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Diskuse o regulaci hazardu nyní probíhá 
v Ústí nad Labem. Vedení města je pro-
ti vzniku dalších heren, naopak zvažuje, 
jaká další opatření by bylo možné při-
jmout k omezení negativních vlivů, které 
hazardní hry doprovázejí.

Herny a další místa, kde jsou umístěny hra-
cí automaty, několikrát týdně kontroluje 
městská policie. Kromě pravidelných hlí-
dek se na ně zaměřují i větší kontrolní akce. 

Kontrolují živnostenská oprávnění, dodr-
žování městské vyhlášky a dalších předpi-
sů včetně toho, aby na automatech nehráli 
mladiství a děti.
„Vedení města se problematice hazardu dlou-
hodobě věnuje. Kontrol se často účastní pan 
primátor Vít Mandík. Osobně se přesvědčil 
o stavu heren v Ústí nad Labem a struktuře 
návštěvníků těchto zařízení.“ uvedl ředitel 
městské policie Pavel Bakule.
Poznatky z kontrol jsou jedním z podkladů 
pro pracovní skupinu pro řešení proble-

matiky hazardu na území města Ústí nad 
Labem, kterou svolal primátor Ústí nad La-
bem Vít Mandík. Skupina již zahájila svou 
činnost.
„Děkuji všem, kteří se rozhodli zúčastnit se 
řešení problematiky hazardu ve městě. Pra-
covní skupinu jsem svolal, abychom postupně 
projednali různé varianty od liberálního pří-
stupu po nulovou toleranci. 
Považuji ji za velmi reálnou 
možnost. Ve vedení města je 

nás pro úplný zákaz heren 
více, ale je třeba posoudit 
možné dopady na ekonomiku 
města, na případnou neza-
městnanost nebo na obranné 
kroky provozovatelů heren, 
které již byly zaznamenány 
v jiných městech,“ vysvětlil 
primátor Mandík. 
V pracovní skupině jsou 
zastoupeni představitelé 
vedení města, městských 

obvodů, pracovníci magistrátu, členové 
komisí rady města (školské, prevence kri-
minality a sociálně zdravotní), zástupci 
bezpečnostních složek a dalších organiza-
cí (Poradna pro občanství, občanská a lid-
ská práva, iniciativa Ústí BEZ hazardu, 
Člověk v tísni, o.p.s., Sdružení zábavního 
průmyslu, UNASO).

Město řeší regulaci hazardních her
v úvahu přichází i nulová tolerance
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Revitalizace čeká termální koupaliště 
v Brné. Zastupitelstvo města v rozpočtu 
na letošní rok vyčlenilo na tuto akci 30 
milionů korun.

„První opravy jsme v areálu lázní udělali 
v loňském roce. Nyní v nich pokračuje-
me. Cílem je zvýšení bezpečnosti, zlep-
šení hygienických podmínek a komfortu 
pro návštěvníky,“ uvedl primátor Vít 
Mandík. 
Přípravu a realizaci akce zajišťuje pří-
spěvková organizace Městské služby Ústí 
nad Labem. Rada města schválila vyhlá-

šení výběrového řízení na zhotovitele 
stavby.
Revitalizace obsahuje celkem tři etapy.
První etapa: rekonstrukce páteřní trasy 
inženýrských sítí (rozvodů termální vody, 
přívodu vody ke sprchám, recirkulační 
vody, pokládka rezervního kabelu pro foto-
voltaický systém, suchovod pro kabel IS/IT) 
a rekonstrukce beachvolejbalového hřiště.
Druhá etapa: kompletní rekonstrukce histo-
rického rekreačního bazénu a brouzdaliště, 
rekonstrukce objektu šaten a sociálního za-
řízení.
Třetí etapa: výměna tubusu tobogánu.

Plavecký areál  
na Klíši

Pokračují práce na přípravě rekon-
strukce Plaveckého areálu Klíše. 

Radní schválili zadávací dokumentaci pro 
výběrové řízení na zhotovitele stavby. Vý-
běrové řízení na zhotovitele bude zadáno 
formou otevřeného řízení s využitím elek-
tronické aukce.
Ke stavbě již bylo vydáno stavební povo-
lení na plavecký areál a probíhá stavební 
řízení na objekty zázemí a centrálních 
šaten. 

Samostatná třída s upraveným vzdělá-
vacím programem pro děti s handica-
pem byla otevřena na Základní škole 
Neštěmická v Krásném Březně. 

Novou speciální třídu se skupinovou inte-
grací otevřel radní města a ředitel Domu 
dětí a mládeže Jan Eichler spolu s vedoucí 
OŠKSS Janou Müllerovou a ředitelkou ZŠ 
Neštěmická Marií Čápovou.
Třída 1. C slouží pro děti se specifickými 
potřebami ve vzdělávání a celkem ji bude 
navštěvovat 15 žáků první třídy. V této tří-
dě bude využíváno speciálních forem a me-
tod učení. 
K výhodám patří fakt, že ve třídě je menší 
počet žáků a tudíž mají zajištěn zcela indivi-
duální přístup. Je mezi nimi také jeden ne-
slyšící žák, kterému je k dispozici asistentka 
a překládá mu látku do znakové řeči.

otevřena třída se skupinovou integrací

rekonstrukce koupaliště v Brné
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Slovo primátora

Město si připomnělo výročí narození tgM
U příležitosti výročí narození prvního 
československého prezidenta Tomáše 
Garrigue Masaryka se na Střekově kona-
lo vzpomínkové setkání.

Zúčastnili se jej primátor města Vít Mandík, 
náměstek primátora Pavel Boček, radní měs-

ta Josef Macík, zastupitelé města, představi-
telé městských obvodů, městských státních 
a společenských organizací a veřejnost.
„Tomáš Garrigue Masaryk zanechal po sobě 
odkaz, který je pro nás zavazující. Je na nás 
a budoucích generacích, abychom stáli pevně 
za hodnotami, za které bojoval, a které prosa-
zoval,“ řekl primátor města Mandík.
TGM se narodil 7. března 1850, byl vý-
znamným státníkem, politikem, filosofem 
a pedagogem, kterého uznávala evropská 
a světová veřejnost. Svůj život zasvětil boji 
za prosazování morálních a demokratic-
kých hodnot. Vnímáme jej jako zakladatele 
samostatného státu a prvního prezidenta 
ČSR, který se zasadil za ukotvení demokra-
tických principů v Československu v mezi-
válečném období.

Dotace poskytovatelům sociálních 
služeb a služeb blízkých službám 
sociálním nad částku 50 000 korun 
schválilo Zastupitelstvo města Ústí 
nad Labem. Celková výše dotací činí 
8 002 000 Kč.

Všechny projekty předložené v dotačním 
řízení na rok 2014 splnily podmínky do-
tačního řízení a byly hodnoceny v koor-
dinačních skupinách, manažerském týmu 
a sociálně zdravotní komisi. 
Dotace dostaly například: Oblastní cha-
rita, Focus Labe, Drug Out klub, Jurta, 

Člověk v tísni, Spirála, YMCA, Dobro-
volnické centrum, Sociální agentura, 
Tyfloservis nebo Hospic sv. Štěpána. 
Podpořeny tak byly projekty péče o dlou-
hodobě nemocné občany, o osoby ohro-
žené závislostmi, mentálně postižené ob-
čany, děti, mládež a rodinu, prorodinnou 
politiku, zdravotně postižené občany, 
nezaměstnané občany ohrožené sociál-
ním vyloučením a o osoby v přechodné 
sociální krizi a nouzi. 
Rada města 10. února schválila poskytnu-
tí finanční dotace na jednotlivé projekty 
do výše 50 000 Kč v celkové výši 983 960 Kč. 

Pavel Kacerovský je radním města
Novým členem rady města zvolili městští zastupi-
telé na své schůzi 3. března 2014 MUDr. Pavla Ka-
cerovského. 

