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MĚSTSKÉ NOVINY
Informační list pro občany města Ústí nad Labem č. 79 | červen 2015

Město Ústí nad Labem zajišťuje komu-
nální služby prostřednictvím externí 
firmy. Na konci letošního roku po deseti 
letech končí více než miliardová měst-
ská smlouva se společností AVE Ústí nad 
Labem (původně s  Technickými služba-
mi města Ústí nad Labem, které město 
v roce 2006 prodalo).
Magistrát proto připravuje výběrové 
řízení, v němž bude vybrána společnost, 
která nám bude tyto služby poskytovat 
od roku 2016 do konce roku 2023, tedy 
osm let.
Podle předběžných informací zveřejně-
ných koncem května bude zakázka roz-
dělena na  čtyři samostatné části: letní 
a zimní údržba komunikací (předpoklá-
daná hodnota 269 450 000 Kč bez DPH), 
úklidové služby (38 250 000 Kč bez DPH), 
odpadové hospodářství – směsný komu-
nální odpad (331 500 000 Kč bez DPH) 
a  odpadové hospodářství – tříděný ko-
munální odpad, sběrné dvory a  doplň-
kové činnosti odpadového hospodářství 
(187 663 000 Kč bez DPH).
Celkem se tedy předpokládá, že bě-
hem osmi let půjde o  služby za  více 
než 826 milionů Kč bez daně z přidané 
hodnoty. Město hodlá k  zadání ve-
řejné zakázky využít otevřeného řízení 
ve  smyslu § 27 zákona o  zadávání ve-
řejných zakázek. Podporu městu posky-
tuje advokátní kancelář Rowan Legal.

Souboj o sto milionů 
ročně

David Daduč

Přečtěte si:
Budeme mít partnerské město 
v Číně?

Střekov: Občané řekli, co je trápí. 
Hlasujte i vy!

Neštěmice: Z bývalé ubytovny 
bytový dům pro seniory

Opozice: A zas ten Činoherák

Co jste možná nevěděli o Miladě

Lemurům se nový výběh zamlouvá

Pěkné vysvědčení  
a ještě hezčí prázdniny!
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AKTUALITY

Připomínáme 

Poplatek za komunální odpad je 
třeba zaplatit do 30. června

Povinnost zaplatit poplatek za  komu
nální odpad se vztahuje na  všechny 
občany s  trvalým pobytem na  území 
města Ústí nad Labem.

Výjimka se týká dětí do věku tří let. 
Výše poplatku je 500 Kč na  1 ob-

čana a  rok. Poplatek je možné uhradit 
na  bankovní účet č. 882833329/0800 
nebo v  hotovosti v  pokladně inkasní-
ho oddělení Magistrátu města Ústí 
nad Labem. Poplatek je možné zaplatit 
i prostřednictvím SIPO.
Pokud je poplatek hrazen za  více osob 
(například za  rodinné příslušníky), 
je nutné doručit na  inkasní oddělení 

Magistrátu města Ústí nad Labem 
vyplněné a  podepsané „Oznámení 
společného zástupce“. Pokud jste toto 
oznámení po  1. 1. 2011 inkasnímu od-
dělení předali a nechcete nahlásit žádné 

změny, není nutné vyplňovat formulář 
znova. 
Není-li poplatek zaplacen do  30. 6. 
běžného roku, bude zvýšen až na trojná-
sobek. Stanovuje to obecně závazná vy-
hláška č. 5/2012, účinná od  1. 1. 2013, 
která pravidla výběru poplatku za  ko-
munální odpad určuje.
Občané mohou poplatek uhradit přímo 
v  pokladně inkasního oddělení (bu-
dova Magistrátu města Ústí nad Labem, 
vchod z  Lidického náměstí, 2. patro). 
Zde je možné využít i  možnost 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

Romana Macová, 
tisková mluvčí města Ústí nad Labem

Ilustrační foto: Jitka Stuchlíková

Čtenáři se ptají

Vážení, 
chtěl bych vědět, kdy budou zaslány dotace 
oddílům, které odevzdaly kupóny (listopad 
2014) na  sportovní činnost (kopaná), 
konkrétně oddíl Český Lev Neštěmice. 
Důvodem dotazu je, že v  červnu se mají 
zaplatit přihlášky do  soutěží i  za  nově 
registrovanou mládež na základě „měsíce 
náboru“, který proběhl v Neštěmicích dne 
12. 5. a  zúčastnilo se jej 110 dětí ze ZŠ 
v  Neštěmicích. Dotace zatím nepřišly ani 
od vás, ani od FAČRu. Děkuji za odpověď.

S pozdravem Jiří John

Dobrý den,
žádosti o  dotace v  rámci dotačního 
titulu „Dlouhodobá činnost organizace, 
členská základna do  18 let – šeky“ 
byly projednány a  schváleny Radou 

města Ústí nad Labem dne 18. 3. 2015 
usnesením č. 278/15. 
Žádosti převyšující částku 50  000  Kč 
musí být projednány a  schváleny 
Zastupitelstvem města Ústí nad Labem. 
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem 
projednalo a  schválilo tyto žádosti dne 
22. 4. 2015 usnesením č. 75/15.
Fotbalovému klubu FK Český Lev Ne-
štěmice byla schválena částka poskytnutí 
dotace ve výši 244 800 Kč.
Do konce měsíce května 2015 byly klu-

by vyzvány k  předložení dokladů po-
třebných k uzavření smlouvy.
V současné době se smlouvy vyhotovují 
a prochází kontrolou a podpisovým ko-
lečkem. Poté budou příjemci dotace vy-
zváni k podpisu smlouvy. Po konečném 
podpisu příjemcem budou finanční 
prostředky do 10 dnů poukázány na účet 
příjemce.

Ing. Radka Jakoubková, 
Odbor školství, kultury, sportu 
a sociálních služeb magistrátu

Výherci soutěže

Nejvíce návštěvníků přilákala 
ústecká Zoo 

Letos proběhl již pátý ročník akce „Za
hájení turistické sezóny“, která trvala 
od  21.  března do  1.  května. Zájemci 
mohli navštívit sedmadvacet cílů a do
provodných akcí. 

Zahájení turistické sezóny se zú-
častnilo téměř 9  000 návštěvníků. 

Do  slosování o  ceny byli zařazeni ti, 
kteří navštívili alespoň 3 cíle či turis-
tické akce a  odevzdali slosovací for-

mulář. Pro výherce byly připraveny 
dárkové balíčky s  publikacemi o  na-
šem městě a  volné vstupenky do  tu-
ristických objektů v  Ústí nad Labem 
a  okolí. Vstupenky věnovaly Městské 
služby města Ústí nad Labem, Muzeum 
města Ústí nad Labem, Zoologická za-
hrada Ústí nad Labem, Muzeum civilní 
obrany, zámek Velké Březno, Soubor 
lidové architektury Zubrnice, Národní 
památkový ústav – územní odborné 
pracoviště v Ústí nad Labem, zámek Tr-
mice a Severočeské divadlo. 

Vylosovaní výherci: Jana Kolářová, 
Alena Kšádová, Dana Berková, Werner 
Wild, Daniel Komínek, Anna Šindelá-

řová, Vladislav Kozák, Helga Farcala-
sová, Ingrid Kautská, Václav Cimbura, 
František Šlapák, Rudolf Motyčka, Mo-
nika Komínková, Hana Herzogová.

 Ing. Hana Slawischová, 
oddělení cestovního ruchu magistrátu

                                 
     
P.S.: Ceny výherci obdrželi v  Infor-
mačním centru města Ústí nad Labem 
na Mírovém náměstí. V průběhu toho-
to setkání bylo tlumočeno i poděkování 
Jaroslavu Krobovi, který pětadvacet let 
organizoval pochod Ústecká 50, jenž je 
tradiční součástí akce Zahájení turis-
tické sezóny. 

Foto: archiv
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PARTNERSTVÍ

Budeme mít partnerské město v Číně?
Bc.  Martin Mata, MBA, náměstek 
primátora pro finance, se na  základě 
pozvání Asociace guvernérů provin
cií Čínské lidové republiky zúčastnil 
Mezinárodního ekonomického a  ob
chodního fóra. Hostila ho provincie 
Hebei a město Langfang. 

