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Milí spoluobčané,

toto vydání Městských novin dostáváte v požehnaném adventním čase, který je předehrou k nejkrásnějším svát-kům roku. Snad si v tomto období poznamenaném ná-kupy, úklidem, pečením, smažením a dalšími pracemi najdete čas i k občasnému zastavení, ohlédnutí za tím, co bylo, a přemýšlení nad tím, co nás čeká, jaké to bude nebo by mohlo být v příštím roce. Já k tomu přispěji ně-kolika větami o městě, které je nám společným domovem. Rok 2017 jsme prožili bez výrazných výkyvů a otřesů. Díky uvážlivému hospodaření jsme za rok 2016 dosáh-li velmi dobrý ekonomický výsledek a přebytek rozpočtu 146 milionů korun jsme po dohodě v zastupitelstvu roz-dělili na opravy ve školách, komunikací, na sport i mimo-řádnou splátku dluhu města. Pokračujeme v posilování hospodářské kondice města a dá se očekávat, že i letoš-ní rozpočet dopadne podobně. Umožnilo nám to mimo 

jiné schválit i zrušení poplatků za odpad. Pokládám to za splnění slibu, který bývalé vedení města občanům dalo a pak na něj zapomnělo. Ale ne všichni vám tuto úlevu přejí. Proto ministerstvo vnitra vyšetřovalo podnět kvůli údajně špatnému postupu při zrušení poplatků. Zákon-nost vyhlášky ministerstvo potvrdilo a zrušení poplatků za odpad je tedy platné. Ale vraťme se od peněz k nad-cházejícím svátkům. Přeji vám, ať jsou šťastné a veselé, prožijte je v pohodě, nejlépe v kruhu svých nejbližších, mějte radost z dárků a ze setkání s lidmi, na kterých vám záleží. A v tom novém roce se držte, ať se vám daří v práci i v rodině a nenechte si kazit radost.
 

Vaše  

 primátorka Ústí nad Labem

Přečtěte si: Kde se vynořili skřítkové • Ohňostroj oslav Vánoc v Ústí • Díky za dobré skutky • Zoo představí krasavce ve fráčcích  
• Město s volejbalovou duší • Pozvání mezi aktivní seniory • ODStartujme změnu pohledu na městské obvody • Nechceme nové vyloučené lokality
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Upozornění:

Ohlédnutí: Vítězové akce „Dny 
evropského dědictví“ odměněni

Odbor investic a územního plánování 
Magistrátu Ústí nad Labem připravuje 
na přelomu ledna a února veřejný se-
minář na téma Postupy při pořizování 
územního plánu dle Stavebního záko-
na. Na semináři bude veřejnost dále 
informována o stavu pořizování nové-
ho územního plánu Ústí nad Labem. 
Bližší informace naleznete do konce 
letošního roku na webu města.
Oddělení územního plánování upo-
zorňuje na úpravu úředních hodin. 
Od nového roku bude každý čtvrtek 
vyhrazen pro sjednané schůzky a kon-
cepční činnost. Úřední hodiny pro 
veřejnost se ve čtvrtek na oddělení 
územního plánování ruší.

Co list v kalendáři, to originální grafika 
Michala Nováka, výtvarníka, který sla-
vil úspěch s ilustracemi knihy Labská 
královna, již město Ústí nad Labem vy-
dalo v minulosti. Kresby do kalendáře 
Michal Novák zasvětil dominantám, ty-
pickým pro Ústecko, a skřítkům, kteří se 
kolem nich vyrojili. Není divu, že právě 
postavy skřítků se staly hostiteli křtu 
kalendáře, který se v listopadu 2017 ko-
nal v Informačním středisku města Ústí 
nad Labem na Mírovém náměstí. Řada 
těch, kdož si na křtu prohlédli vysta-
vené obrazy z kalendáře, řekla: tenhle 
kalendář pohladí duši.
Pokud byste po nástěnném kalendáři se 
skřítky zatoužili, můžete si ho zakoupit 
právě v Informačním středisku měs-
ta Ústí nad Labem (cena kalendáře je  

249 Kč). V prosinci bude možné objed-
nat si nástěnný kalendář (a rovněž ka-
lendář stolní s fotografiemi Ústí nad La-
bem) v e-shopu města Ústí nad Labem. 

text a foto: jis

Labská královna odplula. 
Vynořili se skřítkové!
NA TITULNÍ STRÁNKU PROSINCOVÉHO VYDÁNÍ MĚSTSKÝCH NOVIN JSME SI VYPŮJČILI OBRÁZEK Z NÁSTĚNNÉHO 
KALENDÁŘE NAŠEHO MĚSTA PRO ROK 2018.

TIPY NA ZÁŽITKY

Tipy na dárky
V Informačním středisku města Ústí 
nad Labem a  na http://www.usti-
-nad-labem.cz/e-shop/ lze získat in-
spiraci na zajímavé dárky. Například 
knihu „Historie ústecké kopané“ pro 
fanoušky fotbalu, dárkovou kazetu 
Jelen s mýdlem a pracím práškem pro 
hospodyňky, spoustu dárků od Labské 
královny pro děti či řadu knih o Ústí 
nad Labem pro milovníky historie.

VE DNECH 9. – 17. ZÁŘÍ 2017 MĚLI ÚSTEČANÉ A NÁVŠTĚVNÍCI MĚSTA MOŽ-
NOST PROHLÉDNOUT SI NA 25 PAMÁTEK, Z NICHŽ NĚKTERÉ NEJSOU VEŘEJ-
NOSTI BĚŽNĚ PŘÍSTUPNÉ. 

Tuto akci opět provázela soutěž 
o ceny. Podmínkou k zařazení do slo-
sování byla návštěva alespoň 10 pamá-
tek a prokázání se turistickým pasem 
s pamětními razítky. Počet účastníků 
soutěže byl velký. Dvacet vylosova-
ných výherců obdrželo dárkové taš-
ky s propagačními předměty města, 
powerbanky a první tři obdrželi dár-

kový certifikát na komentovanou pro-
hlídku městem. 
Dny evropského dědictví v příštím roce 
proběhnou ve dnech 8. – 16. září 2018

text a foto: Bc. Tereza Limburská,  
oddělení cestovního ruchu  

Magistrátu Ústí nad Labem

TVŮRCI. Hana Slawischová z oddělení ces-
tovního ruchu ústeckého Magistrátu, kde 
se nápad na originální nástěnný kalendář 
zrodil, a autor obrázků Michal Novák.

KŘEST nástěnného kalendáře na rok 2018 
zval na výlet do pohádkového světa.
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VÁNOČNÍ STROM NA LIDICKÉM NÁMĚSTÍ SE ROZSVÍTIL V NEDĚLI 26. LISTOPADU 2017.

SVÁTEČNÍ CHVÍLE

Vánoční trhy před budovou ústeckého Magistrátu ozdo-
bil vyřezávaný (a efektně nasvícený betlém). Dětmi se to 
hemžilo v Ježíškově poštovním úřadě v sousedství betlé-
ma. Program, který rozsvícení vánočního stromu (a ce-
lého Lidického náměstí) předcházel, zahájilo pěvecké 
vystoupení Anny Slováčkové. Pak zazněl hlas jako zvon. 
Patřil Danielu Hůlkovi. Dolétl až k budově Severočeské-
ho divadla. Právě v ní – ještě než se stal hvězdou muzi-

kálů – Daniel Hůlka kdysi interpretoval árie operní. Do 
vánoční atmosféry publikum naladil Ústecký dětský sbor 
Univerzity J. E. Purkyně. Ústecké Vánoce, které nabízejí 
program až do vánočních svátků, zahájila primátorka Věra 
Nechybová. Na rozsvícení vánočního stromu pak čekala 
s vnučkou v náručí. Vánoční poselství pronesl arciděkan 
Miroslav Šimáček. Pak se vánoční strom rozsvítil a Lidické 
náměstí ohňostroj rozzářil...

Hostem 27. Vánočního koncertu, který se koná 16. 12. 2017 
v 19.30 hodin v Domě kultury, jsou The Quarrymen. Tuto 
první hudební skupinu, ve které se sešli John Lennon, Paul 
McCartney a George Harrison s dalšími, několik původních 
členů v roce 1997 obnovilo. Po vystoupení hostů zahrají ús-
tečtí The Boom se svým orchestrem skladby z pozdějšího ob-
dobí tvorby The Beatles.
P. S. Výtěžek koncertu po odečtení nákladů bude věnován 
Komplexnímu onkologickému centru Masarykovy nemocni-
ce v Ústí nad Labem.

Ohňostroj oslav Vánoc

The Boom Beatles Revival  
Band & Orchestra pořádá  
již 27. Vánoční koncert

Slavnosti v městských 
obvodech 

Kalendář akcí

• Severní Terasa pozvala na ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STRO-
MU v pátek 1. prosince 2017 do Centrálního parku. Vedle zpě-
vačky Olgy Lounové bylo na programu vystoupení pěveckého 
sboru Terasáček a společné zpívání vánočních melodií.

• Neštěmice připravily ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 
v parku před úřadem rovněž na pátek 1. prosince 2017. Na 
programu bylo divadelní představení pro děti, vystoupení TS 
Freedom či Ústeckých trubačů.

• Střekov naplánoval ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU na 
sobotu 2. prosince 2017, a to se společným zpíváním koled  
a soutěží o nejlepší vánoční perníček.

• Obvod Ústí nad Labem – město pro změnu pozval děti 6. pro-
since 2017 do Domu kultury na MIKULÁŠSKOU NADÍLKU. 

Podrobný program Ústeckých Vánoc 2017 a  informace 
o  všech kulturních a  sportovních akcích, které se konají 
v Ústí nad Labem a okolí, jsou k dispozici na portálu VOLNÝ 
ČAS webu statutárního města Ústí nad Labem.

stránku připravila PhDr. Jitka Stuchlíková, foto: autorka a Mgr. Jitka Hadašová



ADVENTNÍ ZÁŽITKY

Upřímná srdce opět pomáhají
TENTO ROK SE LIDICKÉ NÁMĚSTÍ ZASE ROZZÁŘÍ TISÍCI LAMPIONY PŘÁNÍ. NADAČNÍ FOND UPŘÍMNÉ SRDCE ZDE POŘÁDÁ 
JIŽ 9. ROČNÍK CHARITATIVNÍ AKCE ROZSVIŤME ÚSTÍ NAD LABEM.

Tato předvánoční akce na podporu handicapovaných dětí 
proběhne v průběhu vánočních trhů na Lidickém náměs-
tí 20. prosince 2017 od 16.30 do 18 hodin.

PROGRAM PRO MALÉ I VELKÉ

Publiku se představí operní a muzikálová pěvkyně Monika 
Sommerová a také sourozenecká dvojice Dalibor a Sabina Slep-
číkovi, která se proslavila účastí v populární televizní hudební 
show. Známé písně uslyšíme od zpěváka Michala Volfa. Ukázky 
z připravovaného muzikálu Mamma Mia! předvede muzikálový 
kroužek Domu dětí a mládeže Ústí nad Labem. České koledy si 
zazpíváme s dětmi ze ZŠ Neštěmická a moc se těšíme na Velkou 
vánoční ohňovou show děvčat ze skupiny Vox Luminax. Vánoč-
ní charitativní akcí nás provede zpěvačka a moderátorka Alen-
ka Skalová, dobrý anděl Dětského domova Střekov. 

SPLNÍME PŘÁNÍ PĚTI DĚTEM

Vrcholem bude společné vypouštění lampionů přání. Do po-
moci handicapovaným dětem se můžete zapojit rozsvícením 
lampionu i vy. Celý výtěžek bude opět v plné výši předán dal-
ším pěti dětem – Leničce (10), Kubíkovi (8), Kačence (5), Lucin-
ce (5), Elišce (17). Jejich dojemné příběhy si můžete přečíst i na 
stránkách www.uprimnesrdce.cz.
Minulé ročníky Rozsviťme Ústí byly velmi úspěšné. Pořádání 
charitativních akcí může mít velký smysl nejen pro obdarova-
né, ale také pro ty, kteří se snaží touto formou pomoci. Organi-
zátoři velmi děkují Magistrátu města Ústí nad Labem, který se 
podílí na konání této tradiční akce. Doufáme, že se nám i letos 

podaří přispět ke kouzelné atmosféře předvánočních sváteč-
ních dní. 
Hlavním sponzorem Nadačního fondu Upřímné srdce je Spo-
lečnost Attigente Group. Její zaměstnanci jsou součástí týmu, 
kterému se již podařilo předat pomoc v celkové výši 1 milion 
korun.

text a foto: Eva Jersáková,  
koordinátorka, Nadační fond Matěje Proška 
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Umíte linecké cukroví?  
Přihlaste ho do Vánočního pečení!

