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primátor
Ústí nad Labem

Vážení spoluobčané,
právě držíte v rukách červnové číslo Ústeckých novin.
Protože nám již začalo léto
a prázdniny se kvapem blíží, naleznete v něm spoustu
tipů na volnočasové aktivity a vyžití ve městě i jeho
okolí. Využít k tomu můžete například i nově zrekonstruovanou
cyklostezku
v Sebuzíně, která opět nabízí příjemné svezení podél
Labe. Tahle rekonstrukce
byla jednou z mnoha investičních akcí, které jsme
v průběhu jara realizovali.
K výletům láká jistě i jezero
Milada, k němu jsme i letos
vypravili pro občany autobus zdarma. V minulých
dnech se hodně řešily stánky s občerstvením u jezera,
jak to s nimi tedy bude, se
můžete dočíst v rubrice Dvě
otázky na této stránce. Léto
nám zpříjemní i celá řada
kulturních akcí, které ve
městě probíhají. Třeba Činoherák se pouští do další
Letní štace pod širým nebem. Tradičně v novinách
nechybí ani zprávy z rady
a zastupitelstva města.
Schválili jsme třeba dotace
na sportování dětí a mláděte či dotace na jejich volnočasové aktivity. Uvolnili
jsme také prostředky na
dopravní studii na sídlišti
Skalka, kde je již situace
s parkováním kritická. Musíme se pokusit místním
nějak pomoci. Hodně prostoru je v tomto čísle věnováno i názorům zastupitelů.
Je to logické, blíží se volby,
tak se každý chce zviditelnit. Kdo to dělá dobře a kdo
naopak úplně nevhodně,
musíte posoudit sami.

Vodíkový bus
Solaris

MĚSTO PRACUJE NA ŘADĚ INVESTIČNÍCH AKCÍ

Nové chodníky, byty či cyklostezka podél Labe. Ve
městě pokračují významné investice, osobně si je
prohlédl primátor Petr Nedvědický. Při kontrole investičních akcí zavítal primátor na několik míst po celém městě. Např. Lanová dráha na Větruši procházela
během května rozsáhlou revizí. Vedle pravidelného
každoročního servisu šlo i o velkou šestiletou kontrolu, při níž jsou posouvána nosná lana a vyměněno
lano tažné. Kompletní revizí prošel i hydraulický systém. Mezi další investice patří nový chodník v ulici Studentská, který byl položen během dubna. Podobně
tomu bylo i u chodníku v ulici Neštěmická, kde je hotová první etapa oprav. Zbrusu nový chodník se buduje v Hostovicích. Společně s chodníkem vzniknou
i dva osvětlené přechody pro chodce a úprav se do-

čká i točna MHD. Kontrole se nevyhnuly ani pokračující práce na bývalé ubytovně v Čelakovského ulici.
V objektu vyrůstá 33 bytů, které budou určeny pro sociálně slabé seniory a občany vykonávající potřebné
profese. Práce pokračují i na novém povrchu před budovou krematoria a na podchodu u ZŠ a MŠ Nová na
Střekově. Podchod je ale průchozí i během stavebních úprav, jak se primátor sám přesvědčil. Hotovo
bude do konce července. V Sebuzíně proběhlo vysekání kořenů stromů, které rozpraskaly a zničily asfalt
na labské cyklostezce. Na většině úseku již byl položen asfalt nový, zbývá dodělat napojení na další část
stezky. Vykácené topolové stromořadí na břehu řeky
pak v nejbližších dnech nahradí nově vysázené olše
a jilmy.

Velvyslankyně
Rakouska v Ústí

Její
Excelence
Bettina
Kirnbauer, velvyslankyně
Rakouské republiky, navštívila Ústí nad Labem.
Ve městě ji přivítal primátor Petr Nedvědický se
svými náměstky. V přátelském rozhovoru byla paní
velvyslankyně seznámena
s historií města, jeho současným stavem, klady i zápory. Významným tématem pak byla válka na
Ukrajině a pomoc ukrajinským občanům.
Paní velvyslankyně se
hodně zajímala i o kulturu
a společenský život ve městě. Návštěvu magistrátu zakončila tradičním podpisem do městské kroniky
významných hostů.
Odpoledne zamířila ještě do ústeckého muzea na
výstavu Naši Němci, na
kterou se, dle svých slov,
skutečně těšila.

Zvláštní zápis do mateřských a základních škol pro ukrajinské děti
Přihlášku pro zápis dítěte je
možné získat dvěma způsoby v období vydávání
přihlášek (mateřské školy
do 7. června, základní školy
do 15. června), a to ve školkách a školách nebo na Odboru
školství,
kultury
a sportu.
Osobní podání přihlášek

je možné na jednotlivých
mateřských školách v době
od 8.00 do 12:00 a od 13.00
do 15.00 hodin. Na základních školách potom od
13.00 do 18.00 hodin.
Další možností je poštovní či elektronické podání (např. datovou schránkou či e-mailem s elektro-

nickým podpisem zákonného zástupce). Povinné
předškolní vzdělávání se
vztahuje na děti narozené
od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017.
Povinná školní docházka se vztahuje na děti narozené od 1. 9. 2007 do 31. 8.
2016.
Potřebujete pomoci s vý-

běrem školy nebo s vyplněním přihlášky? Kontaktujte
Poradnu pro integraci na
tel. 732 827 177, e-mail
usti@p-p-i.cz, případně volejte na čísla Odboru školství, kultury a sportu
Magistrátu města Ústí nad
Labem: 475 271 502, 475 271
550 nebo 475 271 361.

Dvě otázky pro primátora Petra Nedvědického o jezeře Milada
Dopravní podnik města Ústí nad Labem ve spolupráci
se statutárním městem Ústí
nad Labem představí vodíkový autobus Solaris Urbino 12 Hydrogen, který by
měl v budoucnu jezdit ulicemi našeho města v rámci
strategického projektu Zavádění vodíkové mobility
ve městě Ústí nad Labem.
Akce se pro veřejnost
uskuteční v pondělí 6. června od 10:00 do 15:00 hodin
na Mírovém náměstí v Ústí
nad Labem.

Před několika týdny se vyrojily informace o tom, že na
Miladě letos nebudou stánky
s občerstvením. Jak tato situace dopadla?
Hned na úvod musím říct, že
stánky na Miladě budou. A to

jak se sportovními potřebami,
tak i s občerstvením. Celá ta
kauza byla způsobená tím, že
jeden z tamních stánkařů vypustil informaci, že stánky letos nebudou kvůli chybějícím
přípojkám a zrušení výjimky
od hygieny. Pravdou je, že
koncové přípojky skutečně
chybí. Rozhodnutí o umístění
stavby těchto přípojek bylo
oddělením našeho magistrátu
vydáno již na začátku roku,
státní podnik DIAMO byl ale
v rozpočtovém provizoriu
a nemohl tak nic budovat. A

najednou se na sociálních sítích a v médiích začala šířit panika, že letos na Miladě žádné
stánky nebudou. My jsme ale
celou věc s podnikem DIAMO,
respektive Palivovým kombinátem, řešili a výsledek se dostavil. Nejpozději na začátku
prázdnin by měly stánky normálně fungovat. Sice s provizorními přípojkami, ale budou
fungovat.
Co uděláte pro to, aby před
příští sezónou už k takové
situaci
nedošlo?

Tak hlavní úkol zůstává na
podniku DIAMO, kterému pozemky okolo Milady patří.
Město nemůže na cizím pozemku budovat infrastrukturu. Podle současných informací by stavba trvalých přípojek
měla začít až někdy v říjnu, tedy po skončení letošní sezóny.
Což je logické, jejich budování
v průběhu léta by ničemu nepomohlo, ba naopak. Tím se
tedy konečně vyřeší otázka
stánků a občerstvení, ale na
Miladě bude stále kopec další
práce. Třeba začátek výstavby

prvků od studia Mandaworks,
které vyhrálo architektonickou soutěž na rozvoj jezera. To
si myslím, že dokáže Miladu
hodně pozvednout. Domnívám se také, že bychom jako
město, případně jako člen
Dobrovolného svazku obcí Jezera Milada, měli otevřít
i otázku možného získání pozemků okolo jezera. Jejich setrvávání ve vlastnictví státního podniku, který je určen na
zahlazování stop a následků
těžby, výstavbě a rozvoji
zkrátka neprospívá.

Aktuálně
Z RADY MĚSTA

Nové parkoviště vznikne
v Chabařovicích u Milady
Souhlas s realizací stavby parkoviště Chabařovice
schválili radní. Parkoviště
bude mít 299 parkovacích

míst plus 8 míst pro invalidy. Součástí návrhu jsou
obousměrné zastávky městské hromadné dopravy.

Dotace na MČR v šachu
Město schválilo poskytnutí dotace Šachovému klubu Spartak Ústí nad Labem
ve výši 100 000 Kč na částečnou úhradu akce Mis-

trovství České republiky
v šachu mužů 2022. Mistrovství proběhlo ve dnech
14. až 22. května v Domě
kultury v Ústí nad Labem.

Snížení věkové hranice
pro využití Taxíka Maxíka
Uzavření dodatku ke
smlouvě o podmínkách
provozování Taxíka Maxíka
schválila
rada
města.
V rámci dodatku se mění
věková hranice pro využití
této služby z původních

70 na 67 let. Ke snížení věkové hranice došlo na základě poznatků a návrhu
Pečovatelské služby Ústí
nad Labem, která službu
provozuje. Ostatní podmínky zůstávají beze změn.

Městské obvody obdrží
dotace na kulturní akce
Rozpočtové opatření odboru financí ve výši 1 200
000 Kč schválila rada města. Jde o peníze z finanční
rezervy, které budou poskytnuty jednotlivým obvodům na kulturní akce.
Každý obvod obdrží částku

300 000 Kč. Obvod město
plánuje finance využít např.
na Divadelní představení
v Městských sadech; Střekov na Otevírání řeky; Severní Terasa na Urban Challenge a Neštěmice na Letní
kino Mojžíř a další akce.

Autobus opět vyjel
k jezeru Milada
Autobusová linka z centra města k jezeru Milada
vyrazila poprvé v sobotu
21. května. Radní na její
provoz schválili příspěvek
ve výši až 490 000 Kč. Obslužnost je zajištěna od
21. května do 30. září 2022.
Autobus bude jezdit o ví-

kendech a svátcích, v době
letních prázdnin navíc
i v pátek, a to deset jízd tam
a deset zpět. Trasa bude
stejná jako minulý rok, tedy
Divadlo – pláž Trmice –
hlavní pláž – Divadlo. Doprava bude stejně jako
v loňském roce bezplatná.

Projekt Zdravé město
a místní Agenda 21
Rada města schválila
Program pro poskytování
dotací 2022/2023 pro Projekt Zdravé město a místní
Agenda 21 Ústí nad Labem
a vyhlásila 17. kolo tohoto
dotačního programu pro
období 2022/2023 s tématy:
a) Obnova a zvelebování
veřejného prostoru vč. péče
o zeleň,
b) Podpora aktivního života, sportovních aktivit
a turistiky,
c) Posílení komunitních
aktivit a rozvoj zájmových
spolků.
Dotační program je každoročně naplňován jed-

notlivými koly výzvy a vyhlašováním témat pro podávání nekomerčních projektů.
Témata výzvy jsou zvolena v souladu se Strategií rozvoje města Ústí nad
Labem 2021–2030 a se
záměry vzešlými z 2. ročníku Participativního rozpočtu města Ústí nad Labem.
Předkládat žádosti bude
možné od 15. 6. do 11. 7.
2022. Celkově bude rozděleno v rámci dotačního
programu 300 000 Kč, přičemž jeden projekt může
být podpořen do max. výše
30 000 Kč.

