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Milí čtenáři,
Ústí nad Labem je vaše město a Měst-
ské noviny jsou vaše noviny. Dnes 
jsou tenké, příští rok budou tlustší. 
Naposled jsou ve starém grafickém 
kabátě, dostanou nový. Přečíst si je 
budete moci každý měsíc. Aby vás ba-
vily a abyste je číst chtěli, budou psát 
o tom, co je ve městě nového, co vás 
zajímá, co vás trápí, co vás těší. Měst-
ské noviny budou v roce 2015 zpoví-
dat všechny politiky, nejen ty vládnou-
cí koaliční, ale i ty opoziční. Na jejich 
stránkách samozřejmě dostanete pro-
stor i vy, naši čtenáři. A víte co, spolu-
pracovat začneme hned teď. 
Děti, malujete rády? Pak Městským 
novinám nakreslete obrázek, co se 
vám v Ústí nad Labem nejvíce líbí. 
Slibujeme, že v dalším čísle, co vyjde 
na konci ledna nebo na začátku úno-
ra, ty nejzajímavější otiskneme. 
Dospělí, posíláte běžně e-maily? Pak 
Městským novinám napište, co přede-
vším by se podle vašeho názoru mělo 
v Ústí nad Labem změnit. Slibujeme, 
že v příštím čísle oslovíme odpovědné 
– politiky či úředníky, aby řekli, kdy 
se co změní.
Děti i dospělí, za spolupráci vám po-
děkujeme cenami. Vylosovaným po-
šleme rodinné vstupenky do ZOO, 
rodinné vstupenky do ústeckých 
muzeí, kalendáře na rok 2015 a ba-
líčky s dárky z edice Ledová královna 
i z edice Lokální značky.

Příběh nejen vánočního stromu

PŘEČTĚTE SI:
•	 Jezero Milada:  

vykoupeme se už v příštím létě?
•	 Pohled do peněženky našeho města
•	 Ostře sledovaná stavba:  

Plavecká hala na Klíši
•	 Střekov: Tribuny pro vodní sporty 

na nábřeží? Omyl
•	 Severní Terasa plánuje nová hřiště 

a parkoviště
•	 Prioritou jsou jiné Předlice
•	 Slovo má opozice:  

jak financovat sport?

Jsem smrk pichlavý. Mí dávní prapředko-
vé přeletěli moře, aby tady zapustili koře-
ny. Doma, ve Skalistých horách, se pnuli 
k nebi až v třítisícových výškách. Víte, 
kdy a kde jsem se poprvé ocitl v Čechách? 
Představte si, že na severu, u Jezeří v Kruš-
ných horách. V roce 1910 mě sem dovezli 
určitě proto, že se jim zalíbily stříbrné jeh-
lice ve větvích. I kvůli nim je smrk pichla-
vý pokládán za jeden z nejhezčích stromů. 
O pětašedesát let později právě on Krušné 
hory doslova zaplavil. Jenže tentokráte to 
nebylo kvůli půvabu, ale kvůli odolnosti 
vůči imisím. Lesníci na smrk pichlavý vsa-
dili, aby zaplnil holiny, jež v lesích vykou-
saly oxidy síry. Jeden z nich, Ing. Jaroslav 
Jirgle, mě tehdy zasadil na své zahradě 
v Brné. Už je to čtyřicet let.
Ocitl jsem se v dobrých rukou – Ing. Jirgle 
pracoval ve Výzkumném ústavu lesního 
hospodářství a zkoumal, jakým dřevinám 
se tady, na severu, při zalesňování Kruš-
ných hor, nejlépe daří. Já na zahradě v Brné 
prospíval. Jenže nakonec jsem vyrostl moc. 
A tak se paní Anna Jirglová letos rozhodla, 
že mě daruje městu Ústí nad Labem. Pro-
měnil jsem se v hlavní městský vánoční 

Vánoční strom na Lidickém náměstí slavnostně 
rozsvítili primátor Ing. Josef Zikmund a arciděkan 
římskokatolické farnosti Miroslav Šimáček (vlevo).

Foto: Studio H.

strom. Na Lidickém náměstí čním do výše 
deseti metrů. Měřil jsem ještě o dva metry 
víc, ale trochu se do mě zakousla pila, dole 
už byly mé větve poněkud prořídlé. 
Už jsem skoro zapomněl, jaké to bylo, když 
kolem mě na zahradě v Brné dováděly 
vnučky paní Anny - však jsou z nich dnes 
už slečny. Na Lidickém náměstí po mně 
pokukuje dětí mnohem, mnohem víc. Jsem 
rád, že se pár dní ještě vzájemně užijeme 
a uděláme si radost.

Váš smrk pichlavý, vánoční strom města 
Ústí nad Labem roku 2014
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Ledy se prolomily 26. listopadu letošního 
roku. Rozhodně ty, kterými zamrzávaly 
vztahy velkého Ústí nad Labem k men-
ším Trmicím, Chabařovicím a Řehlovicím 
v Dobrovolném svazku obcí Jezera Mila-
da. Primátor a starostové se ale sešli, sot-
va se po letošních volbách na radnicích 
zabydleli, a dohodli se: svazek teď bude 
daleko akčnější!

Proměna někdejšího hnědouhelného lomu 
Chabařovice v jezero Milada je – i přes ne-
jednu zkušenost s rekultivací vytěžených jam 
na severu Čech -  ojedinělá. Už jen díky roz-
loze vodní plochy. Je totiž obrovská - zabírá 
260 hektarů. Proto asi jezero vzniká déle, než 
by si lidé z měst a obcí kolem přáli, a proto se 
asi jeho zrod neobejde bez problémů.

Na písek zapomeňme
Rekreace tu bude úžasná, ovšem bez jemné-
ho písku na břehu. Vinna je voda, rekrean-

Ve dnech 19. – 23. 11. 2014 se konal 25. roč-
ník mezinárodního veletrhu cestovního 
ruchu v Lipsku, který je nejen největším 
veletrhem ve východní části Německa, ale 
i veletrhem návštěvníky velmi oblíbeným. 
Letos si do 5 výstavních hal našlo cestu 
více než 60 tisíc zájemců o cestování. 

