číslo 75
říjen
2014

Informační list pro občany města Ústí nad Labem

Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz
Rozhovor
s primátorem

V Ústí jezdí dětský
autobus

Ústecká zoo prošla
rozsáhlou změnou

str. 2–3

str. 6

str. 10–11

V Ústí na půlmaratonu padl nejlepší český výkon roku
Sportovní událost roku, ústecký půlmaraton, má naše město za sebou.
Ačkoliv po sportovní stránce se nepodařilo v hlavním závodě doběhnout
pod jednu hodinu a očekávaní favorité
neuspěli dle svých představ, amatérští
běžci, staří a mladí i celé rodiny s dětmi
si tuto událost pořádně užili.
A vůbec nevadilo, že tentokrát počasí běhu
vůbec nepřálo. Krátce před startem se totiž
pár kapek změnilo v hustý déšť, který ustal
až v druhé části závodu.
Organizátory však kromě špičkového
obsazení v hlavním závodě potěšila jiná
věc. A tou byla již tradičně silná účast
v rodinném běhu. Na trať se vydalo 1800
lidí. „Viděl jsem i rodiny s kočárky a to mne
hodně potěšilo,“ dodává k rodinnému běhu
primátor Vít Mandík. Zájem a pozornost
nejenom médii, ale i zvědavých fanoušků
v tomto závodě přitahovala účast bývalých
olympijských vítězů Kateřiny Neumannové a Martina Doktora. Ten také sdělova-

cím prostředkům potvrdil, že do Ústí jezdí
běhat pravidelně a že v Ústí běhá pravidelně s patnácti až dvaceti dětmi, které sem
bere ze základní školy ve Štětí, kde jeho
žena učí tělocvik.
To však neznamená, že hlavní závod postrádal správný sportovní náboj. Ještě

na desátém kilometru běžela pospolu elitní sedmička a pokoření magické hodiny
bylo na dohled. Jenže s postupem času
se však skupina v čele rychle ztenčovala
a na 12. km z ní odpadl i hlavní favorit
Atsedu Tsegay, držitel čtvrtého nejrychlejšího půlmaratonského času všech dob.
Kombinace jeho letošních zdravotních
problémů a špatného počasí asi udělala
své. Vrchol závodu nastal dva kilometry
před cílem, kdy se odpoutal 25letý Adugna
Tekele, devátý muž letošního mistrovství
světa v půlmaratonu v Kodani. Magická
hodina odolala o 45 vteřin a vítěz zaostal
o pouhých sedm vteřin za loňským rekordem závodu Philemona Lima. „Dlouho
jsme spolupracovali, to mi pomohlo. Pak
jsem se rozhodl vyrazit sám, rekord závodu byl pořád na dosah,“ jen mírně zalitoval
Takele. Etiopský vytrvalec Adugna Takele
Pokračování na str. 13
Etiopský vytrvalec Adugna Takele před startem ani netušil, že se na pátý pokus dočká vítězství v RunCzech
běžecké lize.

Tisíce lidí si užily nový Městský stadion
Ani nepříznivé počasí neodradilo tisíce
malých a velkých Ústečanů od účasti na slavnostním otevření Městského
stadionu, které se uskutečnilo v sobotu 20. září. Ještě před zahájením akce
stadion zaplnily tisíce návštěvníků. Prohlédli si novou tribunu, nahlédli do kabin, zasedacích místností, VIP prostor
a zázemí novinářů a techniků.
Celým dnem slavnostní akci provázela moderátorská dvojka Těžkej Pokondr.
Primátor města Vít Mandík s fotbalovou
ikonou Antonínem Panenkou slavnostně
přestřihl pásku a předal tak symbolicky
areál sportovcům se slovy: „Jsem rád, že
se rekonstrukce povedla a Ústí se po mnoPokračování na str. 12

Primátor města Vít Mandík společně s fotbalovou ikonou Antonínem Panenkou slavnostně přestřihli pásku
a předali tak symbolicky areál sportovcům.

Vít Mandík: To, co jsem slíbil, to jsem splnil…
Rozhovor primátora:
Volební období končí. Po celé čtyři roky jste si na stránkách Městských novin mohli
přečíst o tom, co je ve městě nového, co se připravuje a jaký význam té či oné akci
přisuzují jednotliví představitelé města. Noviny Vás také zvaly na různé sportovní
a kulturní akce. Přinášely z nich více či méně obsáhlé reportáže. Nyní se pokusíme
založit další tradici. Tradici závěrečného rozhovoru s primátorem města. Myslíme si,
že na konci volebního období by i primátor města měl mít možnost svým pohledem
popsat to, jak prožíval uplynulé čtyři roky. Možná tento pohled někoho překvapí,
možná donutí k zamyšlení a možná že i někoho potěší.
Před čtyřmi lety jste byl pro mnohé trochu
překvapivě zvolen primátorem města Ústí
nad Labem, od té doby uběhla spousta
času a Vy stojíte na konci svého funkčního období. A zase jste všechny překvapil
a to tím, že jste již dopředu oznámil, že
křeslo primátora nebudete znovu obhajovat. Proč?
Neměl jsem a nemám potřebu ani touhu
být za každou cenu vidět, být středem zájmu sdělovacích prostředků a exhibovat
na veřejnosti. Moje priorita byla jinde.
Pomoci městu. Co jsem slíbil, to jsem
splnil. Možnost prezentace i vlastních
úspěchů jsem přenechal jiným.

jedno. Když Vám nasazují psí hlavu, popisují Vás jako neskutečného „gaunera“,
pak si řeknete, proč jsem do toho šel.

Nechtěl jste někdy v uplynulých letech
na post primátora rezignovat?
To víte, že chtěl. Když vidíte kolem sebe
neochotu dodržet dohodnuté, neschopnost se rozhodnout anebo spoustu lží
a polopravd, které Vám různí lidé bez
rozpaků říkají přímo do očí, tak si samozřejmě říkáte, zda už právě to či ono nebyla ta pověstná kapka.

Blíží se komunální volby a Vy kandidujete?
Kandiduji do zastupitelstva města. Své
rozhodnutí nekandidovat na post primátora jsem už veřejně sdělil.

Ani některé sdělovací prostředky na Vás
často nenechávaly niť suchou. Často to
ale působilo tak, že si z toho nic neděláte?
Lhal bych, kdybych říkal, že mi to bylo

A co Vás nakonec přesvědčilo, že jste to
neudělal?
Křeslo primátora je spojené s každodenním bojem. Z boje se neutíká. Říkal jsem
si, že musím dokončit to, co jsem slíbil,
že udělám.
To bylo to jediné?
Ne. Byla to především výzva. Udělat něco
pro obyvatele města, aby se jim tu lépe
žilo.

Musíme se zeptat na dvě často zmiňované kauzy. A to je kauza „Činoherák“
a pak trestní stíhání Vaší osoby?
Kauza Činoherního studia je pro mne
obrovské zklamání. Každý, kdo tuto kauzu dlouhodobě sleduje, ví, že z původního, vcelku zbytečného sporu mezi herci
a městem, se stala neuvěřitelná směs hrubosti, neurvalosti, lží, osobních zájmů

Společenská událost v podání Víta Mandíka: rozdávání dárků ústeckým prvňáčkům.
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jednotlivců i celých zájmových skupin.
A to vše s cílem maximálně tuto kauzu
nafouknout a zneužít ji.
…a trestní stíhání?
To v současné době příliš komentovat nemohu, ale jedno říct můžu. Primátorem
jsem se stal v roce 2010 a projekt, za který
je vedeno trestní stíhání, je realizován již
od roku 2008. Tedy existoval již před začátkem mého funkčního období.
Na stránkách novin to někdy vypadalo
jinak?
Média byla plná jasných zpráv a zaručených informací. Chvílemi to vypadalo
tak, že jsem odsouzen ještě předtím, než
se vůbec ta věc dostane k soudu. Jsem
rád, že radní i zastupitelé stáli za mnou.
Myslím, že to dostatečně vypovídá o jejich názoru na toto stíhání.
Navzdory tomu jste asi zažil i řadu hezkých a motivujících chvil?
Celé čtyři roky mi bylo ctí být v čele města, kde jsem se narodil a kde celý život
žiji. Mám-li to rozvést, za tu dobu jsem
poznal spoustu úžasných a odvážných
lidí ochotných kdykoliv nezištně pomoci
a něco udělat navíc.
Velmi na mne působily i moje návštěvy
mezi seniory. Věřím totiž, že hodně o nás
vypovídá náš vztah právě k rodičům
a prarodičům.
Na co ještě budete v dobrém vzpomínat?
Samozřejmě na úspěšnou rekonstrukci
Městského stadionu. Člověk si uvědomí,
že se podařilo splnit slib, který v Ústí zazníval již několik desítek let. Toho dobrého bylo daleko více. Investice do základních škol a mateřských škol, do domovů

