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lepší informování veřejnosti při mi-
mořádných událostech – to je smysl 
dohody, kterou město v říjnu pode-
psalo se Spolchemií. Při této pří-
ležitosti jsme Spolek pro chemickou 
a hutní výrobu navštívili a s řadou 
opatření, která mají předejít pří-
padným haváriím, se seznámili. 
V  areálu například tři stovky či-
del nepřetržitě monitorují, zda 
do ovzduší neunikají rizikové látky 
anebo nehrozí nebezpečí požáru. 
V Ústí nad Labem vedle toho dobře 
funguje varovný a informační sys-
tém obyvatelstva, který disponuje 
více jak dvěma stovkami hlásičů 
na  sloupech, několika mluvícími 
sirénami anebo bránou pro ode-
sílání SMS zpráv. Příští rok uvede 
Spolchemie do provozu ekologicky 
šetrnou membránovou elektrolý-
zu. I to je krok k větší bezpečnosti 
chemického podniku, který máme 
v  centru našeho města. O  krocích 
dalších budeme podrobně infor-
mováni – s  vedením Spolchemie 
jsme se dohodli na  pravidelném 
setkávání.

Ing. Věra Nechybová
primátorka

Ústí nad Labem

Vážení 
spoluobčané,

Přečtěte si:
Rozhovor s ředitelem 
Dopravního podniku města  
Ústí nad Labem

Co vás čeká, až navštívíte 
zrekonstruovanou plaveckou 
halu

Kontrola ubytoven spuštěna

Novinky z městských obvodů
Představuje se HC Slovan  
Ústí nad Labem

Otevření 
plavecké haly 

se blíží
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SONDA ZASTUPITELE

Zastávka Gagarinova se stopkami v ruce
Strávil jsem nějaký čas na  doposud 
ne zcela dokončené stanici Gagari-
nova. Zjistil jsem, že průměrné zdr-
žení osobních automobilů je zde devět 
vteřin. Největší zaznamenané zdržení 
bylo jedenadvacet vteřin.

Kolem rekonstrukce zastávek MHD 
se vede delší dobu diskuze. Město 

v roce 2009 projekt rekonstrukce zastávek 
MHD schválilo (projektový tým byl 
složen ze zástupců   generálního projek
tanta, magistrátu, dopravního podniku, 
Policie ČR a příslušných orgánů v rámci 
stavebního řízení), a  později připravilo 
podklady pro dotační projekt ROP Seve
rozápad v  rámci Integrovaného progra
mu rozvoje města (IPRM) na rekonstruk
ci 50 zastávek MHD. 

Cíl: bezpečnost
Cílem bylo, mimo jiné, zvýšení bez
pečnosti účastníků provozu, zejména 
chodců, například místním zpomalením 
dopravy. Dále umožnění bezbariérové 
obslužnosti cestujících prostřednic
tvím nových, nízkopodlažních vozidel 
anebo odstranění nebezpečných pře
chodů u  některých zastávek. U  osmi 
nově budovaných zastávek se ruší tzv. 
zálivy. Problémy jsou tam, kde se ruší 
oba, tedy protilehlé zálivy. To je v  ulici 
Gagarinově, Větrné a  Svatopluka Če
cha. Částečný problém je i  v  zastávce 
Stříbrnická, kde se ruší záliv v  jednom 
směru. U  některých byl navíc zřízen 
středový ostrůvek. Kritika části občanů 
je vedena směrem k  přípravě projek
tu, který měl předpokládat, že s novým 
uspořádáním dojde i  k  nové situaci 
v  dopravě. Po  rekonstrukci uvedených 
zastávek tedy přibudou k těm stávajícím 
komplikovaná místa. Například ve stani
ci Stříbrnické nivy nebo Důlce staví tro
lejbusy ve  směru do  centra na  zastáv
ce bez zálivu v  pruhu s  plnou čárou. 
Ukázněný řidič za  stojícím trolejbusem 
trpělivě počká, někteří ovšem vzhledem 
k heslu, že „plná čára není zeď“, trolejbus 
objíždí v protisměru.

Výsledky měření
Strávil jsem nějaký čas na  doposud ne 
zcela dokončené stanici Gagarinova, 
která je koncipována typově jako „zá
tka“, kde uspořádání zcela zabraňuje 
předjíždění vozidel MHD, stojících v za
stávce. Tady se kritika části občanů týká 
například dlouhých prostojů osobních 
automobilů za  stojícím trolejbusem, 
někteří „zdatní“ školáci prý přeskakují 

zábradlí a „tranzitní“ řidiči objíždějí tro
lejbus přes sídliště. 
Většina řidičů zpomaluje jízdu před za
stávkou. Za trolejbusem pomalu dojíždí. 
Zkracuje tak dobu zdržení. Průměrná 
doba stání trolejbusu v zastávce byla při 
tomto průzkumu 16 vteřin, autobus stál 
průměrně 17 vteřin. Záleží na počtu vy
stupujících a  nastupujících cestujících. 
Průměrné zdržení osobních automobilů 
v  zastávce Gagarinova je 9 vteřin. Nej
větší zaznamenané zdržení bylo 21 vteřin.
Zda je to málo nebo moc, to ať čtenář las
kavě posoudí. Předpokládám, že vedení 
DPmÚL si je situace vědomo a provede 
kvalifikovanější rozbor. Dobu blokování 

dopravy ovlivňuje celá řada faktorů, 
např. počet cestujících, interval průjez
dů trolejbusů, denní čas atd. Je pravda, 
že nové zastávky bez „zálivů“ brzdí do
pravu, ale současně nutí řidiče k  větší 
pozornosti a určitě ke snížení rychlosti.
Nějaký čas, tedy alespoň ten, který ev
ropské projekty určují jako povinný, se 
obyvatelé města budou muset s  danou 
situací smířit. Pak se uvidí. Pokud 
bude uvedený stav na  některé lokalitě 
prokazatelně nebezpečný, bude třeba 
hledat přijatelnější řešení.

 PaedDr. Petr Brázda, 
zastupitel města za KSČM

  foto: autor

Průzkum dopravní obslužnosti stanice MHD Gagarinova v pracovní den – ráno:

Čas Vozidlo DPMÚ Ve směru
Počet blokovaných 

automobilů
Zdržení  

ve vteřinách
7.00 60 Severní Terasa 2 8–10
7.02 55 Větrná 0 0
7.04 51 Větrná 1 5
7.09 52,5 Severní Terasa 2 11–12
7.10 60 Větrná 0 0
7.11 51 Severní Terasa 1 8
7.11 60 Severní Terasa 5 4–6
7.11 5 Větrná 0 0
7.14 60 Větrná 0 0
7.18 5 Severní Terasa 3 15–21
7.18 55 Větrná 0 0
7.19 60 Severní Terasa 3 12–16
7.20 5 Větrná 0 0
7.22 51 Severní Terasa 3 11–14

Největší zdržení bylo u  linky č. 5, v  čase 7.18, autobus s  nástupem u  řidiče, 21  vteřin. 
V ranních hodinách je největší zdržení ve směru Severní Terasa.

Průzkum dopravní obslužnosti stanice MHD Gagarinova v pracovní den – odpoledne:

Čas Vozidlo DPMÚ Ve směru
Počet blokovaných 

automobilů
Zdržení  

ve vteřinách
15.00 55 Větrná 0
15.01 52 Větrná 0 0
15.03 51 Severní Terasa 2 15–18
15.05 51 Větrná 0 0
15.06 5 Severní Terasa 1 12
15:07 60 Severní Terasa 1 17
15.08 60 Větrná 1 4
15.09 52 Severní Terasa 3 10–12
15.22 5,60 Větrná 0 0
15.25 51 Severní Terasa 3 1–4
15.26 5 Severní Terasa 3 10–14
15.26 52 Větrná 0 0
15.27 51 Větrná 1 7
15.27 60 Severní Terasa 0 0
15.28 52 Větrná 3 5–8
15.29 55 Severní Terasa 3 5–7

Největší zdržení u tohoto měření bylo 18 vteřin u linky 51 v čase 15.03. Jiné problémy ne
byly zaznamenány.

ZASTÁVKA Gagarinova
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MHD

Ing.  LIbor TureK, 
výkonný ředitel DPmÚL

Apelujeme na řidiče, 
aby najížděli co 
nejblíže 
k nástupištím
říká v  rozhovoru výkonný ředitel 
DPmÚL Ing. Libor Turek, Ph.D.

Do  integrovaného systému dopravy 
Ústeckého kraje se 1. ledna 2016 připojí 
město Ústí nad Labem. Co to cestujícím 
přinese?
Do  doby namontování a  zprovoznění 
elektronického odbavovacího systému 
budou moci cestující v  zóně 101 (Ústí 
nad Labem, Trmice, Ryjice) na papírové 
jízdní doklady, na elektronické jízdenky 
a  elektronické časové kupóny vydané 
DPmÚL cestovat vozy dopravců zapo
jených do systému DÚK (ARRIVA Tep
lice, BusLine, a.s.). Vzhledem k tomu, že 
do zóny 101 spadá i území obce Chude
rov a  místní část Chuderovec a  Žežice, 
budou moci na  jízdní doklady cestovat 
i do těchto oblastí. 