Mezi tisícovkou vystavovatelů se prezentova-
lo také město Ústí nad Labem, a to v rámci ex-
pozice České republiky, a už tradičně se těšilo 
značnému zájmu návštěvníků. Největší počet 
dotazů směřoval na možnosti sportovního 

Jezero Milada: vykoupeme se už v příštím létě? 

Na Miladě nebudete ani v zimě sami
•	 Domov na jezeře si našla řada ptáků. 

Někteří jen letní, 12 druhů ptáků ale 
na jezeře přezimuje.

•	 Savců bylo v oblasti jezera zpozo-
rováno 38 druhů. Příbytek ve zdej-
ší - po těžbě uhlí uzdravené přírodě 
- zvolili například kuna skalní, hra-
nostaj, liška obecná, jezevec lesní, 
jelen lesní, srnec obecný, muflon 
nebo prase divoké.

•	 Člověk tu zasadil řadu dřevin – také 
modřín, borovici či lesní sosnu.

Primátor města Ústí nad Labem Ing. Josef 
Zikmund (uprostřed) si připíjí se starostkou Trmic 
Janou Oubrechtovou a starostou Chabařovic 
Josefem  Kusebauchem na jezero Milada. Vodou 
na vodu…  Foto archiv města Ústí nad Labem.

tům by písek kradla, vymývala ho a on by se 
propadal přes navršené kameny. Kvůli bal-
vanům u břehů (a vodě, jež vystoupala výš, 
než se předpokládalo) bude třeba vybudovat 
dřevěná mola, přes něž se bosé nohy plavců 
dostanou k hladině pohodlně a bez zranění. 
Pláže kolem břehů vzniknou – několik men-
ších, jedna veliká. Právě k ní to budou mít 
Ústečané nejblíže. Možná nám připomenou 
slunění v Chorvatsku – budou totiž vysypa-
né kačírkem. 
Mimochodem: kvůli bezpečí turistů, cyklis-
tů, malých koloběžkářů i maminek s kočárky 
se některá místa vybudovaných cest, kde číhá 
příliš ostrý štěrk, začnou v příštím roce zasy-
pávat daleko jemnějším materiálem. Projít 
či projet se po zbudovaných komunikacích 
můžete už dnes, zejména po stezce naučné, 
až k vodě, ale zpřístupněny ještě nejsou. 

Na koupání se těšme
V létě by už ovšem otevřené mohly být. Pali-
vový kombinát Ústí, státní podnik, pověřený 
rekultivacemi (zdaleka nejen na Miladě) prá-
vě prověřuje varianty, jak u jezera zorganizo-
vat rekreační koupání. Variant – ale i podmí-
nek – je víc. Co vše se zvažuje? Zda nejprve 
umožnit vstup do vody pouze na jednom 

místě. Jakým způsobem zajistit úklid odpad-
ků. Jak zajistit měření kvality vody a kdo ho 
bude provádět. Jak omezit přístup těm, kdož 
by k jezeru Milada nemířili za rekreací…
Obce ze svazku Jezera Milada jsou ochotny 
pomoci: na úklid poskytnout veřejně pro-
spěšné pracovníky, na dohled hlídky městské 
policie. Jistou kolonku si pro jezero Milada 
budou muset ale vyhradit i ve svých roz-
počtech. Čím více lidí totiž začne rekreační 
oblast navštěvovat, tím více bude zapotřebí 
peněz na její správu, údržbu a ochranu. Pali-
vový kombinát s. p. už odhad nákladů na rok 
2015 zpracovává. A komunální politici z obcí 
svazku Jezera Milada se k projednání dalších 
plánů sejdou ještě v roce letošním.

(připraveno ve spolupráci s Ing. Martou Šaškovou 
z oddělení strategického rozvoje města Ústí n/L. 

a Ing. Petrem Lencem,  
ředitelem Palivového kombinátu Ústí s. p.)

Ústí nad Labem k návštěvě úspěšně lákalo lyžaře i cyklisty
vyžití v zimním období (Krušnohorská ma-
gistrála s řadou upravených tras pro nadšence 
běžeckého lyžování, ski areál Zadní Telnice 
nebo sjezdovka v Tisé) a na dokončovanou 
Labskou cyklostezku. Návštěvníky veletrhu 
rovněž zajímaly možnosti ubytování v Ústí 
a jeho okolí, především pak v kempech, které 
jsou u německých turistů velmi oblíbené. 
Na konci ledna 2015 se město Ústí nad 
Labem představí na veletrhu cestovatelů 
v Drážďanech.

Ing. Hana Slawischová,
 oddělení cestovního ruchu magistrátu

Foto archiv města Ústí nad Labem

Foto archiv města Ústí nad Labem

Ústí nad Labem k návštěvě úspěšně lákalo lyžaře i cyk-
listy. Foto archiv města Ústí nad Labem.
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S jakou částkou město hospodaří?
Ročně zhruba s jednou a půl miliardou korun. Na běžný provoz 
z této sumy vydává město asi 1,3 miliardy korun. Může se rozpo-
čet Ústí nad Labem pochlubit přebytkem? Ano. Do roku 2015 se 
převádí 360 milionů korun. Ale volných peněz, s nimiž může na-
kládat, je z toho přibližně 30 milionů. Proč? Zbytek jsou finance 
vázané na investiční akce, které už započaly, ale hradit se budou, až 
skončí, tedy v průběhu příštího roku. 