Primátor byl u zrodu půlmaratonu a s nadšením předával medaile účastníkům běhu.

seniorů, do pečovatelské služby, do věcí,
které každý z nás dnes a denně potřebuje.
Naopak, co je Vám za ty uplynulé roky
líto?
Že jsem se v roce 2011 nepostavil na start
ústeckého půlmaratonu. V dalších ročnících už to nešlo. Moje životospráva mi to
nedovolila (smích).
Mám aspoň radost, že ústecký půlmaraton
se stal uznávanou běžeckou akcí, troufnu
si tvrdit světového formátu.
Získal jste u novinářů pověst neviditelného primátora?
(Zase smích) Už jsem na to odpovídal,
ale rád to zopakuji. Nikdy jsem neměl
a ani nemám potřebu být permanentně
na stránkách novin a v televizi. Také příliš
nevěřím v to, že všichni novináři jsou korektní a spravedliví. Zastávám názor, že je
daleko lepší, když za člověka mluví jeho
činy a práce, než jenom slova.
To jsou poměrně tvrdá slova na adresu
novinářů?
Mluví ze mne čtyřletá zkušenost. Uvedu
jeden příklad. Čtyři roky se s železnou
pravidelností tu a tam objevuje v různých reportážích a článcích informace, že
s „Mandíkovou Větruší“ je něco v nepořádku.
Po třech letech úspěšného provozování
se Větruše stala chloubou města. Novináři moc dobře vědí, že Větruši nevlastním
a ani jsem ji nikdy nevlastnil.
Všichni to vědět nemusejí?
Když se po třech letech navzdory jasným
informacím objevují nepravdivé články, tak
už si prostě nemůžete myslet, že za tím je
pouze neznalost. Logicky nabydete dojmu,
že se Vás někdo cíleně snaží poškodit.

Proč by to někdo dělal?
Souvisí to s tím, jak jsem řídil město.
Ve své závěrečné řeči jsem to již řekl zastupitelům města. Stovky milionů korun,
které jsme dovedli uspořit a investovat
do rozumných a prospěšných projektů,
nepochybně někomu chybí. To, že všechny velké investice byly zadávány velmi
transparentním způsobem, tedy prostřednictvím elektronických aukcí, také sehrálo své.
Myslíte si, že se život v našem městě zlepšil?
Myslím, že ano. Ovšem každý by si měl
na tuto otázku odpovědět sám. Zda město funguje, jak má. Zda hospodaří tak,
aby mělo na provoz a údržbu škol a školek, na úklid ve městě, na provoz městské
hromadné dopravy, na domovy seniorů,
na pečovatelskou službu a na řadu dalších
drobností, na které si každý z nás už zvykl. A také zda můžete bez obav po setmění
do centra anebo zda se dovoláte pomoci,
když potřebujete.
Chcete něco říct těm, kteří se ucházejí
o post primátora?
Kandidát na primátora by vždy měl mluvit se znalostí věci. Pokud znalost chybí,
tak si v žádném případě nesmí pomáhat
lží nebo nepravdou. Neměl by také slibovat něco, co nechce splnit. Není to důstojné. Myslím, že i kandidát na primátora by
měl mít určitý nadhled a úroveň.

V uplynulých čtyřech letech zavítala do Ústí nad Labem řada významných lidí. Na snímku nynější předseda vlády Bohuslav Sobotka.

„Neviditelný primátor“ poskytuje rozhovor České televizi.

Co byste vzkázal svému nástupci?
Přál bych mu, aby spolupracoval s lidmi,
kteří mu budou oporou, aby měl sílu pracovat ve prospěch našeho města a také mu
přeji hodně zdraví a štěstí.
A slovo na závěr?
Děkuji všem a bylo mi ctí.

Málokterý primátor je ve vypjatých chvílích ochoten přiložit ruku k dílu a pomoci.
I když to může vypadat lacině, tato fotka vznikla jako neplánovaná momentka
z povodní z roku 2013.

Primátor předával ceny na prvním turnaji ze série
Chance 3x3 Tour 2014, který se stal velmi populární
i v našem městě.

Pravidelnou pozornost věnoval primátor Vít Mandík dětem a malým pacientům
v ústecké nemocnici.
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Názory zastupitelů:
S blížícími se komunálními volbami
se v Ústí nad Labem začaly objevovat
různé příležitostné tisky. Na nich různí přispěvovatelé a autoři hojně kritizují kdeco. Od rekonstrukce stadionu
přes tisíckrát „obehraný činoherák“ až
po Metropolnet. Přinášíme reakci náměstka primátora Pavla Bočka na sérii
článků o této městem zřízené společnosti, jenž mají podle náměstka Bočka za cíl vytvořit dojem, že se v této
společnosti děje něco nekalého.

Metropolnet, a. s.,
hospodařil i v roce 2013
se ziskem
Městem vlastněná akciová společnost
Metropolnet, a. s., i v roce 2013 hospodařila se ziskem. Po nástupu nového
vedení společnosti v dubnu 2012 došlo
k výrazným úsporám na provozních
nákladech společnosti. Bylo tak možno
vyměnit naprostou většinu značně zastaralé výpočetní techniky za novou a to
Předseda finanč. výboru Jiří Morštadt:

„Panu primátorovi
bych chtěl za dosavadní
spolupráci poděkovat.“

Hospodaření města a efektivní vynakládání prostředků kontroluje Finanční
výbor Zastupitelstva statutárního města
Ústí nad Labem. Jeho předsedou je Jiří
Morštadt za Severočechy, který hodnotí
uplynulé období takto:
„Vytvořili jsme velmi dobrou a efektivní pracovní skupinu, která se pravidelně
schází a dobře komunikuje s veřejností,
řeší podněty občanů a odpovídá na dotazy

včetně serverů, diskového pole, tiskáren, zálohovacích zařízení a k tomu přidružených softwarů. Částka, za kterou
Metropolnet, a. s., na základě provozní
smlouvy poskytoval své služby městu
Ústí nad Labem a jeho obvodům v předcházejících letech, se tak díky úsporám
mohla snížit z 37 milionů na 30 milionů
Kč ročně bez ztráty kvality a objemu dodávaných služeb a zařízení.
Mezi další úspěchy patří dobudování
metropolitní optické sítě, která má nyní
délku cca 25 km a slouží k připojení
městských i soukromých společností pro
rychlý přenos dat a dodávky internetové
konektivity. V uplynulém roce 2013 Metropolnet, a. s., připojil k metropolitní optické síti dalších 6 městských organizací,
několik soukromých firem a v neposlední řadě i všechny pobočky Severočeské
vědecké knihovny v Ústí nad Labem.
Největší akcí společnosti v roce 2013
však byla kompletní výměna agendového informačního systému na magistrátě
a městských obvodech. Starý informačvšech zastupitelů bez rozdílu politické příslušnosti. Občany jsme informovali například o systému povinných plateb, efektivitě
jejich výběru, podařily se vyřešit problémy
s administrativou placení poplatků za psy
a propojením s databází městské policie
také rychlou identifikaci majitelů při ztrátě domácího mazlíčka.
Ve výboru jsme kontrolovali veškeré veřejné zakázky města, v dostatečném předstihu
jsme projednávali rozpočet města na jednotlivé roky, informovali o něm zastupitele tak,
aby bylo možné zapracovat včas všechny
připomínky. Finanční výbor Zastupitelstva
statutárního města Ústí nad Labem po celé

ní systém již dosluhoval a bylo nutné jej
vyměnit za nový, moderní. Tuto výměnu
provedl Metropolnet ze svých ušetřených finančních zdrojů a nezatížil tak
město nečekanými finančními výdaji.
V současné době je nový agendový informační systém v plném provozu.
Hospodaření společnosti Metropolnet
skončilo za rok 2013 pod vedením ředitele Raula Cruze a vedoucího obchodu
Michala Mohra se ziskem 2,5 milionů
korun před zdaněním.

