. 
Činoherní divadlo města Ústí nad Labem 
o.p.s. si v genech neslo nesmířlivý postoj 
k totalitním praktikám a nespravedlnostem 
všeho druhu, jako takové nastavovalo poli-
tické reprezentaci zrcadlo. Současné vedení 
města však tuto kritiku neuneslo a vehnalo 
Činoherní divadlo do krize.    
Klub zastupitelů ODS vyjadřoval stávající-
mu divadelnímu souboru zcela jednoznač-
nou podporu. Změna způsobu financování 
byla totiž zcela nepředvídatelná a postavila 
jediné ústecké činoherní divadlo do těžko 
řešitelné situace. Autoři textu jsou osob-
ně přesvědčeni, že vypsání tzv. grantů bylo 
pouze záminkou k likvidaci Činoheráku. 
O tom svědčí zejména skutečnost, že grant 
jako takový byl nejenom vypsán se zpětnou 
platností, nýbrž i fakt, že z grantových pod-
mínek vůbec nevyplývá, podle jakých pra-
videl bude rozhodnuto o vítězi a již vůbec 
není z podmínek jasné, co vypisovatel gran-
tu od uchazečů očekává. Přitom to je a musí 
být podstatné. Jiné dramaturgické plány bu-
dou předkládány, očekávají-li se vyprodaná 
představení, jiné, očekávají-li se pozitivní 
ohlasy odborné veřejnosti. Bez povšimnutí 
není ani liknavost nově vzniklého subjektu, 
který v době psaní tohoto příspěvku neměl 
uzavřené smlouvu jediným hercem, o režisé-
rovi nemluvě. Nedokážeme si představit, že 

by divadlo mohlo alespoň od začátku příští 
divadelní sezóny plnohodnotně hrát. Zna-
menalo by to nastudovat a nazkoušet nej-
méně 10 her s novým hereckým obsazením. 
Vůbec přitom není jisté, že by mohla být 
hrána stejná představení jako v současnosti. 
Pomineme-li fakt, že právě to, že se radním 
nynější repertoár nelíbil (lépe řečeno mu 
nerozuměli), bylo zřejmě jedním z důvodů 
útoku na samu existenci divadla, převedení 
práv k nehmotným statkům na nový subjekt 
není vůbec samozřejmostí a lze očekávat, že 
přinejmenším řada nositelů práv svůj sou-
hlas s užitím nedá.
Podle našeho názoru jsou možná pouze dvě 
řešení. Buď v Ústí nad Labem nebude stálá 
činohra, nebo bude mít mizernou umělec-
kou hodnotu. To vše za situace, kdy má „vel-
ké divadlo“ v měsíci dubnu 2014 na pořadu 
neuvěřitelný počet celých 2 (slovy dvou!) 
oper. Domníváme se však, že by náš pří-
spěvek měl končit pozitivně. My stále ještě 
věříme ve zdravý rozum těch, kteří o osudu 
divadla rozhodují.      

Mgr. František Nesvadba
předseda klubu zastupitelů ODS  

Zastupitelstva města Ústí nad Labem

Mgr. Radim F. Holeček
poslanec PČR, předseda OS ODS Ústí nad Labem

Stanovisko ODS ke krizi kolem Činoherního divadla

Zastupitelé ODS se obrátili na Minis-
terstvo vnitra s podnětem k výkonu 
dozoru nad samostatnou působností 
Statutárního města Ústí nad Labem.

Důvodem je podle nich jednání zastu-
pitelstva města dne 3. března 2014, kon-
krétně zpochybňují a napadají usnesení č. 
408/14 „Činoherní studio města Ústí nad 
Labem“ a usnesení 409/14 „Rezignace ná-
městkyně primátora a volba členů Rady“. 
Ve svém podání hovoří o aroganci moci 
a zdůrazňují, že demokratické principy 
výkonu samosprávy jsou současným čle-
nům vedení našeho města spíše na obtíž.
Tzv. demokratické principy výkonu sa-
mosprávy v podání ODS si za dvacet let 
jejich vlády nad městem pamatujeme 
velmi dobře: Správný byl jen ten jediný 
názor určený vládnoucí stranou, odpor 
nebyl trpěn a nepohodlní lidé a to včetně 
některých spolustraníků byli odstavováni. 
Řada excesů z hospodaření ODS se městu 
vrátila v podobě pokut nebo jiných sankcí 
ve výši desítek milionů korun za „demo-
kratická“ rozhodnutí.
Jednání zastupitelstva města proběhlo 
3. března v souladu se zákonem o obcích. 

Bod programu jednání lze předložit i úst-
ně, tj. písemný materiál vůbec nemusí být 
(přesto byl a k seznámení s ním byla od-
hlasována dostatečná přestávka 30 min.). 
Rezignovat na svou funkci  může uvol-
něný člen ZM kdykoliv, tj. i kdykoliv bě-
hem jednání. Jestliže v ten okamžik jiný 
zastupitel, v reakci na vzniklou situaci, 
navrhne nového kandidáta (aby post ne-
zůstal neobsazený), pak není důvod, aby 

se o tomto návrhu hlasovalo (protože to 
navrhl zastupitel, který má na to právo). 
Že nikdo z „opozičních“ zastupitelů nedal 
jiný návrh nebo protinávrh, to je jejich 
chyba, že tak neučinili. Možnost a prostor 
k tomu měli, ale nevyužili ho.

