MĚSTSKÉ NOVINY
Informační list pro občany města Ústí nad Labem

S královnou a králem
Majálesu přejeme
příjemné jaro!

č. 78 | květen 2015

Vážení čtenáři,

nevládní organizace podílející se na projektu Rekonstrukce státu prosazují zákon
o registru smluv. Ten by zajistil, že smlouvy uzavřené státem, kraji, obcemi a dalšími subjekty, které hospodaří s veřejnými
prostředky, budou povinně zveřejněné
v centrálním registru smluv na internetu. Smlouvy by byly na očích a pod kontrolou nás všech; nezveřejněné smlouvy by
byly neplatné. Je to tak elegantně jednoduché a účinné, že se návrhu přezdívá
Nejkrásnější zákon.
Země s nízkou důvěrou v politiky
a úředníky a s vysokým indexem vnímání
korupce by si jistě takový zákon zasloužila.
Na Slovensku už platí čtyři roky a podle
dřívější slovenské premiérky Ivety Radičové
ušetřil zemi desítky procent na výdajích.
V Česku se zákon projednává už téměř tři
roky a stále se najde dost lidí, kteří hledají,
jak jeho zavedení zkomplikovat.
V Ústí nad Labem si schválení zákona přejeme. Rozhodli jsme se ale nečekat. Od letošního roku jsme začali smlouvy města aktivně zveřejňovat. Za uplynulé čtyři měsíce
už v registru najdete přes 160 ústeckých
smluv. Podobně aktivních samospráv je
víc, včetně například Libereckého kraje.
Naše úsilí je vedeno snahou otevřít město
občanskému dohledu a zprůhlednit fungování magistrátu. Zveřejňujeme i další důležité informace, například zápisy z rady
města, včetně záznamu o hlasování.
Jinými slovy, dáváme občanům do rukou
kontrolní nástroje. Nechceme, aby politika byla v husté mlze spekulací a dohadů.
Chceme, abychom si mohli důvěřovat. Aby
se nám všem v Ústí nad Labem volněji dýchalo.

David Daduč

Přečtěte si:
Máme mapu.
S ní se na Miladě neztratíte
Neštěmice a Střekov:
Poplujeme spolu
Bazén v Brné svítí novotou
Pohled z Erbenovy vyhlídky
i na webu
Univerzita zve do botanického parku
Sluší Vám to na kole? Soutěžte!
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ČTENÁŘI SE PTAJÍ
Rád bych se dozvěděl, čím se provinili
občané Ústí nad Labem, že toto krajské
město nemá autobusové nádraží?
Bohuslav Šuma, Ústí nad Labem
Autobusové nádraží nebylo ve vlastnictví města a město nemohlo rozhodnout
o jeho využití. V současné době
město jedná s Českými dráhami, a.s.,
o možnosti vytvoření terminálu v prostoru mezi západním a hlavním nádražím.
Ing. Josef Zikmund, primátor
Proč se při opravě (anebo „záplatování“) silnic postupuje nelogicky?
Názorným příkladem může být ulice
Okružní: nejprve zde probíhalo frézování
a lepení záplat. Po čtrnácti dnech došlo
k rozkopání kusu ulice. A nastaly další
problémy v dopravě. Nejde to vyřešit
najednou?
Jan Svatoň, Ústí nad Labem
Práce jsou koordinovány se správcem
technologických zařízení umístěných
ve vozovce (kanalizační poklopy SčVK)
tak, aby nedošlo k úplnému uzavření komunikace. Práce na sebe navazovaly.
Ing. Dalibor Dařílek,
vedoucí odboru dopravy a majetku
Magistrátu Ústí nad Labem
Pro držitele Zlaté plakety Dr. Janského (získávají ji bezpříspěvkoví dárci
krve za čtyřicet odběrů) byla v Ústí nad
Labem MHD zdarma. V minulosti bylo
toto gesto z úsporných důvodů zrušeno.
Nebylo by vhodné se k tomu vrátit a motivovat další lidi k dobrovolnému dárcovství krve?
Jan Svatoň, Ústí nad Labem

V úvodu si dovoluji poznamenat, že
já osobně si velice vážím těch, kteří
bezplatně darují krev. Přesto však
zastávám názor, že odměna formou
bezplatné přepravy za tuto velice
potřebnou a celospolečensky záslužnou
činnost by měla být pro všechny
držitele Zlaté plakety prof. MUDr. Jana
Janského na území České republiky
stejná. Aktuálně není poskytnutí
zvýhodněné přepravy pro držitele
zlaté plakety v rámci provozovatelů
městské hromadné dopravy plošně
rozšířeným celorepublikovým bonusem.
Z celkového počtu 19 dopravních
podniků je poskytována jen 5 subjekty,
a to na omezenou škálu časového
jízdného.
Bezplatná přeprava v městské hromadné
dopravě pro držitele Zlaté plakety
prof. MUDr. Jana Janského byla na základě rozhodnutí Rady města Ústí nad
Labem zrušena k 1. 2. 2007. Důvodem
byly následující skutečnosti:
–
v několika případech bylo zjištěno
zneužití průkazů držitele této plakety, protože neobsahovaly a ani v současnosti neobsahují žádné ochranné
prvky proti padělání, tudíž jsou lehce
zneužitelné,
– existuje několik platných vzorů těchto
průkazů, bohužel nejsou k dispozici
pro následné ověření platnosti,
– byl zrušen oblastní spolek Červeného
kříže v Ústí nad Labem s tím, že část
povinností převzal oblastní spolek
Litoměřice a celou problematiku zastřešuje krajský spolek v Teplicích,
–
z tohoto důvodu nejsou k dispozici
úplné a relevantní seznamy držitelů zlaté plakety, podle kterých by mohla být

provedena kontrola, kolik držitelů plakety by jízdní výhody využívalo.
Ing. Radek Chobot, ředitel DPMUL
Pracuji na Mírovém náměstí, mluvím
s občany a slyším, co je zde trápí. Například jsou zde umístěny veliké nevzhledné květináče a v nich jakýsi sluncem spálený plevel. Lidé náměstím jen
proběhnou, je tu mrtvo, nemají důvod,
aby se zde zdržovali. Nestálo by za to vypsat na vzhled Mírového náměstí soutěž?
A k tomu se pokusit oživit Mírové náměstí kulturními vystoupeními? Umělců
by se určitě našlo dost.
Pavel Dítě, Ústí nad Labem
Souhlasím s tím, že Mírové náměstí musíme oživit. Mám dohodnutou schůzku
s děkanem Fakulty umění a designu UJEP,
se kterým budeme řešit možnost zapojení FUD a vytvoření návrhu studenty.
Problém uschlých květin bude řešit starosta MO Ústí nad Labem – město.
Ing. Josef Zikmund, primátor
A ještě jedna věc: Mírové náměstí se
uklízí denně, ale když vyjedeme směrem na Neštěmice, spatříme podél silnice
spoustu odpadků. První hned pod nájezdem na Mariánský most.
Pavel Dítě, Ústí nad Labem
Jedná se o silnici č. I/62, která je
ve vlastnictví ŘSD. Město uklidí
přilehlé prostory a požádá Ředitelství
silnic a dálnic o větší frekvenci úklidu
komunikace.
Ing. Dalibor Dařílek,
vedoucí odboru dopravy a majetku
Magistrátu Ústí nad Labem