Kolik peněz město dluží?
V současné chvíli Ústí nad Labem splácí ročně 130 milionů korun. 
Úvěry je zatíženo přibližně na patnáct let. 
U Komerční banky má krátkodobý úvěr revolvingový. Vy ho znáte 
jako kontokorent –  čili účet, s nímž můžete jít do mínusu, a pak 
ho ve stanoveném termínu musíte splatit. Ústí nad Labem používá 
peníze z revolvingového účtu na hrazení akcí, na něž získalo do-
tace, jež však bývají vypláceny po částech anebo až po skončení 
investičních akcí.
Velký úvěr má Ústí nad Labem léta u Evropské investiční banky. 
Tomuto finančnímu ústavu má postupně splatit ještě necelých 900 
milionů korun. 
Město má i dluhy skryté. Například úvěr, který si vypůjčilo na re-
konstrukci Městského stadionu. Splácet ho bude deset let. Jsou 
ovšem i další, které jsou v rozpočtovém provizoriu (po schválení 
zastupitelstvem ho naleznete na webu města) vyčleněny ve sku-
pině č. 2 – dlouhodobé splátky pořízených investic. Sečteno 
a podtrženo, finanční závazky Ústí nad Labem vycházejí přibližně 
na 1,5 miliardu korun. Čili na víc, než je roční rozpočet města.

Co kdyby město prohrálo soud o Mariánský most?
Pokud by Ústí nad Labem neuspělo v soudním řízení, které se 
táhne již sedmnáctým rokem, hrozilo by, že bude muset Hutním 
montážím zaplatit 720 milionů korun. Každým dnem k této částce 
naskakuje úrok 90 000 Kč… Další stání je naplánováno na duben 

2015. S právníkem se ho osobně zúčastní i náměstek primátora 
pro rozpočet, finance a evropské fondy Bc. Martin Mata MBA. 
Udělá maximum, aby prohru odvrátil. Opak by městu hrozil kra-
chem. Pro uklidnění: stanovisko krajského soudu v tuto chvíli 
dává  za pravdu městu a je velká naděje, že Ústí nad Labem spor 
vyhraje.
Kauza stavby Mariánského mostu je nejvážnějším, ale nikoli je-
diným rizikem pro peněženku Ústí nad Labem. Žalobě ve výši 
3 milionů korun čelí MO Ústí nad Labem – Střekov. Další jednání 
povede nové vedení města s Regionální radou ROP Severozápad, 
která Ústí nad Labem vyměřila korekce ve výši 32 milionů korun. 
Korekce, jak víme, jsou pokuty za chyby při čerpání evropských 
peněz na schválené projekty…

Město bude šetřit. Hlavně příští rok
A už začalo: Rada města má komise. Třeba sportovní, kulturní, 
pro prevenci kriminality, sociální… Když dobře pracují, mohou 
být radním dobrými rádci. Jistě budou, přestože radní počet členů 
těchto komisí snížili. Na odměnách členů komisí tak město za rok 
ušetří milion korun. Radní jsou rozhodnuti snížit i počet členů 
v představenstvech a dozorčích radách organizací, které město 
spoluvlastní. Na konto úspor tak přibudou další miliony korun. 
Ano, začíná se od maličkostí, ale těch je spousta: efektivní vyu-
žití služebních automobilů, mobilních telefonů, právních služeb, 
nákupů materiálů. S bankami se jedná o výhodnějších úrokových 
sazbách, hlídají se rozjeté investiční akce, aby jejich zhotovitelé 
neúčtovali „nečekané“ vícepráce… 
Prostě: stav peněženky města to říká jasně - do větších investic se 
Ústí nad Labem bude moci pustit nejdříve v roce 2016. Především 
za pomoci vypsaných výzev pro čerpání evropských peněz pro léta 
2015–2020. Městu nahrává, že na spoluúčast bude vydávat pouze 
deset procent z čerpané sumy. Ale i na těch deset procent musí 
nejprve ušetřit. Půjčovat si na půjčky už nechce.

(připraveno ve spolupráci s Bc. Martinem Matou, MBA,  
náměstkem primátora pro finance, rozpočet a evropské fondy)

Pohled do peněženky našeho města

Mariánský most zdobí Ústí nad Labem 
od roku 1998. Doslova – proměnil se 
v další dominantu města a čtvrtletník 
Structural Engineering International, 
časopis IABSE - Mezinárodní asociace 
pro mosty (sdružuje 3 900 členů ze sto 
zemí) ho v roce 2000 zařadil mezi 10 
nejvýznamnějších mostních a inženýr-
ských staveb světa.
Mariánský most vznikal od roku 1993, 
město za něj zaplatilo přes 750 milionů 
korun (dvakrát více než činil rozpočet). 
Most se tak stal  nejdražší dopravní stav-
bou, kterou v Česku financovalo město. 
Hutní montáže, které most stavěly, žáda-
jí po Ústí nad Labem od prosince 1998 
proplacení víceprací. Původní požada-
vek zněl na 184 milionů korun…

Foto archiv města Ústí nad Labem

INVENTURA:
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velkého nevejde, takže tam jezdí pouze malé 
nakladače. Převládá ruční práce – sbíječky 
a kladiva. Spousta věcí šla dolu palicemi. 
Vykázali jste první vícepráce. Stavbu mů-
žou zdražit o milion.  Proč?
Na ochozu bazénů – jak velkého padesá-
timetrového, tak malého dětského - nebyl 
vyřešen svod odpadových vod. Vlastní ba-
zén je vyprojektovaný čtyřicet centimetrů 
nad podlahou, aby do něj nestékala voda při 
čištění okolí a aby se usnadnil vstup do vody 
handicapovaným. Ovšem když se bude 
ochoz bazénu, který má šířku kolem pěti 
metrů čistit, tak voda musí někam odtékat. 
Projektant na to pozapomněl. Svod povede 
podél dlouhých stran bazénů, špinavá voda 
odteče do speciální jímky a bude se využívat 
k vytápění areálu tepelnými čerpadly.
A co vlhkost - může rekonstrukci zkompli-
kovat?
Věřme, že ne. Na spodní vodu jsme narazi-
li, když jsme vybourali podlahy v prostoru 
bývalé strojovny vzduchotechniky. A v mís-
tech, kde byla sauna žen, je vlhkost. Na všech 
těchto místech máme připraveny izolace.