ADVENTNÍ ZÁŽITKY

Jaké jsou propozice soutěže? Ti, kdož 
se Vánočního pečení zúčastní, pře-
dají vzorek 5 kusů lineckého cukroví 

v krabičce organizátorům z Kulturní-
ho střediska Ústí nad Labem. Krabičku 
vybaví lístkem se jménem soutěžícího, 
jeho e-mailovou adresou anebo tele-
fonním číslem. Do Domu kultury je 
možné vzorky cukroví přinést ve dnech  
4. – 12. prosince 2017. Soutěží se 
v kategoriích děti – studenti – do-
spělí a odborná porota (jejími čle-
ny jsou nositel titulu Cukrář roku 

2016 a cukrářky z odborných učilišť)  
12. prosince 2017 vybere z každé kate-
gorie deset finalistů. 
Poté rozhodne o vítězích 2. ročníku Vá-
nočního pečení velká porota. Linecké 
cukroví v ní posoudí například ředitel 
Českého rozhlasu Sever Milan Knotek, 
podnikatel v oboru cateringu Jan Do-
rant, cukrářky Marie Davidová a Renata 
Jírová. Předání cen vítězům je napláno-
váno na 18. a 19. prosince 2017.

jis
 foto: archiv

KULTURNÍ STŘEDISKO MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VYHLÁSILO 2. ROČNÍK SOUTĚŽE VÁNOČNÍ PEČENÍ. ZATÍMCO  
V PRVÉM ROČNÍKU ORGANIZÁTOŘI ZVOLILI MEDVĚDÍ TLAPKY, LETOS SE BUDE PÉCI LINECKÉ CUKROVÍ. 

VÁNOCE V KNIHOVNĚ
Kdy: 1.– 22. 12. 2017
Vědecká knihovna UJEP, Pasteurova 5, Ústí nad Labem
Výstavka vánočních ozdob z korálků prof. Prášila.
Adventní kalendář – každý den bude na čtenáře čekat nové 
překvapení.
Výstava Retro vánoce.

VÁNOCE V ZAHRADĚ
Kdy: 1.– 10. 12. 2017, 9 –18 hodin
Naučný botanický park, Za Válcovnou 1000/8, Ústí nad Labem
Adventní a vánoční lidové tradice, tradiční i méně známé 
vánoční rostliny, exotické koření, vánoční dekorace 
s využitím přírodních materiálů.

VÁNOČNÍ TRHY FAKULTY SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ
Kdy: 6. 12. 2017, 10 – 14 hodin
VŠ klub Fakulty sociálně ekonomické UJEP, 
4. patro, Moskevská 54, Ústí nad Labem 
Klasické vánoční trhy s výrobky chráněných dílen.

JEŽÍŠEK V KAMPUSU
Kdy: 13. 12. 2017, 14 – 20 hodin
Kampus UJEP, lobby Multifunkčního informačního a vzdělá-
vacího centra (MFC UJEP), Pasteurova 1, Ústí nad Labem
Koncerty dětských sborů a školní výstavy betlémů dětí ZŠ, MŠ 
a ZUŠ, vystoupení studentských kapel. Tvořivé workshopy pro 
děti zdarma. Nebude chybět občerstvení spolu se svařeným 
vínem, grogem či sladkostmi pro děti.
Od 13. do 17. 12. 2017 výstava betlémů.

 Mgr. Jana Kasaničová, tisková mluvčí UJEP 
foto: UJEP

Univerzitní
Vánoce 2017

ÚSPĚCH medvědích tlapek – první 
ročník Vánočního pečení mile pře-
kvapil velkým počtem účastníků.
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AKTUÁLNĚ

P roč? Odpověď je jednoduchá. 
Protože jim to zákon umož-
ňuje. Do června letošního 

roku neměly obce mnoho nástrojů, 
jak těmto „kšeftům“ zabránit, nebo 
je alespoň znepříjemnit či zbrzdit. 
S novelou zákona o pomoci v hmot-
né nouzi přichází nová možnost, jak 
obec může zregulovat příliv nepři-
způsobivých. A to vyhlášením opat-
ření obecné povahy. 
A jak může takový obchod s chu-
dobou vzkvétat? Úplně jednodu-
še. Někde stačí jeden problémový 
dům, jeden vchod, někdy dokonce 
jen jedna rodina, aby cena vaší re-
ality v těsné blízkosti klesla. A když 
klesne cena, je nejlepší nakupovat. 
A když nakoupí, tak pronajmou. 
A komu? No přece tomu, kde budu 
mít zaručený příjem. Pracujícím? 
Omyl! Pro obchodníky s chudobou 
je ideálním nájemníkem člověk na 
dávkách hmotné nouze. Navíc, kdo 
by chtěl jít do takové lokality bydlet 
za vysoký nájem?
 A tak se postupně nabalují větší 
a větší počty občanů, kteří se k nám 
stěhují dokonce až ze Slovenska, 
ceny realit klesají a klesají, stoupá 
počet problémových a zanedba-

ných domů a rozšiřují se sociálně 
vyloučené lokality. Majitelé takto 
pronajatých domů a bytů nenutí ná-
jemníky udržovat pořádek a čistotu 
a pravidla sousedského soužití a je 
jim jedno, že v okolí vznikají hro-
mady odpadků, často s důsledkem 
vzniku rizika šíření nemocí, v těch-
to dnech aktuálně žloutenky. 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Vyhlášením opatření obecné pova-
hy naše město říká: Už dost! Ně-
kolik měsíců jsme podrobně pra-
covali na lokalitách, které nám 
vytipovaly městské obvody. Ve spo-
lupráci s OSPOD (orgán sociálně 
právní ochrany dětí), Městskou po-
licií a Policií ČR, které nám poskytly 
statistiky přestupků a přečinů, byly 
zaměřeny lokality s nežádoucími 
sociálními jevy. Do těchto by, po 
vyhlášení opatření, měl úřad práce 
přestat vyplácet doplatky na bydle-
ní osobám nově příchozím.
Je to druhý krok, po vyhlášce 
o místním poplatku z ubytovací ka-
pacity (musí platit všechny ubytov-
ny, hotely, penziony atd. 6 Kč/lůžko 
a noc), který město využilo ve snaze 

zabránit přílivu nepřizpůsobivých, 
a hlavně touze spekulantů levně 
skupovat nemovitosti a cíleně pro-
najímat těmto občanům.
Co tato novela přinese, ukáže až 
praxe. Přistupovat k ní opatrně 
a alibisticky by znamenalo jediné. 
Přihlížet tomu, jak okolní města 
a obce jednají razantně a rychle a, 
velmi pravděpodobně, tím z nás 
udělají cílovou stanici sociální tu-
ristiky za dávkami hmotné nouze, 
za doplatkem na bydlení. 

LEGISLATIVNÍ NEJASNOSTI

Dle Svazu měst a obcí České re-
publiky se neočekává, že majitelé 
nemovitostí v dotčených lokalitách 
budou podávat žaloby na obce, aby 
tím zamezili vydání opatření obec-
né povahy. Naopak, zodpovědní 
majitelé nemovitostí by měli tako-
vý krok podpořit, neboť se tím cena 
jejich nemovitosti spíše zvýší. A ti 
majitelé nemovitostí, kteří provo-
zují obchod s chudobou, budou mít 
naopak omezenější přístup k fi-
nančním prostředkům státu pro-
střednictvím osob sociálně slabých. 
Stát ale současně vymyslel projekt, 

Je čas říci dost!  
Nechceme nové vyloučené lokality
NAŠE MĚSTO JE CÍLEM SOCIÁLNÍCH SPEKULANTŮ S BYTY, NEBO, CHCETE-LI, OBCHODNÍKŮ S CHUDOBOU. 
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Rozdíl 227 milionů korun bude pokryt z oblasti financová-
ní tř. 8, jako je např. hospodářský výsledek z minulých let 
nebo nedočerpaný rozpočet r. 2017. V  neinvestiční části 
(neinvestiční příjmy mínus neinvestiční výdaje) je návrh 
rozpočtu 2018 sestaven jako přebytkový. Na neinvestič-
ní výdaje je určeno 1,492 miliardy korun, z  toho se pro 
městské obvody počítá s částkou 131,3 milionu korun. Po 
jednání s obvody je tradičně stanoveno, že prostředky na 
kulturní akce bude rada města projednávat na základě 
požadavků obvodů následně až po schválení rozpočtu 
pro r. 2018. Investiční výdaje překročí 406 mil. Kč a budou 
kryty z vytvořeného přebytku hospodaření v neinvestiční 
části, dále z dotací a z kladného hospodářského výsled-
ku předchozích let včetně z nedočerpaného investičního 
rozpočtu r. 2017. 
Současně požadavky na další investiční akce, které jsou 
nad rámec možných finančních zdrojů, jsou řešeny zařa-
zením do zásobníku projektů pro případné zařazení do 
rozpočtu v následujících letech.
Mezi největší výdaje bude patřit částka 221 milionů pro 
dopravní podnik, 87,9 milionu pro městskou policii nebo 
50,8 milionu pro podporu sportu.
K  největším investičním akcím patří rekonstrukce ven-
kovního areálu plavecké haly Klíše vč. projektové do-
kumentace za 53,3 milionu korun, rekonstrukce budovy 
magistrátu – přepážkové centrum za 30 milionů korun, 
do rekonstrukce komunikací a dalších úprav město vloží 
více než 35 milionů korun. Na tzv. participační projekty, 
o kterých budou moci rozhodnout občané, rozpočet počí-
tá s rezervou 5 milionů korun. 

Město již několik let hospodaří bez úvěrů, naopak každý 
rok je snižuje o  102 mil. Kč. „Na návrhu rozpočtu velmi 
intenzivně pracujeme již od srpna. Toto je náš návrh, který 
předáváme zastupitelům k  případným návrhům změn. Za-
stupitelům jsem posílala informace k  rozpočtu s  nabídkou 
k  projednání i  s  výzvou, aby předložili své návrhy úprav 
i s  tím, kde případně škrtat. Samozřejmě zájem zastupitelů 
očekávám. S časem na diskuzi, abychom do jednání zastu-
pitelstva doladili požadavky jednotlivých zastupitelů, jsme 
počítali,“ řekla primátorka Věra Nechybová.
 

Romana Macová, 
tisková mluvčí Magistrátu Ústí nad Labem

foto: archiv

AKTUÁLNĚ

který může v konečném důsledku 
snahu o omezení problémových lo-
kalit zhatit. Jde o podporu sociál-
ního bydlení. Vyčlenil finance i pro 
Ústí nad Labem na nákup a rekon-
strukce sociálních bytů s podmínkou 
maximálně osmi jednotek v domě 
a nakupovat mimo sociálně vylouče-
nou lokalitu. Sněmovna přitom ne-
schválila zákon o sociálním bydlení 
a není jasné pro koho a za jakých 
podmínek tyto byty jsou. Současné 
vedení města touto cestou nechce jít 
a, vzhledem k legislativní nejasnos-
ti, usnesením rady tyto souhlasy ne-
vydává. Tato dotace je vypsána s ne-
znalostí specifik jednotlivých měst 
a hlavně Ústí nad Labem. 
Můžete si říci, proč město nebe-
re, když stát sype peníze? Protože 

omezením bytových jednotek v jed-
nom domě či vchodě se vyčleňují 
z obnovy dnešní zchátralé objekty 
a není naším cílem, aby v domech 
na Klíši nebo na Severní Terase tyto 
byty vznikaly a tím i nové problé-
mové lokality. V okolí by pak klesly 
ceny nemovitostí a v konečném dů-
sledku by město mělo více vylouče-
ných lokalit než v době před dotač-
ním programem. 
 

ZÁMĚR VEDENÍ MĚSTA

Chceme jít jinou cestou. Naším cí-
lem je naopak kupovat byty ve vy-
loučených lokalitách, nebo celé 
vchody či objekty, a postupně svým 
vlivem odpovědného majitele ne-
movitostí obnovit domy a okolí. Jde 

to i výběrem a prací s nájemníky, 
slušnými lidmi, kteří se dostali do 
nějaké nouze, ale chtějí pracovat 
a společně s námi postupně revita-
lizovat tyto oblasti.
„Proto jsme na příští rok i vyčlenili 
v rámci rozpočtu finance na realizaci 
těchto nákupů. Potřebujeme ale pod-
poru občanů města, abychom vyvinuli 
tlak na vládu, že nechceme za 70 mi-
lionů kupovat byty v nezdevastovaných 
čtvrtích, ale naopak je použít na nákup 
nemovitostí ve vyloučených lokalitách 
a postupně je revitalizovat. Doufáme, 
že máte stejný názor a děkujeme za re-
akce a další náměty,“ říká MUDr. Jiří 
Madar (UFO), náměstek primátorky.