Obměna vozového parku DPmÚL kon-
čí. Pro nízkopodlažní trolejbusy byly vy-
budovány nové zálivy a zastávky. Už se 
nebude stávat, že by nejen trolejbus, ale 
ani autobus zastavil daleko od chodníku 
a  maminky s  kočárky anebo senioři 
s  francouzskými holemi vystupovali 
s velkými obtížemi?
V  rámci IPRM Mobilita bylo pořízeno 
celkem 26 kusů trolejbusů, dochází k re
konstrukci celkem 50 trolejbusových 
zastávek. V provozu budou i dále starší 
typy trolejbusů, které nejsou nízkopod
lažní a  dále hodně zastávek, které re
konstrukcí neprojdou. Naším cílem je 
samozřejmě na každých školeních a při 
všech setkáních s řidiči apelovat, aby za
jížděli co nejblíže k nástupním hranám 
a  umožnili tak bezproblémový nástup 
a výstup všem cestujícím. 

Má Dopravní podnik města Ústí nad 
Labem dostatek kvalifikovaných řidičů?

Dopravní podnik zajišťuje dopravní ob
služnost pouze řidiči, kteří splní legisla
tivně dané podmínky pro výkon této 
činnosti, a  to zejména jak po  zdravot
ní, tak psychologické stránce. V  sou
časné době chybí do optimálního počtu 
celkem dvanáct řidičů.

Neuvažuje DPmÚL o  rozšíření spojů, 
u nichž se nastupuje výhradně předními 
dveřmi a  na  dalších spojích o  rozšíření 
počtu revizorů?
V  současné době ne. Změny mohou 
nastat s  případným zavedením nového 
odbavovacího systému, který pořizuje 
město nebo při jednáních o  nové do
pravní obslužnosti.
S  rozšířením počtu revizorů zatím také 
nepočítáme. 

Daří se vám od černých pasažérů vymá-
hat pokuty?
Pohledávky se snažíme vymáhat v rám
ci možností daných obecně závaznými 
právními předpisy. Situaci však značně 
ztěžují a komplikují neustálé změny v ob
čanském soudním řádu a  v  exekučním 
řízení, které pod záštitou humánního po
stupu vůči dlužníkům  ve svém důsledku 
významně prodlužují a  prodražují pro
ces exekučního řízení, což neprospívá 
především věřitelům, ale ani dlužníkovi. 
Změny přinášejí zvýšené náklady exe
kuce, ale také po celou dobu řízení neu

stále rostoucí úroky z prodlení. Dalším 
problémem je v současné době v Parla
mentu ČR projednávaný senátní návrh 
na zavedení principu teritoriality exeku
torů.   V  rámci Pražského právnického 
podzimu pořádaného Českou asociací 
věřitelů 17. září 2015 se účastníci shodli 
na tom, že zavedení principu teritoriali
ty přinese další snížení vymahatelnosti 
pohledávek.   Dalším problémem je 
nedokonalá právní úprava zákona 
o  úpadku (insolvenční zákon) a  množ
ství dlužníků DPmÚL, které podává 
nebo má podanou žádost o  oddlužení. 
Asociace Dopravních podniků ČR, v níž 
je DPmÚL členem, zasílá své názory 
a  připomínky k  připravovaným legisla
tivním změnám, bohužel ne vždy se daří 
s připomínkami uspět. V této souvislosti 
dále aktivně spolupracuje asociace se 
Svazem měst a obcí ČR.

Jaké připravujete pro rok 2016 novinky?
Pokud se městu Ústí nad Labem poda
ří úspěšně ukončit výběrové řízení, tak 
dojde k  vybavení všech vozidel novým 
odbavovacím systémem, který umožní 
odbavení elektronickým systémem (či
pová karta, elektronická peněženka) 
nebo bankovní kartou.
O žádných jiných novinkách nyní neu
važujeme.

 Jitka Stuchlíková
 foto: DPmÚL
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SLEDUJEME

Rozhovor s Ing. Radkem Zemanem 
– vedoucím stavby, Metrostav

Co je hotovo?
Téměř vše. Dokončeny jsou bazény, 
velký bazén a  dětský bazén jsou na
puštěny, dokončují se a  testují techno
logické celky. U venkovního skokanské
ho můstku je nutné dokončit okolí 
bazénu – odvodňovací žlaby, brodítko 
podle požadavku Krajské hygienické 
stanice a  pokládku okolních dlaždic. 
Ve  vnitřních prostorách se pracuje 
na začišťování a na drobných nedoděl
cích.
Kolik je v šatnách skříněk?
Hodně, v  hale je rozmístěno 840 skří
něk, z  toho je sto skříněk určeno pro 
zaměstnance. S pěti stovkami skříněk se 
počítá pro veřejnost, zbytek je určen pro 
sportovce. 
Pro muže jsou modré, pro ženy žlutavé?
Toto barevné rozlišení platí v  šatnách 
pro sportovce. Pro širokou veřejnost 
jsou šatny laděny do  žluté a  oranžové 
barvy. Každý návštěvník dostane u vstu
pu náramek, na němž bude číslo skříňky. 
Když čip náramku přiloží k terminálům, 

umístěným v  šatnách, získá informa
ci, kde se jeho skříňka nachází. Vedle 
toho bude v  plavecké hale instalováno 
značení, kudy se vydat nejen do  šaten, 
ale i  do  posilovny, lázně, sauny anebo 
do bufetu.
Kde jsou lázně, kde sauny?
Solná lázeň a aroma lázeň jsou situová
ny za  šatnami pro veřejnost, vejde se 
do nich kolem dvaceti lidí. Dvě sauny – 
bio sauna a finská sauna – jsou umístěny 
v dolních prostorách haly. Zde se rovněž 
nacházejí dva fitness sály – jeden s posi
lovacími stroji zejména pro muže, druhý 
lze využít zejména pro cvičení žen a pro 
jízdu na rotopedech. 
Jak je to s občerstvením?
Bufet je dimenzován jak pro vnitřní, 
tak i pro venkovní areál. Plastové stolky 
a židle už jsou v hale. Do bufetu, v němž 
bude posezení zhruba pro šedesát lidí, se 
rozmístí těsně před otevřením plavecké 
haly pro veřejnost. 
Plavecká hala je ve zkušebním provozu. 
Co to obnáší?
Máme zapojena tepelná čerpadla, 
ohříváme teplou vodu pro vytápění, 
vzduchotechnika běží. Zatím využívá

me vodu z vrtu, až bude hala v provozu, 
dojde i k využití vody odpadní. 
Bazén už někdo vyzkoušel?
Zatím pouze pracovník, který ho 
má na  starosti. S  bazénem panuje 
spokojenost, žádné větší problémy 
jsme nezaznamenali. Předpokládám, že 
spokojeni budou i návštěvníci. 
Z  bazénu ční i  akrylová deska, od  níž 
se plavci odrážejí při závodech. Je bez-
pečná?
Je schválená mezinárodní plaveckou fe
derací. Celý bazén, včetně startovních 
bloků pro plavce, byl modernizován tak, 
aby vyhovoval předpisům FINA, jež ná
rodní plavecké svazy sdružuje. Bazén 
je připraven i pro zápasy vodního póla, 
v bazénu pod skokanským můstkem lze 
hrát podvodní rugby.
Vedl jste řadu staveb. Jaká byla tato?
Obtížné bylo, že nefungovala spolu
práce s  projektantem – bohužel nebyla 
vůbec žádná. Při rekonstrukci přitom 
bylo nezbytné řešit věci, které v projektu 
chyběly. I  zde nám komplikovaly práci 
nedostatky, jež provázejí řadu veřejných 
soutěží, jejichž jediným kritériem je 
nejnižší cena zakázky. 

