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v  říjnu se vláda České republiky 
vydá do našeho města na výjezdní 
zasedání. Spolu s  ostatními pri-
mátory a  starosty Ústeckého kraje 
budu pozorně poslouchat, s  ja-
kými náměty za  námi ministři 
přijedou. Zajímá nás, jak česká 
vláda může pomoci při vytváření 
pracovních příležitostí a snižování 
nezaměstnanosti v  našem regio-
nu. Jak jsme se dozvěděli od  mi-
nistryně pro místní rozvoj Karly 
Šlechtové, s  kterou jsme se již se-
tkali, finanční pomoc na demolice 
neobývaných domů v  sociálně vy-
loučených lokalitách se nás zatím 
týkat nebude – v  prvé fázi bude 
směrována pouze na  ty objekty, 
které obce vlastní a to není případ 
Ústí nad Labem. Využít ale bude 
možné například program na pod-
poru cestovního ruchu, který rezort 
Karly Šlechtové rovněž připravuje. 
Věřím, že při výjezdním zasedání 
vlády bude i  příležitost projednat 
s  ministrem průmyslu čerpání 
alokovaných prostředků na  další 
revitalizaci jezera Milada. O závě-
rech, které z  výjezdního zasedání 
vlády v Ústí nad Labem vyplynou, 
vás budu informovat v dalším čísle 
Městských novin.
Příjemný podzim přeje 

Ing. Věra Nechybová
primátorka

Ústí nad Labem

Vážení 
spoluobčané,

Přečtěte si:
Fotbalisté Mojžíře si nové šatny 
zaslouží

ZŠ Stříbrnická má partnery 
v zahraničí

Sezónu zahájila česká premiéra

Události v obrazech
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O hrdosti na univerzitu
Rozhovor s rektorem Martinem Balejem uvnitř   
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AKTUÁLNĚ

Milí čtenáři,
další číslo Městských novin vyjde v říjnu. Posílejte nám náměty, postřehy, pozvánky na akce. 
Naše adresa je Městské noviny, magistrát, Velká Hradební 2336/8, 400 01 Ústí nad Labem. E-mail: mestskenoviny@mag-ul.cz. 
Děkujeme. 

Poplatky za odpad: vybráno čtyřicet milionů 

Novinky z jezera Milada
Začátkem měsíce září byla u  jezera Milada zahájena stavba „Do-

plňujících stabilizačních opatření břehové linie“. Ta po dokončení 
umožní občanům vstupy do  vody nejenom u  již vybudované pláže 
na  severovýchodním břehu jezera, ale i  na  dalších šesti vybraných 
místech kolem jezera. Jedná se o úseky v délce 30 až 110 metrů, kte-
ré budou dosypány drobným kamenivem (kačírkem) až do  úrovně 
stávajícího vlnolamu. Tímto technickým řešením nebude už vlnolam 
překážkou pro pohodlný a  bezpečný vstup do  vody. V  současnosti 
probíhají práce na  západní straně jezera (pod obcí Roudníky), kde 
je projekčně řešena úprava břehu v délce 80 metrů.  Předpokládaný 
termín dokončení celé stavby je do poloviny října letošního roku. 

 
text a foto Ing. Marta Šašková, 

odbor rozvoje města Ústí nad Labem

Informace z inkasního oddělení magis-
trátu Ústí nad Labem hovoří o tom, že 

na poplatcích za komunální odpad bylo 
vybráno čtyřicet milionů korun. Sedm 
milionů korun z  této částky bylo pou-
žito na  úhradu dluhů z  minula. Popla-
tek za  rok 2015 ještě neuhradilo kolem 
24 tisíc občanů. Termín splatnosti bez 
sankcí byl posunut do konce září tohoto 
roku. Od října už se ale poplatek o sank-
ce zvyšuje. Pokud ale dlužníci zaplatí 
do  konce tohoto kalendářního roku, 
tedy do 31. 12. 2015, bude jim popla-
tek navýšen pouze o  padesát procent. 
Po  tomto termínu bude dlužná částka 
zvýšena o dvě stě procent.

Vaky a kompostéry
Zahrádkářům připomínáme, že ve dnech 
12.–16. října si ve  sběrném dvoře 
v  Krásném Březně mohou vyzvednout 
vaky na zeleň. Vchod je z Křižíkovy uli-
ce, otvírací doba od  8 do  17.30 hodin. 
Termíny odvozu naplněných vaků (tzv. 
big-bagů) z  jednotlivých čtvrtí jsou 
k dispozici na webu města (http://www.
usti-nad-labem.cz/files/kalendar-od-
vozu-odpadu_2-pololeti-2015.pdf). 
Svoz odpadů ze zeleně organizuje město 
dvakrát ročně – na jaře a na podzim.
Ústí nad Labem navíc v  letošním roce 
spustilo projekt „Kompostéry na třídě-
ní bioodpadů“. O pronájem kompostérů 

na pět let projevila zájem přibližně tisí-
covka Ústečanů. V průběhu měsíce října 
jim budou kompostéry (po  podepsání 
smlouvy) bezplatně zapůjčeny.
Doplňme, že od začátku měsíce září pro-
bíhá v Ústí ad Labem také podzimní etapa 
svozu objemného odpadu. V říjnu se týká 
nejprve Střekova, poté Brné, nakonec Se-
buzína, Církvic, Svádova, Budova, Olešni-
ce, Olšinek, Kojetic a Nové Vsi.
V listopadu přijde na řadu svoz objem-
ného odpadu ze Severní Terasy a Mojží-
ře i Neštěmic.
Konkrétní termíny jsou rovněž k dispo-
zici na webu města Ústí nad Labem.

 Jitka Stuchlíková

Potlesk pro sto padesát dobrovolníků
Na  akci „Ukliďme svět“ v  lokalitě Střížovického vrchu, která byla or-

ganizována Domem dětí a mládeže v rámci celosvětové kampaně „Clean 
up the world!“ a Evropského týdne mobility, se sešlo na 150 dobrovolníků, 
především žáků a studentů škol. Přišlo však i dost zájemců z řad veřejnosti. 
Dobrovolníci nasbírali pětadvacet po okraj naplněných pytlů drobného ne-
pořádku a také velké množství většího odpadu – například  kusy nábytku, 
tašku na kolečkách, sněhové boby – a k tomu nekonečné množství nejrůz-
nějších kabelů. Úklid samotný trval asi hodinu a půl. Na závěr – jako po-
děkování organizátorů – čekalo na všechny účastníky občerstvení v podobě 
oplatky, nápoje a opékání buřtů. Přítomní si akci velice pochvalovali a byli 
zaskočeni, jaké množství odpadu společnými silami nasbírali, neboť na první 
pohled místo vypadalo poměrně čistě. Už nyní se těší na další pokračování 
akce, tentokrát v dubnu 2016 při příležitosti Dne Země.                     

text a foto Ing. Hana Slawischová, 
oddělení cestovního ruchu magistrátu
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FOTOGALERIE

Třináct základních škol, tři školy 
střední, Mateřskou školu Zvoneček, 
tři kluby a domovy seniorů navštívili 
od  začátku letošního roku příslušnice 
a příslušníci Policie ČR Ústí nad Labem. 

Školáci se setkali se záchranáři

Na dopravním hřišti v Krásném Březně v září v rámci Ev-
ropského týdne mobility proběhly ukázky dovedností 

jednotlivých složek integrovaného záchranného systému. Žáci 
základních škol si tak mohli na jednotlivých stanovištích u Po-
licie ČR, Záchranné služby Ústeckého kraje, Hasičského zá-
chranného sboru, Městské policie, VOŠ zdravotnické, Zdravot-
ního ústavu a  Besipu procvičit například nácvik poskytování 
první pomoci, prevenci úrazů, pravidla silničního provozu nebo 
si prohlédnout vybavení vozidel jednotlivých složek. Celou akci 
zakončila oblíbená ukázka výcviku služebních psů.

 text a foto Ing. Hana Slawischová, 
oddělení cestovního ruchu magistrátu

V preventivních programech pro děti 
se zaměřili především na bezpečný 

pohyb na  silnici a  u  školy. Děti dále 
seznamovali s  nezbytným vybavením 
kola i cyklisty a s významem reflexních 
prvků. Další přednášky a besedy Policie 
ČR zaměřila na  pravidla bezpečného 
chování při setkání dětí s  neznámým 
člověkem či na  problematiku šikany 
a  kyberšikany. Policisté s  dětmi pro-
bírali rizika, hrozící na sociálních sítích, 
informovali je o funkci tísňových linek, 
varovali před vandalismem a  droga-

Ve  spolupráci s  neštěmickou radnicí či 
se střekovskými hasiči se Policie ČR po-
dílela na organizaci Dne dětí. S velkým 
zájmem dětí a  veřejnosti se setkal tra-
diční Den s  Policií ČR na  parkovišti 
u zimního stadionu.