Josef Macík
předseda klubu zastupitelů ČSSD

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

Demokratické principy v podání ODS si pamatujeme dobře
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Rozsáhlý úklid se v uplynulých týdnech 
uskutečnil na řadě míst městského ob-
vodu Ústí nad Labem – Město.

Pracovní čety likvidovaly černé skládky na-
příklad v ulicích Střelecká a Žižkova, pro-
řezávaly křoviny a uklízely odpadky v okolí 
ulice V Zahrádkách a v ulici Jateční a také 
likvidovaly nepořádek po bezdomovcích. 
Na jednom z míst například bylo nutné 
zazdít vchod do sklepa, kde bezdomovci 
sídlili.
I když úklid stojí nemalé prostředky, na ně-
kterých lokalitách se musí v krátké době 
opakovat, protože se na nich brzo objeví 
další odpad. 

Úklid v obvodě Město

Patrové garáže pod Mariánskou skálou 
jsou po povodních v červnu 2013 opět 
v plném provozu.

Zákazníci mají možnost v centru města 
parkovat první 3 hodiny zdarma a každá 
další započatá hodina je za 5 Kč. Patrové 
garáže pod Mariánskou skálou disponují 

ještě volnými místy pro celoroční parková-
ní, které je střeženo 24 hodin. 

Ceny po odečtu možných slev:
rok  6 420 Kč
měsíc  630 Kč
¼ roku 1 796 Kč
½ roku  3 402 Kč

Parkování na placených parkovištích Měst-
ských služeb v Ústí nad Labem mají obča-
né možnost zaplatit formou SMS nebo přes 
aplikaci SEJF. Bližší informace jsou na we-
bových stránkách www.msul.cz, kde lze 
zdarma stáhnout aplikaci SEJF. 

Jak zaplatit prostřednictvím SMS?
•	 Aktivujte	si	službu	Premium	SMS
•	 Napište	 SMS	 ve	 formátu	MP	 xx	 (číslo	

parkoviště) Vase RZ doba parkovani - 
(příklad SMS: MP 01 1U46715 120)

•	 Odešlete	na	telefonní	číslo	90206
•	 Na	Váš	mobilní	telefon	přijde	potvrzo-

vací SMS s platností parkovného
•	 Prodloužení	 proveďte	 zasláním	 nové	

SMS ve stejném tvaru
•	 Prodloužení	je	potvrzeno	zpětnou	SMS	

na Váš mobil

Parkování v centru Ústí nad Labem

Nové označníky 
na zastávkách MHD

Novými označníky jsou postupně 
vybavovány zastávky MHD v cent-
ru města. Navrhli je pracovníci Do-
pravního podniku města Ústí nad 
Labem.

Nejdůležitějšími požadavky na nový 
typ zastávkového sloupku byly es-
tetika a odolnost. Sloupky přes den 
musí dobře sloužit tisícům cestujících, 
v noci pak odolávat útokům vandalů. 
Nový označník má oproti původnímu 
typu zhruba třetinovou cenu.
Hlavním znakem nového typu označ-
níku je robustnost a také jeho barevné 
provedení. Zaručuje jednak to, že kdo 
hledá zastávku, určitě ji nepřehlédne, 
a navíc i to, že by se označník neměl 
dát poškodit tak jednoduše, jako ty 
stávající. Pro delší životnost konstruk-
ce je povrch označníku upraven práš-
kovým plastem, pro snížení nákladů 
na provoz byly pro osvětlení zvoleny 
LED pásky.
Letos by se mezi zastávkami od Míro-
vého náměstí po Divadlo měly objevit 
čtyři nové označníky. Nový typ označ-
níku byl původně vyvinut pro centrum 
města, do budoucna se počítá s tím, že 
se objeví i na jiných frekventovaných 
místech.

Fórum občanů neštěmické-
ho městského obvodu se 
uskuteční ve středu 4. června 

od 17:00 v  Základní škole Anežky České 
v Krásném Březně.

Obyvatelé obvodu budou mít možnost hovo-
řit s představiteli radnice a magistrátu o pro-
blémech, které je trápí a o kterých se domní-
vají, že by se měly přednostně řešit. Diskuze 
bude probíhat v tematických oblastech: ži-

votní prostředí, doprava, rozvoj území, sport 
a kultura, úřad a občan a volný čas bydlení. 
Po skončení debaty bude účastníky akce vy-
bráno 10 nejvíce problematických témat. 
Akce se koná v rámci Projektu Zdravé 
město Ústí nad Labem. Během dopro-
vodného programu bude pro účastníky 
nachystáno drobné občerstvení a losování 
o ceny. Každý účastník si bude moci také 
od odborníků z VZP nechat zkontrolovat 
krevní tlak a BMI.  