Změna tarifu MHD
Vláda České republiky od
1. dubna 2022 rozhodla ponížit slevy na jízdném pro
děti od 6 do 18 let, studenty
od 18 do 26 let a osoby od
dosažení 65 let. Sleva z plného (obyčejného) jízdného se sníží ze 75 % na 50 %.
Ústecký kraj své ceny
jízdného DÚK v rámci kraje
k 1. dubnu 2022 přizpůsobil.

Ke změnám v souladu
s vládním nařízením přistoupila všechna města zapojená do integrované dopravy v Ústeckém kraji.
Radní souhlasili s úpravou cen jízdného od 1. července 2022 u tarifní skupiny děti a mládež od 6 do
18 let, student od 18 do 26 let
a osoby od 65 let věku.

Úspěchy kynologické služby
Městské policie v Ústí nad Labem
vedla až k metám nejvyšším.
Dark složil atest u Policie ČR a od roku 2020 plnohodnotně slouží v řadách
městské policie. Od roku
2019 se společně zúčastnili
9 závodů – kvůli covidu
omezené množství, ale i tak
vybojoval 3x 1. místo,
2x 2. místo a 1x 3. místo
v celostátních soutěžích
a složil 7 různých zkoušek
z výkonu.
Posledním úspěchem tohoto psa a jeho psovoda bylo 2. místo na Mistrovství
obranářů Tart v Srbské Kamenici a titul mistr republiky Tart, kde obhájil
zkoušku OPT3.
Se služebními psy se veřejnost většinou setkává
při rizikových sportovních
utkáních, při pravidelných
pochůzkách v zahrádkářských koloniích nebo třeba
při zákroku v hromadných
rvačkách.
Čtyřnozí pomocníci se
stali nedílnou součástí
městské policie a bez jejich
pomoci si některé zákroky
strážníci ani neumí představit.

Psovod městské policie
Petra Adamcová společně se svým belgickým ovčákem vybojovali 2. místo na Mistrovství obranářů Tart a titul mistra republiky Tart.
Za vzornou výchovu a výcvik psího šampiona poděkoval cvičitelce psa Petře
Adamcové primátor města
Petr Nedvědický: „Děkuji za
vaši práci, kterou pro Ústí
nad Labem ve službách
městské policie vykonáváte.
Gratuluji i ke všem oceněním, jež jste s pejskem získala. Ať se vám společně daří
takhle dobře i nadále.“
Již tradičně patří kynologická služba Městské policie v Ústí nad Labem mezi
nejlepší v republice. Na
úspěchy služebních psů
z minulosti plynule navázal
čtyřletý pes – Belgický ovčák Dark Fox ze Six-Bau,
kterého má psovod Petra
Adamcová již od štěněte. Ta
ho svým profesionálním
přístupem při výcviku do-

Město podpoří dotací volnočasovou činnost dětí
Zastupitelé
souhlasili
s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2022 OŠKS určených na celoroční volnočasovou činnost dětí a mládeže do 18 let.
Finance obdrží:
• Junák – český skaut,
středisko Šíp – Výchovná
a volnočasová činnost dětí
a mládeže – 96 000 Kč,

• Junák – český skaut,
středisko Ústí nad Labem –
Celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže do 18 let
– 63 000 Kč,
• Via Europa – První
pomoc, Rukodělné činnosti,
Gelogie – Paleontologie,
Turistika, Tábornictví –
66 000 Kč,
• Veronika Kalinová –

Tvořivý kroužek a Klub
deskových her – 105 000 Kč,
• Pionýr – Pionýrská
skupina Dravci – turistickotábornické, airsoftové, všeobecné i rukodělné –
145 500 Kč.
Pro rok 2022 činí výše finančního objemu této dotační kategorie 600 000 Kč.
Celkem bylo v této dotační

kategorii podáno sedm žádostí a odsouhlaseno bylo
pět z nich v celkové výši
475 500 Kč. Výše dotace na
jednoho člena se odvíjí od
počtu podaných žádostí
(resp. od celkového počtu
dětí s trvalým bydlištěm
na území SMÚ) a činí
max. 1 500 Kč na jednoho
člena.

Na sídlišti Skalka proběhne pilotní průzkum dopravy
V rámci problému s parkováním na sídlištích byla
vybrána Skalka pro pilotní
projekt dopravy v klidu. Rada schválila rozpočtové
opatření ve výši 400 000 Kč
na studii komplexního řešení a návrh optimálního
nápravného opatření.
V rámci průzkumu dopravy v klidu bude u každého detekovaného vozidla
identifikována pozice, typ
parkování (podél komunikace, na hromadném parkovišti, na neoznačené ploše atd.), označení parkoviště (jakým dopravním značením), zda ovlivňuje průjezd ostatních vozidel, zda
parkuje legálně (ve vztahu

k zákonu o provozu na pozemních
komunikacích),
o jakou kategorii vozidla se
jedná a zda je riziko, že jde
o nezpůsobilé vozidlo.
Dále bude zpracován
směrový průzkum SPZ
sloužící k identifikaci SPZ
projíždějících vozidel na
obou vjezdových místech
do sídliště Skalka. Tím je
zajištěna detekce všech vozidel odjíždějících ze sídliště a přijíždějících do sídliště. Na základě znalosti průjezdů jednotlivých vozidel
dojde k určení, kdy je největší pohyb vozidel a přes
párování odjezdu a příjezdu
konkrétního vozidla k identifikaci charakteru cesty.

Bude zpracován návrh
dlouhodobé politiky. V tomto bodě dojde k rozšíření
katalogu deficitů podle obtížnosti řešení. Jednoduše
realizovatelná opatření budou doporučena k okamžité
realizaci. Pro obtížně řeši-

telná opatření bude navržen postup jejich řešení.
Návrh dopravního řešení
bude proveden ve dvou
verzích.
Nízkonákladová
varianta bude zahrnovat
pouze opatření, která jsou
administrativně, finančně,
časově a technicky nenáročná. Optimální varianta
bude zahrnovat také náročnější opatření pro zajištění lepšího či dlouhodobě
stabilnějšího stavu. Obě
varianty budou konzultovány
se
zadavatelem,
DI PČR a Územním odborem Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje
a následná revize na základě zpětné vazby.

Mladí cyklisté soutěžili na dopravním hřišti
Na dopravním hřišti
Městské policie Ústí nad
Labem se sešli mladí cyklisté, aby změřili své znalosti a dovednosti v okresním kole dopravní soutěže.
Soutěž pořádala Městská
policie Ústí nad Labem
a zúčastnilo se jí sedm čtyřčlenných družstev ze škol
z celého okresu. První disciplínou byl písemný test
z pravidel silničního provozu, kde cyklisté prokazovali
své teoretické znalosti.
Při druhé disciplíně museli soutěžící své teoretické
vědomosti uplatnit při
praktické jízdě po dopravním hřišti podle pravidel

silničního provozu. Třetí
disciplínou byla zdravotnická příprava a poslední
byla jízda zručnosti.
Na zdárný průběh a dodržování pravidel dohlíželi
rozhodčí z řad strážníků ze
skupiny prevence kriminality a dopravní výchovy.
K závodníkům promluvil primátor města Petr Nedvědický, který všem zúčastněným popřál hodně
zdaru, a hlavně co nejvíce
ujetých kilometrů bez nehod.
Vítězné družstvo reprezentovalo Ústí nad Labem
i v krajském kole této soutěže.

Aktuálně

Na sportování dětí a mládeže
putuje 16 milionů korun

Poskytnutí dotací z rozpočtu OŠKS určených na
oblast celoročního sportování dětí a mládeže do 20 let
(šeky) schválili zastupitelé
na květnovém zasedání.
Pro rok 2022 činí výše
finančního objemu této
dotační kategorie 16 milionů Kč. Pro letošní rok byl
zvolen takový systém, aby
došlo k rozdělení celé alokované částky. Celkem bylo
v této dotační kategorii podáno 57 žádostí, z toho byly
čtyři žádosti vyřazeny pro
nesplnění podmínek dotačního programu a dotační
výzvy. Výše šeku (dotace) na

jednoho člena se odvíjí od
počtu podaných žádostí. Na
základě propočtu je nyní
hodnota šeku u výkonnostního sportu ve výši
3 746 Kč, u zájmové sportovní činnosti ve výši 2 246
Kč.
Finance obdrží například
BLADES Ústí nad Labem –
273 480 Kč, SH ČMS – Sbor
dobrovolných hasičů Svádov – 139 271 Kč, Městský
plavecký klub Ústí nad Labem – 443 356 Kč, Taneční
skupina Freedom – 367 063
Kč nebo Tělocvičná jednota
Sokol Ústí nad Labem – 552
590 Kč.

MĚSTO SE I LETOS PŘIPOJILO
K TEREZÍNSKÉ TRYZNĚ

Na Národním hřbitově před Malou pevností se
v květnu konala tradiční Terezínská tryzna, jejíž posláním je připomenout a uctít památku obětí nacistické perzekuce. Vedle křesťanské a židovské modlitby
na akci zazněl i projev předsedy Senátu ČR Miloše

Máte zájem o přípravnou
třídu? V ZŠ Brná je volno! Spolupráce škol
v akčním plánování

Pro školní rok 2022/2023
otevírá Základní škola
a Mateřská škola Ústí nad
Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace přípravnou

třídu. Další informace vám
poskytneme na telefonním čísle 607 104 089.
(www.zsamsbrna.cz)

Na jaře byl zahájen navazující, již třetí projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP), který je financován z Operačního
programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání.
I nadále je zásadní rolí
MAPu aktualizace Strategického rámce, který zachycuje priority ve vzdělávání a eviduje seznam investičních potřeb vzdělávacích institucí na Ústecku.
Uvedení
investičních
záměrů je nezbytné pro

čerpání dotačních prostředků z Integrovaného
regionálního
operačního
programu. Projekt MAP III
byl zahájen v březnu 2022
a ve svém úvodu nabídl
hned několik setkání zástupců zřizovatelů, základních a mateřských škol, kde
byly předány výukové
a sportovní pomůcky.
V nadcházejícím období
budou společně s partnery
plánovány aktivity pro období 2023+, které povedou
ke zkvalitnění vzdělávání.

Vystrčila a bývalé vězenkyně terezínského ghetta
Hany Sternlichtové. Město Ústí nad Labem na vzpomínkové akci reprezentoval primátor Petr Nedvědický
se zástupcem ředitele městské policie Janem Novotným.

Pieta za oběti 2. světové
války proběhla v sadech

Obětem druhé světové
války byla věnována krátká
vzpomínková akce v Městských sadech. Konala se
u příležitosti 77. výročí konce války.
K pomníku v Městských
sadech položil květiny primátor Petr Nedvědický
v doprovodu zástupce ředi-

tele městské policie Jana
Novotného. Dále se zúčastnil ředitel Krajského vojenského velitelství Ústí nad
Labem Vítězslav Křiček
a předseda Československé
obce legionářské (Jednoty
Ústí nad Labem) Jaroslav
Novák. Obětem války věnovali i tichou vzpomínku.