MUDr. Kacerovský je zastupitelem za Stranu zdraví, 
sportu a prosperity. Je známým ústeckým ortopedem, 
který působí v  Ortopedickém centru Ústí nad Labem.
Na tomto jednání zastupitelstva rezignovala na funk-
ci náměstkyně primátora poslankyně Poslanecké sně-
movny ČR Bc. Zuzana Kailová. V práci pro město bude 
pokračovat ve funkci neuvolněné členky rady města. 

Vážení spoluobčané,
dostáváte do rukou březnové vydání Měst-
ských novin. 

Informují mimo jiné o jednání zastupitel-
stva. Schváleny byly prostředky na projekty 
sociálních služeb, zastupitelé podpořili řadu 
sportovních a kulturních aktivit. Na sociální 
služby přispěli osmi miliony korun. Na pod-
poru sportu je určeno 17 milionů korun a to 
zejména na sportování dětí a mládeže. 
Zastupitelstvo řešilo kauzu Činoherního di-
vadla města Ústí nad Labem o.p.s., jeho hos-
podaření a chyby managementu, které vedly 
k přerušení provozu, a zřídilo novou příspěv-
kovou organizaci Činoherní studio města Ústí 
nad Labem.  
Vedení města se dlouhodobě věnuje regulaci 
hazardu, touto problematikou se zabývá také 
komise prevence kriminality a nyní i pracovní 
skupina složená ze zástupců řady zaintereso-
vaných institucí včetně zástupců neziskových 
organizací. Cílem je výrazné omezení nebo 
úplný zákaz hracích přístrojů ve městě.
Cestující brzy budou moci využít jízdu v mo-
derních trolejbusech. Smlouva o nákupu 26 
trolejbusů již byla podepsána. Současné ve-
dení města tak zahajuje obnovu zastaralého 
vozového parku. 
Jsem rád, že představenstvo dopravního pod-
niku schválilo můj návrh na zakoupení auto-
busu upraveného pro přepravu dětí, který by 
jim měl při cestách na plávání nebo na výlety 
zajistit příjemnou a bezpečnou dopravu. 
Dětem bude sloužit také investiční akce Ma-
teřská škola V Zeleni. Práce na její obnově po-
stupují podle plánu. Pokračujeme i v dalších 
akcích. V běhu je rekonstrukce skateparku, 
rozjíždějí se opravy koupaliště v Brné a rekon-
strukce plaveckého areálu na Klíši. Tato nej-
větší investiční akce města vytvoří moderní 
prostředí pro sport a aktivní odpočinek.  Osob-
ně jsem se přesvědčil o úspěšném postupu re-
konstrukce Městského stadionu. Objekt začne 
sportovcům sloužit v nové sezóně 2014/2015.
Vstupujeme do jarního období, chceme, aby 
město bylo čisté, využili jsme mírnější průběh 
zimy a zintenzivnili úklidové práce. Věřím, že 
obyvatelům i návštěvníkům města udělá radost 
i květinová výzdoba, kterou připravujeme.

Vít Mandík
primátor statutárního města Ústí nad Labem 

O dotacích pro oblast kultury a sportu 
rozhodlo zastupitelstvo města.

Zastupitelé rozdělili celkem 465 000 korun 
na oblast kultury. Částkou 75 000 korun bude 
například podpořena Alternativní kultura 
v Experimentálním prostoru Mumie, 17. roč-
ník divadelní přehlídky KULT získá 100 000 
korun, stejnou částku zastupitelé přidělili 
multikulturnímu festivalu Barevná planeta.
Dotace v celkové výši 17 milionů korun zís-

kají sportovní kluby, které provozují hokej, 
fotbal, basketbal a volejbal, více než polovi-
na těchto prostředků je určena na sportování 
mládeže.
Peníze byly rozděleny také v rámci akcí spor-
tovního kalendáře. Například na Grand Prix 
Ústí nad Labem v atletice 2014 dostane At-
hletic club Ústí nad Labem 130 000 korun, 
45. ročník GRAND PRIX města Ústí nad 
Labem v boxu získá 400 000 korun a Závod 
dračích lodí – Den Labe 80 000 korun. 

dotace poskytovatelům sociálních služeb

zastupitelé podpořili kulturu a sport
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Finanční prostředky vytvo-
řené lepším hospodařením 
města v loňském roce pomo-
hou na opravy a vybavení 
školských zařízení.

Rada města rozhodla, že 
na tento účel bude celkem po-

užita částka 2,5 milionu korun. 
Dům dětí a mládeže získá 
280 000 korun na úpravy po-
vrchu hokejbalového hřiště 
na Stadionu mládeže. Betono-
vý povrch hřiště bude pokryt 
venkovními polypropyleno-
vými dlaždicemi. V Mateřské 

škole Větrná budou s příspěv-
kem 500 000 korun opraveny 
rozvody ústředního topení, 
které byly v havarijním stavu. 
V Jeslích města Ústí nad La-
bem bude vyměněna dlažba 
v kuchyni za 150 000 korun, 
Základní škola Hlavní dostala 
669 000 korun na dofinanco-
vání opravy čtyř sociálních za-
řízení.
Novou myčku do školní jídelny 
pořídí Fakultní základní škola 
České mládeže, radní na ten-

to nákup uvolnili 110 000 
korun. V Základní škole Hlu-
boká nakoupí tři elektrické 
pece za 280 000 korun, které 
nahradí dosavadní nevyhovu-
jící zařízení. V Mateřské škole 
Ve Stráni bude rekonstruována 
topná soustava, zastaralé a eko-
nomicky náročné přímotopy 
nahradí elektrický kotel, nové 
rozvody a radiátory s termo-
statickými ventily, ekonomický 
provoz zajistí regulace. Na akci 
je určeno 500 000 korun. 

Peníze na opravy a vybavení škol

czech Point slouží občanům 
i na magistrátě

                                                                            O V Ě Ř O V Á N Í
     - listin (vidimace)
     - podpisů (legalizace)

                                                                         C Z E C H    P O I N T
VÝPISY :

 - Výpis z katastru nemovitostí
 - Výpis z obchodního rejstříku
 - Výpis ze živnostenského rejstříku
 - Výpis z rejstříku trestů
 - Výpis z rejstříku trestů právnických osob
 - Výpis z bodového hodnocení řidiče 
 - Výpis z insolvenčního rejstříku
 - Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 

ZÁKLADNÍ REGISTRY: 
 - Výpis údajů z registru obyvatel a osob
 - Veřejný výpis údajů z registru obyvatel a osob
 - Žádost o změnu údajů v registru obyvatel a osob
 - Žádost o poskytnutí údajů třetí osobě
 - Výpis o využití údajů z registru osob

Agendy ISDS (informační systém datových schránek)

 - Žádost o zřízení datové schránky 
 - Žádost o zneplatnění přístupových údajů do DS a vydání nových 
 - Žádost o znepřístupnění DS, která byla zřízena na žádost 
 - Žádost o přidání pověřené osoby do datové schránky 
 - Žádost o zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby 

(zrušení osoby)

Konverze dokumentů 

 - Autorizovaná konverze z elektronické do listinné podoby dokumentu
 - Autorizovaná konverze z listinné do elektronické  podoby dokumentu

V rámci přípravy stavby byly 
demontovány všechny původ-
ní dřevěné překážky, které pro-
vozně ani svým technickým 
stavem již sportovcům nevy-
hovovaly. Na staveništi jsou 
vyhloubeny skateboardové ba-
zény a do jejich dna je instalo-
váno potrubí pro odvod vody, 
obvod bazénu je před betonáží 
a připraveny jsou dvě krajové 
překážky. 
Zajištěn je materiál na ar-
mování a betonování částí 
stavby a také ocelové pozin-
kované prvky, které budou 

do skateparku zabudovány. 
Vyrobena je i nosná konstruk-
ce pro tabuli s provozním řá-
dem. 
Klimatické podmínky však ne-
dovolily provádění některých 
plánovaných stavebních prací. 
Rada města proto schválila do-
datek smlouvy se zhotovitelem 
stavby, kterým je aktualizo-
vaný harmonogram s novým 
termínem dokončení do 31. 5. 
2014.  
Celkové náklady na rekon-
strukci jsou dle rozpočtu 5,3 
milionu korun.

nový skatepark bude betonový
Rozsáhlá rekonstrukce skateparku probíhá na Stadionu 
mládeže v Ústí nad Labem.

