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Milí spoluobčané,

držím palce všem žákyním a žákům, všem studentkám a stu-

dentům, aby zdárně dokončili letošní školní rok a domů si 

odnesli vysvědčení, s nímž spokojeně vykročí vstříc prázdni-

nám. Malý dárek školákům se rozhodlo připravit i vedení 

města. Ve čtvrtek 30. května je pozveme do Městských sadů, 

kde pro ně bude připraven zábavný program.

Malé překvapení máme připraveno i pro dospělé. Přesně-

ji pro všechny, kteří navštěvují bazén a jeho přilehlou slu-

neční terasu na Klíši. Vyjma tří týdnů v červenci, kdy v hale 

proběhne plánovaná odstávka, budou návštěvníci moci 

o prázdninách strávit v bazénu o hodinu navíc. Čili sto dva-

cet minut po uhrazení vstupného na hodinu nebo tři hodiny 

se vstupenkou na dvě hodiny. Vím, venkovní klíšské koupa-

liště to nenahradí. Chci vás ale ujistit, že projekt jeho nové 

podoby se již připravuje. Finanční prostředky na realizaci se 

pokusíme sehnat co nejdříve. Pokud se neobjeví vhodný do-

tační titul, bude nezbytné potřebné peníze nalézt v rozpočtu 

města. Teď ale všem přeji příjemně strávené letošní léto. 

 

primátorka  

 

Ústí nad Labem

MĚSTSKÉ NOVINY

Hezké prázdniny,  
příjemnou dovolenou
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ČISTÉ MĚSTO

Nezapomeňte uhradit poplatek 
za komunální odpad
Čas máte jen do konce Června.

Poplatek je obecně závaznou 
vyhláškou stanoven na 500 Kč 
za jednoho občana a rok. 

Termín splatnosti pro letošní rok je 
30. června 2016. Povinnost uhradit 
poplatek za komunální odpad mají 
občané s trvalým pobytem na území 
města Ústí nad Labem (s výjimkou dětí 
do věku tří let – včetně kalendářní-
ho roku, ve kterém věk tří let dovrší). 
Poplatek můžete uhradit složenkou 
na bankovní účet č. 882833329/0800. 
Variabilním symbolem při této plat-
bě je rodné číslo plátce bez lomítka. 
Občané mohou poplatek za komunální 
odpad rovněž uhradit v hotovosti nebo 
bankovní kartou přímo v pokladně 
inkasního oddělení Magistrátu města 
Ústí nad Labem (vchod z Lidického ná-
městí, 2. patro vpravo). V případě plat-
by za více osob je nutné inkasnímu od-

dělení doručit psané Oznámení 
společného zástupce. Pokud 
jste toto oznámení po 1. lednu 
2011 inkasnímu oddělení již 
předali a nechcete nahlásit 
žádné změny, není nutné po-
dávat formulář znovu. 
Nebude-li poplatek za ko-
munální odpad uhrazen 
do 30. června 2016, bude 
zvýšen až na trojnásobek 
(tj. z 500 Kč až na 1 500 Kč – 
ve smyslu Obecně závazné vy-
hlášky č. 5/2012). Pokud jste 
poplatek za komunální od-
pad již uhradili a následně vám došla 
složenka na jeho zaplacení, pak je to 
z toho důvodu, že jste se původně pro 
úhradu složenkou rozhodli a před ča-
sem to nahlásili inkasnímu oddělení. 
Povšimněte si prosím, že složenka 
obsahuje i následující upozornění: 
„V případě, že jste poplatek na rok 
2016 uhradili – NEPLAŤTE“. 

Úřední hodiny inkasního oddělení 
v červnu 2016:
pondělí 8–17 hodin
úterý 8–15 hodin
středa 8–17 hodin
čtvrtek  8–15 hodin
pátek  8–11 hodin

 inkasní středisko Magistrátu  
Ústí nad Labem

Odbor životního prostředí 
Magistrátu Ústí nad Labem

PAPÍR – časopisy, noviny, sešity, kartonové krabice, papírové 
obaly, lepenka, knihy bez vazby, kancelářský papír, obálky. 
Krabice prosíme rozložit, případně nařezat na menší kusy, 
aby nezabíraly tolik místa. 

PLASTY + NÁPOJOVÉ KARTONY – fólie, sáčky, plastové tašky, se-
šlápnuté PET lahve, obaly od pracích, čistících a kosmetických pří-
pravků, kelímky od mléčných výrobků, polystyren a další výrobky 
z plastů + nápojové obaly od trvanlivých mlék, džusů, vín apod. 
PET lahve prosíme sešlápnout, aby nezabíraly tolik místa. 

SKLO – pokud je v blízkosti vašeho bydliště nádoba na obráz-
ku, pak do zeleného pole vkládejte barevné sklo a do bílého čiré 
sklo. Do této nádoby patří lahve od nápojů a potravin, skleničky, 
tabulové sklo.

ELEKTRO – baterie a drobná elektrozařízení (kalkulačky, rádia, 
drobné počítačové vybavení, telefony, elektronické hračky).

TEXTIL – Nepotřebné ošacení, spárovaná obuv, bytový textil, 
hračky, vše prosíme vkládat v igelitových taškách či jiných obalech.

Děkujeme, že třídíte
třídění odpadu je stále aktuálnější. dovolte, abychom vám 
připomněli, jaký systém nakládání s komunálním odpadem 
funguje ve městě Ústí nad labem.

do  sběrných dvorů mohou občané 
s  trvalým pobytem v  Ústí nad labem 
Zdarma odevzdat objemný odpad, 
velké elektrospotřebiče, nebezpečné od-
pady, textil a veškeré druhy vytříděných 
odpadů. do sběrného dvora ve všeboři-
cích lze navíc předat odpad ze zeleně 
a  stavební odpad v  množství 750  kg 
na jednu dodávku.

SD Všebořice – ul. Ke  Sběrnému dvoru 
(za depem dpmÚl)
pondělí–pátek 8–18 hodin
sobota 8–16 hodin
neděle 8–14 hodin 
 (pouze březen–říjen)

SD Krásné Březno – ul. Křižíkova (areál 
ave Ústí nad labem s.r.o.)
pondělí–pátek 8–18 hodin
sobota 8–16 hodin
neděle 8–14 hodin 
 (pouze březen–říjen)

Děkujeme, že využíváte 
sběrných dvorů
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HEZKÉ MĚSTO

Napsali jste nám:

O obětavé paní a potěše očí a duše
bydlím v doběticích v brandtově ulici. před naším domem paní filipová vloni vybudovala nádhernou zahrádku plnou květin, 
o kterou nadále pečuje. vše ve volném čase a zadarmo. je to potěcha očí a duše. jsme rádi, že taková paní s námi v domě žije.
v dnešní době plné spěchu, arogance a sobecké neúcty k okolí něco nevídaného. lze srovnat s okolními domy, kde jsou v těchto 
prostorách závěje nedopalků, které lidé kouřící na balkonech bezostyšně házejí dolů (nemluvě o jiných odpadcích a spoustě 
psích exkrementů).  

 Vladimír Čeřovský

Máte nápad? Uskutečnit ho pomůže dotace!
město Ústí nad labem vyhlásilo dotaČní program Zdravé město 
pro rok 2016. 

Projekty je nezbytné podat 
do 30. června, a to na následující 
tři témata:

1. Zdravé dítě ve zdravém městě 
(zdravé prostředí pro rozvoj dětské 
osobnosti, podpora společných pohy-
bových aktivit apod.)
2. Zapojení do osvětových kampaní 
a akcí (např. Národní dny bez úrazu, 
Evropský týden mobility, Dny zdraví 
apod.)
3. Zvelebování vzhledu veřejné-
ho prostoru ve městě (guerilla gar-
dening – zahradničení, úklidové akce, 
okrašlovací aktivity, obnova tradic 
apod.)

Podat lze nejvýše dva projek-
ty od jednoho žadatele. Maximální 
výše dotace na jeden projekt pro rok 
2016 činí 20 000 Kč. Dotace může být 

poskytnuta až do výše 100% uzna-
telných nákladů. Celková částka, kte-
rá je na projekty letos k dispozici, činí 

200 000  Kč. Projekty musí být rea-
lizovány do 29. 9. 2017. 
Další informace poskytne Ing. Hana 
Slawischová, tel. 475 271 128, e-mail: 
hana.slawischova@mag-ul.cz.

 jis

Rodí se nový územní plán města. 
Podněty veřejnosti jsou vítány!
Územní plán Ústí nad Labem, 

který se připravuje, navrhne 
novou základní koncepci roz-

voje území města, ochrany a rozvoje 
jeho hodnot, novou urbanistickou 
koncepci. A to včetně vymezení za-
stavitelných ploch, ploch přestavby 
a systému sídelní zeleně, nové kon-
cepce veřejné infrastruktury, včetně 
podmínek pro její umísťování a nové 
koncepce uspořádání krajiny, včetně 
vymezení ploch a stanovení podmí-

nek pro změny v jejich využití. Odbor 
investic a územního plánování Magis-
trátu Ústí nad Labem připravil pro ve-
řejnost formulář „Podnět do nového 
územního plánu Ústí nad Labem“, 
který slouží k uplatnění veškerých 
podnětů do připravovaného Územní-
ho plánu Ústí nad Labem. Sběr podně-
tů bude probíhat až do doby zahájení 
projednání návrhu „Zadání nového 
územního plánu“, které se předpoklá-
dá v průběhu roku 2017. Na jednotlivé 

podněty nebude odpovídáno, dopo-
ručujeme proto všem sledovat proces 
pořizování nového Územního plánu 
na webových stránkách města www.
usti-nad-labem.cz (zde si může-
te také stáhnout uvedený formulář). 
Další informace poskytne pořizovatel 
Územního plánu Ústí nad Labem, tedy 
oddělení územního plánování Magis-
trátu Ústí nad Labem.
 Odbor investic a územního plánování 

Magistrátu Ústí nad Labem
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TIPY NA ZÁŽITKY

Letošní léto v plaveckém 
areálu na Klíši 
•  městské služby Ústí nad labem přicházejí 

s  cenovým zvýhodněním pobytu v bazé-
nu Plaveckého areálu Klíše. počínaje 
15.  červnem až do  konce prázdnin, tedy 
do  31. srpna 2016, si zákazníci budou 
moci za  stejnou cenu zaplavat o hodinu 
déle. místo jedné hodiny budou mít k dis-
pozici celých 120 minut a  v  případě, že 
se rozhodnou zůstat 3 hodiny, bude jim 
účtován pouze dvouhodinový pobyt. 

•  městské služby upozorňují, že v   době 
od 4. 7. do 24. 7. 2016 bude v plaveckém 
areálu na  klíši probíhat plánovaná 
provozní odstávka – po  uvedenou dobu 
bude celý objekt pro veřejnost uzavřen. 
při plánované odstávce budou vypuště-
ny a  vyčištěny bazény, což s  následným 
napuštěním potrvá cca čtrnáct dní. dále 
společnost metrostav a.s. v rámci záruční 
doby odstraní drobné nedostatky v podo-
bě prasklin stěn, obkladů, dlažby, těsnění 
dnové vpustě. provedeny budou i opravy 
poškozených stěn a malby. 