Pavel Boček

období dobře spolupracoval s primátorem
Vítem Mandíkem a s dalšími členy vedení
města. Panu primátorovi bych chtěl za dosavadní spolupráci poděkovat.“

Jiří Morštadt

Ač herci nehráli, mzdy jim doplatil Úřad práce
Počátkem roku 2014 se vedení a členové souboru Činoherního divadla města Ústí nad Labem, o.p.s., rozhodli, že
přestanou hrát divadelní představení.
Snažili se tak donutit město, aby jim
místo nabízených 700 Kč ke každé prodané vstupence přispělo tisícovkou.
Přestože herci nechodili 3 měsíce do práce, Úřad práce jim doplatil mzdy. Nyní
požaduje vyplacenou částku ve výši více
než 1,75 milionů korun v insolvenčním
řízení.
Insolvenci Činoherního divadla města
Ústí nad Labem, o.p.s., vyhlásil krajský
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soud proto, že společnost dluží nejméně
68 věřitelům a její závazky dosahují už
5,5 milionu korun. Úřad práce tak nejspíš v insolvenčním řízení peníze za mzdy
herců nezíská a zaplatí je ze státního rozpočtu, tedy z našich daní. Podobně zřejmě
neuspějí pohledávky zdravotních pojišťoven, správy sociálního zabezpečení, dodavatelé energií či magistrát.
Činoherní divadlo města Ústí nad Labem,
o.p.s., se dostalo do insolvence a spěje k likvidaci díky rozhodnutí bývalého vedení souboru nepožádat město o nabízený
grant ve výši 8 milionů korun. Členové
souboru nevyužili také nabídku, aby přešli

do nově založené příspěvkové organizace
města, protože si mezitím zřídili spolek
Činoherák – Ústí a začali v něm uvádět
představení nazkoušená za peníze svého
předchozího zaměstnavatele.
Město v této situaci zajistilo pro ústecké
diváky 23 000 vstupenek na kvalitní činoherní představení na scéně Severočeského
divadla a v opuštěné divadelní budově
na Střekově zřídilo divadlo pro děti a mládež. Kauza Činoherního divadla se stala
předmětem nevybíravé mediální kampaně a byla zneužita před nadcházejícími
komunálními volbami – a to byl možná
i důvod, proč vůbec vznikla.

Úklidu města je věnována velká pozornost
Podobně jako v loňském roce i letos
bylo do úklidu města investováno
přes dvacet dva milionů korun.
„Je dobré připomenout, že v roce 2010
byly celkové výdaje města na úklid o té-

měř polovinu menší. Považuju to za jasný
doklad toho, že úklidu města jsme věnovali velkou pozornost,“ říká primátor Vít
Mandík.
To potvrzuje i Dalibor Dařílek, vedoucí
odboru dopravy a majetku, když říká:

„Jakmile se zlepšilo hospodaření města,
začaly i do této oblasti proudit tolik potřebné investice. Například v roce 2013
byl pořízen speciální komunální vysavač
a v letošním roce druhý.“
Největší položku ve více než dvacetimilionovém rozpočtu představuje úklid
komunikací, na který je vyčleněno přes
devět milionů korun. „Úklid vozovek je
prováděn i nadále v režimu pravidelného čištění frekventovaných komunikací
a blokovým čištěním v ostatních lokalitách dvakrát ročně,“ vysvětluje Dalibor
Dařílek.
Přes tři a půl milionu korun se utratí
za odvoz odpadkových košů a přes tři
miliony stojí také úklid hrubých nečistost. „Od roku 2013 byl znásoben počet
vývozů odpadků z odpadkových košů
a od roku 2012 je prováděn odborem
dopravy a majetku také úklid náměstí
a atria magistrátu,“ vysvětluje tyto třímilionové výdaje Dalibor Dařílek.
Nové čistící stroje provozují Městské služby. Jejich trasa je pevně stanovená a jejich úkolem je především
sbírat drobné nečistoty (nedopalky apod.).

Další část centra Ústí nad Labem bude hezká
Ústí nad Labem vypisuje ideovou architektonicko-urbanistickou soutěž.
Předmětem soutěže je zpracování architektonicko-urbanistického návrhu na kultivaci veřejného prostoru vymezeného
obchodním domem Labe a obchodním
centrem Forum v ulici U Kostela, včetně
stávající pěší propojky do ulice Revoluční,
s řešením návazností především na nejbližší okolí. Předmětem řešení je návrh
na víceúčelové využití prostoru a posouzení podílu tržní, volnočasové, případně
jiné funkce. Návrh bude řešit funkční
a prostorové uspořádání prostoru, včetně
umístění mobiliáře a osvětlení
Cílem soutěže je najít hlavní využití (význam, charakter, funkci, „ducha“) významného veřejného prostranství města
Ústí nad Labem, neboť se jedná o území
v přímé návaznosti na centrum. V těsné
blízkosti jsou dvě hlavní ústecká náměstí - Lidické i Mírové a řešený prostor se
nachází na pěší spojnici mezi hlavním
vlakovým a bývalým autobusovým nádražím.
V současné době jsou v tomto prostoru
podél fasády OD Labe umístěny stánky
trhovců, které jsou jediným důvodem
návštěvnosti. Stánkaři využívají zázemí
OD Labe. Předmětem soutěže je také vyjádření se k zachování či likvidaci, příp.

kultivaci „tržnice“, resp. k tomu, zda má
být prostor jakýmsi „tržním náměstím“
nebo prostorem zcela jiným a jakým. Západně od řešeného území (přes Malou
Hradební) bylo v minulosti hlavní autobusové nádraží, jehož funkci chce město
obnovit.
Výzva ke zpracování architektonicko-urbanistického řešení byla na profilu zadavatele, tj. města Ústí nad Labem, zve-

řejněna dne 12. 9. 2014. Do 13. 10. 2014
má vyhlašovatel lhůtu k zodpovězení přijatých dotazů. Datum odevzdání soutěžních návrhů doručených osobně, kurýrem nebo poštou se stanovuje na 10. 11.
2014 do 17,00 hodin na oddělení územního plánování ORM MmÚ. Datum zahájení veřejné výstavy soutěžních návrhů
se stanovuje nejpozději na dobu od 1. 12.
do 15. 12. 2014. Místo bude upřesněno.

Díky architektonické soutěži bude zřejmé, jak vhodně půjde „vylepšit a zkrásnit“ další prostor v centru města.
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Dětský autobus měl svoji premiérovou jízdu
V půlce září byl na Mírovém náměstí
představen nový dětský autobus, který
od tohoto data bude k dispozici ústeckým základním školám a mateřským
školkám.
Premiéru si tento stylový dětský autobus
odbyl již ráno 16. září, kdy poprvé vyjel

do ulic našeho města pro děti z Mateřské
školy V Zeleni, aby je dopravil do dočasných náhradních prostor v Mateřské škole
Pastelka.
Jedná se o malý autobus, který je 8,5 m
dlouhý, 2,3 m široký a 3,1 m vysoký. Je určen pro 32 cestujících, na které čekají komfortní sedačky vybavené bezpečnostním

Premiérovou jízdu dětským autobusem si 16. září hned ráno užily děti z MŠ V Zeleni: „Děti byly nadšené, že je
do školky vezl krásný nový autobus, a těší se na každý další den, kdy pojedou opět do školky a zase ze školky.
Děti dokonce nechtějí, aby je rodiče vyzvedávali v MŠ Pastelka, aby nepřišly o žádnou jízdu oblíbeným busem. Já
osobně jsem nadšená z bezpečnostních prvků, které autobus má. Velmi příjemná je i jízda s příjemnými posádkami,“ popsala pocity všech ředitelka MŠ V Zeleni Lucie Bílská. Autobus byl předveden i veřejnosti, která si jej mohla
prohlédnout na Mírovém náměstí, kde byl pokřtěn primátorem Mandíkem.

Školy v Radě města Ústí nad Labem:
◆◆Rada města souhlasila se zapojením základních škol do nejrůznějších projektů,
které pomohou školám zajistit například
vybavení dotykovým zařízením, zajistí
vzdělávání pracovníků škol nebo vzdělávání pedagogů k integraci ICT do výuky.
Souhlas získala Fakultní základní škola
České mládeže na projekt „Dotyková zařízení ve výuce“, ZŠ Palachova na „Digitální věk ve školách“, ZŠ Stříbrnická a ZŠ
Neštěmická na projekt „Další vzdělávání
pedagogických pracovníků k jejich vyšší
konkurenceschopnosti“. Souhlas do projektu „Integrace ICT do výuky“ získaly
ZŠ Mírová a ZŠ Vinařská.
◆◆Komise prevence kriminality vyhlásila
dotační program pro ústecké školy a školky. Rada města rozpočtovými opatřeními
schválila podporu všech 21 předložených
projektů základních a mateřských škol
v celkové hodnotě 328.890 korun. Projekty škol jsou součástí prevence kriminality
podporované městem. Realizován bude
například projekt ZŠ Mírové s názvem
„Nenechám se zaskočit“, ZŠ a MŠ SNP
vyhrála s projektem „Společně proti násilí“ nebo ZŠ a MŠ Nová bude podpořena
v projektu „Sportem proti drogám a kriminalitě“.
6

mechanismem ISOFIX a bezpečnostními
pásy. Sedačky umožňují upevnit zádržné
systémy pro děti, a to jak dětské sedačky,
tak i podsedáky pro starší pasažéry. Autobus má zabudovanou plošinu pro naložení
osob na invalidním vozíku. Nechybí ani
prostor pro odkládání příručních zavazadel nebo lednička. Samozřejmostí je klimatizace.
Autobus obsluhuje vyškolená posádka,
která bude mít speciální uniformu a bude
mít pro pasažéry připraveny malé dárečky. V této kombinaci se jedná o jeden
z nejbezpečnějších autobusů v České republice.
Pořízení dětského autobusu patří k dalším
počinům primátora města Víta Mandíka,
kterému se podařilo prosadit návrh na zakoupení dětského autobusu v představenstvu Dopravního podniku města Ústí nad
Labem. „Jsem rád, že se mi podařilo zajistit
zakoupení autobusu a že bude využíván
k příjemné, komfortní a bezpečné přepravě
naší nejmladší generace při cestách z mateřských a základních škol.,“ uvedl primátor
Mandík. Autobus byl pořízen díky prostředkům vytvořených úspěšným hospodařením města v loňském roce. Bude
školami využíván k přepravě na plavecké
výcviky a výlety.