Ověřování podpisů i opisů 
listin a veškeré výpisy pro-
střednictvím systému Czech 
Point nabízí občanům také 
Magistrát města Ústí nad La-
bem.

Pracoviště nabízí příjemné pro-
středí a vysokou profesionální 
úroveň. Uvedenou činnost za-

jišťuje správní odbor v kancelá-
řích č. 136, 137 popř. 101 v prv-
ním patře budovy úřadu.
Výhodou proti ostatním po-
skytovatelům těchto služeb je, 
že na magistrátě nejsou fron-
ty a referentky program velmi 
dobře ovládají, neboť praco-
valy již v pilotní verzi Czech 
Pointu. 
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Nové trolejbusy dostane Dopravní pod-
nik města Ústí nad Labem v rámci pro-
jektu IPRM Mobilita.

Kontrakt podepsali zástupci dodavatele 
Škoda Electric a dopravního podniku. Pří-
tomen byl člen představenstva Dopravního 
podniku města Ústí nad Labem, náměstek 
primátora Pavel Boček.
Na linkách dopravního podniku se postup-
ně objeví 10 trolejbusů Škoda 27 Tr Solaris 
(délka 18 m) a 16 trolejbusů Škoda 28 Tr 
Solaris (délka 15 m). 

Součástí projektu je také pořízení elektro-
nického odbavovacího systému, vybudování 
tzv. inteligentních zastávek s informačním 

systémem, rekonstrukce a modernizace za-
stávek a jejich zálivů a dobudování obratiš-
tě a točny trolejbusů v centru města.

začal jarní svoz objemného odpadu
Čistota města je pro vedení města Ústí 
nad Labem prioritou. Proto rada města 
rozhodla, že se jarní svoz objemného 
odpadu opět od března uskuteční. 

„Zajištění čistoty ve městě je důležitou prio-
ritou vedení města. Svoz objemných odpadů 
je proto jednou z významných činností pro 
udržení čistoty v Ústí nad Labem, na kte-
rou jsme v radě schválili finanční prostředky 
ve výši 1,56 milionu korun,“ uvedl primátor 
Vít Mandík.

Částka na jarní svoz byla převedena zapo-
jením ušetřených prostředků v roce 2013. 
Postupně bude objemný odpad svezen z ce-
lého města Ústí nad Labem. Připraven je 
kalendář svozu objemného odpadu tak, aby 
byla zajištěna plná koordinace s blokovým 
čištěním komunikací ve městě Ústí nad La-
bem. Svoz velkoobjemového odpadu, který 
byl zahájen 3. 3. 2014 a ukončen bude 16. 6. 
2014, je službou pro občany, kteří se tak 
mohou zbavit zbytečných věcí. V loňském 
roce bylo při jarním svozu odklizeno 431 

tun odpadu s náklady 1,458 milionu ko-
run.
Občané by měli odpad na určená místa od-
kládat nejdříve den před termínem svozu. 
Mezi objemný odpad nepatří: pneumatiky, 
stavební odpad, konstrukční prvky bytu 
nebo domu, odpad ze zeleně a použitá elek-
trozařízení, která je třeba odkládat na místa 
zpětného odběru nebo do sběrných dvorů.
Bližší informace včetně kalendáře svozu 
odpadů jsou na webových stránkách města 
Ústí nad Labem.

Moderní trolejbusy pomohou dopravě

nové jízdenky  
v městské dopravě

Nové papírové jízdenky ze Státní tiskárny cenin má od po-
loviny února Dopravní podnik města Ústí nad Labem. Pů-
vodní jízdenky zůstávají v platnosti až do 30. září 2014. 

Nové jízdenky jsou tedy charakterizovány větším souborem 
ochranných prvků, výrobní cena přitom zůstává stejná.
Nové jízdenky mají vytvořeny dvě barevné základní matrice 
(jízdenka přestupní a jízdenka přestupní zlevněná), které mají 
trvanlivost cca pět let a jsou vyrobené a umístěné ve Státní tis-
kárně cenin. Na ně se podle potřeby dopravního podniku do-
tiskne nominál jízdenky a aktuální data. To v praxi značí větší 
flexibilitu a pružnost při jakýchkoliv změnách papírových jíz-
denek.
Stejnou cestou jsou řešeny i tzv. kupony a dále jízdenky do vý-
dejních automatů. 
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S centrem pro sluchově postižené 
CESPO spolupracují strážníci ústecké 
městské policie.

Preventisté se s takto hendikepovanými 
spoluobčany setkali v rámci projektu měst-
ské policie „Myslíme na Vás!“. Předmětem 
byla osobní ochrana a ochrana majetku. 
Jednání bylo tlumočeno do znakového ja-
zyka strážníkem městské policie, který má 
akreditaci ministerstva školství. Beseda je 
součástí souboru přednášek a setkání, které 
jsou určeny především seniorům a lidem 
s různými postiženími. Patronát nad pro-
jektem převzal primátor města Vít Mandík. 

Téma prevence a bezpečnost v životě je 
stále aktuální, protože život a zdraví je 
to nejcennější co máme. Musíme si je 
chránit a k tomu je potřeba dostatek in-
formací. Přednáška byla doprovázena 
prezentací práce městské policie. Účast-
níkům setkání předali strážníci pomůc-
ky potřebné k osobní ochraně a ochraně 
majetku. 
Sluchové postižení je jedním z nejtěžších 
postižení vůbec. Přesto veřejnost toto po-
stižení velmi podceňuje. Na rozdíl od lidí, 
kteří jsou například odkázáni na invalidní 
vozík, nebo nevidomých, u kterých je je-
jich postižení zřetelné, sluchové postižení 

není vidět, a proto dochází k obtížné vzá-
jemné komunikaci. To je ta největší ba-
riéra, která sluchově postižené vytlačuje 
na okraj společnosti. 

strážníci pomáhají neslyšícím

nové vysílačky 
městské policie

Nové vysílačky používají strážníci 
Městské policie v Ústí nad Labem. 
Oproti předchozím typům umožňují 
kvalitnější spojení.

„Potřeba zdokonalení spojení se prokázala 
například při loňských povodních. Strážní-
ci se často dostanou do situace, kdy je oka-
mžité a přesné předání informací nezbytné 
pro zajištění bezpečnosti a zdraví občanů 
a ochrany jejich majetku. Proto jsme roz-
hodli o nákupu nového vybavení,“ uvedl 
primátor Vít Mandík.
Městská policie přístroje využije zejmé-
na při hlídkové a pochůzkové činnosti, 
ale i při zásazích, kontrolních a dalších 
akcích. Digitální vysílačky jsou vybaveny 
systémem GPS, který zobrazuje polohu 
strážníka, mají nouzové tlačítko a řadu 
dalších funkcí. Jejich největší výhodou je 
lepší pokrytí území signálem zaručujícím 
vysokou spolehlivost spojení.
Městská policie byla vybavena 52 kusy 
ručních vysílaček, deset přístrojů je ve vo-
zidlech a sedm základnových. Jejich poří-
zení přišlo celkem na 2,7 milionu korun. 

Bezpečnostní řetízky na dveře zdarma 
dostali senioři v Ústí nad Labem. Ře-
tízky zakoupilo město a zajistilo jejich 
montáž.