Milada 
nabídne 
nejen 
čirou vodu

Je v jezeře hodně ryb?
To je spíše otázka pro potápěče, ale 
ano, v jezeře je hodně ryb. Jsou to velké, 
trofejní kusy, protože až do loňské-
ho roku měly klid, úplný ráj. Potápěči 
říkají, že ryby v jezeře se lidí nebojí a oni 
se k nim proto dostanou docela blízko. 
Zákaz rybaření ale na Miladě platí stále.

Potápěčská škola pro veřejnost se 
plánuje?
Do budoucna ano, potápěči ale po-
třebují k vybudování své základny do-
cela velké zázemí, v němž by umístili 
své vybavení. Zatím se ovšem smlouvy 
s provozovateli služeb na Miladě uzaví-
rají pouze na jednu sezónu, a potápěč-
ský klub, s nímž jsme jednali, by dal 
přednost pronájmu dlouhodobějšímu.

Jaké občerstvení a jaké atrakce se pro 
tuto letní sezónu podařilo zajistit?
Kromě tradičních stánků s langoši bu-
deme moci na hlavní pláži nabídnout 
vyšší standard občerstvení. Na celou 
sezónu zde vyrostou dva bary (třetí je 
v jednání). Jeden bude mít charakter 
plážového baru přímořského (budou 

se v něm míchat i koktejly), druhý se 
zaměří na čerstvé nápoje, například 
na šťávy z ovoce, a na využití čers-
tvých surovin. Provozovatelé barů 
navíc připraví i víkendové programy 
pro návštěvníky. Koktejlový bar se 
soustředí na mladé návštěvníky a hu-
dební vystoupení. Druhý bar je za-
měřen cestovatelsky, chystá proto 
promítání a besedy. Jeden z barů navíc 
návštěvníkům nabídne možnost za-
půjčení slunečníků a lehátek. 

Co vyrostlo kolem jezera?
Po lavičkách se kolem Milady objeví 
na třech místech i odpočívadla. Budou 
zastřešená, takže když začne pršet, 
mohou se tam cyklisté schovat. Ne-
smíme zapomenout ani na informační 
panely, na nichž je mapa s třemi nový-
mi okruhy – modrým, červeným a ze-
leným. Na trasách pro pěší i cyklisty 
jsou pak umístěny kilometrovníky. 
Cílem je zlepšit orientaci jak pro ná-
vštěvníka, tak pro záchranné složky. 
Kromě toho jsou na panelech informa-
ce o zaniklých obcích, které v minu-
losti musely ustoupit těžbě. 

Zpestří návštěvníkům léto speciální 
akce?
Po zahájení sezóny, které proběhlo 
v sobotu 4. června, pozve Dobrovolný 
svazek obcí jezera Milada na jednu akci 
uprostřed léta a uspořádá i slavnostní 
ukončení letní sezóny. Chybět nebu-
de například druhý ročník soutěže 
(ve spolupráci se společností Globus) 
o nejlepší burger, anebo vloni velmi 
úspěšná flyboardová show. 

Jitka Stuchlíková
foto: archiv Ing. Marty Šaškové

PODVODNÍ svět jezera milada

VZNÉST se nad hladinu, to je zážitek.

ROZhOVOR S Ing. MaRtOu ŠaŠkOVOu, taJeMnICí 
DObROVOLnéhO SVaZku ObCí JeZeRa MILaDa
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ANKETA

Stane se náš břestovec 
stromem roku? 

Záleží na vás. hlasování ZaČíná 15. Června. první podpisové archy 
jsou připraveny.

Letošní ročník celostátní ankety 
Strom roku je již patnáctý. Při-
hlášek zajímavých a unikátních 

stromů z celé České republiky přišlo 
sedmapadesát. Zasedla odborná ko-
mise a do finále poslala pouze dvanáct 
z nich. Rozložitý břestovec, který roste 
ve Smetanových sadech před Muzeem 
města Ústí nad Labem, je mezi nimi. 
Do ankety Strom roku ho přihlásilo 
město Ústí nad Labem.

KRÁSNý KmET

Našemu Břestovci západnímu je sto 
čtyřicet let. Před budovou, v níž tehdy 
sídlila dívčí obecná a měšťanská škola, 
jejíž první patro ale hostilo i slavnost-
ní městské okamžiky, naši předkové 
v roce 1886 zakládali park. A rozhod-
li se ozdobit ho i břestovcem. Dobové 
fotografie dokumentují, že do Ústí 
nad Labem tehdy doputovaly deseti-
leté sazenice tohoto stromu. Jak šla 
léta, břestovec mohutněl a své dlouhé 
a pružné větve, jež se vlastní vahou 
naklánějí, a když se dotknou země, 
zakoření; rozepjal v široko daleko 
nejkrásnější tvary.

Může tedy břestovec v celostátní 
konkurenci čtyř dubů, tří lip, jedné 
douglasky, kaštanu, borovičky a plané 
hrušně vyhrát? Ano, pokud dostane 
nejvíce hlasů. Času je dost – hlasování 
startuje 15. června a potrvá až  
do 10. října letošního roku. 

VOLTE číSLO PěT

Patrioté mohou posílat dárcovské SMS. 
Anebo podepsat hlasovací archy, což je 
bude stát pouze čas, peníze nikoli. Pod-
pisové archy pořídí město a 15. červ-
na je rozmístí ve svých organizacích. 
A navíc – v Informačním středisku 
v paláci Zdar na Mírovém náměstí 
bude umístěn speciální kontejner fir-
my Asekol, do něhož lze vložit použitý 
starý mobil. Za každý mobil na kon-
tě soutěžícího stromu přibude dvacet 
hlasů. Abychom nezapomněli, ústecký 
břestovec ze Smetanových sadů má 
v soutěži číslo pět.
Co by z vítězství strom a obec, v níž 
vyrostl, měly? Poukaz na arboris-
tické ošetření od odborné firmy. Po-
stup do mezinárodní ankety Evropský 
strom. Venkovní solární dobíjecí stani-

ci od firmy Asekol, pokud by se podaři-
lo nasbírat nejvíce starých mobilů. Ale 
nade vše, zejména v Ústí nad Labem, 
by byla hrdost, že tu tento krásný kus 
přírody máme a že obyvatelé nelenili, 
a stromu dali hlas. 

Jitka Stuchlíková
foto: archiv

Kde naleznete od 15. června 
podpisové archy:

•  magistrát města Ústí nad labem, 
vchod z lidického nám.

•  radnice mo severní terasa, 
 neštěmice, střekov

•  infocentrum v paláci Zdar 
na mírovém náměstí

• cyklopoint v prostoru Zanádraží
• Zoologická zahrada – pokladna
• plavecká hala na klíši – pokladna
• koupaliště v brné – pokladna
• dům dětí a mládeže

S  dalšími místy, kde budou podpi-
sové archy k dispozici, vás seznámíme 
v  příštím čísle Městských novin Ústí 
nad Labem.

dms ve  tvaru strom 5 posílejte 
na telefonní číslo 87 777. cena dms 
je 30 kč. děkujeme.

ŠTĚSTÍ břestovci přišla popřát řada dětí. vedení města Ústí nad labem nechybělo. 
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MO NEŠTĚMICE

Černé skládky zmizely. 
Radnici to stálo 
práci i peníze

v  loňském roce přišla likvidace Černých skládek neštěmický 
 obvod na půl milionu korun. 

Tato městská část, která na čisto-
tu ve svém obvodu dbá, musela 
v letošním roce černé skládky ze 

svých pozemků odstraňovat opět. 

NELEhKÁ ROLE VPP

Když odpad odveze do sběrného dvora 
v Krásném Březně radnice, tak musí, 
jako každá jiná firma, za uložení odpa-
du zaplatit. Občan se stálým bydlištěm 
v Ústí nad Labem má uložení odpa-
du do sběrného dvora zdarma. Černé 
skládky v neštěmickém obvodu uklíze-
jí veřejně prospěšní pracovníci. Obvod 
jich má letos pouze třicet, v loňském 
roce jich bylo sto. Veřejně prospěšní 
pracovníci se mají věnovat údržbě 
zeleně a běžnému úklidu. Odstranění 
odpadu, nashromážděného na černých 
skládkách, je pro ně práce navíc. 
Navíc – než odpad dopraví do sběrné-
ho dvora, musí ho roztřídit. V jednom 

z kontejnerů, které při třídění využí-
vají, například shromažďují odhozené 
pneumatiky. Ty ovšem do sběrného 
dvora nepatří, městská část je musí, 
opět na své náklady, nechat odborně 
zlikvidovat. Likvidace černých skládek 
k tomu všemu představuje i další ná-
klady na benzín do automobilů, které 
odpad odvážejí. 

„UKRAdENÉ“ děTSKÉ hřišTě

Minulý rok přišla neštěmický obvod li-
kvidace černých skládek zhruba na půl 
milionu korun. V této částce je zapo-
čítán i náročnější úklid dlouhodobě 
zanedbané černé skládky v Matiční uli-
ci. Domy v Matiční ulici jsou neobyd-
lené. Vozili tam na černo odpad i lidé 
z jiných lokalit? Je to pravděpodobné. 
Černé skládky bohužel vznikají po ce-
lém neštěmickém obvodě. V řadě ulic, 
které lemují panelové domy, se u po-

pelnic objevují odhozené předměty 
mimo naplánovaný kalendář svozu 
objemného odpadu. Připomeňme, že 
město Ústí nad Labem, opět zdarma, 
nabízí svým obyvatelům svoz objem-
ného odpadu dvakrát do roka. 
Černé skládky hyzdí město. Obtěžují 
slušné občany. Mohou způsobit i další 
problémy – například zvýšený výskyt 
štěnic. Anebo potkanů. Pak přicházejí 
na řadu postřiky proti škůdcům a de-
ratizace. A náklady na černé skládky 
takto dále stoupají. Radnice by přitom 
finanční prostředky, které spolkne likvi-
dace černých skládek, mohla vynaložit 
na zcela jiné věci – například na nové 
dětské hřiště nebo na další metry opra-
vených chodníků. Bohužel, přes časté 
kontroly vytipovaných či odlehlých 
míst, se zakladatele černých skládek 
podaří „chytit za ruku“ málokdy.

ve spolupráci s Ivanou Fišerovou, 
ČSSD, 

místostarostkou MO Neštěmice
připravila Jitka Stuchlíková

 foto: archiv MO Neštěmice

PŮVODNÍ stav v matiční ulici.

ZÁNOVNÍ pohovka odložená na chod
ník v Čelakovského ulici. TŘÍDĚNÍ černého odpadu. UKLIZENO, současnost v matiční ulici.
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MO ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO

Černá skládka na soukromém 
pozemku. Neřešitelný problém?

ROZhOVOR S kaRLeM kaRIkOu, PRO! ÚStí,  
MíStOStaROStOu CentRáLníhO ObVODu

kdy jste začali s likvidací černých 
skládek?
Okamžitě po komunálních vol-
bách v roce 2014, tedy koncem lis-
topadu. Objevil jsem nevyčerpanou 
položku, kterou bylo možné na likvi-
daci černých skládek využít. Z těch 
finančních prostředků ale šlo uhradit 
pouze přistavení kontejnerů, odve-
zení plných kontejnerů, skládkování. 
Ale kdo ty kontejnery naplní? Na to 
už položka určena nebyla. Takže cent-
rální obvod dodal veřejně prospěšné 
pracovníky a k tomu oslovil obyvatele 
v těch lokalitách, kde jsme nepovolené 
černé skládky uklízeli. Vždy to bylo 
na pozemcích našeho obvodu anebo 
města Ústí nad Labem, to jsme neroz-
lišovali. Odpadem z černých skládek 
jsme tehdy naplnili kolem patnácti 
velkých kontejnerů. Zklamal mě ale 
přístup a participace občanů a majite-
lů nemovitostí, v jejichž blízkosti černé 

skládky byly. I když někteří slíbili, po-
moci nakonec nepřišli.