  
Mgr. Lenka Jaremová

ilustrační foto: Jitka Stuchlíková

Návrh rozpočtu 2018 
PODLE NÁVRHU, KTERÝ PROJEDNALA RADA, JE MOŽNÉ PŘEDPOKLÁDAT PŘÍJMY MĚSTA VE VÝŠI 1, 672 MILIARDY 
KORUN. VÝDAJE MAJÍ DOSÁHNOUT ČÁSTKY 1,899 MILIARDY KORUN. 
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Navštěvují například kurzy počí-
tačové gramotnosti v Domě dětí 

a mládeže, semináře pro trénink pamě-
ti, různé přednášky. Seniorky mají mož-
nost zapojit se do činnosti pěveckého 
kroužku. Nejaktivnější pak navštěvují 
Univerzitu třetího věku, kterou pořá-
dá ústecká Univerzita Jana Evangelisty 
Purkyně. Jednou z oblíbených činností, 
u části z nich, je výtvarná činnost.

NABÍDKA KULTURNÍ I SPORTOVNÍ

Město Ústí nad Labem a Rada seniorů 
města realizují velice zajímavý pro-
jekt, kdy umožňují seniorům setkávat 
se v Domě kultury. Tato setkání bývají 
doplněná o přednášky nebo kulturní 
program. Různé akce probíhají až čty-
řikrát týdně v restauraci kulturního 
domu.
Zajímavou aktivitou je sport. Probíhá 
cvičení pro seniory v Městských sadech 
nebo relaxační cvičení s míči v DK. Jed-
ná se dokonce o možnosti uspořádat 
v příštím roce krajskou sportovní olym-
piádu seniorů v Ústí nad Labem. 

ÚSTEČTÍ SENIOŘI VYSTAVUJÍ

K velkým akcím patří kulturní pro-
gram k MDŽ nebo Dni seniorů. Na 
velkém sále DK se schází nejen sku-
piny z různých seniorských sdružení, 
klubů, kterých je v Ústí n. L. dvacet, 
ale i neorganizovaní. A právě na po-
sledním setkání na Dni seniorů byli 

oceněni účastníci výtvarné soutěže. 
Jejich práce budou v prosinci vystave-
ny v Informačním středisku města na 
Mírovém náměstí. Kromě těchto ví-

tězných prací bude výstava rozšířena 
i o práce členek výtvarného kroužku 
seniorů, který pracuje v Domě dětí 
a mládeže pod vedením lektorky paní 
Růženy Petrákové.

PODPORA OD MĚSTA

Všechny zmíněné akce, ale i další, na-
příklad zájezdy, návštěvy kulturních 
programů, přispívají k aktivnímu živo-
tu ústeckých seniorů. Město se snaží 
podporovat činnost jednotlivých klubů 
a sdružení. Rada seniorů města Ústí n. 
L. získala z rozpočtu města finanční 
prostředky, které pomáhají k zajišťová-
ní některých tradičních nebo finančně 
náročných akcí.

PaedDr. Petr Brázda (KSČM),
zastupitel města Ústí nad Labem

 foto: archiv

Aktivní senioři
V NAŠEM MĚSTĚ ŽIJE KOLEM DVACETI TISÍC OBYVATEL V SENIORSKÉM VĚKU. VELKÁ VĚTŠINA Z NICH, KROMĚ TOHO, 
ŽE PŮSOBÍ JAKO DĚDEČKOVÉ NEBO BABIČKY U VNOUČAT, REALIZUJE SE I V DALŠÍCH AKTIVITÁCH. 

4. prosince  
13:00 – Svaz důchodců ČR (restaurace)

5. prosince  
13:00 – Svaz důchodců ČR (restaurace) 
10:00 – Malířský kroužek (DDM)

6. prosince  
13:00 – Vánoční posezení  
 – Svaz důchodců 
14:00 – Cvičení (Káčko)

7. prosince   
9:00  – PC kurz (DDM) 
10:00 – Pěvecký kroužek (restaurace) 
14:00 – Mikulášská  
 – Aktivní spolek seniorů

9. prosince  
13:00 – Vánoční posezení – STP

11. prosince  
13:00 – Svaz důchodců ČR (restaurace)
12. prosince  
10:00 – Malířský kroužek (DDM) 
14:30 – Ústecký Arcus – Vánoční besídka
13. prosince   
14:00 – Cvičení

14. prosince  
9:00 – PC kurz (DDM) 
10:00 – Pěvecký kroužek (restaurace)
18. prosince  
13:00 – Svaz důchodců ČR (restaurace)
19. prosince  
10:00 – Malířský kroužek (DDM) 
13:00 – Svaz důchodců ČR (restaurace)
20. prosince  
14:00 – Klub důchodců Spolchemie 
14:00 – Cvičení (Káčko)
21. prosince  
10:00 – Pěvecký kroužek (restaurace)

Máte zájem zapojit se do některých aktivit pro seniory?

Informujte se u tajemnice Rady seniorů města Ústí nad Labem Mgr. Lenky Jaremové 
lenka.jaremova@mag-ul.cz, telefon 475 271 255

Aktivní senioři v Domě kultury – prosinec 2017

AKTIVNÍ SENIOŘI při zajímavých akcích 
zaplní i velký sál Domu kultury.

POZVÁNÍ

NA VÝSTAVĚ v Informačním 
středisku města Ústí nad Labem 
bude i tento obraz.
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RADA MĚSTA SOUHLASÍ S  TÍM, ABY ZASTUPITELSTVO PROJEDNALO ZMĚNU JEDNACÍHO ŘÁDU, PODLE KTERÉ BY 
DISKUSE OBČANŮ BYLA PEVNĚ ZAŘAZENA V PROGRAMU NA 16. HODINU.

AKTUÁLNĚ

„Občané mohou diskutovat ke každému projednávanému bodu 
a také v bodě různé. Stává se však, že se tento bod dostane na 
řadu až pozdě večer, kdy už nedisciplinovaní zastupitelé jednání 
opustí a zastupitelstvo není usnášeníschopné,“ uvedla primá-
torka Věra Nechybová. 
Jak dodala, občané však mají i jiné příležitosti, jak s vedením 
města diskutovat. „Řada lidí využívá dnů otevřených dveří, které 
se konají každé první pondělí v měsíci. Obnovili jsme také Hovory 
s občany, které probíhají v Domě kultury a lidé se ke mně také ob-
jednávají a s mnoha občany se setkávám při výjezdech, kdy přímo 
na různých místech města reaguji na jejich podněty a stížnosti,“ 
připomněla primátorka.
Na Hovory s občany přišly tři desítky lidí, diskuse se týkala 
mimo jiné stavu komunikací, úklidu veřejných prostranství 
nebo městské dopravy. Jeden z občanů navrhoval zavedení 
slevy v MHD pro seniory podobné, jako mají v Praze.
Na listopadový den otevřených dveří přišlo šest lidí. Mluvilo 
se například o včelařské naučné stezce v zoo, bytech pro lidi 
v nouzi nebo o lesní mateřské školce v Brné. Na základě toho-
to jednání schválila rada města školce dar dvacet tisíc korun 
na nákup vybavení.
Zejména dopravu a stav komunikací probírají lidé s primátor-
kou při výjezdech do terénu. Například v Habrovicích obča-
né poukazovali na problémy s odvodněním komunikace, ve 
Všebořicích na výmoly a propadání vozovky a mezi Brnou 

a Sebuzínem se na cyklostezce objevil problém s kořeny stro-
mů, které povrch stezky nebezpečně zvlnily.
„Něco se dá řešit skoro hned, jinde je potřeba delší doba a větší 
příprava a jsou věci, s kterými si jen tak neporadíme. Ale pokaž-
dé dostanu od občanů cenné informace, jsou to užitečná setkání, 
která mi v práci velmi pomáhají,“ ocenila Věra Nechybová.

text a foto: PhDr. Karel Rouč,  
tiskový referent Kanceláře primátorky

Příležitostí k diskusi  
s vedením města je více

Nemoc špinavých rukou stále hrozí

Základní a  mateřské školy a  Dům dětí a  mládeže dostaly 
240 000 korun na nákup desinfekčních prostředků, určeny 
jsou především na zajištění osobní hygieny dětí a pracovníků 
škol. Dalších padesát tisíc korun dostaly domovy pro seniory, 
pečovatelská služba a jesle. Zakoupeny za ně byly zejména 
hygienické ubrousky, dezinfekční gely na ruce a  úklidové 
prostředky. Po deseti tisících korunách rada města přiděli-
la základním školám Hlavní, Školní náměstí a Husova. Tyto 
školy patří k nejvíce postiženým. Cílem je zajistit ohniskovou 
dezinfekci účinným přípravkem s virucidním účinkem, a  to 
po celou dobu zvýšeného zdravotnického dozoru. Výše uve-
deným organizacím bylo rozhodnutím Krajské hygienické 
stanice nařízeno používat k mytí rukou mýdlo v dávkovači 
a k utírání rukou důsledně používat jednorázové ručníky, a to 
s okamžitou platností. Dalším zvýšeným nákladem na zajiš-
tění hygienických prostředků je požadavek KHS na provádě-
ní ohniskové hygieny v prostorách WC s tím, že tyto prostory 
budou dezinfikovány 3x denně, rovněž s okamžitou platností.
Vedení města jednalo s ředitelkou KHS Lenkou Šimůnkovou. 
Jak informovala, jsou prováděna potřebná protiepidemická 

opatření včetně očkování, školské organizace jsou instruo-
vány a nápomocny při očkování v  rodinách. Samozřejmostí 
jsou každodenní výjezdy KHS do postižených lokalit. Probíhá 
kontrola opatření, která KHS nařizuje:
• šetření v rodinách, v domácnostech a dětských kolektivech 

nemocných osob
• preventivní vyšetřování všech osob, které byly s nemocný-

mi v kontaktu
• očkování všech dětí, které byly s  nemocnými v  kontaktu 

nebo navštěvují školu v nejvíce ohrožených oblastech
• preventivní uzavření plaveckého bazénu pro batolata
• provádění dezinfekce v prostředcích hromadné dopravy
• provádění dezinfekce nákupních vozíků v supermarketech 
• dohled nad používáním jednorázových rukavic při výběru 

pečiva
Přispět však musí i  občané tím, že budou ve zvýšené míře 
dbát o osobní hygienu a především dohlédnou na své děti, 
aby se důsledně myly a nezapomínaly na základní hygienic-
ké návyky. 
 kr

VE MĚSTĚ SE ŠÍŘÍ ŽLOUTENKA TYPU A. MĚSTO VE SPOLUPRÁCI S HYGIENICKÝMI ORGÁNY PŘIJÍMÁ ŘADU OPATŘENÍ  
K OMEZENÍ ŠÍŘENÍ NEMOCI ŠPINAVÝCH RUKOU.

OBČANÉ byli pozváni na listopadové  
setkání s vedením města do Domu kultury.
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INSPIRACE

Jak se zamilovat do matematiky
V ŘEDITELNĚ DOSTÁVÁM PRVNÍ LEKCI. MARIE ČÁPOVÁ NAKRESLÍ DO SEŠITU TŘI RŮZNĚ BAREVNÉ ČÁRKY. 
PAK POLOŽÍ OTÁZKU: KOLIK KOMBINACÍ Z NICH UDĚLÁME? 

A už prohazuje jednu barvu za druhou a do sloupce vrší 
další a další možnosti. „V systému Ophera Brayera jde 
vyloženě o kombinatoriku. On propojil jednotlivé vzorce 

do systému. Když děti v prvních lekcích tento systém pochopí, 
pak jsou schopny aplikovat ho na jakoukoli činnost. Objevují ho 
v pohybu, v hudbě, v tanci, ve výtvarných činnostech. Postupně 
sami rozšiřují tvůrčí činnosti, v nichž mohou systém uplatnit. 
Přicházejí na nové a nové věci. Žáci se stále častěji ptají: pane 
učiteli, šlo by to ještě takto? A pane učiteli, mohli bychom použít 
i toto? Což je důkaz, že se rozvíjí jejich tvořivost,“ vysvětluje 
ředitelka ZŠ Neštěmická Mgr. Marie Čápová.
ZŠ Neštěmická byla jednou z několika málo základních škol, 
které se nejen zúčastnily letošního prázdninového semináře 
na Pedagogické fakultě UJEP, ale navíc se rozhodly, že kombi-
natorický systém Ophera Brayera v praxi vyzkouší. A to v 5. A  
i v 5. B., vždy určitý počet minut ve vyhrazené vyučovací 
hodině. Výsledky na konci školního roku zhodnotí odborníci 
z Pedagogické fakulty ústecké univerzity.