Snahou projektu je zvýšit zájem o vlastní 
bezpečí a ochranu majetku. Cílovou skupi-
nou jsou senioři a hendikepovaní občané 
města. „Senioři a hendikepovaní jsou nejo-

hroženější skupinou obyvatel. Jejich bezpečí 
je pro nás prioritou. Věřím, že tento projekt 
přispěje ke snížení počtu krádeží, podvodů 
a další trestné činnosti právě na našich seni-
orech a hendikepovaných,“ ocenil primátor 
Vít Mandík.
Realizován je tak společný projekt s ná-
zvem Chraň své bezpečí, na kterém se po-
dílí Územní odbor Policie ČR Ústí nad La-
bem a Městská policie Ústí nad Labem.
V rámci přednáškové činnosti oslovovali 
policisté seniory v jejich klubech na růz-
ných místech Ústí nad Labem, kde jim po-
mocí příběhů z praxe vysvětlovali, proč je 
dobré mít na vchodových dveřích bezpeč-
nostní řetízek.
Řetízky dostalo celkem 300 občanů. Patří 
k nim i Věra Velanová, která už měla špat-
nou zkušenost se zlodějem v bytě: „Chtěla 
bych moc poděkovat za pomoc,“ řekla paní 
Velanová. 
Bezpečí seniorů město věnuje velkou po-
zornost. Městská policie v rámci prevence 

Odchyty zvířat patří k úkolům strážníků 
Městské policie v Ústí nad Labem. Za-
znamenávají jich až padesát za měsíc.

Nejčastěji se musí zabývat psy a kočkami, 
ale druhů zvířat je mnohem více. Patřily 
k nim také lišky, fretky, plazi, srnky a také 
domácí prase.

Liška se například zatoulala do skladu 
pekárny, strážníci ji chytili a odvezli zpět 
do přírody. Had – užovka červená se ob-
jevila v hotelovém domě, prase domácí se 
cestou k veterináři vyvléklo ze kšírů a dalo 
se na útěk. Zvířata, která nelze opět vy-
pustit do přírody, vozí strážníci nejčastěji 
do útulku.

řetízky na dveře chrání seniory kriminality pořádá celoročně přednášky 
pro seniory na téma Jak se bránit násilí. 
Dalším tématem přednášek je Jak se bránit 
a co učinit při nedovoleném podomním pro-
deji a kam zavolat v případě, že se senior 
s takovýmto počínáním setká. 

odchyt psů, koček, srnek i hadů
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zastupitelé nepodlehli nátlaku
Činohra v Ústí nad labem bude pokračovat
Vedení Činoherního divadla města Ústí 
nad Labem, o.p.s. se rozhodlo nepo-
dat žádost o grant na rok 2014 ve výši 
8 000 000 korun. 

Jedinou podmínkou bylo předložení jed-
noduché žádosti do 20. 2. 2014 a odehrání 
120 představení za rok. 
Představitelé divadla přerušili provoz, zru-
šili již naplánovaná únorová představení 
a přešli k nátlakovým akcím a celostátní 
mediální kampani. Cílem bylo zvýšení 
prostředků z rozpočtu města. Zneužili při-
tom slavnou historii Činoherního studia 
a šířením dezinformací získali podpůrná 
vyjádření od řady osobností z umělecké ob-
lasti. Využili také podpory asociací divadel, 

herců či jednotlivých divadel, která mnohdy 
současně bojovala za své vlastní ekonomic-
ké zájmy.
Představitelé města se snažili řadu týdnů vy-
jednávat s různými zástupci divadla a pře-
svědčit je, že příspěvek města ve výši 700 Kč 
ke každé prodané vstupence je maximem 
a že požadavek, aby tento příspěvek ke kaž-
dé vstupence přesáhl tisíc korun, je mimo 
rozpočtové možnosti města. O dosažení 
dohody města s divadlem se snažila i řada 
zastupitelů, tyto snahy však nebyly úspěšné 
přesto, že město nabídlo navíc bezplatný 
pronájem budovy divadla a garanci těchto 
podmínek na 4 roky.
Grant 8 000 000 Kč nabídnutý Činohernímu 
divadlu města Ústí nad Labem, o.p.s. je při-

tom stejně vysoký jako částka určená v tom-
to roce pro nestátní neziskové organizace, 
které poskytují v Ústí nad Labem sociální 
služby a starají se o osoby se zdravotním po-
stižením, o seniory, provozují azylový dům, 
krizové centrum, pečovatelskou službu, za-
jišťují protidrogové programy a starají se 
o opuštěné děti.
Většinové rozhodnutí zastupitelstva města 
o založení Činoherního studia města Ústí 
nad Labem, příspěvkové organizace, bylo 
v této situaci jedinou cestou, jak zachovat 
v Ústí slavnou činoherní scénu. Současně 
tím dalo zastupitelstvo jasně najevo, že ne-
podlehne nátlaku, mediální kampani a zne-
užívání kauzy ve volební kampani před ko-
munálními volbami.

Zastupitelé na svém zasedání 3. břez-
na rozhodli o zřízení Činoherního stu-
dia města Ústí nad Labem, příspěvko-
vé organizace. 

Tento krok byl nezbytný pro zachování 
tradiční ústecké značky se slavnou histo-
rií. Vedení divadla přivedlo svoji společ-
nost Činoherní divadlo města Ústí nad 
Labem, o.p.s. do vážných existenčních 
a finančních potíží a připravilo ji kvůli 
protiprávním smlouvám o divadelní bu-
dovu. Ředitel Vladimír Čepek uzavíral 
smlouvy o ubytování bez souhlasu vlast-
níka budovy. Ubytovací služby provozo-
val v rozporu s příslušnými zákony, aniž 
by ohlásil provozovnu živnostenskému 
úřadu a nechal si schválit provozní řád 
Krajskou hygienickou stanicí.
Neoprávněně, bez souhlasu vlastníka 
byl pronajatý i bar v prostorách divadla. 
Jeho provozovatel nesplnil ani svoji zá-
konnou povinnost ohlásit provozovnu 

živnostenskému úřadu a Krajské hygie-
nické stanici.
Vedení města opakovaně deklarovalo, že 
učiní vše pro další existenci a rozvoj ústecké 
činohry. Založením příspěvkové organizace 
se město vrací k modelu, který zde dobře 
fungoval před rokem 2009. Provozování Či-
noherního studia formou městské příspěv-
kové organizace umožní zajistit hospodárné 
využívání mnohamilionových příspěvků 
vynakládaných na provoz divadla z měst-
ského rozpočtu při zachování umělecké 
a tvůrčí svobody divadelního souboru.
Nově vzniklá příspěvková organizace Či-
noherní studio města Ústí nad Labem bude 
sídlit v budově ve Varšavské ulici na Střeko-
vě, která bude i nadále sloužit výhradně di-
vadelnímu provozu. Zastupitelé pro ni sou-
časně schválili příspěvek z rozpočtu města 
na rok 2014 ve výši 8 milionů korun.
Nový umělecký šéf bude vybrán ve výbě-
rovém řízení, o kterém rozhodne nezávis-
lá komise složená z divadelních odbor-

níků. Měla by vybrat výraznou divadelní 
osobnost, která položí základy nové etapy 
uměleckého vývoje slavné scény.
Ústecké Činoherní studio tak naváže 
na slavnou minulost, bude opět nabízet 
kvalitní divadelní představení pro oby-
vatele a návštěvníky města a přinášet jim 
potěšení a umělecké zážitky.

Vzniklo Činoherní studio města Ústí nad labem

herec napadl 
radního města
Fyzický útok zvolil krátce po skončení 
jednání zastupitelstva města herec Či-
noherního divadla města Ústí nad La-
bem o.p.s. Jiří Maryško.