Městské noviny se těší na další dotazy a náměty čtenářů.
Pište na adresu Městské noviny, Velká Hradební 2336/8, 40001 Ústí nad Labem anebo na e-mail: mestskenoviny@mag-ul.cz
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NOVINKY

Jana Dvořáková z Dopravního podniku města Ústí nad Labem představuje

Novinka v Ústí nad Labem: trolejbus Škoda 28 Tr Solaris
Kapacita: 135 cestujících, z toho 43 sedících
Rozměry: délka 15 m, šířka 2,5 metru
Hmotnost: 14 tun
Rychlost: 65 km/hod. maximálně
Zajímavosti:
 Tyto trolejbusy jsou plně nízkopodlažní, v prostředních dveřích jsou vybaveny vyklápěcí plošinou pro vozíčkáře,
kterou lze pomocí funkce kneeling naklonit až k hraně chodníku.
 Trolejbusy, vyrobené pro město Ústí
nad Labem, mají kamerový systém,
který má pomoci zabránit případnému
vandalismu uvnitř vozu.
 Červenošedé plastové sedačky pro
cestující umožňují snadnější údržbu.
Na rozdíl od sedáků čalouněných jsou
hygieničtější (není také tak snadné je ze
strany případných vandalů poškodit).
 Další inovací jsou informační panely,
jejichž prostřednictvím lze použít různobarevné označení čísla linky.
 Klimatizací je vybaveno stanoviště pro
řidiče, prostor pro cestující nikoliv.
Dopravní podnik města Ústí nad Labem
získal pět nových trolejbusů Škoda 28 Tr
Solaris. Nasazovat je bude na ty trasy,
u nichž garantuje nízkopodlažní linky.
Jana Dvořáková

NOVÝ TROLEJBUS – Jana Dvořáková
Foto: Jitka Stuchlíková

V Praze zčervená Žižkovská věž, v Ústí nad Labem Severočeské divadlo
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Česká společnost
AIDS pomoc za podpory Zdravého města Ústí nad Labem
a ve spolupráci se Severočeským divadlem zvou na International
AIDS Candlelight Memorial – „LIGHT UP 2015“.
International AIDS Candlelight
Memorial – Světlo pro AIDS je celosvětovou kampaní. První „Světlo pro
AIDS“ se rozsvítilo v roce 1983. Letos poprvé, a to v neděli 17. května
od 21 hodin do půlnoci bude červeně světélkovat i Severočeské divadlo na Lidickém náměstí v Ústí nad
Labem.
Symbolicky si tak připomeneme oběti
nemoci AIDS i skutečnost, že problém
HIV/AIDS přetrvává.

Ve srovnání s vyspělými evropskými, ale
i východoevropskými zeměmi, je situace
ve výskytu HIV/AIDS v České republice příznivější. Alarmující je však prudký
nárůst počtu HIV pozitivních osob v ČR
v posledních letech – 65 případů v roce
2000 v porovnání s 232 HIV+ osobami
v roce 2014.
Povědomí a možná i tabuizace této infekce, která převládala v 90. letech, je definitivně opuštěna a celý svět se snaží racionálně této hrozbě čelit. Velmi důležitá je

prevence, tedy poskytování informací, vzdělávání a zajištění dostupného
testování a poradenství. Právě na to
chce „LIGHT UP 2015“ upozornit.
stránku připravila Jitka Stuchlíková
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MO SEVERNÍ TERASA

Magická noc rozsvítila vatru, strom i Erbenovu vyhlídku
O posledním dubnovém dni radnice
Severní Terasy potěšila své obyvatele
a řadu hostů z jiných končin Ústí nad
Labem nejen tradičním a oblíbeným
„Pálením čarodějnic“, ale i několika
novinkami.

E

rbenovu vyhlídku, vyhledávaný
cíl procházek, na začátku letošního dubna poničily vichry. Přivolanému
statikovi nezbylo, než konstatovat, že se
jedná o havarijní stav. Rozhledna, vysoká patnáct metrů, musela být uzavřena. „Po dobu uzavírky byla vyztužena
dřevěná nástavba vyhlídky, provedena
údržba vnitřku rozhledny, namontováno
bylo nové osvětlení vyhlídky a přibyly
zde kamery. Jedna z nich bude
na http://www.severni-terasa.cz/ zprostředkovávat výhled na Labské údolí,“
informuje vedení této městské části.
Sympatické je, že se vše stihlo do 30. dubna a že náklady, pohybující se kolem sto
tisíc korun, uhradí pojišťovna.
Dalším výsledkem pilotního projektu,
zaměřeného na osvětlování zajímavých
míst a zákoutí, je i osazení obrovitého stromu u dětského hřiště v parku
Severní Terasy led diodovými svítidly.
Výsledek je nejen efektní, ale i praktický
– v parku je za tmy zase o něco více světla. A provoz je levný.

Parkoviště na obzoru
Další dobrou zprávou pro obyvatele Severní Terasy je, že vedení tohoto
městského obvodu se může pustit do výstavby parkoviště v ulici Stavbařů. Rada
města Ústí nad Labem schválila na tuto
investici částku dva a půl milionů korun.

ČarodĚjnice na Severní Terase

Městský obvod má v plánu budování
parkovišť i v dalších částech Severní
Terasy, v ulici Stavbařů začíná proto,
že na stovku nových parkovacích míst
v této lokalitě byl připravený projekt.
Dvojnásobné množství dalších nových
parkovacích míst by mohlo na Severní

ČAROVNÁ NOC (z 30. dubna na 1. května), na Severní Terase rozsvítila Erbenovu
vyhlídku i mohutný strom v parku. Starosta Pavel Dufek a místostarostka Renata Zrníková jsou u vodotrysků, které vytryskly ještě před setměním.
Foto: Michaela Dufková
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Terase vzniknout v roce příštím. Starosta Pavel Dufek se s odborem dopravy
a majetku statutárního města Ústí nad
Labem dohodl na zadání studie a projektové dokumentace pro parkoviště v Doběticích.
text a foto Jitka Stuchlíková

MO NEŠTĚMICE

Radnice Neštěmic a Střekova se dohodly:
poplujeme spolu!
Přívoz, spojující Neštěmice se Svádovem, se podařilo obnovit. Po dlouhé
době. Na provoz nového katamaránu
Josefa Třešňáka radnice pro letošní
rok vyčlenily ve svých rozpočtech dohromady sto tisíc korun.

A

tak opět ožila tradice, která k Ústí
nad Labem léta patřila. Ještě před
půl stoletím ze svádovských břehů lidé
denně jezdili přívozem do šichet v neštěmické továrně na sodu. Opačným
směrem se vydávali zájemci o ředkvičky a zejména jahody, hojně pěstované
na svádovských polích. Anebo výletníci, kteří chtěli stihnout zubrnickou
lokálku. Dnes přívoz urychlí nástup na Labskou cyklostezku. Sve-

zení kanadským katamaránem bude
i zajímavým zpestřením procházky
pro rodiny s dětmi či seniory s jejich
čtyřnohými kamarády.
Obyvatelům Ústí nad Labem se po přívozu začalo hodně stýskat před pěti lety.
Fórum občanů jeho obnovení zařadilo
mezi priority Zdravého města v roce
2010. Tentýž rok se v průzkumu pro
Evropský rozvojový fond pro obnovení
přívozu mezi Neštěmicemi a Svádovem
vyslovila polovina dotázaných.
Obnovení přívozu je trefou do černého.
A jedním ze splněných přání Ústečanů.
Dokumentuje to fotoreportáž z prvního
dne obnovení provozu přívozu.
text a foto Jitka Stuchlíková

Příjemným překvapením byla i kapela, kterou pozval lodník Josef Třešňák.