Otázky pro Ing. Evou Šartnerovou, 
vedoucí odboru rozvoje města 
magistrátu Ústí nad Labem:
Vykoupeme se v létě ve venkovním bazénu 
na Klíši?
Rekonstrukce kryté haly by měla být do-

Rekonstrukce kryté plavecké haly má stát 
až 265 milionů korun. Město by ze svého 
mělo uhradit necelou polovinu. Zbytek 
chce získat z Regionálního operačního 
programu Severozápad. Podmínkou je, 
že stavba bude hotová a zkolaudovaná 
na podzim 2015. Co ale bude s venkov-
ním bazénem a celým areálem?

Otázky pro stavbyvedoucího 
Ing. Radka Zemana, šéfa rekonstrukce 
Plavecké haly na Klíši:
Kdy jste začali?
Stavba byla zahájena 17. září letošního roku.
Kolik tu pracuje lidí?
Momentálně kolem šedesáti, jejich počet ale 
bude narůstat. Pracovní dobu máme od sed-
mi ráno, končíme v sedmnáct hodin.
Kolik kubíků vybourané suti jste už odvezli? 
Na skládku jsme už odvezli sedm a půl ti-
síce tun materiálu jak cihelního, tak i beto-
nového.
Plaveckou halu postavíte vlastně znova…
V podstatě ano.
Zaskočilo Vás něco?
Zaskočila nás skladba podlah, s nimi máme 
problémy. Překvapují nás věci nezakreslené 
do projektu. Objevili jsme izolace a pod-
lahové topení, o kterých nikdo nevěděl. To 
vše jsme museli vybourat. Problémem je, 
že do zadních partií plavecké haly se těžko 
dostávají mechanismy. Ani dovnitř se nic 

Dne 19. listopadu, přesně v den, kdy 
na dálnici D8 začalo odstraňování loni 
sesunuté masy hlíny a kamení, se u pri-
mátora Ústí nad Labem Ing. Josefa Zik-
munda sešli František Zuckerstein, ve-
doucí stavby dálnice, a Ing. Milan Dian, 
starosta Lovosic. 

Dohodli se, že společně s dalšími obcemi, 
v nichž nedostavěná dálnice citelně kom-
plikuje dopravu a negativně poznamenává 
život obyvatel, budou důrazně apelovat 
na příslušné instituce, aby dálnice D8 byla 

Ostře sledovaná stavba: Plavecká hala na Klíši

Plavecká hala 30. června: zavírá se. Plavecká hala 4. prosince: zbouráno. Obě foto: archiv Ústí nad Labem.

Nedokončená dálnice D8 a kamiony: 
co oživit systém RoLa?  

František Zuckerstein vysvětluje primátorovi Ústí nad 
Labem a starostovi Lovosic postup prací na dálnici D8. 
Foto: archiv města Ústí nad Labem.

skutečně dokončena ve slibovaném termí-
nu. Tím by podle posledních ujištění měl 
být rok 2016. 
Úklid masy hlíny na dálnici D8 by měl být 
hotov v dubnu příštího roku a podle infor-
mací Františka Zuckersteina by to nemělo 
zkomplikovat ani odvolání, které opět po-
dal spolek Děti Země. V tomto případě se 
ekologům z Brna nelíbí, že sanaci sesuvu 
provádí firma Eurovia bez veřejného výbě-
rového řízení. 
Starosta Lovosic Ing. Milan Dian zmínil, 
zda by nebylo možno na čas oživit systém 

RoLa, kdy se kamiony nakládají na speci-
ální vagóny a část trasy překonávají po že-
leznici.  

Ing. Radek Zeman má všechno na povel. Foto: archiv 
Ústí nad Labem.

končena do konce srpna-září příštího roku. 
Dokud nebude plavecká hala zkolaudována, 
stále to bude staveniště. Takže ne, na Klíši se 
v létě nevykoupete. 
Ústí nad Labem zbyl jediný venkovní plavec-
ký areál v Brné. I proto se začínáte přiklánět 
k názoru, že namísto shánění velké investice 
na krytý aquapark by bylo lepší nalézt men-
ší finance na rekonstrukci venkovního kou-
paliště na Klíši?
Ano, tuto myšlenku jsem přednesla na listo-
padové radě města. Vycházela jsem ze svých 
pracovních postřehů a zkušeností, které sbí-
rám při pravidelných týdenních kontrolách 
stavby. Můj názor je takový: bylo velmi dob-
ře, že se město pustilo do rekonstrukce kry-
té plavecké haly, protože vybudovat nový 
aquapark na starých rozvodech plavecké 
haly by byl nesmyl a pochybení. Bude ale 
samozřejmě záležet, jak nakonec rozhodne 
město.
Jaké další výhody by rekonstrukce venkovní-
ho plaveckého areálu na Klíši měla?
Byla by jednodušší na projektovou doku-
mentaci a projednání, protože na aquapark 
je třeba územní rozhodnutí a stavební povo-
lení, což si rovněž vyžádá finance. Zabývat se 
venkovním areálem na Klíši jako takovým 
bude nezbytné, protože v letním bazénu jsou 
už dnes viditelné trhliny.
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Oživení Střekovského nábřeží schvá-
lilo Ústí nad Labem, vedené primáto-
rem Mandíkem. Noví radní z hnutí ANO 
a PRO!Ústí tento projekt v listopadu poza-
stavili. Střekovská radnice s nimi souhlasí. 

Střekovský starosta Ing. Miroslav Štráchal 
a místostarosta Ing. arch. Jiří Němeček roz-
balují dlouhou roli papíru s projektem a uka-
zují, proč tuto investici za bezmála třináct 
milionů korun do svého obvodu raději ožele-
li. Ano, Střekovské nábřeží revitalizaci potře-
buje. Nikoli ale v navržené podobě, do jejíž 
realizace se už stavbaři chtěli pustit. Roman-
tické posezení na břehu řeky, z něhož by bylo 
možné pozorovat ptáky či vlnky, se například 
zvrhlo ve vybudování tří docela mohutných 
tribun, z jakých milovníci vodních sportů 
obvykle fandí veslařským závodům. Oproti 
tomu revitalizace nábřeží rezignovala na po-
třebu rozšíření stále oblíbenější cyklostezky 
tak, aby se po ní dalo procházet mimo projíž-
dějící cyklisty. Nevítanou novinkou by bylo, 
že by se z protějšího chodníku nedalo na ná-

břeží vůbec přejít. Anebo: přibyly by betono-
vé ohrádky, jejichž účel je nejasný a nebyl by 
to na nábřeží nový beton zdaleka jediný…
Vedení střekovské radnice proto chce, aby 
oživení nábřeží nejprve předcházela úvaha 
o případných dalších protipovodňových 
opatřeních v oblasti dolního Střekova. Rov-

něž považuje za samozřejmost otázat se 
veřejnosti, jaké nábřeží by si představovala 
ona. Až tyto informace získá, podpoří Měst-
ský obvod Střekov vypsání architektonicko-
krajinářské soutěže. Ta by měla řešit daleko 
větší úsek nábřeží – od zdymadel až po Ma-
riánský most. 