Před jednací síní nejdříve vulgárně urážel 
člena rady města a předsedu správní rady 
divadla Jana Eichlera a nakonec ho dvakrát 
udeřil do hlavy. Proti útočníkovi zasáhli 
strážníci a předvedli ho na Policii ČR.
Herec Maryško úmysl napadnout úřední 
osobu oznámil krátce před útokem na ka-
meru České televize. Případ nyní vyšetřuje 
policie.
Svůj útok Maryško vysvětloval údajnými 
nepravdivými tvrzeními o výši nájmu, kte-
rý platí za ubytování v budově divadla. Ma-
ryško uváděl, že částka 15 korun nájemné-
ho je lež. Na str. 10 zveřejňujeme ubytovací 
smlouvu, z které vyplývá opak.
Nevýhodná pro Činoherní divadlo města 
Ústí nad Labem, o.p.s. je i smlouva, kte-
rou bývalý ředitel Jaroslav Haidler uzavřel 
s Maryškem pro představení divadla De-
mago. Výši pronájmu činí polovina z tržeb, 
bez ohledu na náklady Činoherního diva-
dla města Ústí nad Labem, o.p.s.
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Zastupitelstvu města Ústí nad Labem je 
předkládán návrh zřídit novou příspěv-
kovou organizaci města Činoherní studio 
města Ústí nad Labem, p. o. Cílem tohoto 
kroku je vytvoření podmínek pro zachová-
ní slavné tradice ústeckého Činoherního 
studia, rozvoj této tradiční značky do bu-
doucnosti a zajištění kvalitního činoherní-
ho divadla na studiové scéně pro obyvatele 
a návštěvníky města.
Obnovení příspěvkové organizace Čino-
herní studio města Ústí nad Labem, p. o., 

je návratem k situaci před rokem 2009, kdy 
tato právní forma poskytovala po řadu let 
divadelnímu souboru potřebné podmín-
ky pro nezávislou uměleckou činnost 
a přitom umožňovala městu lépe zajišťo-
vat hospodárnost při využívání nemalých 
prostředků vynakládaných z městského 
rozpočtu na činnost Činoherního studia.
Stávající Činoherní divadlo města Ústí nad 
Labem, o.p.s., nemůže být nadále příjem-
cem finančních prostředků z městského 
rozpočtu, a to díky neuvěřitelné liknavosti 

minulého a současného vedení společnos-
ti, manažerským chybám a uzavírání hru-
bě nevýhodných smluv, které jsou právně 
vadné, vedly k destabilizaci společnosti 
a k nedůvodnému obohacování některých 
osob se společností spojených. 
Nově vzniklá příspěvková organizace Či-
noherní studio města Ústí nad Labem  ob-
drží od města Ústí nad Labem příspěvek 
na činnost z rozpočtu města na rok 2014 
z položky oblast kultury (Činohra Ústí 
nad Labem) ve výši 8 mil. Kč.

z důvodové zprávy k bodu Činoherní studio  
pro zastupitelstvo města dne 3. března 2014

– v roce 2008 navrhlo bývalé vedení měs-
ta sloučení obou městských divadel s cí-
lem propojit provozní činnosti a ušetřit 
prostředky,

– tehdejší vedení městské příspěvkové 
organizace Činoherní studio prosadilo 
převedení divadelního provozu do ne-
státní neziskové organizace Činoherní 
divadlo města Ústí nad Labem, o.p.s. 
(dále ČD),

– město pronajalo této společnosti budo-
vu divadla

– financování společnosti bylo na pře-
chodné tříleté období zajištěno usne-
sením zastupitelstva č. 210/08, které 
garantovalo divadlu každoroční dotaci 
v pevné výši 10,5 milionu Kč na roky 
2009, 2010 a 2011,

– součástí „odstátnění“ studiové scény 
byla dohoda, že se nový subjekt během 
přechodného tříletého období připraví 
na nový způsob financování z dotací 
a grantů a že díky vícezdrojovému fi-
nancování poklesne příspěvek města. 
Od roku 2012 nemělo tedy město vůči 
společnosti Činoherní divadlo města 
Ústí nad Labem, o.p.s., žádné finanční 
závazky a povinnosti,

– 3. 2. 2011 byli pozváni členové správní 
rady ČD na jednání rady města, aby in-
formovali o dalším finančním zajištění 
provozu divadla po ukončení tříleté 
garance ze strany města. Žádný návrh 
předložen nebyl, a proto byli vyzváni, 
aby na modelu dalšího financování pra-
covali a vedení města s ním seznámili, 
výsledek však nebyl žádný,

– 20. 9. 2013 odvolala rada města usnese-
ním č. 496/13 správní radu ČD, která 
nezajistila vícezdrojové financování di-
vadla, nekomunikovala s městem jako 
nejvýznamnějším donátorem a neřešila 
závažné ekonomické problémy ČD,

– v prosinci 2013 Zastupitelstvo města 
Ústí nad Labem schválilo v rozpočtu 

Činoherní studio – výběr nejdůležitějších informací

Smlouva mezi Činoherním divadlem města Ústí nad Labem o.p.s. a Divadlem Demago 
Jiřího Maryšky , která nevýhodně rozděluje tržby ze vstupného na polovinu, ale nákla-
dy nese pronajímatel.

pokračování >>

na rok 2014 na činohru v Ústí nad La-
bem 12 000 000 Kč – o 15 % více, než 
v roce předchozím,

– poskytování dotací z veřejných rozpoč-
tů je v posledních letech předmětem 

zvýšené pozornosti státních orgánů, 
občanských inciativ i veřejnosti. Ve-
dení města v této situaci nepovažovalo 
za možné, aby nadále město poskytovalo 

Smluvní cena  
pronájmu je stanovena ve výši  

50 % z tržeb
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informace správní rady Činoherního divadla města Ústí nad labem, o.p.s.

mnohamilionovou dotaci nestátnímu 
subjektu, který není příspěvkovou or-
ganizací města, aniž by byla stanovena 
jasná pravidla a podmínky udělení 
dotace

– v lednu 2014 proto vyhlásilo město 
grantový program na činohru:

o 8 000 000 Kč pro studiovou formu, kte-
rou by vzhledem k tradici, významu 
a uměleckým kvalitám mělo s vysokou 
mírou pravděpodobnosti získat Čino-
herní divadlo města Ústí nad Labem, 
o.p.s., pokud odevzdá jednoduchou 
žádost o několika stranách a se dvěma 
tabulkami.

o 4 000 000 Kč pro představení na velké 
scéně, které by mohlo získat ČD také, 
pokud připraví několik nových předsta-
vení a odehraje je na scéně Severočes-
kého divadla. ČD by tak mohlo získat 
dodatečné finanční zdroje a pomohlo 
by městu uspokojit kulturní zájmy těch 
obyvatel města, kteří preferují klasická 
divadelní představení na velké scéně 
„kamenného divadla“ a do současného 

ČD z nejrůznějších důvodů chodit ne-
chtějí.

– vedení ČD se v průběhu roku 2013 
o financování divadla nijak nezají-
malo. Ředitel ČD se omezil na zaslání 
dvou dopisů na magistrát:

o 2. 10. 2013 byla doručena žádost o sní-
žení nájemného 

o 17. 1. 2014 byl doručen dopis ředite-
le ČD, ve kterém žádá o převedení 
12 000 000 Kč na účet uvedený v dopi-
su

– 17. 12. 2013 snížila rada města nájem-
né ČD pro rok 2014 o 402 950 Kč,

– 31. 1. 2014 zaslal ředitel ČD e-mail ve-
doucí odboru školství, kultury, spor-
tu a sociálních služeb a primátorovi, 
ve kterém jim oznámil, že zastavil 
provoz divadla, protože nemá žádné 
finanční prostředky. Týž den se mi-
mořádně sešla správní rada ČD, se kte-
rou ředitel své zásadní rozhodnutí pře-
dem neprojednal, a zjistila, že ČD má 
k dispozici 1,25 milionu korun, z toho 
1 008 000 Kč na spořicím účtu,

– správní rada uložila řediteli Čepkovi 

zajistit provoz divadla bez jakýchkoliv 
přerušení, divadlo  má na svých účtech 
dostatek finančních prostředků k úhra-
dě svých závazků do poloviny března, 
a pracovat na žádostech o městské 
granty, 

– rada města přizvala 10. 2. 2014 na jed-
nání ředitele ČD pana Čepka:

o vyzvala ho k obnovení činnosti di-
vadla, protože jeho přerušením přišlo 
o příjmy ze vstupného, zatímco nákla-
dy (jako např. platy a energie) trvají,

o vyzvala opět ředitele k předložení žá-
dosti, která umožní zastupitelstvu při-
znat již 3. 3. 2014 ČD grant ve výši 8 
milionů korun,

o rada města současně odložila ČD 
splatnost nájemného za 1. čtvrtletí 
až na 31. 3. 2014, aby požadavek bez-
dlužnosti nebyl překážkou pro podání 
žádostí o grant.