Miroslava Lazarová, 
zastupitelka za ODS

a prap. Mgr. Daniela Vrůblová,
Policie ČR Ústí nad Labem 

foto: Policie ČR Ústí nad Labem  

mi, vysvětlovali trestní odpovědnost. 
V  základních školách šlo celkem 
o  stovku přednášek, besed a  dopravně 
bezpečnostních akcí. O letních prázdni-
nách pak ústečtí policisté zorganizovali 
pro veřejnost jak preventivní, tak in-
struktážní akce na  koupališti v  Brné, 
u jezera Milada a v chabařickém kempu 
(v  zimě se pro změnu například kona-
la na  parkovišti lyžařského střediska 
na  Telnici akce „Auto není trezor“). 

LEKCE dopravní výchovy v ústecké 
ZŠ Pod Vodojemem.

BEZPEČNĚ už na koloběžce 
se děti učí jezdit na hřišti.

UKÁZKY umu služebních 
psů obdivují děti i dospělí.

KOLO k dětem patří. A dopravní výchova 
ve škole může být zajímavou hrou.

Prevencí k bezpečí
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MO NEŠTĚMICE

Fotbalisté v Mojžíři se těší na nové zázemí

Pod hlavičkou TJ Mojžíř působí 
„A“ mužstvo dospělých, soutěží-

cí v  1. A  třídě. Béčko mužů nastupuje 
k utkáním v okresním přeboru. Tým do-
rostu hájí černobílé barvy klubu rovněž 
v 1. A třídě, starší i mladší žáci ve 2. třídě. 

Havarijní stav
„Na  zápasy dospělých přichází na  tři 
stovky diváků, to se jinde v okrese nevidí,“ 
upozorňuje Miroslav Nosek z realizační-
ho týmu mojžířských fotbalistů.
Vedle fotbalových klání jsou oblíbené 
i  tradiční pátky, kdy se sportovci a pří-
znivci na  hřišti scházejí, aby si opekli 
vuřty a společně poseděli. Venku, u stolů 
a lavic, které si sami postavili. Ze dřeva, 
jež jim poskytl MO Ústí nad Labem – 
Neštěmice. Klubovna je totiž tak ma-

ličká, že se do ní sotva vtěsnají poháry, 
jež týmy klubu vybojovali. Neštěmická 
radnice pomáhá, jak se dá – aby vůbec 
mohla být zahájena soutěžní sezóna, vy-
budovala pohotově novou umývárnu. 
Jenže za hranicí životnosti není jen soci-
ální zařízení, ale i šatny a klubovna. „Celý 
objekt kdysi vznikl smontováním mobi-
lních buněk, v  nichž byl použit i  zdraví 
škodlivý azbest,“ vysvětluje Miroslav 
Nosek.

Budoucí podoba
Zázemí na  hřišti TJ Mojžíř nevy-
hovuje nejen z  hygienických důvodů. 
V  nosných obvodových zdech jsou 
praskliny. „Rozhodli jsme se proto vy-
členit finanční prostředky na  zpracování 
projektové dokumentace Rekonstruk-

Klára to na vodě umí
Je z Neštěmic a je nadějí českého veslování. Upsala se krásné, 

ale těžké disciplíně – skifu. Jde jí to ale i na dvojskifu, jez-
dí rovněž v  párové čtyřce. Členkou TJ Chemička Ústí nad 
Labem je od  roku 2013. Je jí dvanáct let a  sbírá jednu me-
daili za druhou. Na nejdůležitějším závodě letošní veslařské 
sezóny – Mistrovství ČR v Račicích – vybojovala ve své ka-
tegorii ve skifu stříbrnou a v párové čtyřce bronzovou medaili. 
Z dalších závodů přivezla několikrát zlato. Jmenuje se Klára 
Žižková. A zaslouží si, abychom se stali jejími fanoušky. 

Jitka Stuchlíková

ce zázemí TJ  Mojžíř,“ informuje Yveta 
Tomková, starostka Neštěmic. Projekt 
počítá s demolicí nynějších šaten a s vy-
budováním nového jednopodlažního 
objektu. „Nové sportovní zázemí by mělo 
zahrnovat šatny a  umývárny jak pro 
domácí sportovce, tak i  pro jejich hosty, 
dále místnost s  umývárnou a  toaletou 
pro rozhodčí, kancelář, skladové prosto-
ry i  kotelnu,“ vypočítává Yveta Tom-
ková. Projektanti nesmí zapomenout ani 
na toalety pro diváky a vytouženou klu-
bovnu. Součástí projektu bude rovněž 
modernizace stávajících pokladen, 
zpevnění betonové plochy pro diváky 
a  vybudování přípojek vody i  elektřiny 
pro občerstvení. TJ  Mojžíř, která letos 
oslavuje pětapadesát let své existence, 
držíme palce, aby se nejprve projekt 
a pak i sama stavba nového zázemí po-
vedla.

text a foto Jitka Stuchlíková

Nové šatny a klubovnu si zaslouží. Nejen proto, že zázemí současné je v havarijním 
stavu. TJ Mojžíř je totiž centrem jak sportovního, tak i společenského života.

MirOsLav Nosek před rozpisem 
utkání

OBĚtavý správce Josef Kolankiewicz 
před zchátralými šatnami stísNĚNÁ klubovna

O PřírOdNí pažit hřiště Mojžířští pečují

Foto: archiv
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SPORT

Fotbalisté v Mojžíři se těší na nové zázemí

V ulici Na Schodech se opět závodí
V  prudce stoupající ulici Na  Schodech se první ročník závodu běžel 
v květnu 1974 s názvem „Velká cena ústeckých schodů“. Letošní závod byl 
připraven Městským obvodem Ústí nad Labem – město zkušebně jako 
nultý a to s názvem „Ústecký schod“.

Vedle běhu na  klasické trati 
100 + 1 schod se startem u Ná-

rodního domu a s cílem u vchodu 
do  Českého rozhlasu Sever byla 
připravena trať pro děti (30 scho-
dů) a nově také jízda na kole, nikoli 
však po  schodech. Jako zpestření 
mezi během a  jízdou byl běh se 
psem, kterého si účastníci, kteří psa 
nevlastní, mohli půjčit z Centra pro 
zvířata v nouzi.
Nejrychlejším běžcem mezi muži 
byl Tomáš Bystřický v  čase 31,43 
sekundy. V  kategorii žen zvítězila 
Jarmila Sobecká v čase 40,22 sekun-
dy, v  kategorii dětí Kale David 
Costa. Na kole strmé stoupání vy-

jel nejrychleji Jiří Kail. Nejmladší 
účastnicí byla Alenka Vysoudilová 
a nejstarší Vlasta Machová. 
Každý účastník obdržel od  or-
ganizátorů pamětní list, vítězové 
diplomy s  medailemi a  nejrych-
lejší závodníci hodnotnou cenu 
od hlavního sponzora akce e-shopu 
VITASPORT.CZ. 
Organizátoři děkují všem účast-
níkům závodu za účast a báječnou 
atmosféru a  těší se na  příští rok, 
kdy v  květnu opět odstartují tuto 
znovuobnovenou tradiční akci. 
Další informace naleznete na http://
usteckyschod.webnode.cz/.