Plavecká hala na Klíši:  
Co vás čeká, až ji navštívíte

Stav rekonstrukce zachytily jak fotografie, tak rozhovory, v polovině měsíce října. Termín otevření pro veřejnost tehdy ještě 
přesně určen nebyl. Možná ho ústeckým vodomilům nadělí ve dnech kolem svého svátku Mikuláš. Aneb – v prosinci 2015 si 
v hale na Klíši určitě zaplaveme.
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SLEDUJEME

Rozhovor s Vlastimilem 
 Maříkem – vedoucím Plaveckého 
areálu na Klíši, Městské služby

Personál nastupuje do  plavecké haly 
1. listopadu. O jaké profese jde?
Budou zde čtyři strojníci, čtyři uklízeč
ky, osm plavčíků, čtyři ženy obsluhující 
bufet. Všichni se budou střídat na  do
poledních a  odpoledních směnách. Co 
se plavčíků týče, tři budou u  bazénu, 
jeden bude působit ve  fitness centru. 
Plavčíci jsou na  práci ve  fitness centru 
proškoleni. 
Jak bude fitness centrum vybaveno?
Máme pětatřicet strojů, ty umístíme 

ve  větší posilovně. Do  menšího fitness 
centra jsme objednali zařízení nové 
a menší – běžecké pásy, schody a  roto
pedy. 
Co návštěvníkům nabídne bufet?
Veškerý sortiment, jehož prodej splňuje 
nastavené hygienické podmínky, takže 
budeme nabízet kromě cukrovinek na
příklad i  párky v  rohlíku, bagety, sma
žené sýry, hranolky.
Při návštěvě sauny se návštěvníci ochla-
dí jen pod sprchou?
Ano, ochlazovací bazének chybí. Sau
nové centrum mělo být umístěno pou
ze v  Aquaparku. Po  změně stavebního 
programu se našlo řešení i pro zakompo
nování saun i  do  prostor Plavecké haly 

tak, aby vyhovovaly hygienickým před
pisům. K  ochlazení těla jsou zřízeny 
ochlazovací sprchy.
S jakou otvírací dobou počítáte?
Plavecká hala bude otevřená od  šesti 
hodin ráno do devíti hodin večer – ranní 
hodiny využijí především sportovci. Pro 
veřejnost bude hala přístupná každý 
všední den od  desíti hodin dopoledne. 
Už při vstupu se návštěvník v  recepci 
na  monitoru dozví, jaká je obsazenost 
saun a  které dráhy v  bazénu jsou vy
hrazeny pro kondiční plavání. Na  kon
ci října skončí instalace informačního 
systému. Už na  recepci návštěvníkům 
prozradí jak šipky, tak velká informační 
tabule, kde co v hale naleznou.

ve spolupráci s Ing. Evou Šartnerovou, vedoucí odboru rozvoje města  
připravila Jitka Stuchlíková

foto: Jitka Stuchlíková

SKŘÍŇKY Pro VeŘeJnoST – dohromady je jich na pět stovek
V KAbInÁCH PŘeVLÉKnouT, u zrcadel zkrášlit – jsme v inte
riéru šaten pro veřejnost

VZDuCHoTeCHnIKA v provozu, tato je 
umístěna u bazénu

ŠATnY A ZÁZeMÍ Pro SPorToVCe 
jsou laděny do žluta a modra

ČIP PorADÍ, kde se vaše skříňka nachází

InTerIÉr SoLnÉ LÁZnĚ, v jejím sou
sedství je Aroma lázeň
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

náhradníků, kteří se o  tyto nádoby 
na třídění bioodpadu přihlásili až po vy
pršení stanoveného termínu. Jasno bude 
během několika dní – pracovníci odbo
ru životního prostředí magistrátu totiž 
právě dokončují emailovou korespon
denci s žadateli. 
Projekt „Kompostéry – nádoby na  tří
dění bioodpadu“ přišel na  2  336 tisíc 
korun. Město tuto částku uhradilo ze 
svého, má však příslib Ministerstva 
životního prostředí ČR, že tato akce 
bude financována z  jím vyhlášené vý
zvy operačního programu, zaměřené 
na zkvalitňování nakládání s odpady. 

 (jis)
Foto: magistrát Ústí nad Labem

Pozvánka pro aktivní občany
Na co byste rádi upozornili? Máte otázky nebo aktuální návrhy týkající se města 
Ústí nad Labem? Přijďte diskutovat!

Město Ústí nad Labem pořádá 
v  rámci Projektu Zdravé město 

a  místní Agenda 21 veřejnou diskuzi, 
tzv. Fórum Zdravého města Ústí nad 
Labem. Hovořit se bude o problémech, 
které obyvatele města trápí. Projednání 
je vhodnou příležitostí, jak zjistit, proč 
se ve městě děje či neděje to nebo ono, 

a co radnice plánuje. V rámci fóra budete 
mít rovněž možnost zapojit se formou 
inovativních metod do  realizace Stra-
tegie rozvoje města Ústí nad Labem 
na období 2015–2020.
Veřejné projednání se uskuteční ve stře-
du 11. 11. 2015 od 17.00 ve Velkém sále 
Domu kultury. Během doprovodného 

programu bude pro účastníky připra
veno drobné občerstvení a  losování 
o  ceny. Každý účastník si bude moci 
také od odborníků z VZP nechat zkont
rolovat krevní tlak a  BMI, nebo se 
v  informačním kiosku seznámit s prací 
Dobrého Fokusu Ústí nad Labem.

Ing. Hana Slawischová, 
oddělení cestovního ruchu magistrátu

To Je kompostér, který zvítězil ve vý
běrovém řízení.

Kompostéry se stěhují na zahrady
Více jak tisíc ústeckých občanů projevilo zájem o pronájem nádob na třídění bio-
odpadu, které pořídilo město. Od pondělí 26. října si kompostéry o objemu 700 lit-
rů odvážejí na své pozemky. 

Bytelný plastový kompostér v  ceně 
2  335 korun je občanům pronají

mán zdarma na pět let. Odbor životní
ho prostředí magistrátu Ústí nad Labem 
bude kontrolovat, zda úspěšný žadatel 
dodržuje podmínky smlouvy o  výpůjč
ce, kterou s  městem podepsal. Tato 
skutečnost, a rovněž fakt, že kompostér 
musí být umístěn na  pozemku, který 
občan Ústí nad Labem vlastní, něko
lik původních zájemců o  kompostéry 
nakonec od  popisu smlouvy odradily. 
Kompostérů byla pořízena celkem tisí
covka, takže se nejspíše dostane i na pár 

Severní Terasa opravuje a staví
Do  konce roku čekají opravy chodník v  ulici Stříbrnická. Připravují se opravy 
schodiště v ulicích Švestková, Pincova a  Kmochova.

Opravit se již podařilo osmdesát 
metrů rozbitého chodníku v  ulici 

Kmochova, práce na  druhé části je na
plánována na příští rok. Nově je spraveno 
devadesát metrů chodníku v ulici Zvon
ková. Tento chodník byl nejen rozbitý, 
ale měl i  špatný spád, takže za  deštivé
ho počasí se na něm dlouhodobě držely 
velké plochy vody. V  současné době se 
provádí pokládka nového asfaltového 
povrchu na  chodníku v  ulici Brand
tova. V  ulici Stavbařů byl na  chodník 
asfalt již položen. Nátěru se dočkalo 
zábradlí na  celém kruhovém objezdu 
nad Albertem. Podařilo se natřít 1200 m 
silničních svodidel a 50 m zábradlí.
„V  minulosti byly do  oprav chodníků, 
silnic a  údržby investovány minimální 

prostředky a  nyní jsou nezbytné opravy 
nutné na  mnoha místech. Bohužel není 
možné opravit všechny potřebné chodníky, 
silnice a  schodiště najednou, ale   podle 
možností a  financí budeme v  opravách 
a  zvýšené údržbě pokračovat také v  ná-
sledujících letech tak, aby se postupně 
stav zlepšil a občané byli spokojeni,“ říká 
Renata Zrníková, starostka MO Severní 
Terasa.

Nebuďme lhostejní k vandalismu
V  současné době probíhá poslední (již 
čtvrtá) seč trávy a  po  podzimním spa
du listí se připravuje jeho hrabání a od
voz. V  podzimním a  zimním období 
se na  Severní Terase zaměří především 
na ořezy keřů a přerostlých větví stromů, 
které brání osvětlení lamp, viditelnosti 
dopravních značek apod.
Na  údržbě a  drobných opravách, oře
zech keřů a  úklidu veřejných prostran
ství se velkou měrou podílí šedesát 
veřejně prospěšných pracovníků. „Ti 
často také likvidují nepořádek a  stopy 
po  úmyslném vandalismu – například 
rozkopané odpadkové koše anebo počmá-
rané skleněné výplně zastávek trolejbusů 
apod. K  vandalismu bychom neměli být 
lhostejní, protože poničený majetek patří 
nám všem a vzniklé škody jsou zbytečné, 
většina z nás si přeje žít v čistém a hezkém 
prostředí,“ upozorňuje starostka Renata 
Zrníková.

 (jis)
ZÁbrADLÍ u  kruhového objezdu svítí 
novotou. Foto: MO Severní Terasa
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MO NEŠTĚMICE

V Neštěmicích mají poklad. Úspěšné klavíristy
Desetiletá Nikola Laudová, stejně stará Valerie Petrů a  patnáctiletý Roman Frič 
získali první cenu. Dvanáctiletý Tomáš Vaněk obsadil druhé místo. Patnáctiletá 
Eva Strejcová obdržela čestné uznání.

Stalo se to letos na mezinárodní klavírní 
soutěži v  italské Ischii. V  konkurenci 

pianistů z Ruska, Číny, Polska, Japonska, 
Jižní Koreje a  dalších zemí uspěli žáci 
Základní umělecké školy v  Neštěmi
cích, vedení pedagogy Renatou Fričovou 
a  Romanem Fričem. Všichni mladí lau
reáti letošního ročníku „Note sul mare“ 
se v říjnu setkali s primátorkou Ústí nad 
Labem. Věra Nechybová jim poděkovala 
za  úspěšnou reprezentaci našeho města, 
talentovaní pianisté pro změnu ocenili fi
nanční příspěvek, který od města obdrželi 
a  jenž jim umožnil, aby mohli uznávané 
mezinárodní klání v Itálii absolvovat. Pro
zradili také, co vše se za úspěchem skrývá 
– například běžně tři hodiny hraní denně, 
při přípravě na soutěže i více. Výsledkem 
je, že si spolupráce s nimi cení konzerva
toř v sousedních Teplicích a že dva klaví
risté z neštěmické ZUŠ se v listopadu zú
častní další mezinárodní soutěže Virtuosi 
per musica di pianoforte, kterou hostí 
Ústí nad Labem a Severočeské divadlo.