ExpozicE České republiky na mezinárodním 
veletrhu ve městě Langfang

provincie Hebei se hlásí ke spolupráci 
s regiony zemí střední Evropy

Langfang naleznete 
pod Pekingem

Martin Mata 
na jednání 
Mezinárodního 
ekonomického 
a obchodního 
fóra, který 
hostila 
provincie 
Hebei 

zázEMí veletrhu

Je naše představa o Číně hodně vzdálená 
skutečnosti?
V  mnoha ohledech ano. Čína zazna-
menala za posledních osm let obrovský 
růst. Vypovídá o  tom její HDP i  její 
ekonomické vazby. Například Šanghaj, 
kterou jsem navštívil soukromě, je met-
ropole, kterou dnes mohou Číně závidět 
i  USA. Nejenom v  Šanghaji a  Pekingu, 
ale i v dalších městech se řada čínských 
staveb pyšní prestižním architekto-
nickým oceněním. 

Vyhlédl jsi v  Číně pro Ústí nad Labem 
partnerské město?

Mohlo by se jím stát město Xingtai. Je 
nepoměrně větší než Ústí nad Labem, 
žije v  něm sedm milionů obyvatel, ale 
svým charakterem se podobá Ústecké-
mu kraji. Rovněž je v něm uhelný prů-
mysl, také je tam průmysl chemický. 

Pokud se partnerství našeho a čínského 
měs ta stane skutečností, čeho se bude 
týkat?
Velký zájem byl o  vzájemnou výměnu 
studentů, o  navázání spolupráce mezi 
univerzitami a  přípravu prvních stáží. 
Konzultovali jsme pochopitelně i spolu-
práci obchodní. Ve  městě Xingtai je již 
zmíněný chemický a  sklářský průmy-
sl, vyrábějí se tam ale i  solární panely, 
anebo krmivo pro psy, jež je vyváženo 
do  řady zemí světa. Vedle toho tam 
vznikají elektroautomobily a  dokonce 
i  elektrobusy. S  reprezentantem města 
Xingtai jsme si podali ruku na  to, že 

připravíme memorandum o  vzájemné 
spolupráci. Zakotvíme do  něj, v  čem 
chceme spolupracovat a  jak se budeme 
setkávat. V naší delegaci, která provincii 
Hebei a město Langfang navštívila, bylo 
sto dvacet zastupitelů českých a morav-
ských krajů a  měst. Při jednání s  před-
staviteli Asociace guvernérů provincií 
Čínské lidové republiky zazněla důležitá 
myšlenka: spolupráce mezi státy je jedna 
věc, teď je také nutné navázat kontakty 
na úrovni krajů a měst. Čeští organizá-
toři této cesty a  čínští hostitelé nám 
dali příležitost, abychom se jako repre-
zentanti krajů a měst potkali a poznali. 
Další setkání je naplánováno na  letošní 
podzim do Prahy a já věřím, že ve spolu-
práci postoupíme o krok dál.

ve spolupráci s Martinem Matou 
připravila Jitka Stuchlíková

 foto: Martin Mata
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MO NESTĚMICE

Pomocnou ruku nabízejí školy

Obyvatelé Krásného Března se obáva
jí, co bude s bývalou ubytovnou v ulici 
Čelakovského. Městský obvod Neště
mice by zde rád viděl bytový dům pro 
seniory.

Na  úvod bych ráda zmínila jeden 
nelichotivý fakt, který v  nega-

tivním slova smyslu dopadá na  celou 
naši společnost. Bohužel, postoj sou-
časné společnosti ke  stáří a  starším li-
dem je spíše negativní. Toto není mým 
subjektivním dojmem, nýbrž výsledkem 
odborných analýz a sociologických prů-
zkumů. 

Dvě mouchy jednou ranou

Je nutné, abychom se kvalitou mezigene-
račních vztahů zabývali, neboť v dnešní 
době médií a sociálních sítí se může tato 
propast čím dál tím více prohlubovat. 
Proto je na místě, aby právě město k této 
problematice přistoupilo zodpovědně 
a  využilo jedinečné možnosti aktivní 
spolupráce studentů Střední průmyslové 
školy stavební a  Střední odborné školy 
stavební a  technické Ústí nad Labem, 
Střední školy obchodu, řemesel a služeb 
Ústí nad Labem a Základní školy a Zá-
kladní umělecké školy Husova se se-
niory.
Jistě všichni vědí, že ubytovna v Čela-
kovského ulici v  Krásném Březně byla 
do  doby jejího uzavření obrovským 
problémem, který přispěl k sociální de-
strukci této lokality. Sama ubytovna byla 
neslučitelným elementem s  prostředím, 

které by bylo vhodné pro výchovu dětí 
a mládeže. Žáci, ale i personál všech tří 
škol, byli obyvateli zmiňované ubytovny 
napadání nejen verbálně, ale i  fyzicky. 
Nemluvě o  poškozování majetku uve-
dených škol. To vše mělo negativní do-
pad na  samotný nábor žáků na  obory, 
které jsou již několik let nejžádanějšími, 
a to vzhledem k požadavkům trhu práce. 
Ve  spolupráci s  PhDr.  Mgr.  Vítěz-
slavem Šteflem, Ph.D., ředitelem Střední 
průmyslové školy stavební a  Střední 
odborné školy stavební a technické jsme 
dospěli k  závěru, že pokud by z  bývalé 
ubytovny Čelakovského vznikl bytový 

dům pro seniory, takzvaně by se „zabily 
dvě mouchy jednou ranou“.

Rekonstrukce laciněji

Nejen, že populace stárne, v  současné 
době je pětina obyvatel města star-
ší 55  let, ale také by měla žít v dobrém 
prostředí, které si po  celoživotně odve-
dené práci zaslouží. Na  druhou stranu, 
mládež by měla na stáří pohlížet s úctou 
a napomáhat našim seniorům v běžném 
životě. To vše lze navzájem propojit 
právě na tomto příkladu. 
Statutární město Ústí nad Labem je 
vlastníkem budovy bývalé ubytovny Če-
lakovského a v tomto roce na tento dům 
ze svého rozpočtu vyčlenilo 12 milionů 
korun na její rekonstrukci. Střední prů-
myslová škola a  odborná nabízí městu 
pomoc. Škola nabízí – v rámci svého od-
borného výcviku – podílet se na opravě 
objektu a  jeho vnitřních částí (škola 
provozuje využitelné obory zedník, 
zednické práce, tesař, truhlář, instalatér, 
elektrikář, malíř, obráběč kovů, strojní 
mechanik). Do práce by se mohli zapojit 
i jednotliví vyučující, mezi nimiž jsou ar-
chitekti. Město by tudíž nemuselo na ná-
kladnou rekonstrukci přispívat v  plné 
výši a takto ušetřené finanční prostředky 
investovat jinde. 

Jídelna i kulturní vyžití

Dále by senioři mohli využít kapacity 
školní jídelny a stravovat se zde. V přípa-

dě realizace této myšlenky může 
škola obchodu, řemesel a služeb 
nabídnout v  rámci odborného 
výcviku zajištění části chodu 
případného domu pro seniory.
V  neposlední řadě nelze opo-
menout Základní školu a  Zá-
kladní uměleckou školu, která 
by mohla zde žijícím seniorům 
zajistit kulturní vyžití. Děti by se 
s  našimi seniory měly setkávat, 
alespoň na této úrovni.
Doufám, že se nám společnými 
silami podaří tento návrh pro-
sadit a  realizovat. Bývalá uby-
tovna se totiž nachází přímo 
mezi všemi třemi školami, které 
jsem zmiňovala. Občané naše-
ho města, zejména územní části 
Krásné Březno, jistě tento návrh 
přivítají!

Yveta Tomková, 
starostka MO Neštěmice

STaRoSTKa Yveta Tomková
 Foto: Jitka Stuchlíková

pRoMĚna čeká bývalou ubytovnu v Krásném 
Březně Foto: Jitka Stuchlíková
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MO STŘEKOV

Na Labské stezce bylo živo
stezka. Na  Labské stezce v  Ústí nad 
Labem účastníky mezinárodní cyklojíz-
dy přivítalo a  pozdravilo vedení Měst-
ského obvodu Střekov. 
Na  konci května si střekovský sta-
rosta Ing.  Miroslav Štráchal udělal 
čas i  na  cyklistické mládí. Střekovský 
městský obvod se totiž – společně se 

Skupina německých a  českých cyklis-
tů v  květnu odstartovala od  radnice 

v Drážďanech, aby se vydala přes Děčín 
do  Prahy a  propagovala Sluneční trasu. 
Sluneční trasa je součástí sítě evrop-
ských dálkových cyklotras „EuroVelo“. 
Má číslo 7 a u nás (a u našich německých 
sousedů) je její páteří právě Labská 

ZŠ Karla IV. – podílel na  závodech, 
v  nichž si na  cyklostezce změřily síly 
desetičlenné smíšené týmy pátých tříd. 
Prvenství si odnesla Základní škola 
a  Mateřská škola Jitřní, druhou příč-
ku obsadila ZŠ a  MŠ Nová, na  třetím 
místě se umístilo družstvo ZŠ Karla IV. 
Blahopřejeme!