Černé skládky tam znovu nevznikly?
Na ta místa, která se jevila jako 
problematická (například oblast Za 
Válcovnou, za průmyslovou zónou 
v Předlicích), jsme umístili fotopasti. 
Do budoucnosti chceme s Městskou 
policií domluvit jejich častější kont-
rolu.

Likvidovali jste černé skládky i loni?
Uklidili jsme plochu po bývalé zahrád-
kářské kolonii v Předlicích, nacházející 
se na konci Marxovy ulice za školou. 

nedávný požár upozornil na ob-
rovskou skládku ve Sklářské ulici. Co 
s ní?
Bohužel, pozemek patří majite-
li z Prahy. Situace je o to kompli-
kovanější, že majitel u tohoto po-

zemku nevlastní žádnou nemovitost, 
ale pouze onu plochu ve vnitrobloku. 
Majitel navíc nekomunikuje. Lidé, kte-
ří ve Sklářské ulici bydlí, si tam dokon-
ce postavili zeď, aby ten neskutečný 
nepořádek odstínili. 

Jsou podobné skládky na soukromých 
pozemcích i jinde v Předlicích?
Podobných míst je více. Jedná se 
o vnitrobloky a o zahrady, schované 
mezi domy. Setkáváme se i s tím, že 
nepořádek tam vozí obyvatelé z jiných 
částí Ústí nad Labem. Z Předlic děla-
jí skládku. Namísto toho, aby odpad 
odvezli na druhou stranu do Krásné-
ho Března do sběrného dvora, kde je 
uložení odpadu pro obyvatele s trva-
lým pobytem v Ústí nad Labem zdar-
ma, tak to vysypou v Předlicích. Před 
cestou do sběrného dvora by totiž od-
pad museli přebrat.

kdo může na soukromý pozemek, 
na němž skládka je, vstoupit?
Jedině hasiči. A za nimi pracovní-
ci hygieny. Nikdo jiný není oprávněn 
na pozemek, který je v soukromém 
vlastnictví, vstupovat. 

Jitka Stuchlíková
 foto: archiv

Reakce vedení města 
na černé skládky 
v Předlicích:
vedení města vidí v  černých sklád-
kách problém, který je nepříjemný 
pro nejbližší, ale i vzdálenější obyva-
tele. vzhledem k  tomu, že pozemky, 
případně okolní domy, jsou v  sou-
kromém vlastnictví, vyvolá magistrát 
společně s mo Ústí nad labemměsto 
společné jednání s  jednotlivými ma-
jiteli s výzvou k nápravě. svou účast 
přislíbila i  Česká inspekce životní-
ho prostředí. v  případě, že nedojde 
k oboustranné dohodě, která by vedla 
k zvelebení vzhledu obce, bude město 
postupovat v  rámci pravomocí ply-
noucích z platné legislativy.

Ing. Eva Fialová, 
asistentka náměstka 

primátora Pavla Dufka
DETAIL téže skládky po nedávném požáru.

ODPAD na soukromém pozemku ve sklářské ulici.
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MO NEŠTĚMICE

Z KOMISÍ MĚSTA

Radnice zateplí budovu 
zdravotního střediska

rekonstrukce by měla být hotova letos na podZim.

Úřad městského obvodu Ústí 
nad Labem Neštěmice opraví 
během letošního roku budovu 

zdravotního střediska v Hluboké ulici. 
Objekt se dočká zateplení, úpravy če-
kají i okolí. Rekonstrukci zaplatí radni-
ce ze svého. Budova střediska, ve kte-
rém sídlí dva dětští lékaři, opravy 
nutně potřebuje. Budova pochází ze 
sedmdesátých let a je to na ní znát. 
Zateplení je nutné, navíc se díky němu 
výrazně sníží provozní náklady. 

PříPRAVY

Neštěmická radnice už vypsala ve-

řejnou zakázku, se samotnými 
opravami by se mohlo začít v řádu 
týdnů. Klíčová je pro nás samozřejmě 
cena, ta bude hrát v hodnocení nabí-
dek nejdůležitější váhu. Po vybrání 
vítězného uchazeče ještě poběží zá-
konná lhůta pro případné odvolání 
dalších v pořadí. Věřím, že s rekon-
strukcí začneme během prázdnin 
a rádi bychom ji dokončili nejpozději 
v listopadu. 

PENízE z PRONÁJmU

Radnice bude zateplení platit ze své-
ho. Jsou to peníze, které jsme vybra-

li na pronájmu budovy. Všechny je 
do ní investujeme zpátky. Ostatně 
tak to děláme i v případě bytových 
domů. Vybrané nájmy slouží zásadně 
pro zvelebování domů, ve kterých 
nájemníci žijí, nikdy je nepoužíváme 
jinde. Povinností každého majitele 
je se o své nemovitosti starat. U sou-
kromých vlastníků to tak bohužel ne 
vždy tak je. Přesnou cenu zateplení 
radnice zatím nezná. Vyjde až z vý-
běrového řízení. V okolí budovy navíc 
nechá radnice položit zcela novou 
dlažbu.

Yveta tomková, 
Vaše Ústí, 

starostka MO Neštěmice
 foto: archiv MO Neštěmice

Bezpečné přechody pro pěší
Ve stanovisku Dopravního inspekto-
rátu Ústí nad Labem Krajského ředi-
telství Ústeckého kraje zaznělo, že 
mnoho přechodů neodpovídá para-
metrům přechodů pro chodce a pro-
to nevyhovuje. Komise pro prevenci 
kriminality města Ústí nad Labem se 
tímto problémem zabývala už v před-
chozím roce. Na základě požadavků 
občanů se řeší přechod v Tovární uli-
ci. Co je závažné a čím se naše komi-

se zabývala nejvíce, to je bezpečnost 
dětí okolo základních škol. Problém 
s dopravním značením a přechodem 
je například v Brné u ZŠ a MŠ Jitřní, 
kde je stav zoufale nevyhovující. 
Návrhy změn dopravního značení 
a úpravy přechodů, které nevyhovují 
u základních škol, předala komise 
Radě města Ústí nad Labem. První 
vlaštovkou, kterou jsme zaznamenali, 
je schválení rekonstrukce podchodu 

u ZŠ Nová na Kamenném Vrchu 
Zastupitelstvem města Ústí nad 
Labem. Věřím, že stav dopravního 
značení a přechodů nejen u škol, 
ale v celém městě, bude v zájmu 
bezpečnosti dětí a občanů napraven.

Zbyněk Svoboda, 
ČSSD, 

člen Komise pro prevenci kriminality 
města Ústí nad Labem

ZDRAVOTNÍ středisko prokoukne a obklopí ho nová dlažba. 
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MO STŘEKOV

Minulého a současného 
místostarostu jsme proto 
požádali o odpovědi na dvě 

otázky. Za prvé: co se podařilo udělat 
pro občany Střekova od posledních 
komunálních voleb, které se konaly 
na podzim roku 2014? Za druhé: kte-
ré akce, investice, plány střekovské 
radnice jako zastupitelé podpoříte 
ve druhé polovině letošního roku?

Ing.  arch.  Jiří  Němeček,  PRO!Ústí, 
místostarosta do letošního února:
Péče o zeleň: Podařilo se více zapojit 
veřejně prospěšné pracovníky do údrž-
by zeleně, pořídil se zahradní traktor 
české výroby k sekání vybraných dů-
ležitých parkových ploch a hřišť a tím se 
snížily náklady na sečení od externích 
dodavatelů (tyto peníze byly rein-
vestovány do obnovy zeleně). Stále ale 
na několika místech (park naproti sou-
du, park T.G.M., ulice Železničářská) 
čekají na realizaci výsadby z minulého 
roku. Úřad MO Střekov má přislíbenou 
dotaci na ozelenění hřiště v ulici Truh-
lářova na Kamenném Vrchu, která se 
musí zrealizovat do konce roku 2016. 
Podařilo se zapojit do projektu Zdravé 
město. Dále: v roce 2015 se usku-
tečnilo dvanáct akcí, tedy každý měsíc 
jedna kulturní  aktivita pro občany 
Střekova. Proběhly sousedské besedy 
na konkrétní téma, které v dané části 
obvodu Střekov obyvatele trápí. 
V rámci celého obvodu bylo opraveno 
několik chodníků. 
Podpořím  realizaci parkoviště v uli-
ci Tolstého, rekonstrukci a rozšíření 
vnitřních prostor budovy Truhlářovy 
32 pro potřeby Policie ČR, oživení 
bývalých jeslí Kamenná 3 pro pobo-
čku knihovny a společenské aktivity 
(případně jiné služby pro obyvatele). 
Za důležité dále pokládám revitalizaci 

Malá inventura
Střekov nemá radu obvodu. o  všem rozhoduje zaStupitelStvo. 
zvolit Se podařilo pouze míStoStaroStu.  

lesoparku na vrchu Malé Sedlo, pod-
poru různorodých kulturních aktivit 
(posilujících sounáležitost s obvodem 
Střekov) anebo opravu volných ne-
bytových prostor v historické budově 
radnice (dnešní pošta) na Střekově. 
Důležitými body jsou rovněž spoluprá-
ce se společností Glencore (dříve STZ), 
koupě a obnova Vrbenského lázní, 
v neposlední řadě bezpečnostní opat-
ření v celé délce silnice II/261 ve smě-
ru na Děčín a Litoměřice.
 
Viktor Malinkovič, KSČM, současný 
místostarosta:
Nová Ves: Na dětském hřišti byly rea-
lizovány dva houpací prvky a jeden 
šplhací. Bohužel vandalové opakovaně 
poničili jeden prvek, který je v opravě. 
Na dětském hřišti Na Hřebence dojde 
brzy k výměně houpačky.
Kojetice: Zde došlo k úpravě parčíku 
odvodněním – na okraji vozovky byly 
osazeny betonové obruby, pro zlepšení 
vzhledu parčíku byly osazeny lavičky 
a květináče. Bohužel jsem slyšel, že 
údajně někteří občané Kojetic žádají 
o odstranění tohoto všeho, protože teď 
tam u parčíku nemohou zaparkovat 
svá osobní auta tak jako dříve…
Olešnice: Sanace svahu v horní části 
Olešnice u Svádova byla realizována, 
takže svah již neujíždí a neohrožuje 
přilehlé pozemky a majetek občanů.
Svádov: Kontejnerové stání bylo rea-
lizováno v roce 2015. Radar je zakou-
pen, s instalací se počítá ve druhé 
polovině roku 2016. Také opravy míst-
ních komunikací proběhnou do konce 
roku. Výstavbě chodníku dosud brání 
některé nedořešené podzemní sítě 
(kanalizace), projektová dokumentace 
je zpracována. Přívoz mezi Svádovem 
a Neštěmicemi je v provozu a občanům 
již opět slouží od 30. 4. 2016. 