Přívoz
 Přívoz přes řeku Labe spojuje Neštěmice se
Svádovem.
 Délka trasy je 126 metrů.
 Kanadský katamarán pojme 12 osob.
 Přívoz zajišťuje přepravu osob, kol, kočárků a případně též malých motocyklů a skútrů
do objemu 50 cm3.
 Přeprava je celodenní.
Ceník přívozu:
 osoby od 15 let věku 15 Kč
 děti od 5 let věku 5 Kč
 děti do 5 let věku zdarma
 držitelé průkazů ZTP a ZTP/P zdarma
 pes 5 Kč

U kormidla zkušený
lodivod Josef Třešňák.

 jízdní kolo a dětský kočárek 5 Kč

Katamarán z Kanady pokřtili starostka Neštěmic
Yveta Tomková, starosta Střekova Miroslav Štráchal,
střekovský místostarosta Jiří Němeček a místostarostka Neštěmic Ivana Fišerová (zleva).

Občerstvení připravily a zdarma servírovaly
pracovnice neštěmické radnice.

Na přívoz
se stála fronta.
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MO STŘEKOV

Hurá, bazén
je opraven!
Brná je součást Střekova. Starý bazén v novém hávu si proto přišli prohlédnout
starosta Střekova Miroslav Štráchal s místostarostou Jiřím Němečkem.

Když se léto vyvede, zamíří na termální koupaliště do Brné až patnáct tisíc návštěvníků za měsíc. Letos, po pěti
letech, se mohou ponořit i do nejstaršího bazénu v areálu. Po rekonstrukci
svítí novotou.

K

ořeny historicky nejstaršího bazénu
sahají až do roku 1931. Teď prošel
radikální modernizací. Týkala se nejen
dna a stěn bazénu, nové jsou i rozvody
mezi strojovnou a bazénem. Do terénu
byla zapuštěna i čerpadla, která v minulosti – nehezky i nebezpečně – trčela nad bazénem. Rekonstrukce přišla
na 21,5 milionu korun bez DPH. Sdružení ústeckých firem, které uspělo ve veřejné soutěži, se ale s termínem dokončení prací opozdilo.

Vstupné se mění
Konečně je hotovo a návštěvníci se
mohou koupat, slunit i rekreovat v celém areálu termálního koupaliště. Pět let
ceny vstupenek stagnovaly, letos vzrostly. Zakoupit vstupenky bude ale opět
možné i u opraveného bazénu, byť zatím
pouze v provizorní pokladně.
O pohodlí, bezpečnost a hezkou atmosféru se v rekreačním areálu na břehu
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řeky Labe starají čtyři pokladní, třináct
plavčíků, dva strojníci, jeden zedník,
jeden zahradník a osm zaměstnanců,
pečujících zejména o kabinky. Vzhledem k letní otvírací době (9–20 hodin)
pracují na směny.

Sympatické plány
Celý rekreační areál v Brné ale ještě
zdaleka není jako ze škatulky. Městské
služby proto chystají projekt na pokračování rekonstrukce. Není toho málo,
co je potřeba opravit: kompletní blok
šaten, toalety, sprchy, minigolf. Projektanti dostanou za úkol připravit i plán

na proměnu penzionu na konci areálu v ubytovací zařízení. Využívat by ho
mohli i turisté, kteří polykají kilometry
na přilehlé cyklostezce. Přibýt by měla
i loučka pro stanování. Hotová je i studie, vypočítávající, kolik by se ušetřilo,
pokud by střechy všech šaten pokryly
fotovoltaické panely. O tom, kdy se
tyto sympatické plány začnou postupně
proměňovat ve skutečnost, rozhodne ale
finanční kondice města Ústí nad Labem.
ve spolupráci s Miroslavem Harciníkem,
ředitelem Městských služeb,
připravila Jitka Stuchlíková

Ceny vstupenek
dospělí
děti do 120 cm, doprovod ZTP/P

80 Kč
zdarma

děti nad 120 cm, studenti, osoby nad 62 let a ZTP

50 Kč

celodenní kabina

60 Kč

uložení cenných věcí

30 Kč

Jednotné vstupné dvě a půl hodiny před ukončením návštěvní doby koupaliště:
30 Kč

NÁPADY

Pojištění těm, kteří jsou ohroženi povodněmi
Pojištění v rámci pojistky městského
majetku těm, kteří jsou ohroženi povodněmi bezprostředně a pravidelně.

M

ajetek některých občanů bývá
pravidelně zasažen povodněmi.
Jde například o lokality na Střekově, v Neštěmicích, v centru a ve Vaňově. Majetek těchto občanů nelze pojistit vůbec,
nebo jsou nuceni platit abnormálně vysoké roční či měsíční pojistky. Na druhé
straně město Ústí nad Labem vydává
za pojištění svého mnohamiliardového
majetku ročně 5–6 mil. Kč. Chceme se
pokusit včlenit zcela nebo alespoň zčásti
pojištění majetku těchto občanů do tzv.
velké pojistky města v rámci tzv. pojištění
cizí věci tak, aby výše jejich pojistného

byla srovnatelná s lokalitami mimo záplavová území. A to pokud možno bez
navýšení, případně pouze s minimálním
navýšením roční pojistné částky města.
Princip je stejný jako u budování protipovodňových ba
riér – na těchto investicích také participují občané města
ze svých daní, ač nejsou přímo záplavou
postiženi a ač bariéry ochraňují soukromý i městský majetek.
Tento nápad, jak alespoň tímto způsobem pomoci občanům (případně i jiným
subjektům), jejichž majetek je bezprostředně ohrožován povodněmi, pochází
z dílny ODS. Považuje to vedení města
za dobrý nápad, případně prověřilo již
tuto možnost?
Ing. Libor Turek, Ph.D.,

Velký dík a obdiv
V

sobotu 25. 4. se v cyklokempu
v Brné uskutečnil charitativní
běh s nadací Plamínek naděje. Podpořit ho přišlo přes pět set účastníků,
z toho čtyři sta běžců. Výtěžek akce šel

na speciálně upravené kolo pro malého
Ríšu Jozífka z Povrlů. Od narození se
potýká s handicapem, ale je to velký
bojovník a sportovec. Díky Vám všem,
kteří jste přišli tuto akci podpořit, se vy-

zastupitel města Ústí nad Labem za ODS

bralo neuvěřitelných 48 831 Kč. Velký
dík a obdiv patří všem, komu v dnešní
době není lhostejné okolí a pomohou,
ale především nadaci Plamínek naděje
a organizátorkám Martině Prachařové
a Janě Procházkové. Tomu se říká pomoc
a dobrý nápad. Ríšo, užij si to.
Mgr. Lenka Jaremová,
UFO (Ústecké fórum občanů)

Koalice odpovídá opozici
Odpověď MUDr. Jiřímu Madarovi, předsedovi UFO a zastupiteli města Ústí nad Labem na otázku:
Proč není v komisích Rady města a výborech Zastupitelstva města ve větší míře zastoupena opozice?
Josef Zikmund (ANO), primátor:
Komise jsou pomocným orgánem
Rady města. Každý náměstek
a radní měli právo si členy komise
najmenovat sami. Výsledek je tedy
dán rozhodnutím jednotlivých náměstků a radních města.