•  Kumulace sociálně slabých občanů: ul. Purkyňova, Truhlá-
řova, Dobrovského, Žukovova a Kořenského

•  Řešení otázky využití objektu Vrbenského lázní 

•  Zápach ze „Setuzy“ a čističky odpadních vod 

•  Záchrana Činoherního studia (zachování tradice)

•  Vznik Centra pro maminky 

•  Vybudování Domova pro seniory 

•  Nedostatek sportovních hřišť

•  Zřízení Domu s byty zvláštního určení (bývalé DPS)

•  Nedostupnost MHD v oblasti Žukovovy ulice 

•  Opravy chodníků v ul. Jeseninova, Truhlářova

•  Špatná údržba zeleně a neudržované volné pozemky

•  Nebezpečné podjezdy ke koupališti

•  Objekt Penzionu Zámeček – záměr?

Zakroužkujte 2 náměty, které považujete za nejaktuálnější. 
Odevzdejte, prosím, do  30. 6. 2015 do  schránek ozna-
čených „ANKETA – Fórum Zdravého obvodu Střekov“. 
Schránky jsou umístěné v Informačním středisku města Ústí 
nad Labem, na vrátnici Magistrátu města Ústí nad Labem 
a na úřadu MO Střekov. Vyplněný dotazník, který je k dis-
pozici také na www.usti-nad-labem.cz a www.strekov.cz, 
můžete poslat i  e-mailem na  adresu hana.slawischova@
mag-ul.cz. Děkujeme.

                                           stránku připravila Jitka Stuchlíková

Občané řekli, co je trápí. Hlasujte i vy!
Připravené židle zájmu nestačily, další 

museli dobrovolníci snášet z  balkó-
nu. Na setkání vedení střekovské radnice 
s obyvateli dorazila více jak stovka lidí. 
I  Dana Diváková, zástupkyně Národní 
sítě zdravých měst, spolupořadatele této 
akce, složila zájmu střekovských občanů 
o dění ve svém obvodu poklonu. 
Účastníci fóra se přítomným komu-
nálním politikům a  úředníkům vybra-

ných odborů ústeckého magistrátu svě-
řili s tím, co je trápí v oblasti životního 
prostředí, v  dopravě, v  sociální oblasti, 
v bezpečnosti. Nevynechali ani školství, 
sport, kulturu, volný čas a nastínili i své 
představy o dalším rozvoji Střekova. Ze 
setkání vyplynulo čtrnáct nejpalčivějších 
témat. Do řešení kterého z nich se pustit 
okamžitě? Pomozte politikům roz-
hodnout. Stačí, když vyplníte tuto anketu:

MEzináRoDní cyklojízda
Foto: archiv

cYKLozáVoDY školáků
Foto: archiv

zDRaVÝ obvod Střekov
Foto: Jitka Stuchlíková

ANKETA – Fórum Zdravého obvodu Střekov
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MO SEVERNÍ TERASA

Během měsíce května jsme se se 
starostou Pavlem Dufkem účastni-

li setkání s  občany Severní Terasy. 
Přijali jsme pozvání k  účasti schůzí 
společenství a  vlastníků bytů z  ulic 
Pod Parkem, Kmochova, Poláčkova, 
Brandtova a  dalších. S  občany jsme 
diskutovali především o  nedostatku 
parkovacích míst, o bezpečnosti v uli-
cích, čistotě, havarijním stavu chodní-
ků a schodišť, o přemnožení divokých 
prasat nebo o  nadměrném výskytu 
psích exkre mentů.

V  souvislosti s  opakovanými 
stížnostmi proběhla v  květnu opět 

kontrola Městské policie, která se zamě-
řila na  pořádek v  ulicích a  na  majitele 
psů (zda jsou jejich mazlíčci očipovaní 
a  neběhají bez vodítka). Připojili jsme 
se k  preventivní akci v  rámci projektu 
Zdravé město a  místní Agenda 21 pod 
názvem „Čisté Ústí se sáčky“. Na vytipo-
vaných místech v obvodu zástupci města 
a městského obvodu doprovázeni měst-
skými policisty dohlíželi na to, zda ma-
jitelé psů uklízejí exkrementy po  svých 
miláčcích. Vzorní páníčci obdrželi prak-
tický dárek v podobě zásobníku se sáčky 
na  psí exkrementy, v  opačném případě 
byli poučeni o správném postupu. 

Pokračuje příprava výstavby parkoviš
tě v  ulici Stavbařů. V  současné době 

běží výběrové zřízení na  zhotovitele 
 (pod robnosti na  www.severniterasa.cz). 
Zároveň se připravují projekty a projek
tová dokumentace na další parkovací 
místa v  Doběticích. Nedostatek par-
kovacích míst je dlouhodobým problé-
mem, sídliště bylo vyprojektováno 

a postaveno přibližně před čtyřiceti lety 
a v  té době se nepočítalo se skokovým 
nárůstem počtu aut v  domácnostech 
v pozdějších letech.

Během května a  června dojde ve  vy-
braných a  nejvíce zatížených ulicích 

k novému dopravnímu značení – podél 
popelnicových stání přibydou žluté čáry, 
což umožní popelářům vykonávat svou 
práci. Kvůli špatně parkujícím autům 
a  nerespektování popelnicového stání 
často popeláři nemohli vyvážet odpad. 
V  některých případech se snažili přijet 
opakovaně, ale často ani tak neuspěli. 
Místní obyvatelé si pak právem stěžují 
na přeplněné a zapáchající popelnice. 

Na  Městském úřadu Severní Terasy 
proběhlo 29. 5. slavnostní pře

dávání maturitních vysvědčení studen-
tům Gymnázia a Střední odborné školy 
dr.  Václava Šmejkala z  ulice Stavbařů. 
Všem absolventům přejeme úspěšné 
a  šťastné vykročení do  nové životní 
etapy. V  mateřských školkách (MŠ Vě-

trná, MŠ Stříbrníky a MŠ Dobětice) zá-
roveň probíhá slavnostní loučení s dět-
mi, které 1. září nastoupí do prvních tříd 
základních škol. Předškoláků je v celém 
obvodě Severní Terasy 196 a bude to pro 
ně velká změna. Přejeme jim hodně 
štěstí, spoustu nových kamarádů 
a milé učitele.

Městský úřad Severní Terasy 
na  svých webových stránkách 

pravidelně informuje občany o  dění 
v  obvodu. Pamatuje také na  seniory 
a cizince. Senioři mají k dispozici změnu 
velikosti stránek, možnost zvětšení textu 
i obrázků pro jednodušší čtení a prohlí-
žení. Pro cizince je v programu překla-
dač. 

Těší nás, že s  přicházejícím jarem 
nejen krásně rozkvetl Centrální 

park, ale také ožil různými akcemi 
pořádanými pro občany celého města. 
Ve  dnech 4.–6. června zde proběhl již 
49.  ročník PORTA 2015 – soutěžní 
festival trampských a folkových písniček. 

O  víkendu 13.–14.  červ-
na se tady uskutečnilo 
tradiční klání závodu 
koloběžek. A  v  neděli 
21.   června park u  pří-
ležitosti mezinárodního 
Dne jógy v  odpoledních 
hodinách přivítá zájem
ce o cvičení jógy pod ši-
rým nebem nebo jen ty, 
kteří se budou chtít s jó-
gou seznámit. 

Mgr. Renata Zrníková, 
místostarostka MO 

Severní Terasa

TERaSa zažila Portu. K hostitelům patřili i místostarostka Rena-
ta Zrníková a starosta Pavel Dufek.  Foto: JItka Stuchlíková

MaTURanTi dostali vysvědčení na radnici.
 Foto: Renata Zrníková

KonTRoLa pejskařů
 Foto: archiv

Účet za květen: setkání s občany, kontrola 
čistoty, příprava parkoviště
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MO ÚSTÍ NAD LABEM

Děti dostaly dárek – nové hřiště 
s  lokomotivou, vagóny i  nádražním 
domkem. Nadělily jim ho ústecká fir
ma Granette a  Starorežná Distilleries 
a.s. a centrální městský obvod.