Karel Punčochář

Moderní zázemí Městského stadionu přináší ovoce
Mezinárodní fotbalový turnaj fotba-

listů do šestnácti roků Adviso Cup 
2015 mohl být uskutečněn nejen díky 
obrovskému nasazení vedení fotbalové 
mládeže FK Ústí na  Labem, finanční 
podpoře vedení Ústeckého kraje, města 
Ústí nad Labem a  velkorysosti privát-
ních sponzorů, ale i  díky modernímu 
diváckému a sportovnímu zázemí, které 
poskytuje nová tribuna   Městského sta-

POZVÁNKY
  Dr.  Carlo Capalbo, prezident organi-

začního výboru RunCzech zve v  pon-
dělí 10. října v  17 hodin na  slavnostní 
otevření ústecké trasy celostátního 
projektu FreeRun. Sraz je na  Střekově 
u  mostu Edvarda Beneše. Půjde o  bě-
žecký trénink přístupný široké ve-
řejnosti. Sportovci si proběhnou pětiki-
lometrovou trasu, pro účastníky bude 
připraven pitný režim a  drobné občer-
stvení.

  Veronika Vágnerová zve na  Ústecký 
VitaSport silniční maraton, který 
startuje v  neděli 15. 11. 2015 v  Ústí 
nad Labem. Součástí hlavního závodu 
je maraton, půlmaraton a  doprovodný 
závod na  10 km. Trať závodu vede 
převážně po cyklostezce, pouze v něko-
lika místech po  málo frekventované si-
lnici. Trať je mírně zvlněná, obrátková. 
Více informací je na  http://ustecky-
vitasport-maraton.webnode.cz/.

dionu. A právě díky této moderní stavbě 
jsme  po  dorostenecké národní repre-
zentaci Francie mohli v Ústí nad Labem 
přivítat   dorostenecká zahraniční muž-
stva našich severních sousedů a zástup-
ce kolébky fotbalu z  Anglie, konkrétně 
ze slavného FC Liverpool. Více než dů-
stojnými soupeři jim byly  mládežnické 
naděje našich špičkových klubů. Chtěl 
bych zpětně za  všechny milovníky fot-

balu poděkovat nejen lidem, bez jejichž 
pomoci by Adviso Cup nemohl být 
uskutečněn, ale i  všem mladým spor-
tovcům a  jejich trenérům za  vzornou 
propagaci svých měst a klubů. Již dnes se 
těším na další ročník.

 František Štván
 foto: archiv FK Ústí nad Labem

s  MLÁdEžNiCKýM týmem FC Liverpool se 
chtěl vyfotografovat každý – i fotbalisté nejmenší.

PrOBĚhLi se i psi z ústeckého Centra pro zvířa-
ta v nouzi. Starosta centrálního obvodu Ing. Kamil 
Hýbner přivítal vedoucí centra Jaroslavu Ježkovou. 
 Foto: Karel Punčochář

BĚh strmou ulicí nadchl řadu dětí. 
 Foto: Karel Punčochář
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MO SEVERNÍ TERASA

V Pampalánii se děti nenudí
V dětský ráj se proměnily horní prostory bývalého střediska obchodu a služeb Ho-
rizont na  Severní Terase. Zábavní rodinné centrum je otevřeno od  začátku září 
a nese název Pampalánie.

„Elektrické formule, bobová dráha, 
trampolíny, spider věž, tobogán, 

klouzačka, fotbalové hřiště, balónková 
aréna s  kanóny, obří lego,“ vypočítala 

majitelka Šárka Červinková, na  co vše 
se mohou návštěvníci těšit. Dodala, že 
jsou největším takovým zařízením v Ústí 
a nejlepší pochvalou pro ně je, že se dě-

tem ani po  čtyřech hodinách dovádění 
nechce domů.
 Sympatickou zajímavostí je, že na všech-
ny atrakce mohou jít spolu s  dětmi 
i  jejich rodiče. A  že tu lze také jen tak 
posedět v kavárně či za pěkného počasí 
na terase u dobré kávy a dát si k ní něja-
kou tamější specialitu, třeba pravé vafle. 
 I když je centrum určeno především dě-
tem od 4 do 12 let, přijít mohou i starší, 
nebo naopak mladší. Ti nejmenší zde 
mají samostatný hrací koutek, k dispozici 
jsou i vysoké židličky a přebalovací pulty. 
 Zábavní centrum nabízí také dopolední 
akce pro dětské skupiny, školy, školky 
a  rovněž pro maminky na  mateřské 
nebo rodičovské dovolené. Pro děti lze 
objednat různé oslavy. „Žádané jsou na-
rozeninové oslavy, za víkend jsme jich už 
organizovali i sedm,“ podotkla majitelka.
 Ve  stejném objektu, jen z  druhé stra-
ny, sídlí nově také miniškolka Želvička, 
která se sem přestěhovala z nedalekého 
objektu Martie. Kromě dlouhodobějšího 
programu BabyClubu nabízí i  jedno-
rázové dopolední hlídání předškolních 
dětí, a to už od věku 2 let.

Jitka Hadašová

Postav se za svá práva
Základní škola Stříbrnická a  její partnerské školy z  Finska, Francie, Španělska 
a  Polska úspěšně podaly v  rámci evropského vzdělávacího programu Erasmus+ 
společný dvouletý projekt pod názvem „Stand up for your rights! – Postav se za svá 
práva!“. 

Každá z těchto škol získala ve své zemi 
určitou částku pro realizaci celého 

projektu (naše škola dostala 30 875 Euro 
na  období 2015–2017). Cílem projek-
tu je, aby žáci v  důsledku získání zna-
lostí o  EU a  o  svých osobních právech 
nabyli soudnosti a  zároveň zvýšili svou 
sebeúctu. Zdokonalování angličtiny je 
samozřejmou součástí tohoto projektu.

Začíná se ve Finsku
První společná schůzka proběhne 
ve  dnech 15. 11. 2015–19. 11. 2015 
ve  škole v  Kokkola (Finsko), kde dojde 
k  dohodě na  konkrétním programu 
a  časovém harmonogramu setkání 
v  partnerských školách. Školy se zá-
roveň představí krátkými prezentace-
mi. Během následujících dvou let vždy 
určitá skupinka žáků a učitelů vycestuje 
do každé z partnerských zemí.

Divadlo i výstava
Všechny školy pracují na společném té-
matu diskriminace, ale každá se zabývá 

určitým typem diskriminace, například 
genderovou diskriminací či diskrimina-
cí náboženskou. V průběhu projektu se 
nejdříve žáci seznámí s historickým vý-
vojem lidských práv ve své zemi. V další 
fázi vytvoří divadelní skupinu, která se 
bude věnovat aktivitám „Forum Theatre“. 
Učitelé mohou oslovit místní 
divadelní soubory nebo získat 
ke spolupráci odborníky, kteří 
by je v této technice proškolili 
a pomohli jim nacvičit scénky 
na  konkrétní téma. Žáci se 
svými učiteli ve škole dále při-
praví výstavní plochu, na kte-
ré budou prezentovat získané 
informace o lidských právech, 
o EU a o partnerských školách. 
Součástí výstavy bude i vlastní 
brožura. 

Mezinárodní kontakty
Naše škola, kromě výše uve-
dené aktivity, dlouhodobě 
udržuje přátelské kontakty 

rovněž se školami v Dánsku, Itálii a Ně-
mecku, jejichž součástí jsou výměnné 
pobyty žáků a  učitelů. S   ubytováním 
a  stravováním výrazně pomáhají rodi-
če zúčastněných žáků v  hostitelských 
rodinách. Všechny tyto aktivity nám 
umožňují motivovat žáky, rodiče i učite-
le ke  vzájemné komunikaci, spolupráci 
a navazování kontaktů.

Mgr. Michal Ševcovic, 
ředitel školy ZŠ Stříbrnická

NOvé centrum na Severní Terase si užijí 
děti i dospělí. Foto: archiv Pampalánie

MaPKa dokumen-
tuje, kde v  Evropě 
mají školáci kama-
rády.  

Foto: archiv  
ZŠ Stříbrnická
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POZVÁNKY

JAZZ FESTIVAL

  Michal Mašek zve na další Hudební se-
tkání. Uskuteční se ve  středu 14. října 
v 19 hodin, má název „Vídeňský večer 
s obrazy“ a hostí ho Zámeček Větruše. 
Vystoupí klavírista Michal Mašek, hous-
lista Daniel Pelikán a Jan Brabenec – vý-
tvarník a spisovatel, žijící ve Vídni.