Martin Hausenblas (PRO!Ústí),
1. náměstek primátora:
Koalice se při nastavení komisi rozhodla, že nebude preferovat politický
klíč při obsazení komisi, ale klíč odborný. Taktéž jsme snížili počet členů
na sedm z důvodů úspor nákladů.
Rozhodnutí nepřináší pouze přínosy,
ale taktéž negativa, spojená s nižší
informovaností opozičních stran.
Problém informovanosti vnímáme,
pokud budou v souvislosti s ním vznikat potíže, jsme připraveni nastavení pozměnit.
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U jako UL-LET

V Letním kině budou létat kola
Sobotní závod ve sjezdu horských kol
pořádá Ústecká freeriderová organizace již popáté. Poprvé ale zve do Letního kina také v neděli. Připravila totiž
UL-LET i pro děti.

S

obotu 16. května vyplní adrenalinové cyklozávody. Městský sjezd
horských kol, čili down-town, se
pravidelně koná pouze na třech místech
Česka – v Rakovníku, Ústí nad Labem
a v Karlových Varech. V Letním kině
se proto o třetím květnovém víkendu
postaví na start tuzemská špička. Patří
do ní i Ústečanka Simona Jirková, vicemistryně ČR ve sjezdu. S časy, kterých
dosahuje, se neztratí ani mezi muži.
Městský sjezd horských kol je přitom
speciální disciplína. Zatímco klasické
sjezdy trvají kolem dvou minut, tohle je
čtyřicetisekundový sprint. A pravidlem
bývá, že než se milovníci letů na kole
pustí na trať, musí si umělé překážky

nejprve postavit (a po skončení závodů
zase zbourat). V ústeckém Letním kině
je základním stavebním materiálem
dřevo. Letošní zajímavostí jsou večerní
závody při umělém osvětlení. K tomu
budou moci návštěvníci sledovat
na plátně zápasy vrcholícího pražského
MS v ledním hokeji.
V neděli 17. května v pravé poledne
otevře Letní kino své brány dětem.
Vstup je (stejně jako v sobotu) zdarma
a na programu jsou nejen cyklo-závody, ale i exhibice dalších sportů. Kluci
a dívky si mohou vyzkoušet fotbal, florbal, ping-pong, ale i freesbee nebo le
parkour. K pravidelnému pohybu se je
budou snažit nalákat vystoupeními také
mažoretky či tanečníci. Držme palce,
aby děti na sportu „ulétávaly“ čím dál
tím víc.
Jitka Stuchlíková,
foto archiv

Ú jako útulek

Mají jediné přání – pěkný domov

Edík – cca 10 let
Menší, skladný kříženec. Má drsnější
srst šedé barvy, černě prokvetlou
náprsenku a větší bílou náprsenkou.
Na svůj věk je stále velmi vitální,
všechno ho zajímá, moc rád chodí
na procházky. Edík je kamarádský pejsek, snese se i s některými jinými psy.
Hodí se spíše na zahradu k domku,
který by rád ohlídal, v bytě neumí udržovat čistotu, ale při troše trpělivosti
by se to určitě časem naučil.

Bany – cca 4 roky
Kříženec, asi 40 cm vysoký. Má středně
dlouhou hnědou srst s tmavým žíháním
a krásné modré oči. Bany je temperamentní, veselý a k lidem přátelský. S jinými psy má problém, ale venku se dá
poměrně snadno usměrnit. Potřeboval
by někoho, kdo ho nejen vychová, ale
také dostatečně zaměstná. Miluje aportování, je učenlivý a poslušný. Může být
i v bytě, protože je velmi čistotný.

Buddy – 5 až 6 let
Kříženec, asi 45 cm vysoký, hladkosrstý, rezavo-bílý. Má zavalitou postavu
a velkou sílu. Vzhledem k nynějšímu
omezenému pohybu si chce všechno
vynahradit a tak při procházce na vodítku hodně tahá. Jakmile ale bude mít
možnost se proběhnout pravidelně,
určitě se zklidní. Buddy má rád lidi,
s jinými psy se ale pere. Do bytu se
nehodí, když zůstane sám, má ničitelské sklony.

Nevybrali jste si z nabízených opuštěných pejsků? Tak zajděte do ústeckého Centra pro zvířata v nouzi (www.utulek-ul.cz),
najdete tam desítky dalších. A pokud nemáte možnost vzít si některého útulkáčka domů, můžete ho alespoň přijít vyvenčit, i tak
vám bude vděčný. Vedle psů se ale útulek stará také o opuštěné kočky a právě teď se chystá na příliv nových koťat.
Přivítá proto dary v podobě steliva, suchého krmení a speciálního mléka pro koťata.
Kontakt na Centrum pro zvířata v nouzi: 472 775 202, 733 126 101.
Jitka Hadašová, foto archiv útulku
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ZÁŽITEK

Milada je vaše. Od poslední květnové soboty
Svazek obcí Ústí nad Labem, Chabařovice, Trmice, Řehlovice a státní
podnik Palivový kombinát slavnostně
otevřou jezero Milada veřejnosti v sobotu 30. května.

Co zažijete?
hlavní pláž, 10 hodin – slavnostní
otevření Jezera Milada veřejnosti (s překvapením)
Roudníky, 10:45 hodin – start dětských
cyklistických závodů
severní svahy, 12 hodin – připomenutí
bitvy Na Běhání
Roudníky, 13 hodin – start hlavního
cyklistického závodu
severní svahy, 10–17 hodin: dopro
vodný program (skákací hrady, projížďky na člunech, dovednosti skautů, um psovodů Městské policie,
přehlídka modelů letadel, pétanque,
provazochodectví, paintball, středověcí
zbrojnoši a práčata, lukostřelba, piráti,
testovací jízdy koloběžek)
Hezkou zábavu!

Dobrá zpráva
Dopravní podnik města Ústí nad Labem
vysílá v sobotu 30. května k jezeru speciální autobus. Ponese označení Milada
a vyjíždět bude ze stanice Divadlo. Odjezdy z podloubí budovy Policie ČR jsou
stanoveny na 9 a 10 hodin, na 12.30,
13.30 a 14.30 hodin. Cestou k jezeru bus
zastaví ve stanici U Vozovny v Předlicích, dále u Jaceru (zde je Den otevřených
dveří), v Hrbovicích a v Chabařovicích u kostela. Ti, kdož chtějí navštívit
program, odehrávající se na hlavní pláži
jezera Milada, mohou vystoupit v Hrbovicích (vstup do areálu jezera z východní strany), anebo v Chabařovicích
u kostela.
Okružní vyhlídková linka pokračuje
od kostela v Chabařovicích k ocelárně
a dále k areálu Zalužany (vstup do areálu
jezera ze západní strany). Zde se bus Milada otáčí a jede zpět.
stránku připravily
Marta Šašková
a Jitka Stuchlíková

Pečujte o Miladu!
 Jezero mohou brázdit výhradně plavidla
bez spalovacího motoru, kotvit musí na vyhrazených místech.
 Z břehu jsou viditelné kamenné vlnolamy,
umístěné pod vodou. Koupání na jezeře Milada je na vlastní nebezpečí, skákání do vody
je zakázáno.
 Tábořit a opékat vuřty lze jen na vyhrazených místech.
 Rybolov na jezeře Milada není zatím povolen.
 Projížďky na koních jsou na lesních cestách
povoleny, plavení zvířat v jezeře je ale zakázáno.
 Na plážích a místech, určených ke koupání
veřejnosti, je zakázáno koupání psů.
 Automobilisté musí své vozy zaparkovat
na odstavných plochách. V okolí jezera jich je
dostatek.
Děkujeme!
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OPOZICE: PTÁME SE, UPOZORŇUJEME

Téma: Sociální bydlení

Osamocení senioři
jsou nejvíce ohroženou
skupinou
UFO šlo do voleb s jasným programem, kde se nevyhýbalo ani koncepci
sociálního bydlení.