Konference o vysokorychlostní trati na Fakultě architektury ČVUT
Konferenci
připravilo
město Ústí nad Labem ve
spolupráci s Fakultou architektury, a to pod záštitou profesora Jana Jehlíka
z Ústavu urbanismu a primátora města Ústí nad Labem PhDr. Ing. Petra Nedvědického. Konference na
téma „VRT ve městě nejsou
jen peróny“ měla 45 účastníků s programem vstupního referátu a diskuze.
Konference byla také
prvním seznámením pracovní skupiny VRT, která
vzešla z podnětu zastupitelstva města. Jejími členy
jsou odborníci z oblasti dopravy, územního plánování
a navrhování staveb. Skupina bude pracovat na přípravě VRT ve městě a bude
k ruce investorovi Správě
železnic.
Trasa VRT je investorem
dána (RS4) a prokazuje
v prostoru západního nádraží dobré provozní návaznosti, jednoduchost ob-

sluhy, možnost propojení
tratí a využití „obou“ hlavních nádraží s dlouhodobou
možností přestavby a dostavby celého severního
sektoru města. Prostor železničního obvodu je třeba
dobře dopravně napojit
a budoucí terminál obsloužit městskou hromadnou
dopravou.
Nyní začínají práce na
aktualizaci územního plánu
kraje (ZÚR), která vymezí
koridor také v prostoru
města. Prostor západního
nádraží je vhodný k dalšímu využití a pro město ideálně v etapě s Krušnohorským tunelem.
Město požaduje komplexní řešení celého prostoru s posouzením udržitelnosti a s eliminací rizik,
zejména ohrožení velkými
vodami na Ždírnickém
a Klíšském potoce. Město
chce spolupracovat na projektech vyvolaných a podmiňujících investic, které

jsou nutné k dokonalému
fungování
sofistikované
stavby 21. století.
Součástí společného řešení bude vypsání soutěže
na řešení terminálu, mostu,
eventuálně na řešení vyústění Středohorského tunelu. Město chce prostor prověřit nejprve koncepční
studií.
Na konferenci byly vyzdviženy tyto okruhy:
– vzájemná propojenost
jednotlivých částí západního nádraží a města
– podpora soutěžím zástupce SŽ
– příprava krajinné studie
v prostoru Roudnicka a Litoměřicka
– podpora architektonickým soutěžím od zástupců
architektonických studií
– koordinace a časová posloupnost
– rizika průmyslové výroby Spolchemie
– doporučení vytvoření
podobného materiálu jako

v prostoru Litoměřicka
a
Roudnicka,
ideálně
územní studie
– prověření vyústění tunelu s nutností odvozu výkopků ze stavby.
V dalších setkáních se
pracovní skupina soustředí
na propojení a konzultace
se zastupiteli kraje, s místními samosprávami a dalšími zainteresovanými stranami.
Z diskuse konference
uvádíme vymezení 18 bodů
vstupního referátu, jako podmiňovací, vyvolané
a žádoucí investice v prostoru západního nádraží.
Tyto bude pracovní skupina zpřesňovat ve spolupráci
s investorem stavby – Správou železnic:
1 – PŘESTAVBA NADJEZDŮ A NAVAZUJÍCÍ MAJAKOVSKÉHO ULICE, ODDĚLENÍ SILNIČNÍ SÍTĚ OD
ŽDÍRNICKÉHO POTOKA
2 – VJEZD DO PROSTORU
NÁDRAŽÍ OD OC GLOBUS,

VNITŘNÍ PÁTEŘNÍ KOMUNIKACE NAVAZUJÍCÍ NA
TOVÁRNÍ ULICI A ŽIŽKOVU
3 – PROSTOR VHODNÝ
PRO KOLEJIŠTĚ – JAKO SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ
4 – DOSTAVBA JIŽNÍHO
OKRAJE NÁDRAŽÍ K ULICI
ŽIŽKOVA ZEJMÉNA KOMERČNÍMI STAVBAMI
5 – PLOCHY VHODNÉ
K PŘESTAVBĚ MIMO ŽELEZNICI – DOSTAVBA MĚSTSKÉ STRUKTURY V ŠIRŠÍM
SEVERNÍM SEKTORU NÁDRAŽÍ
6 – MIMOÚROVŇOVÉ ŘEŠENÍ VLEČKY SPOLCHEMIE
7 – DOPRAVNÍ NAPOJENÍ
OD OC MAKRA
8 – DOPRAVNÍ NAPOJENÍ
ŽIŽKOVY ULICE A NÁKLADNÍ OBSLUHA PROSTORU
9 – PROSTOR PRO CARGO
AREÁLY
10 – VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ, ŽDÍRNICKÝ, KLÍŠSKÝ
A HOSTOVICKÝ POTOK
11 – DOSTAVBA U TER-

MINÁLU NÁDRAŽÍ – PŘEDPOLÍ CENTRA, OBSLUHA
ÚZEMÍ
12 – PROSTOR TERMINÁLU A NÁSTUPIŠŤ, KOMERČNÍ PLOCHY, PLOCHY
PRO VEŘEJNOST
13 – PŘEDPOLÍ TERMINÁLU A JEHO VYUŽITÍ JAKO DOSTAVBY CENTRA
14 – ZDVOJENÝ MOST
V DOBRÉM TRAKTOVÁNÍ
A MĚŘÍTKU LABE A MĚSTA
15 – VYÚSTĚNÍ TUNELU,
TECHNOLOGICKÉ ZAJIŠTĚNÍ HLOUBENÍ, ODVOZ VÝKOPKŮ, POSTUPY
16 – KLÍŠSKÝ POTOK
A JEHO KOMPLEXNÍ PROBLEMATIKA
17 – REVITALIZACE BÍLINY, MOŽNOSTI VYUŽITÍ
PRO MĚSTSKOU ZELEŇ
18
–
CYKLOSTEZKA
A PROMENÁDA KOLEM BÍLINY, UVOLNĚNÍ KOLEM
SOUTOKU BÍLINY A LABE.
Ing. Arch. Vladimír Charvát

Napsali nám

Pomoc pro uprchlíky
v DPS Krásné Březno
Ptát se, jestli pomoci
v současné situaci těm, kteří pomoc potřebují, by bylo
v zařízení sociálních služeb
snad zbytečné. Pro nás to
byla jasná volba. Stále jsem
ale zastánce pomoci těm,
kteří o pomoc stojí.
První žadatelky z řad
ukrajinských zdravotních
sester, které hodily oči
v sloup při nabídce pomocných prací, okamžitě zjistily, kde má náš domov východ. Nedělal jsem si proto
velké iluze z příchodu dalších zájemkyň a o to více
jsem byl překvapen.
V kuchyni nyní pomáhá
ukrajinská kuchařka Liudmyla a o úklid se stará učitelka Nataliia. Obě s úsměvem a s přáním co nejrychleji se vrátit domů. Ruštinu,
pokud mohu mluvit sám za
sebe, tahám z paty už jen
němnožko. S překládáním
nám proto pomáhá naše
kmenová zaměstnankyně z
Ukrajiny, která u nás našla
domov i práci již dříve.
Od kuchařky Liudmyly
máme slíbenou nějakou
ukrajinskou specialitu, tak
jsme všichni zvědaví na
ozvláštnění našeho jídelníčku. Bez patosu tedy shrnu „Za nás dobrý“. Pomohli
jsme těm, co potřebují
a chtějí, a tak by to mělo být.
Určitě jsem proti rychlým
soudům a mantře o bez-

U nás se neustále něco
děje. Každý den je plný
příjemných a různorodých zážitků, což s nadšením vítají všichni
obyvatelé Domova Velké Březno.

podmínečné vděčnosti každého jednotlivce, také jako
Češi nejsme národ samých
Mirků Dušínů.
Pro čtenáře ještě vzkaz
od Nataliie: „Ocitla jsem se
ve své zemi v těžké situaci
a musela tak odjet do cizího
státu. Mám ale velkou radost, že mi místní občané
pomáhají, necítím se tak
osaměle. Díky přijetí do domova pro seniory a přátelskému kolektivu mám lepší
pocit. Důležitá pro mě je
i možnost přivydělat si
a nebýt tak závislá jen na
pomoci.“
Ing. Jaroslav Marek
ředitel DPS Krásné Březno

Žáci mojžířské základní
školy bodovali

Malí fotbalisté ZŠ Mojžíř
ukázali svůj talent, když se
12. května na teplických
Stínadlech zúčastnili krajského kola McDonald's Cupu ve fotbale. Spolu s trenérem Mgr. Zbyňkem Pazderou, který celý tým složil
z těch nejlepších hráčů, vy-

Dny plné radosti – Domov Velké Březno

bojovali krásné 7. místo.
Mojžířští fotbalisté měli
opravdu velkou konkurenci. Byla to pro ně cenná zkušenost a už teď se společně
těšíme na další ročníky tohoto turnaje.
ZŠ Mojžíř

Na chuť si přijde opravdu
každý. Jezdíme na výlety do
botanické zahrady, navštěvujeme zámky, solnou jeskyni. Také u nás probíhají
oblíbená hudební odpoledne, výtvarné či kuchařské
činnosti.
Po dlouhé a nemilé době
jsme obnovili spolupráci
s Mateřskou školou ve Velkém Březně. Dětičky nám
vyrobily krásná přáníčka na
Den žen, která nám vykouzlila úsměv na tvářích
a udělala neskutečnou radost.
Na oplátku jsme pro ně
připravili Velikonoční za-

jíčky se sladkostí. Dokonce
jednoho dne k nám přišly
děti ze školky a předvedly
vystoupení, které si pro nás
připravily. Byl to soubor ta-

nečků, písniček a básniček.
Jejich představení nám
udělalo vskutku velkou radost, a dokonce i některé
z nás dojalo, hlavně básnič-

ka Babička. Již teď se těšíme
na další spolupráci.
Aktivizační pracovníci
Domov Velké Březno

K pálení čarodějnic
patří grilování

Ceremoniál předávání
bronzové úrovně DofE

V pátek 29. dubna jsme se
sešli v domově v atriu
k oslavám pálení čarodějnic. Žádná čarodějnice nebyla v DPS Bukov upálená,
grilování pouze zpestřily
sociální pracovnice, které se
za čarodějnice převlékly. Ke
grilováním hrála obyvatelům reprodukovaná hudba
a společné odpoledne bylo
tak velice užité.
DPS Bukov

Ceremonie
bronzové
úrovně DofE – Mezinárodní
ceny vévody z Edinburghu
proběhla na Krajském úřadě v Ústí nad Labem dne
10. května.
Tento mezinárodní program pod záštitou britské
královské rodiny má motivovat k osobnímu rozvoji
mládež ve věku od 13 do
24 let. Cílem je komplexní
rozvoj schopností a doved-

ností. Ocenění
převzalo
11 žáků naší školy, která byla jediným zástupcem základních škol vedle gymnázií z Ústeckého kraje.
Uznání a díky patří koordinátorce, vedoucím žáků, a samozřejmě i žákům –
bez jejich společného úsilí
by tento úspěch nebyl
možný.
ZŠ Elišky Krásnohorské

Děti ze ZŠ Mírová a senioři
Ve škole děti získávají
nové informace a vědomosti. U nás ve škole se
snažíme tyto znalosti obohatit o úctu a slušné chování k dospělým a seniorům.
Již několik let spolupracujeme s DPS Krásné Březno. Tam jsme pravidelně
jezdili na společné keramické dílny. Bohužel doba
covidu nám tyto akce překazila. Naštěstí teď se vše
vrátilo do starých kolejí
a my jsme mohli opět vyrazit za babičkami a dědečky.
Naše společná keramická
dílna byla tentokrát ve znamení srdíček a lásky k životu, kterou všichni potřebujeme. Na dílně se sešla
skupinka dětí ze ZŠ Mírová
a seniorů z DPS Krásné
Březno. Obavy některých

babiček a dědečků z toho, že
práci nezvládnou, se rychle
rozplynuly a za pomoci dětí
vznikala krásná srdíčka. Ta
budou dělat radost a výzdobu právě v tomto domově.
Celé dopoledne strávené
povídáním a společnou
prací udělalo radost všem
přítomným
a
potěšilo
všechny seniory.
Další akcí, kterou naše
děti potěšily tentokrát Domov pro seniory Orlická,
bylo namalování kamínků,
které budou zdobit venkovní prostory domova. Ty
pro seniory namalovaly děti z třídy 5.A naší školy.
I nadále se budeme snažit zpříjemňovat život našim seniorům a vést děti ke
slušnosti a úctě ke stáří.
ZŠ Mírová