 (jis)
foto: Jitka Stuchlíková

Je jich devadesát. Teď je čeká úklid lis-
tí jak z chodníků v městském obvodu, 
tak i  z  okolí mateřských a  základních 
škol, zdravotních středisek a  zastávek 
městské hromadné dopravy. V zimě se 
poperou se sněhem.

Devadesátka lidí, kteří mají pra
covní smlouvu na  jeden rok a  jsou 

dotováni Úřadem práce, měla v  neště
mickém městském obvodě letos na  sta
rosti především údržbu zeleně. Pečova
li o  keře, pomáhali při kácení stromů, 
včetně mšicí napadených smrků. Trávu 
sekali například v  areálu bývalého kou
paliště v  Mojžíři, který nyní využívají 
dobrovolní hasiči, anebo na  loukách 
v  extravilánech obvodu. Travnatým 
plochám se věnovali i  v  okolí MŠ Po
mněnka. Klokánku, který nemá techniku 
ani prostředky na odvoz bioodpadu, pro 
změnu pomohli pravidelným odvozem 
posečené trávy. Na  podzim měli na
plánovánu pátou seč v Mojžíři a úpravu 
zeleně na břehu Neštěmického potoka.

Práce se vyplácí
To je práce pro chlapy, není tedy divu, 
že muži mezi veřejně prospěšnými pra
covníky, které řídí dva zkušení mistři, 
převládají. Pracuje tu ale i  matka se 
synem nebo dva osmnáctiletí mladíci. 
A neštěmická radnice všechny k dobrým 

výkonům motivuje. Samozřejmostí je, že 
pracujíli s pilou, vyškolí je a pořídí jim 
bezpečnou obuv. S  blížícími se mrazy 
vybavuje veřejně prospěšné pracovníky 
zimními bundami. Pokud je zapotřebí, 
aby přišli do práce i o víkendech, má pro 
ně připravenu odměnu. Prostě se snaží, 
aby se chodit pravidelně do práce vypla
tilo. A ukázalo se, že mezi nezaměstnaný
mi, kteří dostali od Úřadu práce a neště
mického obvodu šanci na práci, je i řada 
šikovných zedníků. Bravurně zvládli 

KLAVÍrISTA se prý pozná podle 
prstů. S  Evou Strejcovou a  Ro
manem Fričem prsty poměřila 
primátorka Věra Nechybová, která 
má hudbu ráda. V mládí se ovšem 
nevěnovala klavíru, ale zpěvu.

například opravu schodiště v Opletalově 
ulici anebo chodník ze zámkové dlažby 
na  točně městské hromadné dopravy 
Skalka. 
Místostarostka Ivana Fišerová jménem 
celého neštěmického obvodu děkuje 
veřejně prospěšným pracovníkům za 
jejich práci.

připraveno ve spolupráci s Lenkou 
Škarabelovou a Petrou Krskovou 

z odboru správy a údržby obecního 
majetku MO Neštěmice (jis)

Neštěmice 
prokoukly.

I díky veřejně prospěšným 
pracovníkům

ilustrační foto: archiv 



8

MO STŘEKOV

Některé akce organizoval sám úřad 
městského obvodu – například tra

diční Střekovský ples, dále akce jako „Ot
vírání řeky“ anebo „Zasportuj si s námi“. 
Další městský obvod uspořádal ve spolu
práci s aktivními občany, případně spolky 

Kulturních akcí i volnočasových aktivit přibývá!
Vedle toho se na  Střekově konají akce, 
na  nichž se úřad městského obvodu 
finančně ani jinak nepodílí, ale kte
ré rovněž obohacují společenský život 
v  našem krásném městě. Letos to byl 
masopustní průvod a  posvícení v  Brné 
anebo již tradiční festival „Hudební 
Církvice“.
Také pro rok 2016 plánuje městský 
obvod Střekov podporu kulturních 
a volnočasových aktivit. Kulturní kalen
dář na rok 2016 bude připravovat zastu
pitelka Mgr. Eva Železná.
Prostřednictvím tohoto článku si již nyní 
dovoluji pozvat občany k účasti na kul
turních a  společenských akcích, pří
padně i k podílu na nich. Akce občanů je 
možné propagovat na  webových strán
kách a  facebooku městského obvodu 
Střekov. Při splnění daných podmínek 
je možno požádat o  finanční podporu 
pořádaných kulturních a společenských 
událostí, a  to na  emailové adrese: 
Podatelna.Strekov@mag-ul.cz.
Naším společným cílem je podporovat 
sousedské vztahy, bavit se a  být přáteli 
nejen online.

MUDr. Michaela Vaňková, 
zastupitelka Ústí nad Labem za ČSSD

foto: Městský obvod Střekov

Další opravy,  
nové osvětlení
Rada města Ústí nad Labem se 
7. října seznámila s  žádostí sta
rosty MO Střekov Ing. Miroslava 
Štráchala, aby nevyčerpané 
finance, určené původně pro 
tuto městskou část na  nein
vestiční výdaje, mohly být pou
žity na další úpravy komunikací 
pro pěší a  na  veřejné osvětlení. 
Radní s tímto záměrem vyslovili 
souhlas. MO Střekov tak bude 
moci vynaložit 950 tisíc korun 
na  opravy chodníků a  550 ti
síc korun použít na  akci „Vy
budování veřejného osvětlení 
včetně projektové dokumentace, 
kontejnerových stání a dopravně 
bezpečnostních prvků“.

Městský obvod Střekov uvolnil v letošním roce více finančních prostředků na pod-
poru kulturních a volnočasových aktivit jak pro své obyvatele, tak i pro všechny 
ostatní občany Ústí nad Labem, kteří se chtějí bavit s námi.

Na Střekově můžete jít  
do lampionového průvodu dvakrát!

či organizacemi – jako například akce 
„Zažít město jinak“, „Střekovskou drakiá
du“, lampionový průvod nebo Halloween. 
V  závěru letošního roku se na  Střekově 
ještě můžeme těšit na rozsvícení vánoční
ho stromu a na oslavy adventu. 

I  DrACI létali na  Střekově. 
Pouštět je přišlo přes sto lidí.
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MO SEVERNÍ TERASA

Sedmnáct holčiček, dvanáct chlapečků
slavnostně přivítali v zasedací místnosti 
radnice na  Severní Terase. Zajímavé 
je, že mezi novými občánky byla hned 
troje dvojčátka. Potěšitelné je, že „baby
boom“ v  této městské části nekončí – 
říjnové vítání občánků na Severní Tera
se bylo letos již třetí. Miminka dostala 
plyšovou hračku, maminky květinu, 
celá rodina pak pamětní list. Kulturní 
program se žáky základní škol připravila 
jedna z členek zdejší aktivní Komise pro 
občanské záležitosti – paní Macounová. 
Ke slavnostní atmosféře přispěla i účast 
primátorky Ústí nad Labem Věry Ne
chybové.

Městský obvod Severní Terasa má ra
dost, že se počet rodin, které se hlá
sí na  slavnostní přivítání nejmenších 
občánků, zvyšuje. Všechny rodiče 
novorozených dětí i  jejich příbuzné 
upozorňuje, že majíli zájem o vítání ob
čánků, o blahopřání seniorům a o další 
slavnostní obřady, musí městskou 
část kontaktovat. Zákon na  ochranu 
osobních údajů neumožňuje, aby své 
obyvatele na  slavnostní obřady pozva
la radnice sama. Podrobnosti zájemci 
naleznou na  webu Městského obvodu 
Ústí nad Labem – Severní Terasa (http://
www.severni-terasa.cz).

Sto jedenáct gratulací

Ženy hodné obdivu žijí na  Severní 
Terase. Je jich šest a  jsou členkami 

komise pro občanské záležitosti místní 
radnice. Přestože mají práci, děti, ro
diny i  každodenní starosti, našly si čas 
a  ve  svém volnu ochotně a  pravidelně 

pomáhají, kde je potřeba. 
Navštěvují staré a  nemocné 
spoluobčany, chodí pravidelně 
přát k narozeninám seniorům, 
připravují kulturní akce, nacvi
čují představení s  dětmi, vítají 
nové občánky. Většina z  nich 
se této záslužné práci věnuje 
více jak čtrnáct let. Není divu, 

že jen v letošním roce za sebou mají sto 
jedenáct osobních gratulací. Podle slov 
členek komise pro občanské záležitosti 
je tato práce velmi naplňuje. Obzvláště, 
když chodí do domácností a do Domovů 
pro seniory přát devadesáti a víceletým 

spoluobčanům. Tam se jim dostává vře
lého přijetí. Přinesou kytičku, přáníčko, 
drobný dárek, posedí u kávy a popovída
jí si. Senioři jsou velice srdeční a vděční. 
Ledaskdy jsou tyto ženy jedinými gra
tulanty a  o  to emotivnější podobná se
tkání jsou.
Městský obvod Severní Terasa si členek 
komise pro občanské záležitosti velmi 
váží. Starostka Mgr.  Renata Zrníková 
Janě Vlkové, Renatě Fránkové, Bc.  Ive
tě Černohorské, Drahoslavě Landové, 
Vlastě Poborské a Mgr. Evě Macounové 
již poděkovala osobně a nyní to městský 
obvod činí i touto formou.