Podpora škol byla v uplynulých
čtyřech letech prioritou
Desítky milionů korun nad rámec běžných provozních příspěvků bylo uvolněno na podporu našich škol, školek
a i samotných žáků. Rada města díky
dobrému hospodaření mohla přijmout
rozhodnutí, kterým posílila rozpočet místních mateřských a základních
škol.
„Touto pozorností jsme se snažili začít napravovat mnohaletý dluh, který město vůči
školám a školkám dlouhodobě má. Věřím,
že i moji nástupci budou v tomto trendu
pokračovat,“ komentuje podporu školám
a školkám primátor města Vít Mandík.
V roce 2013 tak například základní školy
získaly nad rámec schváleného rozpočtu
10 mil. Kč a v letošním roce dalších téměř
50 mil. Kč. Za ně školy například vyměnily okna, opravily střechy, rozvody vody
a elektřiny. „Nešlo jenom o investice do infrastruktury, ale řada škol využila prostředky na opravy tělocvičen a hřišť anebo
dovybavení jednotlivých tříd,“ vysvětluje
využití těchto prostředků radní pro školství Jan Eichler.
Ani mateřské školy nezůstaly zkrátka. Po-

drobně jsme se jim věnovali v minulém
čísle Městských novin. V loňském roce
byly podpořeny částkou 6,2 mil. Kč a letos
dalšími 7,5 mil. Kč. Finanční prostředky
školy a školky využily na opravy a stavební úpravy objektů a vybavení zařízení. Podařilo se navýšit kapacitu mateřských škol
o 140 míst. „Vedení města tak reagovalo
na situaci s nedostatkem kapacity volných
míst. Úspěšně proběhla rekonstrukce MŠ
V Zeleni, nová školka nabídla zázemí pro
49 dětí. Město dále v roce 2013 rozšířilo kapacity u stávajících školek. V MŠ Pastelka
a MŠ Skalnička vznikly dvě nové třídy pro
56 dětí. O dalších 35 míst byly rozšířeny stávající třídy v MŠ Vojanova, MŠ Pomněnka,
MŠ Vyhlídka, MŠ Dobětice a Internátní
MŠ,“ říká primátor Vít Mandík.
Významným počinem je i to, že se podařilo i letos udržet tradici příspěvku na pomůcky pro žáky prvních tříd. Ta byla založena v roce 2012, kdy se poprvé vyplácel
příspěvek na žáka ve výši osm set korun.
V loňském roce vedení města rozhodlo tuto částku zvýšit na dva tisíce korun
na žáka a rok. A v letošním roce se tento
příspěvek vyplácí školám ve stejné výši.

Plavání ve městě je zajištěno pro seniory i pro děti
Ačkoliv je po letní sezoně, kdy obyvatelé hojně navštěvovali městská koupaliště, možnost koupání v našem městě
i přes právě prováděnou rekonstrukci
významných plaveckých areálů stále
trvá.
Městské lázně Ústí nad Labem totiž nabízejí bazén s délkou 19,50 m a s příjemnou
teplotou vody 26°C. Zároveň mohou klienti využít parní a suchou saunu se dvěma
ochlazovacími bazénky, jeden je dokonce
se slanou vodou a s možností občerstvení.
Kapacita bazénu je 55 a sauny 22 návštěvníků. Návštěvníci bazénu budou moci také
využít malou posilovnu s aerobními aktivitami. Zahájení provozu bylo 15. září.
Městské služby pokračují v zajišťování projektů aktivit pro veřejnost, a to nejen pro
děti a i pro seniory.

K volnočasovým aktivitám pro děti od 6
let patří plavání se slůnětem Delhi. Jedná
se o výuku základů plaveckých dovedností a vodní záchrany a to vše pod vedením
odborného instruktora. Cílem je nejen děti
naučit plavat, ale i bezpečně se ve vodě chovat.
Speciální výukou dětí od 3 let je Plaváček.
Ti nejmenší se formou her za účasti rodičů
a pod vedením odborného instruktora učí
plavat.
Pro seniory je vytvořen projekt Aqua –
aerobic pro seniory. Cvičení ve vodě s instruktorem – rehabilitačním pracovníkem
zlepšuje kondici pohybového ústrojí a pomáhá např. při bolestech zad. Rezervaci
mohou zájemci provést na pokladnách
Městských lázní, tel.: 475 210 134. Bližší
informace jsou dostupné i na webových
stránkách www.msul.cz

Provozní doba Městských lázní je na www.msul.cz

Ústí nad Labem podpořilo domovy seniorů
Domovy pro seniory získaly prostředky na dovybavení kuchyní. Rozhodla
o tom rada města, která schválila
přidělení 2,612 mil. korun na dovybavení kuchyní a dokoupení zdravotnického zařízení pro klienty domovů
pro seniory. Část prostředků získaly
i městské jesle.
Domov pro seniory Dobětice si tak
může pořídit mandl, domov na Severní
Terase si zakoupí nový konvektomat,
v Krásném Březně bude pro servis seni-

orům zakoupena profesionální pračka
a hydraulický vozík. Průmyslové pračky
si zakoupí také ve Velkém Březně a v bukovském domově. Chlumecký domov
pro seniory si pořídí zvedací koupací
a toaletní křeslo. V Domově pro seniory
Orlická pro své klienty zajistí nákup sprchovacích vozíků a elektrických zvedáků. Jesle budou moci zakoupit elektrický
sporák s horkovzdušnou troubou.
Podpora byla věnována také Pečovatelské službě, která pomáhá seniorů a lidem se zdravotním postižením. Pod-

pora rozpočtu Pečovatelské služby byla
městem za poslední tři roky navýšena
a město tak realizovalo slib, že i nadále
bude nápomocno při další péči o klienty. Služba získala 230 tisíc korun na nákup vozidla určeného k přepravě klientů
k lékaři či na jednání na veřejných institucích a na mobilní zvedák pro klienty.
A v loňském roce město poskytlo 390
tisíc korun na nákup dvou užitkových
vozů, které pečovatelky využívají pro
servis 350 aktivních klientů s rozvozem
180 jídel.

Opravy městských koupališť jsou v plném proudu
Díky dobrému hospodaření byla v květnu zahájena dlouho očekávaná revitalizace koupaliště Brná. Technický stav
koupaliště byl totiž dlouhodobě zanedbáván, a tak vedení města reagovalo
na situaci tím, že v letošním rozpočtu
města vyčlenilo na revitalizaci Termálního koupaliště Brná 30 milionů Kč.
Hlavní částí revitalizace je kompletní
rekonstrukce historického rekreačního
bazénu, který byl už pátou sezónu mimo
provoz, zázemí pro návštěvníky (šatny,
sociální zařízení) a tobogán. Rekonstrukce bude ukončena v průběhu měsíce října
2014.
Zahájena byla v září také rekonstrukce
Plavecké haly Klíše. Předpokládaná cena
za rekonstrukci plavecké haly byla 220
mil. Kč bez DPH, díky elektronické aukci
se podařilo zakázku zajistit za 207,5 mil.
Kč bez DP, čímž bylo opět ušetřeno 12,5
mil. Kč. Město na tuto akci žádá o dota-

ci ve výši 153,7 mil. Kč. Předpokládaná
doba realizace je do konce roku 2015.
Zajištěno bylo také 7,2 mil. Kč na opravu
bazénu v ZŠ Stříbrnická, který využívají

děti a plavecké kluby z celého Ústí. Bazén
slouží např. pro základní výuku plavání
pro nejmenší. Dokončení opravy bazénu
bylo plánováno na konec září 2014.

Areál Termálního koupaliště Brná prošel velkou 30milionvou rekonstrukcí v průběhu letošního léta.

7

Primátor města poděkoval strážníkům
Na začátku října se primátor města Vít
Mandík v zasedací místnosti zastupitelstva města setkal s městskými strážníky
a s vedením městské policie. Ačkoliv se
dá říct, že toto každoroční setkání se pomalu stalo tradicí, to letošní mělo poněkud jiný nádech.
Primátor Mandík se přišel rozloučit a poděkovat všem příslušníkům městské policie

za spolupráci a za odvedenou práci. „Společně jsme zažili za uplynulé roky mnoho krizových situací od pátrání po ztraceném dítěti,
přes problematické stěhování ve vyloučených
lokalitách až po těžké období povodní. Každý
z Vás byl v daný okamžik velmi potřebný jako
součást týmu, každý z Vás plnil své úkoly zodpovědně a obětavě. Dokázali jste, že jste všichni skutečnými profesionály na svém místě,“
řekl při této příležitosti Vít Mandík.