Olšinky: Také pro Olšinky byl za-
koupen radar, který bude instalován 
ve druhé polovině roku 2016. Co se 
týká protipovodňových opatření, 
proběhlo v roce 2015 první jednání. 
Osada  Střekov: Nový povrch v Tizi-
anově ulici z nedostatku finančních 
prostředků nebyl dosud proveden. Če-
káme na přidělení dotace pro Střekov 
z rozpočtu Magistrátu města Ústí nad 
Labem v částce 5 mil. Kč, tak jako již 
byla přidělena obvodům Severní Tera-
sa a Neštěmice.
Brná: Zde se bude ve druhém pololetí 
2016 pokračovat v opravách místních 
komunikací. 
Sebuzín: U zastávky MHD bylo prove-
deno zpevnění nástupní plochy.
Závěrem dodávám, že existuje ještě 
mnoho dalších problémů, které občany 
Střekova trápí a které bychom velmi 
rádi řešili. V tomto roce jsou nicméně 
pro nás prioritou zejména dlouhodobě 
neřešené opravy komunikací v cent-
rální části MO Střekov, i když samo-
zřejmě ani okrajové části obvodu ne-
leží stranou našeho zájmu. 

jis

Situace statutárního 
města Ústí nad Labem
radu města Ústí nad labem se ne-
podařilo dovolit, ale zastupitelstvo 
na  svém zasedání 30.  5. 2016 sou-
hlasilo se svěřením částí kompeten-
cí primátorce ing.  věře nechybové. 
primátorka může rozhodnout o  roz-
počtových opatřeních do  500 tisíc 
korun, může provádět rozpočtová 
opatření k  zapojení přijatých úče-
lově určených finančních prostřed-
ků a  přesuny účelových prostředků 
ve  výdajové části rozpočtu v  rámci 
jednotlivých odborů. primátorce byla 
svěřena i  pravomoc jmenovat ředi-
tele příspěvkových organizací města 
včetně stanovení platu. jmenovat 
i  odvolat může vedoucí odborů 
magistrátu. 
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MO SEVERNÍ TERASA

Koutek je plný dětí. 
Vznikl díky „deváťákům“

Zš stříbrnická se již podruhé Zapojila do celostátního programu 
extra třída. 

Cílem je vytvořit projekt, který 
může zlepšit život místní komu-
nity. Žáci 9.A se svou patronkou 

z řad vyučujících přišli s nápadem 
vytvořit informační koutek s názvem 
4Relax. 

VýhRA i VLASTNí Um

Základní myšlenkou bylo, aby se 
všechny děti dobře začlenily do naší 
školy a do našeho městského obvodu. 

Chtěli jsme vytvořit informační kou-
tek, kde budou k dispozici námi vytvo-
řená pexesa o našem městě a o volno-
časových aktivitách pro děti; dále 
nástěnky s letáky, informujícími o růz-
ných akcích v okolí, které v případě 
potřeby přeložíme i do cizích jazyků. 
V koutku je místo pro hry, informace, 
odpočinek, čtení knížek či časopisů 
a hlavně pro získávání nových přá-
tel. Další rovinou projektu je, že žáci 
9.A třídy sami projekt navrhli, na-

plánovali, sestavili rozpočet, rozděli-
li si úlohy, splnili je a projekt podali. 
V celostátní konkurenci uspěli a získa-
li více než 30 tisíc korun od Nadačního 
fondu Tesco.

dOPAdLO TO NA JEdNičKU 

A pak začala ta opravdová práce. Fo-
tografování celé řady míst v Ústí nad 
Labem a vytvoření vlastních více-
jazyčných pexes, komunikace s ve-
doucími sportovních klubů a zís-
kávání souhlasu k použití jejich log 
do dalšího pexesa; propagace projektu 
na internetu, facebooku a vytvoření 
plakátu. Probíhal nákup potřebného 
materiálu, výroba a montáž nábytku, 
včetně vlastnoručního šití polštářů. 
Jedním z náročných úkolů bylo sesta-
vení programu slavnostního otevření 
koutku. Dokonce i puberťáci nacvičili 
vlastní hudební a taneční vystoupení. 
Podařilo se jim domluvit účast stu-
dentů z teplické konzervatoře, kteří 
vystupují pod názvem No metronome 
percussione. Největším překvapením 
pro žáky bylo, že jejich pozvání přijala 
starostka Severní Terasy Mgr. Rena-
ta Zrníková a náměstek primátorky 
Ústí nad Labem MUDr. Jiří Madar. 
Akce se dětem povedla na jedničku. 
Od otevření je koutek každodenně 
plný hrajících si dětí a tím se náš cíl 
naplnil.

Mgr. Radka gruzovská, 
foto: autorka 

Skvělá atmosféra
panovala v parku na Severní Terase. Na akci „Děti nás 
baví“, která se konala pod záštitou starostky Rena-
ty Zrníkové, dorazily všechny naše mateřské školy 
– Mírová, Rabasova i Stříbrnická. Úžasné děti, skvělé 
paní učitelky, báječní rodiče a super moderátor Zdeněk 
Lukesle. Už teď se těšíme na druhý ročník.

 pk, foto: archiv MO Severní terasa
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MO SEVERNÍ TERASA

Prevence kriminality
Dohled nad veřejným pořádkem bude hlavním úkolem pro nově vzniklou 
Dohledovou službu na Severní Terase. Starostka Renata Zrníková ji necha-
la zřídit ve spolupráci s Úřadem práce ČR. Čtyři noví asistenti prevence 
kriminality se pod vedením městských strážníků zaškolili a nyní je mů-
žeme potkávat v terénu, kde se pohybují v označených reflexních vestách 
ve dvojicích. Na co se dohledová služba zaměří? Na dodržování bez-
pečnosti a pořádku, na pití alkoholu a požívání návykových látek na ve-
řejnosti, na bezohledné majitele volně pobíhajících psů apod. Úzce přitom 
bude spolupracovat s městskými strážníky, jejichž počet byl letos v našem 
okrsku navýšen z původních dvanácti na sedmnáct.

Zajímavá 
exkurze
Děti z Nízkoprahového zařízení Tykadlo, 
které sídlí v Poláčkově ulici, navštívily Ope-
rační středisko Městské policie v Ústí nad 
Labem. Seznámily se zde s technikou, která 
umožňuje pomocí kamerového systému sle-
dovat různá místa v našem městě, a samy si 
ji mohly vyzkoušet. Nadšení dětí bylo veliké 
a exkurzi si stoprocentně užily.

Pro vysvědčení 
na radnici
Absolventi SOŠ dr. Václava Šmejkala dostali maturitní vy-
svědčení na Úřadu městského obvodu Severní Terasa. 
Slavnostního předávání se účastnili třídní učitelé, členové 
učitelského sboru, ředitel školy Ing. Michal Šidák a samozřej-
mě rovněž rodinní příslušníci maturantů. Vysvědčení stu-
dentům předali starostka Renata Zrníková a místostarosta 
Pavel Dufek. Absolventům k maturitě gratulujeme a přejeme 
šťastný start do nového života.

Křeslo pro hosta
Na starostku MO Severní Terasa Renatu Zrníkovou se obrátila ředitelka 
Domova pro seniory v Orlické ulici Jarmila Nováková s návrhem, zda 
se nechce zúčastnit oblíbené akce, kterou domov pravidelně pořádá 
a nazval ji „Křeslo pro hosta“. Do domova jsme se vypravili. Překvapila 
nás nejen hojná účast seniorů, ale i to, s jakým zaujetím k debatě při-
stupovali. Paní starostka si připravila zajímavé povídání o našem úřa-
du a pomocí projekce seznámila seniory s celým obvodem, s usku-
tečněnými akcemi a zároveň i s akcemi a projekty, připravovanými 
pro rok letošní. Žádná z otázek nezůstala nezodpovězená. Již teď se 
těšíme na podobné setkání s klienty Domova seniorů na Doběticích. 
(A abychom nepřišli mezi seniory s prázdnou, věrný sponzor INPEKO 
Ústí nad Labem nám připravil pro klienty domova sladkou tečku na ko-
nec. Děkujeme.)

stránku připravila Pavla kopáčová
foto: archiv MO Severní Terasa
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NOVINKY

Lávová skála pro tapíra

Ředitel Zoo Ústí nad Labem Ing. Lubomír Moudrý převzal od zástupkyně Na-
dace ČEZ Soni Holingerové šek na 300 000 Kč. Zřizovatel zoologické zahra-
dy, statutární město Ústí nad Labem, přispělo částkou 200 000 korun. Díky 

tomu dojde do konce letošního roku k úpravě stávající expozice pro tapíry v dolní 
části zoo. Dosud zde návštěvníci mohli vidět tapíry jihoamerické, ty však vystří-
dá jiný druh, který ústecká zoo dosud nechovala – tapír čabrakový. Tapíři čabra-
koví jsou vzácnějším a ohroženějším druhem. Trvalo téměř rok, než koordinátor 
chovu doporučil volného samce – sedmnáctiměsíčního Mekonga, který do ústecké 
zoo dorazil 19. května ze zoo ve skotském Edinburghu. V expozici tapírů dojde 
k rozšíření vyhlídky nad výběhem, k vybudování nového koridoru pro chovatele, 
k opravě fasády a ploché střechy, která bude osázena rostlinami. Vnitřní ubikace 
pak získá imitaci lávové skály.

 text a foto Ing. Věra Vrabcová, 
Zoo Ústí nad Labem

O novinkách v kulturním dění
miniroZhovor s  mudr.  jiřím madarem, náměstkem primátorky 
města Ústí nad labem

Změnil se kulturní a sportovní kalen-
dář na webu města. Proč a jak? 
Za kulturní a sportovní kalendář, kte-
rý je k dispozici na webu statutárního 
města, jsme externím firmám platili 
asi dvě stě čtyřicet tisíc korun ročně, 
a přesto úroveň kalendáře nebyla ide-
ální. Proto jsme přistoupili ke změně 
– kulturní a sportovní kalendář nyní 
vytváří oddělení cestovního ruchu 
magistrátu a ve spolupráci s Met-
ropolnetem se pro uživatele zjednodu-

šilo a zrychlilo vyhledávání konkrét-
ních akcí. 
V rámci festivalu uL-Let jste se 
pokusili vrátit do Letního kina promí-
tání. O filmy zájem nebyl, o sledování 
utkání MS v ledním hokeji ano. budou 
zde sportovní přenosy pokračovat? 
Ano. Utkání v ledním hokeji v Letním 
kině sledovala bezmála tisícovka divá-
ků, teď se sportovní příznivci mohou 
těšit na sledování vybraných utkání 
z ME ve fotbale. 

kdo vyhrál výběrové řízení na ředitele 
Činoherního studia?
Jiří Trnka, po roce zkušenosti s řízením 
ČS, představil další koncepci smě-
řování této scény, která se líbila nejen 
zástupcům města, ale i zástupcům 
Asociace profesionálních divadel ČR, 
kteří ve výběrové komisi zasedli. Je 
garantem, že Činoherní studio se zase 
posune dál. Tato scéna letos vstoupila 
již do pětačtyřicáté sezóny a u této pří-
ležitosti vznikne i film, v němž vystou-
pí celá řada herců, kteří touto ústeckou 
scénou prošli. 

jis

Nejpilnější návštěvníci
Letos proběhl již 6. ročník akce „Za-

hájení turistické sezóny“, tradičně 
spojený se soutěží. Zájemci mohli 

navštívit na 50 turistických cílů či do-
provodných akcí. Nejnavštěvovanější byla 
ústecká zoologická zahrada. Všech akcí se 
zúčastnilo přes 22 000 návštěvníků. Do slo-

sování o ceny byli zařazeni ti, kteří navští-
vili alespoň 3 cíle a odevzdali slosovací for-
mulář v Informačním středisku města Ústí 
nad Labem. Vylosováno bylo 20 výherců, 
kteří získali dárkové balíčky s publikacemi 
o našem městě a volné rodinné vstupenky, 
které věnovaly Muzeum města Ústí nad 

Labem, Zoolo-
gická zahrada 
Ústí nad Labem, 
hrad Střekov 
(a další).

