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MĚSTSKÉ NOVINY
Informační list pro občany města Ústí nad Labem č. 85/prosinec 2015 a č. 86/leden 2016

věřím, že jste prožili hezké Vánoce 
v kruhu svých nejbližších a nyní 
se chystáte přivítat rok 2016. Ze 
srdce přeji, aby vás v novém roce 
provázelo pevné zdraví a úspěchy 
v práci i osobním životě. A také, 
abychom všichni měli hodně 
energie při hledání cest jak zlepšit 
život v  našem městě. Nemáme 
kouzelnou hůlku, nedokážeme 
hned splnit přání všech. Názorům 
obyvatel Ústí nad Labem ale 
pozorně nasloucháme a  při 
konkrétních krocích, které jsme 
již podnikli a  které chystáme, 
vítáme spolupráci všech. Přála 
bych si, abychom za  rok touto 
dobou mohli společně říci: Ústí je 
zase o něco lepší místo k žití.
 Vaše

 Ing. Věra Nechybová
primátorka

Ústí nad Labem

Vážení 
spoluobčané,

Přečtěte si:
Ohlédnutí – Vánoce 2015

Novoroční anketa

Nové jízdenky MHD

Nový prostor pro seniory

Novinky od jezera Milada

Co chystají divadla

Šťastnou cestu
rokem 2016
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DOBRÉ ZPRÁVY

Za elektřinu se ušetří

Rada města schválila dne 7. 10. 2015 
soutěž na  komoditní burze ohledně 
nákupu silové elektřiny pro objek-
ty v  majetku města, tj. pro objekty 
ve  správě magistrátu, městských ob-
vodů a  všech příspěvkových organiza-
cí. Soutěž proběhla dne 2. 12. 2015. 
Nejúspěšnější v soutěži byla společnost 
Centropol Energy, která nabídla cenu 
bez DPH za nízké napětí 848 Kč/MWh 
a za vysoké 824 Kč/MWh. Tento výsle-
dek představuje snížení nákladů na si-
lovou elektřinu za  21 měsíců dodávky 
u všech objektů města o cca 17 %, což 
je více než 3 miliony Kč bez DPH při 

Milí čtenáři,
Městské noviny Ústí nad Labem, které držíte v rukou, mají dvojnásobný počet stránek. Jde totiž o vydání jak pro poslední měsíc 
roku 2015, tak pro první měsíc roku 2016. Další číslo Městských novin naleznete v poštovních schránkách v únoru 2016. Těšíme 
se na Vaše náměty, pozvánky na akce i příspěvky. Posílejte je na e-mail mestskénoviny@mag-ul.cz. Děkujeme. 
A mezitím sledujte facebookovou stránku města Ústí nad Labem, dozvíte se na ní o všech novinkách. Její adresa je https://
www.facebook.com/magistratusti.

AVE investuje miliony do  
obnovy vozového parku

Na  konci listopadu byly podepsány 
smlouvy na  zajištění komunálních slu-
žeb ve městě Ústí nad Labem s vítězný-
mi uchazeči výběrového řízení. Smlouvy 
jsou účinné od 1. 1. 2016.
O  letní a  zimní údržbu komunikací, 
o úklidové služby a o odpadové hospo-

dářství včetně sběrných dvorů a doplň-
kových činností se bude starat „Sdru-
žení Komunální služby AVE Ústí nad 
Labem“; o  směsný komunální odpad 
sdružení „SKO Ústí nad Labem“, jehož je 
AVE členem.
„Jsme velice rádi, že jsme v  tak důleži-
tém výběrovém řízení na  komunální 
služby pro město Ústí nad Labem uspěli 
a podařilo se nám tuto zakázku obhájit. 

Součástí výběrového řízení byl požada-
vek na moderní vozový park, který bude 
šetrnější k životnímu prostředí. Z tohoto 
důvodu bude naše společnost do obměny 
vozového parku investovat skoro 45 mi-
lionů Kč. Těšíme se na  další spolupráci 
a nadále hodláme městu zaručit vysokou 
kvalitu našich poskytovaných služeb“, 
uvedl Ing. Petr Hrdlička, jednatel AVE 
s.r.o.

předpokládaném objemu odběru této 
elektřiny jako v minulém roce. 

Ceny tepla se nezvýší

Rada města Ústí nad Labem 8. prosin-
ce 2015 na  svém mimořádném zasedá-
ní vyslovila nesouhlas s  navýšením cen 
tepla v  průměru o  0,88  % s  platností 
od 1. 1. 2016. Primátorka Ing. Věra Ne-
chybová projednala tento návrh se spo-
lečníkem ČEZ Teplárenská, a.s. Díky 
tomuto postoji vedení města Ústí nad 
Labem valná hromada THMÚ, s.r.o., 
která proběhla ve  čtvrtek 10.  prosince 
2015, ve  vzájemné shodě rozhodla, že 
ceny v roce 2016 nezvýší.

Kulturní a sportovní  
kalendář v novém

V  průběhu měsíce ledna bude 
na  webových stránkách města spuštěn 
vizuálně inovovaný kulturní a  spor-
tovní kalendář akcí. Zde si můžete zjistit 
informace o akcích pořádaných ve městě 
a  jeho okolí. Kalendář akcí bude nově 
spravovat oddělení cestovního ruchu 
magistrátu města a k jeho plnění můžete 
přispět i Vy. 
Pořádáte sami nějakou zajímavou akci 
nebo víte o  jakékoli významné akci 
ve městě? 
Napište nám na  e-mail kulturasport@
mag-ul.cz.!
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PŘÁNÍ

Vážení a milí spoluobčané, 
vánoční svátky jsou časem plným po-
hody, hojnosti, třpytivých výzdob a zá-
řivých úsměvů. Snad právě ta krása 
nás strhne do  sváteční nálady. V  před-
vánočním čase se zpívají koledy a ode-
hrávají přátelská setkávání při vánočních 
večírcích. Právě v  tuto dobu máme 
k  sobě nejblíž z  celého roku. Chováme 
se k  sobě laskavěji a vlídněji. Přál bych 
si, aby nám všem tyto ušlechtilé lidské 
vlastnosti vydržely i  po  celý příští rok 
2016.  

Ing. Kamil Hýbner 
Váš starosta 

MO Ústí nad Labem - město

Vážení spoluobčané,
prožili jsme dobu vánočních svátků, 
které jsou snad nejkrásnějším obdobím 
v roce, kdy se těšíme na chvíle plné po-
hody a lásky. Do nového roku Vám všem 
přeji pevné zdraví, mnoho štěstí a  ro-
dinné pohody. Ať se Vám v nastávajícím 
roce splní všechna pracovní i  osobní 
předsevzetí.

Ing. Miroslav Štráchal, MBA, 
starosta MO Střekov

Vážení spoluobčané,
byť pro některé z Vás byl tento rok ná-
ročný, věřím, že vánoční svátky jste 
prožili v klidu a pohodě, neboť vánoční 
svátky jsou nejen o  dárcích, ale pře-
devším o setkávání se s rodinou a přáte-
li. Já osobně považuji letošní rok za rok 
úspěšný. Navýšením počtu veřejně 
prospěšných pracovníků v našem obvo-
dě jsme nejen podpořili zaměstnanost, 
ale práce těchto lidí se pozitivně od-
razila do  veřejného prostoru. Zrekon-
struovali jsme větší množství chodníků, 
což se na  obraze našeho obvodu také 
kladně podepsalo. Mohla bych se zmínit 
o  mnoha dalších projektech a  pracích, 
které proběhly v  celém našem obvodě, 
ale nechám hodnocení na  občanech. Je 
přeci na nich, aby naši práci posoudili. 
Dovolte mi tedy popřát vám všem v roce 
2016 hodně štěstí, zdraví, osobních 
a pracovních úspěchů. 

Yveta Tomková
starostka MO Neštěmice

Milí spoluobčané,
v čase vánočních svátků si více než jin-
dy uvědomujeme lidské hodnoty, jako je 
důležitost rodiny, pospolitost, vzájemná 
láska, pochopení a  tolerance. Mé podě-
kování patří všem, kteří v dnešní složité 
době nejsou lhostejní k ostatním kolem 
sebe, k prostředí a místu, ve kterém žijí. 
Setkala jsem se s  lidmi, kteří nezištně 
pomůžou druhému člověku, uklidí okolí 
svého domu, zachrání opuštěného psa, 
nedovolí ubližovat slabšímu nebo se 
na nás „jen“ usmějí. Má úcta patří všem, 
kterým záleží na druhých a na tom, aby 
náš svět byl lepší. Všem, kteří nezavírají 
oči před problémy a mají otevřená srd-

Přejeme Vám krásné vánoční svátky a šťastný nový rok.
Wishing you a Merry Christmas and a Happy New Year.

Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr.

Ing. Věra Nechybová
primátorka města Ústí nad Labem

Pavel Dufek
2. náměstek primátorky

MUDr. Jiří Madar
1. náměstek primátorky
MUDr. Jiří MadarMUDr. Jiří Madar

ce. Všem, kteří i přes své starosti myslí 
pozitivně a dokáží vnímat krásu přírody 
a světa kolem nás.
Pevné zdraví, lásku a štěstí v novém roce 
přeje 

Mgr. Renata Zrníková, 
starostka MO Severní Terasa
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AKTUALITA

Městská policie Ústí nad Labem i na-
dále hledá do svých řad nové pra-

covníky, kteří by byli schopni a ochotni 
pomáhat s  udržením pořádku v  našem 
městě. 
Uchazeč o  toto náročné povolání musí 
splňovat podmínky, které jsou dány zá-
konem o městské policii. Zájemce o prá-
ci strážníka musí být starší jednadvaceti 
let,  bezúhonný, spolehlivý, zdravotně 
způsobilý a absolvent středního vzdělání 
s maturitní zkouškou. 
Pokud zájemce všechny tyto předpokla-
dy splňuje a projde osobními pohovory, 
dále psychologickým vyšetřením včetně 
fyzických testů, nastoupí na  šest týdnů 
do školy. Zde se adept na práci v řadách 
Městské policie seznamuje se   všemi 
zákony a  nařízeními, které bude potře-
bovat při výkonu svého povolání.   Vše 
je zakončeno zkouškou před komisí Mi-

nisterstva vnitra České republiky. V pří-
padě, že frekventant kurzu zkoušku 
úspěšně složí, získá na dobu tří let osvěd-
čení o odborné způsobilosti. V tu chvíli 
se stává strážník čekatel plnohodnotným 
strážníkem a může vykonávat práci pří-
mo v  terénu. Strážník městské policie 

Práce strážníka je zajímavá i náročná
Ti, kdož by chtěli svému městu pomoci v  oblasti bezpečnosti, mají příležitost. 
 Nábor nových strážníků probíhá.

Poděkování
Za  dlouholetou práci v  řadách 
Městské policie a  za  dlouhodobé 
nadstandardní plnění služebních 
úkolů primátorka Ústí nad Labem 
Ing.  Věra Nechybová poděkovala 
pěti městským strážníkům a  pěti 
příslušníkům Policie České re-
publiky. 
Mezi oceněnými byly i dvě ženy – 
starší strážník Andrea Prchalová 
z Městské policie Ústí nad Labem 
a  Bc.  Lenka Mudriková z  Poli-
cie ČR. 
Pamětní list dále převzal například 
vrchní inspektor Petr Říha, který 
v Městské policii Ústí nad Labem 
působí již jedenadvacet let. Vrch-
ní inspektor Stanislav Bumbálek 
a  vrchní strážník Jaromír Žabka 
ocenění získali za  devatenáct let 
služby v  Městské policii, vrchní 
strážník Václav Tereščuk za  dva-
náct let práce pro Městskou po-
licii.
Přátelského posezení s  oceně-
nými se zúčastnili i  ředitel Měst-
ské policie Ing.  Pavel Bakule 
a plk. Mgr. Vladimír Danyluk, ve-
doucí Územního odboru Policie 
ČR v Ústí nad Labem.

musí každé tři roky své znalosti ob-
hajovat při prolongační zkoušce, kterou 
vykonává opět před komisí Ministerstva 
vnitra ČR. 

Bc. Jan Novotný, 
zástupce ředitele Městské policie  

Ústí nad Labem
foto: archiv Městské policie  

Ústí nad Labem
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DOPRAVA

Nové jízdenky platí i pro „zelené“ autobusy

Zastupitelé Ústeckého kraje a Statutárního města Ústí nad Labem se dohodli na částečném zapojení linek MHD Ústí nad Labem 
do jednotného tarifního systému Dopravy Ústeckého kraje.

Papírovou jízdenku DÚK zakoupíte v autobusech 
a předprodeji DÚK nebo ve vlacích a předprodeji ČD 
(jízdenka dle tarifu ČD není jízdenkou DÚK). 

Papírovou jízdenku DPmÚL zakoupíte v síti před-
prodeje včetně automatů DPmÚL nebo v doplňkovém 
prodeji u řidiče. Ve vozidlech DPmÚL nelze zakoupit 
jednotlivé jízdenky do vnějších zón DÚK s výjimkou zón 
121 (Chlumec), 122 (Přestanov) a 171 (Dolní Zálezly).

Papírové vícedenní časové jízdenky jsou vzájem-
ně  uznávány v rozsahu platnosti zón s tím, že u zlevně-
ných jízdenek musí být cestující schopen prokázat nárok 
na slevu (žákovský průkaz 15-26 let, doklad prokazující 
věk).