Měsíc lásky v Pomněnce
S příchodem slunečného
počasí si děti v Pomněnce
užily akci „Srdíčkový den“,
kterým jsme si připomněli,
jak je důležité ukazovat si,
že se máme rádi, že jsme
kamarádi a umíme se k sobě hezky a ohleduplně chovat.
Na školní zahradě jsme
si společně stvrdili kamarádství rituální říkankou,
děti předaly vytvořená srdíčka a na závěr jsme si
společně zatančili. Za své
výtvory byly děti odměněny sladkostmi.
Předškolní děti se zúčastnily sportovního dopoledne, ve spolupráci s MŠ

Vojanova a ZŠ A. České, na
hřišti základní školy, kde
proběhly sportovní soutěže
a hry. Dětem se akce líbila a
náležitě si ji užily.
Další akcí, která byla
speciálně pro nejstarší děti
z naší MŠ, bylo hudební
představení v ZUŠ Randové.
Děti si tak měly možnost
poslechnout hru na různé
hudební nástroje či sborový
zpěv a v budoucnu si některou z těchto aktivit vybrat a věnovat se jí.
Pohyb, dovednost a obratnost předvedly děti také
v soutěži pro mateřské školy v okresu Ústí nad Labem
„Plamínek 2022“, která

probíhá každoročně na Lidickém náměstí. Vybrané
děti poctivě trénovaly zruč-

nost, obratnost a rychlost
na školní zahradě pod odborným dohledem neště-

mických dobrovolných hasičů.
Závěr měsíce května patřil preventivnímu screeningovému vyšetření očí
u dětí, jejichž rodiče o ně
projevili zájem. Vyšetření se
provádí špičkovým přístrojem Plusoptix, je rychlé
a měří obě oči zároveň.
Úplný závěr našeho příspěvku bychom chtěli věnovat Dni dětí, který sice
tradičně proběhl 1. června,
ale děti se na něj připravovaly v průběhu celého měsíce května. Letos poprvé se
totiž Den dětí uskutečnil
i v odpoledních hodinách na
školní zahradě za účasti ro-

dičů dětí. Akce byla zahájena krátkým programem pohybových improvizací známých písní, které si připravila každá třída.
Poté děti se svými rodiči
postupně plnily připravené
disciplíny a aktivity. Během
celého dne měly děti možnost zaskákat si na skákacím hradu jako překvapení
dne. Celý měsíc květen byl
opravdu bohatý na nejrůznější akce, při kterých se
děti nenudily a které mohly
proběhnout hlavně díky
krásnému slunečnému počasí.
MŠ Pomněnka

Napsali nám

Pomáháme našim žákům
být lepšími čtenáři

ZŠ Rabasova si žije svůj sen
Jak měřit úspěch školy?
Jedním z ukazatelů mohou být výborné výsledky v nejrůznějších soutěžích.

Je mnoho důvodů, proč by
děti měly navštěvovat knihovnu. Čtení rozvíjí empatii, slovní zásobu, je skvělým způsobem, jak vést ke
zvídavosti.
Knihovny nabízejí širokou škálu literárních žánrů,
čtení příběhů může pomoci
inspirovat děti k vlastnímu
tvůrčímu psaní příběhů.
Knihovna se může pro děti
stát klidným a tichým místem pro tvoření školních
projektů a úkolů. Proto i žáci Základní školy v Jitřní
ulici pravidelně navštěvují
městskou knihovnu.
Laskavé a milé paní knihovnice si pro naše žáky
vždy připraví pestrý program, ukáží, jak knihovna
funguje a co vše si v ní lze
vypůjčit. I tentokrát byli

žáci seznámeni se systémem půjčování i z jakých
knih si mohou vybírat.
V závěru exkurze nechyběl
ani kvíz, v němž prokázali
znalost jednotlivých knižních titulů. Povídání je velmi zaujalo a na konci návštěvy nadšení čtenáři měli
velký zájem o půjčování
knih. Nutno dodat, že naši
žáci byli dobře připraveni
a na dotazy přednášející
odpovídali velmi zkušeně.
Odměnou byla nabídka žákům třetí třídy na spolupráci s městskou knihovnou. Vymyslí vlastní příběh
a následně jej sami namluví
a nahrají do podoby audioknihy. Máme z toho velkou
radost!
ZŠ a MŠ Jitřní, Brná

S ohledem na systematické
vedení žáků ke sportu je
zdar v této oblasti na naší
škole již tradicí. Každou výhru však přijímáme s pokorou a radostí, že jsme po
nucené covidové pauze našli ztracenou formu. Navíc
rádi zkoušíme, kde jsou
hranice našich možností.
V dubnu jsme získali pod
vedením R. Horského 1. místo v okresním kole volejbalové soutěže v kategorii
chlapců 8. a 9. tříd. Hoši následně potvrdili úžasnou
formu, když v kole krajském dosáhli na zlatou medaili.
Později jsme se radovali
z 1. místa našich žáků
v okresním kole minikopané. Skvělou sehranost potvrdil tento tým také na
úrovni kraje, neboť opět
pod vedením B. Zadňančínové obdržel stříbrné medaile. 3. příčku si odnesli
malí svěřenci (1. až 3. třídy)
I. Vondráčkové v soutěži
McDonald's Cup. Souhra
a velké srdce soutěžících
stály nejspíš za 3. místem

v závodech dračích lodí.
B. Zadňančínová a L. Frank
mohou být na tým chlapců
a děvčat z 2. stupně hrdí.
Zatím poslední úspěšné
umístění přinesl Pohár rozhlasu v atletice. K. Dunajová a hoši z 8. a 9. tříd si dne
12. května přijeli v okresním kole pro bronzové medaile.
Štěstí nám přálo také
mimo hřiště a stadiony. Na
konci dubna proběhlo slavnostní vyhlášení ceny SUK –
Čteme všichni za rok 2021,
kterou organizuje Národní pedagogické muzeum
a knihovna J. A. Komenského v Praze. Naše škola se

společně se ZŠ v Rakovníku
umístila na 1. místě v kategorii Počin školních knihoven. Odborná porota ocenila projekt L. Kaliničové Od
vitríny do knihovny, který si
klade za cíl propagovat
školní knihovnu.
Dne 3. května jsme v Císařském sálu Muzea města
Ústí nad Labem převzali cenu za 1. místo v projektu
Příběhy našich sousedů na
Teplicku a Ústecku. Tým
pěti dívek ze třídy 9.A
pod vedením L. Kaliničové
a B. Zadňančínové zpracoval formou životopisu i komiksu nevšední osud pamětnice druhé světové vál-

ky. Hrdě se hlásíme k Elišce
Filové, žákyni ze třídy 9.B.
Ta v únoru letošního roku
projevila
obdivuhodné
znalosti, když pod vedením
pana M. Krále obsadila v regionálním kole soutěže
Mladý chemik 2. příčku.
V červnu nás bude reprezentovat na celostátním finále tohoto klání.
Všem žákům i jejich pedagogům děkujeme za reprezentaci školy a doufáme,
že se k nám štěstí v dalším školním roce neobrátí
zády.
Mgr. Lenka Kaliničová
ZŠ Rabasova

Branné dny na FZŠ České mládeže

Májový pohár nadějí v karate mládeže

Žáci naší školy procházejí
projektovými dny, které
nejsou tak úplně obvyklé.
Věnují se přípravě na nečekané situace. Během dopoledne se učí manipulovat se
zraněným, zastavit krvácení nebo například resuscitovat člověka při zástavě
srdce.
V další tematické části se
učí orientovat v přírodě,
pracují s mapou, topografickými značkami, vrstevnicemi a plní konkrétní
úkoly zadané instruktorem.
Na posledním stanovišti
pak již řeší ve skupinách
konkrétní modelové situace a poskytují první pomoc,
využívají topografii a učí se
střílet airsoftovými zbraněmi.
Celá akce probíhá ve třech
projektových dnech a pro-

Májový pohár nadějí v karate mládeže v Lovosicích
startoval letos opět po delší
době kategoriemi do 16 let.
Na celkem 90 osob zde
bojovalo v jednotlivcích
kata, kata tříčlenných týmů
a dále v soutěžích kumite.
První kola a následně finálové utkání až po postup

jdou jí všichni žáci druhého
stupně. Za tuto možnost
bychom rádi poděkovali
báječné partě, která vše
připravila a do naší školy
přijela. Jsou to členové
spolku Pionýr – PS Dravci

a spolku Via Europa, především pak Martinu Bartlovi,
který měl celou akci za obě
organizace na starosti.
Mgr. Markéta Škachová
FZŠ České mládeže

Anežčina stříbrná vlna
Na Základní škole Anežky
České v Ústí nad Labem je
stále co slavit. V dubnu
a květnu máme velkou radost ze sportovních úspěchů našich žáků.
Nejprve naši zabodovali
v ORIENTAČNÍM BĚHU,
získali krásné druhé místo.
Pak jsme se přemístili na
vodu. Ano, zlákal nás závod
DRAČÍ LODĚ, který se koná
každoročně ve Vaňově. Naše posádka pravidelně trénovala a pod vedením
Mgr. Věry Kopecké a Mgr. Jany Střížkové a vylovila z vody stříbrnou medaili. Od vítěze naše ANEŽČADLA dělilo pouze 1,7 sekundy. Do
třetice všeho stříbrného, na
POHÁRU ROZHLASU S ČESKOU SPOŘITELKOU starší
žákyně i žáci vybojovali
taktéž krásné druhé místo.
Tím ale nekončíme. Čeká
nás ještě spousta zajímavých akcí. Děti se mohou
těšit na exkurze do Prahy,
Terezína, IQlandie, knihov-

ny, dále na Pohádkový písňostroj a pořad o skupině
Beatles, oslavíme Den dětí,
s rodiči se sejdeme na SPOLEČENSKÉM ODPOLEDNI,
kde děti ukážou, co se naučily v kroužcích i v hodinách hudební výchovy. Ve
školní družině projeví děti

svoji kreativitu na KLOBOUKOVÉM DNI.
Více informací o sportovních úspěších a dalších aktivitách naší školy najdete
na www.zsanceske-ul.cz.
Mgr. Jindra Šteflová,
ředitelka školy

do boje o zlatou a stříbrnou
medaili ukazovaly to nejlepší.
Trenéři Bandas a Čepička podali ústecko-lovosickému týmu svým osobním
přístupem výbornou motivaci.
Celý klub podával, na
základě správných poznat-

ků, perfektní boje se svými
soupeři.
Při závěrečném hodnocení dosáhl SKR SPORT
UNION na 19 zlatých,
13 stříbrných a 8 bronzových!
Šéftrenér Josef Rajchert
SKR SPORT UNION

Názory zastupitelů

Podpora sportu v Ústí nad Labem 2022

Město Ústí nad Labem je
jedním z mála měst v ČR,
které pro rok 2022 nesnížilo
finanční podporu sportu,
ale naopak podporu sportu
a pohybových aktivit mládeže i dospělých navýšilo
z loňských 53 milionů Kč na
letošních téměř 57 milionů
Kč.
• Město udrželo velmi
významnou podporu tradičních ústeckých sportů,
fotbalu, hokeje, basketbalu,
volejbalu a florbalu, a to na
úrovni, která je v celkovém
objemu poskytnutých financí významně nadstandardní oproti jiným městům. Objem této podpory
v Ústí je v roce 2022 ve výši
téměř 34 mil. Kč (mládež +
A týmy dospělých). Basketbal a volejbal patří dlouhodobě ke sportovní špičce
v nejvyšších soutěžích mládeže i dospělých v rámci celé ČR.
• Největším pozitivem
v podpoře sportu v letošním roce je zásadní navýšení podpory pohybových
aktivit dětí a mládeže na
téměř dvojnásobnou hladinu oproti minulým létům.
Tímto krokem jasně říkáme, že podpora pohybových aktivit dětí a mládeže
je pro město prioritou, ne
frází. Objem podpory mládeže jen pro rok 2022 ve vý-