 Ing. hana 
Slawischová, 

oddělení 
cestovního 

ruchu Magistrátu 
Ústí n/L.

foto: Romana 
Macová

Kulturní 
a sportovní 
kalendář 
v novém 
na  webových stránkách 
města naleznete vizuálně 
inovovaný kulturní a  spor-
tovní kalendář, kde si může-
te zjistit informace o  akcích 
pořádaných ve městě a  jeho 
okolí. kalendář spravuje 
oddělení cestovního ruchu 
magistrátu města a  k  jeho 
náplni můžete přispět i  vy. 
pořádáte sami nějakou za-
jímavou akci nebo víte 
o  jakékoli významné akci 
ve městě? 
napište nám na email 
kulturasport@mag-ul.cz.
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DIVADLO

Známý Ústecký Červený kostel bude na konci Června místem ko-
nání nové premiéry Činoherního studia. v srpnu se můžete těšit 
na divadelní Zahradu.

Celý tvůrčí tým se společně 
s herci pod režijním vedením 
Filipa Nuckollse připravuje 

na premiéru druhého dílu shakespea-
rovské ságy Jindřich VI. Zatímco loni 
soubor na sklonku sezony představil 
díl první a zvolil pro jeho prezenta-
ci neobvyklý a léta nepoužívaný 
prostor rockového klubu, letos po-
zve diváky prožít pokračování 
boje o moc do evangelického 
Chrámu apoštola Pavla (lidově 
Červený kostel). Shakespearův 
Jindřich VI. se totiž v druhém 
pokračování přesouvá z bojové-
ho pole na půdu Westmin-
sterského paláce a proto tvůrci 
inscenace zvolili tento sakrální 
prostor, který svou úspornou 
a funkční architekturou výše 
jmenovaný anglikánský palác 
připomíná.
V kostele bude inscenace uve-
dena pouze třikrát – premiérově 
v úterý 28. června, první repríza 
je naplánována na 29. červ-
na. Diváci se dokonce dočkají 
i události, kdy budou uvedeny 
současně obě pokračování, spe-
ciální večer s prvním i druhým 
dílem Jindřicha VI. se uskuteční 
1. července.

PRO ROmANTiKY A děTi

Na sklonku letních prázdnin se 
s repertoárem ústecké činoherní scé-
ny budou diváci moci setkat na dalším 
neobvyklém místě. Od 23. do 28. srp-
na obsadí Činoherní studio roman-
tickou zahradu na pozemku Českého 
rozhlasu Sever s přehlídkou Divadelní 

Představení v originálních kulisách
zahrada. Na programu budou Shake-
spearovy inscenace Dva páni z Verony 
a oba dva díly Jindřicha VI. doplněné 
odpoledním programem pro rodiny 
s dětmi, který vyvrcholí uvedením 
Dětí z Bullerbynu a Býka Ferdinanda. 
Veškeré bližší a průběžně aktualizované 
informace včetně letních zájezdových 
představení naleznete na divadelním 
webu www.cinoherak.cz. 

tomáš tajchner, 
TOP 09

foto: archiv ČS

ORIGINÁLNÍ NÁPAD – shakespearův jindřich vi. v kostele!



14

POZVÁNKY

Od popraviště k podzemí

to je náZev nové nauČné steZky, která navaZuje na již stávající tra-
su větruše – vrkoČ. 

Nová naučná stezka nabízí pro-
cházku místy s poutavým pří-
během, vyprávějícím nejen 

o utrpení na šibenici. Na vybudování 
stezky spolupracovalo oddělení ces-
tovního ruchu Magistrátu Ústí nad 

Labem s Muzeem města Ústí nad Labem 
a Muzeem civilní obrany. Leták o nové 
naučné stezce budou moci zájemci zís-
kat v průběhu léta v Informačním stře-
disku města Ústí nad Labem na Mírovém 
náměstí (přízemí paláce Zdar).

„Zjistili jsme, že tu kdysi vedla turistická 
trasa, která zřejmě kopírovala původní 
soudní stezku, kudy chodili na poslední 
cestu odsouzení. Za války však byl celý 
svah při náletu zasypán bombami, ze-
mřelo tu na 150 lidí, stezka zanikla 
a zarostla,“ líčí René Růžička z Mu-
zea civilní obrany (součást Ústeckého 
podzemí), které je situováno na konci 
vyznačené naučné stezky. V loňském 
roce byla cesta vyčištěna od náletů 
a křovin, turisticky označena a le-
tos osazena čtyřmi informativní-
mi zastaveními, pro něž podklady 
připravilo Muzeum města Ústí nad 
Labem. „Popraviště patří mezi pouhé 
tři takto dochované stavby svého druhu 
v zemi. Své dramatické stopy tu zane-
chalo i bombardování  v podobě mnoha 
kráterů, které jsou po prokácení teré-
nu zřetelné,“ dodává historik Martin 
Krsek z Muzea města Ústí nad Labem. 

Ing. hana Slawischová, 
oddělení cestovního ruchu  

Magistrátu Ústí nad Labem
 foto:archiv 

SLAVNOSTNÍ otevření naučné stezky zažil první májový den letošního roku.
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DOBROVOLNICTVÍ

Vlajkovou lodí je Masarykova nemocnice
v rámci všech pěti nemocnic krajské Zdravotní, a.s., loni působilo 212 dobrovolníků. 

Ve prospěch pa cientů odslou-
žili 3242 hodin. V Masaryko vě 
nemocnici působilo 38 dobro-

volníků, kteří tam strávili 733 hodin. 

VYzNÁNí KLÁRY

„V Masarykově nemoc nici jsem 
dobrovolníkem čtyři roky. Vzpomínám, 
co bylo tenkrát mou motivací: pomá-
hat pacientům ve chvílích, kdy kolem 
sebe nemají nikoho blízkého, anebo si 
potřebují promluvit s někým, kdo je vy-
slechne, pochopí, nehodnotí a nesoudí. 
Jako dobrovolník jsem prošla několika 
odděleními – od dětské kliniky přes reha-
bilitaci, protetiku, psychiatrii, oddělení 
ARO až po onkologické oddělení V Pod-
hájí a mobilní hospic, kde nyní působím 
nejčastěji. K dobrovolnictví musíme kaž-
dý dozrát. Pokud má člověk pocit, že chce 
pomáhat, měl by si ujasnit, kolik času 
dobrovolnictví chce věnovat. Zda věnuje 
dvě – tři hodiny týdně či jednou měsíčně, 
anebo se bude účastnit pouze jedno-
rázových akcí. Dobrovolnictví v Ma-
sarykově nemocnici je dobrovolnickou 
prací pravidelnou. Docházíme k pacien-
tům na oddělení si popovídat, dělat jim 
společnost, případně jim nakoupíme, do-
provodíme do atria nebo předčítáme kni-
hu. Děkuji Dobrovolnickému centru Ústí 
nad Labem, že mohu být součástí týmu 
dobrovolníků a být na blízku těm, kteří 

mou pomoc potřebují,“ vyznává se Klára 
Tyrbachová.

POmOc PRO RYJicE

Dobrovolnický program není zamě-
řen výhradně na kontakt u lůžka, 
dobrovolníci například pomáhají při 
vánočním koncertu, na protetice na-
tírali lavičky a starají se o KNIHO-
BUDKU v atriu Masarykovy nemocni-
ce. „Jakákoli smysluplná podpora 
pacientů neslouží jen k ukrácení jejich 
dlouhé chvíle. Návštěvy dobrovolníků 
se mohou stát i tím, co podporuje jejich 
léčbu. Pro dobrovolníky se otvírají veli-
ce zajímavá oddělení, jako je protetika, 
rehabilitace či ošetřovatelská lůžka. Pří-
jemným bonusem je i velice živý zájem 
personálu, tedy lékařů a sester těchto 
oddělení o spolupráci s dobrovolníky“, 
říká Mgr. Josef Kočí, sociální poradce 
Masarykovy nemocnice.
Mgr. Kočí inicioval i setkání se soci-
ální pracovnicí Nemocnice následné 
péče v Ryjicích. Toto dříve sanatorium 
je pro komplexní péči přímo stvořené. 
Klienti v péči zdravotníků zůstáva-
jí po delší čas a tak se otvírá prostor 
pro podpůrnou péči dobrovolníků, ale 
i kaplanů. Optimálně by zde uvítali 

PŘIDÁTE SE?
jsme tým aktivních lidí, kterým není 
lhostejný život okolo sebe. hledáme 
zájemce z řad veřejnosti, připravuje-
me letní kurz pro nováčky, kontak-
tujte nás:

Mgr. Lenka Černá, ředitelka 
dobrovolnického centra, 
tel.: 606 512 905, lenka@dcul.cz 

Mgr. Josef Kočí, sociální poradce mn, 
tel.: 723 288 039, josef.koci@kzcr.eu 

Mgr. Markéta Svobodová, hlavní 
sestra masarykovy nemocnice a ga-
rantka dobrovolnického programu 
krajské zdravotní, a.s., 
marketa.svobodova@kzcr.eu 

stránku připravila Mgr. Lenka Černá
foto: archiv Dobrovolnického centra Ústí nad Labem

dobrovolníky z Neštěmic nebo mobilní 
Ústečany, kteří po proškolení přijmou 
jednou týdně službu u potřebných pa-
cientů. 

ÚSMĚV pacienty vždy potěší a dobrovolníci v masarykově nemocnici ho mají ve tváři.
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MĚSTO A UNIVERZITA

Orosené dějiny
Ústecká pivní konference 2016 se v  květnu uskutečnila v  císař-
ském sále muzea města Ústí nad labem.
 

Organizátoři, jimiž byly Ústav 
slovansko-germánských studií 
Filozofické fakulty Univerzi-

ty J. E. Purkyně, katedra historie FF 
UJEP, Muzeum města Ústí nad Labem, 
Společnost pro dějiny Němců v Če-
chách a pivní stolová společnost 
Collegium Cibium, navázali tematicky 
na konferenci „Pivo lepších časů“, kte-
rá se konala ve Velkém Březně před 
rovnými deseti lety. 
I letos byl zájem velký – na konferenci 
„Orosené dějiny“ vystoupilo na 36 hos-
tů z řad historiků, archivářů, nadšen-
ců, ale i odborníků z praxe. Ve svých 
příspěvcích se zaměřili na řadu témat 
zahrnujících dějinné období zlatavého 
moku od středověku po současnost. 
Konferenci zahájil historik Jaroslav 

Čechura s příspěvkem nazvaným „Pivo 
a sex v době temna“. Následující dva 
dny se pak účastníci těšili na referáty 
o pivu ve středověkém lékařství či v li-
dové obřadnosti; o pivovarnictví nejen 
v českých zemích, ale i na Slovensku, 
Ukrajině nebo Portugalsku; o pivova-
rech a hostincích; o protialkoholním 
tažení; či o trampingu a pohostinství 
v časech první československé repub-
liky. 
V rámci společenského večera 
pak proběhla přednáška „O prav-
dě a lži v pivní reklamě“, spojená 
s ochutnávkou piv z blízkých mi-
nipivovarů. Konferenci uzavřel příspě-
vek sociologa Jiřího Vinopala s názvem 
„České pivo a pivní kultura v kontextu 
proměn konzumačních vzorců“.  