Jednotlivé papírové jízdenky DÚK jsou v ústecké 
MHD (dle platné zóny) plně uznávány, neplatí na sezón-
ních linkách a lanové dráze.

Od 1. 1. 2016 platí částečná tarifní integrace 
MHD Ústí nad Labem do systému Dopravy Ústec-
kého kraje (DÚK). Znamená uznávání papírových 
jízdních dokladů DÚK na linkách ústecké MHD pro-
vozované Dopravním podnikem města Ústí nad Labem 
(DPmÚL) a obráceně. Týká se všech papírových jízdenek 
platných dle tarifních pravidel DÚK.

Na použitelnost jízdenek 
DÚK v autobusech a trolej-
busech MHD Vás upozorní 
tento symbol s logem DÚK. 
Tarifní smluvní a přepravní 
podmínky jsou zveřejně-
ny na webech dopravců 
a www.dopravauk.cz

Aktuální informace k jízdním řádům, tarifním a přeprav-
ním podmínkám naleznete na www.dopravauk.cz
Vydává Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství. 
Uzávěrka 25. 11. 2015. Informace Dopravy Ústeckého kraje č. 17/2015, www.
dopravauk.cz. Změna platnosti údajů vyhrazena

Jednotlivé papírové jízdenky DPmÚL jsou v ze-
lených autobusech a vlacích ČD uznávány jen, pokud 
budou již předtím označeny ve vozidle MHD.

Bezkontaktní čipové karty DÚK nejsou prozatím 
v ústecké MHD uznávány.

Jízdenky DÚK se vydávají na papíru s ochrannými prv-
ky nebo na bezkontaktní čipové kartě. Pokud chcete 
využívat výhod přestupování mezi linkami MHD Ústí 
nad Labem, vlaky ČD a autobusy DÚK žádejte vždy 
jízdní doklad v papírové podobě, nikoliv uložený na 
bezkontaktní čipové kartě. Příjmový doklad o zaplacení 
jízdného není jízdenkou a nebude ve vozech MHD Ústí 
nad Labem uznáván.

ANO NE

V zelených autobusech DÚK, v autobusech a trolejbusech MHD 
nebo ve vlacích ČD můžete v zóně 101 jezdit a přestupovat s více 
druhy jízdenek:

  Jízdenky vydané dopravci DÚK uznávané na linkách MHD Ústí nad 
Labem:
Papírová jednotlivá
Papírová časová.

  Jízdenky vydané DPmÚL uznávané v DÚK:
Jednotlivá uvnitř zóny 101 platí jen na území Ústí nad Labem a dále 
v Trmicích, Ryjicích a Chuderově.
Jednotlivá ze zóny 101 do zón 121 (Chlumec), 122 (Přestanov) a 171 
(Dolní Zálezly).
Časová uvnitř zóny 101 platí jen na území Ústí nad Labem a dále 
v Trmicích, Ryjicích a Chuderově.
Časová ze zóny 101 do zón 112, 113, 115, 116, 121, 122, 123, 171 a 431.
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DOPRAVA

Obrázek íslo 6:
Malý Bobeš bydlí na St ekov , je mu osm 

let a jede do lékárny. Zakoupil jízdenku za 9,- 
K  ur enou pro kategorii “dít  od 6 do 15 
let“. Její asová platnost bohat  sta í, aby se 
dostal do lékárny a zp t.

Obrázek íslo 7:
Jaromír bydlí v Nešt micích a jede se 

psem do Krásného B ezna k veteriná i. 
Cestuje v zón  101, využije spoje DPmÚL.  
Po ídil si pro sebe jízdenku za 18,- K , ale 
na psa zapomn l. Aby dodržel p epravní 
podmínky, zakoupil v prodeji u idi e jízden-
ku v hodnot  15,- K , která mu umožní psa 
p epravit. 

Obrázek íslo 8:
Jirkovi je 63 let, a cht l se jet podívat 

do Chlumce. M l u sebe tuto jízdenku,  ta 
však do Chlumce neplatí (v zón  121 není 
sleva pro kategorii „d chodce“). Musí si bu  
zakoupit jízdenku u idi e za 25,- K , nebo 
jinde jízdenku v hodnot  21,- K , která má 
platnost 60 minut a je ur ena pro zóny 101 
– 101/121/122/171. Na ilustra ních obráz-
cích tato jízdenka není.

Obrázek íslo 9:
Josef je držitelem pr kazu ZTP. Jede 

do Dolních Zálezel.  Na nákup jízdenky u idi-
e v hodnot  15,- K  nemá dost pen z, má 

10 korun. Koupí si v automatu na jízdenky 
jízdenku ur enou pro ZTP a ZTP/P v hodnot  
5,- K . Jízdenka má platnost 60 minut a platí 
i pro zónu 171, Dolní Zálezly. Jízdenku ozna í 
ve voze DPmÚL, kterým dojede do stanice 
Hlavní nádraží a odtud m že pokra ovat vla-
kem do Zálezel. Takto ozna enou jízdenku 

eské dráhy akceptují.

Obrázek íslo 10 a:
Petra bydlí v Malém B ezn  a jede do Ústí 

do Globusu na nákup. Zakoupila si u idi e 
spoje DÚK jednorázovou papírovou jízden-
ku v hodnot  23,- K , která má asovou 
platnost 90 minut. Vystoupila na Mírovém 
nám stí, kde p estoupila na spoj DPmÚL je-
doucí ke Globusu. Po nákupu se vrátila spo-
jem DPmÚL zp t na stanici Divadlo, a cht la 
pokra ovat spojem DÚK do Malého B ezna. 
A koliv spl ovala podmínku asové plat-
nosti, tato jízdenka je jednosm rná a zp t 
do Malého B ezna neplatí. Petra si musí za-
koupit jízdenku novou. 

Obrázek íslo 10 b:
Petra bydlí v Malém B ezn  a jela se po-

dívat na hokejové utkání. Zakoupila si u i-
di e spoje DÚK jednorázovou papírovou jíz-
denku v hodnot  23,- K , která má asovou 
platnost 90 minut. Vystoupila na Mírovém 
nám stí, kde p estoupila na spoj DPmÚL 
jedoucí ke stadionu. Po hokeji se rozhodla 
navštívit svého p ítele ve Valtí ov . Zakoupila 
v dopl kovém prodeji u idi e DPmÚL  inte-
grovanou papírovou jízdenku pro jednotlivou 
jízdu v hodnot  25,- K  s asovou platností 
60 minut, dojela do stanice Divadlo, a cht la 
pokra ovat spojem DÚK do Valtí ova. A koliv 
spl ovala podmínku asové platnosti, tato jíz-
denka je ur ená pro zóny 101/121/122/171. 
Do zóny 151 Valtí ov bohužel zatím neplatí. 
Petra si tedy zakoupila jízdenku novou.
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Dopravní podnik m sta Ústí nad Labem a.s.

Jak je dobrým zvykem, požádali jsme no-
vého výkonného editele, aby se tená-

m krátce p edstavil a ekl nám n kolik 
slov o sob . Zde je pro n j n kolik otázek

Jaký byl Váš první dojem po nástupu 
do funkce?

Já jsem v DPMÚL již p edtím n kolik let 
p sobil v pozici lena p edstavenstva, poz-
d ji p edsedy p edstavenstva, v letošním 
roce lena dozor í rady, takže si troufám 
tvrdit, že prost edí a celou adu lidí znám. 
P esto jsem si ihned po nástupu do funkce 
uv domil, že te  jsem to já, kdo nese hlav-
ní odpov dnost za tém  500 zam stnan-
c  spole nosti a jejich podmínky pro práci, 

za výkon dopravní obslužnosti ve m st , 
za stav vozového parku a budov a za rozvoj 
podniku. Našt stí mám kolem sebe skv lý 
tým spolupracovník .
Jaké první t i Vaše kroky m žou o ekávat 
naši cestující?

Prvním krokem bude zast ešit úsp šné p i-
pojení DPmÚL k Integrovanému systému do-
pravy Ústeckého kraje, druhým, nemén  d le-
žitým, bude ve spolupráci s m stem Ústí nad 
Labem p ejít na nový odbavovací elektronic-
ký systém.  Avšak za sv j nejd ležit jší krok 
a za svou nejv tší výzvu jednozna n  považuji 
pokusit se nastavit podnikové procesy a n -
které jiné procesy (vlastník-dopravní podnik) 
tak, aby z hlediska ur itého budoucího období 
došlo k zastavení a zvrácení trendu dlouhodo-
bé ztrátovosti spole nosti. S tím souvisí také 
zm na pohledu na DPMÚL jak ze strany za-
stupitel , tak ze strany ob an . Musí být vní-
mán jeho strategický význam. To je hlavní vý-
zva, v jejímž rámci je t eba vy ešit celou adu 
úkol , nap . pravidelný proces obnovy vozové-
ho parku, pro-klientskou rekonstrukci objektu 
p edprodeje, tvorbu a implementaci podniko-
vé strategie, kontinuální proces optimalizace 
hromadné dopravy apod., což je i odpov  
na další otázku – co já osobn  vnímám jako 
nejv tší výzvu v nové pozici.
Jaké jsou Vaše zájmy, záliby, koní ky?

Sport (fotbal, hokej, silni ní cyklistika, b h 
v p írod ), etba literatury (mezi mé nejob-

líben jší knihy pat í nap . Mistr a Markétka, 
Ztracený horizont, Spol ení hlupc , Tichý 
Don, arod j z horní Amazonie, Hr za zva-
ná Kurupira a hlavn  Doktor Živago a mnoho 
dalších), zajímám se o ekonomii. Samoz ej-
m  že nejhlavn jším koní kem je rodina
Povíte nám o sob  n jakou pikošku? Víme 
t eba, že Vaše nám stkyn  pro ekonomii 
a obchod, Ing. Simona Mohacsi ukrutn  
nerada žehlí 

Zcela výjime n  mám tendenci odkládat 
pln ní n kterých povinností a úkol  na poz-
d jší dobu. Štve m  to a vím to o sob , ale 
našt stí je taková slabá forma prokrastinace 
znakem chování každého lov ka.   
Dlouhodob  b ží projekt Dopravního pod-
niku „Hledáme patrony nových voz “, kdy 
prezentujeme cestující ve ejnosti slavné 
ústecké sportovní osobnosti a sportovní 
oddíly. Kdo je Váš nejoblíben jší sporto-
vec a pro  a v bec, co Vy a sport? 

Tento projekt samoz ejm  dlouhodob  sle-
duji a považuji ho za unikátní. Musím íci, že 
fandím všem ústeckým sportovc m a spor-
tovním oddíl m. Tudíž je pro m  t žké odpo-
v d t na otázku, kdo je mým nejoblíben jším 
ústeckým sportovcem. Snad ale p ece – v po-
sledních letech m  zaujaly výkony  Georgije 
Fibicha (box, kickbox, mistr sv ta), kterého 
osobn  znám. Je na n m vid t neuv itelná 
lehkost talentu, která nelze natrénovat.
D kujeme za rozhovor.

P edstavujeme nového výkonného editele 
Dopravního podniku m sta Ústí nad Labem, 

pana Ing. Libora Turka, Ph.D.
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P edseda p edstavenstva: Ing. Josef Mat jka; Místop edseda 
p edstavenstva: Ing. Pavel Havránek; lenové p edstavenstva: 
Ing. Michal Pavelka, Ivana Fišerová a Ing. Libor Turek, Ph.D.

Dozor í rada: 
P edseda dozor í rady: Bohuslav Bašus; Místop edseda dozor í 

rady: Pavel Vodse álek; lenové dozor í rady: JUDr. Karolína 
Žákovská, Ph.D. a František Dvo ák 
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Integrované jízdenky oby ejné Integrované jízdenky z automatu

Popis jízdenky autobusových 
dopravc  DÚK

Jízdenka z automatu 
pro ZTP a ZTP/P

Jízdenky zlevn né ur ené pro d ti od 6 do 15 let, zaplacení p epravného za zavazadlo 
nebo psa a pro d chodce a osoby p epravující dít  (d ti) do 3 let (integrované)

Jízdenka platí pro osoby od dosažení v ku 15 let 
a osoby, které nemají nárok na slevu nebo nárok 
na bezplatnou p epravu dle podmínek Tarifu 
DPmÚL

Ozna ení integrované jízdenky

Symbol Dopravy Ústeckého kraje

Druh jízdenky (základní)

Cena jízdenky

asová platnost od ozna ení

Prodej u idi e

Platnost pro zóny.

Informace o dopravci 
a o nákupu jízdenky

Informace o nákupu 
jízdenky

Jízdní doklad DÚK

Druh jízdného

Zónová platnost

Nadzóna 10 je vždy 
na prvním míst

asová platnost

Cena jízdenky

Platnost pro zóny.

Prodej u idi e

Gra� cké ozna ení všech zlevn ných jízdenek

Piktogram ozna ení jízdenek 
pro d ti od 6 do 15 let

Piktogram ozna ení jízdenky ur ené pro
zaplacení p epravného za zavazadlo a psa

asová platnost od ozna ení

Cestující kategorie „d chodce“ se na jízdenku 
mohou p epravovat pouze v zón  101

Osoba p epravující dít  (d ti) do v ku 3 let se na 
jízdenku mohou p epravovat pouze v zón  101

Ozna ení jízdenky 
ur ené pro d chodce 
a osoby p epravující 
dít  do v ku 3 let

Ozna ení integrované 
jízdenky

Symbol Dopravy 
Ústeckého kraje

Jízdenka pro držitele 
pr kazu ZTP a ZTP/P 
pro p epravu v zónách 
121, 122 nebo 171 
(základní)

Cena jízdenky

asová platnost 
od ozna ení

Platnost pro zóny.