Hrátky se zvířátky

připravily Pavla Kopáčová a Mgr. Renata Zrníková, MO Severní Terasa
 foto: MO Ústí nad Labem – Severní Terasa

Na Stříbrníkách u pošty vyrostlo nové hřiště. Na travnaté ploše se usadili 
tygr, zajíc, ježek, včelka, prasátko, šnek i krab. Barevné zvířecí prvky jsou 

vyrobeny ručně z kvalitního pryžového granulátu, všechny použité materiály 
pocházejí z Evropské unie a splňují bezpečnostní požadavky, které dětským 
hřištím předepisuje norma EN 1176. Děti se tak mohou pokochat výhledem 
ze zad včelky, prolézt domečkem šneka anebo si užít kraba, zkombinovaného 
s palisádami na lezení. Živé hřiště zábavnou formou rozvíjí jak fantazii, tak 

motoriku dětí a  je důkazem, 
že Městský obvod Ústí nad 
Labem – Severní Terasa nein
vestuje pouze do Centrálního 
parku, ale snaží se zkvalitnit 
i  ostatní části obvodu. Herní 
prvky, které jsou na Stříbrní
kách již instalovány, postupně 
doplní pískoviště, dětský ko
lotoč, houpačka a  barevné 
lavičky.
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SPORT

Město sportovcům, sportovci městu
Uvítala jsem návrh koncepce dotací pro mládež, pro výkonnostní sport i pro pre-
ferované sporty, který připravila sportovní komise města Ústí nad Labem. V sou-
časné době tato komise vyhodnocuje připomínky k  tomuto návrhu. Definitivní 
znění bude předloženo na  prosincovém jednání Zastupitelstvu města Ústí nad 
Labem. 

Sport je jednou z  nejdůležitějších 
volnočasových aktivit dětí a  kdo 

jiný než město by měl mít zájem 
na fungování sportovních klubů. Sport 
vede naše děti k  tomu, že k  dosažení 
cíle je nutné vynaložit značné úsi
lí, sport umožní dětem prožít radost 
z vítězství a naučí je vyrovnat se s pro
hrou, sport dá našim dětem spoustu 

nových přátel a  mnoho zážitků, sport 
vychovává v dětech smysl pro fair play 
hru, který by měl být důležitý v celém 
našem životě. 
A  co dá sport městu? Šťastné a  zdravé 
děti, úspěšné sportovce, kteří reprezen
tují naše město nejen v České republi
ce, ale i v zahraničí a v neposlední řadě 
hrdé fanoušky, kteří ve  velkém počtu 

chodí podporovat své oblíbené ústecké 
týmy. 
V tomto vydání Městských novin se vám 
naším prostřednictvím představí jeden 
z  nejpopulárnějších sportů v  našem 
městě – lední hokej. V následujících čís
lech se budeme věnovat dalším ústeckým 
sportovním klubům. 
Ráda bych poděkovala všem, kteří se 
o fungování sportovních klubů ve městě 
starají, a  přeji jim mnoho sportovních 
úspěchů. 

Miroslava Lazarová, 
zastupitelka města Ústí nad Labem 

za ODS

Hokejový klub Slovan Ústí nad Labem se představuje
Slovan je tradiční ústecký hokejový klub, který historicky patří k nejúspěšnějším 
klubům 1. ligy ČR v ledním hokeji. Jeho klubovými barvami jsou žlutá a modrá. 

Cílem Slovanu je pokračování 
v dlouholeté tradici klubu – i z toho 

důvodu, že patří do  skupiny nejpo
pulárnějších sportů v  ČR a  je jedním 
z nejnavštěvovanějších sportů v Ústí nad 
Labem. Slovan se rovněž věnuje syste
matické práci s mládeží, díky níž může 
zařazovat do  seniorského týmu vlastní 
odchovance.
V  marketingové oblasti je cílem klubu 
prezentovat naše partnery a hlavně město 
Ústí nad Labem, a to především dobrými 
sportovními výsledky, které zajistí zá
bavu tisícům diváků a  přinesou jim bo
haté sportovní zážitky. V  úspěšné sezó
ně 2014/2015 navázal Slovan na  tradici 
a probojoval se až do čtvrtfinále playoff. 
V  každé sezóně ústecký Slovan sleduje 
v domácích a venkovních utkáních v sou
hrnu přibližně 100 tisíc diváků. 
Pro děti a mládež máme jednak projekt 

„Hledáme nové talenty“, který je zamě
řený na nejmladší kategorie a jde v něm 
převážně o  nábor dětí do  našeho klu
bu a  o  práci s  dětmi od  předškolního 
věku (každý týden například  realizuje
me bruslení pro ústecké mateřské ško
ly). Dalším je projekt „Reprezentujeme 
Ústí nad Labem“, který je určen pro děti 
od šesté třídy do juniorského věku. 
Naši odchovanci se prosazují jak v nejvyš
ších soutěžích ledního hokeje, tak i v NHL 
a  reprezentacích. Příkladem mohou být 
olympijský vítěz Jan Čaloun, hráči NHL 
Milan Hejduk, Michal Neuvirth a  dále 
ústečtí odchovanci, kteří působí v extra
ligových týmech – například Robin Han
zl, Karel Kubát, Vladimír Roth, Marek 
Trončinský či Michal Petrásek. 

Vladimír Evan, 
sportovní jednatel

foto: archiv HC Slovan Ústí nad Labem

HC Slovan Ústí nad Labem 
se skládá ze dvou subjektů:

1. Hokej Ústí nad Labem s.r.o. 
  Zabývá se seniorským hokejem 

v Ústí nad Labem. 

  Jeho vlastnická struktura je ná
sledující:  50  % firma Granette 
a.s., 40  % HC Slovan Ústí nad 
Labem spolek (mládež), 10  % 
společníci (10 fyzických osob 
spjatých s ústeckým hokejem). 

  V  sezóně 2014/2015 klub hos
podařil s  rozpočtem 15,77 mi
lionu Kč.  V  sezóně 2015/2016 
bude klub hospodařit se 
sníženým rozpočtem ve  výši 
14 milionů Kč.  Seniorský hokej 
v Ústí nad Labem navštíví ročně 
přibližně 45 tisíc diváků (v souč
tu s  venkovními utkáními činí 
návštěvnost až 100 tisíc diváků). 

2.  HC Slovan Ústí nad Labem 
spolek 

  Zabývá se volnočasovou  ak
tivitou dětí a  mládeže v  oblasti 
ledního hokeje. 

  Mládežnický hokej v  Ústí nad 
Labem sdružuje 11 kategorií, 
v  nichž trénuje kolem 300 dětí. 
Chod klubu zajišťuje 16 kvalifi
kovaných trenérů. Mládežnická 
družstva odehrají ročně přibližně 
300 utkání a absolvují 1 450 tré
ninkových hodin. Utkání navští
ví ročně kolem 13 tisíc diváků 
převážně z řad rodičů. 
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RODÁCI

PhDr. Jan Carboch PhD.
  narozen: 23. července 1984 

v Ústí nad Labem
   vzdělání: ZŠ Elišky Krásno

horské v Ústí nad Labem, gym
názium v Brandýse nad Labem, 
FTVS UK v Praze

   profese: člen katedry spor
tovních her FTVS Univerzity Kar
lovy

  koníčky: cestování, plachtění, 
sport 

„Aut“ říká rodák z Ústí nad Labem. I Federerovi

Utkání Rogera Federera rozhodoval 
už dvakrát. Poprvé ve Stockholmu 

v roce 2010, podruhé letos na turnaji US 
Open. Gentleman Federer, na jehož hru 
je radost pohledět, tato utkání vyhrál. 
Jenže – stihne rozhodčí vůbec vnímat 
krásu tenisu, anebo musí své oči upírat 
výhradně na čáry, vymezující hrací pole 
kurtu? „Když sedím na  empiru (to je ta 
stolička u sítě, k níž vede pět–šest schůd-
ků), tak sleduji celé utkání. Pokud roz-
hoduji na čáře, tak záleží na tom, o kte-
rou jde. Jako sudí u čáry podélné rovněž 
mohu sledovat utkání a  na  „svoji“ čáru 
se soustředit, když na ni letí míč. Na čáře 
základní, z  níž hráč servíruje, už je po-
zornost rozhodčího rozdělena jinak,“ vy
světluje Jan Carboch.
A  připojuje další zajímavosti o  rozdí
lech mezi rozhodčím čárovým a  tím 
na empiru. 