– 20. 2. se ředitel ČD Vl. Čepek a umělec-
ký šéf Nuckolls rozhodli nepodat žádost 
o grant. Tím převzali osobní zodpo-
vědnost za další financování divadla 
a osudy jeho zaměstnanců

– přes opakované žádosti v posledních 
4 měsících neposkytl ředitel ČD 
správní radě dosud všechny pod-
klady a informace; správní rada tak 
například nebyla schopna zjistit, kam 
z divadla uniká cca 3,5 milionu korun 
ročně,

– ředitel ČD opakovaně nerespektoval 
pokyny správní rady, zejména úkol 
z 31. 1., zajistit provoz divadla bez 
přerušení a zahájit neprodleně práce 
na žádostech o městské granty,

– provoz ČD je neefektivní – například 
ekonomickým agendám se v o.p.s. vě-
nuje několik zaměstnanců, společnost 
si k tomu objednává externí účetní 

firmu a platí za zpracování účetnictví 
více než 200 000 Kč ročně,

– zásadním poznatkem je zjištění, že bý-
valý ředitel pan Haidler pronajal v roce 
2009 divadlo na dobu neurčitou panu 
Maryškovi s tím, že nájemné předsta-
vuje polovina ze vstupného vybrané-
ho na pokladně; tato smlouva je nejen 
extrémně nevýhodná, ale také právně 
vadná. Je uzavřena v rozporu s nájem-
ní smlouvou mezi ČD a městem Ústí 
nad Labem a také jedním z důvodů, 
pro který je město Ústí nad Labem nu-
ceno vypovědět Činohernímu divadlu 
města Ústí nad Labem o.p.s. nájemní 
smlouvu,

– ředitel Čepek uzavřel nájemní smlou-
vy na ubytování v objektu ČD, které 
byly opět pro společnost výrazně ne-
výhodné. 

Někteří ubytovaní si navíc vyjednali ne-
oprávněnou výhodu, například
o pan J. A. Haidler získal ubytování 

za nájemné 15 Kč měsíčně, v letních 
měsících navíc s další 50% slevou

o pan J. Maryško získal ubytování 
za nájemné 15 Kč měsíčně, v letních 
měsících navíc s další 50% slevou

o pan Vl. Čepek získal ubytování za ná-
jemné 150 Kč měsíčně, v letních mě-
sících navíc s další 50% slevou

pokračování ze str. 8
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Ubytovací smlouva Jiřího Maryšky. Stejnou smlouvu na ubytování má i Jaroslav Haidler. 
Částka 15 Kč je měsíční nájemné. Maryško na zastupitelstvu tvrdil, že je to lež.

z dopisu primátora 
prezidentovi herecké 
asociace
Na Jiřího Hromadu, prezidenta Herecké 
asociace, se obrátil dne 8. 2. 2014 v sou-
vislosti s Činoherním divadlem města 
Ústí nad Labem, o.p.s. primátor Ústí nad 
Labem Vít Mandík.

Vážený pane prezidente,
děkujeme za Váš zájem o problematiku ús-
tecké činohry. Vedení města v uplynulých 
třech letech zachránilo před likvidací ús-
tecké Severočeské divadlo opery a baletu 
a zajistilo mu jistotu financování do bu-
doucna. Zachovali jsme pracovní místa 
členů uměleckých souborů i technického 
personálu a zajistili pro obyvatele města 
i širokého regionu divadelní scénu, která se 
odměnila řadou skvělých představení a zis-
kem Thalií.
Vedení města má zrovna tak vážný zájem 
na zachování a rozvoji činoherního žán-
ru v Ústí nad Labem. Proto pro rok 2014 
schválilo zastupitelstvo města na činohru 
v rozpočtu 12 milionů korun.
Rada města vyhlásila dotační program 
na podporu činoherního umění: 8 milionů 
korun je v něm rezervováno pro studiovou 
scénu. Termíny dotačního řízení byly nasta-
veny tak, aby přidělení dotace mohlo schvá-
lit zastupitelstvo města (které je k tomu jedi-
né oprávněno) již na svém prvním letošním 
zasedání 3. března 2014. Také v předchozích 
letech byly dotace města nestátních nezis-
kových organizací vypláceny v březnu a ře-
ditelé organizací s tímto termínem počítají.
Informace šířené v některých médiích, že 
Činoherní divadlo města Ústí nad Labem, 
o.p.s. nemělo k 31. 1. 2014 žádné prostřed-
ky na provoz, a proto muselo zastavit čin-
nost, jsou zcela nepravdivé. Divadlo mělo 
k tomuto datu na účtech 1,2 milionu korun. 
Správní rada proto uložila řediteli divadla, 
aby zajistil provoz divadla bez jakýchkoliv 
přerušení.
Správní rada divadla také bohužel zjistila 
některá znepokojivá fakta o hospodaření 
Činoherního divadla města Ústí nad La-
bem, o.p.s. Vyplývá z nich, že ekonomickou 
situaci divadla ohrožuje zejména samo jeho 
vedení nehospodárným a neefektivním 
chováním a nakládáním s majetkem.

Na ministra kultury Daniela Hermana se 
ve věci Činoherního divadla města Ústí 
nad Labem, o.p.s. obrátil dne 4. 2. 2014 
primátor Ústí nad Labem Vít Mandík. 

Vážený pane ministře,
v Ústí nad Labem působí dvě profesionální 
divadla. Vedení města se v minulých letech 
podařilo zachránit před likvidací ústecké 
Severočeské divadlo, které se věnuje opeře 
a baletu, a zajistilo mu ve spolupráci s Ústec-
kým krajem jistotu další existence a finan-
cování v roční výši 50 milionů korun. Stejně 
tak máme velký zájem na zachování a rozvoji 
činoherního žánru v Ústí nad Labem. Proto 
pro rok 2014 schválilo zastupitelstvo města 
na činohru v rozpočtu 12 milionů korun, tedy 
vyšší částku, než v minulosti.
Informace o tom, že by Činoherní divadlo 
města Ústí nad Labem, o.p.s. nemělo žád-
né prostředky na provoz, a proto byl ředitel 
nucen k 31. 1. divadlo uzavřít, jsou zcela ne-
pravdivé. Divadlo má na účtech dostatek pro-
středků na průběžné hrazení provozních ná-

kladů do poloviny března, tedy do doby, kdy 
by měla společnost (obdobně jako v předcho-
zích letech) obdržet dotaci od města. Správní 
rada divadla proto uložila řediteli zajistit pro-
voz divadla bez přerušení.
S potěšením jsme zaznamenali velké množ-
ství pozitivních vyjádření nejrůznějších osob-
ností z oblasti divadelního umění stejně tak 
jako stanoviska různých divadelních soubo-
rů, která potvrzují nadregionální charakter 
ústeckého činoherního souboru a jeho zá-
sadní význam pro divadelní kulturu v České 
republice. Věříme, že tato hodnocení budou 
brána v potaz při rozhodování o výši dotace 
poskytnuté Ministerstvem kultury společnos-
ti Činoherní divadlo města Ústí nad Labem, 
o.p.s. z dotačního Programu státní podpory 
profesionálních divadel, orchestrů a sborů 
Ministerstva kultury ČR. Dotace poskytova-
ná ústecké činohře ze státního rozpočtu v po-
sledních letech soustavně klesala, neodpo-
vídala významu scény ani záměru zajišťovat 
financování této nestátní neziskové organiza-
ce vícezdrojově a zejména z grantů a dotací.

z dopisu primátora ministrovi kultury

Nájemné 15 Kč
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Úspěšná zahraniční reprezentace 
seVeroČesKého diVadla

Úspěšnou řadu zahraničních vystoupení 
absolvuje Severočeské divadlo. S Verdi-
ho operou Nabucco a s operetní show 
Galavečer s operetou divadlo navštěvu-
je německá města. 