Vážení p átelé, d kujeme za p íze , kterou jste nám v novali 
v roce 2015 a rádi vás p ivítáme i v roce 2016.
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Obrázek íslo 4

Obrázek íslo 7
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Vážení cestující, od 14. prosince 2015 získáte informace k plánovaným zm nám v cestování i v prostorách Informa ního 
centra m sta Ústí nad Labem v Paláci Zdar na Mírovém nám stí. Otev eno zde bude v pracovní dny od 900 - 1700 hodin.

Zdolávejte p ekážky...

Poslední patron trolejbusů. Nevidomý plavec Mirek Smrčka spolu 

s Ing. Věrou Nechybovou, primátorkou města Ústí nad LabemM jte úsm v na tvá i...
Michal Neuvirth, brankář NHL. Dětský den spojený 
se slavnostním křtem vozu č. 619
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Obrázek íslo 6:
Malý Bobeš bydlí na St ekov , je mu osm 

let a jede do lékárny. Zakoupil jízdenku za 9,- 
K  ur enou pro kategorii “dít  od 6 do 15 
let“. Její asová platnost bohat  sta í, aby se 
dostal do lékárny a zp t.

Obrázek íslo 7:
Jaromír bydlí v Nešt micích a jede se 

psem do Krásného B ezna k veteriná i. 
Cestuje v zón  101, využije spoje DPmÚL.  
Po ídil si pro sebe jízdenku za 18,- K , ale 
na psa zapomn l. Aby dodržel p epravní 
podmínky, zakoupil v prodeji u idi e jízden-
ku v hodnot  15,- K , která mu umožní psa 
p epravit. 

Obrázek íslo 8:
Jirkovi je 63 let, a cht l se jet podívat 

do Chlumce. M l u sebe tuto jízdenku,  ta 
však do Chlumce neplatí (v zón  121 není 
sleva pro kategorii „d chodce“). Musí si bu  
zakoupit jízdenku u idi e za 25,- K , nebo 
jinde jízdenku v hodnot  21,- K , která má 
platnost 60 minut a je ur ena pro zóny 101 
– 101/121/122/171. Na ilustra ních obráz-
cích tato jízdenka není.

Obrázek íslo 9:
Josef je držitelem pr kazu ZTP. Jede 

do Dolních Zálezel.  Na nákup jízdenky u idi-
e v hodnot  15,- K  nemá dost pen z, má 

10 korun. Koupí si v automatu na jízdenky 
jízdenku ur enou pro ZTP a ZTP/P v hodnot  
5,- K . Jízdenka má platnost 60 minut a platí 
i pro zónu 171, Dolní Zálezly. Jízdenku ozna í 
ve voze DPmÚL, kterým dojede do stanice 
Hlavní nádraží a odtud m že pokra ovat vla-
kem do Zálezel. Takto ozna enou jízdenku 

eské dráhy akceptují.

Obrázek íslo 10 a:
Petra bydlí v Malém B ezn  a jede do Ústí 

do Globusu na nákup. Zakoupila si u idi e 
spoje DÚK jednorázovou papírovou jízden-
ku v hodnot  23,- K , která má asovou 
platnost 90 minut. Vystoupila na Mírovém 
nám stí, kde p estoupila na spoj DPmÚL je-
doucí ke Globusu. Po nákupu se vrátila spo-
jem DPmÚL zp t na stanici Divadlo, a cht la 
pokra ovat spojem DÚK do Malého B ezna. 
A koliv spl ovala podmínku asové plat-
nosti, tato jízdenka je jednosm rná a zp t 
do Malého B ezna neplatí. Petra si musí za-
koupit jízdenku novou. 

Obrázek íslo 10 b:
Petra bydlí v Malém B ezn  a jela se po-

dívat na hokejové utkání. Zakoupila si u i-
di e spoje DÚK jednorázovou papírovou jíz-
denku v hodnot  23,- K , která má asovou 
platnost 90 minut. Vystoupila na Mírovém 
nám stí, kde p estoupila na spoj DPmÚL 
jedoucí ke stadionu. Po hokeji se rozhodla 
navštívit svého p ítele ve Valtí ov . Zakoupila 
v dopl kovém prodeji u idi e DPmÚL  inte-
grovanou papírovou jízdenku pro jednotlivou 
jízdu v hodnot  25,- K  s asovou platností 
60 minut, dojela do stanice Divadlo, a cht la 
pokra ovat spojem DÚK do Valtí ova. A koliv 
spl ovala podmínku asové platnosti, tato jíz-
denka je ur ená pro zóny 101/121/122/171. 
Do zóny 151 Valtí ov bohužel zatím neplatí. 
Petra si tedy zakoupila jízdenku novou.
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Dopravní podnik m sta Ústí nad Labem a.s.

Jak je dobrým zvykem, požádali jsme no-
vého výkonného editele, aby se tená-

m krátce p edstavil a ekl nám n kolik 
slov o sob . Zde je pro n j n kolik otázek

Jaký byl Váš první dojem po nástupu 
do funkce?

Já jsem v DPMÚL již p edtím n kolik let 
p sobil v pozici lena p edstavenstva, poz-
d ji p edsedy p edstavenstva, v letošním 
roce lena dozor í rady, takže si troufám 
tvrdit, že prost edí a celou adu lidí znám. 
P esto jsem si ihned po nástupu do funkce 
uv domil, že te  jsem to já, kdo nese hlav-
ní odpov dnost za tém  500 zam stnan-
c  spole nosti a jejich podmínky pro práci, 

za výkon dopravní obslužnosti ve m st , 
za stav vozového parku a budov a za rozvoj 
podniku. Našt stí mám kolem sebe skv lý 
tým spolupracovník .
Jaké první t i Vaše kroky m žou o ekávat 
naši cestující?

Prvním krokem bude zast ešit úsp šné p i-
pojení DPmÚL k Integrovanému systému do-
pravy Ústeckého kraje, druhým, nemén  d le-
žitým, bude ve spolupráci s m stem Ústí nad 
Labem p ejít na nový odbavovací elektronic-
ký systém.  Avšak za sv j nejd ležit jší krok 
a za svou nejv tší výzvu jednozna n  považuji 
pokusit se nastavit podnikové procesy a n -
které jiné procesy (vlastník-dopravní podnik) 
tak, aby z hlediska ur itého budoucího období 
došlo k zastavení a zvrácení trendu dlouhodo-
bé ztrátovosti spole nosti. S tím souvisí také 
zm na pohledu na DPMÚL jak ze strany za-
stupitel , tak ze strany ob an . Musí být vní-
mán jeho strategický význam. To je hlavní vý-
zva, v jejímž rámci je t eba vy ešit celou adu 
úkol , nap . pravidelný proces obnovy vozové-
ho parku, pro-klientskou rekonstrukci objektu 
p edprodeje, tvorbu a implementaci podniko-
vé strategie, kontinuální proces optimalizace 
hromadné dopravy apod., což je i odpov  
na další otázku – co já osobn  vnímám jako 
nejv tší výzvu v nové pozici.
Jaké jsou Vaše zájmy, záliby, koní ky?

Sport (fotbal, hokej, silni ní cyklistika, b h 
v p írod ), etba literatury (mezi mé nejob-

líben jší knihy pat í nap . Mistr a Markétka, 
Ztracený horizont, Spol ení hlupc , Tichý 
Don, arod j z horní Amazonie, Hr za zva-
ná Kurupira a hlavn  Doktor Živago a mnoho 
dalších), zajímám se o ekonomii. Samoz ej-
m  že nejhlavn jším koní kem je rodina
Povíte nám o sob  n jakou pikošku? Víme 
t eba, že Vaše nám stkyn  pro ekonomii 
a obchod, Ing. Simona Mohacsi ukrutn  
nerada žehlí 

Zcela výjime n  mám tendenci odkládat 
pln ní n kterých povinností a úkol  na poz-
d jší dobu. Štve m  to a vím to o sob , ale 
našt stí je taková slabá forma prokrastinace 
znakem chování každého lov ka.   
Dlouhodob  b ží projekt Dopravního pod-
niku „Hledáme patrony nových voz “, kdy 
prezentujeme cestující ve ejnosti slavné 
ústecké sportovní osobnosti a sportovní 
oddíly. Kdo je Váš nejoblíben jší sporto-
vec a pro  a v bec, co Vy a sport? 

Tento projekt samoz ejm  dlouhodob  sle-
duji a považuji ho za unikátní. Musím íci, že 
fandím všem ústeckým sportovc m a spor-
tovním oddíl m. Tudíž je pro m  t žké odpo-
v d t na otázku, kdo je mým nejoblíben jším 
ústeckým sportovcem. Snad ale p ece – v po-
sledních letech m  zaujaly výkony  Georgije 
Fibicha (box, kickbox, mistr sv ta), kterého 
osobn  znám. Je na n m vid t neuv itelná 
lehkost talentu, která nelze natrénovat.
D kujeme za rozhovor.

P edstavujeme nového výkonného editele 
Dopravního podniku m sta Ústí nad Labem, 

pana Ing. Libora Turka, Ph.D.
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Ing. Michal Pavelka, Ivana Fišerová a Ing. Libor Turek, Ph.D.
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Michal Neuvirth, brankář NHL. Dětský den spojený 
se slavnostním křtem vozu č. 619
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Obrázek íslo 6:
Malý Bobeš bydlí na St ekov , je mu osm 

let a jede do lékárny. Zakoupil jízdenku za 9,- 
K  ur enou pro kategorii “dít  od 6 do 15 
let“. Její asová platnost bohat  sta í, aby se 
dostal do lékárny a zp t.

Obrázek íslo 7:
Jaromír bydlí v Nešt micích a jede se 

psem do Krásného B ezna k veteriná i. 
Cestuje v zón  101, využije spoje DPmÚL.  
Po ídil si pro sebe jízdenku za 18,- K , ale 
na psa zapomn l. Aby dodržel p epravní 
podmínky, zakoupil v prodeji u idi e jízden-
ku v hodnot  15,- K , která mu umožní psa 
p epravit. 

Obrázek íslo 8:
Jirkovi je 63 let, a cht l se jet podívat 

do Chlumce. M l u sebe tuto jízdenku,  ta 
však do Chlumce neplatí (v zón  121 není 
sleva pro kategorii „d chodce“). Musí si bu  
zakoupit jízdenku u idi e za 25,- K , nebo 
jinde jízdenku v hodnot  21,- K , která má 
platnost 60 minut a je ur ena pro zóny 101 
– 101/121/122/171. Na ilustra ních obráz-
cích tato jízdenka není.

Obrázek íslo 9:
Josef je držitelem pr kazu ZTP. Jede 

do Dolních Zálezel.  Na nákup jízdenky u idi-
e v hodnot  15,- K  nemá dost pen z, má 

10 korun. Koupí si v automatu na jízdenky 
jízdenku ur enou pro ZTP a ZTP/P v hodnot  
5,- K . Jízdenka má platnost 60 minut a platí 
i pro zónu 171, Dolní Zálezly. Jízdenku ozna í 
ve voze DPmÚL, kterým dojede do stanice 
Hlavní nádraží a odtud m že pokra ovat vla-
kem do Zálezel. Takto ozna enou jízdenku 

eské dráhy akceptují.

Obrázek íslo 10 a:
Petra bydlí v Malém B ezn  a jede do Ústí 

do Globusu na nákup. Zakoupila si u idi e 
spoje DÚK jednorázovou papírovou jízden-
ku v hodnot  23,- K , která má asovou 
platnost 90 minut. Vystoupila na Mírovém 
nám stí, kde p estoupila na spoj DPmÚL je-
doucí ke Globusu. Po nákupu se vrátila spo-
jem DPmÚL zp t na stanici Divadlo, a cht la 
pokra ovat spojem DÚK do Malého B ezna. 
A koliv spl ovala podmínku asové plat-
nosti, tato jízdenka je jednosm rná a zp t 
do Malého B ezna neplatí. Petra si musí za-
koupit jízdenku novou. 

Obrázek íslo 10 b:
Petra bydlí v Malém B ezn  a jela se po-

dívat na hokejové utkání. Zakoupila si u i-
di e spoje DÚK jednorázovou papírovou jíz-
denku v hodnot  23,- K , která má asovou 
platnost 90 minut. Vystoupila na Mírovém 
nám stí, kde p estoupila na spoj DPmÚL 
jedoucí ke stadionu. Po hokeji se rozhodla 
navštívit svého p ítele ve Valtí ov . Zakoupila 
v dopl kovém prodeji u idi e DPmÚL  inte-
grovanou papírovou jízdenku pro jednotlivou 
jízdu v hodnot  25,- K  s asovou platností 
60 minut, dojela do stanice Divadlo, a cht la 
pokra ovat spojem DÚK do Valtí ova. A koliv 
spl ovala podmínku asové platnosti, tato jíz-
denka je ur ená pro zóny 101/121/122/171. 
Do zóny 151 Valtí ov bohužel zatím neplatí. 
Petra si tedy zakoupila jízdenku novou.
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Dopravní podnik m sta Ústí nad Labem a.s.

Jak je dobrým zvykem, požádali jsme no-
vého výkonného editele, aby se tená-

m krátce p edstavil a ekl nám n kolik 
slov o sob . Zde je pro n j n kolik otázek

Jaký byl Váš první dojem po nástupu 
do funkce?