Umění koncentrace
Například – sudímu na  empiru je 
v  jednom dni přidělen pouze jediný 
zápas, který se hraje na  tří vítězné sety 
a u něhož se předpokládá, že by se mohl 
proměnit v bitvu pětisetovou.
To čárový rozhodčí je na  kurtech pří
tomen od  začátku až do  konce hracího 
dne. Při utkáních se ale čároví rozhodčí 
po hodině střídají. Pauzu využívají k od

počinku, občerstvení a  zejména 
k tomu, aby se na kurt vrátili opět 
maximálně koncentrovaní.
Sudičky neskrblily, když Honzovi, 
rodáku z  Ústí nad Labem, na
dělovaly sportovní talent. Hrál 
tenis, třikrát se stal mistrem 
republiky ve  skocích z  prkna. 
Dnes působí na  Fakultě tělesné 
výchovy a sportu Univerzity Kar
lovy na katedře sportovní her. 

 Cíl? Empire.
Letos Jan Carboch „pískal“ nejen 
utkání na  US Open, ale rovněž 
zápasy na  wimbledonské trávě 
a na řadě dalších turnajů. „V Ev-
ropě bych mohl jezdit rozhodovat 
na  čáru skoro neustále, ale já se 
nyní zaměřuji především na  roz-
hodování na  empiru, takže jez-
dím zejména po  turnajích v Čes-
ku. Připravuji se totiž na  další 
mezinárodní školení. Pro rozhod-

čí na  empiru se koná přibližně dvakrát 
do roka. Letos v Evropě nebylo, příští rok 
bude,“ vysvětluje. 
Nejen mezi tenisty, ale i mezi tenisový
mi rozhodčími je velká konkurence. 
„Mezinárodní licence má několik stup-
ňů. Já mám zatím bílý odznak, následují 
bronzový a stříbrný. Nejvyšší je zlatý od-
znak, jehož držitel musí nejen prokázat 
správná řešení situací na  dvorci, ale 
rovněž bezchybně zvládnout televizní a fi-
nálová utkání velkých turnajů“, přibližuje 

Honza jednotlivé stupně kariérního po
stupu tenisového rozhodčího.
Držme palce, ať příští rok úspěšně ab
solvuje školení a získá bronzový odznak 
mezinárodního rozhodčího. A v červnu 
ze skříně zase vyndá wimbledonské sako 
a po třetí vyrazí na nejstarší světový teni
sový turnaj. Mimochodem: jsou jahody 
se šlehačkou, nedílná to součást Wim
bledonu, opravdu tak výjimečné? „Ano, 
jsou“, přiznává s úsměvem Jan Carboch.

Jitka Stuchlíková
foto: archiv PhDr. Jana Carbocha

Z kodexu tenisového rozhodčího:

  Rozhodčí musí být v dobré fyzické kon
dici.

  Rozhodčí s  mezinárodní licencí musí 
jít svým chováním příkladem ostatním.

  Rozhodčí musí zůstat nestranným vůči 
hráčům za všech okolností.

  Rozhodčí nesmí diskutovat s  diváky 
před, během nebo po skončení zápasu.

  Rozhodčí musí udržovat svůj vzhled 
způsobem podporujícím vážnost sou
těže.

  Rozhodčí nesmí konzumovat alkoho
lické nápoje v den, kdy rozhoduje, nebo 
pokud je oblečen do  rozhodcovské 
turnajové uniformy.

Tenis začal Jan Carboch hrát v šesti letech a vydržel u něj dodnes. Jako středoškolák 
si vyzkoušel také roli tenisového rozhodčího. Na turnaj svého klubu ho pozval ka-
marád. Nová role se Honzovi zalíbila natolik, že v osmnácti získal národní licenci 
sudího tenisu. Nositelem té mezinárodní je pět let.

LeToS rozhodoval US Open.

roZHoDČÍM na empiru.

JAn CArboCH v uniformě roz
hodčího wimbledonského turnaje.
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AKTUÁLNĚ

Ubytovna, případ hodný zvláštního zřetele?

Tyto kontroly nejsou ojedinělé, bu
dou se opakovat. Zatím kontroly 

proběhly na  pěti ubytovnách. Výsledky 
šetření jednotlivých orgánů se zpra
covávají. Od  letošního roku dává obec 
souhlas/nesouhlas s doplatkem na byd
lení pro Úřad práce, avšak toto vyjádření 
není pro přiznání doplatku závazné. Ji
nými slovy, obec má právo dát souhlas 
či nesouhlas, avšak konečné rozhodnutí 
je na  Úřadu práce. Ze zatím prove
dených kontrol vyplynulo, že souhlas 
s doplatkem na bydlení nebude vydáván 
klientům ubytovny Freedom v Krásném 
Březně. 

Obec má mít přehled
Každý obvod, každá ubytovna má 
své specifické problémy. Například 
na Střekově je to velká kumulace osob 
v jednom místě. Chápu, že občany žijí
cí v  těsné blízkosti ubytoven nezajímá, 
v  jakých podmínkách její klienti žijí 
a zda jim teče teplá voda. Je zajímá, ja
kým způsobem se chovají klienti uby
toven ve  svém okolí. Nicméně nemalé 
částky, které jdou většinou ubytovate
lům přímo na účet, jsou přerozdělová
ny z našich daní, a tedy by nám nemělo 
být lhostejné, na  co se tyto prostředky 
vynakládají. Obec by měla mít přehled 
o  ubytovacích kapacitách a  pohybech 
klientů v  těchto zařízeních a  to bez 
ohledu na  to, zda bude, nebo nebude 
vydávat souhlasy s doplatky. Samozřej

mostí by měl být pořádek a bezpečnost 
v okolí ubytoven.

Proti sociálnímu vyloučení
V  Hrzánském paláci v  Praze se 13. říj
na uskutečnilo setkání předsedy vlády 
Bohuslava Sobotky, ministra pro lidská 
práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří
ho Dienstbiera a dalších členů kabinetu 
se starosty a zástupci měst s vyloučený
mi lokalitami. Tohoto setkání jsem se 
účastnila za  naše město. Setkání inici
oval ministr Dienstbier, v  jehož gesci je 
mimo jiné také téma sociálního vylou
čení. A právě to bylo hlavním námětem 
jednání: poskytnutí nástrojů městům 
a obcím k tomu, aby byly schopny téma 
sociálního vyloučení lépe zvládnout. 
Představitelé vlády také se zástupci měst 
diskutovali o  problémech, s  nimiž se 
potýkají. Současně z  obou stran padaly 
i návrhy na další prohloubení spoluprá
ce mezi vládou a samosprávami. Zástup
cům jednotlivých měst byla předána 
jakási „kuchařka“ nástrojů v  boji proti 
sociálnímu vyloučení a analýza sociálně 
vyloučených lokalit v ČR.

Obchod s chudobou kvete
Osobně jakékoliv označování nemám 
ráda. Již samotné označení sníží cenu 
realit v dané oblasti. Nicméně mne pře
kvapilo, že největší sociálně vyloučenou 
lokalitou v ČR má být Brno. Z této ana
lýzy rovněž vyplývá, že průměrná cena 

za ubytování v ubytovnách se pohybuje 
v rozmezí 3–4 tisíc korun za osobu. Vý
jimečně i  6 tisíc. Pak tedy musím kon
statovat, že ceny v  Ústí nad Labem se 
pohybují vysoce nad průměrem a  pa
tříme mezi nejdražší. Zde je jasně vidět, 
jak kvete v našem městě obchod s chu
dobou. I proto budeme nadále provádět 
kontroly na  ubytovnách, monitorovat 
jejich stav, pohyb klientů a připravujeme 
obecně závaznou vyhlášku o  místním 
poplatku z  ubytovací kapacity. Tento 
nástroj, který doporučuje i  Svaz měst 
a  obcí ČR, nám výrazně tento přehled 
ulehčí. Získané prostředky by se měly 
rozdělit do dvou oblastí. Do oblasti so
ciální a oblasti cestovního ruchu, jelikož 
ze zmiňovaného poplatku nemohou být 
vyjmuty hotely a penziony. Od poplatku 
budou osvobozeny pouze zařízení slou
žící pro přechodné ubytování studentů 
a  žáků, zdravotnická nebo lázeňská za
řízení, pokud nejsou užívána jako hote
lová zařízení, a  zařízení sloužící sociál
ním a charitativním účelům. 