ši 16 mil. Kč (tzv. šeky) je
absolutně nejvyšší částkou
v posledních letech. Nastartovali jsme i velmi zajímavé společné pohybové
aktivity sportovních klubů
v mateřských a základních
školách ve městě.
• Město pilotně podpořilo i pohybové aktivity
dospělých obyvatel města.
Podpora pohybu dospělých
má dva cíle. Prvním je zdravotní význam ve formě
zdatnosti a odolnosti sportujících, druhým je pozitivní vzor v rodinách s cílem
přivést všechny členy rodiny k pohybu, viz příklady
z mnoha nejen vyspělých
zemí. Objem této pilotní
podpory je ve výši 1 mil. Kč,
v případě pozitivního vývoje může být tato podpora
postupně navyšována.
• Třetím
aspektem
podpory sportu a pohybových aktivit v Ústí nad Labem je zvýšená podpora
významných sportovních
akcí s cílem poskytnout
obyvatelům města další
atraktivní možnosti sportu
a pohybových aktivit. Objem uvedené podpory dosahuje v roce 2022 výše 2,5
mil. Kč.
• Nově se chce město
Ústí nad Labem zaměřit na
rozšíření možností sportování obyvatel města budováním malých sportovišť na
sídlištích pro spontánní
pohybové aktivity dospělých a zejména rodin s dětmi. Aktivita navazuje na
pozitivní výstupy evropských měst, která investují
vysoké prostředky do malých sportovišť s velkým
zpětným efektem využívání „sportovních plácků“
obyvateli měst.

• Jedinou kaňkou systému podpory ústeckého
sportu jsou sestupy dvou
tradičních sportů, nejprve
ledního hokeje a následně
i fotbalu z druhé ligy. Snažíme se řešit nepříznivou
situaci v úzké spolupráci
s vedením ústeckého fotbalového a hokejového
klubu i za situace, kdy nemáme v klubech žádné majetkové podíly.
• Pro oba sportovně
neúspěšné kluby platí, že
město deklaruje dlouhodobou podporu mládeže.
U týmů dospělých budeme
chtít jasnou představu, jakým způsobem plánují kluby realizovat rychlý návrat
do druhé ligy fotbalu a hokeje v sezóně 2022/2023.
Ostatně v podmínkách
schváleného dotačního titulu pro oblast sportu je
striktně stanovená roční
lhůta k udržení podpory
tradičních sportovních klubů ze strany města i v případě sportovního neúspěchu.
• Požádali jsme o poskytnutí analytických údajů od obou klubů a aktivně
komunikujeme i s vedením
FAČR a Českého hokeje.
Společně chceme nalézt ve
spolupráci se svazovými
odborníky nejefektivnější
cesty podpory ústeckých
klubů včetně motivačních
parametrů.
Všemi těmito kroky chce
město Ústí nad Labem aktivně napomáhat co možná
nejrychlejšímu
návratu
obou klubů alespoň do druhé nejvyšší soutěže.

Předvolební show a selhání
v centrálním městském obvodu

S blížícími se volbami se
snaží všichni místní politici
a kandidáti zviditelnit, a to
za každou cenu. Někteří na
to jdou mazaně, využívají k
propagaci třeba stranické
ministry, přičemž jim ministerstvo i takové předvolební akcičky a setkání
sponzoruje.
Takový byl například
výlet do Předlic v podání
ministra Jurečky za kamarádem Zbyňkem Novákem
ze spolku Společně Ústí nad
Labem. Je to ovšem nic
v porovnání s tím, co poslední týdny předvádí místostarosta MO město Karel
Karika z PRO Ústí. Špatná
reklama, taky reklama,
možná si říká. Ovšem kdo
sledoval poslední tři zasedání zastupitelstva města,
musel vidět, že snaha udělat si reklamu v podání
K. Kariky je spíše ostuda
a známka absolutní nekompetentnosti.

Důkazem toho jsou jednání o rozpočtu, kdy se pan
místostarosta snažil sebrat
milióny od města a nacpat
je svému obvodu, protože
jim bohužel vlastní neschopností s paní starostkou Štrymplovou neseděl
rozpočet. Na jednání nahodile píchal prstem do návrhu rozpočtu a říkal: „Vezmeme to zde. Ne, vlastně
tady. Aha, možná radši tady.“ Jako děcko v cukrárně,
které se nemůže rozhodnout. Asi mu nikdo nevysvětlil, že rozpočet není nabídka sladkostí, ale vážná
věc. Nejdříve to zkoušel
z peněz odboru dopravy
a majetku na opravy chodníků a vozovek. Pak to zkusil vzít z rezervy na opravu
Mariánského mostu, která
nás v dohledné době čeká.
A pak ještě od Dopravního
podniku, kterému se v minulých měsících rekordně
zdražily pohonné hmoty.
Tahle střelba od boku neuchvátila ani jeho vlastní
straníky, pro návrh zvedla
ruku s K. Karikou akorát
E. Outlá, která má s obdobným rozpočtovým fiaskem
také své zkušenosti.
Na květnovém zasedání
zkoušel pan Karika podobnou show s ještě horším
výsledkem. Ostatní obvody

mají také rozpočty napjaté,
ale daří se je sestavovat
kvalitně a rozumně. Obvody tak zvládají veškerou
činnost, kterou jim statut
města ukládá. Pan Karika je
sice kvalitní šoumen, který
dokáže zastupitele svými
návrhy pobavit, ale rozpočet mu vůbec nic neříká.
A paní starostka Štrymplová na tom není o nic lépe. A není se čemu divit,
když místo práce pomáhá
s předvolební kampaní
spolku Společně Ústí nad
Labem, jak můžeme vidět
na fotce z Hostovic. Z těch
Hostovic, ve kterých magistrát buduje potřebný
nový chodník za 12 milionů.
Tak tam paní starostka naslibovala hory doly, ale asi
z toho zase nic nebude.
Nejen že ve svém obvodu absolutně rezignovala na
úklid a v centru města je tak
neskutečný nepořádek, ale
dokonce zanevřela již i na
sociální oblast. Její obvod
totiž nevypsal výběrové řízení na chybějící sociální
pracovníky. Je tedy otázkou, kdo bude potřebnou
sociální
práci
obvodu
sanovat…
Petr Nedvědický
primátor města (ANO 2011)

Michal Ševcovic
náměstek primátora (PRO
Zdraví a Sport)

ZOO čeká lepší budoucnost i díky
novým investicím města

Jako radní města pro
podporu a spolupráci se Zoologickou zahradou v Ústí
nad Labem působím několik měsíců.
Se změnou vedení zoologické zahrady vidím určitý posun a snahu vrátit se
do rodiny evropských zoo-

logických zahrad prostřednictvím plného členství
v Evropské asociaci zoologických zahrad a akvárií
(EAZA).
Priorita stávajícího vedení města je nechat pracovat odborníky a pomoci s
potřebnými
investicemi.
Mezi uvažované investice
patří například nové zázemí
pro primáty a šelmy, otevřený výběh gibonů a příprava projektů na modernizaci spodního vstupu
či zatraktivnění pavilonu
outloňů.
Finálně návrh posoudí
zastupitelé na červnovém
jednání. Již nyní je možné
vidět několik změn v podo-

bě nového značení, úpravy
jednolitých pavilonů či rozšíření nabídky občerstvení.
Jsem si jista, že tato sezóna bude úspěšná a zvu vás
k návštěvě zoo. Sama jsem
tam velmi často, ale budu
ráda za podněty od vás návštěvníků, pro které se ve
spolupráci se zaměstnanci
zoologické zahrady snažíme vše postupně zlepšovat.
Je možné mě kontaktovat kdykoliv na e-mailu
eva.novakova@mag-ul.cz.
Budu ráda za podněty a další nápady k podpoře naší
zoologické zahrady.

Chci věřit, že návrat
k normálu, který nyní zažíváme, vydrží. Jako radní
odpovědný také za oblast
kultury mám možnost set-

Oprava? Ne, poškození!

Eva Nováková
radní (ANO 2011)

Zákazy spojené s COVIDem jsou snad za
námi, je čas pomoci kultuře
kávat se s mnoha umělci,
kurátory výstav, spolky,
svazy a nadšenci, kteří se
touto bohulibou činností
mnohdy ani neuživí.
Bez práce lidí v kultuře
bychom přišli o velký kus
identity našeho města,
a proto je potřeba kulturní
akce podpořit. Můžeme to
udělat každý z nás návštěvou velkých i malých akcí
vznikajících odspoda, pro
které byl COVID rána do týlu. Širokou nabídku kultury
potřebujeme a naše ná-

Zdroj FB: Společně Ústí nad Labem

vštěva má význam. Jsme
město, kde je kompletní divadelní scéna, soukromé
galerie, muzeum, hudební
kluby i hospody a stojí za to
objevit nové žánry a užít si
známá představení.
Věnujme tedy prosím
část našeho času kultuře
a poznejme naše město
trochu jinak, než každý
den.
Tomáš Vlach
náměstek primátora
(ANO 2011)

Podat trestní oznámení
na neznámého pachatele za
vandalský útok na pomník
obětem 2. světové války
v Městských sadech! To bylo první, co mě napadlo,
když jsem viděl žalostný
stav žulového monumentu
opatlaného hnědou barvou
od paty až po vrchol. Jak
jsem ale záhy zjistil, onen
pachatel není ani neznámý,
ani vandal a město mu za
jeho práci v parku dokonce
zaplatilo 39 600 korun.
Mohutný žulový obelisk
stojí ve vrchní části Městských sadů zhruba sto let.
Původně byl věnován německému protějšku Miroslava Tyrše – Friedrichu
Jahnovi, zakladateli ně-

meckého tělovýchovného
hnutí. A protože se jednalo
o působivý hrubě otesaný
přírodní blok kamene, mohl
po roce 1945 pomník po
menších úpravách změnit
účel.
Sloužil dál, aniž by nezdolná žula kromě tmavnutí povrchu vykazovala
nějaké vážnější důsledky
zubu času. Až do letošního
jara byl ozdobou parku, než
dostala zakázku na jeho
opravu firma Radim Litterbach z Mojžíře. Opravila ho
totiž hůř než zahrádkář
opršelého trpaslíka, přetřela přírodní kámen celoplošně hnědou barvou včetně
bronzového reliéfu ruky.
Stejnou barvou firma natřela i zábradlí a nášlapy
sousedního schodiště.
Do uzávěrky tohoto čísla
městských novin nestihl
odbor dopravy a majetku,
který zakázku zadal, případ
prověřit a poskytnou mi
další podrobnosti. Už nyní
je ale zřejmé, že vznikla
škoda, která nejspíš přesáhne výši původní hodnoty zakázky. Bude totiž nutné historický cenný obelisk

chemicky očistit a zbavit
barvy.
Nezodpovězenou otázkou zatím zůstává, jak vůbec mohl městský úřad tak
hrubě neodbornou opravu
objednat a převzít.
Martin Krsek
zastupitel (PRO! Ústí)