Městská policie v Ústí bojuje
s černými pasažéry
Společné bezpečnostní akce městské
policie a dopravního podniku, výukový
autobus coby trvalá součást dětského
dopravního hřiště, osvětová letáková
kampaň „Nejezdím načerno“, pravidelné
besedy ve školách, osvěta na „Dětských
dnech Dopravního podniku“, Mikuláš, čert a anděl spolu s revizory v prostředcích MHD – to vše jsou kroky, které
pravidelně realizuje Dopravní podnik
města Ústí nad Labem v boji s černými
pasažéry.
O další zajímavý nápad se s námi podělil
Milan Hrudka, vedoucí oddělení přepravní kontroly a tarifů, v jehož gesci je i řízení
pracovníků přepravní kontroly, lidově revizorů. „Již delší dobu běží projekt pravidelných
besed na základních a speciálních školách,
jejichž základním posláním je proaktivně
a preventivně působit na děti, a vysvětlovat
jim znovu a znovu, co je vlastně vnímáno
jako závadové chování v prostředcích MHD

24. září od 9 hodin v Ústí nad Labem proběhla unikátní
bezpečnostní akci přepravních kontrolorů a strážníků
městské police a navíc za účasti dětí. Poprvé byly do kontrolních hlídek zapojeny i děti ze Základní školy Hluboká
Neštěmice.
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a na zastávkách MHD a jaké jsou (nebo mohou být) následky takového chování“, uvedl
Milan Hrudka.
„Ne každé dítě vyrůstá v harmonické rodině,
která funguje, a kde rodiče od mala vštěpují
dětem zásady jako je slušnost, poctivost, úcta
k osobám, majetku a další. O všech těchto
aspektech se již delší dobu snažíme hovořit na pravidelných besedách na základních
a speciálních školách, konkrétně jsme začali na Základní škole Hluboká v Neštěmicích.
Stejně tak se snažíme vštěpovat dětem, že jízda bez platného jízdního dokladu, čili načerno, není hrdinství Robina Hooda, ani počítačová adrenalinová hra, ale v principu krádež
služby. Bylo zajímavé sledovat reakci dětí,
když poprvé slyšely, že jízda bez jízdenky je
krádež a za každou krádež následuje trest,“
rozvinul Milan Hrudka.
A přitom je to tak jednoduché – nejezděte bez platných jízdenek, kupte si je do zásoby nebo požádejte rodiče, ať vám zajistí
časovou jízdenku. Nebo si pošlete SMS! To
vše je řešení v rovině teorie. Aby se teorie
posunula více do reálného života, připravil
dopravní podnik ve spolupráci s městskou
policií a žáky Základní školy Hluboká v Neštěmicích zajímavý projekt. V druhé půlce
září, (konkrétně ve středu 24. 9.), jste měli
možnost potkat smíšenou přepravní hlídku, která byla ve složení revizor, příslušník
Městské policie města Ústí nad Labem a žák
zmíněné školy. Prováděli přepravní kontrolu, tentokráte trošku jinak: poctivý a platící
cestující si odnesl malý dárek od dopravního podniku a ten nepoctivý – ten dostal pokutu, informační leták (a ten ho nechválil)
a hlavně utržil pěknou ostudu.
„Věřím, že si zúčastněné děti odnesly z celé
akce ponaučení, že si uvědomily, jak se lidé
mají/nemají chovat v prostředcích MHD a že
si získané poznatky nenechají pro sebe, ale
nasdílí je dál, do své generace, aby si všichni
mladí lidé hned zpočátku svého života uvědomili, co je a není správné,“ dodal Milan
Hrudka.

Ředitel městské policie Pavel Bakule poděkoval primátorovi Mandíkovi, který je současně z titulu své funkce i velitelem městské
policie, za péči a pozornost, kterou primátor
městské policii v uplynulých čtyřech letech
věnoval. „Myslím, že je naprosto zřejmé, jak
moc se městská policie v uplynulých letech posunula dopředu a jak moc se jí primátor města
věnoval,“ uvedl v této souvislosti ředitel Pavel Bakule.

Zajímavé zásahy městské policie:
Divočák
Dne 12. 9. 2014 v 13,00 hod. telefonoval na tísňovou linku městské policie
neznámý muž, který operátorovi oznámil, že v ulici Sociální péče se pohybuje
v okolí vozovky divoké prase a může dojít
ke střetu s projíždějícími vozidly. Na místo byla vyslána hlídka strážníků, která
po příjezdu zjistila, že prase již bylo zastřeleno přivolaným myslivcem. Na místo
se dostavila i Policie ČR, která společně
se strážníky pomohla divočáka myslivci
naložit do vozidla. Ten zastřelené zvíře
z místa odvezl.
Koně na vozovce
Dne 2. 9. 2014 v 9,25 hod. telefonoval
na tísňovou linku městské policie neznámý muž, který operátorovi sdělil, že
po obci Hrbovice pobíhají po vozovce
volně koně a ohrožují bezpečnost silničního provozu. Na místo byla ihned vyslána hlídka strážníků, která zjistila, že šest
koní se dostalo z ohrady a rozutekli se
po okolí. Strážníci vyrozuměli o situaci
majitelku koní a než se dotyčná dostavila na místo, podařilo se jim koně nahnat
zpět do ohrady.

Spadlý strom
Dne 8. 9. 2014 v 17,45 hod. prováděla
hlídka strážníků kontrolní činnost v obvodu Střekova, kde si v ulici Litoměřická všimla spadlého stromu, který bránil
bezpečnému průjezdu projíždějících vozidel. Na místo byli přivolánistrážníci ze
skupiny operačního zákroku, kteří strom
pomocí motorové pily rozřezali a z vozovky odklidili.

DANCESHOCK 2014 v Ústí nad Labem
V Ústí nad Labem se konal již 3. ročník
mezinárodní taneční soutěže „DANCESHOCK 2014“. Čtyřdenní maraton
roztančil celé město. Mistrovství světa
street dance show a světového poháru
disco dance se účastnilo na 2 000 tanečníků z šestnácti zemí.
Letos se konal opět se statusem Mistrovství světa v disciplínách street-show
a o Světový pohár disco dance. Za předešlé
2 ročníky si získala tato taneční soutěž své
příznivce a vysoké renomé. Opět se tanečníci sešli na Zimním stadionu v Ústí nad
Labem, kde se nabízela neobyčejná podívaná na profesionální úrovni. Na 2 000

soutěžích se utkalo od 18. září do 21. září
ve čtyřdenním maratonu plném hudby
a tance. Soutěžní přehlídkou byla sóla,
dua, miniformace či formace disco dance,
street dance, a to od nejmenších pětiletých
až po dospělé.
Akci, kterou podpořilo město Ústí nad Labem, pořádala taneční skupina Freedom.
Jako obrovské poděkování za tuto spolupráci ocenila organizátorka mezinárodní
soutěže Silvie Netíková udělením ceny
organizátora právě statutární město Ústí
nad Labem. Cenu a pohár přijal na soutěži primátor Vít Mandík. „Je mi ctí přivítat světové i domácí tanečníky v Ústí nad
Labem. Taneční skupina naše město pro-

slavila i v zahraničí, a proto děkuji organizátorům, kteří se zasloužili o to, že Ústí
opět hostilo tuto významnou událost světového tanečního sportu,“ poděkoval primátor Vít Mandík ředitelce soutěže Silvii
Netíkové. Ceny vítězům na slavnostním
ceremoniálu předával náměstek primátora
Pavel Boček a také radní města Ústí nad
Labem Zuzana Kailová.

Jako obrovské poděkování za spolupráci ocenila organizátorka mezinárodní soutěže Silvie Netíková udělením ceny organizátora právě statutární město Ústí
nad Labem. Cenu a pohár přijal na soutěži primátor
Vít Mandík.

Den bez úrazu

Soutěž Danceshock 2014 byla plná nádherných formací a extravagantních kostýmů.