S vědci nad šálkem kávy
Již osm let organizuJe Ústecká univerzita cyklus přátelských 
 setkání veřeJnosti s vědci nad šálkem kávy – café nobel. 

Poutavá vyprávění o zajíma-
vostech kolem nás minimálně 
dvakrát v měsíci přivádí do Ústí 

nad Labem a do Teplic velice zajímavé 
vědce. V posledních letech UJEP or-
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děvní a textilní 
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esign interiéru
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roduktový design
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TU

17_Kurátorská studia

DP  2.—28. 6. 2016 /  
BP  2.—16. 6. 2016

VÝSTAVU diplomových prací bude možné navštívit v domě umění Ústí nad labem a kulturní 
fabrice armaturka (galerie emila filly a galerie pro design) do 28. 6. 2016 (út–pá 10–18 hodin, 
so 13–17 hodin).

stránku připravila Mgr. Jana Šiková, tisková mluvčí UJEP

ganizuje také bezkofeinovou variantu 
Café Nobel Bez kofeinu pro děti.

Na co se můžete těšit v červnu a čer-
venci?

•  14. 6., 18 hodin, Café Nobel 
ve Fokus kafe, Prokopa Diviše 5,  
Ústí nad Labem 
Zlato v Čechách pohledem 
prospektora 
Veronika Štědrá, geoložka, bývalá 
mistryně světa v rýžování zlata

•  16. 6., 18 hodin, Café Nobel 
ve Hvězdárně Teplice, Písečný vrch 
Objev gravitačních vln 
Tomáš Ledvinka, teoretický fyzik

•  21. 7., 18 hodin, Café Nobel 
ve Hvězdárně Teplice, Písečný vrch 
  Orangutani, co jedí šišky a žaludy 
Stanislav Lhota, primatolog, 
ochranář a výzkumný pracovník 
ZOO v Ústí nad Labem

MISTRYNĚ světa v  rýžování zlata veronika 
štědrá, geoložka z  české geologické služ-
by bude hostem v  café nobel v  Ústí nad 
labem. � foto:�archiv�V.�Štědré
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UNIVERZITA A MĚSTO

Oslava ve velkém stylu
V  SeVeročeSkém diVadle opery a  baletu oSlaVil koncertem pa-
deSáté Výročí SVého založení ÚStecký dětSký Sbor uJep.

Pod označením Teen Age Univerzi-
ty se skrývá netradiční vzdělávání 
žáků, které probíhá v univerzit-

ních posluchárnách pod přímým ve-
dením vysokoškolských pedagogů.

Pestré kurzy

Univerzita J. E. Purkyně se tomuto 
projektu věnuje od roku 2009. Slavnost-
ní promocí byl ukončen akademický 
rok 2015/2016 dětské univerzity, který 
navštěvovalo třiadvacet dětí ve věku 
od 8 do 12 let. „Teen Age Universitu stu-
dovaly v tomto akademickém roce děti 
převážně ústecké, evidujeme ale také 
malé studenty z Mostu, Teplic, Krupky, 
Košťan či Telnice,“ říká prorektorka pro 
studium Alena Chvátalová.
Děti navštěvovaly kurzy, které si samy 
vybraly. Jednalo se například o „Pří-

běhy z historie dobývání Divokého 
západu“, „Kov + korálky = šperk“, „Vy-
tvoř si vlastní mapu“, „Hrátky s LED 
diodami“, „Tajemství 3D tisku“, „Příro-
da, o kterou se nikdo nestará“, „Život 
v globální vesnici“ a další.
Přednášky jsou připraveny tak, aby děti 
bavily. Například v přednášce „Dobro-

družství barvy“ byly děti vtaženy 
do tajů výroby mýdla a své vlastní mý-
dlo si také vyrobily. V přednášce „Ferda 
by se divil“ děti poznaly nelehký život 
mravenců. Kreativitu projevily i v kurzu 
„Hrátky s LED diodami“ či „Kov + ko-
rálky = šperk“, kde si vytvořily vlastní 
elektronický výrobek a vlastní náramek. 
Společně s lektorem dobyly Divoký zá-
pad a Vikingem Olafem se zase ne-
chaly pozvat do jeho globální vesnice. 
Slavnostní promoce se konala za účasti 
rodičů, prarodičů, kamarádů, ale také 
některých učitelů ze základních škol. 

Promoce malých
čerVená aula ÚStecké uniVerzity hoStila SlaVnoStní promoci 
 abSolVentů teen age uniVerSity.

Ústecký dětský sbor si k oslavě 
svých padesátin přizval partne-
ry – Univerzitu J. E. Purkyně 

v Ústí nad Labem, Pedagogickou fa-
kultu UJEP, Magistrát města Ústí nad 
Labem a Ústecký kraj. Moderování 
koncertu leželo na bedrech herce 
Jana Šťastného, který se sborem začal 
spolupracovat v roce 2013 a stal se 
patronem benefičního koncertu „Zpí-
váme pro Tebe“. 

VyProdáno!

Slavnostní večer divákům zpestřili 
někteří bývalí členové sboru, nynější 
profesionální interpreti – Vlastimil 
Kobrle ml., Václav Krahulík a Daniel 
Matoušek. Vystoupil také ženský 
komorní sbor Luscinia, v němž zpí-
vají téměř výhradně bývalé členky 
Ústeckého dětského sboru a který 
v současné době vede absolventka 
UJEP Kristýna Přívarová. Pozvání 
na koncert přijali také manželé Anna 
a Vlastimil Kobrlovi – sbormistři, kte-
ří řídili sbor pětačtyřicet let. Na kon-

certě se sboru opět ujali ve dvou 
závěrečných písních. Koncert byl 
po zveřejnění termínu konání téměř 
okamžitě vyprodaný, neboť tuto vý-
jimečnou událost si nenechali ujít 
bývalí členové sboru, rodiče sou-
časných sborových zpěváků i bývalí 
a současní spolupracovníci. Nejen pro 
ně byla v divadle instalována výstava 
fotografií, která mapovala historii 
a současnost sboru. Výstava umožni-
la pamětníkům zavzpomínat na krás-
ná léta sborového zpívání. Nelehké-
ho úkolu přípravy výstavy se zhostil 
pan Jindřich Šrejber, který se sborem 
mnoho let spolupracoval.

Líheň profesionáLů

Padesát let činnosti Ústeckého dětské-
ho sboru, který nese v současné době 
v názvu dovětek UJEP, bylo vyplně-
no nejen usilovnou prací sbormistrů 
a jejich spolupracovníků, ale i tisíců 
dětí, které sborem prošly. Naučily se 
v něm soustavně a cílevědomě pra-
covat v kolektivu a porozumět často 
složitým stavbám kvalitních hudebních 
děl. Mnoho z nich se hudbě věnuje 
i v dospělém životě nejen na amatérské, 
ale i profesionální úrovni. „Přejeme si, 
aby zájem dětí o sborový zpěv nepolevoval 
a aby Ústecký dětský sbor UJEP i v bu-
doucnosti svou uměleckou úrovní repre-
zentoval naše město doma i ve světě,“ říká 
bývalá dirigentka sboru Anna Kobrlová. 
Současnými sbormistry dětského sbo-
ru jsou Martina a Petr Zemanovi, pra-
covníci Pedagogické fakulty UJEP.

VŠICHNI, kdož prošli pěveckým sborem, by se na jeviště nevešli.  foto: archiv UJEP

PLNOLETÍ zdaleka nejsou a už chodí na univerzitu. dětskou.  foto: archiv UJEP

stránku připravila Mgr. Jana Šiková, tisková mluvčí UJEP
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NAŠE SONDA

VIA PORTA BOHEMICA
Dálnice, vedoucí tzv. Novými Če-

chami k Norimberku, se pyšní 
jménem Karla IV., císaře řím-

ského a českého krále. Via Carolina 
vede krajem Horní Falce, kde Karel IV. 
chtěl vystavět nové sídelní město pro 
říši, kterou spravoval. A naše D8, někdy 
nazývaná Teplická, Drážďanská, ale 
hlavně Ústecká, ta se v části trasy pyšní 
latinským pojmenováním VIA PORTA 
BOHEMICA.

KONTROLA z KRAJE

Právě na tuto dálnici se vydali členové 
dopravní komise Rady Ústeckého 
kraje, aby zjistili stav prací na zhru-
ba dvanáctikilometrovém rozestavě-
ném úseku 805. Celá dálnice D8, 
od Prahy po hraniční přechod Krásný 
Les-Breitenau v délce 84 km, se staví 
od roku 1984. Poslední úsek se za-
čal stavět v roce 2007 a „užil“ si své. 
Hned na začátku vyrukovali ekologič-
tí aktivisté s požadavkem postavit 
na průchodu CHKO České středohoří 
místo navržené trasy více než čtyřki-
lometrový tunel Kubačka. Tato vari-
anta předpokládala výrazné zdražení 
stavby a prodloužení termínu zhruba 
o dva roky (dokončení bylo původně 
plánováno na rok 2010). Expertní po-
sudky se záporně vyslovovaly k před-
pokládané délce tunelu a to z hlediska 
bezpečnosti a vysokých provozních 
nákladů.

některé výZnamné dálnice mají svá latinská jména. 

dALší KOmPLiKAcE

Nakonec byl „tanečkem zemních 
strojů“ slavnostně proveden první vý-
kop a odstartována bitva s ekologickými 
aktivisty. Osobně jsem se sešel s minis-
trem dopravy Slámečkou a později psal 
dopisy nejprve Vítovi Bártovi a později 
i Andreji Babišovi. V dopise Ing. Bártovi 
jsem také navrhl, aby pověřil někoho 
z týmu zavolat na uvedené telefonní čís-
lo a požádat majitele tohoto čísla o po-
moc s řešením dostavby. Zřejmě se tak 
stalo a oponent stavby D8, Ing. Patrik 
(Děti Země), se stal expertním spolu-
pracovníkem ministerstva dopravy. V té 
době byl uveden do provozu úsek Lovo-
sice-Bílinka. Kalich hořkosti však nebyl 
vypit do dna: v červnu 2013 došlo k za-
valení dvěstěmetrového úseku téměř 
hotové dálnice. Geologický průzkum, 
zpracování projektu asanačních prací, 
odvodnění a statické zajištění svahu, to 
vše zkomplikovalo a prodražilo stavbu. 
Ale nezastavilo. 