Už jste zkusili workout? Co to je? Cviče-
ní v přírodě, využívající váhy vlastního 
těla. První hřiště tohoto typu v Ústí nad 
Labem se chystá zřídit radnice Severní 
Terasy. Už příští rok.

Vyrůst má ve Stříbrníkách, bude veřejně 
přístupné a pod dohledem bezpečnostní 
kamery. Radnice nejprve pořídí základní 
vybavení, pokud se však nová sportovní 
disciplína jménem workout stane populár-
ní, počítá s dalším rozšířením hřiště. Rad-
ní Severní Terasy by rádi investovali rov-
něž do dvou dětských hřišť. Bezpečných 

Střekov: Tribuny pro vodní sporty na nábřeží?  
Omyl. Ne jediný

Severní Terasa plánuje nová hřiště 
a parkoviště

Novinky na radnici
•	 Městský obvod Střekov získal další 

tři strážníky. Denní hlídka městských 
policistů je nyní pětičlenná. 

•	Městský obvod bude mít svůj „Stře-
kov-point“. Veřejně prospěšní pra-
covníci v přízemí radnice upravili 
místnost, kam budou moci občané 
osobně přijít, zatelefonovat, poslat 
e-mail a přítomné službě položit otáz-
ku anebo přednést svůj nápad. Nové 
informační centrum bude obyvatelům 
Střekova poskytovat rady v úředních 
hodinách.

Místostarosta Ing. arch. Němeček (vlevo) a starosta Ing. Štráchal nad pozastaveným projektem. Foto: archiv 
města Ústí nad Labem.

 Informační středisko se připravuje. Foto: archiv 
města Ústí nad Labem.

Blahopřání a poděkování
•	 Pavel Dufek navlékl slavnostní řetěz 

starosty Severní Terasy již dvakrát. 
S místostarostkou Renatou Zrníkovou 
nejprve pogratulovali ke zlaté svatbě 
manželům Marii a Ladislavovi Pav-
lovským. Poté navštívili Pečovatelský 
dům v Doběticích, kde předali kytici 
orchidejí a dárkový koš paní Marii Ša-
fratové k jejím 101 narozeninám.

•	 Poděkování posílají dětem z Dětské-
ho domova na Severní Terase a pě-
veckému sboru studentů Gymnázia 
Dr. Šmejkala – a to za přednes koled 
při slavnostním rozsvícení vánočního 
stromu Severní Terasy.

a lákavých zároveň – hrací prvky, jimiž je 
osadí, budou vybírat z témat sympatických 
nejmenším. Pokud vše dobře dopadne, děti 
na Terase si budou hrát třeba v námořním 
korábu anebo v kosmické lodi…
Radnice určitě potěší i dospělé obyvatele 
Severní Terasy. Je totiž rozhodnuta po-
stavit každý rok jedno parkoviště. Prv-
ní – o kapacitě stovky parkovacích míst 
- by mělo vniknout naproti úřadu tohoto 
městského obvodu. Bylo by veřejné, tedy 
nezpoplatněné, schází mu pouze staveb-
ní povolení, takže by mohlo spatřit světlo 
světa již příští rok. Záleží pouze na tom, 
zda na tu to investici najde obvod dostatek 
financí. 
V průběhu příštího roku bude radnice 
na Severní Terase připravovat kompletní 
dokumentaci na další dvě parkoviště – jed-
no je situováno do Poláčkovy ulice, druhé 
do ulice Šrámkovy. V Doběticích by díky 
nim postupně přibylo přes dvě stě nových 
parkovacích míst.
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V Ústí nad Labem je 21 domů určených 
k demolici. Dalších 22 jich čeká na po-
souzení statiků. Rizikové budovy se na-
cházejí v Neštěmicích, v Krásném Břez-
ně, na Severní Terase a v Předlicích. 

Právě do Předlic se vydal starosta měst-
ského obvodu Ústí nad Labem – město 
Ing. Kamil Hýbner na inspekční cestu. Po-
zval na ni i primátora Ing. Josefa Zikmun-
da a novináře.

Pane starosto, stávají se pro vás Předlice 
prioritou?
Ano. Je velmi důležité začít problémy 
v Předlicích řešit. Jestliže existuje možnost 
získat finance, ať už z evropských nebo 
tuzemských fondů, na proměnu sociálně 
vyloučené lokality, tak kam jinam by tyto 
peníze měly jít než do Předlic.

Přibývá tu skládek a domů či garáží, ohro-
žujících okolí. Kolik stojí jedna demolice?
V Předlicích je například na třicet garáží, 
které by bylo potřeba odstranit. Demolice 
jedné garáže údajně přijde na šedesát tisíc 
korun. Jinak částka, kterou by stálo zbou-
rání domů, určených v celém Ústí nad 
Labem k demolici, se pohybuje kolem 25 
milionů korun. Připočteme-li případné 
další demolice - bývalého hotelu Máj, uli-
ce Na Nivách v Předlicích - pak se hovoří 
o celkových nákladech až ve výši 200 mi-
lionů korun.