S

ociální bydlení je poslední dobou
velmi skloňované téma. Není divu.
Záměrem ministerstva sociálních věcí
je, že od roku 2017 bude mít každá
obec povinnost mít určité procento
bytů určené na sociální bydlení. Může
být sociální bydlení v soukromých
rukách? Ano, může. Ale nečekejme
žádné dobrodiní. Vždy půjde o byznys. Na druhou stranu, je-li ten byznys prospěšný vícero stranám (obci,
klientům atd.), říkám proč ne. Neměli
bychom se bát přílivu nepřizpůsobivých. Nepřizpůsobivý nerovná se sociálně slabý. V takovém případě urazíme seniory, matky samoživitelky, nebo
lidi se zdravotním postižením, kde já

Téma: Vrbenského lázně

Tak rozsáhlé akce by se
měl ujmout Magistrát
města a nikoliv samotný
obvod
Vrbenského lázně jsou pro každého
občana Střekova smutné a ožehavé
téma.

P

o ne zrovna šťastné privatizaci, kterou začala devastace objektu, přes
různé změny majitelů a pozdějších nájezdů bezdomovců, zlodějů a narkomanů, kteří si z něj udělali svůj „domov,“
se v současnosti můžeme dívat jen
na bezútěšnou ruinu, která rozhodně
není vizitkou, kterou by si střekovský
obvod zasluhoval.
V minulosti jsme byli svědky různých
pokusů o záchranu objektu, ale z racionálních důvodů nebylo možné tyto záměry realizovat. Ten nejdůležitější důvod
byl nedostatek finančních prostředků.
To bylo alfou i omegou pokusů o záchranu let minulých a nejinak, možná
o to víc, i dneška.
Nechápu a nemohu se ztotožnit se sna-
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vidím největší uplatnění sociálního
bydlení. Pokud bude fungovat smluvně
podložená spolupráce s obcí a budou
nastavena přísná kritéria, pravidla
a kontroly, pak může obec naopak
přílivu nepřizpůsobivých zabránit.
Od května letošního roku dokonce
obec bude spolurozhodovat o přidělení
příspěvku na bydlení v ubytovnách.
Podle jakých kritérií? Nikdo neví. A já
pevně věřím, že jedno z nich budou
například registrované přestupky. UFO
šlo do voleb s jasným programem, kde
se nevyhýbalo ani koncepci sociálního
bydlení. Jsme si dobře vědomi, že bude
povinné. Co však vidíme z opozičních
lavic je, že žádnou koncepci nepředkládá paní náměstkyně. Nikdo neví, co se
zamýšlí s bývalou ubytovnou v ulici
Čelakovského. Se znalostí věci a místa
tvrdím, že je to ideální dům pro malometrážní byty pro seniory. V blízkosti
jsou všechny dostupné služby, včetně
zdravotního střediska. A měli bychom
si konečně uvědomit, že sociálně vyloučení se neshlukují kolem domů v Mojžíři, Krásném Březně nebo v Předlicích.
Právě osamocení senioři jsou nejvíce
ohroženou skupinou sociálním vyloučením. Pevně doufám, že paní náměst-

kyně dobře uváží, kdo budou noví klienti domu v ulici Čelakovského a my
se to konečně dozvíme. A co se týče
sociálního bydlení v soukromých rukách? Pro nás pro všechny to může mít
jeden velký přínos a to, že z veřejného
prostoru zmizí ruiny, které soukromník
opraví. Je to běh na dlouhou trať, ale
rozhodně to není utopie jako rekreační
zóna v Předlicích.
Mgr. Lenka Jaremová,
UFO (Ústecké fórum občanů)

hou současného vedení radnice Střekova, které má v plánu Vrbenského
lázně od současného majitele odkoupit a pokusit se o nějaký zoufalý krok
k jejich záchraně. Přeci nelze bez předem
perfektně promyšleného plánu zakoupit
takto nákladnou nemovitost a teprve potom hledat možnosti, jak s ní naložit. To
je velké hazardování s penězi městského
obvodu, to není známka dobrého hospodáře.
Abych ale byla spravedlivá, musím říct,
že myšlenka zrekonstruovaného objektu,
který bude sloužit místním a ne jen jim,
je blízká i mně. Málokdo si uvědomuje,
že hrají přímo vedle ruiny Vrbenského
lázní naši stolní tenisté extraligu. Rozhodně to není dobrá vizitka města, když
přijedou soupeři na zápas. A co rodiče,
kteří vodí své děti na tréninky? Nebojí se
tu o ně?
Je třeba zdůraznit, že tak rozsáhlé
akce by se měl ujmout Magistrát města
a nikoli samotný obvod. Ať už se jedná
o samotné finanční krytí, nebo o administraci případných dotačních titulů.
Vzhledem k odhadovaným nákladům,
které se pohybují ve sta milionech, ale
na to je potřebný velký tým profesionálů, kteří projekt pohlídají od začátku
do konce.
Ve zkratce tedy pouze říkám, že není

možné plnit jakési neuvážené předvolební sliby o záchraně lázní bez jasného
detailního záměru, co s nimi dál. Mrzí
mě, že se ruší hotové projekty, které
byly připraveny k realizaci, a které by
prokazatelně přinesly příjmy do pokladny obvodu, a místo nich se budují jakési
vzdušné zámky.
Pryč je doba sta dní hájení. Je potřeba
se vedení radnice zeptat, jaké konkrétní plány má se zbývajícím majetkem
a jak zabezpečí alespoň nějaký příjem
do vyprázdněné střekovské pokladny.
Miroslava Lazarová,
zastupitelka města Ústí nad Labem
za ODS

Téma: čerpání evropských dotací

Do rozhodování by
město mělo zapojit co
nejvíc obyvatel
Začalo nové programové období dotací EU. Jsou známy některé možné dotační příležitosti například z programu IROP (integrovaný regionální
operační program). Tady, kdo bude
připraven a bude umět dotace realizovat bez větších chyb, ušetří v souhrnu veliké peníze při realizaci potřebných aktivit.
Město musí:
1. mít kvalitní odborně fundované lidi
na odboru, tým, který bude dotační
akce realizovat, bez časového presu
a bez stresu a obav z postihu,
2. vybrat takové akce na které budeme
mít a které lidem ve městě prospějí,
3. 
seznámit obyvatele s finančními

Téma: transparentní podpora

Město podpořilo šeky
umělecké aktivity dětí
a mládeže
Zastupitelé
schválili
na
svém
dubnovém jednání poskytnutí dotací
na celoroční kulturní a umělecké aktivity dětí a mládeže do 18 let. Město
na tento účel letos vyplatí celkem
958 000 Kč a podpoří 1 200 dětí.