Já jsem v DPMÚL již p edtím n kolik let 
p sobil v pozici lena p edstavenstva, poz-
d ji p edsedy p edstavenstva, v letošním 
roce lena dozor í rady, takže si troufám 
tvrdit, že prost edí a celou adu lidí znám. 
P esto jsem si ihned po nástupu do funkce 
uv domil, že te  jsem to já, kdo nese hlav-
ní odpov dnost za tém  500 zam stnan-
c  spole nosti a jejich podmínky pro práci, 

za výkon dopravní obslužnosti ve m st , 
za stav vozového parku a budov a za rozvoj 
podniku. Našt stí mám kolem sebe skv lý 
tým spolupracovník .
Jaké první t i Vaše kroky m žou o ekávat 
naši cestující?

Prvním krokem bude zast ešit úsp šné p i-
pojení DPmÚL k Integrovanému systému do-
pravy Ústeckého kraje, druhým, nemén  d le-
žitým, bude ve spolupráci s m stem Ústí nad 
Labem p ejít na nový odbavovací elektronic-
ký systém.  Avšak za sv j nejd ležit jší krok 
a za svou nejv tší výzvu jednozna n  považuji 
pokusit se nastavit podnikové procesy a n -
které jiné procesy (vlastník-dopravní podnik) 
tak, aby z hlediska ur itého budoucího období 
došlo k zastavení a zvrácení trendu dlouhodo-
bé ztrátovosti spole nosti. S tím souvisí také 
zm na pohledu na DPMÚL jak ze strany za-
stupitel , tak ze strany ob an . Musí být vní-
mán jeho strategický význam. To je hlavní vý-
zva, v jejímž rámci je t eba vy ešit celou adu 
úkol , nap . pravidelný proces obnovy vozové-
ho parku, pro-klientskou rekonstrukci objektu 
p edprodeje, tvorbu a implementaci podniko-
vé strategie, kontinuální proces optimalizace 
hromadné dopravy apod., což je i odpov  
na další otázku – co já osobn  vnímám jako 
nejv tší výzvu v nové pozici.
Jaké jsou Vaše zájmy, záliby, koní ky?

Sport (fotbal, hokej, silni ní cyklistika, b h 
v p írod ), etba literatury (mezi mé nejob-

líben jší knihy pat í nap . Mistr a Markétka, 
Ztracený horizont, Spol ení hlupc , Tichý 
Don, arod j z horní Amazonie, Hr za zva-
ná Kurupira a hlavn  Doktor Živago a mnoho 
dalších), zajímám se o ekonomii. Samoz ej-
m  že nejhlavn jším koní kem je rodina
Povíte nám o sob  n jakou pikošku? Víme 
t eba, že Vaše nám stkyn  pro ekonomii 
a obchod, Ing. Simona Mohacsi ukrutn  
nerada žehlí 

Zcela výjime n  mám tendenci odkládat 
pln ní n kterých povinností a úkol  na poz-
d jší dobu. Štve m  to a vím to o sob , ale 
našt stí je taková slabá forma prokrastinace 
znakem chování každého lov ka.   
Dlouhodob  b ží projekt Dopravního pod-
niku „Hledáme patrony nových voz “, kdy 
prezentujeme cestující ve ejnosti slavné 
ústecké sportovní osobnosti a sportovní 
oddíly. Kdo je Váš nejoblíben jší sporto-
vec a pro  a v bec, co Vy a sport? 

Tento projekt samoz ejm  dlouhodob  sle-
duji a považuji ho za unikátní. Musím íci, že 
fandím všem ústeckým sportovc m a spor-
tovním oddíl m. Tudíž je pro m  t žké odpo-
v d t na otázku, kdo je mým nejoblíben jším 
ústeckým sportovcem. Snad ale p ece – v po-
sledních letech m  zaujaly výkony  Georgije 
Fibicha (box, kickbox, mistr sv ta), kterého 
osobn  znám. Je na n m vid t neuv itelná 
lehkost talentu, která nelze natrénovat.
D kujeme za rozhovor.

P edstavujeme nového výkonného editele 
Dopravního podniku m sta Ústí nad Labem, 

pana Ing. Libora Turka, Ph.D.
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P edstavenstvo: 
P edseda p edstavenstva: Ing. Josef Mat jka; Místop edseda 
p edstavenstva: Ing. Pavel Havránek; lenové p edstavenstva: 
Ing. Michal Pavelka, Ivana Fišerová a Ing. Libor Turek, Ph.D.

Dozor í rada: 
P edseda dozor í rady: Bohuslav Bašus; Místop edseda dozor í 

rady: Pavel Vodse álek; lenové dozor í rady: JUDr. Karolína 
Žákovská, Ph.D. a František Dvo ák 
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strana 2

Dopravní podnik 
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Špotákové
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P edstavujeme nov  zvolené statutární orgány spole nosti

íslo
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Jízdní doklady 
Integrovaného 

dopravního 
systému

strana 4 - 6

Integrované jízdenky oby ejné Integrované jízdenky z automatu

Popis jízdenky autobusových 
dopravc  DÚK

Jízdenka z automatu 
pro ZTP a ZTP/P

Jízdenky zlevn né ur ené pro d ti od 6 do 15 let, zaplacení p epravného za zavazadlo 
nebo psa a pro d chodce a osoby p epravující dít  (d ti) do 3 let (integrované)

Jízdenka platí pro osoby od dosažení v ku 15 let 
a osoby, které nemají nárok na slevu nebo nárok 
na bezplatnou p epravu dle podmínek Tarifu 
DPmÚL

Ozna ení integrované jízdenky

Symbol Dopravy Ústeckého kraje

Druh jízdenky (základní)

Cena jízdenky

asová platnost od ozna ení

Prodej u idi e

Platnost pro zóny.

Informace o dopravci 
a o nákupu jízdenky

Informace o nákupu 
jízdenky

Jízdní doklad DÚK

Druh jízdného

Zónová platnost

Nadzóna 10 je vždy 
na prvním míst

asová platnost

Cena jízdenky

Platnost pro zóny.

Prodej u idi e

Gra� cké ozna ení všech zlevn ných jízdenek

Piktogram ozna ení jízdenek 
pro d ti od 6 do 15 let

Piktogram ozna ení jízdenky ur ené pro
zaplacení p epravného za zavazadlo a psa

asová platnost od ozna ení

Cestující kategorie „d chodce“ se na jízdenku 
mohou p epravovat pouze v zón  101

Osoba p epravující dít  (d ti) do v ku 3 let se na 
jízdenku mohou p epravovat pouze v zón  101

Ozna ení jízdenky 
ur ené pro d chodce 
a osoby p epravující 
dít  do v ku 3 let

Ozna ení integrované 
jízdenky

Symbol Dopravy 
Ústeckého kraje

Jízdenka pro držitele 
pr kazu ZTP a ZTP/P 
pro p epravu v zónách 
121, 122 nebo 171 
(základní)

Cena jízdenky

asová platnost 
od ozna ení

Platnost pro zóny.

Vážení p átelé, d kujeme za p íze , kterou jste nám v novali 
v roce 2015 a rádi vás p ivítáme i v roce 2016.

Obrázek íslo 3 

Obrázek íslo 6 

Obrázek íslo 9 Obrázek íslo 10 

Obrázek íslo 4

Obrázek íslo 7

Obrázek íslo 5 

Obrázek íslo 8

Vážení cestující, od 14. prosince 2015 získáte informace k plánovaným zm nám v cestování i v prostorách Informa ního 
centra m sta Ústí nad Labem v Paláci Zdar na Mírovém nám stí. Otev eno zde bude v pracovní dny od 900 - 1700 hodin.

Zdolávejte p ekážky...

Poslední patron trolejbusů. Nevidomý plavec Mirek Smrčka spolu 

s Ing. Věrou Nechybovou, primátorkou města Ústí nad LabemM jte úsm v na tvá i...
Michal Neuvirth, brankář NHL. Dětský den spojený 
se slavnostním křtem vozu č. 619

M
M
se

Bu te nad v cí...Dětský den červen 2015
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DOPRAVA

FOTOGRAFIE je ze soutěže DPmÚL 
„Staň se naším paparazzim“. 

Jak používat nové jízdenky?

Zbyly vám staré 
jízdenky? Vyměňte je 
Platnost stávajících jízdenek (jízdenek 
pro jednotlivou jízdu přestupních vy-
tištěných na  zabezpečeném papí-
ru, nebo  zakoupených v  jízden-
kovém automatu) končí 31.  12. 2015 
ve 24 hodin. Nevyužité, nepoškozené, 
nebo jiným způsobem neznehodno-
cené jízdenky, platné do 31. 12. 2015 
a uvedené v příloze č. 2 Tarifu DPmÚL, 
má cestující právo vyměnit za  nové 
v předprodeji jízdenek DPmÚL, Revo-
luční ul. 26, Ústí nad Labem, a  to do   
31. 3. 2016. Vzory nových jízdenek jsou 
k  dispozici na  www.dpmul.cz/IDS, 
nebo v Příloze č. 1 Tarifu městské hro-
madné dopravy pro přepravu na  au-
tobusových a  trolejbusových linkách 
platného od  1.  ledna 2016. Zároveň 
jsou zde umístěny i  vzory stávajících 
jízdenek, které bude možno vyměnit 
nebo vykoupit. 

Názorný návod publikoval Dopravní 
podnik města Ústí nad Labem ve svém 
časopisu „emhádéčko“. Text poskytl 
i Městským novinám Ústí nad Labem. 
Děkujeme a přetiskujeme.

Devět praktických příkladů a jedna rada

Příklad číslo 1
Ivanka bydlí ve Velkém Březně a denně 
dojíždí do  práce do  Masarykovy 
nemocnice na  Severní Terasu. Dodnes 
využívala oba dopravce – DPmÚL 
a  DÚK. Platila dvojí jízdné – časový 
kupon DÚK a  časový kupon DPmÚL. 
Díky integraci stačí, aby si zakoupila 
papírový časový kupon DÚK, který jí 
umožní v roce 2016 cestovat pohodlněji 
a levněji, protože platí i u DPmÚL. 

Příklad číslo 2 
František bydlí v  centru města, pracuje 
v Chabařovických strojírnách a o víken-
du jezdí na  zahrádku do  Chuderova. 
Pro Františka se nic nezmění, může dál 
využívat stávající dvouzónový časový 
kupon, na  který je zvyklý, a  který mu 
umožní cestovat DPmÚL a  dopravcem 
DÚK do  zaměstnání a  zpět i  v  roce 
2016. Navíc může jezdit s dopravci DÚK 
i na zahrádku do Chuderova, Chuderov 
je v zóně 101. 

Příklad číslo 3
Milan bydlí na  Skalce, městskou do-
pravu prakticky nevyužívá. Jede ale 
na sraz spolužáků do obce Chuderovec. 
Celá cesta trvá 35 minut. Milanovi stačí 
jízdenka přestupní obyčejná za  18  Kč, 
platí ze zóny 101 do zóny 101, a díky ča-
sové platnosti 45 minut to Milan poho-
dlně stihne.

Příklad číslo 4
Radka byla v  Masarykově nemocnici. 
Bydlí v Dolních Zálezlech a potřebuje se 
dostat spojem DPmÚL na  nádraží, ale 
nemá čas někde shánět jízdenku. Zakou-
pí si tedy v doplňkovém prodeji u řidiče 
jízdenku za 25 Kč. Díky integraci může 
jet spojem DPmÚL k nádraží a zde vla-
kem ČD až do Dolních Zálezel, využije 
cestování v  zóně 101 Ústí nad Labem 
a 171 Dolní Zálezly.

Příklad číslo 5
Jana přijela z Mostu a potřebuje se dostat 
do Chlumce. Jede přes Chabařovice, kde 
má přistoupit její kamarádka. Zakoupí 
si tedy v  automatu jízdenku v  hodno-

tě 21  Kč, která má časovou platnost 
60  minut a  umožní cestovat ze zóny 
101 do zóny 121/122/171. Díky integra-
ci může Jana využít i nadzónu 12. Jana 
tedy ze stanice Mírové náměstí pojede 
k  Hraničáři a  zde si nastoupí na  spoj 
DÚK, který jede přes Chabařovice 
(nadzóna 12) do  Chlumce (cílová zóna 
121), a vše je v pořádku. 

Příklad číslo 6
Malý Bobeš bydlí na  Střekově, je mu 
osm let a jede do lékárny. Zakoupil jíz-
denku za  9  Kč určenou pro kategorii 
„dítě od 6 do 15 let“. Její časová platnost 
bohatě stačí, aby se dostal do  lékárny 
a zpět.

Příklad číslo 7
Jaromír bydlí v  Neštěmicích a  jede se 
psem do  Krásného Března k  veteriná-
ři. Cestuje v  zóně 101, využije spoje 
DPmÚL. Pořídil si jízdenku za  18  Kč, 
na psa zapomněl. Aby dodržel přepravní 
podmínky, zakoupil v  prodeji u  řidi-
če jízdenku v hodnotě 15 Kč, která mu 
umožní psa přepravit. 