Majitelé některých zchátralých domů 
s úřady nekomunikují. Co podniknete?
Nesmíříme se s tím. Jsem si vědom, že 
bude potřeba hodně trpělivosti. V kraj-
ních případech zvážíme možnost obrátit se 
na soud a na základě soudního rozhodnutí 
navázat spolupráci s Policií ČR, aby přísluš-
né osoby vypátrala. A obecně: pokud by se 
v dohledné době nepodařilo najít uspoko-

Přestanou být Předlice ostudou města?

Z archivu:
Web města Ústí nad Labem 19. 5. 2006:
Velká černá skládka v ulici Boženy Němcové v Předlicích bude v nejbližší době městem 
odstraněna. Rozhodl o tom dnes přímo na místě primátor města Petr Gandalovič.
„Je to velký hygienický problém, který je zapotřebí urychleně řešit. Městská policie zde 
také zvýší dohled nad veřejným pořádkem“, říká Gandalovič.
Primátor rovněž požádal státní stavební dohled o rychlé jednání ve věci polozbořené-
ho domu v téže ulici, ze kterého zbyly jen obvodové zdi. Město bude hledat majitele 
a ten by měl nemovitost kvůli bezpečnosti rychle zabezpečit. Pokud to neudělá, může 
dostat pokutu a celá věc by mohla nakonec skončit rozhodnutím o demolici.

jivé řešení, jak v Předlicích postupovat, bu-
deme apelovat na vládu a změnu legislativy 
tak, aby se existující překážky odblokovaly 
a my mohli devastaci Předlic zastavit.

Je proměna Předlic prioritou nejen obvo-
du, ale i statutárního města? 

Ano. Všechny dotace, které se podaří 
získat a nasměrovat do Předlic, musí jít 
přes magistrát. Jednotlivé kroky proto 
podnikáme v kontaktu a v souladu s pri-
mátorem, včetně například chystaného 
jednání s Ministerstvem práce a sociál-
ních věcí ČR. 

Předlická realita roku 2014. Starousedlíci pamatují a opět chtějí přívětivé Předlice. Foto: archiv města Ústí nad Labem.

Starosta Ing. Kamil Hýbner a primátor Ing. Josef Zikmund líčí novinářům, jaké kroky v Předlicích podniknou.
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Sport. Dětí a mládeže. Rekreační. Výkon-
nostní. Vrcholový. Kolik peněz a jakou for-
mou dává město Ústí nad Labem do spor-
tu a sportovních zařízení? Dost? Málo? 
Ptáme se, co si o tom myslí politická opo-
zice. Tedy zastupitelé ČSSD, KSČM, ODS, 
UFO a TOP 09 statutárního města Ústí nad 
Labem. 

1. Je stávající finanční podpora sportování 
dětí a mládeže prostřednictvím rozdáva-
ných poukázek ideální, anebo byste zvolili 
jinou metodu? 
ČSSD: Podpora celoročního sportování dětí 
a mládeže by měla být pro město i nadále 
prioritou. V minulosti se dotace sportovním 
klubům přidělovala podle toho, kolik vyká-
zali jejich funkcionáři členů. Použití šeků vý-
razně omezilo riziko tzv. černých duší. Hlav-
ním přínosem je ale to, že o výši dotace pro 
jednotlivé oddíly nerozhodují politici a bafu-
ňáři, ale rodiče s dětmi: šeky odevzdají tomu 
oddílu, kde se o děti dobře starají. Rodiče mo-
hou navíc využití peněz v oddílech a klubech  
mnohem lépe kontrolovat. A pokud obálku 
s šeky přinesou domů děti, které celoročně 
nesportují, může být příspěvek města výzvou 
k tomu, aby se do nějakého oddílu přihlásily 
a sportu se začaly věnovat.
KSČM: Poukázky nejsou ústeckou specia-
litou, v Teplicích je používají již delší dobu. 
Byly zavedeny s cílem zprůhlednit dotační 
činnost města. Určitě jsou průhlednější než 
licitace jednotlivých sportovních oddílů, kte-
ré žádaly o podporu v navržené výši a málo-
kdy v této výši podporu dostaly. Podle našeho 
názoru je to forma dobrá, protože podpora se 
dostane i na ty nejmenší oddíly. Samozřejmě, 
může někde existovat něco lepšího, diskutuj-
me o tom. A zeptejme se i těch, pro které je 
tato podpora určena, tedy samotných spor-
tovců.
ODS: Systém podpory sportování dětí a mlá-
deže prostřednictvím rozdávaných poukázek 
se podle našeho názoru neosvědčil a domní-
váme se, že lepším řešením je přímá podpora 
sportovních klubů. 
UFO: Je nutno tento systém v co nejkratší 
době zrušit. Rozdávání poukázek je z našeho 
pohledu špatný způsob podpory mládežnic-
kého sportu a je zmatečný pro rodiče i kluby. 
Sportovní kluby, tělovýchovné jednoty atd., 
mají ve svých sportovních svazech zaregis-
trované děti, včetně potvrzených soupisek 
pro daný sportovní rok, takže tedy prokaza-
telný počet sportujících dětí. Dále pak pro-
kazatelné platby ročních příspěvků ve svém 
klubu, tělovýchovné jednotě atd. Město jen 
určí částku na dítě a peníze pošle rovnou 
klubům. Kdo jednou „zašvindluje“, již nikdy 
dotaci nedostane.
TOP 09: Zvolili bychom určitě jinou metodu. 
Tato „poukázková“ forma administrativně 