Názory zastupitelů /Napsali nám

Matiční přestane být špatnou adresou

Na sklonku minulého
roku vyšel na Seznamu článek s nadpisem: Šílená zeď
v Matiční ulici. První veřejný projev rasismu vůči romskému obyvatelstvu dlouho nevydržel.
Už samotný titulek je
velmi zavádějící, natož pak
obsah onoho článku. Autor
v něm vypráví příběh, kterému se většina Ústečanů
může jedině smát, protože
nevyjadřuje realitu, ale jakési přání salónních pseudohumanistů.
Jeden příklad za všechny: pisatel tvrdí, že „obyvatelé žili ve vyloučené lokalitě ve zdevastovaných domech.“ Decentně však zamlčel skutečnost, že dva
bytové domy, o které se
tehdy jednalo, zdevastovali
sami nájemníci. Za pár let se
jim podařilo zničit svým
podivným chováním a způsobem
života
krásně
zrekonstruované objekty
v hodnotě cca 9 milionů Kč.
Dále autor například
tvrdí, že „s odstupem je zeď

vnímána také jako symbol
českého rasismu, který rozvířil ve společnosti rasovou
nesnášenlivost.“ Nevím, na
základě čeho to autor tvrdí,
ale pro většinu lidí tak, jak
jsem vnímal jejich reakce
tehdy i dnes, byly události
okolo Matiční spíše symbolem neskutečné hysterie
některých aktivistů a s nimi
souznících politiků a novinářů (žijících většinou daleko od Ústí), kteří z běžného problému sousedského
soužití dokázali vyrobit
téměř celoplanetární kauzu.
Jakožto tehdejší starosta
městského obvodu Neštěmice, kde jsme v roce 1988
o opravě plotu rozhodli,
jsem se pravidelně musel
účastnit i soudních jednání,
protože jsme byli neprávem
obviněni z různých trestných činů, včetně rasové
diskriminace. Teprve v roce
2007 byl konec všech soudních tahanic s konečným
rozhodnutím soudu, že
jsme se jako obvod i zastupitelé ničeho nezákonného
nedopustili.
Tahle kauza mi ovlivnila
život na několik let, ale dala
mi i zkušenost, že když se
člověk do něčeho pustí a má
za to, že je to správné, stojí
za to vytrvat až do konce. Na
tom konci se stalo to, co
jsme chtěli, a to ochránit
menšinu slušných lidí, kteří

trpěli každodenním chováním nepřizpůsobivých nájemníků na protější straně
ulice. Po získání deseti milionů od tehdejší vlády jsme
vykoupili jejich domky
a udělali některé další investice v lokalitě.
Čas běží a Matiční se mění. Nepřizpůsobiví nájemníci, kteří byli příčinou problémů v daném místě, se
postupně z této ulice vystěhovali. Jeden z rodinných
domků město opravilo
a vybudovalo zde tři byty.
Druhý nedávno odkoupilo
od majitele, který do něj
dlouhodobě neinvestoval,
a připravuje rovněž jeho rekonstrukci.
A v minulém roce se ve
vedení města dohodlo, že
dva bytové domy, které po
vystěhování bývalých nájemníků zůstaly zchátralé
a „vybydlené“, zdemolujeme a připravíme pozemek
k dalšímu využití.
Zůstane již jen jeden
dům, který není v majetku
města a o kterém vedeme
jednání s cílem jej také co
nejdříve zdemolovat a připojit k pozemku, který může být pro budoucí investory atraktivním místem. Naším cílem je, aby Matiční
přestala být „špatnou adresou“.
Pavel Tošovský
náměstek primátora (ODS)

Jak vidí budoucnost dolního Střekova
studentky architektury
1) Jak jste se dostaly
k tématu zástavby dolního Střekova?
Ke Střekovu jsme se dostaly v rámci studia na fakultě Architektury ČVUT.
Zadáním pro náš semestrální projekt byl návrh rozvoje zástavby v oblasti vymezené řekou, Mariánským
mostem a železniční tratí.
Cílem projektu nebylo navrhovat do detailu jednotlivé budovy, ale spíše vymezit veřejná prostranství,
určit, ve kterých místech by
se mělo stavět, a definovat
funkční využití nových budov. Zástavba je v našem
projektu vnímána jako pozadí, na kterém se odehrává
život jejích obyvatel.

zpřehlednit celé území
a zbavit ho jeho rozdrobenosti a neucelenosti. Zároveň jsme chtěly zvýraznit
kvality lokality, mezi které
řadíme hlavně blízkost řeky, přímé spojení s centrem
města i dobrou dostupnost
občanského vybavenosti.

2) Čeho jste se držely
při zpracování vašeho
návrhu zástavby dolního
Střekova a prázdných
proluk?
Držely jsme se jednak
stávající zástavby a její
struktury, protože si myslíme, že lokalita nabízí hned
několik volných ploch a cílem rozvoje tak není bourat
a nahrazovat stávající objekty, ale spíše je doplnit
o nové, které pomohou

3) Má město ovlivňovat, co a jak se bude kde
stavět, nebo to má nechat živelně na vlastnících pozemků?
Cíle a zájmy jednotlivců
i skupin, ať už společenských, nebo například podnikatelských, mohou jít
často přímo proti sobě, a to
i pokud jde o výstavbu budov. Úkolem města je podle
nás tyto protichůdné zájmy vyvažovat, usměrňovat

Na Severní Terase se staví nová škola!
vaná chemie. „Jsme škola
s dlouhou tradicí,“ připomíná Michal Šidák, ředitel
školy. Nezapomínejme, že
gymnázium je po obchodní
akademii druhou nejstarší
střední školou v krajském
městě.

Asi každý, kdo projíždí
nebo prochází kolem nemocnice, si musel všimnout
u světelné křižovatky ulic
Sociální péče a Stará čilého
stavebního ruchu. Po dvou
letech by měla být v srpnu
zrekonstruována budova
Gymnázia a Střední odborné školy dr. Václava Šmejkala.
„Jsme škola s dlouhou
tradicí,“ připomíná Michal Šidák, ředitel školy
Není žádným tajemstvím,
že většina škol v Ústí nad
Labem technicky zestárla
a nutně potřebuje opravit.
Je správné, že Ústecký kraj
financoval komplexní přestavbu školy ve Staré ulici.
Původně v ní sídlila stavební a chemická průmyslovka,
před 11 lety byly stavební
obory přesunuty na Klíši
a chemické se spojily
s gymnáziem. Tak se zachoval unikátní chemický
maturitní obor, což je pro
naše město i celý kraj, kde se
nachází velké chemické
průmyslové objekty, strašně důležitý počin. Letos je
tomu 70 let, kdy bylo zahájeno v Ústí nad Labem
vzdělávání v oboru apliko-

Malé nahlédnutí do nové
školy
Původní školní budova byla
během rekonstrukce rozšířena o dva pavilony: velkou
školní aulu a šatny u sportovního hřiště. V hlavní budově jsou již vestavěny nové učebny, laboratoře, školní minipivovar, tělocvičny,
posilovna, knihovna i školní jídelna. Stačí je jen vybavit nábytkem, v září by
škola mohla být připravena
na stěhování ze Stavbařky.
Začátek výuky v nové škole
se plánuje na leden 2023,
protože i zabydlení nových
prostor bude nějakou dobu
trvat. „V ideálním případě
bychom chtěli na podzim
zrealizovat v nové škole Den
otevřených dveří a nějakou
akci k propagaci chemie,
když máme letos to kulaté
výročí,“ odpovídá ředitel
školy na otázku, kdy začne
v nové škole výuka.

Terasa,“ říká dál ředitel Šidák, „co bude s budovou dál.
Prosazuji nápad, aby v ní
nalezl útočiště DDM, který
v kulturním domě nemá dostatek prostor za volnočasové a sportovní aktivity. Jak
to dopadne, se dozvíme
nejdříve po volbách.“
Slovo ředitele školy nakonec
„Krajské město potřebuje
jako sůl kvalitní školství. To
se dá vybudovat pouze
v
kvalitních
budovách
a s kvalitními kantory. Věřím, že političtí představitelé města si vezmou příklad
od svých současných krajských kolegů a začnou víc
investovat do ústeckých
mateřských a základních
škol. To je cesta k lepší budoucnosti. Právě ve školách
lze vychovávat mladé lidi,
kteří budou mít ke svému
městu lepší vztah. Mě osobně mrzí, kolik lidí má
k Ústí negativní vztah. To
není ve světě pravidlem
a byl bych rád, aby se to tu
změnilo,“ přeje si Michal Šidák, který škole na Terase
řediteluje již 17 let.
Miroslava Lazarová
radní (ODS)

A co Stavbařka?
Po přestěhování školy do
Staré ulice zůstane budova
školy v ulici Stavbařů
prázdná. I přes její staří by
se mohla dál využívat, nechat ji chátrat by byla velká
škoda. „V posledních pěti
letech jsem vedl několik jednání s politiky na kraji
i v Ústí a na obvodu Severní

Město, ve kterém není co kontrolovat

a zabránit tak sporům, které výstavbu mnohdy nakonec zablokují úplně. Proto,
aby se město nerozhodovalo podle osobních zájmů
svých představitelů, je potřeba, aby disponovalo
dlouhodobým plánem výstavby, který předem specifikuje společné cíle a podle
kterého se při realizaci nové
výstavby bude postupovat.
Město by tedy podle nás určitě mělo mít možnost
ovlivňovat, co a jak se bude stavět, ale pouze na základě plánu, který zohlední
zájmy jednotlivců i všech
skupin.
Sylvie Tesková, Kristýna
Rejsková
Pokračování v červencovém
vydání Ústeckých novin.

Ústecké
zastupitelstvo
má kontrolní výbor, do kterého všechny politické
strany nominovaly své zástupce. Tito zástupci dostávají každý měsíc odměnu,
a jak vyplývá z názvu, měli
by kontrolovat dodržování
zákona, plnění usnesení
a další činnosti úřadu.
Fungování kontrolního
výboru je bohužel dlouhodobě komplikováno členy,
kteří se neobtěžují chodit
do práce. Konkrétně jde
o Miroslava Havrana (nominovaného hnutím ANO),
který se za minulý rok zúčastnil jediného zasedání,
a Kateřinu Kastnerovou
(nominovanou ODS), která
se účastnila dvou zasedání.
Tito dva členové navíc

s kontrolním výborem nijak nekomunikují, neomlouvají se ze zasedání
a neodvádí vůbec žádnou
práci. Špatná je i účast Gabriely Hubáčkové (nominované KSČM), která se účastnila čtyř zasedání, nicméně
ta alespoň většinou avizuje
svoji neúčast předem.
Devítičlenný
kontrolní
výbor může zasedat pouze
pokud je přítomna nadpoloviční většina jeho členů,
tedy pět lidí. To se v minulém roce stalo pouze jednou, 14. 10., kdy přišlo šest
lidí. Ve všech ostatních případech jsme museli čekat,
zda přijde pátý člověk,
abychom mohli zasedání
zahájit. Chvílemi je to až
absurdní – zasedání v letošním únoru začalo po dvaceti minutách čekání a muselo skončit o pět minut
později, kdy jiný člen odešel. Zasedání v letošním
dubnu nezačalo vůbec,
protože ani po tři čtvrtě hodině čekání se další členové
nedostavili. Kromě toho, že
nepřítomní členové dostávají každý měsíc odměnu

z prostředků města ve stejné výši jako ti, kteří svoji
práci dělají poctivě, dlouhodobou nepřítomností je
kontrolní výbor paralyzován.
Hnutí ANO společně
s ODS a KSČM byly na zasedání zastupitelstva vyzvány, aby své členy v kontrolním výboru vyměnily. Neudělal to nikdo z nich. Žijeme tak ve městě, kde zjevně
není co kontrolovat, a lidé
můžou dostávat odměny za
to, že nechodí do práce.
V září jsou volby, nezbývá než doufat, že předvolební sliby těchto stran budou vnímány v kontextu
toho, že po zvolení do funkcí na svoji práci kašlou.
Každý se o tom může přesvědčit na webu města, kde
jsou prezenční listiny veřejně dostupné v sekci
Město->Zastupitelstvo>Výbory->Kontrolní->
Tabulka účasti.

let od deportace rodiny Viléma Schiffa z Terezína do
Zamošče. Vilém Schiff
s manželkou Gertrudou
a synem Hanušem, kterému nebylo ještě ani 8 let,
tam byli zavražděni.
Jejich poslední ústecká
adresa byla v Revoluční ulici č. 207/34. Místo pro uložení kamenů s jejich jmény
je dávno vybráno.