  Severočeské divadlo chystá premié-
ru opery Lovci perel. Georges Bizet 
ji složil pro pařížské divadlo Théátre 
Lyrique a ve svých čtyřiadvaceti letech 
překvapil svým hudebně-dramatickým 
talentem. Představení opery o  přátel-
ství dvou mužů, do nějž zasáhne láska 
k  jedné ženě: bráhmanské chrámové 
tanečnici Lejle, jsou naplánovaná na 9., 
13. a 17. října.

  Kulturní středisko Ústí nad Labem 
chystá na měsíc říjen JAZZ FESTIVAL, 
který se uskuteční 23.–24. 10. v  Ná-
rodním domě. Ve středu 28. 10. Národní 
dům připomene 35 let skupiny BLUES 
BAND LUBOŠE ANDRŠTA. Přijede 
i  speciální host – americká černošská 
zpěvačka blues INGRID ARTHUR.

Nejen ústecký půlmaraton bylo to, 
co v  posledních dnech dunělo zemí 
pod Ústím nad Labem. V  předvečer 
této sportovní události, konkrétně 
11. 9. 2015, v  Národním domě zpíva-
la Akronská královna blues Marilyn 
Oliver se svým Marylin Oliver Band. 

Ústí blues nezapomnělo

Sezónu zahájila česká premiéra
Kniha My děti ze stanice Zoo vycházela v Německu zprvu jako seriál na pokračování 
v časopise Stern, s nímž spolupracovali redaktoři Kai Hermann a Horst Rieck. Ti 
poznali Christianu Felscherinow u soudu, kde svědčila v procesu proti drogovému 
dealerovi. Pozvali ji na rozhovor, který se z dvou hodin protáhl na dva měsíce. Kni-
ha vyšla v roce 1978 v Německu, v České republice o devět let později.

Příběh o  závislosti, bezradnosti, 
samotě a dospívání nastudoval pro 

ústeckou činoherní scénu mladý reži-
sér Michal Skočovský. Režisér společně 
s  dramaturgyní Dagmar Haladovou, 

spoluautorkou dramatizace knihy, za-
chovali většinu zásadních témat i motivů. 
Titulní dvojrole Christiany F. se zhostila 
nová herecká tvář Veronika Soumarová 
(j. h.) a herecká stálice souboru Jaroslav 

Achab Haidler. Českou premiéru měla 
tato inscenace Činoherního studia 
18. 9. 2015 na Střekově. 
Informace o  dalších reprízách získáte 
na http://cinoherak-usti.cz/predprodej/ 
kategorie/usti-nad-labem/.

z tiskové zprávy 
Činoherního studia

ČiNOhErNí studio zve na představení 
My děti ze stanice Zoo.  Foto: archiv ČS

O  úspěších této zpěvačky by bylo 
možné psát eseje, ale bráno z  po-

hledu diváka koncertu lze jen konsta-
tovat, že tato mimo jiné i praneteř legen-
dárního Muddyho Waterse do  Ústí nad 
Labem přivezla koktejl skvělých písní 
a  naprosto dech beroucího přednesu. 
Sporý tanec, kterým doprovázela svůj 
zpěv, byl jen ukázkou toho, jak svým 
opravdovým blues drobnými kroky pro-
zpívala a  protančila celými Spojenými 
státy americkými. Tanec jen dokresloval 
majestátnost hlasu, kterým s  naprostým 
přehledem a jistotou v každém tónu do-
ručila ústeckému publiku pozdrav ze 
svého rodného Ohia. Síla osobnosti, zku-
šenost a přece dokonalá profesionalita se 
za  neopomenutelného doprovodu jejího 
bandu jen nesla sálem. A jedním dechem 
je nutné dodat, že ústecké publikum tuto 
hozenou rukavici zvedlo a  každá píseň 

končila za velkého a dlouhého potlesku. 
Ústí prostě blues nezapomnělo. A  to je 
kromě krásného koncertu nejdůležitější 
zpráva z tohoto pátečního večera. Shrnu-
to, děkujeme Ti Marilyn za  neopakova-
telný zážitek a  stejně tak moc děkujeme 
vám, všem lidem z ústeckého Národního 
domu, kteří nám posluchačům tento zce-
la jedinečný večer umožnili.

Tomáš Tajchner,
TOP 09

ZPĚvaČKa (dáma v bílých šatech) 
se svojí kapelou. Foto: archiv
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Jak by měla vypadat Univerzita J. E. 
Purkyně 17. 3. 2019, tedy v  den, kdy 
skončí Váš první mandát rektora?
Ve svém funkčním období bych rád při-
spěl k tomu, aby v roce 2019 byla naše 
univerzita úspěšná, známá a  čitelná. 
Trápí mě, že řada lidí vnímá UJEP stále 
jako pedagogickou fakultu a ono tomu 
tak už dávno není. Naše vědecké týmy 
slibně rozvíjejí například oblast fy-
zikální chemie, nanomateriálů, oblast 
digitalizace kulturních památek, oblast 
umění a  široké spektrum témat řadí-
cích se pod označení Smart City, Smart 
Region a Smart Community. Chci proto 
přispět k  tomu, aby povědomí o úspě-
ších univerzity bylo daleko větší.
Bude v okamžiku, kdy skončí váš první 
mandát rektora, už hotová nová bu-
dova, která má vyrůst v  kampusu 
na místě někdejší porodnice?
Budova Centra přírodovědných a tech-
nických oborů má být dokončená právě 
v roce 2019. Jde o velkou stavbu plnou 
laboratoří a  složitých technologií po-
třebných pro jejich provoz. Na  naší 
univerzitě s  takovou stavbou ještě 
zkušenosti nemáme, je pro nás velkou 
výzvou a  věřím, že stanovený termín 
dokončení dodržíme.

Chci univerzitu známou, čitelnou, 
úspěšnou i prospěšnou

Impulz vzešel přímo z  vedení fakulty 
výrobních technologií a  managementu. 
S firmou ŠKODA AUTO ale spolupracuje 
i přírodovědecké fakulta, na analýze po-
vrchů. Tato smlouva vše jen souhrnně 
zarámovala. Souběžně navazujeme 
spolupráci s  mnoha dalšími firmami, 
např. chemickými. Od počátku se snažím 
tyto pracovní kontakty podněcovat 
a  moderovat. Všechny naše kroky smě-
řují k tomu, abychom univerzitu přiblížili 
k poptávce absolventů na trhu práce. 
Chemie u  vás spadá pod přírodově-
deckou fakultu?
Chemii máme jak na  přírodově-
decké fakultě, tak na  fakultě životní-
ho prostředí. Dvě velké osobnosti naší 
univerzity – profesor Janoš a profesorka 
Čapková – přispěli k  tomu, že jsme se 
dostali do  mapy velkých výzkumů, 
a  to v oblasti chemie, environmentální 
chemie a  nanomateriálů. Jsme partne-
ry významných institucí – například 
Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského 
Akademie věd ČR. Skutečnost, že jsme 
se dostali do  tak váženého konsorcia, 
považuji za velký úspěch. Potěšující je, 
že chemie u  nás začíná být univerzit-
ní záležitostí a  nikoli jen věcí jedné či 
druhé fakulty. Podporovat meziobo-
rovou spolupráci fakult je ostatně další 
mojí prioritou ve funkci rektora.
V  nanotechnologiích je mezi český-
mi univerzitami královnou Technická 
univerzita v Liberci. UJEP v tomto obo-
ru zaznamenala rovněž úspěch. Kte-
rým směrem půjde dál?
S  Technickou univerzitou v  Liberci 
v oblasti nanotechnologií také komuni-