Větší pravomoc hygienikům
Náměstkyně ministra Dienstbiera zmí
nila, že vstoupila v  jednání s  hlavním 
hygienikem ohledně hledání řešení 
v  souvislosti s  ubytovnami. Položila 
jsem dotaz, zda to můžeme brát jako pří
slib, že se kompetence hygieniků rozší
ří a  legislativa se vrátí před rok 2006, 
kdy platil zákon o  počtu osob na  metr 
čtvereční, a  zda hygienici budou moci 
kontrolovat i jiné věci než provozní řád 
a jeho dodržování. Dle paní náměstkyně 
bude hledáno nejdříve řešení v  sou
časných normách a bude se zjišťovat, zda 
není hygiena pouze málo aktivní. Pan 
ministr Dienstbier naopak jako úspěch 
kvitoval již zmiňované hygienou schvá
lené provozní řády.
Co v této oblasti znamená úspěch je dis
kutabilní a špatně měřitelné. Někdo po
važuje za úspěch, že se zlepší podmínky 
pro klienty předraženého bydlení, jiný 
že se zlepší soužití s  klienty ubytoven 
a  zklidní okolí. To vše si dáváme za  cíl 
a  jedním z  nástrojů jsou i  zmiňované 
kontroly. Primárně by však mělo být 
za  úspěch považováno, kdyby všechny 
ubytovny zmizely a  jejich klienti byli 
motivováni k  bydlení v   bytových do
mech, k práci a placení nájmu ze svého. 
To je ale ideální stav, nikoli realita.

Mgr. Lenka Jaremová, 
UFO

foto: archiv města Ústí nad Labem

V  současné době probíhají namátkové a  neohlášené kontroly ubytoven v  našem 
městě za součinnosti Policie ČR, Městské policie, Cizinecké policie, Krajské hygi-
enické stanice, Hasičského záchranného sboru, Úřadu práce a sociálního odboru. 

DALŠÍ z kontrol ústeckých 
ubytoven proběhla 20. října.
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VÝROČÍ

Od  ledna dostávají uživatelé knihovny záložky do knih s motivem sedmdesátky, 
k dispozici jsou bločky s  logem sedmdesátky, návštěvy knihovny si oslazují kávu 
či čaj cukrem s  označením sedmdesátky. Každou akci, která je věnována výročí 
knihovny, provází loutka knihovníka.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VOJNOVIČOVA SLAVÍ 50. VÝROČÍ
Zveme všechny bývalé a  současné zaměstnance na  vánoční koncert s  pose
zením, který se koná ve čtvrtek 17. prosince od 17 hodin v kinosále školy.

Oslavy sedmdesátin knihovny vrcholí

Loutka je skoro sedmdesát centi
metrů vysoká a  je z  lipového dřeva. 

Na hlavě má malou knížečku, do které se 
dá psát. Další knížečky má ukryté v bříš
ku. Tento maskot provází i hraný patnác
timinutový dokument o  knihovně. Po
jednává o  dívce, která bude studovat 
na UJEPu a nikdy nebyla v našem městě 
ani v ústecké knihovně. Premiéru bude 
mít 6. listopadu.

Plážová pobočka 
K sedmdesátému výročí knihovny vyjde 
i publikace, kterou sestavil ředitel knihov
ny. Faktografickou formou v ní charakte
rizuje jednotlivé roky života knihovny. 
Zařadil do ní nejen vzpomínky bývalých 
i  stávajících zaměstnanců, ale i  výběr 
nejzajímavějších zápisů do  pamětních 
knih. V   červenci a v srpnu, vždy v úte
rý a  čtvrtek, jezdili knihovníci na  kou
paliště do  Brné, kde nabízeli knihy růz
ných žánrů k odpočinku. Akce „Plážová 
knihovna“ se povedla. Zvažujeme, že ji 
v příštím roce zopakujeme. 

V  letošním roce se také sjednotila vý
půjční doba v  obou stěžejních bu
dovách: vědecká část v ulici Velká Hra
dební 49 i lidová v ulici W. Churchilla 3 
mají otevřeno PO, ÚT – ČT, PÁ od 9:00 
do  18:00 hodin, ve  středu od  13:00 
do  18:00 hodin, v  sobotu od  9:00 
do 13:00 hodin. Pouze oddělení anglické 
literatury a  dětské oddělení mají od
lišnou otevírací dobu. 

Průkaz zdarma
Všem návštěvníkům knihovny i na po
bočkách, kterým letos bude sedmdesát 
let, knihovna poskytne registrační po
platek na dvanáct měsíců zdarma. 
A pokud jste ještě nenavštívili ústeckou 
knihovnu, neměli byste si nechat ujít na
bídku s vystavením čtenářského průka
zu zdarma na 12 měsíců! 

Kdy? V pondělí 16. 11. 2015 

Kde? V  budovách knihovny v  ul. W. 
Churchilla 3, Velká Hradební 45 mezi 
9. a 18. hod. nebo na pobočkách (v rámci 

jejich otevírací doby, viz www.svkul.cz 
– oddělení a pobočky).
Co s sebou? Průkaz totožnosti a dokla
dovou fotografii formátu 3,5 cm x 4,5 cm.
Tato nabídka je platná pouze 16. 11., 
což je den, kdy v roce 1945 byla knihov-
na poprvé otevřena.

 Iva Opravilová, 
Severočeská vědecká knihovna

 foto: Severočeská vědecká knihovna

Rekordmani z předlické školy

poru našeho setkání od  Městského ob
vodu Ústí nad Labem – město, kterému 
tímto děkujeme.

 text a foto Karel Punčochář

Letos uplynulo třináct let od nápadu uspořádat první setkání absolventů předlické 
základní školy. V říjnu jsme se sešli ve velkém sále Domu kultury města Ústí nad 
Labem již po osmé.

Po slavnostní fanfáře proběhlo uvítání 
všech přítomných, včetně milého 

hosta, starosty MO Ústí nad Labem – 
město Ing. Kamila Hýbnera. Zpestřením 
bylo vyhlášení nejvzdálenějšího účast
níka akce, kterým byla Marta Miláčková, 
jež se přijela podívat na  své spolužačky 
a  spolužáky až z  dalekého Popradu – 
Lesné. Nejstarší absolventkou byla paní 
Edita Tučková, narozená v  roce 1931. 
V přísálí byla instalována výstava „Předli
ce v průběhu času“, dokumentující na fo
tografiích, jak se Předlice od  svého za
ložení po současnost dramaticky změnily. 
Vzhledem k  tomu, že se jednalo o  po
slední setkání absolventů, uveďme malou 
rekapitulaci. S  počtem 240 účastníků 
letošního roku se nás od  toho první
ho setkání sešlo celkem 2714. Třikrát 
jsme se zapsali do České knihy rekordů. 
Pokřtili jsme publikaci „Historie Před

lic“, přeloženou z  němčiny do  češtiny 
absolventem školy, nedávno zesnulým 
Bohdanem Hiekischem a  shromáždili 
největší sbírku třídních fotografií v celé 
republice. Setkáními se podařilo dát 
dohromady třídy a  v  mnohém obnovit 
mezigenerační vztahy. 
Závěrem nesmíme zapomenout na pod
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Druhý týden akademického roku většina studentů již objevila všechny místnosti, 
které se zdály být k nenalezení, seznámila se se svými vyučujícími, poznala kolegy, 
navštívila studovny a bistra v okolí školy. Zbývalo tedy jediné – přivítat nováčky. 

Kromě klasických imatrikulací, což 
jsou slavnostní přijetí studentů 

do  akademické obce vysoké školy, při
stoupily některé fakulty i k zábavnějším 
formám uvítání svých „prvňáčků“. 

Welcome Day
Nový akademický rok vítala největší 
ústecká fakulta – pedagogická – netra
diční formou: jednodenním festivalem. 
Osvěžujícím překvapením byla kapela 
The Boom, která si pro produkci vybrala 
atraktivní místo nad hlavami přítom
ných, přímo na střeše průchodu do bu
dovy. Později odpoledne byly již z dálky 

slyšet vystupující kapely, mezi nimiž 
občas zazněl hlas moderátora Honzy 
Hanuse, který celé odpoledne prokládal 
vtipnými hrami. Nápaditým doplňkem 
programu byl stánek s čajovnou, a to pře
devším pro ty, kteří odmítali pivo nebo 
jiné alkoholické nápoje. Všichni absti
nenti si mohli také vyzkoušet chůzi opil
ce, neboť BESIP zde zapůjčoval kouzelné 
opilecké brýle. Na místě byly i atraktivní 
skákací boty nebo stolní fotbálek. Akcí 
vyčerpaní jedinci měli možnost úlevně 
upadat do  pohodlných sedacích pytlů, 
toho však okamžitě využívali poskytova
telé informací o studentské agendě nebo 

možnostech studia v  zahraničí v  rámci 
projektu Erasmus+. Zlatým hřebem ve
čera byla kapela The Blue Rocket, která 
i přes nepřízeň elektrického proudu, kte
rý na chvíli stávkoval, odehrála skvělou 
show a  ukončila tak legendární první 
ročník Welcome Daye. 