KDYŽ JE MATEMATIKA ZÁBAVA

Laik (v tomto případě redaktorka Městských novin Ústí nad 
Labem), jemuž je umožněno do tříd krásnobřezenských páťá-
ků na chvíli nahlédnout, spatří na vlastní oči, že děti i jejich 
dva učitele tato škola hrou baví. Představte si – jednotlivci, 
a pak i celá třída – vyťukávají melodie na xylofonu. Ne podle 
not, ale podle střídajících se kombinací barevných značek, 
které si žáci a žákyně nejprve poznamenali na papír a poté 
jsou schopni hrát dle systému zpaměti a kombinace v mysli 
lehce prohazovat. Když dostane prostor žák na první pohled 
nesmělý, tóny i rytmus vystřihne naprosto perfektně. Mož-

ná v sobě právě objevil nečekanou schopnost. Možná získal 
kousek potřebného sebevědomí a objevil svůj talent, stejně 
jako jeho učitel. Anebo: děvčata a kluci namalovali velkou 
závodní dráhu a vypustili na ni jezdící kuličky Ozoboty. Nej-
dříve je ale museli naprogramovat. Jak? Povšimněte si na fo-
tografii rozložené skládačky – i na ní jsou různé kombinace 
barev. Hurá, všechny kuličky se rozjely! A do třetice: řeknu 
vám údaj z kompasu (třeba severozápad a severovýchod). 
Udělejte v těchto směrech na obrázku brýlí tečky. A teď pře-

mýšlejte: když se těmito směry dívá voják na čestné stráži, 
na co asi myslí? „Mrknu na hodiny. Už mi končí služba. Už 
abych byl doma,“ řekne jeden páťák. „Pomyslel si: než půjdu 
na kutě, dám si řízek,“ doplní ho druhý...
Opher Brayer řekl, že se do matematiky zamiloval. To nemu-
sí být ambice všech. Stačí, když se jim podaří udělat z mate-
matiky dobrého pomocníka.

text a foto: PhDr. Jitka Stuchlíková

Je z Izraele, už rok žije v Pra-
ze a  je koučem. Od dětství 
chtěl být učitelem a také se 
jím stal – jako jazzový muzi-
kant v  hudební škole. Začal 
přemýšlet, proč děti u  výu-

ky hudby nevytrvají a  proč 
se muzikanty stane málo 
z nich. Když narazil na článek 
o vztahu hudby a matemati-
ky, vzpomněl si na krátký film 
„Kačer Donald v  kouzelné 
zemi matematiky“. Pustil si 
ho – a začal studovat vztah 
mezi matematikou a hudbou. 
Letos v  létě svoji metodu 
představil na Pedagogické 
fakultě ústecké univerzity zá-
jemcům z řad učitelů základ-
ních škol. V  květnu navštívil 
ZŠ Neštěmická v  Krásném 
Březně poprvé a v listopadu 
při druhé návštěvě byl pokro-
ky žáků nadšen. Pana Braye-
ra přivedl do našeho města 
Martin Hausenblas.

Opher Brayer 

DRÁHU děti nakreslily,
JÍZDU naprogramovaly.

HRAJÍ ne podle not, ale 
podle barev. Přesněji 
podle jejich kombinací.

NAKRESLI OČI a pak pře-
mýšlej, co asi jednotlivé 
pohledy znamenají.
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UNIVERZITA DĚTEM

V LISTOPADU PROBĚHLY NA UNIVERZITĚ J. E. PURKYNĚ DVĚ VÝZNAMNÉ VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE ZAMĚŘENÉ NA ROZ-
VOJ LOGICKÉHO A EXAKTNÍHO MYŠLENÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE A NA VYHLEDÁVÁNÍ MLADÝCH TALENTŮ.

Nejprve to byl 9. ročník krajské-
ho kola Logické olympiády, 
kterou organizuje Mensa ČR, 

a poté soutěž Náboj Junior. O organi-
zaci se v tomto případě starají členové 
Jednoty českých matematiků a fyziků 
z Ústí nad Labem společně se studenty 
a pracovníky UJEP.

TŘI TISÍCE ŠKOL,  
ŠEDESÁT TISÍC ÚČASTNÍKŮ

Do Logické olympiády se mohou při-
hlásit děti a mladí ve věku od 6 do 20 
let. Soutěž má tři kola – to nominační 
soutěžící zvládnou on-line ve škole, 
doma, v knihovně anebo kdekoli jinde, 
kde je připojení na internet. Ti nejlepší 
pak postoupí do krajských kol a o ví-
tězi rozhodne finále soutěže na Praž-
ském hradě.
„Logická olympiáda není znalostní soutěž, 
ale soutěž rozvíjející především schopnost 
samostatného logického uvažování,“ vy-
světluje krajská koordinátorka Logické 
olympiády Mgr. Iva Berčíková.
Hlavním cílem soutěže je obrátit po-
zornost dětí i odborné veřejnosti ke 
specifickému nadání, kterým je schop-
nost logického myšlení a samostatného 
uvažování. Širokým záběrem soutěže 
dochází zároveň k odhalování skry-
tých talentů. V roce 2017 se do Logické 
olympiády zaregistrovalo 61 284 soutě-
žících z 3 014 škol z celé republiky. 

Náboj Junior je naproti tomu týmová 
soutěž v oblasti matematiky a fyziky 
pro žáky druhého stupně základních 
škol. Jejím cílem je podpora aktivit 
sloužících k popularizaci matematiky 
a fyziky. V roce 2017 se do něho při-
hlásilo 235 čtyřčlenných týmů, v Ústí 
soutěžilo 21 z nich. 
„Soutěž probíhá v 16 městech ČR, ve 24 
městech SR a letos se připojil i polský 
Krakov. Vyřešené příklady jednotlivých 
družstev jsou okamžitě zadávány do po-
čítače v průběhu soutěže, a tak studen-
ti mohou již během soutěžení sledovat 
průběžné umístění svého týmu v rámci 
soutěžního místa, v rámci České repub-

liky i v mezinárodním srovnání na plát-
ně v každém soutěžním místě. Půl hodi-
ny před koncem jsou výsledkové listiny 
zmrazeny, aby vítězná družstva nebyla 
prozrazena před vyhlášením. Soutěž je 
velmi dynamická a podporuje týmovou 
spolupráci,“ vysvětluje organizátorka 
soutěže dr. Jana Šimsová. 
Právě podpora zkoumání, hledání od-
povědí a logického myšlení jsou důvo-
dy, proč ústecká univerzita propůjčuje 
svoje auly pro konání podobných sou-
těží, jako jsou Logická olympiáda nebo 
právě Náboj Junior. 
„Aktivit pro rozvíjení logického a exakt-
ního myšlení našich dětí není nikdy dost. 
Jak se stále více ukazuje, mladá generace 
nemá zájem o studium oborů s matema-
tikou, fyzikou či chemií. Přesto podobné 
soutěže dokazují, že matematika i fyzi-
ka děti může bavit. Jedná se tedy spíše 
o změnu přístupu a způsobu zpřístup-
ňování exaktních věd na školách,“ zdů-
razňuje rektor UJEP doc. Martin Balej. 
Myšlenka Logické olympiády či Náboje 
Junior úzce koresponduje s aktivitami 
UJEP v rámci Teen Age University pro 
děti a mládež, kterou ústecká univerzi-
ta realizuje již desítky let.
 

Mgr. Jana Kasaničová,  
tisková mluvčí UJEP

foto: UJEP

Logika, matematika a fyzika 
může děti bavit

TA LOGIKA je ale napínavá...

MATEMATIKA je hra. (Hra Abaku je důkazem.)
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DOBRÝ NÁPAD

Rád bych navrhoval věci, které 
jsou hezké, praktické a dostupné
HUY PHAM, RODÁK Z MOSTU, ZÍSKAL TITUL BAKALÁŘE NA ÚSTECKÉ UNIVERZITĚ. VARNÉ NÁDOBÍ ZE SIMAXOVÉHO  
SKLA, JÍMŽ STUDIUM NA FAKULTĚ UMĚNÍ A DESIGNU UKONČIL, SI ODNESLO ZE SOUTĚŽE NÁRODNÍ CENA ZA  
STUDENTSKÝ DESIGN 2017 DVĚ OCENĚNÍ.

Těší vás, že jste vedle ocenění Excelent-
ní studentský design dostal i Cenu ře-
ditelky Uměleckoprůmyslového muzea 
v Praze?
Sklárny pracovaly s řadou velmi zná-
mých designérů, jako byl Jaroslav Sutnar 
nebo studio Olgoj Chorchoj, a tito tvůrci 
své věci ve sbírkách Uměleckoprůmyslo-
vého muzea mají. Takže mě velmi těší, že 
muzeum projevilo zájem i o moji kolekci 
nádobí. 

Ve spolupráci se sklárnami Kavalier-
Glass, a.s., jste nádobí navrhl pro znač-
ku Simax. Znamená to, že sada hrnců 
Fority z varného skla bude ke koupi?
Osobně mě mile překvapilo, kolik lidí 
mi říkalo, že by v hrncích Fority chtě-
li zkusit vařit anebo si je vystavit jako 
dózy. O možnostech výroby se sklárnou 
jednáme. Zjišťujeme, zda trh projeví 
zájem. 

Vaše nádobí je z daleko tenčího skla, než 
jsme u varných misek zvyklí. V tom je 
jeho originalita?

Zapékací misky, které známe a používá-
me, se vyrábějí jinou technologií. Nádobí, 
které jsem navrhl, je ze skla foukaného. 
Ač má sklo tenčí, tak vydrží velmi vysoké 
teploty, protože se jedná o sklo labora-
torní. Výhodou laboratorního skla je, že 
je inertní, netečné – nereaguje s jídlem 
a neuvolňují se z něho žádné pachy, tak-
že je ideální pro zdravé vaření. Předností 
hrnců Fority je i to, že je můžete použít 
k servírování – na rozdíl od řady jiných 
hrnců stůl ozdobí. 

Co jste si ve vašich hrncích uvařil?
Dýňovou polévku. Doma zatím hrnců 
moc nemám, cestují po výstavách a nyní 
jsou uloženy ve sbírkách Uměleckoprů-
myslového muzea v Praze.

Čemu se věnujete nyní?
Pokračuji magisterským studiem v ate-
liéru designu nábytku a interiéru na 
pražské UMPRUM. Momentálně pracuji 
na projektu, o kterém vám toho zatím 
nemůžu moc říci, ale velmi rád bych ho 
v příštím roce představil.

Ohlédnete-li se za ústeckou univerzitou 
– co vám dala? Dostal jste se na její Fa-
kultu umění a designu snadno? 
Dostal jsem se tam až napodruhé, první 
pokus nevyšel. Myslím, že to bylo i tím, 
že jsem na fakultu mířil rovnou z gymná-
zia a neměl ještě jasno, co přesně design 
je. Fakulta mi dala mnoho – například má 
skvělé technologické a dílenské zázemí. 
A velmi mě posunul i osobní přístup ke 
studentům vedoucího ateliéru MgA. Jana 
Čapka, který je sám originálním autorem 
– například tvarů lahví minerálek anebo 
zajímavých nafukovacích hraček.

Navazujete na umělecké kořeny ve vaší 
rodině?
Nějaké stopy by se v naší rodně našly. 
Táta se svými bratry, když byli ještě ve 
Vietnamu, tak fotografovali. Sestřenice 
ve Vietnamu je grafička a bratranec se 
tam věnuje 3D modelování.

Jakým chcete být designérem?
Rád bych navrhoval věci, které jsou hezké, 
ale především praktické a dostupné. Rád 
bych také navázal spolupráci s výrobci 
z Ústecka a tím se tomuto kraji odvděčil. 

PhDr. Jitka Stuchlíková
 foto: Huy Pham

Soutěž Národní cena  
za studentský design 2017 
Kateřina Žaludová (studentka) 
Dílo: autorská oděvní kolekce Indigo 
Cena: Excelentní studentský design  
 Cena Exit Design děkana  
 FUD UJEP Pavla Mrkuse 
 Cena děkana Fakulty designu  
 a umění ZČU v Plzni  
 Ladislava Sutnara
Huy Pham (student)   
Dílo: Varné nádobí ze  
 simaxového skla Fority  
Cena: Cena ředitelky Uměleckoprů-  
 myslového muzea v Praze 
 Excelentní studentský design
Kateřina Krušková (studentka) 
Dílo: Dřevěná hračka Tutu  
Cena: Dobrý studentský design

Úspěchy studentů 
ústecké univerzity: 

HUY PHAM V LEHOUČKÝCH BRÝLÍCH, které byly jeho klauzurní prací. 
Obroučky jsou z laserem opracovaného plechu, klouby vznikly 3D tiskem.