O

rozdělení peněz rozhodly samy děti,
když společně se svými rodiči vyplnili a odevzdali šek od města v hodnotě
800 Kč. Šek mohly uplatnit ty děti, které
celoročně docházejí do kulturních a umě-

možnostmi a hledat s nimi takové
akce a aktivity, které považuje většina
za prioritní.
Mohou to být například:
– vyřešení dopravní situace a parkování
na sídlišti „Pod Holoměří“ a jinde,
– vybudovat veřejně přístupná sportoviště, 4–5 hřišť po vzoru Drážďan
(hřiště v záplavové oblasti), udržovaná
a hlídaná,
– ve spolupráci s Ústeckým krajem dobudovat moderní knihovnu,
– vyřešit autobusový terminál,
– pokračovat v čištění Labe a budování
dalších protipovodňových zábran,
– řešit situaci v Mojžíři a dalších
částech města například výkupem
bytů, ty změnit na sociální a tak mít
možnost ovlivňovat bytovou politiku
v ohrožených částech města,
– věnovat pozornost technickému stavu
školských zařízení a posilovat počty
míst v penzionech pro seniory,
– každý měsíc propagovat a podpořit
jednu velkou akci typu Labské léto,
Majáles, Den města, Ústecké vánoce,
středověký jarmark, karneval – dělat

vše pro to, aby se kultura dostala mezi
lidi a oživil se střed města,
– rozhledna na Mariánské skále… atd.
A to všechno bude možné, pokud vedení
města zapojí do rozhodování co nejvíc
obyvatel Ústí nad Labem, vedení bude
kompetentní a akceschopné. Jinak by to
byla škoda papíru.
PaedDr. Petr Brázda,
zastupitel města Ústí nad Labem
za KSČM

leckých kroužků či kurzů (tanečních,
výtvarných, hudebních a dalších zaměřených na kulturu a umění) nebo studují
na základní umělecké škole. Za polovinu
šeku získaly slevu 400 Kč na kurzovné,
školné či poplatek za kroužek. Druhá
polovina šeku (také ve výši 400 Kč) slouží
subjektům, které se po celý rok o kulturní
a uměleckou výchovu dětí starají, k úhradě nákladů a ke zlepšení podmínek a vybavení pro děti.
Předloni se začala prostřednictvím šeků
rozdělovat podpora sportovním oddílům, klubům a jednotám, které zajišťují celoroční sportování dětí a mládeže
do 18 let. Tento transparentní způsob
přidělování financí, ve kterém mají rozhodující úlohu děti a jejich rodiče, se
osvědčil. Vloni proto padlo rozhodnutí
rozšířit program podpory i na celoroční
kulturní a umělecké aktivity dětí. Har-

monický a všestranný rozvoj osobnosti
nejmladších obyvatel našeho města si
takovou podporu zasluhuje.
MUDr. Pavel Dlouhý,
zastupitel města Ústí nad Labem
za ČSSD
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Bude-li dotace, budou kompostéry. Letos na podzim
Zájem o zahradní kompostéry, které svým obyvatelům nabídlo město Ústí nad
Labem, projevilo přes tisíc občanů.

M

ěsto Ústí nad Labem požádalo
o dotaci na nákup tisícovky
kompostérů Ministerstvo životního
prostředí ČR. Rozhodnutí o poskytnutí
(anebo zamítnutí) dotace se očekává
v létě letošního roku. Pokud ministerstvo dotaci přidělí, město uhradí
deset procent z pořizovací ceny zahradních kompostérů. Na dodavatele tisícovky kompostérů musí Ústí
nad Labem vypsat výběrové řízení. To
by mělo trvat přibližně jeden měsíc.

„V případě přidělení dotace a po veřejné
zakázce na dodavatele budou kompostéry občanům předávány proti smlouvám
o výpůjčce v podzimních měsících letošního roku. Žádosti budou vyřizovány
postupně podle data jejich přijetí. Předpokládáme, že většina žádostí obyvatel
bude akceptována. Přihlášení zájemci
o kompostér musí splňovat dvě základní
podmínky – trvalý pobyt v Ústí nad
Labem a umístění jednoho kompostéru na jednu zahradu na území města,“
vysvětluje Ing. Simona Heymerová,
vedoucí odboru životního prostředí
ústeckého magistrátu.

Posečená zeleň, ostříhané větve. Kam s tím?
Rozhovor s Ing. Petrem Hrdličkou,
jednatelem
AVE Ústí nad Labem s.r.o
Kolikrát do roka a v jakých termínech
se obyvatelům Ústí nad Labem vydávají
vaky na listí, větve a trávu?
Dvakrát do roka – na jaře a na podzim.
Konkrétní termín je vždy vyhlášen
v „Kalendáři odvozu odpadů v Ústí nad
Labem“, který je k dispozici na webových
stránkách magistrátu, městských obvodů, AVE a v tištěné podobě ve sběrných
dvorech. Letos na jaře se vaky vydávaly v termínu od 16. do 20. března
ve sběrném dvoře v Krásném Březně.
Stoupá o vaky zájem? Kolik jich přibližně svezete letos na jaře?

Zájem o vaky na odpad ze zeleně je přibližně stejný každý rok. Větší zájem občanů je na podzim. Letos na jaře si občané vyzvedli kolem osmi stovek vaků.
V současné době již probíhá svoz plných
vaků.
Kam mohou obyvatelé Ústí nad Labem
odevzdávat posečenou trávu a větve
v mezidobí mezi jarním a podzimním
svozem vaků? Je tato služba pro občany
zdarma?
V mezidobí mohou občané odvézt odpad ze zeleně na kompostárnu ve Všebořicích, která je umístěna vedle
sběrného dvora Všebořice. Kompostárna je využívána občany města každý
den a služba je pro občany Ústí nad
Labem zdarma.

Ptačí budky do všech parků
Děti z ústeckých základních škol, které
vyrobily hnízdící ptačí budky do městských sadů, už oceněny byly – poháry
a vstupenkami do Zoo a Muzea města
Ústí nad Labem.
Soutěže „Ptačí budky do všech parků“
se ale mohla účastnit i veřejnost. Karel Karika, místostarosta MO Ústí nad
Labem – město a organizátor soutěže,
ukazuje stylové ptačí přístřeší, které
zhotovila Olga Bačinová, zastupitelka
centrálního městského obvodu. Pro
Olgu, profesí učitelku mateřské školy,
cenu nemáme. Poděkování ale ano!

text a foto Jitka Stuchlíková
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OHLÉDNUTÍ

Desáté Dny vědy? Palec nahoru!
„Děkujeme všem Ústečanům, že si
k nám opět našli cestu. Zájem veřejnosti o vědu na univerzitě nás
těší a je pro nás také velmi pozitivní
zpětnou vazbou,“ komentoval Dny
vědy 2015 UJEP její rektor doc. Martin Balej.