Slovo má opozice
a vodní sporty, lyžování, atletika atd.). Město 
musí navíc pomáhat vyhledávat donátory pro 
sport a dohlédnout, aby finanční prostředky 
věnované na sport nebyly odčerpávány růz-
nými akcemi, jako se stávalo v minulosti. 
Bohužel značná část financí na sport plyne 
z poplatků za hazard.
ODS: I nadále podporujeme preferenci čtyř 
zmíněných sportů.
UFO: Město by mělo podporovat sportovní 
kluby a mládež stejně tak jako kulturu a dal-
ší oblasti. Je ale potřeba vypracovat novou 
a transparentní koncepci podpory sportů. 
K tomu samozřejmě patří i podpora divácky 
a mediálně atraktivních sportů. Jen je nutno 
doplnit tuto starou koncepci zpracovanou 
panem Kubcem o nové rozvíjející se sporty.
TOP 09: Ano, je to správné. Slovo prefero-
vané bychom nahradili výrazem „divácky 
atraktivní“. Město může spojit svoji propa-
gaci pouze s některými sporty. Je to napro-
sto běžné i v jiných srovnatelných městech. 
Na základě tradice, návštěvnosti, zázemí atd. 
město již dříve zvolilo právě tyto čtyři sporty. 
Jedná se nejen o sport dospělých, ale i dětí 
a mládeže v tzv. tréninkových centrech.  Po-
kud chceme mít v Ústí n/L sport na nejvyš-
ší úrovni, musíme nabídnout profesionální 
zázemí včetně trenérů a přípravy dle licencí 
národních sportovních svazů. Je rozdíl, a to 
i v nákladech, pokud dítě dělá sport jako vol-
nočasovou aktivitu a účastní se pouze závo-
dů v okrese, nebo když trénuje dvoufázově, 
jezdí po celé ČR a Evropě. Pokud by město 
tyto sporty nepodporovalo, tak zaniknou. 
Žádný z rodičů by nemohl hradit několik ti-
síc korun měsíčně.

3. Mají se o údržbu zrekonstruovaného 
Městského stadionu starat Městské služby, 
anebo byste uvažovali o pronájmu Městské-
ho stadionu? Za jakých podmínek?
ČSSD: Město již jednou pronájem stadionu 
nabízelo a nikdo se nepřihlásil. Není to proto 
zřejmě reálné.
KSČM: Městský stadion poskytuje zázemí 
několika sportovním klubům a slouží i pro 
školní tělovýchovu. Největším uživatelem je 
fotbalový klub FK Ústí nad Labem, který je 
majoritně vlastněn městem. Městské služby 
jsou organizací, která se o sportoviště stará, 
a proto není důvod hledat jinou formu spra-

velmi zatěžuje základní školy, které zajišťu-
jí distribuci. Zatěžuje i trenéry a činovníky 
sportovních klubů a jednot, kteří často pra-
cují zdarma ve svém volném času pro sport. 
V reálu dostanou kluby ty samé prostředky 
jako před „poukázkovou metodou“. Je to stále 
dotace na dítě s bydlištěm v Ústí, které aktiv-
ně sportuje. Dřív stačil soupis za klub a po-
tvrzení registrace. Chce-li město prezentovat 
svoji finanční podporu sportu, jsou efektiv-
nější formy. Město, pokud podporuje sport, 
bez ohledu, zda se jedná o „velké“ či „malé“ 
sporty, musí tvrdě vyžadovat protihodnotu 
– propagaci a prezentaci města Ústí nad La-
bem. To zatím neplatí.

2. Je správné, aby nejvíce peněz z městského 
rozpočtu na sport plynulo do tzv. prefero-
vaných sportů, za které byly městem Ústí 
nad Labem zvoleny fotbal, hokej, basketbal, 
volejbal? 
ČSSD: Systém podpory tzv. divácky atraktiv-
ních sportů vznikl již před mnoha lety. Zvo-
leny byly olympijské sporty, jejichž A týmy 
působí dlouhodobě v první nebo druhé nej-
vyšší soutěži a které mají ve městě nejvyšší 
návštěvnost diváků. Bylo by jistě dobré, kdyby 
si na sebe dokázaly vydělat, ale sponzoři v na-
šem městě prakticky nejsou a nízké vstupné 
jejich rozpočet nenaplní. Podstatné je, že 
polovina dotace tzv. preferovaným sportům 
musí být použita pro jejich dětské a mládež-
nické oddíly a výchovu vlastního dorostu.
KSČM: Město dotuje sport v rámci svých 
finančních možností. Bohužel v Ústí a okolí 
není dostatek velkých prosperujících firem, 
které by mohly sport finančně podporovat. 
Město proto musí být velmi významným do-
nátorem i do budoucna, a to nejen podporou 
dětských a mládežnických klubů, ale bohužel 
i dospělých. Výběr uvedených sportů nebyl 
náhodný. Jde o sportovní zástupce v nejvyš-
ších celostátních soutěžích, tedy zjednoduše-
ně, v první nebo druhé lize. Dalším kritéri-
em je široká dětská a mládežnická základna. 
Bude potřeba rozšířit preference o další ligo-
vé účastníky z oblasti menších sportů (hokej-
bal, box, florbal, americký fotbal, plavecké Dokončení na str. 8
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vování. Pokus minulého vedení o pronájem 
byl motivován jinými pohnutkami (daňová 
úleva). Je ovšem možné pronajímat stadion 
různým organizacím (podnikové turnaje, 
koncerty hudebních skupin, utkání národ-
ních družstev apod.).
ODS: Podle našeho názoru by se údržba 
sportovišť v majetku města měla svěřit spor-
tovním oddílům. Město by i nadále přispíva-
lo na provoz těchto sportovišť (ve stejné výši 
jako doposud, prostřednictvím Městských 
služeb). 
UFO: Proč se ptáte jen na Městský stadion? 
Je potřeba řešit koncepčně jako celek. My za-
stáváme názor na ukončení tohoto „drbání se 
za uchem a netransparentnosti“. Sportoviště 
je potřeba dát do správy sportovním klubům 
a zrušit Městské služby. Jsme přesvědčeni, že 
přímé řízení sportovišť mezi městem a jed-
notlivými kluby přinese efektivní provoz, 
včetně úspor pro město a vysoké motivace 
klubů o vytvoření optimálních podmínek pro 
sportovce, ale i diváky. Svůj návrh v pravý čas 
předneseme.  
TOP 09: Tato otázka má mnoho odpovědí. 
Jistě to je na finanční analýzu. Pokud je scho-
pen jiný subjekt dělat levněji a efektivněji 
údržbu a správu stadionu, nechť ji dělá. I zde 
by měla fungovat soutěž. Hlavním kritériem 
musí být maximální využití stavby postavené 
z veřejných prostředků a ekonomika provozu. 
Pokud nyní navštívíme webové stránky Měst-
ských služeb, nedozvíme se o stadionech, je-
jich potenciálu pro komerční využití, nájmu 
pro sportovní soutěže v podstatě nic. Nedo-
zvíme se nic ani o kalendáři akcí. Je to velmi 
neprofesionální a amatérské, byť je za tímto 
účelem zaměstnáno několik osob. Pronájem 
si umíme představit při zakotvení jasných 
podmínek tak, aby bylo zajištěno i využití ve-
řejností a jinými subjekty. 