HEZKÉ A  LEHKÉ jsou hrnce Fority. 
Nejen dýňová polévka z nich chutná. 
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ŠŤASTNÝ NÁVRAT

Hezky jste to řekl: vracím se domů, 
abych Ústí nad Labem vynahradil, co 
jsem tu zažil. Ale vy jste se narodil jinde!
Jsem Kladeňák jako poleno, mám tam 
mámu i spoustu kamarádů. Ale to, co 
jsem řekl, platí. Když jsme se po šes-
ti letech vrátili z Belgie (manželka tam 
také hrála volejbal), tak první nabídka 
na hráčské angažmá, kterou jsem dostal, 
byla od Petra Javůrka, manažera Setuzy 
Ústí nad Labem. Trenérem volejbalo-
vého týmu tehdy byl Zdeněk Pommer, 
s nímž jsem prožil dvanáct let v Rudé 
hvězdě Praha. V Ústí mi v polovině de-
vadesátých let dali šanci dál sportovat, 
k tomu si zkusit i roli asistenta trenéra 
a tak přejít z hráčského života do života 
trenérského. 

Za to jste si Ústí vybral za domov?
Nejprve jsem dva roky dojížděl do Ústí 
z Prahy, kde jsme bydleli. Pak jsme si 
koupili byt ve Všebořicích a už tu zakot-
vili. Manželka je učitelkou tělesné vý-
chovy, působí na sportovní škole, já ale 
z Ústí za volejbalem dojížděl do jiných 
měst dalších dvaadvacet let. 

Jenže volejbal – a nejen v Ústí, ale i jin-
de v Česku – ustoupil do pozadí. Proč? 
Proč je mezi mládeží daleko populár-
nější třeba florbal? 
Můj syn v Brně také hraje florbal. Volej-
bal bolí. Vím to od mé drahé polovičky, 
která v osnovách výuku volejbalu má. 
A říká, že když se jak holky, tak kluci do-
týkají rukou letícího volejbalového míče, 
tak slyšíte jau, au, jau... Ve volejbalu se 
zkrátka musíte kousnout. Volejbal je – 
co se zvládnutí techniky týče – jedním 
z nejtěžších sportů. Ano, v mládežnické 

základně volejbal o přízeň bojuje s flor-
balem, házenou, basketbalem, hokejba-
lem. Ale ústecký volejbal se teď snaží pro 
mládež vytvořit co nejlepší podmínky.

Je to vidět – při domácích utkáních v hale 
Slunety sbírá a podává míče (a cídí pa-
lubovku), řada hbitých klučíků. Teď jen, 
aby hodně vyrostli a vytrvali…
Dvanáct let jsem byl ve středisku vrcho-
lového sportu Rudé hvězdy a za tu dobu 
si pamatuji, že do A týmu přešli jen čtyři 
hráči. Dnes jsou na hráče nároky ještě 
větší. Proto nastala situace, že řada čes-
kých volejbalových týmů sahá po posi-
lách ze zahraničí. Poslední tři roky se to 
ale zase obrací, kvalita naší volejbalové 
extraligy jde nahoru. 

Do Ústí nad Labem jste přišel jako 
hvězda – v polovině devadesátých let 
jako hráčská, před dvěma roky jako tre-
nérská. Umíte prohrávat?
Neumím a nechci se to naučit. Loňská 
sezóna, to pro mě byl masakr v hlavě. Až 
mi okolí říkalo: netrap se těmi prohrami 
tolik. Kvalita týmu je, jaká je, navíc nemá-
te. Kvalitu týmu pro letošní sezónu bylo 
nutné zvednout, na tom jsme se s šéfem 
klubu Miroslavem Přikrylem domluvili. 
Trvám si na tom, že letošní tým je mno-
hem lepší, než ten loňský. Nejdůležitější 
zápasy nás čekají od poloviny ledna do 
poloviny února. Pokud v tomto období 
budeme bodovat, tak se do playoff volej-
balové extraligy dostaneme. 

Mohlo by být příští rok ještě lépe?
To jsme u financí. Byl jsem dvaadvacet let 
mimo Ústí, přijel jsem, a musím uznat: co 
se sportovního zázemí týče, vše funguje 
tak, jak má. Za to patří velký dík Čírovi. 
Ústí bylo ve volejbalové extralize šest let 
poslední. Být několikrát poslední někde 
jinde, to už by tam extraligový tým vů-
bec nemusel být. Říkám to pořád: Ústí 
nad Labem je město s volejbalovou duší. 
Aby to zase bylo město s volejbalovými 
úspěchy, potřebovali bychom získat další 
sponzory.

PhDr. Jitka Stuchlíková
foto: archiv

P. S.: Číra je letitá přezdívka Mgr. Mi-
roslava Přikryla, předsedy SK Volejbal 

Ústí nad Labem. Petr Brom má už dávno 
přezdívku Jahoda.

FOTO Z ALBA | V horní řadě vpravo jsou dva asistenti trenéra Mgr. Zdeňka Po-
mmera – Petr Brom a Mgr. Miroslav Přikryl. Slavnou kapitolu ústeckého volejbalu 
odstartovala sezóna 1994–1995. Klub získal nového sponzora a díky tomu i název 
VK SETUZA Ústí nad Labem. V letech 1995, 1997 a 1998 se se stal Mistrem České 
republiky. Rozpočet klubu tehdy dosahoval 15 milionů korun. Dnes se rozpočet klubu 
pohybuje něco málo přes šest milionů korun. Částka je určena pro mládež i dospělé.
Petr Brom (ročník 1961) získal s Rudou hvězdou Praha 5 titulů mistra republiky, tři-
krát hrál ve finále Poháru mistrů evropských zemí. Od roku 1989 působil pět let v Bel-
gii. Po návratu zakotvil v Ústí nad Labem. Největší trenérské úspěchy slavil v Dukle 
Liberec (2001–2006) a v Jihostroji České Budějovice (2007–2011).

ROZHOVOR S PETREM BROMEM, VELEÚSPĚŠNÝM HRÁČEM I TRENÉREM.

Ústí nad Labem je město 
s volejbalovou duší

SOUČASNÝ TÝM SK Volejbal Ústí nad Labem. 
Petr Brom na fotografii stojí vlevo, Miroslav Přikryl vpravo.
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NAŠE ZOO

„Při chovu zvířat je nejdůležitější, aby lidé, kteří převzali za zví-
ře zodpovědnost, dokázali udělat i těžké rozhodnutí. Těžké pro 
zoologickou zahradu, pro návštěvníky, pro všechny, kteří jsou 
s ústeckou zoologickou zahradou spjati a mají ji rádi.
Bylo to letos na jaře. Ňuňák, jedna z ikon zoologické zahrady, 
začal ztrácel chuť k jídlu. Byl unavený, apatický – to byly první 
signály. Připojila se viditelná bolest zad. Chovatelé zpozorovali, 
že Ňuňák hůře chodí, nehoupe se, nešplhá do výšek. 

V červenci došlo k hloubkovému vyšetření Ňuňáka. Orangutan 
bornejský byl uspán a převezen do veterinární ordinace. Vy-
šetření potvrdilo, že změny v bederní páteři má. Zvíře se neu-
spává každý den, je to hodně rizikové, takže když už byl Ňuňák 
v narkóze, veterináři zároveň provedli důkladné vyšetření ul-
trazvukem. Ukázalo se, že má na plicích útvary. Na základě 
odebraných vzorků a snímků se zjistilo, že se jedná o karcinomy 
plic. Ostatní orgány měl v pořádku.
Na podzim se začal stav orangutana zhoršovat. Viditelné bylo 
jeho nechutenství, slyšet byly změny dýchání, objevovala se 
apatie. Léky, které dostával na zmírnění potíží, už tolik neza-
bíraly.
Ve středu 8. listopadu 2017 musela být provedena eutanázie 
samce orangutana bornejského Ňuňáka. Důvodem bylo rapidní 
zhoršení jeho zdravotního stavu.
Ňuňák nebyl starý. Třicet let, to není u orangutanů zase tak vy-
soký věk, protože se dožívají čtyřiceti, padesáti roků. V ústecké 
zoologické zahradě je Ferda, který se narodil v roce 1969 a po-
řád tady s námi je.
Chov orangutanů v naší zahradě vlastně není standardní. 
Orangutani v přírodě jsou samotáři. Samec si žije svým životem, 
se samicí se potkává při páření. Ale tím, že k nám orangutani 
přišli v páru ještě jako dvě mimina, jako mláďata, která jinak 
zůstávají se samicí, tak na sebe byli velice fixovaní. Jak šla léta, 
stávala se z nich originální rodina. Jediné období, kdy jsme je 
oddělovali, bylo v začátku odchovů mláďat, protože jsme nevě-
děli, jak se samec zachová. Ale Ňuňák byl k mláďatům nesmírně 
tolerantní, nevšímal si jich, neobjevil se u něho žádný projev 
agresivity. Ňuňáka jsme pak oddělovali, když Ňuninka rodila. 
Samice si sama řekla, že chce být zase s ním. Je pravda, že pro 
Ňuninku oddělení nebyl problém, Ňuňák ho snášel hůře.“

ve spolupráci se Zoo Ústí nad Labem  
vyprávění připravila PhDr. Jitka Stuchlíková

 foto: Zoo Ústí nad Labem

O konci ikony a originální rodině 

Od letošního září provádí archeolo-
gové Muzea města Ústí nad Labem 
záchranný archeologický výzkum na 
katastru zaniklé obce Hrbovice na Ús-
tecku. Na ploše asi dvou hektarů, kde 
má v  mírném svahu nad Ždírnickým 
potokem v budoucnu vyrůst nová skla-
dovací hala firmy CTP, bylo po skrýv-
kách ornice zjištěno rozsáhlé pravěké 
sídliště a  menší kostrové pohřebiště 
z  pozdní doby kamenné (eneolitu) 
a  též sídliště z mladší až pozdní doby 
bronzové.
Nejvýznamnějším objevem v jižní části 
plochy je však středně velké kostrové 
pohřebiště datované do mladší fáze 

kultury se zvoncovitými poháry (cca 
2500–2300 př. Kr.). Dosud bylo doku-
mentováno přibližně 13 hrobů s  čet-
nými keramickými milodary v  podobě 
mís a džbánků. Ve dvou z nich se na-
šla i  výjimečná lukostřelecká výbava. 
V prvém z hrobů byla zachycena kostra 
muže v charakteristické skrčené polo-
ze na levém boku, kromě mísy a dvou  
džbánků byly za zády mrtvého nale-
zeny tři pazourkové hroty šípů, jeden 
větší pazourkový hrot oštěpu a na le-
vém zápěstí vzácná kamenná nátepní 
destička, která chránila ruku zemře-
lého před úderem tětivy luku. Ve dru-
hém mužském hrobě bylo kromě mísy 

Zajímavé objevy archeologů
VÝLET DO HISTORIE
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Rozhovor s Ing. Věrou Vrabcovou, 
tiskovou mluvčí ústecké Zoo

Kdosi se ptal, zda budete tučňákům 
brýlovým solit vodu? 
Kdepak, nebudeme. Tak, jak jsme neso-
lili vodu v bazénu lachtanovi, tuleňům, 
není potřeba solit vodu ani tučňákům. 

Jak si u nás zvykají? 
Postupně. Když k nám v noci ze soboty 
a neděli 4. listopadu ve dvě ráno dorazi-
li a byli vypuštěni do ubikace, kde mají 
bazének, tak byli vykulení. 

Kdo by taky po dvaceti hodinách na 
cestě nebyl... Jak jsou tučňáci staří?
Jsou mladí, odchovaní v roce 2015 
a v roce 2016 (výjimkou je jedna již šes-

tiletá samice) a přijelo jich k nám deset.
Nebude jim v Ústí v zimě zima? Dora-
zili ze Zoo&Aquarium Living Coasts 
Torquay a anglické pobřeží omývá pří-
jemný golfský proud…
Nebude. Volbu druhu tučňáků jsme 
hodně zvažovali, naši zoologové o tom 
podrobně diskutovali. Skupině, pro kte-
rou jsme se rozhodli, naše podnebí vy-
hovuje, takže mohou být ve venkovním 
prostředí. V létě možná budeme trochu 
vodu chladit, aby nebyla příliš teplá.