Dětské hřiště v  Hornické ulici 
je po  terénních úpravách větší 

a oplocené. Zemní práce přišly MO Ústí 
nad Labem – město na  52 tisíc korun. 
Za  nový písek, nový plot a  nové lavič-
ky obvod vydal dalších sto tisíc korun. 
Moderní herní prvky, které potěší jak 
malé milovníky mašinek, tak dětské vy-
znavače houpadel, šplhadel a klouzaček, 
pořídila firma Granette a  Starorežná 
Distilleries a.s.. Zaplatila za ně 432 tisíc 
korun a  darovala je centrálnímu měst-
skému obvodu. Je to již druhé dětské 
hřiště, které se ústecká firma rozhodla 
zrenovovat. Respektovala přitom před-
stavy samotných dětí. Přesněji školáka 
Jiříka Čalouna, který namaloval několik 
skic, jak by hřiště mohlo vypadat. Proč 
Granette a  Starorežná Distilleries a.s. 
investuje nemalé finanční prostředky 
právě do  dětských hřišť? „V  rámci so-
ciální odpovědnosti naše firma zvolila 

dva pilíře. Prvním je podpora sportu 
a  zejména HC Slovan Ústí nad Labem, 
druhým obnova dětských hřišť v  jednot-
livých městských obvodech,“ vysvětluje 
Pavel Kadlec, ředitel Granette a  Staro-
režná Distilleries a.s. Firmě se sluší po-

děkovat. A ze strany vedení statutárního 
města Ústí nad Labem splnit její přání 
– pozvat představitele Granette a Staro-
režná Distilleries a.s. a dalších sociálně 
odpovědných firem na diskusní setkání 
o další spolupráci.

MO Ústí nad Labem-město zve na své první Městské slavnosti
Premiéru budou mít 11. července 
v  Městských sadech a  nebudou 
na  nich chybět šermíři, šermířský 
tábor, dělostřelci, ohňová show, 
historické hry pro děti (kuše, luky, 
vrhání nožů) a  originální kapely. 
„První akcí, kterou jsme v  Měst-
ských sadech spolupořádali, byl 
Dětský den. Povedl se a  inspiroval 
nás. Městské slavnosti budou další, 
ale zdaleka ne poslední akcí, kterou 
letos v létě v Městských sadech při-
pravíme,“ říká Ing.  Kamil Hybner, 
starosta centrálního městského 
obvodu.

Nádraží Jiříkov vyrostlo v Hornické ulici

HŘiŠTĚ v Hornické potěší i milovníky mašinek
 Foto: Jitka Stuchlíková

DĚTSKÝ DEn v Ústí nad Labem
 Foto: archiv
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NASLOUCHAT OBČANŮM

Není betonová skruž jako skruž. Na
příklad jednu v Městských sadech ně
kteří odvážní nazývají fontánou. Jinou, 
která léta bezdůvodně hyzdila trávník 
u  parku v  ulici U  Pivovarské zahrady 
v  Krásném Březně, místní nazývali 
„konferenční stůl“. 

A to z jediného důvodu. Skruž pone-
chaná v  trávníku u  silnice v  těsné 

blízkosti ubytovny Freedom sloužila kli-
entům této ubytovny léta jako místo pro 
sedánky, pikniky, ale i  jako odpadkový 
koš na injekční stříkačky či použité dět-
ské pleny. Nezřídka, obzvláště v  letních 
měsících, u ní „tábořilo“ i několik rodin 
včetně malých dětí. Ty si pak ze silni-
ce dělaly hřiště na míčové hry a z okolí 
skládku. Ačkoli je v parku dětské hřiště, 
jejich rodiče je nechávali bez dozoru po-

„Konferenční stůl“ zmizel
bíhat po komunikaci. Kdokoli, kdo vjel, 
nebo vkročil do ulice, pak zapochyboval, 
zda je vůbec na  komunikaci, či na  ve-
řejném tábořišti splývajícím se skládkou. 
Obyvatelé, kteří procházeli po chodníku 
v blízkosti této skruže, byli nuceni se vy-
hýbat hloučkům pokřikujících (a leckdy 
dost vulgárně) klientů ubytovny a jejich 
přátelům, nebo plivancům a odpadkům. 
Po ránu byl park a okolí vzorně uklizen 
pracovníky VPP, avšak odpoledne se 
obrázek opakoval. Obrátila jsem se pro-
to na  radnici v  Neštěmicích s  žádos-
tí o  odstranění této skruže. V  měsíci 
květnu skruž zmizela. A s ní i diskutující 
osazenstvo. Jelikož k takovým dlouhým 
„konferencím“ je potřeba si někde 
sednout, vzali zavděk lavičkami v parku. 
Cestou na trolejbus se již místní nemusí 
vyhýbat pověstnému „konferenčnímu 

Nechci otravovat ani zdržovat laskavé
ho čtenáře, spíš trochu pošťouchnout 
k zamyšlení ctěného Ústečana. A požá
dat: budeteli mít chuť, napište mi!

Každá politická reprezentace dekla-
ruje, že chce nastavit určité jasné 

rámce, dle kterých bude příštích něko-
lik let financováno to, či ono. A  začnou 
se tlačit sportovci i  kulturní uskupení 
a  jedni argumentují tradicí, další novos-
tí a  mladým přístupem, jiní upozorňují 
na  to, že nejsou drazí, další vyzdvihují 
počet diváků či zájemců. A teď jak z toho?
Sportu nerozumím, proto se o něj nechci 
vůbec otírat, kultura mne zajímá, nikoli 
snad, že bych si osobovala právo o sobě 
prohlašovat, že jí rozumím. Pokouše-
la jsem se ale najít určitá kritéria pro 
rozhodování. A  protože jsem člověk, 
který nemá rád ničení starého pro vý-
stavbu nového, realizovaného jen proto, 
aby byl postaven pomník, jsem si řekla, 
že si vytipuji věci skutečně tradiční a lety 
prověřené. 

Tak se ptám
Tak tedy – Severočeské divadlo – velký 
oříšek! Na  straně jedné úžasná tradice 
stálého souboru, na  straně druhé na-
prosto nejasné budoucí financování ne-
šťastně zvolené společnosti s  ručením 
omezeným. 
Činoherní klub, Činoherák, Činoherní 

studio nebo jak se v minulosti tento či-
noherní soubor jmenoval – no když už 
jsme si ho vybojovali zpátky, tak by urči-
tě nebylo správné chybu opakovat. 
Porta – no a jsme u první „tradiční“ akce, 
kterou jsem už dlouho nenavštívila. Ano, 
v minulosti to bývaly pěkné akce, chodili 
jsme do letního kina a zpívali tam známí 
písničkáři. Musím se ale za sebe zeptat – 
skutečně ještě tenhle žánr táhne diváky 
a  posluchače natolik, že tradice má 
a musí být zachována? Omlouvám se už 
předem všem příznivcům a  fanouškům, 
ale avizovala jsem, že ne na všechno jsem 
schopna si vytvořit názor, tak se ptám. 
A co třeba jazz, taneční soutěže, sborový 
zpěv, Collegium Bohemicum a  další 
a  další? Které jsou tradičnější a  důleži-
tější? Ale nesmím být zkostnatělá a při-
jmout nové, leč už taky trochu tradiční, 
např. Barevná planeta, Forbína, kinema-
tograf bratrů Čadíků.
Anebo podporovat zcela nové trendy 
a zkoušet a zkoušet?

Naslouchat voličům
Za  mne bych samozřejmě byla 
spokojená, kdyby čisté a opravené ulice 
města byly plné korzujících spokojených 
občanů, poslouchajících hudbu, která se 
line příjemně k  jejich uším, když mají 
chuť, posedí v parku na lavičce, kde hraje 
divadélko pro děti nebo různé kapely, 
osvěží se lehkým občerstvením a pak na-

sednou do úžasně fungující, čisté a levné 
městské hromadné dopravy a  odje-
dou zpět do svých bydlišť. Večer se pak 
Ústečan odebere do  divadla, kde herci 
podávají špičkové výkony a  kritika se 
předhání v  jejich chvále. Ale vím, kolik 
se v tomhle městě postavilo „pomníků“, 
asi jen tuším, kolik se vymrhalo peněz 
zcela nekoncepčně a patrně vůbec netu-
ším, kolik jich prolétlo komínem pod 
označením vícenáklady, zvýšený rozpo-
čet, dodatečné výdaje. Proto se snažím 
být realista. 
A protože jsem kandidovala do zastupi-
telstva za  TOP 09 a  ve  svém programu 
akcentujeme naslouchání voličům, byla 
bych opravdu a upřímně ráda za názor. 
Už teď, ne až ve  volbách! Tak prosím 
o  vaše přání, postřehy, myšlenky. Ne
budu na  ně odpovídat, polemizovat 
o nich. Ale ráda se z nich poučím. Své 
příspěvky, nápady, postřehy mi, bude
teli mít chuť, pište na adresu redakce 
nebo na top09@tajchnerova.eu.