Rozhovor s doc. RNDr. Martinem Balejem, Ph.D., rektorem ústecké univerzity 

UJEP zve na Běh kampusem

Příští rok bude Univerzitě J. E. Pur-
kyně v Ústí nad Labem pětadvacet let. 
Je ještě nemluvnětem, anebo už se z ní 
klube uznávaná „alma mater“?
Srovnáme-li to s  věkem lidským, tak 
člověk kolem pětadvaceti let si už svůj 
směr i  priority zvolil. Věřím, že UJEP 
ve  svých pětadvaceti rovněž své hle-
dání ukončuje a profiluje se v moderní 
univerzitu otevřenou širokému spektru 
názorů i  argumentů. Chtěli bychom, 
aby se daleko více zviditelnila právě 
strojírenským i  chemickým výzku-
mem. V novém Centru přírodovědných 
a technických oborů bude mít domovské 
prostory nejen přírodovědecká fakulta, 
ale laboratoře budou sdílené i  fakul-
tou životního prostředí a  fakultou vý-
robních technologií a  managementu. 
Právě pro posledně zmíněnou fakultu 
dále připravujeme projekt nové sídelní 
budovy, která ji ze třech lokalit Ústí 
nad Labem ukotví do  univerzitního 
kampusu. S  premiérem Sobotkou, kte-
rý v  rámci výjezdního zasedání vlá-
dy do  Ústeckého kraje navštíví i  naši 
univerzitu, chci proto probrat i  tento 
problém. 
Nedávno jste navázali užší spoluprá-
ci s firmou ŠKODA AUTO. Proč právě 
s touto firmou?
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kujeme, ale chceme být jiní. Soustředí-
me se například na využití nanomateri-
álů pro analýzu životního prostředí, pro 
kvalitu půdy, vody či ovzduší. V těchto 
oborech můžeme v  nanotechnologiích 
patřit mezi nejlepší. 
Podílí se UJEP nějakým dílem na  bu-
doucí podobě Jezera Milada? Anebo 
na  dalších projektech revitalizace kra-
jiny po těžbě uhlí?
Odborníci z  fakulty životního prostře-
dí naší univerzity sledují jak na  jezeře 
Milada, tak na  jezeře Most botanické 
složení výsypek a  změny v  druhovém 
složení rostlin. Na  Miladě se podíle-
jí na  odběru a  sledování vzorků ryb. 
Dalším zajímavým směrem, který se 
na  univerzitě velmi rychle rozvíjí, je 
3D digitalizace území a  krajiny. Naši 
geoinformatici jsou schopni připravit 
různé scénáře budoucnosti krajiny, na-
příklad jak by krajina mohla vypadat 
při akcentu na rozvoj cestovního ruchu 
nebo s akcentem na jinou oblast lidské 
činnosti. 
A  co pedagogická fakulta a  aktuální 
problémy dětí ze sociálně vyloučených 
lokalit? Není i toto oblast, ve které by se 
UJEP mohla výrazně zviditelnit a  zís-
kat věhlas?
Hodnocení univerzit je v současné době 
postaveno především na  vědeckých 
výstupech, ať už publikovaných v  ča-
sopisech nebo knihách, anebo v počtu 
přihlášených patentů. V  rámci oboru 
Sociální pedagogiky na  pedagogické 
fakultě a  Sociální práce na  fakultě so-
ciálně ekonomické se tomuto tématu 
naši odborníci věnují. A pak je tu fakul-
ta umění a  designu, která se angažuje 
v  projektu Univerzita Předlice. Opět 
i zde se budu snažit, aby všechny tři fa-
kulty více spolupracovaly a pojali jsme 
i toto téma jako univerzitní. I o výsled-

cích v sociální inkluzi plánuji promluvit 
s premiérem Sobotkou. 
V  Ústí nad Labem je univerzita. Co 
uděláte pro to, aby se Ústí nad Labem 
začalo měnit v univerzitní město?
Osobně chci přispět k  tomu, aby stu-
denti byli daleko více hrdí na  to, že 
zde studují, absolventi na  to, že zde 
studovali, a  zaměstnanci univerzity 
na to, že zde pracují. Veřejnost bych rád 
přesvědčil, že městu Ústí nad Labem 
a  Ústeckému kraji je 
univerzita prospěšná. 
Dalším úkolem je 
otevřít univerzitu li-
dem a  ukázat ji jako 
pozitivní fungující in-
stituci, která naplňuje 
jak roli vědecké, umě-
lecké a  vzdělávací in-
stituce, tak se aktivně 
zapojuje do dění kolem 
nás. 
Co je na profesi rektora 
nejtěžší a co nejhezčí?
Nejtěžší a  zároveň lo-
gické je, že když chcete 
kteroukoli pozici za-
stávat dobře a poctivě, 
pak jí musíte obětovat 
mnoho svého času. 
A  já si uvědomuji, že 
o  tento čas připravuji 
svou rodinu, manželku 
a  dvě malé děti. To je 
ta pro mě nejtěžší věc. 
Nejhezčí je, když vidí-
te, že pracovníci kolem 
vás mají na tváři úsměv 
a přes své pracovní vy-
pětí se dokáží usmívat.

Jitka Stuchlíková
 foto archiv UJEP

VIZITKA
doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D.

  je nejmladším rektorem univerzi-
ty v České republice (ročník na-
rození 1977)

  je rodákem z  Ústí nad Labem, 
zde vystudoval gymnázium v Ja-
teční ulici a Pedagogickou fakul-
tu (obory Učitelství pro střední 
školy, Geografii a Matematiku)

  na  Přírodovědecké fakultě UK 
v  Praze absolvoval doktorské 
studium Fyzické geografie

  geografii a  krajinné ekologii se 
věnoval jako pedagog Univerzity 
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

  je ženatý, má syna a  dceru 
(právě se chystá na Běh kampu-
sem – „Trénuji s dcerou, protože 
devítiletý syn, který je o dva roky 
starší než dcera, mi už běžně 
utíká,“ říká s úsměvem).

UJEP zve na výstavu soutěžních 
návrhů nové budovy v kampusu
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diaMaNtOvOU svatBU oslavili manželé 
Jitka a  Jaroslav Zahálkovi. „Je krásné, že stejně 
jako diamant je pevné vaše manželství, ve  kte-
rém jste prožili šedesát společných let. Ráda bych 
poděkovala Ing. Jaroslavu Zahálkovi CSc. za vše, 
co vykonal pro naše město i Ústecký kraj. Myslím, 
že do  teorie i  praxe ochrany životního prostředí 
se mohl naplno ponořit díky tomu, že manželka 
Jitka, i přes náročné povolání zdravotní sestřičky, 
dokázala vykouzlit harmonické rodinné zázemí. 
Poděkování patří tedy i  jí,“ napsala v  gratulaci 
Jaroslavu Zahálkovi, spoluzakladateli Fakulty 
životního prostředí ústecké univerzity, a  jeho 
manželce primátorka Věra Nechybová. 

tradiČNí sPOr
tOvNí hrY uspořá-
dal pro své klienty 
Domov pro seniory 
Orlická. Týmy senio-
rů, jejichž kapitány 
(a  především kapitán-
kami) byli zaměstnanci 
domova, přišly povzbu-
dit i  primátorka města 
Ústí nad Labem Věra 
Nechybová a  starostka 
Severní Terasy Rena-
ta Zrníková. Fandilo 
i  zářijové počasí, takže 
sportovní odpoledne se 
vydařilo.

haLaLi jsou rovněž sportovní hry. 
Inspirovaly se mysliveckou tématikou 
a  tradičně je hostil Domov pro seniory 
Dobětice. Dříve narozeným sportovcům 
přišly v  tomto případě fandit děti z MŠ 
v  Doběticích. Není to náhoda – Hala-
li jsou sportovní hry mezigenerační 
a  otevřené domovům pro seniory z  ce-
lého ústeckého regionu. Letos do Době-
tic zavítali i senioři z Dubí.