Jak se tučňáci připravují na setkání 
s návštěvníky? 
Druhý den u nás, v neděli, jak byli z ces-
ty vyplašení, nepřijímali potravu. První 
rybky si začali brát v pondělí. Chovate-
lé – střídají se u nich tři – jim postup-

ně zkoušejí dávat rybky z ruky. Mají 
tak přehled, zda tučňáci si berou celou 
krmnou dávku, která pro ně byla spočí-
tána. Krmení probíhá dvakrát denně. 

Co tučňákům brýlovým nabídne jejich 
nová expozice?
Nejprve si vyzkouší spodní bazén, poté 
i novou horní část, kde je vytvořena 
písčitá pláž s kameny a hnízdišti. Tam 
si tučňáci postupně najdou to svoje 
– když budou chtít jít do vody, tak pů-
jdou, když budou chtít být na souši, tak 
tam budou. Na jarní sezónu bychom 
s tučňáky rádi připravili komentované 
krmení, aby je návštěvníci viděli v po-
hybu a při aktivitách.

    PhDr. Jitka Stuchlíková
 foto: Zoo Ústí nad Labem

Krasavci ve fráčcích
NE NA SNÍH A LED, ALE NA PÍSČITÉ A KAMENITÉ PLÁŽE VYVÁDĚJÍ MLÁĎA-
TA TUČŇÁCI BRÝLOVÍ, NOVÍ OBYVATELÉ ÚSTECKÉ ZOOLOGICKÉ ZAHRADY. 
TA DOUFÁ, ŽE V BUDOUCNOSTI BUDE ÚSPĚŠNÁ I V JEJICH ODCHOVU.

NAŠE ZOO

zjištěno celkem devět pazourkových 
hrotů šípů, zřejmě původně poskláda-
ných v toulci, na hrudi pak měl zemřelý 
dva zdobené kostěné lukovité závěsky, 
opět výjimečné nálezy.

Výzkum se pomalu přesouvá do horní 
severní části, kde byly po skrývkách za-
chyceny sídlištní objekty z období lužic-
ké kultury, náležející do mladší až pozdní 
doby bronzové (cca 1300–800 př. Kr.). 

Z tiskové zprávy Záchranný archeologický 
výzkum v Hrbovicích u Ústí nad Labem, 

vydané 1. listopadu 2017

BAZÉN I PLÁŽ zahrnuje nový  
venkovní areál tučňáků brýlových.

JE LIBO RYBKU – tučňáci v zázemí. 
Ani tam bazének nechybí.
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TÉMA DO DISKUSE

ODStartujme změnu pohledu 
na městské obvody 
V SOUČASNOSTI JE STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM ROZČLENĚNO NA 4 MĚSTSKÉ OBVODY (DÁLE MO), 
KTERÉ BYLY ZŘÍZENY V ROCE 1991. 

Jsou to městský obvod Ústí nad Labem – město  
(36 065 obyvatel), Střekov (13 862 obyvatel), Neště-
mice (25 589 obyvatel) a Severní Terasa (20 563 oby-

vatel). Z uvedených počtů obyvatel je zřejmé, že ústecké 
městské obvody dosahují svou velikostí úrovně čtyř sa-
mostatných “okresních” měst. Základní normou, která 
upravuje rozčlenění města na MO a vymezuje jejich pů-
sobnost, je obecně závazná vyhláška č. 4/2012, tj. Statut 
Statutárního města Ústí nad Labem. Nejdůležitějšími 
zdroji peněžních příjmů MO dle Statutu mají být dotace 
z rozpočtu města (účelové, neúčelové, investiční), příjmy 
z prodeje majetku a z hospodaření se svěřeným majetkem, 
příjmy z vlastní hospodářské činnosti a příjmy ze správní 
činnosti a z místních poplatků. 

PROČ OBVODY EXISTUJÍ

Argumenty v diskusi o smyslu existence městských obvo-
dů jsou všeobecně známé a dají se shrnout do následují-
cích skupin:

1. Existence MO je výrazem práva občanů na co nejšir-
ší správu vlastních záležitostí, což v rámci nedokonče-
né reformy veřejné správy, která začala po roce 1990, 
odpovídá požadavku na dekoncentraci moci. 
2. Finance – redukce počtu či úplné zrušení MO může 
znamenat finanční úspory nebo zvýšení finančních 
nákladů. 
3. Cestovní vzdálenost, čekací lhůty.
4. Znalost místní problematiky a přístup úředníků 
(např. omezení anonymity mezi občany a úředníky).
5. Politický rozměr – starosta, radní a obvodní zastu-
pitelé jsou občanům mnohem blíže, existence MO by 
měla zlepšovat politickou kulturu.
6. Územní celistvost – v případě redukce počtu či 
úplného zrušení MO hrozí odtržení jednotlivých částí, 
které budou shodné s původními MO.

Nejčastějším argumentem pro redukci počtu či úplné zru-
šení městských obvodů je možnost dosažení potenciál-
ních finančních úspor, tj. argument finanční. 

PŘEDSTAVA ÚSPOR JE ILUZORNÍ

Ve volebním období 2006–2010 prošly všechny ústecké 
městské obvody provozním a personálním auditem. Vý-
sledkem auditu bylo zjištění, že agenda, kterou zajišťují, 
je značně rozsáhlá a počet úředníků jednotlivých MO od-
povídá tomuto rozsahu. Objem agendy roste navíc v čase, 
zejména její část vykonávaná pro stát. Oproti tomu v prů-
běhu posledních minimálně 10 let nerostl počet úřední-
ků MO. Přitom každý úředník vykonává část agendy pro 

občany, včetně vedoucích pracovníků. Zároveň nedochází 
ke zdvojování těchto činností s Magistrátem. V kompara-
ci s ostatními statutárními městy je přiměřený i samotný 
počet městských obvodů. 
V případě redukce počtu či úplného zrušení MO by vyvsta-
la potřeba zajistit správu v těchto částech města jiným 
způsobem. Všechny obce mají možnost zřizovat osadní 
výbory či komise městských částí (komise místní samo-
správy), které jsou prostředníkem mezi občany a centrál-
ní radou města. A jak ukazuje praxe, budou to tak také 
dělat. Například v Hradci Králové mají 25 komisí místní 
samosprávy, které jsou obvykle desetičlenné a jejich práce 
a provoz rozhodně není zadarmo. 
Další otázkou by byl vznik plně placených funkcí uvolně-
ných zastupitelů pro jednotlivé městské části, shodnými 
s původními obvody, k čemuž by s ohledem na dnešní roz-
tříštěnost politického spektra s cílem sestavit funkční vlá-
du bezpochyby došlo. 
Navíc o takto závažných otázkách uspořádání města by 
se mělo konat místní referendum, které je z hlediska své-
ho rozsahu téměř stejně organizačně náročné a nákladné 
jako komunální volby. 
Zjednodušeně řečeno, jedná se tedy o plat starosty, mís-
tostarosty a tajemníka, o odměny zastupitelů a členů vý-
borů (kontrolního a finančního), zřizovaných ze zákona. 
Úředníky nelze počítat, protože stávající agendu by muse-
li vykonávat, i pokud by MO nebyly (za předpokladu sou-
ladu mezi jejím rozsahem a počtem úředníků, který vyplý-
vá z auditu). Představa dosažení signifikantních úspor se 
jeví značně iluzorní. 

CENTRALIZACE BUDÍ DECENTRALIZACI

Diskuse nad smyslem existence MO je spíše diskusí nad 
“optimální” mírou centralizace a decentralizace, na kte-
rou můžeme nahlížet pomocí analogie s procesem globa-
lizace. 
Ve světové ekonomice probíhají procesy integrace, inter-
nacionalizace a transnacionalizace. Tyto tři fenomény 
jsou v podřízeném postavení vůči zastřešujícímu a ne-
vratnému procesu globalizace. Současně proti globalizaci 
působí zcela automaticky decentralizační tendence smě-
rem k jejímu protipólu, kterým je fragmentarizace (důka-
zem těchto protichůdných tendencí je např. BREXIT). 
Rozčlenění statutárního města Ústí nad Labem na čtyři 
městské obvody zde má tradici od roku 1991 a jak je vi-
dět na analogii s procesem globalizace, růst centraliza-
ce (zrušování nebo redukce počtu existujících MO) bude 
s sebou vždy a zcela automaticky přinášet decentralizační 
tendence a snahy. Dají se očekávat pokusy o samostatnost 
některých částí města (viz např. novinový článek “Odtrže-
ní by Střekovu pomohlo, tvrdí E. Outlá”). 
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V nedávné době se také objevily úvahy o redukci počtu MO 
tím směrem, že by došlo pouze ke zrušení největšího (cen-
trálního) městského obvodu. K tomu jeden historický pří-
klad z Ruské federace. Ač centrální orgány sídlily v Moskvě 
a jednotlivé republiky měly svou místní samosprávu, Rusko 
ji v podstatě nemělo, i když bylo zdaleka největší republikou, 
rozlohou i počtem obyvatel. Všeobecně se má za to, že při-
daná hodnota takového uspořádání nebyla vůbec žádná.
Jako určitý indikátor mohou v této otázce sloužit postoje 
politických stran a hnutí (ČSSD, KSČM, PRO! Ústí a ODS), 
prezentované ve volebních programech pro komunální 
volby 2014. Řada z nich věnovala problematice městských 
obvodů velkou pozornost, považuje je za organickou sou-
část města, podporuje je a čistě matematicky představuje 
mimochodem většinu v zastupitelstvu. 
Tuto diskusi o smyslu existence MO je možno považovat 
za anachronickou a překonanou. Snahy o redukci počtu 
městských obvodů či jejich zrušení lze označit spíše za po-
pulistickou honbu za efektivitou s nejistým výsledkem. 

NABÍDKA PODNĚTŮ DO DISKUSE

Pojďme se na městské obvody podívat modernějším po-
hledem. Pojďme se pokusit skutečně posílit naše městské 
obvody! 

Navrhujeme k diskusi doporučení, která je možné doplnit 
dalšími podněty:

• Určit “spravedlivý” klíč, podle kterého budou rozdě-
lovány finanční prostředky (dotace) z rozpočtu města 
pro jednotlivé MO. Tento poměr (klíč) zjistit z roz-
počtového určení daní, kdy se na městské obvody 
bude pohlížet tak, jako by šlo o čtyři samostatná 
města. Stanovit minimální dotační vztah. 

• Svěřit MO větší pravomoci (např. letní a zimní údržbu 
chodníků, údržbu hřbitovů, údržbu a péči o městský 
majetek, nacházející se na území konkrétních MO).

• Provést revizi Statutu města Ústí nad Labem (např. 
změna poměru rozdělení výnosů z prodeje svěřeného 
majetku). Do budoucna zvážit zřízení Výboru pro sta-
tut jako poradního orgánu Zastupitelstva města. 

• Investiční dotace z rozpočtu města pro MO, v případě 
disponibilních finančních prostředků.

• Větší důraz na koordinaci a kooperaci při realizaci 
strategických záměrů města. 

zastupitelé ODS Miroslava Lazarová, Vlastimil Žáček, 
 Jan Tvrdík, Ivan Dostál a Libor Turek 

foto: archiv
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Starostka městského obvodu Severní Terasa Renata Zrníko-
vá a ředitelka Severočeské knihovny v Ústí nad Labem Mgr. 
Jana Linhartová se domluvily na vzájemné spolupráci. Jed-
ním z prvních počinů bylo zřízení KNIHOBUDKY ve vesti-
bulu našeho obvodního úřadu. Každý si může v knihobud-
ce vybrat knížku a odnést si ji domů bez jakékoli registrace 
a zdarma, darovat ji někomu blízkému nebo ji prostě vymě-
nit za knihu ze své domácí knihovny. Knihovna pravidelně 
knihy obměňuje a doplňuje.
Další společnou akcí bude zdarma pravidelné Čtení s knihov-
nou v prostorách radnice Severní Terasy. Vánoční čtení a po-
vídání se pro seniory Svazu tělesně postižených uskuteční 
7. prosince a pro děti 13. prosince 2017. K ochutnání budou 
i tradiční perníčky. Všichni jste srdečně zváni, pro omeze-
nou kapacitu je potřeba zajistit rezervaci na pavla.kopaco-
va@mag-ul.cz nebo tel. 604 553 403.
O lednových akcích se dozvíte na Facebooku Statutární 
město Ustí nad Labem – Severní Terasa nebo na www.sever-
ni-terasa.cz

Mgr. Konířová je pedagožka s šestnáctiletou praxí, kte-
rou z velké části absolvovala na Gymnáziu dr. Václava 
Šmejkala. Vystudovala UJEP – obory anglický jazyk, děje-
pis. Jak sama říká, práce s dětmi je její srdeční záležitos-
tí. A proč se po tolika letech rozhodla od středoškoláků 
přejít k batolatům? „Pro změnu jsem se rozhodla, proto-
že jsem cítila potřebu vybočit ze zajetých kolejí, učit se 
novým věcem, poznávat nové prostředí, lidi a postavit se 
novým výzvám. V jesličkách jsem prozatím krátce, ale již 
teď vím, že to byla dobrá volba, protože práce s těmi nej-
menšími je potěšením a naplňuje mě.“ 
Žezlo převzala po své kolegyni Mgr. Sylvii Sušické, kte-
rá po dvadvaceti letech odešla do důchodu. V Ústeckém 
kraji byla první, kdo založil v Ústí nad Labem Centrum 
pro matku a dítě a Centrum Delfínek – plavání kojenců 
a batolat. Při odchodu do důchodu jí osobně poděkovala 
také starostka Severní Terasy Renata Zrníková za mno-
haletou obětavou práci a za celkový přínos k rozvoji jeslí 
a kojeneckého plavání. 