MHD bylo 20. září zdarma
Město Ústí nad Labem se stejně jako
v uplynulých letech připojil k tradiční celoevropské akci Evropský týden mobility, která proběhla od 16. září do 22. září.
V rámci projektu Zdravé město Ústí nad
Labem se ve spolupráci s mnoha významnými místními partnery uskuteční několik
zajímavých akcí, určených jak pro děti, tak
pro dospělé. Smyslem kampaně je zamyslet
se nad možnostmi mobility ve městě, ale
i nad bezpečností všech účastníků silničního provozu.
Od roku 2002 se Evropský týden mobility snaží ovlivnit mobilitu a městskou dopravu, stejně jako zlepšit zdraví a kvalitu
života občanů. Místní úřady jsou povzbuzovány k tomu, aby Evropský týden mobility využily mimo jiné k testování nových
opatření v oblasti dopravy a získaly tak
zpětnou vazbu od občanů. V letošním roce

byla příležitost prezentovat městskou hromadnou dopravu jako ideální prostředek
pro cestování ve městě. Doprava zdarma
v den 20. září pro všechny cestující tak byla
s nadšením přijata účastníky významných
akcí v našem městě: mezinárodní taneční
soutěž Danceshock 2014 a slavností otevření stadionu.
V rámci Evropského týdne mobility proběhla ve stejném termínu v Městských
sadech ještě další zajímavá akce a to Šest
minut pro zdraví. V Městských sadech
byla možnost ověřit si svoji kondici a protáhnout se. Byla zde připravena odborná
stanoviště zaměřená na problémy pohybového aparátu a návštěvníci měli možnost
nechat si změřit krevní tlak a položit otázky výživovému poradci. Tuto akci pořádalo
město Ústí nad Labem ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií a Zdravotním
ústavem se sídlem v Ústí nad Labem.

Již po sedmé proběhla akce Den bez
úrazu na dopravním hřišti v Krásném
Březně v rámci Evropského týdne mobility. Program byl zaměřen na protiúrazovou prevenci. Děti se formou soutěží
a her seznámily s činností Integrovaného záchranného systému. Setkaly se se
specialisty z preventivně dopravní služby městské policie a připraveny pro ně
byly ukázky činnosti Policie ČR, Hasičského záchranného sboru, zdravotníků
a BESIP.

Akce se zúčastnilo na 150 dětí. Připraveno pro
ně bylo sedm stanovišť: daktyloskopie, dopravní
výchova, služba operativního zásahu městské
policie, PČR, hasiči, sanita, ukázka první pomoci
a na závěr ukázky výcviku služebních psů. Pochvalné byly i vzkazy přítomných učitelek Jany,
Ilony, Leony, Táni a Kačky ze ZŠ Rabasova: „Chtěly
bychom všem moc poděkovat za skvělou akci pro
děti. „Den bez úrazu“ byl naprosto úžasný, děti si
odnesly zážitky a vědomosti. Jejich reakce byly naprosto nadšené.“
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Zoologická zahrada v Ústí nad Labem rozkvetla do krásy
Projekt Město dětem 2014 spěje do finále a díky němu naše
ústecká zoologická zahrada vyrostla do krásy. Šestimilionová
investice města umožnila zoologické zahradě realizovat řadu
krásných projektů, které ocení především mladší návštěvníci
zahrady. Posuďte sami.
V rámci oslav Mezinárodního dne dětí 31. 5. 2014 došlo k předání skluzavky ve tvaru Šavlozubého tygra a Dětského hřiště
U Trpaslíka:

V sobotu 26. 7. 2014 bylo otevřeno druhé hřiště – Dětský koutek u žlutého slona:
Přestavbou a propojením tří úrovní stávajících dětských hřišť
v prostoru kolem Trpasličího hrádku bylo dokončeno a předáno
dětem nové hřiště. Základem zůstala původní laminátová zvířata
vhodně doplněná dalšími oblíbenými herními prvky – lanovou
pyramidou a ptačím hnízdem, kolotočem, péráky a dalšími atrakcemi. Velkou rekonstrukcí prošly také dvě již vícekrát opravované
a malými návštěvníky velice oblíbené skluzavky, byly zřízeny nové
dopadové plochy a chodníky, bylo nově vybudováno schodiště
okolo skluzavek sloužící lepšímu přístupu.
Hradiště u výběhu lemurů pod restaurací Koliba bylo otevřeno
30. 8. 2014 v rámci akce Pohádková zoo:

Šavlozubý tygr je oblíbenou atrakcí pro všechny děti.

Zoologická zahrada pořídila novou atrakci, která splňuje náročná
kritéria a normy pro provoz podobných zařízení. Původní gumová žirafa již téměř dosluhuje, proto byla nahrazena obrovským tygrem, který je vyroben z vysoce odolného materiálu „plasticotta“
a který splňuje maximálně podmínky provozu v areálu zoo. Při
výstavbě prvního dětského hřiště bylo využito velmi zanedbaného
prostoru pro děti, pískoviště na odpočívadle U Trpaslíka. Nově
zde vzniklo speciální dětské hřiště Říše zvířat o rozměru 7 x 28 m
věnované nejmenším návštěvníkům zoo. Instalace herních prvků
(krab, ještěr, dráček, šnek, lev, ježek, tygr, včela) a doplňků zvyšujících úroveň hřiště (16 kusů palisády, 4 kusy sedacích hřibů a pěti
nových laviček) se setkala s velmi příznivým ohlasem návštěvníků. Prvky jsou vyrobeny z EPDM pryže a jsou řádně certifikovány
jako výrobky k vybavení dětských hřišť. Původně osazený obří trpaslík byl do Říše zvířat znovu jako dominanta vhodně zakomponován a je i nadále v areálu zoo využit.

Nové hřiště U Trpaslíka je rájem pro nejmenší návštěvníky zoo.
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Hradiště u výběhu lemurů s pětibokou mohutnou věží.

Realizací tohoto dětského hřiště byl dokončen prostor kolem restaurace Koliba. Toto nové zařízení z akátového dřeva vyniká kvalitou, designem a samozřejmě bezpečností, ale také atraktivitou
pro malé návštěvníky zoo. Cílem bylo postavit unikátní dětské
hřiště, které vznikne celkovým propojením stávajícího prostoru
a konstrukcí s dřevěnou tvrzí. Tvrz je tvořena několika dílčími

hracími prvky, kde za pozornost stojí např. pětiboká mohutná věž
na akátových kůlech se střechou z dubových prken, tobogán se
skluzavkou, lanová skluzavka, šplhací síť, lezecká stěna v imitaci
skutečné skály s několika cestami, hradní most s bočními sítěmi
a houpavé schody. Součástí je i dřevěná vesnička pro nejmenší.

Zoovláček:

Selský dvůr – 1. etapa bude předána v říjnu 2014.

Vláček slouží ústecké zoo už od roku 2007. Návštěvníci ho rádi hojně využívají i dnes.

Na selském dvoře budou k vidění klasická domácí zvířátka.

Akce byla realizována v průběhu uplynulého měsíce. V rámci této
stavby vzniklo na oplocené ploše stávající Dětské zoo několik malých samostatných expozic, plotem oddělených dvorků. Zde se
představí domácí zvířata chovaná na selském dvoře, se kterými
se dnešní nejmladší generace většinou již nemá příležitost setkat.
K vidění budou klasická domácí zvířata jako slepice, husy, kachny, králíci, ovečky, kozy, prase, ale i například holubi, oslík a nutrie. Oplocení dvorků bude opět kombinace plotů z tvrdého dřeva
(podélné fošny i svislé plůtky) a klasického, plastem opatřeného
pletiva. Pro potřeby některých druhů vzniká i malá vodní plocha.
Výstavba probíhá v prostoru výběhu s volným pohybem ovcí kamerunských, který bude ozeleněn a zpevněn několika kamennými
tarasy. Opravou prochází také část oplocení vlastního areálu zoologické zahrady z panelů, které část dětské kontaktní zoo odděluje
od cesty do sousedního kamenolomu.

V roce 2007 byl do zoo Ústí nad Labem pořízen vyhlídkový vláček pro přepravu návštěvníků od vstupní pokladny až k hornímu
vstupu jako alternativa za dříve plánovanou a investičně velmi nákladnou lanovku. Od výrobce byl zakoupen speciální tahač přívěsů
upravený z původního vozidla ISUZU Traper se třemi samostatnými brzděnými vagónky. Vzhledem k náročnosti terénu s velkým
převýšením je těsně před dokončením vláček nový. Původní vláček
má již třikrát měněný motor a velká zátěž se projevila jeho celkovým opotřebení. Pořízen bude vyhlídkový vláček stejných parametrů od téhož, a nutno podotknout, jediného tuzemského výrobce.
Oplocení Dětské zoo:
Akce spočívá v odstranění nyní značně opotřebeného, polorozpadlého a již dlouhodobě nevyhovujícího dřevěného oplocení. Náhradou bude kombinace zdí z kamene, mezi které se vloží dřevěná výplň
z tvrdého dřeva, podélné fošny. Zásadní změnou bude bezbariérový
vstup, takže rodičům a prarodičům jako doprovodu dětských návštěvníků umožníme intenzivnější kontakt se zvířaty a bezprostřední
dohled nad dětmi. Úpravou projde i prostor mezi oplocením a přilehlou komunikací, který bude zpevněn zámkovou dlažbou s oddělením od zmiňované cesty. V závěru budou do oplocení nově umístěny
další krmné automaty a doprovodné vzdělávací panely, které poskytnou informace o všech obyvatelích kontaktní Dětské zoo.