MaLOvÁNí hOrKýM vOsKEM je 
technika zvaná enkaustika. V rámci Ev-
ropského týdne mobility ji bylo možné 
vyzkoušet v Domově pro seniory Bukov. 
Na  akci „S  enkaustikou je každý umě-
lec“ se sešlo na čtyřicet seniorů (pozváni 
byli i z dalších ústeckých domovů) a jak 
účastníci, tak i  organizátoři odcházeli 
z tohoto setkání nadšeni.

iNtErNEt v  ParKU je k  dispo-
zici na  Severní Terase. Bezplatné při-
pojení k  internetu v  Centrálním parku 
bylo spuštěno v  průběhu slavností Dne 
Severní Terasy 6. září. Objem dat a rych-
lost připojení pro jedno zařízení a  den 
jsou přizpůsobeny takovým funkcím, 
jako je například připojení k internetové 
poště, vyhledávání spojení či kontaktů.
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UDÁLOSTI V OBRAZECH

PO PravĚKU haLLO
WEEN zažije Centrální 
park na  Severní Terase. 
Sedmý den Severní Tera-
sy měl motto „Jak to u  nás 
bylo v  pravěku“ a  – ač mu 
právě nepřálo počasí – slavil 
úspěch. První listopadový 
den se v  Centrálním parku 
pro změnu ponese ve  zna-
mení svátku keltského, totiž 
Halloweenu. Návštěvníci si 
budou moci vydlabat dýni, 
zapojit se do  lampionové-
ho průvodu a  být svědky 
zavírání fontán. Ohňostroj 
chybět nebude.

Zažít MĚstO JiNaK mohli Ústečané na  Střekově. Do  již desá-
tého ročníku sousedských slavností za zapojilo jedenáct měst z Česka. 
Poprvé i MO Ústí nad Labem – Střekov. Příchozím organizátoři nabídli 
výtvarné workshopy (nejen pro děti), sportovní aktivity, domácí kuli-
nářské speciality nebo muziku. O příjemné atmosféře, která na Střekově 
panovala, vypovídají přiložené fotografie.

připravily Jitka Stuchlíková a Tereza Limberská
  foto archiv
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POHLED ZASTUPITELE

Co se skrývá pod zkratkou IPRM
Statutární město Ústí nad Labem vytvořilo Integrovaný plán rozvoje města – IPRM. 
IPRM zahrnoval časově a obsahově provázané akce, které měly přispět ke zlepšení 
městské infrastruktury, zlepšit prostředí města a  příznivě ovlivnit život obyvatel. 
IPRM je základním koordinačním rámcem, vycházejícím ze Strategie rozvoje města.

Všechny akce, zahrnuté do  IPRM 
města Ústí nad Labem, musejí být 

realizovány do konce letošního roku. Jinak 
se město nevyhne finančním sankcím. Re-
spektive je možno požádat o prodloužení 
realizace za rok 2015, ale později propla-
cené výdaje budou označeny jako nezpů-
sobilé, a nebude na ně poskytnuta dotace.
Město vyhlásilo celkem tři Integrované 
plány města: Neštěmice – Sídliště Mojžíř, 
Centrum a  Mobilita. Připomeňme si, co 
jednotlivé plány zahrnovaly.

IPRM Neštěmice – sídliště Mojžíř
První skupinu aktivit lze shrnout pod ná-
zev „Revitalizace veřejných prostranství“. 
Dílčí projekt se týkal vybudování chodní-
ků se zámkovou dlažbou, rekonstrukce ve-
řejného osvětlení, vybudování parkoviště 
pro 99 automobilů, odvodnění svahu 
za  domy a  kamerového systému včetně 
technologického zázemí. Město zaplatilo 
necelých 11 miliónů Kč, z IOP přišlo přes 
61 miliónů korun. Nevyšel záměr revita-
lizace bytů, zateplování domů, protože 
přes několik vyhlášených výzev byl zájem 
vlastníků minimální. Součástí této aktivi-
ty byly i projekty „Pod čarou“, které měly 
za  cíl zlepšit integraci některých skupin 
obyvatel a pedagogické působení na děti. 
Tady se velmi angažovala mojžířská zá-
kladní škola. Projekty by měly být pro 
obvod přínosem a budou včas dokončeny. 
Kaňkou na  průběhu IPRM Neštěmice – 
sídliště Mojžíř byla skutečnost, že pro for-
mální chyby v realizaci byla řídící složkou 
vyměřena sankce ve  výši 58 miliónů Kč 
a  penále. Město bojuje o  snížení (soudní 
řízení).

IPRM Centrum 

Prvním projektem byla „Revitalizace 
městského centra II. etapa, 2. Stavba“. 
Tady projekt navázal na předchozí aktivi-
ty, kterými byly úprava Mírového náměstí 
a přilehlých ulic a vyřešení prostoru před 
hlavním nádražím ČD. V rámci této etapy 
bylo vybudováno kryté parkoviště a tera-
sa s výhledem na Labe. Součástí je i sou-
bor obchůdků, které by měly doplnit celý 
prostor o  vhodné prodejní a  informační 
aktivity. Tato aktivita je známá pod ná-

zvem „Zanádraží“. Nic se nerodí jednodu-
še, ani tato akce se nevyhnula problémům, 
snad se vše do  konce tohoto roku poda-
ří zvládnout. Tedy musí se to zvládnout, 
sankce by byly tvrdé. Tímto projektem 
se revitalizovalo přes 6 tisíc metrů čtve-
rečních nevyužitých ploch. Město zaplati-
lo 30 miliónů Kč, ROP miliónů 140. 
Druhým projektem byla „Moderniza-
ce Magistrátu města Ústí nad Labem 
– Atrium“. Projekt zahrnoval výmě-
nu dlažby, osázení novou zelení, nový 
mobiliář (lavičky), vybudování fontány 
s  pódiem. Vše bylo realizováno i  pro 
bezbariérový přístup. Tato akce určitě 
napomohla ke zlepšení reprezentačních 
veřejných prostor města. Město zaplatilo 
necelé tři milióny, z ROP to bylo téměř 
33 mil. Kč.
Škoda jen, že trasu z  Mírového náměstí 
přes atrium na  náměstí Lidické ruší ona 
opuštěná stavba “ústeckého metra“.
Třetím projektem IPRM Centrum byla 
„Lanová dráha na  Větruši“. Ta propoji-
la centrum s  tradičním odpočinkovým 
prostorem v  okolí výletního zámečku 
Větruše. Kolem lanovky se hodně disku-
tovalo. Město přišla na  24 milionů Kč, 
60 miliónů korun bylo z prostředků ROP. 
Lanová dráha určitě zvýšila atraktivitu 
vyhlídkového prostoru města. Areál Vě-
truše kromě špičkového hotelu a  restau-
race nabízí návštěvu zrcadlového a  ven-
kovního bludiště, dětské hřiště a tenisové 
kurty. Památkou je prostor ústeckého 
popraviště, z Větruše je značena turistická 
stezka k Vaňovskému vodopádu a vyhlíd-
ce Vrkoč. Muzeum civilní obrany obnovu-
je promenádní cesty pod Větruší.
V této části IPRM je stále v řešení vymě-
řená korekce z  předchozích etap IPRM 
centrum a to na akce Dům kultury, Měst-
ské sady a Sektorové centrum. Vyměřené 
sankce kolem 440 miliónů Kč (za všechny 
tři IPRM) se ale městu postupně daří vý-
razně snižovat.

IPRM Mobilita
Tato oblast byla finančně druhá nejná-
ročnější, a  také zde muselo být vyřešeno 
velké množství průběžných problémů. Po-
dívejme se na dílčí projekty:

Obnova vozového parku trolejbusů
Cílem projektu bylo nahrazení zastaralých 
trolejbusů novými moderními vozidly. 
Nákup zahrnuje 26 nízkopodlažních vo-
zidel, které splňují všechny podmínky 
moderní hromadné dopravy. Dopravní 
podnik města Ústí nad Labem tento 
projekt stál 286,5 miliónu korun, ROP 
poskytl 117 miliónů Kč. Příjemcem této 
dotace je Dopravní podnik města Ústí nad 
Labem. Projekt má naději na úspěšné za-
vršení ve stanoveném termínu.
Dobudování obratiště a točny
V rámci tohoto projektu je budováno ob-
ratiště v prostoru za Špitálským náměstím 
a  modernizace točny na  Severní Terase. 
I zde je příjemcem dotace DPMUL, který 
zaplatí téměř 24 miliónů korun, Evropská 
unie z  ROP přidá 16,6 miliónu Kč. Také 
tento projekt zřejmě projde bez ztráty ky-
tičky, tedy bez finanční korekce.
Rekonstrukce a  modernizace zastávek 
a zálivů
Bude rekonstruováno a  modernizováno 
51 zálivů a zastávek. Tato akce je vyvolána 
nasazením nízkopodlažních vozidel. Bez 
této rekonstrukce by funkce nízkopod-
lažnosti byla zcela popřena. Proto dochází 
mnohdy ke  kritizovaným změnám při 
dislokaci a  výstavbě. Věřím, že časem se 
celá situace vyřeší. Také tady vše musí být 
dobudováno do  konce roku 2015. Město 
zaplatí necelých 7 miliónů, ROP téměř 
28 miliónů Kč.
Elektronický odbavovací systém pro ces-
tující
Tento projekt by měl umožnit integraci 
odbavování cestujících do  moderních in-
tegrovaných dopravních a  tarifních sys-
témů. V  první fázi do  krajského systému. 
Tento projekt je ohrožen a  město bude 
muset realizaci uhradit v  plné výši, aby 
neohrozilo ostatní projekty v IPRM. Nepo-
dařilo se včas vysoutěžit realizátora.
Inteligentní zastávky
Zatím vznikne 16 inteligentních označní-
ků na  šesti nejvytíženějších zastávkách 
v centru města vybavených elektronický-
mi informačními tabulemi. Cestující 
bude informován o  příjezdech a  odjez-
dech spojů, případné době zpoždění 
a dalších potřebných aktuálních informa-
cích z dispečinku DPmÚL. Zde snad je vše 
připraveno k instalaci v daném termínu.
Management IPRM mobilita
Tento projekt měl zajistit dostatečné per-
sonální vybavení a  odpovídající publici-
tu IPRM mobilita. Město akci dotovalo 
750  tisíci korun, ROP severozápad více 
než čtyřmi milióny Kč. 
Tolik na  vysvětlenou „Co se skrývá pod 
zkratkou IPRM“.

PaedDr. Petr Brázda, 
zastupitel za KSČM
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PŘEDSTAVUJEME

Spirála je zřizovatelem Centra krizové 
intervence a  Intervenčního cent-

ra. Svým rozsahem a  nabídkou služeb 
pokrývá nejen potřeby občanů našeho 
města, ale i  Ústeckého kraje. Rovněž 
nabízí aktivity v  oblasti vzdělávání od-
borníků, profesionálů – poskytovatelů ji-
ných služeb. Vzdělává širokou veřejnost 
cílenými PR akcemi.

 Centrum krizové intervence 
je pro osoby v  obtížné životní situa-
ci, kterou přechodně nemohou řešit 
sami. Služba je anonymní a  bezplatná. 
Uživatelům je poskytnut prostor pro 
ventilaci svých problémů a emoční pod-
pora. Společně s  pracovníkem klient 
prochází příběhem, hledají se opěrné 
body pro cestu z krizové situace, posiluje 
své kompetence pro návrat do  běžné-
ho prostředí, běžného života. Provozní 
doba je od pondělí do pátku 8-19 hodin. 
Uživatel může přijít opakovaně.

Linka pomoci 
je nepřetržitá profesionální služba. Slou-
ží osobám v krizi a pro některé je jedi-
ným kontaktem, ke  kterému zpočátku 
najdou odvahu.

Terénní krizový tým
je tým speciálně vyškolených dobrovolní-
ků, který pomáhá překonávat následky 
mimořádných a  krizových situací. Po-
skytuje střednědobou a  dlouhodobou 
profesionální pomoc osobám zasa-
ženým povodněmi, hromadnými neho-
dami apod.

Odborné sociální poradenství
poskytuje pomoc a podporu členům ro-
diny nebo rodině prostřednictvím krát-
kodobé terapie tak, aby se opakovaně 
nedostávala do  obtížných životních 
situací nebo je dokázala řešit vlastními 
silami.

Právní poradna 
poskytuje uživatelům služby bezplatné-
ho poradenství sociálního pracovníka 
a právníka každé pondělí od 8–17 hodin, 
úterý 10–17 hodin. Internetové pora-
denství je orientované na pomoc lidem, 
kteří se nacházejí v různě těžkých situa-
cích a  o  službu formou emailu projeví 
zájem. Služba je bezpečná, odborná 
a  zachovává lidskou důstojnost. Odpo-

věď na svůj dotaz obdrží klient do 5 pra-
covních dnů.

Intervenční centrum 
slouží osobám ohroženým domácím 
násilím a svědkům domácího násilí. Na-
bízí sociálně právní poradenství, emoční 
a psychologickou podporu, krátkodobou 
terapii pro osobu ohroženou domácím 
násilím a její děti.
Spirála se rovněž zaobírá prevencí pro 
žáky základních škol v rámci „Programu 
primární prevence negativních jevů“.

Spirála je jedinečná 

v  našem kraji službou lůžek krizové 
pomoci, která je určena pro osoby 
v  náročné životní situaci, krizi, hleda-
jící zázemí pro své zklidnění, utřídění 
si myšlenek a  ujasnění si dalšího roz-
hodování, řešící akutní krátkodobou 
bytovou tíseň – matky s dětmi ocitající 
se na ulici, oběti domácího násilí, osoby 
ve  finanční nouzi, po  sebevražedném 
pokusu, bez aktuálního ohrožení, s du-
ševním onemocněním, u nichž je možné 
krátkodobým stabilizačním pobytem 
předejít dlouhodobé hospitalizaci. Děti 
a mladiství mohou službu využít pouze 
v doprovodu svého zákonného zástup-
ce. Osoby se změněnou právní způso-
bilostí mohou službu využít pouze s pí-
semným souhlasem svého opatrovníka 
a musí být schopni samostatně zvládat 
režim pobytu na krizovém lůžku. Krát-
kodobým cílem je uklidnit klienta, po-
skytnout prostor pro ventilaci myšlenek 
a  emocí, stabilizovat jeho stav, snížit 
případné nebezpečí, že se krize bude 
prohlubovat.
Tato služba je bezplatná a respektuje zá-
kladní lidská práva, osobnost uživatele, 
individuální přístup ke  klientovi, dis-
krétnost a  mlčenlivost. Pobyt je maxi-
málně týdenní po  předložení platného 
průkazu totožnosti. 

Dary vítány
V  současné době Spirála disponuje 
dvěma třílůžkovými pokoji s  dětskou 
postýlkou, dvěma sociálními zařízení-
mi, společenskou místností s kuchyňkou 
a  základním vybavením. Klient může 
využít krizovou stravu (1 čaj, 1/4 chleba, 
1/4 másla na den a osobu). Dle Bc. Zuza-
ny Leškové tyto základní potraviny zce-
la nestačí, proto se rozhodli navázat 

spolupráci s  potravinovou bankou. 
Klienti mají rovněž možnost zapůjčení 
lůžkovin, ručníku, hygienických potřeb, 
hraček, přebalovacího pultu, nočníku, 
pračky, žehličky nebo mohou využít 
šatníku zařízení. Služba krizových lů-
žek je poskytována nepřetržitě 24 hodin 
denně, včetně víkendů a svátků. Příjmy 
na  lůžkovou část jsou realizovány dle 
aktuální situace klienta a počtu volných 
lůžek v zařízení.

Chcete-li pomoci, rádi Vás ve  Spirále 
přivítají s  jakýmikoli dary. Od  trvan-
livých potravin, přes dětské pleny až 
po  oblečení. A  nezapomeňte: Spirála 
Vám naslouchá.

 Mgr. Lenka Jaremová, 
UFO

 foto archiv

Ráda bych Vás seznámila s organizací, která může pomoci nejen Vám, ale i Vašim blíz-
kým, přátelům, nebo sousedům. Jedná se o spolek Spirála, který sídlí ve Skoroticích. 

DŮLEŽITÉ KONTAKTY 

Adresa: K Chatám 22, 
403 40 Ústí nad Labem – Skorotice
Telefon: 472 743 835, 
Fax: 475 201 495

Krizová lůžka 
Telefon: 734 836 996 
e-mail: spirala.krizovaluzka@volny.cz

Krizová linka pomoci 
475 603 390 (nepřetržitý provoz)

Centrum krizové intervence 
e-mail: spirala.cki@volny.cz

Intervenční centrum
Telefon: 475 511 811 
e-mail: 
intervencnicentrum.ul@seznam.cz

Spirála Vám naslouchá
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PAMÁTKY

Národní památkový ústav, příspěv-
ková organizace Ministerstva 

kultury České republiky, vyhlásil cenu 

Patrimonium pro futuro poprvé v  loň-
ském roce. Jejím cílem je upozornit 
na pozitivní příklady a příběhy v oblasti 

Kostel sv. Floriána přivítal vzácné hosty

Do 30. 11. 2015 si můžete v atriu zámku v Krásném 
Březně prohlédnout ojedinělou výstavu „Milešov 
ve  středověku a  raném novověku“. Expozice prezen-
tuje dlouhodobý výzkum mikroregionu rozkládající-
ho se v krajině Českého středohoří. 