Příklad číslo 8
Josef je držitelem průkazu ZTP. Jede 
do Dolních Zálezel. Na nákup jízdenky 
u  řidiče v  hodnotě 15  Kč nemá dost 
peněz, má 10 korun. Koupí si v automa-
tu jízdenku určenou pro ZTP a  ZTP/P 
v  hodnotě 5  Kč. Jízdenka má platnost 
60 minut a platí i pro zónu 171, Dolní Zá-
lezly. Jízdenku označí ve  voze DPmÚL, 
kterým dojede do stanice Hlavní nádraží 
a odtud může pokračovat vlakem do Zá-
lezel. Takto označenou jízdenku České 
dráhy akceptují.

Příklad číslo 9 
Petra bydlí v  Malém Březně a  jede 
do  Ústí do  Globusu na  nákup. Zakou-
pila si u řidiče spoje DÚK jednorázovou 
papírovou jízdenku v  hodnotě 23  Kč, 
která má časovou platnost 90 minut. 
Vystoupila na  Mírovém náměstí, kde 
přestoupila na  spoj DPmÚL jedoucí 
ke Globusu. Po nákupu se vrátila spojem 
DPmÚL zpět na stanici Divadlo, a chtě-
la pokračovat spojem DÚK do  Malého 
Března. Ačkoliv splňovala podmínku 
časové platnosti, tato jízdenka je jedno-
směrná a zpět do Malého Března neplatí. 
Petra si musí zakoupit jízdenku novou. 

 připravil František Chlada, 
vedoucí zákaznického a informačního 

centra DPmÚL
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NOVOROČNÍ ANKETA 
Jestli naše město něco potřebuje především, pak to jsou patrioti. Tedy lidé, kteří to 
s městem a jeho budoucností myslí dobře a snaží se pro město a jeho obyvatele něco 
prospěšného udělat. 
Je načase, aby se naše město začalo zbavovat hendikepů z minulých let a stalo se 
skutečným hlavním městem kraje. Městem, kde se lidé cítí doma. 
Oslovil jsem několik Ústečanů, kteří kromě toho, že měli odpovědět na  několik 
otázek, měli mezi svými přáteli najít někoho, kdo, podle nich, patří k patriotům 
města. Vybrat těch několik prvních bylo, po pravdě řečeno, dost těžké. Ústí má totiž 
patriotů opravdu hodně. Tady jsou otázky a odpovědi:

Ing. Josef Vejlupek 
podnikatel, šéf realizačního týmu PORTA, 

dlouholetý podporovatel ústeckého sportu

Jak jste prožil rok 2015, co Vás potěšilo, co 
byste udělal jinak?
Rok 2015 byl pro mě z pohledu soukro-
mého i  pracovního velmi dobrý a  snad 
i  úspěšný. S  manželkou jsme navštívi-
li Austrálii, část prázdnin jsme strávi-
li s  vnoučaty. Nejdříve s  těmi menšími 
u moře, ty větší jsem vzal na výlet do Brna 
a do Vídně. Podařilo se mi zorganizovat 
rodinnou sešlost – malé vinobraní – a se-
tkat se nejen se sourozenci a  jejich ro-
dinami, ale i  s  některými vzdálenějšími 
příbuznými a přáteli. Úroda na mojí malé 
„vinici“ byla vynikající, mám plný sklípek 
vína. Jsem však zklamán z  politických 
událostí ve  světě, nenapadlo mne, že se 
takovýchto věcí vůbec dožiji.

Je před námi rok 2016, s  jakými před-
sevzetími a přáními do tohoto roku vstu-
pujete?
V  příštím roce se uskuteční jubilej-
ní 50.  ročník Mezinárodního festivalu 
PORTA. Je to nejstarší a největší soutěžní 
festival folk a country muziky v Evropě. 
Začíná už v lednu a potrvá půl roku. Není 
to jenom záležitost Ústí nad Labem, ale 
celé republiky a taky Slovenska a Polska. 
Od 12. ledna do 5. června 2016 připravu-
jeme několik desítek akcí. Ústečané uvidí 

a  uslyší více než 150 kapel a  písničkářů 
z  devíti zemí. Pracujeme na  přípravách 
už od  letošního března a  zapojili jsme 
většinu kulturních institucí v našem měs-
tě. Přípravy vyžadují mimořádné nasa-
zení a obrovské nervy. Věřím však, že to 
zvládneme. Rád bych při tom zvládl i své 
další aktivity, které mě, na rozdíl od POR-
TY, živí a věřím, že zdraví nejen moje, ale 
i mé rodiny a mých kolegů vydrží.

Co byste přál našemu městu, co byste 
chtěl změnit, co by Vás potěšilo?
Ústí nad Labem si zaslouží lepší mediál-
ní obraz v České republice i v zahraničí. 
Média se už mnoho let soustřeďují spíše 
na negativní informace. Máme tady uni-
verzitu s  desetitisíci studenty, ale nikdo 
o tom neví, dokonce ani většina Ústeča-
nů. Obávám se, že ani studenti toho moc 
nevědí o Ústí a příliš je to ani nezajímá. 
Podnikatelské prostředí v  Ústí nad La-
bem považuji za  průměrné a  očividně 
nám chybí patriotismus, který je cítit 
v  jiných velkých městech. Myslím si, že 
aktivity vedení města, které se v různých 
volebních obdobích – někdy více, někdy 
méně – snaží město pozvednout, nesta-
čí. Musí je podpořit podnikatelská sféra 
nejen morálně, ale také většina obyvatel 
svými aktivitami a nadšením. Abych něco 
pro svoje město, pro budoucnost svých 
dětí, vnoučat udělal, nemusím přece se-
dět na radnici. Spousta mladých lidí, ale 
i dříve narozených lidí (koneckonců včet-

ně mne) se dnes politické angažovanosti 
vyhýbá, neboť vidí, jakou úroveň naše 
vnitrostátní politické dění má. Ne každý 
má žaludek nacpat se do politické strany 
kvůli vlastnímu prospěchu a  i  v  komu-
nální politice je bohužel málo těch, kteří 
jsou ochotni „tu káru táhnout“ bez ohle-
du na  své soukromí a  prospěch a  navíc 
riskovat, že se dobře míněné kroky obrátí 
proti nim. Proto by mě potěšilo, kdyby 
všichni, o kterých píšu výše, táhli za jeden 
provaz a jedním směrem k prosperitě na-
šeho města.

Těšíte se na  něco, co by městu prospělo 
a mohlo být realizováno v roce 2016?
Našemu městu prospějí všechny dob-
ré kroky, které budou mít hlavu a  patu 
a  těžko některé upřednostňovat. Já 
osobně si přeji ještě víc peněz do sportu 
i  do  kultury, a  to nejen z  městské kasy, 
ale taky z  podnikatelské sféry. Všude 
na  světě se skloňuje CORPORATE SO-
CIAL RESPONSIBILITY (Společenská 
odpovědnost firem), ale ne všechny firmy 
v Ústí nad Labem na to slyší, především ty 
velké by se měly stydět. Přeji si úspěšnou 
PORTU, ale i další větší kulturní počiny 
– premiéry, výstavy a také úspěchy spor-
tovců a postupy do vyšších soutěží (tam, 
kde to jde), protože tohle je nejlepší PR 
pro naše město. Městu především prospě-
je jeho dobré jméno.

Jan Janeček 
projektový manažer, funkcionář 

zdravotnického spolku Via Europa,  
který v Ústí nad Labem převzal některé 

funkce Českého Červeného kříže

Jak jste prožil rok 2015, co Vás potěšilo, co 
byste udělal jinak?
Rok 2015 byl plný překvapení pozitivních 
i negativních. Když zhodnotím celý rok, 
myslím si, že proběhl vcelku dobře, a  to 
jak v profesním, tak i v rodinném životě.

Je před námi rok 2016, s  jakými před-
sevzetími a přáními do tohoto roku vstu-
pujete?



9

PF 2016

Jsem osoba, která si na  předsevzetí ne-
potrpí, ale přeji si, aby rok 2016 byl ještě 
lepší než rok 2015.

Co byste přál našemu městu, co byste 
chtěl změnit, co by Vás potěšilo?
Našemu městu přeji stabilní vedení, 
které je potřeba pro správné fungování 
a  ovlivňuje život obyvatel v  Ústí nad 
Labem. Potěšila by mě vyšší alokace fi-
nančních prostředků pro neziskové or-
ganizace, které působí v oblasti volnoča-
sových aktivit pro děti a  mládež a  jsou 
dlouhodobě podfinancovány.

Těšíte se na  něco, co by městu prospělo 
a mohlo být realizováno v roce 2016?
V  roce 2016 by mě potěšilo, kdyby do-
šlo k  dořešení situace týkající se Parku 
Republiky. Dále by mě potěšilo oživení 
centra města a zkvalitnění úklidu, údržby 
zeleně a to nejen v této lokalitě.

Je krajské město Ústí nad Labem opravdu 
ošklivé?
Nedávný výjezd našeho prezidenta 
do Ústeckého kraje začínal i končil v Ústí 
nad Labem. V  Kadani si povzdechl, že 
Ústí je nepříliš hezké město. Řekněme, 
že navíc, když se brzy stmívá, je mlha 
a zataženo, není tu místy zrovna „krásný 
vzhled na ten Boží svět“. Některá ústecká 
zákoutí jsou bizarní a dokonce vyhledá-
vána filmaři, kteří zde nacházejí úžasné 
prostory pro válečné epizody ve  svých 
filmech.
Samozřejmě, že to nikoho z  nás netěší, 
a  že jsme rádi za  každé zlepšení, které 
se podaří. Potřebovalo by to dát dohro-
mady všechny patrioty, kteří budou mít 
realizovatelné nápady. Nápady, které po-
stupně změní nejen mediální, ale i  sku-
tečný obraz našeho města k lepšímu.

Josef Švec
předseda a instruktor, Vodní záchranná 

služba Českého Červeného kříže ČR

Jak jste prožil rok 2015, co Vás potěšilo, co 
byste udělal jinak?
Rok 2015 byl hodně pracovní, příliš volna 

jsem si neužil. Za  velké pozitivum roku 
2015 považuji svatbu, která se nám oprav-
du vydařila.

Je před námi rok 2016, s  jakými před-
sevzetími a přáními do tohoto roku vstu-
pujete?
Těším se velice, že Vodní záchranná služ-
ba ČČK České republiky konečně dosáh-
ne svého dlouholetého cíle – napojení 
na  státní rozpočet a  nebudeme muset 
pro svou činnost bojovat o každou koru-
nu. I  když to přinese jistě mnoho práce 
a hlavně papírů, nebudeme již v nejisto-
tě, jako doposud. Jelikož jsem instruktor 
Vodní záchranné služby, těším se na další 
společné výcviky se složkami IZS (In-
tegrovaný záchranný systém), které navá-
žou na letošní velice úspěšný rok.

Co byste přál našemu městu, co byste 
chtěl změnit, co by Vás potěšilo?
Městu bych přál chytré hlavy a lidi s vizí. 
To je zásadní pro prosperitu a  pozitivní 
vývoj. Také, aby megalomanské plány 
byly konzultovány s lidmi a sportovními 
kluby, kteří budou tyto výdobytky použí-
vat (plavecká hala, hřiště na Severní Tera-
se, atd…).

Těšíte se na něco, co by městu prospělo 
a mohlo být realizováno v roce 2016?
Jelikož jsem vodní živel, těším se na po-
stupné zpřístupňování jezera Milada 
pro vodní sporty a  také pro naši hlavní  
činnost – zajištění vodní plochy kvalifiko-
vanými záchranáři.

Mgr. Lenka Černá 
předsedkyně Dobrovolnického centra, o. s., 

Ústí nad Labem

Jak jste prožila rok 2015, co Vás potěšilo, 
co byste udělala jinak?
Začnu pracovním světem, který se u mě 
točí okolo dobrovolnictví a  spolupráce 
s proaktivními lidmi. V dobrovolnickém 
centru jsme rozšířili naši činnost ve všech 
nemocnicích Krajské zdravotní, a. s. Díky 
mezinárodnímu projektu jsme se více 
začali scházet a vzdělávat s dobrovolníky 

v  Masarykově nemocnici. Počet aktiv-
ních dobrovolníků se ustálil na  pětat-
řiceti lidech, kteří docházejí za  pacien-
ty na  oddělení protetiky, rehabilitace, 
ošetřovatelská lůžka a nově na  infekci či 
opět na  psychiatrii. Končí pro nás nej- 
úspěšnější rok z pohledu počtu nováčků 
– v  průběhu roku se u  nás registrovalo 
celkem 83 nových dobrovolníků. V Ústí 
se začalo běhat, a  tak vedle 5. ročníku 
Ústeckého ½ Maratonu jsme pomáhali 
na dalších sedmi závodech. Doprovázeli 
jsme dobrovolníky do muzea, do Severo-
české vědecké knihovny a na závěr roku 
jsme rozhýbali Univerzitní dobrovolnic-
ké centrum při UJEP. To je velká příle-
žitost, podpořit studenty přímo na půdě 
Univerzity a připravit je, prostřednictvím 
rozšířené praxe o dobrovolnictví, do pro-
fesního i osobního života.
V  soukromém životě podporuji svého 
partnera, který v  prostředí rodinných 
majetků otevřel Biofarmu Františkov 
a prožili jsme si příjezd patnácti jaloviček 
a následně statného býka. Nyní, po něko-
lika měsících, vidíme rostoucí bříška 
a připravujeme se na Františkovské telení. 
Na  dovolenou nezbyl čas, ale léto bylo 
v Česku tak krásné, prosluněné a horké, 
že nebylo třeba nikam cestovat. Polovi-
na prázdnin byla naplněna programem 
s partnerovými syny, kde jsme si prožili 
chození po žhavém uhlí, indiánskou pot-
ní chýši a mnoho cvičení, která podporují 
odolnost a radost ze společenství a přátel-
ství.