Operní soubor s orchestrem divadla řídí di-
rigent Miloš Formáček: „Setkáváme se s vel-
mi příznivým ohlasem. Často vystupujeme 
ve velikých sálech a aplauduje nám vyproda-
né hlediště pro dva tisíce diváků, kteří oce-
ňují profesionální výkony našich umělců,“ 
uvedl Miloš Formáček.
Umělci z Ústí nad Labem uspořádali od po-
čátku roku v Německu 24 představení. Hrá-
li například ve Weidenu, Budyšíně, Dráž-
ďanech, Chemnitz, Roztocku, Lipsku, Jeně, 
Cottbusu, Branderburgu nebo Wolfsburgu.
„V létě nás s Nabuccem čekají open air 
představení. Vystoupíme dvakrát na Hradě 
v Praze a dvakrát v Brně a další představe-
ní uvidí také diváci ve Vídni a v Mnichově,“ 
dodal dirigent Formáček. 

Velikonoční svátky předznamená 
v centru Ústí nad Labem akce Ústecké 
jaro 2014. Uskuteční se ve dnech 16. – 
18. dubna na Lidickém náměstí.

Ústecké jaro bude připraveno na téma 
„Tradiční české velikonoce - prezentace 
české tradice a řemesla. Na náměstí bu-
dou umístěny stánky se zbožím zaměře-
ným především na tradiční české veliko-
noční produkty např. pomlázky a jejich 
pletení, mazance, beránky, jarní rostliny, 

řehtačky, klapačky, trakaře spolu s prou-
těným zbožím, barvení vajíček včetně 
ukázek a prodej různých technik zdobení 
vajec nebo keramika. Chybět nebude ani 
tradiční velikonoční občerstvení – víno, 
beránek a mazanec.  
Náměstí dostane také jarní výzdobu. Při-
praven je kulturně-společenský program 
zaměřený zejména na děti a rodiče s dět-
mi. Program na Lidickém náměstí dopl-
ní velikonoční písně.
Program bude probíhat od 9:00 do 20:00 

Ústecké jaro 2014
Foto: Archív Severočeského divadla

•	 16. 04. 2014 – program zaměřen 
na základní školy města Ústí nad La-
bem (10.00   - 14 :00), v odpoledních 
hodinách pro širokou veřejnost  

•	 17. 04. 2014 – program zaměřený 
na mateřské školy města Ústí nad 
Labem – prezentace jednotlivých ma-
teřských škol (10:00 – 14:00), v od-
poledních hodinách pro širokou veřej-
nost

•	 18. 04. 2014 – program zaměřen 
na velikonoční aktivity pro celou ro-
dinu – dětské atrakce, posezení rodičů 
s dětmi – pro širokou veřejnost celý 
den (9:00 – 20:00).
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Ve městě už se naplno rozběhl předjarní úklid města. Nepo-
řádek, smetí nebo loňské listí mizí nejen z ulic, ale i z různých 
nevábných zákoutí.

Na úklid jsou nasazeni nejen pracovníci na ruční čištění, ale také 
technika. V běžném provozu čistí komunikace tři silniční samo-
sběry, jedna kropice a dva samosběry chodníkové a v provozu je 
také komunální vysavač Glutton.
Probíhá nejen úklid, ale zároveň také prořezávání náletových 
dřevin, které na řadě míst brání ve výhledu nebo překážejí chod-
cům. 
Uklízecí čety musí bohužel často zasahovat i na místech, kde lidé 
odložili odpad, který neodvezli do sběrných dvorů.

Předjarní úklid zbaví město nepořádku

Obchodní akademie a jazyková škola 
s právem státní jazykové zkoušky v Ústí 
nad Labem od r. 2012 realizuje projekt 
„Podpora méně frekventovaných jazy-
ků SŠ“. 

Projekt je podpořen z prostředků Evrop-
ského sociálního fondu a státního rozpočtu 
České republiky prostřednictvím Operační-
ho programu Vzdělávání pro konkurence-
schopnost částkou 6.691.990 Kč. Jeho cílem 
je seznámit studenty středních škol Ústecké-
ho kraje s ruským, francouzským a čínským 

jazykem a kulturou v návaznosti na specifika 
pracovního prostředí v těchto zemích. Pro-
jekt má u studentů především vzbudit  zájem 
o další studium, a podpořit tak jejich konku-
renceschopnost na trhu práce. 
Výuka probíhá formou projektových dní. 
Studenti na úvod obdrží přístup k výukovým 
materiálům: výukový software, pracovní lis-
ty, e-learningový portál a e-učebnice. Ve dru-
hém dni probíhá výuka jazyka a kulturních 
odlišností. Třetí den se procvičuje a studenti 
si vypracují „Test multikulturní adaptability“ 
na téma schopnost spolupráce s lidmi z od-

lišného kulturního prostředí. Projekt je za-
končen soutěžním dnem: žáci si ověří nabyté 
znalosti a odprezentují materiály popisující 
určitou profesi. 
Studenty, kteří již projektem prošli, bavilo 
seznamovat se s kulturními zvyklostmi da-
ných zemí. V rámci výuky čínštiny se naučili 
pravidla verbální a neverbální komunikace 
(např. že souhlas i zápor se hlavou vyjadřují 
stejně). Vyzkoušeli si, jak správně držet při 
jídle hůlky, a dozvěděli se, že při obchodních 
jednáních Číňané běžně mluví o soukro-
mých věcech, ačkoli se neznají.

Podpora méně frekventovaných jazyků na sš

Uklízet se musí i nepořádek po vandalech

Na čištění ulic je nasazena technika i pracovníci na ruční úklid

Spousta nepořádku je na ulicích zbytečně, měla být v kontejnerech nebo sběrných dvorech
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Plno práce s likvidací černých skládek 
mají v Městském obvodě Ústí nad La-
bem – Město. Na řadu míst se úklidové 
čety vracejí opakovaně.

Společnost AVE Ústí nad Labem uklízela 
v Kekulově ulici skládku v oblasti pod gará-
žovým dvorem mezi ul. Kekulova a Okruž-

ní, většina skládky zasahovala do porostu 
charakteru lesa. Na Konvalinkovém vrchu 
byla odklizena rozsáhlá skládka v celé rokli, 
která se rovněž nacházela v lesním porostu.  
Tato skládka zde vznikala pravděpodobně 
několik desítek let a pochází hlavně od uži-
vatelů přilehlých zahrad.
Lidé, které obvodní úřad využívá v rám-

ci veřejně prospěšných prací, likvido-
vali v ulici Sklářská velkou, pravidelně 
se opakující skládku. Uklízeli i skládku 
za kožním sanatoriem, byl na ní většinou 
drobnější odpad  na rozsáhlé ploše rovněž 
charakteru lesa. V ulici Střelecká byla od-
klizena rozměrná skládka v okolí garážo-
vého dvora.

Téměř tři desítky dětských koutků, fot-
balový stadion TJ Mojžíř a víceúčelové 
hřiště pro míčové hry má na svém území 
radnice Městského obvodu v Neštěmi-
cích.