Na terénním i pramenném výzkumu Milešova pra-
covali zejména zaměstnanci a studenti katedry his-

torie Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně, Centra 
pro dokumentaci a  digitalizaci kulturního dědictví FF 
UJEP a Národního památkového ústavu – územně od-
borného pracoviště v Ústí nad Labem.
Výstava je rozdělena do  třech hlavních částí. První 
mapuje vývoj krajiny a historický rozvoj mikroregionu 
od  prvních zmínek až po  polovinu 19. století. Tehdy 
skončila mnohasetletá éra majitelů z  rodu Kaplířů ze 
Sulevic a  jejich přímých nástupců Hrzánů z  Harasova, 
kteří byli jako stavebníci a objednavatelé cenných umě-
leckých děl se zdejším památkovým fondem bytostně 
spjati. 
Druhá část výstavy umožňuje návštěvníkovi na-
hlédnout pod pokličku základní badatelské práce 
a  přináší stručný přehled vybraných metod užitých 
při výzkumu a dokumentaci dominantních i drobných 
památek Milešova. 

 Mgr. Jana Šiková, 
tisková mluvčí UJEP

památkové péče a ocenit ty, kteří se o to 
přičinili. Výsledky druhého ročníku 
ceny Patrimonium pro futuro byly vy-
hlášeny v kostele sv. Floriána v  Ústí nad 
Labem – Krásném Březně v  polovině 
září. Ocenění symbolizované stříbrnou 
plaketou získaly obnova Havlíčkových 
sadů v  Praze 2, objev středověkého 
stropu v  klášteře klarisek v  Českém 
Krumlově, bohatá činnost Sousedské-
ho spolku Merboltice a  záchrana su-
šárny chmele v  Odrlicích. Mimořádné 
ocenění generální ředitelky si odnesli 
strůjci záchrany, obnovy a  zprovoz-
nění parostrojního pivovaru v  Lobči. 
Plaketa pro osobnost památkové péče 
byla za  prezentaci kulturního dědic-
tví na  pamětních mincích udělena 
guvernérovi České národní banky Mi-
roslavu Singerovi.

z tiskové zprávy 
Národního památkového 

ústavu Praha

Obec plná památek

KOstEL sv. Floriána je národní kulturní památkou. Právě v něm se udělovaly cenu 
za příkladnou památkovou péči.  Foto: archiv Národního památkového ústavu
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DOBRÝ SKUTEK

Tajemství kuchyně 
zoologické zahrady

adámek
Starší kříženec, může mu být 12 i více 
let. Pravé oko má poškozené po ne-
léčeném zranění v minulosti, nijak mu 
to ale nevadí. Adámek je klidný a přá-
telský psík, do útulku přišel naprosto 
nesocializovaný, neuměl ani chodit 
na vodítku, ale dělá pokroky, už zvládá 
i cestování veřejnou dopravou. Hledá 
domov, kde by mohl v klidu dožít. 

Bertík
Kříženec střední velikosti, má tmavší 
zvlněnou srst a  věk kolem 4 let. Bertík 
je veselý a  hravý pejsek, který by byl 
ideální ke  sportovně založeným lidem, 
protože miluje pohyb. Jistě by ho bavily 
i psí sporty jako třeba agility.

Colin 
Kříženec, asi 60 cm vysoký. Má krátkou 
srst, černé barvy. Jsou mu přibližně 
4 roky. Colin je sice k lidem přátelský, ale 
jinak je trochu ostřejší, není vhodný k ji-
nému psovi – pere se. Hodí se k domku 
se zahradou a nebo k ostraze objektu.

Cyklotoulky zavedou 
diváky do Ústí nad Labem
Pořad, který se v našem městě natáčel na konci letošního září, bude mít premiéru 
3. října 2015 na ČT Sport. Zhlédnout ho lze i na stránkách www.cyklotoulky.cz. 

Pořadem diváky provede sportovní 
redaktor České televize a  ústecký 

rodák Stanislav Bartůšek. Vedle ob-
vyklých míst, jako je kostel Nane-
bevzetí Panny Marie, hrad Střekov či 
Větruše, se natáčelo i na místech méně 
obvyklých – například v Muzeu civilní 
obrany pod Větruší či v Parní vodárně 
na Střekově. Obě památky si nesporně 

zaslouží, aby se dostaly do širšího po-
vědomí nejen Ústečáků, ale i  turistů 
z  celé České republiky. Krásu krajiny 
si diváci a zejména cyklisté vychutnají 
při jízdě po Labské stezce. A protože se 
do  jednoho dílu nepodařilo vměstnat 
celé nádherné okolí našeho města 
a  možnosti, které nejen pro cyklisty 
nabízí, plánujeme spolu s ČT na příští 

rok natáčení dalších dvou dílů Cyk-
lotoulek.

Ing. arch. Jaromír Veselý, 
cyklokoordinátor města Ústí nad Labem

 foto: archiv ČT

V  Zoo v  Ústí nad Labem mohou zájemci 18. říj-
na ochutnat některé pokrmy z  „hmyzí kuchyně“. 

Na stanovišti mezi exotáriem a šelmincem se ale návštěvníci 
především seznámí s ukázkami přípravy krmení pro různé 
druhy zvířat. Připraveny budou i soutěže pro děti.
Cyklus Cest kolem světa pokračuje v ústecké Zoo 30. říj-
na – 1. listopadu zastavením v  Austrálii. Tématem tra-
dičních Stezek zoologickou zahradou je australská fauna. 
Pro děti je připraven kvíz. 

Foto: archiv Zoo Ústí nad Labem

Hledají nový domov               

Nevybrali jste si? Více pejsků, ale i kočičky čekající na nový domov najdete v Centru pro 
zvířata v nouzi, V Lukách 178/21, Ústí nad Labem. Prohlédnout si je můžete také na jejich 
webu – http://www.utulekul.cz/   text a foto: Centrum pro zvířata v nouzi

staNisLav Bartůšek a Lukáš Konečný 
se radí: kam ještě vyrazíme?

PaNda červená se narodila 
letos v červenci.
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den před startem ústeckého Mattoni ½Maratonu navští
vili ZŠ Pod vodojemem keňští běžci Kimutai Joel Kipko
ech, Barselius Kipyego a Kurui Evans Kigen. Maratónci 
dětem vyprávěli o přípravě na závod, o  tréninku a  také 
o  své africké zemi. děti jim na oplátku předaly drobné 
dárky – obrázky a náramky pro štěstí. Zároveň jim slíbily 
bouřlivé fandění a podporu v průběhu sobotního závodu. 
Běžci byli atmosférou ve škole, kterou jim děti přichys
taly, nadšeni. dokonce prohlásili, že pokud by nezávodili 
na dlouhých tratích, rádi by byli učiteli.

text a foto: Ing. Lucie Gerychová, 
zástupkyně ředitele ZŠ Pod Vodojemem 

Ústecký Mattoni ½Maraton nezapomíná ani na  charitu. 
v Ústí nad Labem je hlavním partnerem runCzechu Na
dační fond Plamínek naděje. Na základě této spolupráce 
proběhlo v předvečer ústeckého maratonu v hotelu vla
dimir setkání elitních běžců s dětmi z dětských domovů. 
vedle reprezentantů Keni si s  dětmi povídali  i  přední 
čeští maratónci Jiří homoláč a Petra Kamínková. v sobo
tu si pak část dětí z dětských domovů mohla vychutnat 
atmosféru velkého závodu přímo na  místě. děti běžely 
se zástupkyněmi fondu Plamínek naděje dM rodinný běh. 

 text a foto: Jana Procházková, 
Nadační fond Plamínek naděje

Děti a sportovní hvězdy