SOUčASNý STAV

Úsek od Bílinky až k závalu je bez 
problému připraven k uvedení 
do provozu. Nad závalem se při naší ná-
vštěvě dokončovaly stabilizační prvky 
(hloubkové ukotvení do osmnácti met-
rů) a odvodnění. Před dokončením byla 
stabilizační opěrná zeď, kterou před 
tunelem Prackovice museli stavbaři 

vybudovat navíc, aby stabilizovali svah 
u tunelu. Oba tunely se dostrojují bez-
pečnostními a obslužnými prvky. Před 
dokončením byly i mosty mezi tunely. 
Ve fázi rozpracovanosti je přemostění 
silnice třetí třídy do obce Žim. Zde 
stavbaři museli vyřešit uložení vy-
sokotlakého vedení vodního přivadě-
če pro elektrárnu Ledvice, které vede 
z Dolních Zálezel, a to bez přerušení 
dodávky. Žimské přemostění má být 
hotovo do konce srpna. 

dÁREK K VÁNOcům

Dokončuje se statické zajištění ře-
hlovického zářezu, kde musela být 
navíc vybudována masivní betonová 
kotvení stěn. Tady se sice intenzivně 
pracuje, ale zatím nebyly položeny 
ani podkladní vrstvy tělesa dálnice. 
Na křižovatce Řehlovice běží práce 
podle harmonogramu. 
Na celém úseku stavby pracuje kolem 
500 stavbařů. Podle sdělení zodpo-
vědného stavbyvedoucího bude stav-
ba technicky dokončena začátkem 
prosince 2016, takže by mohlo dojít 
k otevření dálnice 10. 12. 2016 (anebo 
o týden později). Popřejme stavitelům 
hodně sil do finiše a všem, na jejichž 
rozhodnutích záleží, aby razítkem 
a podpisem mohli pustit na VIA POR-
TU BOHEMICU netrpělivé řidiče 
v prosinci tohoto roku.

PaedDr. Petr brázda, 
KSČM, zastupitel města Ústí nad Labem

foto: autor

KOTVÍCÍ prvky nad závalem.
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ZASTUPITELÉ V AKCI

Vaňov je také náš
to si řekli tři Zastupitelé města Ústí nad labem a  roZhodli se 
ČásteČně pomoci lokalitě vaňov. 

Jiří Mach (Vaše Ústí), Mgr. Jana 
Hájková (PRO!Ústí) a PaedDr. Petr 
Brázda (KSČM) provedli míst-

ní šetření, které zmapovalo, jak bylo 
v praxi reagováno na loňské podněty 
od sdružení Občané Vaňova. Dobrým 
počinem je usazení tří nových radarů, 
které upozorňuji na rychlost projíždě-
jících vozidel; dále odsouhlasený pří-
střešek na zastávce u hřbitova, anebo 
souhlas Policie ČR s eventuální vý-
stavbou ostrůvků u přechodů (nejspíše 
během předpokládané rekonstrukce 
vozovky).

BEzPEčNěJší PřEchOdY

Vaňovští mají smůlu, že jejich měst-
skou částí vede jedna ze dvou ná-
hradních tras, které fungují jako ob-
jížďka za nedostavěnou část dálnice 
D8. Téměř nepřetržitý provoz au-
tomobilů (s převahou těžkých ná-
kladních kamionů) v obou směrech, 
hluk, exhalace, problém s bezpečnos-
tí při přecházení vozovky – to je ne-
záviděníhodná situace. Zlepšení se 
očekává v prosinci tohoto roku, kdy 
má být zahájen provoz na posledním 
úseku dálnice D8. Místního šetření se 
zúčastnil i zástupce majitele komu-
nikace, tedy zástupce ŘSD. Kladným 
momentem je, že Ředitelství silnic 
a dálnic přemístilo a zvýraznilo ozna-
čení přechodu u restaurace Kotva (ještě 

zde bude doplněna chybějící část zeb-
ry). Podobně budou upraveny zastávka 
a přechod u Zdymadel, Vodopádu 
a Hřbitova. Zástupce ŘSD přislíbil do-
čištění komunikace až k obrubníkům 
a zasypání výmolů v prostoru přístavu 
a pískovny, tedy v místě dočasné-
ho parkování kamionů. Potřeba je tu 
i zvýšit frekvenci úklidu. Jednáno bylo 
také o eventuálním návratu povolené 
rychlosti 70 km v nezastavěném úseku, 
to však závisí na posouzení dopravní-
ho inženýra Policie ČR. Hovořilo se 
i o tom, že na začátek Vaňova (ve smě-
ru od Ústí nad Labem), by i za stávají-
cího stavu bylo dobré umístit doplň-
kovou modrou tabulku VAŇOV.

S REKONSTRUKcí  
VOzOVKY SE POčíTÁ

Po zahájení provozu na D8 připravu-
je ŘDS ve Vaňově rekonstrukci vo-
zovky. Příští rok by měla proběhnout 
rekonstrukce úseku od bývalé rafi-
nerie cukru k železničnímu mostu 
a od Dolních Zálezel po začátek města 
Ústí nad Labem. V roce 2018 se počítá 
s rekonstrukcí úseku od Kotvy po že-
lezniční přejezd u zdymadel. Průtah 
Vaňovem by měl následovat v roce 
2019. Vše je podmíněno dokončením 
rekonstrukce kanalizace (doporučeno 
bylo projednat osazení bezhlučných 
poklopů kanalizace v oblasti průjez-

du obcí). Na některých přechodech je 
zvažováno zřízení ostrůvků. Odborníci 
by měli posoudit, zda v uličce Ve Stráni 
průjezd motorových vozidel nezakázat 
a dolní část opatřit pevnou zábranou. 
Místní šetření rovněž posoudilo záměr 
na úpravu komunikace podél Labe, kte-
rá by mohla mít charakter promenádní 
cesty, a dále zřízení odpočinkového 
místa v prostoru u fotbalového hřiště. 
Podobné klidné prostory pro maminky 
s dětmi ve Vaňově chybí. Pro zlepšení 
podmínek u stávajícího dětského hři-
ště (v těsném sousedství I/30) zajistil 
MO Ústí nad Labem – město v loň-
ském roce výsadbu keřů. Při jednání 
bylo upozorněno ŘSD na potřebu za-
jistit úklid na I/30 při celém průjezdu 
městem. Na úklid příjezdu od dálnice 
po kruhový objezd pod Větruší bude 
upozorněna Správa a údržba silnic 
Ústeckého kraje.
Místní šetření a zjištěná fakta jsou 
jedna věc. Druhou je jejich prosazení 
a kontrola. Uvedení zastupitelé se 
proto budou touto záležitosti za-
bývat i nadále a budou sledovat plně-
ní. Podobných námětů v rámci celého 
města je celá řada. Uvítáme další pra-
covní skupiny zastupitelů, které by 
mohly pohnout s řešením některých 
dalších problémů v našem městě. Vě-
říme, že nás bude co nejdříve ještě víc.

za pracovní skupinu 
PaedDr. Petr brázda, 

KSČM, zastupitel města Ústí nad Labem
foto: autor

POZOR, řidiči, zde je přechod.
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POZVÁNKA

DEN S POLICIÍ ČR
v Ústí nad Labem

ve čtvrtek  23. června  2016

„Nejen pro děti”

                    Ústí nad labem
                        Zimní stadion (parkoviště)

MÍSTO KONÁNÍ: 

PROGRAM:
  
- soutěže pro děti
- poradna pro seniory
- zásah proti skupině výtržníků
- práce hasičů u dopravní nehody
- technika IZS
- ukázka psovodů
- stanoviště kriminalistických techniků
- předvedení práce záchranné služby
- výstava policejních veteránů

 zahájení  v 8.30 hodin  

Mistři v hokejbale jsou z Ústí nad Labem!
sportovní dějiny Zš mírová v Ústí nad labem byly přepsány. Úspěšně. 

Výběr žáků školy skončil druhý 
v Ústeckém kraji (přímo postu-
poval vítěz regionálního kola) 

a proto dostal od pořadatelů republi-
kového finále „Hokejbal proti drogám“ 
divokou kartu. Díky tomuto rozhodnutí 
jsme vyrazili do Městské hokejbalové 
arény na Kladno. Do naší skupiny byly 
vylosovány týmy Hradce Králové, Klad-
na a Prahy-Běchovic. Soupeře z Bě-
chovic jsme porazili 2 : 0, nad domácím 

Kladnem jsme po vyrovnaném utkání 
vyhráli po samostatných nájezdech. 
Jedinou prohru ve skupině jsme (opět 
po samostatných nájezdech) utrpěli 
od silného týmu Hradce Králové.
Ve čtvrtfinále nám byli soupeřem žáci 
ze ZŠ Brdličkova Praha, přes které 
jsme postoupili do semifinále turnaje. 
Tam proti nám stanul soupeř z nej-
silnějších – hokejbalisté z Litvínova. 
Po bojovném výkonu – a opět po samo-

statných nájezdech – jsme porazili i lit-
vínovský tým. Jediný nájezd proměnil 
kapitán našeho týmu Pavel Gottfried. 
On a brankář Ondřej Jalovecký nám 
svými výkony při nájezdech pomohli 
do vytouženého finále. V něm jsme 
opět narazili na silný výběr hokejba-
listů z Hradce Králové. Bylo zřejmé, 
že kdo dá ve velmi vyrovnaném finále 
první gól, tak „urve“ celé utkání. Tento 
zlatý gól vsítil deset vteřin před koncem 
centr našeho druhého útoku Martin 
Stupka. Po závěrečném hvizdu rozhod-
čího naši hokejbalisté za mohutného 
skandování „mistři, mistři“ naskákali 
na svého gólmana. Všem našim repre-
zentantům děkujeme a vítáme je v po-
myslné síni slávy naší školy.
(Sestava našeho týmu: brankář Ondřej 
Jalovecký, obránci Pavel Gottfried, To-
máš Stuchlý, Richard Jičínský a útoční-
ci Martin Stupka, Tomáš Giesel, Adam 
Krejčí, Tomáš Rous, Ondřej Kawulok, 
Jiří Šonda (pro zranění nám chyběl 
Daniel Jouza).

Mgr. Jan Žďárský
foto: autor

MISTŘI samostatných nájezdů, to jsou vítězové ze Zš mírová.
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Malá tělocvična, velký elán
většina Z nás, žáků a pedagogů Zš jitřní v brné, miluje jarní a letní 
sportování na našem školním hřišti.

V zimě jsme totiž odkázá-
ni na sportování v malé cvi-
čebně. S příchodem jara se 

z našich žáků stávají nadšení spor-
tovci. Po meziškolním klání v kopané 
a basketbalu (obsadili jsme 3. místo) 
absolvovali žáci pátého ročníku a vy-
braní žáci čtvrtého ročníku přípravu 
na okresní kolo ve vybíjené. Pro děti 
byla náročnější, protože pro 
nepřízeň počasí měly menší 
příležitost trénovat (v naší 
malé cvičebně 9 m x 6 m se 
míče nesmí používat). Paní 
učitelka Horská dodala trpě-
livé a zapálené vedení, děti 
velkou píli i nadšení a výsle-
dek se dostavil. Vyhráli jsme 
nad velkými ústeckými ško-
lami a vyrazili na krajské fi-
nále ve vybíjené do Chomu-
tova. Všechny děti a učitelé 
společně prožívali napětí, jak 

asi zástupci naší malé školy dopadnou. 
Všechny zápasy jsme vyhráli, největší 
sportovní zápolení bylo se základní-
mi školami z Mostu a Teplic, a kvalifi-
kovali jsme se na celorepublikové finá-
le. Do konce školního roku nás čekají 
ještě celoškolní atletická olympiáda, 
míčové hry střekovských škol, soutěž 
ve šplhu a sportování s rodiči. 

JARNí Běh

Ten už máme za sebou. Po vyučování 
se sešla více než polovina žáků ZŠ 
Jitřní, aby si v malebném prostředí 
rozkvetlé jarní přírody zasportovali. 
Slunečné a teplé počasí k běhu přímo 
lákalo. Trasa vedla po oválu zdejšího 
hřiště, potom děti běžely mezi stromy 
a musely zdolat příkrý svah. U školní 
družiny na ně čekala střelba na koš. 
Kdo se trefil, zkrátil si zpáteční cestu. 