Setkání s obyvateli Neštěmic
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Tajenku příští křížovky odešlete do 26. května 2014 na adresu:  
Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 400 01 

Ústí nad Labem a označte nápisem KŘÍŽOVKA.
Tři vylosovaní luštitelé obdrží propagační předměty  

města Ústí nad Labem. Správná tajenka z minulého vydání  
Městských novin zněla: Veselé Velikonoce přeje magistrát města Ústí 

nad Labem. Z úspěšných luštitelů byli vylosováni: Jiří Černocký, 
Zdena Bergerová, L. Mašková, všichni z Ústí nad Labem. 

Převzetí výhry mohou domluvit na tel: 475 271 830.

Vydává statutární město Ústí nad Labem,  
Velká Hradební 2336/8,  
400 01 Ústí nad Labem.
Neprodejný informační občasník pro 
veřejnost, ev. číslo MK ČR E 10245
Náklad 45 000 ks.  
Inzerce: tel. 475 271 830
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Týmy sportovců ze středních škol Ústec-
kého kraje se v úterý 15. dubna utkaly 
na trati 18. ročníku Juniorského mara-
tonu v centru Ústí nad Labem. 

Závod odstartoval primátor Vít Mandík: 
„Těší nás zájem i o juniorský maraton, který 
je příležitostí pro mladé sportovce. Přeji jim, 
ať je aktivní zájem o sport provází co nejdé-
le,“ uvedl primátor Vít Mandík
Juniorskou variantu klasického maratonu 
běží desetičlenné štafety, letos se přihlásili 
běžci z 11 středních škol z celého Ústeckého 
kraje. Semifinálová kola se konala v dubnu 

v krajích. Nejlepší týmy postoupí do finá-
le, které se koná 11. května 2014 v rámci 
Volkswagen Maratonu Praha. Studenti tak 
dostanou možnost startovat po boku nej-
lepších vytrvalců světa.
Juniorský maraton je v Ústí nad La-
bem předehrou 4. ročníku Ústeckého 
½Maratonu, který se uskuteční v neděli 
14. září. Letos se stane součástí Ústeckého 
běžeckého festivalu.

S cyklobusem do Krušných hor
Pro své letošní vyjížďky do Krušných 
hor mohou cyklisté opět využít dvě 
linky cyklobusu, které z centra Ústí nad 
Labem vypravuje Dopravní podnik 
města Ústí nad Labem.

Linka č. 20 pojede ze zastávky Divadlo, 
přes Chlumec a Zadní Telnici do Adol-
fova a Krásného Lesa, linka č. 21 ze za-
stávky Divadlo přes Chlumec a Nakléřov 
do Tisé.
V minulém roce ústecké cyklobusy pře-
pravily 2 984 cestujících a 2 347 jízdních 
kol, což je oproti roku 2012 nárůst o nece-
lá 4 procenta u cestujících a o 10 procent 
u jízdních kol. „Počet přepravených osob 
a jízdních kol vzrůstá už od roku 2011. Je 
tedy vidět, že cyklobusy své místo v Ústí nad 
Labem rozhodně mají,“ doplnil Milan Šlej-
tr, náměstek výkonného ředitele DPMÚL 
pro dopravu. 

Letos budou obě linky v provozu až do 26. říj-
na. Pojedou vždy o víkendech, o letních 
prázdninách pak také každou středu, a to ze 
zastávky Divadlo umístěné v podloubí Kraj-
ského ředitelství Policie ČR.
Bližší informace o provozu naleznou zá-
jemci na www.dpmul.cz.

Chance 3x3 Tour 2014, nejvyšší čes-
ká soutěž v basketbalu 3x3 míří opět 
do Ústí nad Labem. 

Nejnovější basketbalová disciplína se 
po roce vrací do severočeské metropole. 
Ústí nad Labem má letos tu čest celý šes-
tidílný seriál turnajů otevírat. Sportovní 
areál Na Větruši bude prvním místem, kde 
24. května odstartují nejlepší basketbalisté 
a basketbalistky 3x3 boje o body do žebříč-
ku Chance 3x3 Tour 2014, ale také o prize 
money, které činí pro vítěze 5 000 Kč, pro 
druhý tým 3 000 Kč a pro třetí 1 000 Kč. 
Chybět samozřejmě nebudou ani indivi-
duální soutěže.
Basketbal 3x3 si získává stále větší divác-
kou základnu, kterou láká na atraktivní, 
rychlou a kontaktní hru. Intenzitou a rych-
lostí v mnoha případech předčí i klasický 
„pětkový“ basketbal.
Registrace na ústecký turnaj Chance 3x3 
Tour 2014 probíhá do 21. května na webu 
3x3planet.com. Více informací k basketba-
lu 3x3 najdete na webu 3x3.cbf.cz.

Přijďte 24. května:  Chance 3×3 Tour 2014 

18. ročník Juniorského maratonu