 JUDr. Ilona Tajchnerová, 
zastupitelka Ústí nad Labem za TOP 09 

stolu“. Někdo si řekne, taková maličkost, 
ale věřte, že místní ji přivítali. A právě ta-
kové maličkosti, které usnadní občanům 
soužití, mohou udělat velké změny. Není 
potřeba vyhazovat statisíce a  přemýšlet 
jen nad velkými projekty. Někdy stačí 
naslouchat občanům a za pár korun vy-
řešit problém, který je tíží. Za mne dobrý 
počin a dík. 

Mgr. Lenka Jaremová, 
UFO (Ústecké Fórum Občanů)

…a zas ty koncepce!

Foto: archiv Lenky Jaremové

Foto: archiv
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NÁZORY OPOZICE

Je šest měsíců po volbách a „hlavní taháky“ PRO!ÚSTÍ,  tedy úplný zákaz hazardu 
a záchrana „Činoheráku“ se nedějí. Hazard ale asi není tak akutní jako situace a ře
šení ohledně činoherní kultury v našem městě, kdy navíc hrozí její úplné zničení 
od lidí, kteří se hlásili k její záchraně. 

Jedním ze základních témat  loňských 
komunálních voleb byla svobodná 

a  transparentně financovaná kultura 
a  dále podpora sportu a  sportovních 
klubů. Vnímám, že se vedení města ni-
jak zásadně neposunulo ve víceleté kon-
cepci kultury, sportu a otevřeného gran-
tového financování minimálně pro roky 
2016–2020. Do  této koncepce je třeba 
zahrnout i  provoz a  údržbu sportovišť, 
ale i dalších budov. 
Mám pocit, že město Ústí nad Labem 
se snaží vymyslet nějakou svoji vlastní 
unikátní cestu. Já osobně bych se inspi-
roval v dalších městech, kde již mají kul-
turní a sportovní koncepce lety prověřené 
a v souladu s právním řádem ČR a pod-
mínkami EU. Je nutné vytipovat ty nejlepší 
koncepce financování a ty podrobit veřejné 
a odborné diskusi a k nějakému modelu se 
po právní a ekonomické analýze přiklonit. 
Město Ústí, ale i  jiná města spoluvlastní 
třeba fotbalový klub, podporují sport mlá-
deže, ale i  dospělých, vlastní a  provozují 
sportoviště nebo třeba budovu divadla. 

Tento model není nic výjimečného. Jsou 
města, kde mají systém v souladu se záko-
nem, podmínkami pro veřejnou podporu 
a  mají nastavené průhledné financování 
sportovišť, marketingovou strategii města 
a specifikovaná kritéria pro podporu. 
Preferuji jasnou funkční strategii podpo-
ry, která nerozmělní prostředky, ale i úsilí 
mezi desítky subjektů a akcí. Město musí 
určit jasný směr a  cíl a  mít relevantní 
partnery. Jinak rozdrobíme prostředky 
a aktivitu a sklouzneme zase do průmě-
ru, kdy budeme mít v podstatě všechno, 
ale pořádně nic, co by v dobrém prezen-
tovalo naše město navenek. Plzeň je Ev-
ropské město kultury, Ostrava je barevná 
a pozitivně prezentuje svoji průmyslovou 
minulost… Spoluobčané, jaké bude Ústí?
Jsem velmi smutný z  toho, že činohra 
v  Ústí nemá, přes předvolební prokla-
mace, jasné financování ani pro rok 
2015, natož období následující. Navrhli 
jsme usnesení zavazující vedení města 
předložit koncepci v  červnu 2015 za-
stupitelům. Většinovou podporu jsme 

ale nezískali. Vzhledem k legislativnímu 
a  formálnímu procesu je nyní v červnu 
zřejmé, že koncepční, prodiskutované 
a stabilní kulturní a sportovní prostředí 
se zdravou soutěživostí a vícezdrojovým 
financováním nebudeme mít ani od roku 
2016 dále. Bohužel pro nás. 

Ing. Radim Bzura, 
zastupitel města Ústí nad Labem, TOP 09

Foto: archiv Radima Bzury

Spoluobčané, jaké bude Ústí nad Labem?
Naše město Ústí nad Labem má před sebou řadu zásadních problémů. Pojďme se 
společně podívat na jeden, který Ústečany trápí bohužel již delší dobu.

A zase ten Činoherák

Asi jako ke všem občanům i k UFO 
se dostaly informace o  ukončení 

smluv herců k  30. 6. 2015 ve  spolku 
Činoherák. A  navíc mnoho dalších 
informací ohledně objednávání před-
stavení od  příspěvkové organizace, kdy 
vrcholem je text zveřejněné smlouvy 
podepsané ředitelem Haidlerem a  zá-
stupcem spolku. Pokud koluje na  soci-
álních sítích skutečný originál smlouvy 
a není to vtip, tak považujeme prostředí, 
ve kterém žijeme, za silně netransparent-
ní. Autorem smlouvy snad nemůže být 
právník a ustanovení odporují legislativě 
této republiky, selskému rozumu i logice. 
Neporušuje náhodou ředitel příspěvkové 
organizace zákon o  veřejných zakázkách 
tím, že zadal zakázku za  5 miliónů Kč 
bez výběrového řízení? Kdo určil cenu 
obvyklou za  jedno přestavení ve  výši 
71 400 Kč za představení, ať hraje 10 herců, 
nebo jen jeden? Netušíme. Nedostává se 
pan ředitel do střetu zájmů objednáváním 
si sebe sama? Tyto a mnoho dalších otázek 

by nás mělo přinutit zamyslet se, zda je 
opravdu vše tak transparentní a  zda ná-
hodou nedochází k trestnému činu či tu-
nelování dotace města. Proč navíc město 
platí akce, které se pořádají v cizím objek-
tu kina Hraničář, když má vlastní nevyu-
žitou scénu na Střekově?
Bohužel tyto všechny skutečnosti 
mohou ve svém důsledku vést k zániku 
„Činohry“ v Ústí nad Labem. 
Stávající situaci probíral i kontrolní výbor 
zastupitelstva, který se zatím seznámil 
s  „mediálně“ známými skutečnostmi, 
a protože nemá jiné oficiální informace, 
jen ujištění zástupců koalice na  zastupi-
telstvu města, že je vše právně v pořádku, 
tak je připraven na příštím jednání naří-
dit mimořádnou kontrolu hospodaření 
Činoherního studia p.o. za rok 2015. 

UFO MÁ ŘEŠENÍ 
Již ve  svém předvolebním programu 
jsme měli jasnou deklaraci a  vizi „Či-
noherák“ zpět na  Střekov. Řešení k  za-

chování činoherní kultury je dle nás 
jasné a  jednoduché. Město má příspěv-
kovou organizaci, má budovu a  scénu. 
Proto nabídněme hercům zaměstnání 
v této organizaci, jednoduše ji dotujme, 
herci ať si jmenují uměleckého ředitele 
a  město jako zakladatel dodá ekono-
mického ředitele, aby nevznikaly další 
problémy. Jen tímto způsobem dle nás 
můžeme zachovat tento druh kultury 
v našem zdevastovaném městě. 
Pakliže by pak třeba někoho napadlo, že 
Činoherní studio p.o. je zbytečné a mělo 
by se zrušit, pak podotýkáme, že zři-
zovat a  rušit příspěvkové organizace je 
v kompetenci zastupitelstva. A kdyby se 
tak opravdu stalo, že se tato příspěvková 
organizace zruší, tak budeme moci jen 
konstatovat, že ti, co bili na poplach, aby 
zachránili Činoherní studio, nakonec 
budou sami jeho likvidátory.
Budeme rádi za jakékoli názory a návrhy 
řešení, které, prosím, zasílejte na náš mail 
ufo@seznam.cz, web nebo facebook. 
 UFOUNI  
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Abychom si udělali představu o  sku
tečném rozsahu realizovaných změn, 
připomeňme si, že vozový park Do
pravního podniku města Ústí nad 
Labem čítá téměř 60 trolejbusů 
a 60 autobusů. 

Páteří MHD v Ústí nad Labem je tro-
lejbusová trať a  flotila trolejbusů. 