V

průběhu dvou dubnových Dnů
vědy proudily na univerzitu celé
třídy základních a středních škol se
svými učiteli. Největší návštěvnost
zaznamenaly akce „Vědecké hrátky
na dvorku aneb Když vědci vylezou
z laboratoří“, organizované Přírodovědeckou fakultou a „PF FEST“ v atriu
ústeckého magistrátu.
S obrovským zájmem ze strany veřejnosti se setkala rovněž přednáška
Ing. Dany Drábové, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
ČR, která na pozvání Fakulty výrobních
technologií a managementu s tématem
„Bezpečnost a budoucnost jaderné
energie“ zaplnila největší univerzitní
Červenou aulu. Osobitou přednášející
potěšila vysoká informovanost středoškoláků v takto odborném tématu, kterou viditelně ocenila „zvednutím palce“
směrem do hlediště.
Na Fakultu životního prostředí docházeli Ústečané za možností otestovat si zde

svou vlastní přinesenou vodu i vodku.
Fakulta zdravotnických studií pro zájemce zpracovávala osobní „Analýzy
pohybu i fyzické kondice“, testy jemné motoriky a preventivní programy
ochrany zdraví.
Fakulta sociálně ekonomická zacílila
na „české“ téma s akcí „Jak dělají ekonomové experimenty, aneb jsou Češi
znalci piva?“ Příchozí si mohli sami
vyzkoušet při slepém hodnocení vzorků piva, jak na tom se znalostmi jsou.

Ke Dnům vědy se přidalo i univerzitní
Café Nobel, které v Literární kavárně
Fokus v kampusu přivítalo ústeckou
rodačku Ing. Silvii Švarcovou, Ph.D.,
z Akademické laboratoře materiálového průzkumu výtvarných děl. Ta hosty
u kávy nadchla neobvyklým tématem
„Chemie umění, aneb Když pigmenty
promluví.“
text a foto Jana Šiková,
tisková mluvčí UJEP

Majáles: ve dvou se to lépe táhne

Cenu Krále a Královny Majálesu si odnesl pár dokonale nalíčených Avatarů. Letní kino, v němž Majáles vrcholil, zaplnili nejen studenti, ale i ústecká veřejnost.

M

ajáles zahájil pestrobarevný průvod masek, ve kterém byly k vidění především nejznámější filmové

či pohádkové dvojice jako například
Grimli s Legolasem, Beruška s Ferdou
mravencem, Ash s Pikachu, Bonnie

a Clyde a další. Cenu Krále a Královny
Majálesu si odnesl pár dokonale nalíčených Avatarů.
Majáles je především oslavou jara,
které v této době nabírá sil, a příroda
se ukazuje ve svém nejintenzivnějším
rozpuku. Majáles má tedy také
nejkrásnější výzdobu sytě zelených
trávníků, jemnými kvítky obalujících
stromů i keříků a atmosféru vzduchu
provoněného jarní svěžestí.
Letošní Ústecký Majáles se vydařil.
Studentská unie UJEP objednala i nádherné slunečné počasí, takže skvělá
atmosféra pohltila celý areál Letního
kina a pohodově naladila pět tisíc návštěvníků, kteří se sem vydali spolu se
studenty přivítat jaro.
text a foto Anna Havelková,
Studentská unie UJEP
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HISTORIE
ZÁŽITKY

Kousek ústecké univerzity právě rozkvetl
Květen je v přírodě jedním z nejzajímavějších měsíců. Katedra biologie Přírodovědecké fakulty UJEP proto zve do svého Naučného
botanického parku na tři akce.

Echeveria purpusorum

P

rvní z nich je Den Fascinace rostlinami. V sobotu 16. května od 9
do 16 hodin se v Naučném botanickém
parku otevřou dveře všem milovníkům
rostlin. Veřejnost si může prohlédnout
jak zahradu, tak i výukový skleník. Tento
den zde navíc proběhne setkání pěstitelů
masožravých rostlin a jiných fascinujících botanických kuriozit, které bude
spojené i s možností výměny zkušeností
pěstitelů.

Druhá akce nese název Kaktusy
a sukulenty. Koná se od 25. května
do 5. června. Denně od 9 do 17 hodin
(včetně sobot a nedělí) mohou zájemci obdivovat výstavu jak pichlavých
a přesto krásných kaktusů, tak i sukulentů – tedy rostlin, které dokáží
ve svém těle shromažďovat vodu, což
jim umožňuje přežít i dlouhá období
sucha. Výstava je pořádaná ve spolupráci s Klubem kaktusářů v Ústí nad

Labem. Začínající pěstitelé kaktusů
a sukulentů zde mohou načerpat cenné
rady.
Do třetice Naučný botanický park UJEP
pořádá soutěž Jarní poznávání bylin.
Soutěž začíná 26. května a končí 5. června a má tři kategorie (první kategorie
je určena pro III. – V. třídu základních
škol; druhá kategorie pro VI. – IX. třídu
základních škol, včetně primy až kvarty;
třetí kategorie je pro ostatní studenty
a rovněž pro veřejnost).
Kdo v soutěži „Jarní poznávání bylin“
získá více jak padesát procent možných
bodů, může si na kole štěstí vytočit
drobné ceny. Pokud se do soutěže chtějí
zapojit celé třídy, musí se přihlásit předem.
Kontakt: Bc. Marcela Strnadová, telefon 475 283 620, e-mail marcela.
strnadova@ujep.cz.
Naučný botanický park naleznete
na adrese Ústí nad Labem, Za Válcovnou 8. Do jeho blízkosti vás doveze
bus č. 27.
Těšíme se na Vás.
text a foto: Jana Šiková,
tisková mluvčí UJEP

Český rozhlas Sever zve na své narozeniny

Atrakce pro děti, soutěže o ceny, živá hudba, prohlídky historické budovy a dárek pro každého návštěvníka – to je program Dne otevřených dveří Českého
rozhlasu Sever.
Vyhlášenou Wolfrumovu vilu v ulici
Na Schodech č. p. 10, v níž sídlí Český
rozhlas Sever, si zájemci mohou prohlédnout v sobotu 16. května. Zjistí
při tom, jak vzniká rozhlasové vysílání
a do vysílání budou moci dokonce
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přímo vstoupit. Hudbu obstarají Plavci,
Milan Drobný a legendární ústecká skupina Bonifanti. „Letos slavíme 70. výročí
ústeckého vysílání. Proto jsme vyhlásili
soutěž o nejlepší kulinářský výrobek, který bude rozhlasové narozeniny připomí-

nat. V průběhu Dne otevřených dveří
budou vybrány tři nejlepší kuchařské
výtvory, ozdobené číslicí „70“ a nápisem anebo jen logem Českého rozhlasu Sever,“ přibližuje další zajímavost
Dne otevřených dveří ředitel ČRo Sever
Milan Knotek.
Malý dárek navíc obdrží každý, kdo
na Dni otevřených dveří prokáže, že
je mu letos rovněž 70 let.

ZDRAVÉ MĚSTO

Soutěž o ceny: ukažte nám, jak skvěle vypadáte na kole vy!
Upnutý cyklistický dres zdaleka není nutnou proprietou městského
cyklisty. Také na kole je možné vyrazit v jakémkoliv oblečení, včetně
obleku či šatů a bot s vysokými podpatky, a vypadat přitom elegantně.