Vybudování těchto sportovišť v minulých 
patnácti letech stálo obrovské finanční ná-
klady. Radnice počítá v rozpočtu každého 
kalendářního roku s penězi na opravy veš-
kerého svého mobiliáře. 
„V rozpočtu letošního roku je určeno 
na tyto práce 240 000 korun. Opravovat 
musíme i další zařízení, např. lavičky, vy-
měňujeme a doplňujeme odpadové koše, 

natíráme zábradlí,“ uvedla Miloslava Vál-
ková, starostka. 
V průběhu celého roku se o dětské koutky 
pravidelně stará odbor správy majetku, je-
denkrát ročně provádí revize všeho zaříze-
ní, pracovníci veřejně prospěšných prací je 
uklízejí. 
Dětské koutky mají svůj provozní řád, 
ve kterém je uvedeno, pro jakou věkovou 
skupinu jsou dětské prvky určeny. Je potřeb-
né tyto pokyny dodržovat tak, aby bylo za-
bráněno zbytečnému poškození. V současné 
době počasí již dovoluje hřiště navštěvovat. 
Radnice zahájila práce na opravách zařízení 
dětských koutků již v měsíci únoru. 

obvod Město likviduje černé skládky

radnice v neštěmicích se stará o sportoviště

Na čištění ulic je nasazena technika i pracovníci na ruční úklid

Na čištění ulic je nasazena technika i pracovníci na ruční úklid



14

Přišlo jaro, slunce svítí, v zahradách je plno 
kvítí. Co to ptáci štěbetají ? Že mi tady rádi dají, 

malovaná vajíčka, co jim snesla slepička.

Hody, hody doprovody, já jsem malý zajíček, 
utíkal jsem podle vody, nesl košík vajíček. 

Potkala mě koroptvička, chtěla jedno červené, 
že mi dá lán jetelíčka a já říkal: Ne, ne, ne. 

Na remízku mezi poli, mám já strýčka králíčka, 
tomu nosím každým rokem, malovaná vajíčka.

Hody hody doprovody, dejte vejce malovaný, 
nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý, slepička 

vám snese jiný.

Malý koledníček Já jsem malý koledníček, 
tetičko přišel jsem si pro červený vajíčko. Pro 

vajíčko červený, pro koláč bílý, jsem-li já vám, 
tetičko, koledníček milý

Tajenku křížovky pošlete do 10. dubna 2014 na adresu:  
Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 400 01 

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

města Ústí nad Labem. Správná tajenka z minulého čísla zněla: 
Čtyřicátý den před Velikonocemi. Z úspěšných luštitelů byli 

vylosováni Marie Bačkovská, Jana Říhová a Václav Rešl  
z Ústí nad Labem.  

Převzetí výhry mohou domluvit na tel: 475 271 830.

Vydává statutární město Ústí nad Labem,  
Velká Hradební 2336/8,  
400 01 Ústí nad Labem.
Neprodejný informační občasník pro 
veřejnost, ev. číslo MK ČR E 10245
Náklad 45 000 ks.  
Inzerce: tel. 475 271 830
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Relaxační pobyt v Lázních Poděbrady 
a další skvělé ceny můžete vyhrát kaž-
dý všední den v pořadu Česko, země 
neznámá, pokud si naladíte ve 13:00 
ČRo Sever (88.8 FM).  Pořad moderuje 
hvězda Českého rozhlasu Pavel Kudr-
na.

V soutěžním pořadu Česko, země ne-
známá může uspět každý, kdo zná dobře 
zajímavá místa naší republiky, nebo kdo 
pozorně vyslechne reportáž, ve které je 
obsažena správná odpověď na navazu-
jící otázku. Reportáže natáčejí redaktoři 
všech regionálních stanic Českého roz-
hlasu, takže postupně poznáme celou 
Českou republiku.

Jak nám řekl Pavel Kudrna, podobný pořad 
moderoval dlouhé roky na ČRo 2. „Mám 
zkušenosti s cestováním s pořadem Výle-
ty, který se na vlnách ČRo 2 vysílal deset 
let. S kolegou Jiřím Kokmotosem jsme ví-
kend co víkend brázdili všechny regiony 

naší země a každou sobotu pak nabízeli 
hodinový přímý přenos. Teď na to do jisté 
míry navazuje pořad Česko, země nezná-
má.  Na něm se podílím já jako moderá-
tor, ale také Martina Vrbová a Jana Chlád-
ková, se kterými se budu střídat.“
Pavel Kudrna souhlasí s tím, že někte-
ří lidé ani netuší, jak je Česká republika 
zajímavá a rozmanitá. „Víme, jak vypada-
jí Alpy, jaké je to pod Eiffelovkou a jaké 
jsou toalety u šikmé věže v Pise. Ale ne-
známe Krkonoše, jihočeské rybníky, naše 
jeskyně, různá muzea, hrady, zámky…  
Naší snahou je, abychom právě ta krásná 
zákoutí české země posluchačům předsta-
vili, abychom jednou ten pořad přejme-
novali na Česko, země známá,“ dodává 
Kudrna.
Pořad Česko, země neznámá uslyšíte 
v Ústí n/L na ČRo Sever vždy od pondělí 
do pátku ve 13:00.

Text pod foto: Pořad Česko, země neznámá moderuje 
Pavel Kudrna.

znáte dobře krásy domova? Vyhrajte s Čro sever!

Prezentace Ústí nad Labem je každý 
rok součástí významných veletrhů ces-
tovního ruchu u nás i v zahraničí.

Od počátku letošního roku se tak Ústí nad 
Labem představilo na veletrzích v Praze, 
Mnichově a Berlíně.
Město nechybělo ani na jubilejním 
20. ročníku veletrhu cestovního ruchu 
Dresdner ReiseMarkt.  Jedná se o druhý 
největší veletrh cestovního ruchu ve vý-
chodním Německu.    
Zájem návštěvníků byl tradičně velký. 
Hlavní zájmovou a poptávanou kategorií 
se staly cyklotrasy, možnosti ubytování, 
turistické cíle ve městě a jeho blízkém 

okolí (Zubrnice, oblast Labských pískov-
ců). Mezi návštěvníky byl zájem přede-
vším o konkrétní turistické zajímavosti 
v Ústí nad Labem - Hrad Střekov, Větruše 
s lanovou dráhou, ZOO, muzeum, ús-
tecké vodopády, rozhledny a vyhlídková 
místa na Ústecku, městské trasy. Mimo-
řádný zájem byl o informace ohledně 
Labské stezky – bariéry na trase, možnos-
ti ubytování u certifikovaných ubytovate-
lů s podporou cyklodopravy (např. Cyk-
listé vítáni), možnosti výletů v dosahu 
cyklostezky. 
Veletrhu se zúčastnilo 570 vystavovatelů 
ze 37 zemí a navštívilo jej na 30 000 zá-
jemců. 

Ústí nad labem na veletrzích cestovního ruchu

Zahrát si plážový volejbal na hřišti s bí-
lým pískem si už brzy budou moci oby-
vatelé a návštěvníci Severní Terasy. 

Radnice Městského obvodu Severní Te-
rasa rekonstruuje hřiště v Centrálním 
parku. Jeho součástí se stane úplně nové 

hřiště na plážový volejbal. Jeho provoz 
bude zdarma.
„Do rekonstrukce areálu vložíme téměř 
300 000 korun, ale žádné vstupné vybírat 
nebudeme. Je to zařízení určené pro zába-
vu a odpočinek občanů a jejich dětí,“ uve-
dl starosta Josef Macík. 
Obnoveno bude i hřiště pro děti. Některé 
hrací prvky potřebovaly nátěr nebo opra-
vu, další už dosloužily a radnice proto 
pořídila nové. Součástí areálu budou dva 
kolotoče, pružinové atrakce, houpačky 
pro nejmenší i hrad s překážkami a tune-
lem pro starší děti. Samozřejmostí budou 
lavičky a stoly pro posezení. 
O pořádek se v oploceném areálu posta-
rají správci, kteří dohlédnou na bezpeč-
nost provozu a také budou půjčovat spor-
tovní potřeby.

na severní terase bude plážový volejbal