Nakonec se závodníci vrace-
li přírodním tunelem k hřišti 
a po oválu finišovali do cíle. 
Pro ty nejmladší byl závod 
velkým sportovním výkonem. 
Ale zvládli to všichni. Všední, 
ale hezké odpoledne přilákalo 
i rodiče, kteří svým ratolestem 
přišli fandit. Celá akce se proto 
opravdu vydařila.

Mgr. Libuše Renová, ředitelka 
ZŠ a MŠ Jitřní

 foto: archiv školy

Před maturitou na zkušenou. 
Do Německa i Finska
poptávka po absolventech technických oborů je. firmy hledají 
šikovné absolventy, Znalost ciZích jaZyků je výhodou. 

Proto žáci z ústecké „Resslovky“ 
jezdí za praxí i do zahraničí. 
V tomto školním roce jich vyjelo 

šestadvacet. „U německých společnos-
tí pomůže uchazečům o práci i základní 

znalost němčiny. Naproti tomu obory 
se zaměřením na informační techno-
logie se neobejdou bez angličtiny. Stáže 
v zahraničí organizujeme již několik let 
– mají totiž výrazný dopad na budou-
cí kariéru našich žáků,“ říká Jaroslav 
Mareš, ředitel Střední průmyslové 
školy v Ústí nad Labem v Resslově uli-
ci. Se zahraničními organizacemi škola 
spolupracuje dlouhodobě, poslední tři 
roky sází na netradiční praxe. „Málo-
který z našich žáků by sám o sobě vyjel 
na praxi do Finska. Je moc drahé a pří-
liš daleko. Němčináři jezdí do Saska- 
Anhaltska, které je sice blíž, ale zase tam 
nacházejí velmi atraktivní program. Učí 
se pracovat se systémem SIEMENS Logo, 
což oceňují německé podniky, u kterých 
pak mohou najít práci. A hlavně – naučí 
se konverzovat v němčině. Po takových 
absolventech technických oborů je v celé 
České republice sháňka,“ pochvaluje 
si stáže Jaroslav Mareš. Škola na celý 

projekt získala finanční prostředky 
z programu Erasmus+. „Hlavní výhodu 
vidím v tom, že žáci mají vše hrazeno, 
takže praxi mohou absolvovat i ti, kteří 
by jinak na takovou akci neměli dosta-
tek finančních prostředků. Finsko na dva 
týdny, to jsou náklady více než tisíc 
euro,“ poukazuje na výhodnost projek-
tu ředitel školy. Na příští školní rok má 
ústecká „Resslovka“ už schválený další 
projekt stáží. Do Finska a Německa 
bude moci poslat přes čtyřicet žáků. 

Jan Pavlů, projektový pracovník SPŠ 
Ústí nad Labem

foto: autor

PROHLÍDKA helsinek, po-
slední den stáže ve finsku.

VYBÍJENÁ jim jde. mistrovsky.

Z  PRAXE – kompletace 
protipožárního systému.



22

TIP NA ZÁŽITEK

PŘÍVOZ CÍRKVICE - DOLNÍ ZÁLEZLY

SPOJUJE            CESTY

Pramici vystřídal katamarán z Kanady
přívoZ v dolních ZáleZlech měl premiéru při Zahájení prvních meruňkových slavností v obci. 

V kalendáři tehdy stálo datum 
1. července 1949. Převozník 
měl k dispozici dřevěnou pra-

mici s vesly, kterou převážel zájem-
ce z Dolních Zálezel přes řeku Labe 
do Církvic a zpět. Přívozu využívali 
turisté, kteří navštěvovali toto krásné 
místo okolo řeky s dominantní vy-
hlídkou do údolí od kostela sv. Barbory 
v Dubičkách a z křížku na Mlynářském 
kameni. Přívoz rovněž sloužil pro 
místní občany, kteří navštěvovali bo-
hoslužby v kostele Nanebevzetí Panny 
Marie v Církvicích. V polovině šedesá-
tých let minulého století byl přívoz 

zrušen – loď už totiž nevyhovovala 
tehdejším lodním předpisům. 

REsTART

Po mém nástupu do funkce starosty 
obce jsem chtěl přívoz obnovit. Oslovil 
jsem tehdejší starostku MO Střekov 
Miroslavu Lazarovou a spolupráce 
na obnovení přívozu začala. Trvala bez-
mála dva roky – bylo potřeba obstarat 
všechna potřebná povolení, sehnat 
majitele s lodí vhodnou pro přívoz, 
převozníka a také finanční prostředky 
na nákup plovoucích přístavních mol 

a na vybudování přístupových cest. 
Najít firmu na zhotovení přístavních 
mol již takovou práci nedalo. Díky 
Krajskému úřadu Ústeckého kraje, kte-
rý nám z programu obnovy venkova 
částečně finančně pomohl, mohl nový 
přívoz v roce 2014 začít s přepravou tu-
ristů a kol. V provozu je i letos a jezdí 
od poloviny května do konce září. Loď 
pojme dvanáct osob a pět kol. Je to ka-
tamarán s předním i postranním výstu-
pem, který byl přivezen z Kanady. Tra-
sa, kterou překonává, měří 980 metrů. 
Přívozu přeji mnoho dalších ujetých 
vodních kilometrů.

stránku připravili Miroslav Suchý, starosta obce Dolní Zálezly, 
a Miroslava Lazarová, ODS, zastupitelka města Ústí nad Labem

CENÍK 
osoby od 15 let 15 kč
děti od 5 let  5 kč
děti do 5 let  zdarma
držitelé Ztp a Ztp/p zdarma
pes 5 kč
jízdní kolo, dětský kočárek 5 kč

převozník telefon 722 144 922

Jízdní řád přívozu Dolní Zálezly – Církvice
v provozu od 21. května do 2. října 2016.

v červnu jezdí o sobotách, nedělích a svátcích. 

v červenci a srpnu jezdí každý den.

v září (až do 2. října) provoz o sobotách, nedělích a svátcích. 

odjezd z církvic odjezd dolní Zálezly
  9:00  9:15
 10:00 10:15
 11:00 11:15
 12:00 12:15
 13:00 13:15
 14:00 14:15
 15:00 15:15
 16:00 16:15
 17:00 17:15
 18:00 18:15
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DOBRÝ SKUTEK

Útulkáčci hledají nový domov

Berta
fena, kříženec, asi 40  cm vysoká. má 
krátkou srst, černou se žlutými znaky 
a  velkou bílou náprsenkou. věk asi 
5  let. berta je zpočátku nedůvěřivá, 
potřebuje si zvyknout a  přizpůsobit 
se. je čistotná, ale naučená celoročně 
venku. raději ne k dětem. 

Dajen
fena, kříženec, asi 35 cm vysoká. má 
střední srst černé barvy s  bílou ná-
prsenkou. věk 8 let. dajen je starší, klidná 
a přátelská fenka. jeví se bezproblémově. 
určitě by byla příjemnou a nenáročnou 
společnicí pro starší lidi, u  kterých by 
mohla spokojeně dožít.

Rex
pes, plemeno německý ovčák. má krát-
kou srst, černou se žlutými znaky. věk 
přibližně 8 let. do útulku se dostal poté, 
co se jeho majitel vážně zranil a  už 
se o  něj nemohl starat. rex je hodný 
a klidný, na procházku ho vodí i děti. byl 
by vděčný za svoje místečko u domku.

nevybrali jste si z dnešní nabídky? další opuštěné pejsky, ale i kočičky toužící po novém domově najdete na webových 
 stránkách centra pro zvířata v nouzi http://www.utulek-ul.cz. anebo se můžete za nimi vypravit osobně na adresu  

v lukách 21, Ústí nad labem. hafani budou rádi, i když je vezmete třeba jen na procházku.   Jitka Hadašová, foto: archiv útulku

Žirafu pokřtí Ivana Chýlková
18. června 2016: Tři v jednom, ane-
bo den otců 
Akce se koná u příležitosti Dne otců 
(19. 6.), oslav pátých narozenin samič-
ky medvěda malajského Babu (20. 6.) 
a Mezinárodního dne žiraf (21. 6.). Pro 
tatínky s dětmi jsou připraveny sou-
těže a společné aktivity. Babu přijede 
popřát Dan Přibáň a dvě mláďata ži-
rafy Rothschildovy pokřtí herečka Iva-
na Chýlková s kolegy Janou Strykovou 
a Romanem Štabrňákem.
Ve spolupráci se společností Elek-
trowin můžete přinést a odevzdat ne-

20.–26. června 2016: Výstava kaktu-
sů a sukulentů 
Tradiční výstava kaktusů, sukulentů 
a masožravých rostlin, kterou pořá-
dají ústečtí pěstitelé, proběhne poblíž 
spodního vchodu před správní bu-
dovou. Součástí je i prodej výpěstků 
a semenáčků.

30. 6.–3. července 2016: za vysvěd-
čení zdarma do zoo 
Děti, které budou mít na vysvědčení 
vyznamenání, mají vstup zdarma.

 text a foto: Zoo Ústí nad Labem

potřebný elektrospotřebič – za každý 
odevzdaný předmět budou mít děti 
vstup do zoo zdarma.

Útulek fest opět rozděluje
Dobré dny všem,
čtyřicet tisíc korun promění pořá-
dající spolek Útulek fest za krmivo 
do třech zařízení pro opuštěné přátele 
na Ústecku. Částku 32 000 Kč rozdělí-
me mezi Centrum pro zvířata v nouzi 
při Zoo Ústí nad Labem & Soukromý 
útulek Psí domov v Řepnici na Lito-
měřicku. Zbylých 8 000 Kč věnuje-
me Sdružení na ochranu opuštěných 

zvířat Fousek na Teplicku. O předání 
granulí a konzerv vás budeme během 
léta informovat.
Rádi bychom poděkovali všem, kteří se 
na průběhu letošního ročníku podíle-
li: kromě rodiny, přátel i vystoupivších 
muzikantů, jsou to zejména dobré duše 
sponzorské a samozřejmě návštěvní-
ci. Těch jsme v obou dnech napočítali 
446 platících. Celkem 650 návštěvníků 

(včetně hostů, dětí do 13 let zdarma 
i obyvatel střekovského a litoměřického 
dětského domova) pak na hradním ná-
dvoří a parkovišti věnovalo pozornost 
22 hudebním smečkám.
Děkujeme za pozornost & těšíme se 
na příští ročník!

za Útulek fest emil „emilio“ Dvořák 
& Jiří „Póža“ Poživil

HLEDÁTE chládek? vydejte se za irbisem 
do zastíněné části ústecké zoo.
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statutární město ústí nad labem ve spolupráci s Muzeem města ústí nad labem
pořádajípořádají

Pohádkový den s Labskou královnou
aneb

„skřítci a trpaslíci v muzeu“

MUZEUM MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEMMUZEUM MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEMMUZEUM MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM
sobota 18. června 2016

9:00 – 16:00
soutěžní stanoviště pro děti

10:00, 13:00, 15:00
animační program pro děti s DanceMission.CZ

Vstupné a malování na obličej
zdarma

více informací na
www.usti-nad-labem.cz

www.muzeumusti.cz

„skřítci a trpaslíci v muzeu“„skřítci a trpaslíci v muzeu“