Důležité upozornění: soutěž není určena jen pro účastníky kampaně Do práce na kole, ale pro všechny zájemce.

P

ochlubte se, jak skvěle vypadáte
na kole vy! Jak na to? Vyfotografujte se a do 31. května 2015 zašlete svou
„šik“ fotografii na e-mail cyklokoordinator@mag-ul.cz. Do předmětu napište „Šik na kole ve Zdravém městě“
a do textu zprávy uveďte jméno, telefonický kontakt a název fotografie.
Všechny fotografie budou uveřejněny
na webových stránkách www.usti-nadlabem.cz/cykloportal a mohou být použity pro propagační účely města.
Nezávislá porota bude hodnotit především originalitu, eleganci, osobitost
a vkus příspěvku. Tři nejoriginálnější
fotografie vyhrají poukázky v hodnotě
3 000 Kč, 2 000 Kč a 1 000 Kč na nákup zboží v prodejně Bike Sport Ústí nad
Labem, partnera soutěže.
Vyhodnocení fotografické soutěže proběhne společně s vyhodnocením kampaně
Do práce na kole ve čtvrtek 4. června
2015 v 17 hodin v Informačním středisku
města Ústí nad Labem.

ŠIK NA KOLE

Víte, jaký chcete Střekov? Řekněte to politikům!
V rámci Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 proběhne veřejná diskuze občanů střekovského městského obvodu. Setkání
se uskuteční ve středu 27. května od 17 hodin v Základní škole Karla IV.

S

myslem fóra je umožnit obyvatelům
městského obvodu Ústí nad Labem
– Střekov veřejnou debatu s představiteli radnice a magistrátu o problémech,
které je trápí a o kterých se domnívají,
že by se měly přednostně řešit. Diskuze
bude probíhat v tematických oblastech:

životní prostředí, sociální oblast, doprava, rozvoj města, školství, kultura
a volný čas.
Po skončení debaty účastníci akce vyberou 10 nejproblematičtějších témat
k řešení.
Během doprovodného programu bude

pro účastníky nachystáno drobné občerstvení a losování o ceny.
Více informací na http://www.ustinad-labem.cz/cz/zivot-mesta/projekt
-zdrave-mesto/
http://www.strekov.cz/rub-urad-mestskeho-obvodu

Labská cyklotrasa pokřtěna
Speciální atlas pro cyklisty, in-linisty i vozíčkáře vydalo občanské sdružení Labská stezka ve spolupráci
s městem Ústí nad Labem.

K

běžnému vydání, které na osmasedmdesáti stranách atlasu zahrnuje
osmadvacet map v měřítku 1:60 000,
dvě detailní situace a ke každé mapě
komentář s fotografiemi, nově přibylo
dvanáct stran, které přímo vybízejí k návštěvě Ústí nad Labem a jeho
okolí. V mapě centra města jsou vyznačeny největší zajímavosti i certifi-

kovaní poskytovatelé služeb „Cyklisté
vítáni“. Možnosti cykloturistického vyžití včetně tras cyklobusů jsou zaneseny
do plastické mapy Ústecka.
Atlas lze zakoupit v Informačním středisku města Ústí nad Labem v Paláci
Zdar na Mírovém náměstí.
text a foto: Hana Slawischová,
oddělení cestovního ruchu magistrátu
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POZVÁNKY

Na co se můžete těšit v ústecké Zoologické zahradě?
bodové. Součástí programu jsou želví
soutěže a další aktivity.
30. května

DĚTSKÝ DEN V ZOO
Zábavný a pestrý program, který probíhá v areálu zoo po celý den, jsou připraveny atrakce, malování na obličej, soutěže a další aktivity. U restaurace Koliba se
koná hlavní program, který zajišťují děti
dětem (divadelní představení a vystoupení dětských souborů).
5. června

NOC SNŮ
16. května

23. května

PO LIŠČÍ STOPĚ

SVĚTOVÝ DEN ŽELV

V celém areálu probíhá již 11. ročník oblíbené akce, kterou ve spolupráci se zoo
pořádá Junák – svaz skautů a skautek,
konkrétně ústecké 1. středisko Bílý javor.
Stanoviště jsou zaměřena na soutěže a aktivity spojené se skautskými dovednostmi.

Otevření nové expozice pro želvy ostruhaté, která se nachází v horní části
zoo nad cukrárnou U geparda a dětským koutkem.
V pavilonu exotária probíhá výstava
fotografií mořských želv Hany Svo-

Akce, která je věnována dlouhodobě
nemocným a postiženým dětem, probíhá v mnoha zoologických zahradách Evropy a světa. Koná se ve večerních hodinách a program umožňuje prožít dětem
neopakovatelné zážitky (setkání se zvířaty, zábavný program, jízda Zoovláčkem,
soutěže a další aktivity). POUZE PRO
ZVANÉ!

Ústeckou rodačku Suiyanu bude obdivovat Olomouc
Na konci dubna se samice levharta mandžuského, která se v zoo Ústí nad Labem
narodila v srpnu roku 2013 a dostala jméno Suiyana, stěhovala. Koordinátor Evropských chovných programů doporučil přesun mladé samice do zoo Olomouc.

D

opoledne bylo nutné Suiyanu
uspat, jednak z veterinárních důvodů, jednak kvůli snadnějšímu přesunu
do transportní bedny. Když bylo jisté,
že levhartice tvrdě spí, bylo možné ji
naočkovat, zkontrolovat identifikační
čip, zvážit ji (levhartice má hmotnost
31,6 kg), zkontrolovat chrup a zdravotní
stav. Po příjezdu kolegů ze zoo Olomouc
se krátce před polednem Suiyana vydala
na Moravu.
„Do Olomouce dorazila po sedmnácté hodině a hned byla vpuštěna do své
ubikace. Zpočátku na nás prskala, ale
přes noc se zklidnila, ráno bylo vše
v pořádku. Musí si na nové prostředí

zvyknout, pavilon obývá ještě naše samice s mládětem a chovný samec Edward.
Ten byl také důvodem přesunu, protože koordinátor Evropských chovných
programů doporučuje spojení obou zvířat. Suiyana ale musí ještě dospět“, informuje zooložka zoo Olomouc Ing. Jitka
Vokurková.
Levhart mandžuský patří k nejohroženějšímu poddruhu levharta.
Ve volné přírodě jsou počty těchto kočkovitých šelem odhadovány přibližně
na třicet jedinců. Zoo v Ústí nad Labem
patří k úspěšným chovatelům těchto
vzácných šelem. Samice Kiara se zde narodila v roce 2002 a se samcem Rusherem z anglické zoo Great Yarmouth se
jim již čtyřikrát podařilo zplodit potomky. Matka všech mláďat, Kiara, je

geneticky velice cenným zvířetem, neboť
její rodiče, otec Daniel a matka Kuli, pocházeli ještě z volné přírody.
texty a foto: Věra Vrabcová,
zoo Ústí nad Labem

Soutěž
Milé děti,
které zvíře v zoo Ústí nad Labem je
vaše oblíbené? Máte-li chuť, nakreslete ho a obrázek pošlete Městským
novinám. Všechny výkresy zveřejníme
a odměníme malým dárkem.
Naše adresa: Městské noviny,
Velká Hradební 2336/8,
401 00 Ústí nad Labem,
e-mail: mestskenoviny@mag-ul.cz
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