Je před námi rok 2016, s  jakými před-
sevzetími a přáními do tohoto roku vstu-
pujete?
Pro sebe bych si přála více pohybu, tře-
ba jógu a více výletů. Intenzita a množ-
ství aktivit mi v Dobrovolnickém centru 
i v dalším mém působení vyhovuje, moje 
práce je proměnlivá a stále přichází něco, 
co neumím a poznávám. Ráda bych při-
spěla k  propojení mezi lidmi a  ochotě 
více se respektovat v  různých názorech 
a  k  aktivizaci těch, kteří mají volný čas, 
něco umí a znají, nejlépe ve prospěch po-
třebných.
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Co byste přála našemu městu, co byste 
chtěla změnit, co by Vás potěšilo?
Jsem ústecká rodačka, podobně jako řada 
mých vrstevníků jsem prožila v Ústí nad 
Labem dětství s rodiči, kteří se do města 
přistěhovali za prací a s důchodem odešli. 
Můj domov je zde a jsem vděčná, jaké to 
bylo dětství do šestnácti let ještě za socia-
lismu, potom revoluční čas střední školy 
a  velmi svobodný život na  naší Univer-
zitě Jana Evangelisty Purkyně. Žiji krás-
nou dobu, kdy už v životě tolik „nelítám“ 
a  mohu být maximální ve  všem, co dě-
lám. Proto jsem aktivní v řadě formálních 
i  neformálních skupin, komentuji dění 
na sociálních sítích, s cílem přispět svým 
pohledem na  události. Naše město Ústí 
nad Labem prosperuje, veřejný prostor je 
funkční, bezpečný a stabilní, průmyslový 
prostor je na  vzestupu a  přibývá práce, 
v  tom jsem moc spokojená. Neocením 
zneužívání prostředí v  jakémkoli směru 
a kýmkoliv, ani v oblasti politikaření, ani 
mediální klišé a vnitřně jsem se rozhod-
la, že se k takovým věcem prostě nebudu 
připojovat. Moje vidění města Ústí nad 
Labem jako krásného místa pro život, 
rodinu a seberealizaci nabízím těm, kteří 
chtějí ten svůj kousek života prožít s  ra-
dostí a intenzitou.

Těšíte se na  něco, co by městu prospělo 
a mohlo být realizováno v roce 2016?
Já se těším, až se svezu po  dostavěné 
dálnici D8 a zlepší se průjezd Předlicemi 
od dálnice, což by se mohlo v roce 2016 
podařit. Trochu se stydím před německý-
mi přáteli, které vede cesta GPS do centra 
města Předlicemi, ale zároveň je to záleži-
tost dočasná a především je v ní šance, že 
se i toto prostředí rekultivuje a získá svůj 
ztracený půvab. Tolik peněz to stát zase 
nebude a další generace již budou projíž-
dět upraveným předměstím.

Vladimír Evan
sportovní manažer HC Slovanu  

Ústí nad Labem

Jak jste prožil rok 2015, co Vás potěšilo, co 
byste udělal jinak?
Z profesního hlediska mám radost, že se 
nám podařilo stabilizovat hokejový klub 
Slovan Ústí nad Labem. Určitě mě dále 
potěšilo, že město Ústí nad Labem má zá-
jem o sport jako součást životního stylu 
svých obyvatel a chce jim nabídnout jak 
aktivní možnost sportování, tak i pasivní 
sledování kvalitních sportovních akcí. 
A co bych udělal jinak: vše jde vždy udě-
lat jinak, ale člověk se musí rozhodnout 
a  pak své rozhodnutí obhájit. Ze spor-
tovního hlediska přeji všem sportovcům 
a sportovním klubům v Ústí nad Labem 

úspěšný rok 2016 a  samozřejmě hodně 
zdraví, bez kterého se sportovci neobe-
jdou. Osobní předsevzetí také samozřej-
mě mám, ale ta jsou opravdu osobní.

Co byste přál našemu městu, co byste 
chtěl změnit, co by Vás potěšilo?
Jsem přesvědčen, že Ústí nad Labem 
jako město má velký potenciál, který 
je potřeba do  budoucna rozvíjet. Proto 
bych si osobně přál a  potěšilo by mě, 
kdyby všichni, kteří pro občany tohoto 
města pracují, dokázali, že opravdu pra-
cují pro ně. 

Těšíte se na  něco, co by městu prospělo 
a mohlo by být realizováno v roce 2016?
Určitě se těším na  schválení a  realizaci 
nové koncepce v oblasti sportu a tělový-
chovy v Ústí nad Labem. Tato koncepce 
na období 2016–2019 zahrnuje cíle a po-
třeby města Ústí nad Labem v  oblasti 
sportu, včetně sportovní infrastruktury 
a  volnočasových aktivit občanů našeho 
města. Realizace této koncepce sportu 
a  tělovýchovy by jednoznačně prospěla 
městu Ústí nad Labem jako jedné ze sou-
částí společenského dění v našem městě. 

Jindřich Šrejber 
ARS PORTA BOHEMICA, o. s. – Klub přátel 

výtvarného umění

Jak jste prožil rok 2015, co Vás potěšilo, co 
byste udělal jinak?
Letošní rok považuji za  velice pestrý 
a  úspěšný a  to jak v  soukromém životě, 
tak i v realizaci svých aktivit v oblasti kul-
tury a propagace města. Dovolenou jsem 
trávil v  Českém ráji s  vnoučaty, přímo 
pod Troskami a podzim s přáteli na jeze-
ře Lipno a  v  Třeboni. Hodně času jsem 
věnoval svým koníčkům. Je to především 
pořádání mezinárodního festivalu POR-
TA a realizace výstav. Vzhledem k tomu, 
že se nepovažuji jenom za občana města 
Ústí, ale za jeho patriota, snažím se dělat 
vše pro to, aby naše město a  jeho okolí 
bylo bráno jako zajímavá turistická desti-
nace. Tomu sloužily dvě výstavy. Jedna 
byla věnována osudům lidí Davidovy 
hvězdy na Ústecku, Teplicku a Děčínsku 
do roku 1945 a druhá byla Mezinárodní 
výstava fotografií. Mám radost z  každé 
akce, která se povede. Od Barevné plane-
ty, přes Mezinárodní festival pěveckých 
sborů až po nádherné výstavy v muzeu.

Je před námi rok 2016, s  jakými před-
sevzetími, přáními, do tohoto roku vstu-
pujete?
Rok 2016 je pro mě důležitý především 
tím, že se bude konat 50. ročník hudebního 
festivalu PORTA, se kterým jsem bytostně 

spojen s  krátkou přestávkou již od  roku 
1968. S partou lidí, která celou akci zajiš-
ťuje a s pomocí města uděláme vše pro to, 
abychom tento ústecký fenomén dotáh-
li do úspěšného konce. Moc si přeji, aby 
vedení tohoto města dělalo vše proto, aby 
se zde obyvatelé cítili skutečně jako doma 
a  byli na  své město hrdí a  stali se jeho 
patrioty. Osobně si přeji zdraví sobě, své 
rodině a všem, se kterými se snažíme o to, 
aby se nám tady žilo dobře. 

Co byste přál našemu městu, co byste 
chtěl změnit, co by Vás potěšilo?
Naše město je stále bráno jako provinční, 
kde se špatně žije a není tu nic zajímavé-
ho. Celostátní média si ho všímají jen 
tehdy, když se tu stane něco negativního. 
Přitom tomu tak není. Návštěvníci na-
šich akcí, kteří přijíždějí jak z Česka, tak 
i  ze zahraničí, jsou okouzleni místem, 
ve  kterém se město nachází. Proto bych 
mu přál, aby se v následujícím roce po-
dařilo vylepšit jeho image a  dokázat, že 
je to dobré místo k žití. Rovněž mu přeji, 
aby v tomto úsilí nezůstalo město samo, 
ale aby mu pomohli jak podnikatelé, tak 
i  samotní občané. Určitě bych přivítal 
ráznější řešení při odstraňování „pomní-
ků“ typu hotel Máj, domů v  Předlicích 
apod. Řidičům bych přál lepší průjezd 
městem a dobré silnice a chodcům dobré 
chodníky a to nejen ve středu města. Co 
by mě potěšilo, to by byla větší podpora 
nekomerčních aktivit občanů, které zvy-
šují jejich kulturnost, tělesnou zdatnost 
a sounáležitost s místem, kde žijí.

Těšíte se na  něco, co by městu prospělo 
a mohlo by být realizováno v roce 2016?
Těším se, že 50. ročník Mezinárodního 
festivalu PORTA přispěje k  zlepšení ná-
hledu na město, že naši hokejisté si úspěš-
ně povedou v lize, že se seženou finanční 
prostředky na  dokončení opravy Domu 
kultury. Určitě by městu prospěl razant-
nější postup proti vandalizmu a  nedo-
držování zákonů, zajištujících bezpečný 
chod města. Docela bych přivítal výstav-
bu parkovacích domů na  sídlištích tak, 
aby kamkoli mohl bez problémů zajet 
vůz záchranné služby nebo hasiči. Přál 
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zdraví to ve  sportu dost dobře nejde, 
a  dále mnoho sportovních a  osobních 
úspěchů.

Mgr. Marie Čápová
ředitelka Základní školy Na Vyhlídce

Jak jste prožila rok 2015, co Vás potěšilo, 
co byste udělala jinak?
Mám pocit, že čím jsem starší, tím čas 
rychleji plyne a  jen co začne nový rok, 
těším se na léto a pak jen chvilka a je tu 
otázka, jak jsi prožila rok, nyní tedy rok 
2015. Pracovně a  myslím si, že tvůrčím 
způsobem. Můj život se rozdělil do  ob-
lasti profesní, zastupitelské a  soukromé. 
Oblast profesní zcela naplňuje škola, živý 
organismus, který se mění každým dnem. 
Oblast zastupitelská, náročná, která je 
podmíněna spoluprací mnoha osobností, 
které mohou mít naprosto odlišné názory 
a přesto musí dojít ke shodě. V případě, 
že nedojdou, trpí tím především město. 
Oblast soukromá, velká opora, která se 
dá popsat těmito slovy – rodina, láska, 
bezpečí. Myslím si, že bych neudělala nic 
jinak, vše je důležité, to, co se povede i to, 
co se nepovede. 

Je před námi rok 2016, s  jakými před-
sevzetími, přáními do  tohoto roku vstu-
pujete? 
Předsevzetí si dávno nedávám, a kdybych 
mohla něco ovlivnit, byl by to čas. Mys-
lím, že v dnešní době je největším darem 
– věnovat někomu čas. Jsem přesvědčená, 
že v životě člověka je to to nejdůležitější. 
Bereme jej jako samozřejmost, vzpo-
meňme, kolik ho věnujeme zbytečnos-
tem, které nemají hodnotu (vztek, zloba, 
lenost, hádky, intriky…) a  kolik ho vě-

Krásný a úspěšný rok 
2016, přátelé!

Novoroční anketa určitě nemohla 
zahrnout celé spektrum názorů, 
ale ukázala, že město má značný 
potenciál mezi svými obyvate-
li a  přes všechny možné zápory 
vítězí optimismus a  patriotismus. 
Děkuji všem, kteří se ankety zú-
častnili, ale i  těm, kteří se z  jaké-
hokoli důvodu nezapojili. O  jejich 
mimořádné práci pro toto město 
se ví a třeba příště změní názor.
Dík za  práci, kterou tomuto měs-
tu a  jeho obyvatelům, nad rámec 
svých pracovních povinností, od-
vádějí všichni patrioti. Jsou to ti, 
kteří pracují pro děti, mládež a kte-
ré potkáváme v  kultuře, sportu, 
ve školách, neziskových organiza-
cích a mnohde jinde.

bych maminkám dostatek míst ve  škol-
kách. Rodičům, aby se více věnovali dě-
tem a děti aby se více věnovaly rodičům. 
Nemocnici více sester a  představitelům 
města pevné nervy.

Roman Eckert
zakladatel Městského plaveckého klubu, 
který vychoval mnoho úspěšných plavců

Jak jste prožil rok 2015, co Vás potěšilo, co 
byste udělal jinak?
Rok 2015 byl náročný, protože jsme mu-
seli šestkrát týdně dojíždět na  tréninky 
do Děčína, Lovosic nebo Krupky. Bylo to 
nejen časově velmi náročné. O to víc nás 
potěšilo otevření Plavecké haly na  Klí-
ši a  samozřejmě také současné výsledky 
našich plavců na  českých šampionátech 
v  plavání, kde jsme získali 20 medailí 
a 9 titulů Mistra ČR. Těší mě moje dcera 
Barunka, která se stabilizovala ve  školní 
docházce a vidíme s mojí  manželkou vel-
ké zlepšení. Určitě budeme muset jednat 
s vedením města o ceně nájmu na plavec-
ké hale. To si přejeme změnit.

Je před námi rok 2016, s  jakými před-
sevzetími a přáními do tohoto roku vstu-
pujete? 
Určitě je na prvním místě zdraví celé ro-
diny a věřte, že vím, o čem mluvím. Dále 
pak, aby se nám plavcům v Plavecké hale 
na  Klíši líbilo, měli jsme tam pohodové 
zázemí a  tím si udrželi pozici mezi nej-
lepšími kluby České republiky.