Je ostudou vedení města, že se nesnaží tuto nedůstojnou situaci řešit. Jsme
tak jediné město, které kameny dosud neuložilo ve
veřejném prostoru. Je to
neúcta k utrpení nacistické
okupace.

Lukáš Blažej
zastupitel (PRO! Ústí)
a místopředseda kontrolního výboru

Veřejné čtení obětí holocaustu v Ústí nad Labem

Opět bez zájmu a podpory města proběhlo 28. dub-

na 2022 na piazzettě před
Hraničářem čtení obětí holocaustu. Je to vzpomínkový obřad, při kterém se každoročně čtou jména židovských obětí, aby nikdy nebyly zapomenuty.
19. dubna 1943 bylo zahájeno povstání ve varšavském ghettu jako poslední
zoufalá snaha Židů vyhnout se deportacím do vy-

hlazovacích táborů. Povstání bylo potlačeno 16.
května 1943.
Den zahájení povstání
pak byl vybrán jako den
holocaustu a hrdinství,
hebrejsky „Jom ha-šoa ve
ha-gvura“. Od roku 2006 se
Jom ha-šoa připomíná i ve
veřejném prostoru. Z iniciativy ZŠ Trmice se tato akce
v Ústí nad Labem konala již

popáté. Spolupořadatelem
školy je od počátku také
Veřejný sál Hraničář, později se mezi pořadatele připojilo i Muzeum města ÚL
a FF UJEP. 28. 4. 2022 tak
bylo vhodné datum pro položení kamenů zmizelých,
které má město Ústí nad
Labem uloženy v krabici na
bůhví jaký termín. 28. dubna 2022 uplynulo rovněž 80

Eva/Outlá
zastupitelka (PRO! Ústí)

Kultura

Slavnostní prezentace
Příběhů našich sousedů

Slavnostní závěrečná prezentace Příběhů našich
sousedů na Teplicku a Ústecku proběhla v Císařském
sále Muzea města Ústí nad
Labem v měsíci květnu.
Do projektu se zapojilo
celkem devět žákovských
týmů ze základních škol.
Pod vedením svých učitelů
zaznamenali pamětnická
vyprávění žáci ze ZŠ Bílá
cesta, ZŠ Na Stínadlech, ZŠ
Novosedlice, ZŠ Proboštov,
ZŠ Chlumec, FZŠ Čs. mládeže, ZŠ Mírová, ZŠ Rabasova
a ZŠ Neštěmická.
V průběhu sedmi měsíců
žáci zaznamenávali a zpracovávali velmi zajímavé
a dechberoucí životní osudy osmi pamětníků a jedné
pamětnice. Všechny výstupy si můžete prohlédnout
na webových stránkách
Příběhy našich sousedů.
V rámci slavnostního
podvečera odborná porota
ve složení Martin Krsek,
Veronika Kindlová a Martin

Rak posoudili zpracovaná
dokumentární díla žáků
i jejich prezentace před publikem a vybrala tři vítězné
projekty.
Výsledky byly velmi těsné a na 1. místě se umístila
ZŠ Rabasova se svým komiksem o Volyňské Češce
Nině Burlákové. S rozdílem
pouhého jednoho bodu se
na 2. místě umístil tým ze ZŠ
Bílá cesta, který velmi originálně prezentoval život
Roberta Appela. 3. místo
získala ZŠ Novosedlice se
svou videoreportáží dědečka jedné z členek týmu, pana Jaroslava Jochece.
Oceněni byli ale všichni
zapojení žáci, protože si velice vážíme jejich zapálení
pro věc a vytrvalost při překonávání překážek i výzev
spojených s dokončením
všech výstupů. Z celého
srdce jim přejeme, aby je
neopustilo zapálení pro badatelskou činnost a zájem
'o historii.

Další ročník Indiánského
dne Karla Maye v Brné
A opět přijedou. Ptáte se
kdo? No přece hrdinové
amerických prérií, ochránci
práva, rudý náčelník Vinnetou a jeho bílý bratr Old
Shaterhand.
V sobotu 18. června se
v Brné uskuteční další ročník Indiánského dne Karla
Maye. Tentokráte se koná
u příležitosti kulatého výročí narození a úmrtí Karla
Maye, 125 let od druhého
pobytu spisovatele v Brné,
120 let od prvního českého
vydání knížky Podklad na
Stříbrném jezeře a 60 let od
světové premiéry známého
filmu.
Pořadatelé, spolek Veselá Brná, připravili bohatý
program. Ve 14:30 hod od
místní školy jde průvod indiánů na čele s Vinnetouem
Vladimírem Hronem a Old
Shaterhandem v podání rodáka z Brné a exreprezentanta v boxu Sváti Žáčka.
Během dne si mohou ná-

vštěvníci prohlédnout indiánské ležení, zkusit lovit,
házet tomahawkem a mnoho dalšího. Dům dětí připravuje Indiánskou stezku.
Všechny tyto aktivity jsou
připraveny pro malé, velké,
mladé, starší i ty nejstarší.
Všichni zde něco najdou,
čím se zabaví. Hrát a zpívat
budou Vláďa Hron, Tomáš
Linka, Uder Grass a Michal
Tučný revival.
A to nejhlavnější. Víte, že
se v Brné setkali Karel May
a Jára Cimrman? Členové
spolku to vypátrali. A tak
během odpoledne se bude
odhalovat památník setkání německého spisovatele a
českého génia. Dozvíte se,
jak vznikla jména obou hrdinů.
A pozor! Dospělí návštěvníci v indiánském nebo aspoň kovbojském dostanou frťánka ohnivé vody. Tak v sobotu 18. června
všichni do Brné.

Ústecké finále INTERPORTY je cílem
mladých hudebníků všech kontinentů
Finsko, Nizozemsko, Rumunsko, USA, Pobřeží
Slonoviny, Venezuela,
Slovensko, Velká Británie, Španělsko, Austrálie a samozřejmě i Česká
republika jsou rodištěm
letošních účastníků INTERPORTY 2022 v Ústí
nad Labem.
Tato mezinárodní hudební
soutěž se letos vrací do svého obvyklého termínu –
třetího víkendu v červnu.
Proběhne ve dnech
18. a 19. června na open air
scéně U LAGUNY na ústecké Severní Terase.
V předchozím desetiletí
postupovaly do Ústí nad
Labem převážně české, slovenské a polské hudební
skupiny či sólisté. Po rozšíření spolupráce s festivaly,
hudebními soutěžemi či
hudebními
institucemi
i v dalších zemích se na INTERPORTU podařilo zajistit
nejen pestřejší mezinárodní účast, ale také širší
žánrové zastoupení. V repertoáru INTERPORTY je
dnes zastoupeno mnoho
hudebních žánrů, od moderní trampské písně přes

všechny odstíny folku, folk
rock, pop country, blues,
country a southern rock,
rege, šansony, world music
až po bluegrass a současnou
country muziku ve všech
jejich odstínech.
Hosty nedělního galakoncertu po hlavní soutěži
jsou např. Michal Hrůza

a kapela HRŮZY, Lucie
Vondráčková a PK BAND,
Vojta Nedvěd s TIE BREAKEM, YO YO BAND, TAXMENI a či SISSOS.
Tak jako každoročně
i letos INTERPORTU významně podpořilo především statutární město Ústí
nad Labem.

Tento festival je podporuje i Ministerstvo kultury
ČR a Ústecký kraj. Předprodej vstupenek probíhá prostřednictvím
městského
předprodejního
systému
www.vstupenkyusti.cz.
Podrobné
informace
o INTERPORTĚ získáte na
www.interporta.cz

Bednaflex „Přemysl“ a jiné experimenty K. Gottsteina
Kravské oko na místo
čočky, až k takovým experimentům sahal výjimečný
ústecký fotograf a konstruktér
nestandardních
fotoaparátů Karel Gottstein
(1911–1979), jemuž věnuje
Muzeum města Ústí nad
Labem svou nejnovější výstavu. Ta byla slavnostně
otevřena v neděli 15. května
2022.
„Svými experimenty v oblasti fotografie byl poměrně
populární, vystupoval opakovaně v Československé
televizi, včetně legendárního pořadu Miroslava Horníčka Hovory H. Návštěvníci
se mohou podívat i na dobový záznam,“ poznamenal
k objektu výstavy její kurátor a fotograf muzea Jiří
Preclík.
V expozici se objeví řada
artefaktů dokumentujících
jeho tvorbu. Muzeum ve
sbírce schraňuje desítky fotografií neobvyklých formátů z jeho produkce, včetně výsledků pokusů s kravským okem a původní výstavy z roku 1970 „99xBednaflex“.
Kuriozitou jsou pak unikátní fotoaparáty „bedna-

flexy“ sestavené Karlem
Gottsteinem. „Z jeho strojopisu, rozhovorů i televizních
vystoupeních máme zprávu
o minimálně 25 exemplářích. Dával jim totiž různá
jména např. Nataša, Brněnský drak či ŠúT. Do sbírek
jich naši předchůdci získali
osm. Částečně poodhalíme
tajemství jejich výroby a
ukážeme fotoaparáty, jejichž části použil pro své netradiční přístroje,“ doplnil
kurátor. Karel Gottstein
prožil mládí v Pardubicích,
kde začal i fotografovat
a v roce 1943 měl první výstavu. Do Ústí nad Labem
přišel v roce 1947 a zdejší
krajina ho uhranula.
V letech 1952–1971 pracoval jako inspektor jeviště
v ústeckém divadle. Svůj
první fotoaparát sestavil
v roce 1958 a nazval ho
„Přemysl“. Hlavními tématy jeho snímků jsou městské exteriéry, krajina a architektura. Výstava potrvá
do konce roku. Trvalým výstupem dokumentace celoživotního díla Karla Gottsteina pak bude kniha, jejíž
vydání muzeum plánuje na
konec tohoto roku.

Činoherní studio: Letní štace 2022
Činoherní studio je opět
na cestách. Na vzduchu, pod
širákem a taky na domácím
jevišti.
V nejbližších dnech se
s inscenacemi ústeckého
Činoheráku můžete setkat
v ústeckém muzeu, na jeho
otevřené dvoraně, kde se
6. června představí melancholická komedie Najal
jsem si vraha, adaptace
slavného filmu finského
režiséra Aki Kaurismäkiho.
Teenagerská komedie
s hororovými prvky Černá

sanitka, jedna z nejnovějších inscenací ústecké činohry, se letos odehraje na
místech, která zatím zůstávají v tajnosti, zveřejní se
až v den představení, ale
budou v dosahu centra Ústí
a dostanete se na ně pohodlně pěšky či autem.
Černou sanitku najdete
v programu Letní štace
7. a 11. června.
V české premiéře Činoherní studio uvede dramatizaci slavného ústeckého
rodáka Josefa Formánka.

Jeho román Mluviti pravdu
režijně nastudoval Filip
Nuckolls a Josef Formánek
si střihne i jednu z hlavních
rolí. Premiéru můžete v Činoherním studiu navštívit
v sobotu 18. června, následné reprízy pak 20. a 25. 6.
vždy od 19 hodin. Na termálním koupališti v Brné,
na plácku hned u řeky Labe,
zahraje Činoherák dvě inscenace. 21. června a 7. července crazy komedii Harila
aneb Čtyři z punku a pes.
Poetičtí Pábitelé Bohumila

Hrabala tam zas najdou
prostor 22. a 23. června,
později zas 8. července.