K laminátovým zvířátkům přibyly nové oblíbené atrakce: lanová pyramida, kolotoč a další.
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Pokračování ze str. 1

Tisíce lidí si užily báječné
odpoledne na novém stadionu
ha desítkách let čekání dočkalo moderního
stadionu. Chtěl bych připomenout, že cesta za realizací Městského stadionu nebyla
jednoduchá a chci poděkovat všem, kteří se
o tento úspěch zasloužili. Současným i bu-

Na stadionu byly pro děti připravené nejrůznější dovedností soutěže o ústeckou korunu, za kterou si mohly nakoupit dárečky. Nadšení z her a sportovní přístup
k fotbalovému míči měla i děvčata.

doucím sportovcům, divákům a nám všem,
obyvatelům Ústí přeji, ať nám náš stadion
slouží co možná nejlépe.“
Nechyběl ani slavnostní výkop, utkání
mladých fotbalistů nebo zápas staré gardy.
Fotbalové legendy jako Antonín Panenka,
Ladislav Vízek a Vladimír Šmicer se proběhly po novém vyhřívaném trávníku.
Jejich souboj nezastavil ani prudký liják,
který stadion také pokřtil.
Děti v doprovodném programu soutěžily o ústeckou korunu, za kterou si mohly
přímo na stadionu koupit dárečky. Kromě
vystoupení Markéty Konvičkové, Těžkýho

Pokondra a ABBA STARS byla připravena
i řada dalších představení. Tečkou bohatého programu byl okouzlující ohňostroj.
V průběhu odpoledne i večera bylo možné
zaznamenat i řadu pochvalných vyjádření
na adresu nového stadionu. Hecíř Martin
Peterka se při zápasu staré gardy i přes
vytrvalý liják projel po nacucaném trávníku po břiše a strhnul k tomu i některé
své spoluhráče. Však také měli co slavit
ústečtí fotbalisté i diváci. Po dlouhých letech se dočkali zrekonstruovaného stadionu, který slavnostně otevřel zápas Vízkovy
Kozlovny s ústeckou starou gardou. „Strašně se mi tady líbilo, hraje se tu krásně, svítí
to nádherně. Stadion chválím a doufám, že
Ústí teď zase začne hrát tak, jak jsme byli
zvyklí,“ popřál v MF Dnes druholigovému
týmu Ladislav Vízek, bývalý slavný útočník a zakladatel Kozlovny.
„Chtěli bychom poděkovat městu. Je to
zásluha nynějšího vedení města. Je potřeba poděkovat všem, co se přimluvili nebo
souhlasili se stavbou. Obzvlášť bych chtěl
poděkovat panu primátorovi Mandíkovi,
který na tom má hodně velký podíl,“ dodal
sportovní manažer Stanislav Pelc na předsezonní tiskové konferenci FK Ústí nad
Labem. Prioritou vedení města bylo předat stadion právě před sezonou. „Hráčům
se bude hrát jinak, pod umělým osvětlením
je to úplně jiný zážitek. Navíc pohled z té
tribuny je úplně něco jiného, než z tribuny
protilehlé. Je to jako na dlani. Nedá se to
srovnat. Fotbal je pak nádhera,“ láká diváky Pelc. Novou tribunu chválil při nedávném zápasu v Ústí také vlašimský kouč
Vlastimil Petržela, který evropské stadiony poznával i s Petrohradem. „Mám sice
radši stadiony, kde je to blíž u hřiště,“ vadila Petrželovi atletická dráha, „ale jinak
je zázemí pěkné. Nedá se samozřejmě srovnávat třeba s Chelsea, ale na naše poměry
to je krásné.“ Hodně se chválilo i osvětlení

Slavnostním výkopem a zahajovacími zápasy fotbalisti pokřtili nový ústecký stadion za obrovského potlesku
diváků této krásné show.
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hřiště. „Když se pak zapnuly reflektory, byl
to bonbonek. Jako hráč jsem je měl strašně
rád. I kluci byli spokojení,“ pochvaloval si
je ústecký trenér Petr Němec. A brankář
Novák líčil: „Atmosféra pod světly je úplně
jiná než odpoledne. Navíc jsou dobře postavené, ani při rohu neoslňují, jsou jakoby
za bránou.“

Utkání staré gardy skončilo plichtou. Souboje byly tělo
na tělo.

Fakta realizace

Fotbalový klub Ústí nad Labem v sezóně 2011/2012 s předstihem zvítězil ve
2. lize. Do první ligy však nepostoupil.
Důvodem byl nevyhovující stadion. Ligové shromáždění tehdy odmítlo udělit
klubu výjimku, aby mohl hrát v nedalekých Teplicích.
V roce 2012, tedy v době, kdy klubu nebyl
umožněn postup do nejvyšší fotbalové
ligy z důvodu technického stavu stadionu, dalo současné vedení města příslib
realizace a aktivně zahájilo kroky k rekonstrukci fotbalového stadionu. O realizaci stavby se osobně zasloužil primátor
Vít Mandík.
Důvodem pro rekonstrukci Městského
stadionu byl dlouhodobě nevyhovující
stav, který neodpovídal podmínkám fotbalové asociace a UEFA právě pro postup do nejvyšší ligy. Těmto podmínkám
ve druhé lize vyhovuje jen několik stadionů klubů hrající uvedenou soutěž.
Až současné vedení města uskutečnilo
kroky k přípravě stavby. Projekt byl odsouhlasen technickými odborníky fotbalové asociace, získal stavební povolení
a v investiční rezervě rozpočtu zajistilo
vedení města financování akce na příští roky. Stadion po modernizaci splňuje
podmínky, které jsou fotbalovou asociací
a UEFA vyžadovány (sektor pro fanoušky
soupeře, zázemí pro fotbalisty a novináře,
vyhřívaný trávník, nové pokladny a komunikace, apod.).

Pokračování ze str. 1

V Ústí na půlmaratonu padl
nejlepší český výkon roku
se na pátý pokus dočkal vítězství v RunCzech běžecké lize. O 13 vteřin za ním doběhl druhý jeho krajan Azmeraw Bekele,
třetí skončil Geofrey Kusuro z Ugandy.
Keňská velmoc se tedy senzačně nevešla
na stupně vítězů.
O sportovní událost, aspoň v rámci české
účasti, se navzdory již zmiňovanému dešti
postaral Milan Kocourek, který sice běhá

kratší tratě, ale na ústeckém půlmaratonu
vytvořil nejlepší český výkon roku i závodu a v tomto závodu byl druhým nejlepším
Evropanem. „Od pátého kilometru jsem
běžel sám, Japonce před sebou jsem nemohl
za boha dohnat. Podařilo se mi to až ke konci, kdy už to byl boj o přežití. Půlmaraton je
na mě pořád dlouhý, rozběhnuto jsem to měl
skoro stejně rychle jako desítku v Praze. Ale
mám po dráhové sezoně a sedí mi to do plánu,“ radoval se z vylepšení loňského času
o 1:20 minuty muž, který se chystá na mistrovství Evropy v krosu.

Ústecký půlmaraton je v seriálu RUNCECH jako jediný závod, jehož součástí je i handbike. Závod už není jen
o běhání, ale i o úctě k výkonům všech handikepovaných.

Zajímavá čísla z ústeckého půlmaratonu
• Celková kapacita Mattoni 1/2Maratonu
Ústí nad Labem je 3 500 běžců
• 41 čtyřčlenných štafetových týmů
(3x5 km, 1x6,0975 km)
• 100 dvoučlenných štafetových týmů
2Run (10 + 11,0975 km)
• Kapacita dm rodinného běhu je 1 800
účastníků
• Převážná většina vytrvalců je z řad
vysokoškolsky vzdělaných lidí (58 %),
běžci se středním vzděláním jsou
zastoupeni z 34 %, zbylých 8 % má
základní vzdělání.
• Ve startovním poli se objevilo celkem
31 národností
• 5 běžců mělo v den závodu narozeniny
• Průměrný běžec potřebuje ke zdolání
21,0975 km udělat 17 216 kroků
• Nejstarší účastník 2014: Pavel Ryska
(CZE), 70 let

• Nejstarší účastnice 2014: Eva Cupalová (CZE), 67 let

• 70 % běžců jsou muži, 30 % tvoří ženy
• Na všech závodech pomáhá každý rok
4,5 tisíce dobrovolníků, na Mattoni
1/2Maratonu Ústí nad Labem pomáhalo 600 dobrovolníků.
Během závodu se použilo:
• 25 630 spínacích špendlíků
• 57 000 kelímků
• 28 000 houbiček na osvěžení
• 3 500 termoizolačních fólií
• 5 300 medailí
• 3 062 m plotů
• 76 mobilních toalet