Co byste přál našemu městu, co byste 
chtěl změnit, co by Vás potěšilo?
Aby se naše město dostalo z dluhů a byl 
větší příliv peněz jak do  sportu, tak 
do  kultury. Jsme krajské město a  určitě 
lidé, kteří zasvětili celý svůj život spor-
tu nebo kultuře, si zaslouží celkově lepší 
podmínky. Dále určitě oprava dalších 
objektů – například Lázní Dr. Vrbenské-
ho na Střekově, oprava Kulturního domu 
a  vybudování nové tréninkové haly pro 
hokejisty. Přeji všem sportovcům Ústí 
nad Labem hodně zdraví, protože bez 

nujeme hodnotným a  důležitým věcem 
(přátelství, pomoci druhému, vztahům, 
rodičům a hlavně našim dětem). Mé no-
voroční přání zní: „Věnujme si navzájem 
čas“ a užívejme jej s rozumem a těšme se 
z něj po celý nový rok 2016.

Co byste přála našemu městu, co byste 
chtěla změnit, co by Vás potěšilo? 
Méně kritiky, a když kritiku, tak s návrhem 
řešení. Kritizovat je jednodušší než tvořit 
a také bez rizika chybování. Přála bych li-
dem našeho města, aby si vzpomněli, kde 
vyrostli. Město je jako dům, kritizuji svůj 
dům? Své bydlení? Svou rodinu? Chtěla 
bych změnit postoj lidí ke svému městu. 
Tak, jak se o něm vyjadřujeme, takové je. 
Mám své město ráda, a když cítím Setuzu 
(a těch dnů je v současné době pomálu), 
vím, že je ještě v provozu a já jsem doma. 
Chvalme své město i ve věcech malých, ty 
velké přijdou.

Těšíte se na  něco, co by městu prospělo 
a mohlo by být realizováno v roce 2016? 
Tím, že pracuji ve školství, jsem zvěda-
vá na  změny, které nás čekají v  rámci 
realizace inkluzivního vzdělávání. Tě-
ším se, až jednou z  preferovaných zá-
ležitostí města bude vzdělávání a  stav 
škol a  to jak mateřských a  základních, 
tak i  vytváření společných projektů 
mezi městem a  univerzitou. Městu by 
prospělo, kdyby pomáhalo vytvářet 
podmínky pro vzdělanost a  tvořivost 
obyvatel, podporovalo vznik spolků, 
které by se přímo orientovaly na zkva-
litnění života ve městě. 

 připravil PaedDr. Petr Brázda, KSČM, 
zastupitel města,  

foto: archiv
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Labská královna křtila

český divadelní a  filmový herec Pavel 
Liška. 
V  rámci letošního třetího setkání dětí 
s Labskou královnou byla v muzeu pro 
děti připravena stanoviště s  úkoly a  te-

matickými výrobky. Soutěžilo se o  po-
klad, který tvořila právě nová pohádka 
na DVD a puzzle. Prosincového pohád-
kového dne se zúčastnilo mnoho spoko-
jených návštěvníků. 

 Tereza Limburská, 
oddělení cestovního ruchu magistrátu

 foto: Jiří Preclík

V  rámci tohoto pohádkového dne 
byla představena nová pohádka, 

která byla natočena na  námět stejno-
jmenného textu Zdeňka Havránka 
z krásné knihy Labská královna. Křest 
pohádky proběhl za účasti autorů nové 
nahrávky na  DVD – Martina Krska, 
Michala Nováka, Jiřího Petrů, Jiřího 
Vilímka a  Zdeňka Nováka. Doplňme, 
že novou pohádku namluvil známý 

Událo se to v  prosinci v  Muzeu města Ústí nad Labem, které hostilo letošní již 
třetí Pohádkový den s Labskou královnou, tentokráte na téma „Poklad z Marián-
ské skály“. 

Kde hledat informace i tipy na originální dárky?
V informačním středisku města Ústí nad Labem. Středisko zprostředkovává uby-
tování pro turisty, informuje o dopravních spojích, prodává vstupenky na kulturní 
a  sportovní akce, pořádá výstavy a  v  neposlední řadě poskytuje internet pro ve-
řejnost.

V  informačním středisku našeho 
města ale můžete objevit i  spous-

tu tipů na  originální dárky. Například 
fotografické i  vlastivědné publikace 
o  městě a  jeho okolí, mapy, suvenýry 
a další upomínkové předměty. Zakoupit 
je lze přímo v  Informačním středisku 

města na Mírovém náměstí, anebo pro-
střednictvím e-shopu, který naleznete 
na webu města Ústí nad Labem.
Mezi nejzajímavější tipy na  dárky patří 
předměty z  kolekce „Slavné lokální 
značky z  Ústí nad Labem“ (pop-ar-
tová trička, magnetky, repliky starých 
reklamních cedulí, dárkové balení 
ústeckého piva i  slavných ústeckých 
destilátů, flash disky, zástěry), dále 
předměty z kolekce „Labská královna“ 
(mimo jiné i nová animovaná pohádka 
„Poklad z Mariánské skály“) a také pro-
pagační předměty města – nástěnný 
a stolní kalendář, trička, DVD, hrníčky 
či svíčky.

V lednu bude v prostorách galerie infor-
mačního střediska prezentována archi-
tektonická soutěž o návrh nové budovy 
Centra přírodovědných a  technických 
oborů UJEP. Tuto i další výstavy si bude-
te moci prohlédnout v klidu – pro rodi-
ny s dětmi byl v informačním středisku 
nově zřízen dětský koutek.

 text a foto: Hana Slawischová, 
oddělení cestovního ruchu magistrátu

Informační středisko města 
Ústí n. L.

Mírové nám. 1/1
400 01 Ústí nad Labem
e-mail: info.stredisko@mag-ul.cz
tel.: +420 475 271 700
www.usti-nad-labem.cz
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JEZERO MILADA

První sezona byla slavnostně ukončena, ale i v zimě se u jezera Milada pracuje, aby 
příští léto návštěvníci jezera byli spokojenější a bylo jich více. 

V říjnu byla u  jezera Milada dokon-
čena úprava pláží na  dalších šesti 

vybraných místech. Jedná se o  úseky 
v délce 30 až 110 m, které byly dosypá-
ny drobným kamenivem (kačírkem) až 
do  úrovně stávajícího vlnolamu. Tímto 
technickým řešením nebude už vlnolam 
překážkou pro pohodlný a  bezpečný 
vstup do vody. 
V průběhu října a listopadu byly osáze-
ny podél břehů jezera výstražné bójky, 
které vyznačují kamenné vlnolamy pod 
hladinou jezera. Toto opatření ome-
zí rizika pro plavce i  provozovatele 
vodních sportů.

Výhled z lavičky
V  říjnu bylo také u  jezera rozmístěno 
třináct dřevěných laviček – šest u hlavní 
pláže, zbylých sedm kolem jezera. Jsou 
zapuštěny do betonových patek a tak by 
měly ustát nejen mrazy, ale i nenechav-
ce. Mají také šikovné zářezy po  straně, 
takže si do  nich cyklista může postavit 
kolo. Jsou umístěny na  vyhlídkových 
místech, takže vás i v průběhu zimy zve-
me k procházce kolem jezera a k poko-
chání se krásnými výhledy.
Několik míst u břehů jezera – na hlavní 
pláži a u severního tábořiště – bylo pod-
le požadavků veřejnosti osázeno od-
rostky, které by měly zajistit stín. Jedná 
se o  listnaté stromy, například vrby. 
Opraveny byly obslužná komunikace 
na východním svahu jezera a páteřní ko-
munikace na svahu Rabenov.

Na základě workshopu pro cyklistickou 
veřejnost, který proběhl na  konci lis-
topadu, a  jehož tématem bylo využití 
území jezera Milada cyklisty, budou 
v průběhu roků 2016 a 2017 upravovány 
další komunikace.

Žádosti o dotace
Na první čtvrtletí 2016 se připravuje vý-
zva pro zájemce o  provozování hlavní 
pláže a  tábořišť – oproti uplynulé sezo-
ně by tedy měl z výběrového řízení vyjít 
jeden hlavní provozovatel, který bude 
zodpovědný za nabídku a kvalitu služeb 
poskytovaných návštěvníkům, včetně 
občerstvení a toalet. 
V roce 2015 byl Nadací ČEZ podpořen 
projekt „Milada – jezero pro všech-
ny lidi“, díky kterému jsme mohli zor-
ganizovat například ukončení sezony 
anebo ocenit účastníky soutěže s  vílou 
Miladou.
V roce 2016 chceme Nadaci ČEZ požá-
dat o podporu vybudování odpočívadel, 
turistického značení a  kilometrovníků 
v celé oblasti jezera.
Město Ústí nad Labem připravilo žá-
dost o  dotaci na  vybudování plovou-
cích mol, elektro přípojky a  centrální 
kanalizace z  tzv. ekomiliard – tedy 
z programu, který je určen na obnovu 
území postiženého hnědouhelnou těž-
bou. 
Další dotační titul, který bychom chtěli 
využít, je program přeshraniční spolu-
práce Cíl 3, ze kterého by PKÚ, s. p., rád 

získal prostředky na cyklistické napojení 
oblasti jezera Milada na Krušnohorskou 
magistrálu. 

 Ing. Marta Šašková, 
oddělení strategického rozvoje magistrátu

O  první adventní neděli 29. listo-
padu byli v  Muzeu města Ústí nad 
Labem vyhlášeni a oceněni vítězové 
„Soutěže s vílou Miladou“. Do sou-
těže bylo zasláno 350 výtvarných 
a  literárních dílek od  dětí ve  věku 
4–15 let ze škol z Ústí nad Labem, 
Chabařovic, Krupky, Děčína a mimo 
jiné také z  Holodeče na  Lounsku. 
V  příštím roce bude vydán alma- 
nach, který kromě 20 vítězných 
prací bude obsahovat ještě dalších  
80 vybraných dětských prací. 

Co se děje u jezera Milada?  

Každou středu v 17 hodin se na pláži pod Trmice-
mi scházejí otužilci. Můžete se přidat. foto: archiv

foto: archiv
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Město nabídne aktivním seniorům nový prostor
V našem městě žije přes devatenáct tisíc seniorů. Vedení města jim chce naslouchat. V centru Ústí nad Labem už vytipovalo 
prostor, kde se budou moci aktivní senioři scházet. 

„Jen tvrdé podmínky vychovávají 
kvalitní důchodce!“

Tímto heslem přivítal s úsměvem na rtu 
pan Klečka, předseda Klubu důchod-
ců Loko depa Ústí, plný sál svých členů 
na jejich pravidelném podzimním pose-
zení. Pozvání přijala i  paní primátorka 
Věra Nechybová, která všechny přítom-

né informovala o  záměru na  obnovení 
městské rady seniorů a zřízení městské-
ho klubu, kde by se již příště mohlo ko-
nat jejich další setkání. 
Při výčtu aktivit, které za celý rok 2015 
tento klub důchodců absolvoval, se po-
tvrdilo, že doporučení sociálně zdravot-
ní komise, že aktivní senioři nemohou 
být cílovou skupinou pečovatelské 

služby, je správné. Každý klub důchod-
ců má jiné zájmy a  jinou frekvenci se-
tkávání. Všechny si však prostor pro svá 
setkávání musí pronajmout a  zaplatit. 
A  takový prostor jim nyní chce vedení 
města nabídnout zdarma. A  nejen to. 
Jednotlivé kluby by měly mít své zástup-
ce v  radě seniorů, kterou vedení města 
obnoví.

ilustrační foto: 
Domov seniorů Bukov

ilustrační foto: 
Jitka Stuchlíková
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Městská rada seniorů
Dne 7. 12. 2015 byla svolána mimořádná 
schůze sociálně zdravotní komise, na kte-
rou přijali pozvání zástupci jednotlivých 
klubů seniorů v Ústí nad Labem. Ti byli 
seznámeni se záměrem vedení města 
obnovit městskou radu seniorů a otevřít 
městský klub seniorů, který bude zpří-
stupněn všem klubům bez rozdílu. Har-
monogram, či rozvrh si bude koordino-
vat sama městská rada seniorů. Městská 
rada seniorů by měla být další koordi-
nační skupinou, která bude přinášet své 
poznatky, připomínky či podněty, které 
se budou týkat především aktivních se-
niorů a jejich života v našem městě a zá-
roveň předávat informace svým členům. 
Již na  této první seznamovací schůzce 
mi byl předán panem Jiřím Dospělem 
z Klubu důchodců Loko depa Ústí návrh 
na zřízení senior pointu jako informač-
ního centra pro seniory. Je to jen potvr-
zení toho, že městská rada seniorů bude 
mít svůj smysl. Aktivní senioři nepotře-
bují žádnou pečovatelskou službu a ani, 
aby jim někdo organizoval život. „Aktiv-
ní senioři se aktivizují svépomocí. Město 
jim nabízí prostor v centru města, kde se 
mohou scházet a sami si řídit svoje akti-
vity. Ve schváleném rozpočtu pro rok 2016 
je na seniorskou politiku vyčleněna částka 
300 tisíc korun, která bude určená pri-
márně pro všechny aktivní seniory. Město 

je nechce řídit, ale naopak jim naslouchat 
a  vycházet jim vstříc,“ říká 1.  náměstek 
primátorky MUDr. Jiří Madar. Obnovení 
městské rady seniorů zástupci klubů při-
vítali. V našem městě žije přes devatenáct 
tisíc seniorů. Proto sociálně zdravotní 
komise doporučila zřízení městské rady 
seniorů a  především zmapování všech 
služeb, ať už sociálních, či jiných, které 
jsou seniorům v našem městě primárně 
určeny. Ty budeme v  Městských novi-
nách postupně představovat.