V průběhu léta najdete divadlo i na hradě Střekov.
Činoherní studio tam 30. 6.
a 1. 7. zahraje Sen noci svatojánské, nejslavnější komedii Williama Shakespeara.
Vedle premiéry dojde
v průběhu Letní štace
i na jednu derniéru. Svého
posledního uvedení se
28. června na Velkém sále
Činoherního studia dočká
pohádka Ronja, dcera loupežníka.
Na samém konci letošní

Letní štace, v neděli 10. července, dojde i na Anšlus, inscenaci hry Jaroslava Rudiše, kterou Činoherák zahraje v atriu Muzea města Ústí
nad Labem.
A pokud si plánujete
srpnový program, pak si do
kalendáře můžete napsat,
že od 22. do 27. srpna nastane čas pro festival Divadelní zahrada, který se bude
opět konat v romantickém
lesoparku u vily Českého
rozhlasu Sever.

Volný čas

Cyklistické tipy v Ústí nad Labem
Cyklosezóna již byla zahájena a teplé a slunečné
počasí láká do sedel stále
více cyklistů. Labská stezka
je ideálním cílem rekreačních cyklovýletníků, a to
především pro svůj přívětivý terén i množství památek a zajímavostí, které nabízí. Stezka prochází jedinečným údolím zvaným
Porta Bohemica, vede okolo
působivých vinic, přes Masarykovo zdymadlo či okolo
jedinečného Mariánského
mostu.
Při své cestě byste neměli minout hrad Střekov,
kde mají nově zřízené cykloboxy pro úschovu kol, a to
přímo na dolním nádvoří.
Cena za použití je 10 Kč za
jeden box, do kterého se
vejdou dvě kola. Směrem na
Děčín navštivte zámek Velké Březno či Muzeum Československého opevnění ve
Velkém Březně. Také v letošním roce mohou cyklisté
využít již tradičních služeb
cyklobusu z Labské stezky
ZDARMA a pohodlně se tak
dopravit zpět do okrajových
částí města.
Svézt se je možné vždy o
víkendech a státních svátcích. Ze zastávky Krajský
soud vyjíždí cyklobus dvakrát denně, a to v 16:30 a
18:00. Další zastávky jsou
Divadlo, Na Spálence (Klíše), Bukov (naproti budově
společnosti O2), Severní
Terasa a Orlická. Termín
provozu cyklobusu je od
30. 4. do 25. 9. 2022.
Na cestách pomůže cyklistům v nesnázích Cyklocentrum města Ústí nad
Labem, které sídlí v prostoru Zanádraží (prostor za
hlavním vlakovým nádražím). Nabízí zapůjčení nářadí, možnost umýt či do-

Turistická sezóna
2022 byla zahájena

Zahájení turistické
a cyklistické sezóny, které nejen pro Ústečany
připravilo oddělení cestovního ruchu statutárního města Ústí nad Labem, probíhalo v letošním roce po celý duben,
a to v duchu zábavných
a akcí nabitých sobot.
hustit kolo nebo využití
stojanu na centrování kol.
Funguje rovněž jako půjčovna městských kol, elektrokol, koloběžek a horských kol. Naproti KOLOcafé (v blízkosti mostu
Dr. E. Beneše) byla nedávno
instalována servisní cyklostanice, u které je možné
opravit drobné závady či
dohustit pneumatiky.

V Sebuzíně byla dokončena rekonstrukce povrchu
Labské stezky. Tento úsek je
tak opět plnohodnotnou
a bezpečnou cyklostezkou.
Milovníci cyklistiky mohou kombinovat jízdu na
kole s plavbou lodí. Labská
stezka vede totiž okolo celé
trasy lodních linek. Více informací na www.usti-nadlabem.cz.

Návštěvníci tak zavítali do
Zoologické zahrady Ústí nad

Labem, na hrad Střekov nebo do areálu výletního zámečku Větruše, kde na děti
čekali Dlouhonozí skřítci.
Proběhl také velmi povedený výlet historickým
motoráčkem do Zubrnic
a Velkého Března a pomyslným finále bylo Zahájení
cyklosezóny na Labské
stezce, které se uskutečnilo
v Cyklokempu Loděnice
v Brné.
I přes počáteční aprílové
počasí se každá z akcí těšila
hojné účasti a pochlubit se
tak můžeme celkovou ně-

kolikatisícovou
návštěvností. Třešničkou na dortu
byl prvomájový turistický
výlet Po stopách zaniklých
obcí, osad a samot pod Bukovou horou pod vedením
autora úspěšné publikace
Mgr. Petra Karlíčka, Ph.D.,
o který byl takový zájem, že
jej zopakujeme v září
v rámci Evropského týdne
mobility.
Děkujeme všem, kteří se
Zahájení turistické a cyklistické sezóny 2022 zúčastnili
a všem partnerům, kteří se
podíleli na programu.

Město přijalo výzvu 10000 kroků
Zdravé město Ústí nad
Labem se pravidelně zapojuje do kampaní podporujících zdravý životní styl.
Vedle úspěšné kampaně Do
práce na kole přijalo také
dubnovou výzvu 10 000
kroků.
Cílem výzvy nebylo ujít
každý den 10 000 kroků, ale

chodit. Motivovat lidi k pravidelné aktivitě vykonávané pouze po svých vlastních
nohou, a to alespoň po dobu jednoho měsíce.
Více než 90 účastníků,
kteří se registrovali pod
městem Ústí nad Labem,
tak postupně přidávali kroky a kilometry.

Nejlepší tři chodci mají
v nohách 785 km, 458 km
a 428 km. Jejich snažení bylo oceněno 23. 5. při slavnostním vyhlášení výsledků v Informačním středisku
města Ústí nad Labem,
kde byli nejlepším účastníkům předány sportovní balíčky.

TicketPack – Ústí jednoduše

Využijte možnost výhodně a jednoduše poznat
město Ústí nad Labem.
S novou sezónou spustilo město Ústí nad Labem
ve spolupráci s dopravním
podnikem, muzeem, zoologickou zahradou a městskými službami druhý ročník projektu zvýhodněného
balíčku vstupenek TicketPack, který je možné opět
zakoupit prostřednictvím
mobilní aplikace SEJF.

Letošní novinkou je
možnost zakoupení balíčku
v papírové podobě na pokladnách jednotlivých turistických cílů (vyjma lanové dráhy).
Vstupenka má praktický rozměr, díky kterému se
vejde do peněženky. Po
předložení u vstupu do objektu bude odebrán útržek
navštíveného místa.
Cena zvýhodněného balíčku vstupenek činí 243 Kč

pro dospělého a 142 Kč pro
dítě. Balíček je platný 14 kalendářních dnů od pořízení.
Jakékoliv dotazy týkající
se produktu TicketPack
zodpovědí pracovníci Informačního střediska města Ústí nad Labem na telefonních číslech +420 475
271 700 a +420 475 271 871
nebo na e-mailu
info. stredisko@mag-ul.cz.

Nabídka akcí

Pestrá paleta zajímavých akcí uspokojí každého návštěvníka

ZOO

V zoo Ústí to žije!

Skvělá zpráva pro chov
orangutanů v Evropě

Tygr malajský, pravidelné krmení probíhá každou
sobotu ve 12:45.
Foto: Vít Lukáš, Zoo Ústí nad Labem

Přijďte se do ústecké zoo
podívat na více než 215 druhů zvířat z celého světa,
které můžete zblízka pozorovat například během
pravidelných komentovaných krmení.

Mimo celoročních akcí,
ke kterým patří krmení piraní a tuleňů, můžete být od
dubna svědky pravidelného
setkání u surikat, medvědů
malajských a mravenečníků čtyřprstých.

V květnu odstartovalo
také krmení tučňáků brýlových, lemurů kata a tygrů
malajských. Rozpis jednotlivých krmení najdete na
webových stránkách zoo.

Mravenečník čtyřprstý je v zoo chován teprve krátce. Většinu dne prospí, ale během
odpoledního krmení ve 14:00 je můžete pozorovat při aktivitě. Foto: Vít Lukáš, Zoo Ústí nad Labem

Orangutan bornejský – Cantik. Foto: Vít Lukáš, Zoo Ústí nad Labem

Na konci března opustila ústeckou zoo samice
orangutana bornejského Cantik, která byla začleněna do chovné skupiny v německé Zoo Rostock.

Její umístění je skvělou
zprávou
pro
evropský
chovný program, protože
Cantik patří mezi geneticky
cenné jedince v rámci evropské populace orangutanů bornejských. Její rodiče
(Ňuňák a Ňuninka) totiž
pochází z volné přírody.
Transport jedenáctileté

Cantik proběhl bez problémů, přestože první dny
v novém domově trucovala
a odmítala komunikovat
s chovateli.
Krátce na to k ní chovatelé pustili dvě mláďata
(4letou LinTang a 5letou
Niah), která Cantik rozpohybovala a přiměla ke hře.
Brzy poté navázala Cantik
kontakt s chovateli a byla
spojena i s další chovnou
samicí. Poté se Cantik začala přes mříže seznamovat
také s 18letým samcem Sabasem, ke kterému má
v současné chvíli nejblíže.
Během historie chovu
orangutanů bornejských se
v Ústí narodilo Ňuňákovi
a Ňunince pět mláďat.

Ňuninka by měla v blízké
době najít domov v norské
Zoo Kristiansand.
Vedení zoologické zahrady nyní dělá maximum
pro návrat orangutanů
bornejských do Ústí. V současné době se plánuje přestavba pavilonu slonů na
Asijský dům s prostornými
venkovními výběhy, kde by
mělo žít hned několik asijských druhů zvířat.
Na podporu tohoto projektu zoo spustila kampaň
s názvem „Ústí orangutany
nepustí“, jejímž logem je
originální otisk samice
Ňuninky. Více o tomto projektu a fungování zoo naleznete
na
stránkách
www.zoousti.cz.

Mláďata roku 2022
Od začátku roku se v zoo
Ústí nad Labem podařilo
odchovat téměř tři desítky
mláďat.
Živo je na Venkovském
dvorku, kde můžete pozorovat kůzlata a jehňata,
mezi nejnovější odchovy
patří i telata afrického skotu watusi. Tento druh je
v Zoo Ústí nad Labem chován teprve krátce, ale jak je
vidět, už se zde úspěšně zabydlel.
Po více než 10leté pauze
se v zoo podařilo odchovat
mládě kaloně pobřežního,
které se drží na břiše matky
a proto je pro jeho spatření
potřeba trocha štěstí a trpělivosti. Po tříleté pauze se
v zoo narodilo již 109. hříbě
zebry Hartmannové. Mláďata najdete i u sýčků obec-

Samice kaloně pobřežního s mládětem.

ných, siků vietnamských,
gueréz pláštíkových, mandrilů rýholících, lam krotkých, sov pálených, tamarí-

nů bělohubých a surikat.
A to rozhodně nekončíme.
Přijďte se na naše mláďata
podívat!

Mládě watusi narozené 14. 2. 2x foto Vít Lukáš, Zoo Ústí nad Labem
Ústecké noviny
Informační list pro občany Ústí nad Labem. Vydává VLTAVA LABE MEDIA. Datum vydání 4. 6. 2022. Číslo 6/2022. Ústecké noviny vycházejí jako měsíčník v nákladu 40 000 výtisků a jsou zdarma. Doručeny
mají být občanům do domovních schránek. Případné problémy s doručením – noviny umístěné mimo schránky nebo vůbec nedoručené – oznamte prosím redakci. Obsah redakčně připravila Kancelář
primátora statutárního města Ústí nad Labem. Kontakt – tel: 475 271 678, e-mail: mestskenoviny@mag-ul.cz. Inzerce: Radka Ivančová, Mobil: 724 482 857, e-mail: radka.ivancova@vlmedia.cz.