Koncert i benefice
To fakulta sociálně ekonomická vsadila 
na  dobročinnost. Pršelo, jen se lilo, ale 
nikomu to nevadilo. I přes nepřízeň po
časí přišlo k budově fakulty mnoho stu
dentů, vyučujících i  přátel. Připraveny 
pro ně byly kapely Tjeremin, TopSpoT, 
Uraggan Andrew & Reggae Orthodox 
a  Točílas, doprovodně pak game zóna 
nabízející hru na kytaru a bubínky. Pro
bíhající soutěže lákaly k  účasti volný
mi vstupenkami na  zápasy HC Slovan 
nebo novým CD kapely Točílas. Letošní 
ročník se navíc nesl v  duchu solidarity 
a  pomoci, neboť byl fakultou pořádán 
jako benefiční. Ve  spojení s  nadačním 
fondem Rozum a  cit návštěvníci FSE
festu vybrali krásných 12  019  Kč, které 
se dostanou přímo ke  konkrétní rodi
ně paní Andrey Fišerové z  Loun. Ta se 
v pěstounské péči stará o 3 chlapce a fi
nanční výpomoc jí pro ně pomůže zajis
tit doučování. 
V dobré náladě letošního FSEfestu, kte
rou nezhatilo ani špatné počasí, studen
ti nakonec dospěli k pozitivnímu závě
ru, že jim z  nebe, pro právě začínající 
akademický rok, padají kapky štěstí. 

Mgr. Jana Šiková, 
tisková mluvčí UJEP 

foto: UJEP

Běh kampusem poprvé
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem pořádala dne 17. října 1. ročník Běhu 
kampusem. Akce zaměřená na podporu zdravého životního stylu Ústečanů zavedla 
účastníky závodu přímo do univerzitního kampusu.

„Usiluji o  to, aby se univerzita stala 
místem sbližování lidí, místem 

osvěty a pomoci, místem kvalitní zábavy 
a realizace volného času. Běh kampusem 
je jednou z  těchto aktivit,“ uvedl rektor 
UJEP doc.  Martin Balej. Na  zahájení 
hlavního běhu přišla borce běžící v závo
dě štafet podpořit i primátorka Ústí nad 
Labem Věra Nechybová. Pořadí v  cíli 
bylo následující: 1. UJEP, 2. Magistrát 
ÚL, 3. Rektorova letka.
Doplňme, že na  začátku října se usku
tečnil již čtvrtý ročník Ústeckého 
Univerzitního Ultramaratonu, terénní
ho běžeckého závodu na  100 a  50  km. 

Závod pořádá katedra tělesné výchovy 
a  sportu Pedagogické fakulty UJEP, 
univerzitní sportovní oddíl Slavia a stu
dijní obor Aktivity v  přírodě. Oproti 
předchozím ročníkům čekala na  běžce 
náročnější trať, která byla výsledkem 
snahy najít trasu vedoucí mimo frekven
tované silnice. Startovalo se od  budovy 
bývalého rektorátu na  Hoření směrem 
přes Kočkov na Blansko, odtud přes obce 
Lipová, Čermná a Libouchec na obrátku 
u  pískovcové skalní oblasti Tisá a  opět 
zpět k Hoření.

Mgr. Jana Šiková, 
tisková mluvčí UJEP

STŘÍbrnÍ, zlatí a  bronzoví (zleva) 
ve štafetovém běhu.  Foto: Josef Růžička

Studentům 
pršelo štěstí
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DOBRÝ SKUTEK

Ústí nad Labem se představí v Lipsku
Na konci listopadu proběhne mezinárodní veletrh cestovního ruchu, který je nej-
větším ve východní části Německa. V loňském roce veletrh v pěti výstavních halách 
navštívilo osmašedesát tisíc zájemců o  cestování. Letos do  Lipska přijedou vy-
stavovatelé z osmatřiceti zemí. 

Ústí nad Labem se v  expozici Čes
ké republiky na  tomto veletrhu 

tradičně těší velkému zájmu návštěvní
ků. Největší počet dotazů směřuje 
na možnosti rekreace v oblasti Českého 
středohoří či Krušných hor. Dalším tu
ristickým cílem, využívaným stále větším 
počtem zájemců z  německých regionů, 

je Labská stezka. Mnoho dotazů ná
vštěvníků rovněž směřuje na  možnosti 
ubytování v rámci města Ústí nad Labem 
a jeho okolí, především pak v kempech, 
které si turisté z Německa oblíbili.

Ing. Hana Slawischová, 
oddělení cestovního ruchu magistrátu

To je Čenda, psí správce 
útulku. Poslal nám
POVÍDÁNÍ OPUŠTĚNÝCH PEJSKŮ

  Benefiční Útulek Fest 2015 by vás 
rád informoval, že výtěžek letošní
ho festivalu činí 25  000  Kč. Za  tuto 
částku pořídíme odhadem 54 pytlů 
psího krmení, které napůl rozdělíme 
mezi řepnický útulek a ústecký útulek. 
Za pořadatele festivalu Emilio Dvořák.

  Zaměstnanci ústeckého Centra pro 
zvířata v nouzi a hlavně jejich svěřen
ci děkují pořadatelům festivalu Útulek 
Fest za to, že jako každý rok uspořá
dali i  letošní ročník této akce. Dne 
29.  9. 2015 nám předali krmivo pro 
pejsky v  hodnotě 12 tisíc korun. Je 
to významná pomoc, protože máme 
kvalitní krmení minimálně na dva měsí
ce. Ještě jednou velmi děkujeme. Ja
roslava Ježková, vedoucí Centra pro 
zvířata v nouzi.

Dnes jsem se rozhodl, že vám před
stavím nejstarší obyvatele ústecké

ho útulku. Jsou tu i daleko mladší adepti 
na  nový domov, ale ti mají větší šanci, 
že ten nový domov jednou najdou. Bo
hužel nám starším ten čas ubíhá příliš 
rychle a  tak pes nikdy neví, kolik času 
mu ještě zbývá na  tomto světě. A  také 
bychom chtěli prožít své stáří důstojně 
po  boku milovaného páníčka. Pozorně 
si prohlédněte fotky nejstarších pejsků 
z ústeckého útulku a kdo umí číst ve psích 

očích, tak ve všech může přečíst jen jedno 
přání: my chceme také domů! Dejte nám 
ještě šanci. Děkujeme! 

Čenda, Begi, Bibin a Kryštůfek

P.  S. Povídání Čendy, psího správce 
útulku, píše Jaroslav Vaněk. Tento Úste
čan patří už několik let k nejobětavějším 
dobrovolníkům Centra pro opuštěná 
zvířata. Před časem jsme v  Městských 
novinách psali, že za opuštěnými pejsky 
dochází a  věnuje se jim takřka každý 
den. Stal se pro ně doslova náhradním 
páníčkem. KLOBOUK DOLŮ, pane Ja
roslave Vaňku!

 Jitka Hadašová
 foto: Jaroslav Vaněk a Centrum pro zvířata v nouzi

beginka zvaná babulka – 13 let nenáročný Kryštůfek – 12 let Slepý bibinek – 13 let

SPrÁVCe Čenda – asi 16 let

Běh kampusem poprvé
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3.–14. listopadu: MEZINÁRODNÍ FESTIVAL 
 SBOROVÉHO ZPĚVU, Císařský sál Městského 

muzea a Severočeské divadlo

Festival patří mezi nejvýznamnější akce města 
a  právě se vrací do  míst, které mu dodají 

na vážnosti. Vystoupí devět sborů z Ústí nad Labem, 
České republiky i zahraničí. Z Německa dorazí ženský 
sbor Musica Viva, těšit se můžete na Prague internatio
nal choir – sbor složený ze zahraničních studentů stu
dujících v Praze. Naše město bude reprezentovat dívčí 
sbor Kuželky, který letos oslavil 25. výročí existence. 
Hostem závěrečného sobotního večera bude pražské 
vokální kvarteto The Swings. Více na  www.sborovy-
festivalusti.cz.

18.–20. listopadu: 48. ročník  
VIRTUOSI PER MUSICA DI PIANOFORTE, 

Severočeské divadlo

Mezinárodní soutěž mladých klavíristů 
otevře 18. listopadu zahajovací koncert, 

na kterém vystoupí orchestr Severočeského diva
dla a  sólistka Elizaveta Klyuchereva, absolutní 
vítězka loňského ročníku Virtuosi per musica di 
pianoforte. 20. listopadu bude Severočeské diva
dlo hostit koncert vítězů letošního ročníku.

24. října–29. listopadu: VÝTVARNÁ A LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 
S VÍLOU MILADOU, Městské muzeum

Připomeňte si prázdninové zážitky s kamarády, rodinou a vílou 
Miladou a  přijďte do  prostor Collegia Bohemica ve  3. patře 

Městského muzea hlasovat, které výtvarné a literární dílo s tema
tikou jezera Milada a jeho víly se vám líbí nejvíce. Hlasování končí 
22. listopadu, výstava trvá do 29. listopadu.

15. listopadu:  
Ústecký VitaSport maraton

Součástí hlavního závodu je maraton, půlma
raton a  doprovodný závod na  10  km. Trať 

závodu vede převážně po  cyklostezce, pouze 
v  několika místech po  málo frekventované si
lnici. Trať je mírně zvlněná, obrátková a  měří 
42  195  m/21  097,5  m/10 000  m. Registrovat 
na závody se lze pouze online, více na http://
ustecky-vitasport-maraton.webnode.cz.

eliška Hronková 12 let