Od středoškoláků  
k batolatům

stránku připravila Pavla Kopáčová, 
 foto: autorka

Po opravách schodišť na Severní Terase 
dobíhá rekonstrukce chodníku Glenno-

va, hotové jsou rekonstrukce chodníků 
v  ulicích Višňová, Ořechová, J. Zajíce. 
Před zahájením jsou opravy chodní-
ku v  ulici Pod Parkem. V  rekonstrukci 
rozbitých chodníků a  schodišť se bude 
pokračovat také v příštím roce. K výmě-
ně lamp dochází v  ulicích Gagarinova 
a Glennova. 
Na rohu ulic Rabasova a Šrámkova byla 
dokončena výstavba nového dětského 
hřiště, které mohou využívat také děti 
z blízké Mateřské školy Dobětice. V běhu 
je výběrové řízení na výměnu oken 

a dveří u objektu zdravotního střediska 
v ulici Šrámkova na Doběticích. 
Z posledního Fóra Zdravého města na 
Severní Terase vzešel požadavek na vy-
budování nového workoutového hřiště 
pro mládež i dospělé. To vyroste ještě do 
konce roku na Stříbrníkách v Šumavské 
ulici. V Centrálním parku byla opravena 
a zrekonstruována loď – velký herní pr-
vek, který zůstal po likvidaci hradu. Ten 
byl v havarijním stavu a z důvodu věku 
a opotřebovanosti materiálu ho již ne-
bylo možné opravit.

Stříbrníky budou mít workoutové hřiště

Chvíle s knihou

NA ZÁKLADĚ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ BYLA DO FUNKCE 
ŘEDITELKY JESLÍ NA SEVERNÍ TERASE A V NEŠTĚMI-
CÍCH JMENOVÁNA MGR. JIŘINA KONÍŘOVÁ.

KNIHOBUDKA na rad-
nici Severní Terasy.

POTĚŠENÍM je pro Jiřinu 
Konířovou práce s dětmi.

STUDIE nového  
workoutového hřiště.
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Psal se rok 1966, kdy byl mladý voják 
z Jeseníku, sloužící základní vojenskou 
službu na Slovensku, převelen na vo-

jenská studia do Brna. Jako zkušenému 
amatérskému fotografovi mu tam byla 
svěřena funkce fotografa útvaru. A pro-

tože byl „dobrej“, postoupil se svými 
fotografiemi do pražského celostátního 
finále, kam mu bylo za odměnu umož-
něno po ukončení vojenské školy na tři 
dny odjet. Za poslední peníze si v Praze 
na nádraží koupil Dekameron a balíček 
piškotů a nasedl do vlaku. Co osud ne-
chtěl (nebo spíše chtěl) – ve stejném 
vlaku tehdy cestovala mladá slečna 
z Ústí nad Labem se svou babičkou. Jely 
navštívit příbuzné na Slovensko. Hodi-
ny společně strávené ve vlaku do Bra-
tislavy se jim staly osudovými. Při lou-
čení na bratislavském nádraží požádal 
voják slečnu o adresu. Narychlo mu ji 
napsala do Dekameronu. Po ročním do-
pisování a osmi krátkých setkáních byla 
svatba. Padesát let společného života 
uteklo jako voda a letos v září oslavili 
manželé Jindřiška a Ladislav Panákovi 
ze Severní Terasy zlatou svatbu. Gratu-
lujeme a přejeme hodně zdraví a štěstí 
do dalších let.

Pohádkový příběh Jindřišky  
a Ladislava Panákových

Vánoce zní všude stejně

Tato milá žena mě vždy odzbrojí svou 
usměvavou tváří, přívětivostí a  klidem, 
který z ní vyzařuje. Ostatně tak na mě pů-
sobí i celý dětský domov. Domov o šesti 
samostatných bytech – šesti rodinách, 
vždy vedených jednou „tetou“ a  jedním 
„strejdou“, ve kterých momentálně žije 45 
dětí ve věku od 4 do 21 let. 
„Naše děti mají v  předvánočním čase 
spoustu aktivit. Věnují se vánočnímu úkli-
du, pečou cukroví, zdobí stromečky a také 
píší Ježíškovi. Každé dítě má možnost na-
psat si o tři dárky. Díky ušlechtilým lidem 
a sponzorům se nám většinou daří jejich 
přání plnit. V předvánočním čase se spo-
lečně setkáváme také s našimi důchodci 
a  zaměstnanci, kteří u  nás v  minulosti 
pracovali, pořádáme posezení se spon-

zory a naše děti často vystupují na růz-
ných akcích. Zpívají a tančí na tradičních 
slavnostech, jako jsou Ústecké Vánoce, na 
slavnostním rozsvícení vánočního stromu 
v parku na Severní Terase anebo se svý-
mi vystoupeními navštěvují seniory a tě-
lesně postižené. Učíme naše děti nejen 
dostávat, ale také umění dávat, rozdělit 
se, potěšit druhé. 24. prosince pak kaž-
dá z našich ´rodin´ oslaví Štědrý den po 
svém,“ vypráví Alena Novotná. 
Letošní vánoční přání dětí z Dětského 
domova na Severní Terase nejsou nikde 
veřejně vyvěšena. Pokud byste chtěli 
pomoci splnit přání některého z  nich, 
jsou zveřejněna na webových stránkách 
domova www.detskydomov-usti.cz/ 
prani-deti/. 

Ukažme, že nám nejsou lhostejné děti, 
které už do svého vínku dostaly těžký 
začátek svého života, že máme otevřená 
srdce a umíme myslet na druhé.

ZLATÁ SVATBA Jindřišky a Ladislava.

AŤ JSME MALÍ NEBO VELCÍ, SLOVO VÁNOCE V NÁS VYVOLÁVÁ NADĚJI, OČEKÁVÁNÍ 
A SPLNĚNÍ TAJNÝCH PŘÁNÍ. O TOM, JAK SLAVÍ VÁNOCE, JSEM SI POVÍDALA S ŘE-
DITELKOU DĚTSKÉHO DOMOVA NA SEVERNÍ TERASE MGR. ALENOU NOVOTNOU. 

V Azylovém domě pro matky s dětmi Orlická jsou dočasně ubytovány mamin-
ky s dětmi, které se ocitly v takové nouzi, že přišly o střechu nad hlavou, ne-
mají rodinné zázemí nebo zažívaly domácí násilí. V současné době zde spolu 
s maminkami pobývá třicet dětí. Trmický Globus jim nadělí krásné mikulášské 
balíčky a šikovné cukrářky z Inpeka dětem tak jako předchozí dva roky upečou 
krásný dort s mikulášským motivem, na kterém si určitě všechny děti pochut-
nají. Globusu i Inpeku patří velké poděkování za to, že jim není lhostejný osud 
těchto dětí. V dnešní době není pomoc druhému samozřejmostí a je třeba vážit 
si každého, kdo je ochoten pomoci jakoukoli formou daru.

Mikulášská nadílka: dort i balíček

stránku připravila Mgr. Renata Zrníková (Vaše Ústí),  
starostka MO Ústí nad Labem – Severní Terasa, foto: autorka

PŘÁNÍ dětí z Dětského 
domova na Severní 
Terase loni vyslyšela 
řada sponzorů.

MIKULÁŠ na Azylový dům pro 
matky s dětmi nezapomíná.
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Zazněly zde české šansony v podání 
Marty Balejové za klavírního dopro-
vodu Radima Linharta. Svým humo-
rem pobavil imitátor Václav Faltus 
a celým programem provázel kou-
zelník Grino. Ve večerních hodinách 
jsme v letošním roce poprvé tento 
pořad uspořádali i pro členy místní 
organizace Svazu tělesně postiže-
ných, a to v krásném prostředí obřad-
ní síně v budově ZUŠ Evy Randové 
v ulici Winstona Churchilla. Věřím, že 
se nám podařilo pro všechny zúčast-
něné připravit příjemný kulturní zá-
žitek a těšíme se, že tato tradice bude 
v dalších letech pokračovat. 

Olga Bačinová,
zastupitelka  

MO Ústí nad Labem – město

Klub českých turistů Loko Ústí nad Labem VT Vás srdečně zve na tradiční 
Novoroční výstup na zříceninu hradu Blansko. Start je z libovolného místa 
s cílem na Blansku od 12.00 do 15.00. Každý účastník obdrží v cíli pamětní 
list a razítko do vandrbuchu. K zahřátí a opékání buřtů bude k dispozici 
oheň a donesené teplé nápoje. Pojďte se po hodování a oslavách projít. Jak 
na Nový rok, tak po celý rok.

text a foto: Karel Punčochář

Darované 
zážitky

Psal se rok 2001, bylo před Dušičkami, 
a  tak jsem zašel za maminkou dohod-
nout se, kdy navštívíme poslední místa 
odpočinku našich drahých zesnulých. 
A jak šla řeč, vybavil jsem si v paměti bý-

valý hřbitov v Předlicích, kde jsme před 
léty žili. Při tom si maminka vzpomněla, 
že zde byl pochován její dědeček, mistr 
pekařský Josef Petržilka. Zeptal jsem se, 
co je s hrobem mého pradědečka teď. Na 
to maminka odpověděla, že bohužel již 
nic určitého neví. Rozhodl jsem se tedy 
navštívit archiv města, doufaje najít ales-
poň nějakou stopu. Po vyslovení přání mi 
k mému úžasu během chvíle dlouholetý 
ředitel archivu Vladimír Kaiser přinesl 
silnou složku archiválií se slovy, že v kli-
du studovny se do ní mohu zahloubat. 
Rozechvěle jsem rozvázal tkanice desek 
a začal list za listem procházet uzavře-
ným příběhem starým 34 let… Fotografie 
hřbitova těsně před jeho zrušením. Pro-
jekt likvidace, který souhrou náhod zpra-
coval můj jmenovec V. Punčochář. To vše 

na mne zapůsobilo těžko popsatelným 
dojmem. Nedalo mi to, a zašel jsem za 
místním pamětníkem panem Edwinem 
Markalousem, se kterým jsme potom 
společně podali na Magistrát města Ústí 
nad Labem podnět k pietní úpravě mís-
ta zlikvidovaného hřbitova. Podařilo se 
a dne 31. října 2003 byl odhalen velice 
zajímavý pomník s  pamětní deskou, je-
hož autorem je známý ústecký architekt 
Michal Gabriel. Jak roky plynuly, bylo 
po určité době nutné obnovit písmo na 
pamětní desce, za což patří poděkování 
paní Vítězslavě Cíchové, která letos již 
podruhé obnovu písma provedla.

text a foto: Karel Punčochář,  
zastupitel MO Ústí nad Labem – město, 

PRO! Ústí 

Vzpomínka na pomník zlikvidovaného hřbitova

ORIGINÁLNÍ je pomník ústeckého 
architekta Michaela Gabriela.

Novoroční výstup 
na Blansko

LETOS UPLYNULO 14 LET OD ODHALENÍ POMNÍKU PŘ IPOMÍNAJ ÍC ÍHO ZBYTEČNĚ ZL IKV IDOVANÝ HŘBITOV 
U KOLONIE V PŘEDL IC ÍCH. 

PŮVABNÁ SCENÉRIE i vůně opékaných 
vuřtů – to byla odměna účastníků 
výstupu na Blansko 1. 1. 2017.