Celkem bude pořízeno 26 těchto nových 
vozidel s  cílem zvýšit komfort a  bez-
pečnost cestujících (např. kvalitnější kli-
matizace, přehledný informační systém), 
přizpůsobit vozový park obyvatelům se 
sníženou schopností pohybu a  orienta-
ce v  prostoru (plná nízkopodlažnost) 
a ušetřit na provozních nákladech (mi-
nimální náklady na  opravy a  údržbu, 
možnost rekuperace).

Autobusy na stlačený zemní plyn
Významné obměny se dočká i vozový park 
autobusů. Bude nakoupeno 30 nových au-
tobusů na CNG (jde o stlačený zemní plyn, 
což je relativně čistší alternativa než benzín, 
nafta nebo zkapalněný propan-butan, tj. 
LPG). Jejich cena je sice o něco vyšší než 
u  autobusů s  konvenčním pohonem, ale 
provozně jsou výrazně úspornější. Taktéž 
se vyznačují i  nižšími emisemi škodlivin 
a nižší hladinou hlučnosti.

Význam obratiště a točny
Je logické, že takto rozsáhlá a  rych-
lá obměna zakládá určitým způsobem 
na  problém v  budoucnosti (z  hlediska 
systematičnosti a kontinuity výměny vo-
zového parku). Optimální by tak podle 
mého názoru bylo nakupovat 3–4 nová 
vozidla ročně. 
Dalším krokem bude dobudování ob-
ratiště a  točny. Tato nenápadná, jedno-

duchá a  finančně nenáročná investice 
umožní efektivnější využití trakční sítě 
a  zvládnutí krizových situací, např. při 
výpadku elektrického proudu nebo při 
povodňových situacích.

Moderní systém MHD
Celý „změnový mix“ by měl být doplněn 
o tzv. inteligentní zastávky v centru města 
(LCD informační panely a možnost zvu-
kových informací) a o nový odbavovací 
systém. Ten bývá téměř vždy „před-
stupněm“ zavedení „chytré“ městské 
karty. 

Jsem hrdý na  to, že jsem se z  pozice 
člena představenstva a  později předse-
dy představenstva (za  tehdejšího ředi-
tele Mgr.  T.  Krause) mohl spolupodílet 
na  nastavení základních parametrů 
větší části těchto změn a  jsem rád, že 
současné vedení dopravního podniku 
i města v tomto trendu pokračují.
Věřím, že občané města budou mít k dis-
pozici skutečně moderní systém městské 
hromadné dopravy.

 Ing. Libor Turek, Ph.D., 
zastupitel města za ODS

Obměna zastaralého vozového parku MHD

KŘTU nových autobusů se zúčastnil i zastupitel 
Libor Turek (vpravo). Foto: archiv

Kdy: ve středu 24. června 2015 od 8.30 
hodin
Kde: na parkovišti u Zimního stadionu
Program: soutěže pro děti, poradna pro 
seniory, práce hasičů u  dopravní neho-
dy, zásah proti výtržníkům, ukázka práce 
psovodů, ukázka práce záchranářů, vý-
stava techniky Integrovaného záchranné-
ho systému, výstava policejních veteránů         

Foto: archiv Policie ČR Ústí nad Labem

Pozvánka: Den s Policií ČR v Ústí nad Labem
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Nabídka: Čím vším by mohl areál jezera Milada ožít?
  bezmotorovými vodními sporty (jachting, 

windsurfing, kánoe, šlapadla)
 školičkou plavání, veslováním
  nabídkou občerstvení (např. středomořská 

kuchyně – grilované ryby, saláty, ovoce, 
zelenina), ale i prodejem klobás, nanuků, 
langošů, párků v rohlíku atd.

  sporty na souši (např. discgolf, pétanque, 
ruské kuželky, šipky, plážový volejbal, líný  
tenis, velké „Člověče nezlob se“, velké šachy, 
workoutové hřiště)

 půjčovnou kol, hlídáním kol, servisem
  půjčovnou slunečníků a lehátek, převlékacími kabinkami
 přírodním zázemím (zákoutím) pro rodinné pikniky
 každoročními regionálními festivaly 
  geocachingem, příměstským táborem, přírodovědnými kroužky, potápěči, paraglidingem, opičí drá-

hou, trampolínou

Pokud máte zájem některé z  těchto činností v  sezóně 2015 na  jezeře Milada provozovat, zašlete 
nabídku či projektový záměr do 30. 6. 2015 na adresu: Ing. Marta Šašková, oddělení strategického 
rozvoje magistrátu, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem (Marta.Saskova@magul.cz) 

Poslední květnový víkend došlo 
k  přelomové události. Jezero s  poe
tickým dívčím jménem „Milada“ bylo 
po dlouhých letech zpřístupněno a for
málně předáno těm, komu patří, tedy 
občanům, kteří v jeho blízkosti žijí. 

A nenechte se mýlit, milé Ústečandy 
a  milí Ústečané, neboť se zdaleka 

nejedná jen o  občany blízkých Chaba-
řovic, Roudníků a Trmic, nýbrž také ob-
čanů Řehlovic, ale – a to je zde podstatné 
– také obyvatel Ústí nad Labem. Jezero 
Milada se totiž rozprostírá i na katastru 
města Ústí nad Labem, které hraje a vždy 
hrálo významnou roli při vzniku a  for-
mování této zajímavé a  v  České repub-
lice takřka ojedinělé vodohospodářské 
stavby.

Čelili těžařské lobby
Jezero Milada, jemuž se dříve říkalo 
jednoduše „Jezero Chabařovice“, vznik-
lo umělým zatopením někdejšího hně-
douhelného lomu na  území dnes již 
neexistujících obcí Tuchomyšl, Vyklice 
a  Hrbovice. Těžba zde byla na  základě 
vládního usnesení z  roku 1991 ukon-
čena v roce 1997 a byla zahájena rekul-
tivace celého území. S  napouštěním se 
započalo v  roce 2001 vodou z  Kateřin-
ské nádrže. Plnění jezera trvalo devět 
let. V srpnu roku 2010 bylo napouštění 
Milady ukončeno dosažením plánované 
provozní hladiny 145,7  m  n.  m. Jezero 
o  rozloze 252,2  ha má bezmála 90  % 
plochy Máchova jezera. Vodní plocha 
je 3,2 km dlouhá a 0,7 km široká. Maxi-
mální hloubka jezera je téměř 25 metrů.
Na  tomto místě se sluší poznamenat, 
že za  ukončením těžby v  okolí Chaba-
řovic a  za  okamžitým zastavením další 
devastace životního prostředí v bezpro-
střední blízkosti Ústí nad Labem tehdy 
stáli vrcholní politici Občanského fóra 
(a později ODS) Petr Gandalovič a Lukáš 
Mašín, kteří spolu s představiteli samo-
správy Chabařovic (rovněž z  OF) tvrdě 
čelili mohutné těžařské lobby a  nebýt 
jejich úsilí, dost možná by dnes nestály 
Chabařovice a neměli bychom unikátní 
projekt jezera Milada. 

Záležet bude na rozpočtech 
Pro vybudování infrastruktury pro 
cestovní ruch a  rozvoj rekreace a  turis-
tického ruchu v  revitalizovaném území 
vznikl v  roce 2006 Dobrovolný svazek 
obcí Jezero Milada, jehož členem je po-
chopitelně i Ústí nad Labem. Právě DSO 

Co jste možná nevěděli o Miladě

také zorganizoval velmi úspěšný Víkend 
na Miladě, během kterého došlo k pře-
dání jezera dotčeným obcím – mimo 
jiné i tím, že byl slavnostně zrušen zákaz 
vstupu. Teď už bude na  jednotlivých 
přilehlých obcích a  městech a  na  jejich 
rozpočtech, jak si s  rozvojem území 
poradí. Lokalita má zcela jistě zajímavý 
turistický potenciál, daný hlavně její 
polohou (blízkost dálnice D8 – ač do-
sud nedokončené, a  nedaleká hranice 
s Německem), který je na druhou stranu 
limitován kupříkladu nálepkou „ošk-
livého průmyslového Ústecka.“ A  také 
existencí sousedící bývalé chemické 
skládky, která je dnes již sice také zre-

kultivovaná, avšak nedávné sesuvy půdy 
blízko ní ukázaly, že je v této části břehu 
jezera možné zapomenout na  jakoukoli 
výstavbu. A  to je realita, kterou máme 
a se kterou musíme naložit tak, abychom 
za  pár let mohli konstatovat, že jsme 
udělali dobře. Nedávno tolik media-
lizované předlické rekreační zóně sice 
moc nevěřím, ale možnosti úspěšného 
a rozumného zužitkování potenciálu ob-
lasti jezera Milada ano.