Poděkování primátora
organizátorům:
Když jsme se před lety rozhodli tuto akci
v našem městě pořádat, byla to velká neznámá. Zaznívaly pochybnosti o její organizační náročnosti i o tom, zda běh průmyslovým městem vůbec přiláká dostatek
sportovců. V první chvíli mne také napadlo, jaký význam by realizace této akce
měla pro naše město.
A myslím, že se vše po těch letech povedlo.
Závod se dnes těší obrovskému zájmu běžců i diváků. Všechny ročníky naprosto překonaly všechna očekávání. Roste jeho popularita mezi běžci a mezinárodní věhlas.
A to vše ještě umocnilo udělení stříbrné
známky kvality od Mezinárodní asociace
atletických federací IAAF.
Do našeho města pravidelně přijíždějí bojovat špičkoví běžci z celého světa, kteří se
těší na industriální atmosféru závodů, a to
nemůže zůstat bez odezvy. Motivace pro
běh podpořená možností zaběhat si s celebritami je obrovská.
Vím, že mnoho lidí tato akce nastartovala k celoroční běžecké přípravě. Ústecký
půlmaraton vždy do našeho města přinesl
obrovský náboj energie, chuť běžet a něco
dokázat. Město je v danou chvíli plné pozitivních emocí. Závod už není jen o běhání,
ale i o úctě k výkonům všech handikepovaných, kteří se pravidelně sjíždí do našeho
města, o chuti vzít celou rodinu a společně
to dokázat na rodinném běhu, nebo o chuti jít do centra města a fandit, o chuti být
mezi lidmi.
Závod je u nás velký svátek a já dnes ústecký půlmaraton považuji za akci, která pomáhá vytvářet identitu města. Je mi velkou
ctí, že jsem mohl být u zrodu této tradice.
Jsem pyšný na to, že se ústecký půlmaraton
stal pro mnoho lidí nezapomenutelným
zážitkem a i nedílnou součástí města Ústí
nad Labem.
Děkuji za perfektně odvedenou práci všem,
kteří v uplynulých letech pomohli z této
sportovní akce udělat novou velkou tradici
našeho Ústí nad Labem.

Vypilo se:
• 15 696 l vody Mattoni
• 2 990 l isotonického nápoje Nutrend
Snědlo se:
• 1 169 kg banánů
• 450 kg pomerančů
• 800 baget
• 20 kg soli
• 22 kg cukru

Při předzávodním setkání pořadatelů primátor ocenil
Carla Capalba se slovy: „Bylo mi ctí, že jsem mohl být
u zrodu akce, která dnes neodmyslitelně patří k našemu
městu.“
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Severočeské divadlo patřilo dárcům krve
V Severočeském divadle proběhl v září
již tradiční slavnostní večer věnovaný
bezpříspěvkovým dárcům krve. Ocenění předávala radní města a poslankyně
Parlamentu Zuzana Kailová. Po předání
ocenění umělci Severočeského divadla
vystoupili s hudebními a tanečními čísly z nejznámějších operet.
U příležitosti ocenění dárců krve a jako
výraz poděkování za jejich pomoc a přínos pro společnost uspořádalo město Ústí
nad Labem slavnostní večer. Pozvaní hosté
obdrželi finanční šek a z rukou poslankyně Parlamentu a radní města Zuzany Kailové převzali pamětní listy. Oceněno bylo
celkem 138 bezpříspěvkových dárců krve,
z toho 32 osob získalo zlatou Janského plaketu 3. třídy za více než 80 odběrů a jeden

dárce byl oceněn zlatou Janského plaketou
2. třídy za více než 120 odběrů.
„Vaše rozhodnutí darovat krev pomáhá zachraňovat lidské zdraví a životy, dává nám
ostatním jistotu, že v případě, kdy to my
osobně budeme potřebovat, mohou nám lékaři účinně pomoci. Co nejupřímněji Vám
děkujeme,“ poděkovala dárcům Zuzana
Kailová.
Medaile prof. MUDr. Jana Janského (též
Janského medaile nebo Janského plaketa) je
ocenění předávané bezpříspěvkovým dárcům krve. Ocenění je pojmenováno po Janu
Janském, českém lékaři a psychiatrovi, objeviteli čtyř základních krevních skupin.
Janského plakety jsou udělovány v České republice a na Slovensku. V ČR je uděluje Český červený kříž a první z řady ocenění tzv.
Krůpěj krve lze získat již po prvním odběru

na transfúzní stanici. Naopak za 250 a více
odběrů dárce na slavnostním celorepublikovém shromáždění obdrží tzv. Plaketu Českého červeného kříže Dar krve - dar života.

Ocenění bezpříspěvkových dárců krve předávala poslankyně Parlamentu a radní města Ústí nad Labem
Zuzana Kailová.

Město na Bohumila Němečka nezapomnělo
Zářijové zastupitelstvo města schválilo
schválilo návrh primátora města Víta
Mandíka na udělení čestného občanství
známému ústeckému sportovci Bohumilu Němečkovi.
Čestné občanství in memoriam převzal
vnuk Bohumila Němečka Jaroslav Doležal. „Je mi ctí, že mohu udělit čestné občanství člověku, který se zapsal nejen do historie sportu, ale také do historie našeho
města,“ uvedl primátor Vít Mandík. „Dědeček byl poctivý, pracovitý a slušný člověk.
Za toto ocenění by byl opravdu moc rád.
Děkuji za něj,“ řekl s notnou dávkou dojetí na zářijovém zastupitelstvu jeho vnuk
Jaroslav Doležal.

Ústecká kapela zahrála
na Queen Mary
Ústecká punkrocková kapela Houba vystoupila na festivalu Rock The
Boat v Kalifornii spolu s více jak 90
kapelami z celého světa.
Hudební festival se konal na lodi Queen Mary, která byla svého času jednou
z největších dopravních lodí na světě.
V současné době loď kotví v Long Beach v Kalifornii a slouží právě například
jako zázemí pro punkový a rockový hudební festival.
Kapela Houba působí na ústecké a české
scéně 18 let a odehrála přes 900 koncertů
doma i v zahraničí, koncertovala na největších českých hudebních festivalech.
Účast na festivalu Rock The Boat v Kalifornii je vrcholem její dosavadní kariéry.
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Bohumil Němeček, významný československý sportovec a trenér, se narodil 2.
ledna 1938 v Táboře. S boxem začal v roce
1952 ve Slavoji České Budějovice, kde také
vyhrál svůj první titul mistra České republiky. V roce 1959 přestoupil do LOKO
Děčín, kde zároveň vykonával i civilní zaměstnání. Svého největšího sportovního
úspěchu dosáhl v roce 1960 na Letních
olympijských hrách v Římě, kde z pozice
outsidera ovládl kategorii welterové váhy
a vyhrál zlatou medaili.
V roce 1962 přestoupil Bohumil Němeček do oddílu Rudá hvězda Ústí nad Labem, kde nastartoval slavnou sportovní
éru ústeckého boxu. Dokázal vybojovat
3. místo na mistrovství Evropy v Moskvě
v roce 1963. V roce 1967 dovedl Bohumil
Němeček oddíl Rudá hvězda Ústí nad Labem k titulu mistrů republiky družstev,
v tomtéž roce sám ovládl mistrovství Evropy v Římě. V letech 1968 až 1972 nenašel

přemožitele na Grand Prix města Ústí nad
Labem. V 1970 Bohumil Němeček vyhrál
svůj desátý a poslední titul mistra České
republiky. V tomto roce ukončil aktivní
sportovní činnost s neuvěřitelnou bilancí
777 vítězství oproti 17 porážkám, z nichž
ani jedna nebyla způsobem K.O.
Spousty úspěchů dosáhl Bohumil Němeček
také jako trenér. V roce 1973 dovedl oddíl
Rudá hvězda Ústí nad Labem k vítězství
na mistrovství světa rudých hvězd. Jeho
zásluhou se oddíl stává téhož roku vrcholovým střediskem sportu. K trenérským
úspěchům jistě patří také 11 extraligových
titulů oddílu.
Své svěřence dovedl k 121 titulům na mistrovství republiky jednotlivců, desítkám vítězství na různých Grand Prix, stříbrných
a bronzových medailí, které svěřenci pana
Němečka vybojovali, je nepočítaně.
Dne 2. května 2010 ve věku 72 let Bohumil
Němeček zemřel.

Čestné občanství z rukou primátora Víta Mandíka převzal vnuk Bohumila Němečka Jaroslav Doležal.

Tajenku příští křížovky odešlete do 20. října 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 vydání
Městských novin zněla: Díky sportu mají i lékaři dávat co dohromady.
Z úspěšných luštitelů byli vylosováni: Miroslav Šoltýs, Ivana Švejdová,
Zuzka Vojtíšková, všichni 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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