ŠANSONY v podání Marty Balejové 
klienty Domova seniorů Bukov zaujaly.
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Z NAŠÍ POŠTY

Ing. Věru Nechybovou pozval (a o vystoupení požádal) Dirk 
Hilbert, primátor Drážďan. Do diskuse, kterou moderoval 
Greg Clark z Londýna, se v saské metropoli v říjnu zapojili 
reprezentanti řady evropských měst. Drážďanského dialogu, 
který se zabýval výzvami, jež před evropskými městy stojí, 
se účastnili například primátor španělského San Sebastianu, 
primátor nizozemského města ‚s-Hertogenbosch, primátor 
belgického Mechelenu, primátor Gentu, který je zároveň 
předsedou sdružení evropských měst a řada dalších hostů. 
Drážďanský dialog probíral témata demokracie, sociální sou-
držnosti, role kultury či výzvy, které přináší digitalizace.
„Těším se na další spolupráci mezi našimi městy a doufám, 
že k ní opět brzy budeme mít příležitost,“ napsal v dopise 
Věře Nechybové Dirk Hilbert.

Dialogu v Drážďanech 
se zúčastnila  
i primátorka města 
Ústí nad Labem

NAPSALI JSTE NÁM:
Dobrý den, v ulici Na Popluží v Ústí nad Labem probíhala re-
konstrukce vodovodního potrubí. Vyděsilo mne, jak pracovníci 
SčVK kopou v blízkosti stromů. Již jsem se obrátila na Magis-
trát města Ústí nad Labem, Odbor životního prostředí. Každé-
mu musí být jasné, že když zničí kořeny stromů, strom pomalu 
odejde. Určitě by se našla lepší alternativa, ale to by asi bylo 
pracné. Je jednodušší vykopat jámu, než aby se opatrně insta-
lovalo potrubí pod kořeny stromů. Nejsem odborník, ale je mi 
jasné, když se bude takto přihlížet k životnímu prostředí, tak za 
pár let bude ve městě jenom beton. 
 
Děkuji za odpověď, Helena Hošková

ODPOVÍDÁ Ing. Jitka Nováková, 
dendrolog Odboru životního prostředí Magistrátu:

Na základě podnětu veřejnosti byla na místě provedena kont-
rola orgánu ochrany přírody a krajiny, při které nebylo zjištěno 
poškození kořenového systému v rozsahu, který by mohl způ-
sobit statické selhání dřevin, jejich odumření, případně snížení 
jejich životnosti. Stavební dozor byl telefonicky informován  
o kontrole a též upozorněn na povinnosti a požadavek orgánu 
ochrany přírody a krajiny, týkající se dodržení normy při výko-
pech a  především pak na to, že výkopy budou prováděny ručně 
a s ohledem na kořenový systém dřevin. 
Při opakovaných kontrolách bylo zjištěno, že kořenové systémy 
nebyly poškozeny v takovém rozsahu, aby to mělo vliv na sta-
bilitu stromů. 

Olga Deeva pozvala 
delegaci našeho města 
na ekonomické fórum 
do Vladimiru

V říjnu se uskutečnilo i setkání primátorek partnerských 
měst Ústí nad Labem a Vladimiru – Ing. Věry Nechybové 
a Olgy Deevy. Delegace Vladimirské oblasti navštívila 
Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně a poté zamířila 
do Ústeckého kraje. Při zastávce v Ústí nad Labem pri-
mátorka Vladimiru pozvala představitele partnerského 
města Ústí nad Labem na Interregionální ekonomické 
fórum, které se bude v květnu 2018 ve Vladimiru konat 
již po šesté. Ve Vladimiru je možné představit na malé 
výstavě současnou podobu města Ústí nad Labem a jeho 
okolí, a to včetně zajímavých cílů pro turisty. V kultur-
ním programu, který třídenní vladimirské Ekonomické 
fórum doprovází, by mohl vystoupit malý soubor dětí 
z Ústí nad Labem. Konkrétní prezentace města Ústí nad 
Labem ve Vladimíru bude dohodnuta v prvním čtvrtletí 
roku 2018.

stránku připravila Jitka Stuchlíková, foto: archiv

ÚČASTNÍCI Mezinárodního drážďan-
ského dialogu, hostitel Dirk Hilbert 
stojí v první řadě (druhý zprava).

DIALOG DVOU PRIMÁTOREK  
– Olgy Deevy a Věry Nechybové. 
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Ježíšek pro chlupatý kožíšek
V  ten den útulek odstartuje každoroční akci Ježíšek pro 
chlupatý kožíšek. „Rádi bychom přivítali všechny příznivce 
a potěšili pejsky a kočičky, kteří budou muset strávit Váno-
ce v našem centru,“ uvedla jeho vedoucí Jaroslava Ježko-
vá. Otevřené dveře pro návštěvníky budou ve dnech 20. až 

23. prosince od 10 do 15 hodin, na Štědrý den pak od 10 
do 12.30 hodin. Opuštěným zvířatům mohou zájemci pod 
stromeček nadělit krmení, pamlsky, oblečky, deky a  další 
potřeby pro ně. Pejskům navíc každý může zpříjemnit tyto 
dny pěknou procházkou. 

 stránku připravila Mgr. Jitka Hadašová, foto: autorka

Školákům ze Severní Terasy 
nejsou opuštění psi lhostejní

Prostřednictvím Facebooku požá-
dala Ústečany, aby nevyhazovali 
staré bundy a mikiny, ale odnesli 

je do útulku. Právě z nich totiž oblečky 
přešívá.

OBVODNÍ RADNICE  
OSLOVILA ŠKOLY

„Napadlo mě to, protože ty kupované 
jsou drahé a v útulku jich není nikdy 
dost. Hlavně ne pro větši psy. Ale i ti se 
potřebují v zimě zahřát,“ vysvětlila Ja-
roslava Cejnarová.
Nápad se zalíbil radnici na Severní 
Terase a tak se ho rozhodla podpořit. 
„Oslovili jsme ředitele všech základ-
ních škol v našem obvodu, ZŠ Mírové, 
Stříbrnické i Rabasovy, jestli by do toho 
šli s námi a všichni souhlasili. Na každé 
škole bylo zřízeno sběrné místo a čtvrté 
pro veřejnost i u nás na radnici,“ uvedla 
starostka Severní Terasy Renata Zrní-

ková. Nakonec se sešlo tolik věcí, že je 
do útulku musel dopravit obvodní ná-
klaďáček. „Děti byly úžasné, zaslouží si 
velký dík. A stejně tak i dospělí obyva-
telé obvodu, kteří se do akce zapojili. 
Mám radost, že jim opuštění pejsci ne-
jsou lhostejní,“ dodala starostka.

DARŮ BYLO TOLIK,  
ŽE JSOU I NA PŮDĚ

Protože skladovací prostory útulku už 
praskají ve švech, k uskladnění poslou-
žila i půda. „Věci postupně roztřídíme 
a určitě je využijeme, ať již na zatep-
lení kotců nebo pro zmíněnou výrobu 
oblečků. Za naše pejsky i kočičky moc 
děkujeme,“ řekla Jaroslava Ježková, 
vedoucí centra, které v současnosti 
pečuje o šedesátku psů a stejný počet 
koček.
Žáci ze ZŠ Mírová se spolu s učitelkou 
přírodopisu přišli na výsledek charita-
tivní akce podívat do útulku osobně. 
Pomohli s překládáním pytlů a tašek 
a zbyl jim i čas na potěšení pejsků 
i kočiček pamlskem. Mezi přítomnými 
dětmi nechyběla ani Bára Molnárová, 
která má k útulku i osobní vztah – už 
přes měsíc totiž mají doma pejska od-
tud. „Jmenuje se Dingo a je moc hod-
ný,“ prozradila.

NA ZAČÁTKU VŠEHO BYLO PŘEDSEVZETÍ JAROSLAVY CEJNAROVÉ, VELKÉ PŘÍZNIVKYNĚ CENTRA PRO ZVÍŘATA V NOUZI 
PŘI ZOO ÚSTÍ NAD LABEM, ŽE ÚTULKOVÝM PEJSKŮM UŠIJE TEPLÉ OBLEČENÍ NA ZIMU.

V CENTRU PRO ZVÍŘATA V NOUZI PŘI ZOO ÚSTÍ NAD LABEM ZAČNOU VÁNOCE UŽ 20. PROSINCE 2017. 

VELEÚSPĚŠNOU SBÍRKU 
pomohly děti vyložit.

OBYVATELE ÚTULKU pak děti  
potěšily drobnými pamlsky.
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Hledají nový domov

CECILKA: Fena, plemeno bígl tricolor, 
výška 45 cm, stáří 1,5 roku. Cecilka je 
typická představitelka tohoto pleme-
ne. Je to klidná a  vyrovnaná fenka, 
nemá problém s lidmi, ani s jinými psy, 
ráda chodí na procházky.

BARON: Pes, kříženec německého ovčá-
ka, barva černá s rezavým žíháním, výška 
60 cm, stáří asi 10 let. Baron je statný 
psí děda, který je ještě poměrně zdatný 
a jistě novému majiteli spolehlivě ohlídá 
domek nebo zahrádku. 

text a foto: Centrum pro zvířata v nouzi

DEXTR: Pes, kříženec, žíhaný s  bílou 
náprsenkou, výška 55 cm, stáří asi 10 
měsíců. Dextr je nekonfliktní pes, je 
ale velmi temperamentní a potřebuje 
hodně pohybu, proto je zapotřebí při 
výběru pejska s tímto počítat.

Na jeho instalaci se domluvil předse-
da ústeckého spolku Felisicat Luboš 
Čapek se starostkou obvodu Renatou 
Zrníkovou. „Dohodli jsme se, že pro 
kočičky uděláme návrh boudičky na 
zimu tak, abychom ji mohli na jaře 
opět rozmontovat a uklidit. A aby to 
celé nějak důstojně vypadalo,“ uve-
dl Luboš Čapek. V minulosti totiž 
park často hyzdila provizorní kočičí 
obydlí, většinou z kartonů nebo jen 
papírové krabice, což se řadě míst-
ních lidí nelíbilo a stěžovali si na to. 
V současnosti se v těchto místech 

pohybuje kolem 5 toulavých koček, 
což je mnohem méně než dříve. Je-
jich výskyt se spolku podařilo snížit 
odchytem a umísťováním do nových 
domovů nebo do dočasné péče. A vel-
ký podíl na tom, že zde v poslední 
době přibývají nové kočky jen výji-
mečně, mají kastrace, které spolek 
zajišťuje ve spolupráci s ústeckým 

útulkem. V dalších obvodech zatím 
spolek podobné domečky neplánuje. 
„I když ani na ostatní kočičky neza-
pomínáme. Jsou místa, kde již nějaké 
boudičky máme z minulého roku, či 
jim tam třeba dáme polystyrenový 
box,“ potvrdil předseda spolku. A do-
dal, že vyrobili a rozmístili také pár 
dřevěných krmítek, aby kočky měly 
před nepřízní počasí chráněné ales-
poň krmení. Celkem se podle odhadů 
spolku pohybuje v ulicích Ústí něko-
lik stovek toulavých koček. 

text a foto: Mgr. Jitka Hadašová

ÚHLEDNÝ DŘEVĚNÝ A ZATEPLENÝ DOMEČEK O DVOU MÍSTNOSTECH DOSTA-
LY OPUŠTĚNÉ KOČKY ŽIJÍCÍ V CENTRÁLNÍM PARKU NA SEVERNÍ TERASE. 

Felisicat se snaží ulehčit 
toulavým kočkám zimu

Nevybrali jste si? Tak se přijďte podívat do Centra pro zvířata v nouzi při Zoo Ústí nad Labem, čeká jich tam na vás daleko víc. 

Zájemci mohou přispět na pomoc opuš-
těným pejskům a  kočičkám do poklad-
ničky umístěné u vánočního stromu na 
Lidickém náměstí. Akci, která potrvá až 
do 21. prosince, organizuje centrální 
obvod již počtvrté. Jitka Parýzková z od-
boru tajemnice obvodní radnice uvedla, 
že v roce 2013 se pro zvířata bez domo-
va vybralo 12 600 Kč, v  roce 2015 pak  
12 700 Kč a loni 7 000 korun.  jit

Sbírka pro 
ústecký útulek
JIŽ TRADIČNÍ VEŘEJNOU VÁNOČNÍ 
SBÍRKU PRO CENTRUM PRO ZVÍ-
ŘATA V  NOUZI PŘI ZOO ÚSTÍ NAD 
LABEM POŘÁDÁ I  LETOS MĚSTSKÝ 
OBVOD – MĚSTO. ZIMNÍ ÚTOČIŠTĚ 

pro toulavé kočky.
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