Mgr. Tomáš Rieger
místopředseda Oblastního sdružení ODS 

Ústí nad Labem
zastupitel města Chabařovic

 foto: archiv Městských novin 
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Škola hrou. A v sadech

Do Městských sadů za studenty Peda-
gogické fakulty Univerzity J. E. Pur-

kyně v  Ústí nad Labem v  květnu přišlo 
více jak 400 návštěvníků ze speciálních 
zařízení, jako jsou např. Diakonie, 

Paprsek, Slunečnice z Děčína nebo SZŠ 
Pod Parkem z  Neštěmic. Hojná účast 
byla také z  mateřských, základních 
a  středních škol, a  to nejen z  Ústí nad 
Labem, ale i z Litoměřic, Děčína, Nové-

Hurá na prázdniny! I s Domem dětí a mládeže

„I když odpoledne začalo pršet, akce se skvěle vydařila,“ říká Jitka Kratochvílová, 
organizátorka sedmého ročníku uměleckointegračního festivalu INTEGRA JAM.

DĚTEM

ho Boru a Teplic. Festival oslovil rovněž 
kolemjdoucí maminky s  dětmi anebo 
babičky s vnoučaty. 
Příchozí si mohli vyzkoušet práci se šab-
lonou a sprejem, z balónků, brček a helia 
postavit létající město, zhotovit vlastní 
oblek z  recyklovatelných materiálů, 
vyrobit placku, stvořit vlastní magický 
hudební nástroj, vytesat sochu z ytongu 
anebo se například pokusit uzavřít 
do  obří bubliny. Návštěvníci zkoušeli 
také velkoformátovou malbu, mode-
lování nebo vytváření magnetických ob-
razů. 
Pohybové aktivity garantované studen-
ty katedry tělesné výchovy a sportu na-
bídly například spletité lanové dráhy 
a  zábavné hry. Specialitou letošního 
ročníku byl i workshop hula hoop (cvi-
čení s obručí). 
Letošní INTEGRA JAM připravilo 
na šedesát dobrovolníků z řad studentů 
katedry výtvarné kultury a  katedry tě-
lesné výchovy a sportu PF UJEP.

Jana Šiková, kancléřka, 
tisková mluvčí UJEP, 

foto: Josef Růžička

Dům dětí a  mládeže je největším 
zařízením svého druhu v Ústeckém 
kraji a jedním z největších v České 
republice. 

Naše týdenní návštěvnost předčí 
divadla, zoo, muzeum i další instituce. 

Ročně naším zařízením projde kolem 
200 tisíc návštěvníků. Ale pravidelná zá-
jmová činnost – nebo-li kroužky – nejsou 
vše.
 V  průběhu roku organizujeme několik 
desítek velkých akcí pro děti i veřejnost. 
Pro naše město, okres i  Ústecký kraj 

zabezpečujeme většinu všech sou-
těží. Máme velmi bohatou spolupráci 
s přáteli z Chemnitz, Drážďan i z jiných 
měst v Sasku. Zpravidla u nás pracují 
dva lidé ze zahraničí v rámci Evropské 
dobrovolné služby, naposledy dvě 
dívky z Rakouska. 
Rozsáhlá je naše činnost prázdninová. 
Začínáme jarními tábory, vrcholíme 
letními tábory a končíme podzimními. 
V posledních létech stoupá obliba tá-
borů příměstských. A  věřte, že nám 
jde především o  kvalitu. Snažíme se 
s  dětmi, mládeží i  rodiči pracovat in-
dividuálně a  také pomáhat. Stálých 
pedagogů je v  našem zařízení třináct 
(včetně ředitele), pomáhá nám kolem 
sto padesáti externích a dobrovolných 
spolupracovníků. 
Vážení přátelé, milá veřejnosti, v  na-
šem DDM jste všichni srdečně vítáni, 
myslete na naše děti a umožněte jim 
co nejlepší rozvoj a také krásné vzpo-
mínky na jejich dětství. 
Další informace naleznete na  http://
www.ddmul.cz/

PaedDr. Jan Eichler, ředitel DDM, 
zastupitel města Ústí nad Labem 

za ČSSD
foto: archiv DDM Ústí nad Labem
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UNIVERZITA A MY

Pod označením Teen Age Univerzi-
ty se skrývá netradiční vzdělávání 

žáků a  středoškoláků, které probíhá 
v univerzitních posluchárnách či dílnách 
pod přímým vedením vysokoškolských 
pedagogů.
Letní semestr dětské univerzity navště-
vovalo 30 dětí ve  věku od  8 do  12 let 
(16  chlapců a  14 dívek). Převážně šlo 
o  děti ústecké, univerzita ale eviduje 
i  malé studenty z  Mostu, Chomutova, 
Jílového u Děčína, Teplic, Tisé, Krupky, 
Chabařovic či Telnice. 
I  v  letním semestru děti navštěvovaly 
kurzy, které si samy vybraly. Jednalo 
se o  kurzy: A  přece se točí! (Na  cestě 
ke  sluneční soustavě), Hrajeme si se 
dřevem a LED diodami, Zajímavý život 
našich mokřadů, Je to přeci logické, 
Tajemství 3D modelace, Přírodní his
torické vynálezy, Kameny a  balvany 
a  Černá zmrzlina a  další chladné ex
perimenty. Přednášky byly tematicky 
a obsahově připraveny tak, aby děti bavi-
ly. Například v  přednášce Černá zmrz-

lina a  další chladné experimenty moh-
ly děti vidět práci s  tekutým dusíkem, 
ochutnat zmrzlý piškot či černou zmrz-
linu vyrobenou právě s pomocí dusíku. 
V  přednášce Tajemství 3D modelace si 
děti zase vyzkoušely práci s 3D tužkami 
a vyrobily si s  jejich pomocí vlastní vý-
robek. Kreativitu děti projevily i  v  kur-
zu Hrátky se dřevem a LED diodami či 

v kurzu Kameny a balvany, kde si vytvo-
řily vlastní výrobek z cihlářské hlíny. 
Absolventi letního semestru obdrželi 
z  rukou proděkana FVTM, PhDr.  Jaro-
slava Zukersteina, Ph.D., diplom a index 
s přehledem získaných zápočtů.

 Jana Šiková, 
kancléřka, tisková mluvčí UJEP

Osmiletí studenti promovali
V  Císařském sále Muzea města Ústí 
nad Labem proběhla v květnu slavnost-
ní promoce absolventů Teen Age Univer-
sity při Univerzitě J. E. Purkyně v  Ústí 
nad Labem. 

„Pajdabar“ nabízí občerstvení i vám

V  areálu Pedagogické fakulty UJEP (České mládeže 8, Ústí nad Labem) byl 
otevřen 50bar (tj. Pajdabar). Nový podnik bude přístupný i veřejnosti.

Přístup veřejnosti je umožněn 
především díky tomu, že nové 

stravovací zařízení sídlí v samostatné 
budově uvnitř areálu Pedagogické 
fakulty. Bez zajímavosti není, že se 
budova 50baru, respektive její vizua-
lizace, objevila ještě před vlastním 
otevřením v  knize V. Krejčího „Ústí 
nad Labem: Rozvoj města 1950 – 
2010“.
Právě proto, že nový 50bar cílí také 
na  širokou veřejnost, dává si velmi 
záležet na  výběru sortimentu. V  na-
bídce nebudou chybět nejen teplá 
jídla, nealko nápoje a bagety, ale také 
například sladké i slané pečivo, káva, 
a  dokonce i  pivo. 50bar je možné 
navštívit každý všední den od  7:30 
do 16 hodin.

text a foto: Michal Červenka

DĚTi navštívily i výstavu „Brána do kosmu“
 Foto: Josef Růžička
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TIPY A RADY

Přemýšlíte o  novém čtyřnohém členu 
rodiny? „Přijďte se podívat do ústecké-
ho Centra pro zvířata v nouzi. Na nový 
domov tu čekají desítky pejsků i  koči-
ček,“ zve vedoucí centra Jaroslava Jež
ková.

Kdo může adoptovat zvíře od vás?
Adoptovat pejska nebo kočičku může 
každý člověk, který dosáhl 18-ti let. Musí 
se dostavit s občanským průkazem a mít 
u sebe peníze na poplatek. Obyvatel Ústí 
nad Labem za  psa zaplatí 300 korun, 
občan z  jiného města nebo obce 400 
a za kočku pak 200 korun.