4. Jste pro, aby statutární město Ústí nad 
Labem bylo minoritním akcionářem FK 
Ústí (anebo HC Ústí nad Labem)? V čem 
spatřujete klady a zápory? 
ČSSD: Město by se mělo přednostně starat 
o budování a údržbu sportovišť a další po-
třebné infrastruktury. Nemělo by být akcio-
nářem žádných sportovních klubů.

KSČM: Město v podstatě vlastní fotbalový 
klub FK Ústí nad Labem (80 %). Má zástup-
ce v orgánech společnosti a může ovlivňovat 
veškeré aktivity klubu. Pokud se podaří tuto 
úlohu plnit, bude v Ústí do dvou let nejvyšší 
fotbalová liga. Problém je ovšem v tom, že 
rozpočet, s jakým se hraje nyní, je velmi pod-
dimenzován a podle toho také vypadá mo-
mentální umístění v tabulce  České národní 
ligy. Pokud jde o hokej, je třeba jednat s ve-
dením klubu. Ústecký hokej byl v tomto roce 
na odpis, má velké problémy s financováním 
nejen kádru hráčů, ale i nákladné výstroje 
a výzbroje, provozních a cestovních nákladů. 
Vstup města do klubu by měl být přínosem 
a určitou zárukou stability. Ostatně město 
už bylo minoritním akcionářem v bývalé 
akciovce, která nedopadla dobře a současná 
společnost s ručením omezeným určitě uvítá 
jakýkoliv projev zájmu o vstup města do klu-
bu. Vyřešil by se  i stav, kdy město pronají-
má za úplatu zimní stadion klubu a na druhé 
straně přispívá na provoz. Situace je stejná 
jako u fotbalu. 
ODS: Ano – z důvodů možnosti zablokování 
nevratných rozhodnutí (prodej soutěže).
UFO: Město Ústí nad Labem by mělo mít kon-
trolu nad finančními prostředky, které dává 
do sportu. Mělo by mít možnost rozhodovat, 
jak budou tyto prostředky využity. V přípa-
dech těchto dvou klubů asi jako minoritní ak-
cionář, aby nemohlo dojít k převodu soutěže 
do jiného města, jak se to někdy stává. 
TOP 09: Bohužel, město je špatným akcio-
nářem. Hokej městu zkrachoval pod rukama 
a je za ním dluh kolem 40 milionů korun. 
Ústecký fotbal je majoritně vlastněn měs-
tem, ale žádná zásadní výhoda, partnerství, 
noví sponzoři atd., mu z toho neplynou. Ba 
naopak. Město se chová k fotbalu velmi ma-
cešsky. Sice mu dalo dotaci, na druhou stra-
nu zvedlo velmi razantně nájem na novém 
stadionu, takže se potácí v bludném kruhu 
a na pokraji krachu. Není možné požado-
vat první ligu a nesnažit se klubu vytvořit 
odpovídající podmínky a zázemí. Kdejaká 
vesnice se chová koncepčněji a odpovědně-
ji. Do sportu jde paradoxně mnohem méně 
prostředků než do kultury. Byť má sport větší 
návštěvnost a hlavně je do něj v „aktivní ro-
vině“ zapojeno daleko více dětí a mládeže než 
do kulturních aktivit. To je škoda. Musí zde 
být jistá rovnováha. 

VZKAZ DO ROKU 2015
Opozice nejen o sportu: na co by se měs-
to mělo zaměřit především?

ČSSD: Vedení města by se mělo inten-
zivně věnovat zejména dokončení investic 
z evropských dotací: rekonstrukci Plavecké 
haly na Klíši, projektů spojeným s náku-
pem nových trolejbusů a zprovoznění Za-
nádraží. Jakákoliv chyba může být potres-
tána stamilionovými sankcemi. Mělo by 
pokračovat v dobrém hospodaření a splá-
cení úvěrů. A ušetřené peníze by mělo stej-
ně jako v posledních dvou letech věnovat 
přednostně do rekonstrukce škol, školek 
a komunikací.

KSČM: Prioritou je vybudovat špičkový 
tým odborníků, kteří dokážou pracovat 
s dotacemi, tedy tým, který bude schopen 
zajistit přípravu a realizaci projektů EU 
pro nové programové období 2015–2020 
a bezchybně dokončí stávající programové 
období. Nejdůležitější úkoly: využití za-
nádražního prostoru, dokončení a řádné 
vyúčtování investičních dotací z ROP – 
trolejbusy, zastávky, rekonstrukce plavecké 
haly, integrovaný dopravní systém. A také 
financování Severočeského divadla na rok 
2015 a na další léta.
UFO: Asi ne město, ale vítězné strany 
a hnutí. Neměly by zapomenout na dodrže-
ní svých volebních programů, aby se plnilo 
to, co se lidem z města při volbách slíbilo. 
My budeme náš program a jeho body pro-
sazovat všemi dostupnými prostředky. 
TOP 09: Na transparentní politiku a efek-
tivitu. Ve správě města, ale zejména v jeho 
příspěvkových organizacích a obchodních 
společnostech se z roku na rok kopírují sta-
ré postupy včetně všech nešvarů. Je nutná 
zásadní změna struktury, jasné nastave-
ní kritérií a odpovědností. Máme téměř 
nejdražší výkon státní správy přepočteno 
na obyvatele v porovnání s ostatními kraj-
skými městy. Zamrzli jsme v devadesátých 
letech, bez jakékoliv progrese a tlaku na vý-
kon a změny ve střednědobém horizontu.
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