Jak by se měl na nového člena rodiny zá-
jemce připravit, na co dát pozor?
Doporučujeme nejdříve vzít pej-
ska párkrát na  procházku a  seznámit 
se s  ním. Někteří třeba nemají rádi 
malé děti, které křičí a  běhají – to je 
znervózňuje. Pokud je v rodině i jiné zví-
ře, je lepší si předem ověřit, jak se budou 
snášet, jestli se nebudou prát. Například 
kočky jsou mnohdy samotářské a  ne-
chtějí, aby do  rodiny přišlo jiné zvíře, 
protože si špatně zvykají.

Zájemci o zvíře bez zkušeností doporučí-
te raději psa, nebo kočku?

Je zapotřebí si dobře rozmyslet, zda-li 
chce primárně kočku, či psa, protože 
každý potřebuje něco jiného. Psi jsou 
náročnější na pohyb a vyžadují od své-
ho pána i  více péče a  pozornosti než 
kočky. Pokud se rozhodne pro psa, pak 
je dále nutno uvážit, jaké plemeno zvo-
lí a co s pejskem chce dělat. Ne všichni 
jsou vhodní například pro sportovně za-
ložené páníčky, nebo naopak. Špatným 
rozhodnutím a  následným vrácením 
pejska do útulku se stane, že se to pode-
píše na psychice daného jedince. 

Jitka Hadašová, 
foto: Centrum pro zvířata v nouzi

Dixie
Fena, kříženec rottweilera, přibližně 
sedmiletá. Má krátkou srst, černou 
s pálenými znaky a drobnou bílou ná-
prsenkou. Dixie je hodná, ale také vel-
mi temperamentní fenka. Je třeba mít 
na  paměti, že toto plemeno vyžaduje 
pevnou ruku a řádný výcvik. Do útulku 
přišla spolu s dalším křížencem rottwei-
l era – Rockym, ale do adopce mohou 
jít i  odděleně. Hodí se k  domku, jako 
hlídač objektu nebo ke strážní službě.  

Rocky
Pes, kříženec rottweilera, krátkosrstý, 
černý s hnědými znaky. Je to poměrně 
pohodový, ale i ostražitý a sebevědomý 
pes. Bylo by proto lepší, aby se s ním 
nový majitel nejprve seznámil a  měl 
i  kynologické zkušenosti. Rocky přišel 
do útulku spolu s Dixie, je jejím synem. 
O  svého pána přišli  jeho umístěním 
do vazby za trestný čin.  Oba jsou spí-
še vhodní jako hlídači, kde by opravdu 
dobře posloužili.

Sam
Kříženec, asi 70 cm vysoký s hladkou 
černou srstí, věk kolem 9 let. Umřel 
mu páníček a  tak se na  stará kolena 
dostal do  útulku. Rád chodí na  pro-
cházky a  je v  dobré kondici. Hodí 
se jako společník k  lidem, kteří jej 
zvládnou, neboť vzhledem ke své ve-
likosti disponuje i velkou silou. Sam je 
velmi přátelský pes, zvyklý v bytě, umí 
se v něm chovat. Zasloužil by si dožít 
někde v teplíčku v novém domově.

Prázdninová soutěž Českého rozhlasu Sever
Zájezd k  moři zdarma v  hodnotě 
20  000 korun za  jednu fotografii. Ne
věříte? Český rozhlas Sever vyhlásil 
prázdninovou soutěž s  názvem „Ces
tujeme se Severem“. 

Princip je jednoduchý: pokud budete 
kdekoliv na  dovolené nebo výletu, 

vyfotografujte se tam s  logem Českého 
rozhlasu Sever a  snímek pošlete na 
e-mail: cestujeme@sever.rozhlas.cz. 
Vítěz vzejde z  výsledků hlasování 
na  webových stránkách ČRo Sever. 
Kromě vítězného obrázku budou dále 
vybrány další čtyři snímky, jejichž autoři 
získají zajímavé věcné ceny. 

Soutěž „Cestujeme se Severem“ potrvá 
do 20. srpna. 
Podrobnosti se dočtete na  webových 
stránkách stanice www.sever.rozhlas.cz. 
Cestování a  turistika se v  programu 
ČRo Sever objevují stále více. V rubrice 
„Křížem krajem“, kterou stanice vysí-
lá každý všední den od  11.40 hodin, 

uslyšíte pozvánky na  zajímavé akce 
a  tipy na výlet. Soutěžní pořad „Česko, 
země neznámá“ je reportážní mozaikou 
atraktivních míst celé České republiky. 
Můžete si ho naladit každý den hodinu 
po poledni.

Milan Knotek, 
ředitel ČRo Sever, foto archiv

Adoptujte opuštěné zvíře, bude vám vděčné



15

NOVINKY V ZOO

Lemurům kata se nový výběh zamlouvá
Výběh pro lemury kata v  ústecké zoo 
doznal řady změn. Cílem bylo, aby se 
zde zvířata cítila spokojenější. 

Úkolem jeřábníků bylo například 
přemístění velkých balvanů a stro-

mů do  výběhu. Základem pro pohyb 
lemurů se stalo šest velkých vztyčených 
parkosů propojených kládami a  lany. 
Na několika místech výběhu byly vybu-
dovány skalky a valy z hlíny. Ve výběhu 
i v jeho okolí byly vysazeny další stromy, 

keře či byliny. Lemuři si poprvé výběh 
vyzkoušeli v  sobotu 23. května a  vypa-
dalo to, že se jim v něm bude náramně 
líbit. Veřejnost měla v  té době možnost 
sledovat pohyb lemurů pouze zvenku 
přes pletivo. Zkušební „provoz“ lemurů 
i návštěvníků je naplánován na červnové 
víkendy, samozřejmě při dodržení všech 
pravidel, jako například zákazu krmení 
či kontaktu se zvířaty, pohybu mimo ces-
tu a podobně.
Návštěvníci mohou ve  volném výběhu 

Zoologická zahrada Ústí nad Labem vás zve:

neděle 21. června 
                
MEZINÁRODNÍ DEN ŽIRAF
Akce se koná na terase u výběhu žiraf, 
je připraven infostánek, žirafí sou-
těže, ukázka krmné dávky, povídání 
s  chovatelem. Chybět nebude stylové 
exotické občerstvení – Mama Africa.

úterý 16. června až neděle 21. června  
         
VÝSTAVA KAKTUSŮ 
A SUKULENTŮ
Tradiční výstava kaktusů, sukulentů 
a masožravých rostlin, kterou pořáda-
jí ústečtí pěstitelé. Kromě výstavy pro-
bíhá i prodej výpěstků a semenáčků.

pátek 26. června až pondělí 6. července 
            
HURÁ NA PRÁZDNINY
Děti, které se prokáží vysvědčením 
s  vyznamenáním, mají po  celou dobu 
vstup do  zoo zdarma. Pro všechny 
návštěvníky je připraven cestovatelský 
kvíz.

momentálně vidět skupinu pěti dospě-
lých zvířat – jednoho samce a čtyř samic, 
přičemž tři z  nich přivedly v  rozmezí 
dvou jarních měsíců na svět svá mláďa-
ta. Malí lemuři se nosí zpočátku na bři-
še, ale po  několika týdnech se začínají 
osmělovat, pouští se srsti a začínají pro-
zkoumávat okolí. Při přesunu se s  pře-
hledem vozí mamině na zádech J.

Text a foto: Věra Vrabcová, 
vedoucí oddělení marketingu, propagace 

a vzdělávání Zoo Ústí nad Labem
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MILÉ DĚTI,
děkujeme za  všechny výkresy, 
na nichž jste zachytily vaše oblíbená 
zvířátka z ústecké  zoologické zahra-
dy. Slíbené odměny naleznete v poš-
tovních schránkách co nevidět. 

Soutěžit ale můžete dál. Tentokrá-
te nás zajímá, jak budete trávit první 
dny prázdnin. Vaše výkresy, ale i foto-
grafie, čekáme na adrese: 
Velká Hradební 2336/8, 
401 00 Ústí nad Labem, 
e-mail: mestskenoviny@mag-ul.cz

Dárečky pro soutěžící zase připraví-
me.
    Vaše Městské noviny

Jan Dobosz,  
10 let, Ara Ararauna

Matěj Dobosz, 
8 let, Vydra malá

Víťa Šťastný, 6 let, Exotárium

adélka Břízová, 5 let, MŠ Brná

Eliška Harvanová, 5 let, MŠ Brná

Kristýna nováková, 9 let, slonice Kala