Senioři prostory kvitovali
V  pondělí 14. prosince 2015 byly za-
mýšlené prostory městského klubu 

představeny všem zástupcům klubů 
pro seniory. Ti kvitovali, že se prostory 
nacházejí v centru města, mají bezbari-
érový přístup a  budou otevřeny všem. 
Jednotlivé kluby tak primárně ušetří 
náklady za dosavadní pronájmy, které si 
hradily, a  ušetřené prostředky investují 
do  svých aktivit. „Čeká nás ještě hodně 
práce a jsme připraveni za chodu řešit ne-
dostatky, nicméně to, že senioři v Ústí nad 
Labem budou mít svůj prostor a zapojí se 
do chodu města prostřednictvím městské 
rady seniorů, je pro nás prioritou.“ uzaví-
rá MUDr. Jiří Madar.

Elixír
Závěrem dovolte trochu rekapitula-
ce a  poděkování. Klub Elixír začal 
fungovat v  roce 2009 jako občanské 
sdružení. Sdružení vzniklo na základě 
dohody s  tehdejším vedením měs-
ta s příslibem financování a  to přímo 
z fondu primátora. Od roku 2009 čer-
palo každoročně částky od  300 tisíc 
do  půl milionu korun. Elixír fungoval 
denně a  byl určen všem, kdo o  jeho 
aktivity projevili zájem. Denně zde byly 
provozovány aktivity jako cvičení, pě-
vecký kroužek, malování, cvičení pa-
měti apod., které si členky a členové 
organizovali sami. Letos se sdružení 
rozhodlo svou činnost ukončit. Velké 
díky patří paní Votrubcové, která klub 
roky vedla a  zasadila se o  jeho fun-
gování. „Doufáme, že nové prostory 
městského klubu v centru města, které 
město nejen dámám z Elixíru nabídne, 
budou vyhovující a v aktivitách, na kte-
ré jsou zvyklé, budou i nadále pokračo-
vat. Moc děkuji všem a především paní 
Votrubcové,“ dodává 1. náměstek pri-
mátorky MUDr. Jiří Madar.

Centrum podpory zdraví
Jednou ze zajímavých služeb je cvičení pro 
seniory, které se koná v  Centru podpory 
zdraví každé pondělí a  čtvrtek od  9 do  10 
a od 10 do 11 hodin. Je zde využívána kom-
binace protahovacích a  posilovacích cviků, 
vychází se z prvků pilates, strečinku a jedno-
duchých posilovacích cviků. Na cvičení Vám 
postačí volnější oblečení a  ponožky, cvičí 
se bez bot. Bez permanentky hodina stojí 
50 Kč, s permanentkou 45 Kč. Centrum pod-
pory zdraví najdete na adrese Veleslavínova 
3108/14 (Dům Techniky).

Akce domovů pro seniory
Statutární město Ústí nad Labem je zřizova-
telem sedmi Domovů pro seniory. S neexis-
tencí městského klubu pro aktivní seniory 
jsem se zajímala, zda tyto domovy neposky-
tují i  služby pro seniory, kteří nejsou jejich 
klienty. Obrátila jsem se proto na jednotlivé 
ředitele těchto zařízení a  získané informace 
předávám.

Domov pro seniory Orlická a Azylový dům 
pro matky s dětmi , p. o. (Orlická 1)
Bc. Jarmila Nováková – ředitelka
Tento domov pro své klienty pořádá velké 

množství aktivit a přístupu seniorů z okolí se 
nebrání, nicméně jejich prostory jsou dosti 
omezené. Nebrání se možnosti návštěv se-
niorů z okolí na tyto akce: 

BINGO – koná se vždy 1. a 2. týden v měsíci 
– čtvrtek od 10:00 hodin
SPOLEČENSKÉ HRY – konají se každý pá-
tek od 9:00 hodin
HÁDEJ – koná se každý pátek od  13:00  
hodin

Pokud by se některý ze seniorů, bydlících 
v okolí, chtěl těchto akcí zúčastnit, je vítán. 
Předem je však třeba se domluvit se sociál-
ní pracovnicí Bc.  Janou Lukášovou – buď 
osobně, nebo telefonicky: 724 086 969.

Domov pro seniory Krásné Březno 
(Rozcestí 798/9)
Ing. Jaroslav Marek – ředitel
Nabízí možnost účasti seniorů z  okolí 
na  akcích pořádaných pro své klienty. Se-
znam aktuálních akcí pro daný měsíc je 
zveřejněn pouze na  webových stránkách 
domova v  sekci aktuality/plánované akce. 
Kapacita volných míst na  těchto akcích je 
však omezena. Doporučujeme účast nahlá-
sit předem.

Tipy pro aktivní seniory

dvoustranu připravila 
Mgr. Lenka Jaremová, 

UFO

SENIORŮM se věnovalo speciální zasedání 
sociálně zdravotní komise. foto: archiv
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Na hasičskou zbrojnici přispěl kraj
Město Ústí nad Labem obdrželo z Fondu Ústeckého 

kraje investiční dotaci ve výši 350 000 Kč na odkup 
hasičské zbrojnice (katastrální území Střekov) od Čes-
kých drah, a.s. (celková kupní cena je 720 000 Kč). Od-
koupení bylo schváleno Zastupitelstvem města Ústí nad 
Labem 16. 12. 2014, zápis na list vlastnictví Statutárního 
města Ústí nad Labem byl proveden katastrálním úřa-
dem dne 20. 10. 2015. Nabyté nemovitosti budou i na-
dále sloužit společnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy 
a  Slezska – Sbor dobrovolných hasičů Střekov. Objekt 
bývalé vodárny slouží zčásti také jako historická vodár-
na, kterou provozuje Zubrnická museál ní železnice a je 
zpřístupněna veřejnosti.

Ing. Ivana Šťastná, vedoucí odboru sociálních věcí magis-
trátu Ústí nad Labem převzala od Ing. Karla Giampaoli-

ho z Krajského úřadu Ústeckého kraje dvě stovky hraček. 
Hračky vznikly v  chráněných dílnách Fokus Labe díky 
projektu „Hračky pro dětské oběti“. Právě látkové hračky 
mají napomoci spolupráci s traumatizovanými dětmi, které 
se staly obětmi nebo svědky trestných činů. Díky projektu 
Ústeckého kraje, který podpořilo Ministerstvo vnitra ČR, 
bylo vyrobeno celkem 2100 kusů hraček, z toho 1050 kusů 
je určeno pro pracovníky Orgánů sociálně-právní ochrany 
dětí (OSPOD) Ústeckého kraje a 1050 kusů pro Policii ČR 
v Ústeckém kraji.

Hračky, které léčí

Stav brownfieldů v Ústí nad Labem
V  prosinci se v  Předlicích uskutečnil 

pilotní průzkum rezidenčních loka-
lit brownfields – tedy domů a bytů, které 
ztratily v průběhu let svou původní obyt-
nou funkci a  v  současnosti leží ladem, 
chátrají a  mohou být zdrojem nežádou-
cích socio-patologických jevů. V  rámci 
projektu Partnerství pro české brownfiel-
dy dorazili pomoci s aktualizací čtyři dok-
torandi z Vysoké školy báňské  v Ostravě. 
Studenty vedla doc. Barbara Vojvodíková, 

která se problematikou regenerace lokalit 
s  brownfieldy dlouhodobě zabývá. Ak-
tuálnost dat a  porozumění problemati-
ce hraje jednu z důležitých rolí při volbě 
strategii, a přípravě národních dotačních 
programů, které mohou pomoci zvrátit 
nepříznivý trend nárůstu těchto lokalit 
a postupně tyto objekty regenerovat. 

 text a foto Michal Končal, 
oddělení strategického rozvoje magistrátu

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem občanům města 
Ústí nad Labem, kteří 21. listopadu 
2015 přišli nakupovat do obchodní-
ho centra Albert na  Severní Terase 
a v rámci Národní potravinové sbírky 
darovali trvanlivé potraviny pro náš 
Azylový dům pro matky s dětmi. Po-
traviny pomohou překlenout tíživou 
situaci maminkám a  především je-
jich dětem. 
Azylový dům pro matky s dětmi se 
Národní potravinové sbírky zúčastnil 
již druhým rokem, letos jsme získali 
celkem 412,75  kg trvanlivých po-
travin. 
Dík patří i  všem občanům města 
a  některým zaměstnancům Policie 
ČR za  dárky a  oblečení, které vě-
novali dětem, které spolu s mamin-
kami strávily vánoční svátky v  na-
šem azylovém domě. 
Všem Ústečanům přejeme mnoho 
štěstí a zdraví v novém roce.

Bc. Jarmila Nováková, ředitelka
Domova pro seniory Orlická  

a Azylového domu pro matky  
s dětmi, p. o.

PASPORTIZAČNÍ TÝM, zleva: Katerina Chuchrová, Daniel Valuška, Natálie 
Szeligová, Barbara Vojvodíková, Michal Končal, Filip Benes, Jiří Svub 
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Elektronická úřední deska
V  působnosti Magistrátu města Ústí 
nad Labem vzniká nebo je mu doru-
čováno mnoho dokumentů, jejichž 
obsah musí být zveřejněn na  úřední 
desce. Řádově jde o  stovky takových 
dokumentů za  rok. S  problémem 
dostatečného prostoru a  24 hodi-
nové přístupnosti úřední desky bojuje 
magistrát již poměrně dlouho.
 

V  letošním roce zejména v  sou-
vislosti s  novelizací zákona 

č. 250/2000 Sb., o  rozpočtových pravi-
dlech územ ních rozpočtů, kde se zavá-
dí v §10d zveřejnění uzavřených smluv 
o poskytnutí dotace včetně případných 
dodatků na úřední desce po dobu tří let, 
magistrát řešil, jak účinně naplnit tuto 
zákonnou povinnost, když nedisponu-
je dostatečným prostorem pro fyzickou 
úřední desku. Inspiraci jsme hledali 
především v Pardubickém kraji, kde již 
od roku 2010 funguje jen jedna úřední 
deska, a  to v elektronické podobě (ab-
sentuje tedy úřední deska fyzická). Toto 
řešení má Pardubický kraj schválené ze 
strany MVČR. Přesto magistrát vznesl 
na  MVČR dotaz, zda je možné situaci 
s  nedostatečným prostorem pro fyzic-
kou úřední desku řešit tak, že elektro-
nickou a fyzickou úřední desku nahradí 
pouze jedna, a to ta elektronická, a jaké 
podmínky musí splňovat. Odpověď 
jsme obdrželi kladnou, podmínky ne-
byly nesplnitelné. I  přes to, že MVČR 
a  MFČR nakonec svými výkladovými 
stanovisky upřesnily povinnost vyvě-
šovat uzavřené smlouvy o  poskytnutí 
dotace pouze v  elektronické podobě, 
magistrát se již myšlenky na  pořízení 
elektronické úřední desky nevzdal.
Aplikaci, která umožňuje komfortní zob-
razování dokumentů, již město využívá 
pro elektronické úřední desky magistrá-
tu města a úřadů jednotlivých městských 
obvodů. Tato aplikace umožňuje: 
•  možnost výběru a zobrazení informací 

dle kategorií (rozhodnutí, oznámení, 
veřejnoprávní smlouvy, výběrová 
řízení, …);

•  listování v seznamu vyvěšených doku-
mentů, výběr dokumentu a  jeho zob-
razení;

•  výběr dokumentů v úrovních až na de-
tail ve formátu PDF;

•  zvětšení, případně zmenšení velikosti 
zobrazení pomocí tlačítek bez přítom-
nosti klávesnice;

•  jeden zdroj dat, sekce Úřední deska 
na portále města;

•  automatické stahování dat do  kiosku 
v nastaveném časovém intervalu;

•  zajištění funkčnosti kiosku v  případě 
přerušení konektivity;

•  v  případě nečinnosti obsluhy návrat 
po stanovené době na úvodní stranu;

•  aktivace šetřiče obrazovky po uplynutí 
nastaveného časového intervalu.

Bylo tedy potřeba zakoupit stojan (in-
fokiosek) ve  variantě, která by odpoví-
dala požadavkům MVČR. Vzhledem 
k  tomu, že jde o  technické zařízení, 
provedla poptávkové řízení na dodávku 
stojanu pro instalaci elektronické úřední 
desky společnost Metropolnet, a.s. Poža-
davky na techniku byly stanoveny takto:
•  možnost umístění v exteriéru;
•   „antivandal“ řešení;
•  zobrazovací jednotka minimálně 30" 

na výšku, dotyková;
•  požadavek nepřetržitého provozu. 

V  rámci výběrového řízení bylo jako 
nejvhodnější zvoleno řešení „Venkovní 
infokiosek samostatně stojící“ společ-
nosti KI-WI Digital, s.r.o., Kubánské 
nám. 11, Praha. Toto zařízení jednak 
splnilo všechny požadované parame-
try (s  32" obrazovkou) a  jednak svým 
designem nejlépe vyhovovalo budoucí-
mu umístění. Metropolnet, a.s. zajistil 
nákup tohoto zařízení (včetně zajištění 
kabeláže el. vedení a  PC sítě), přičemž 
bude následně provádět i  správu, údrž-
bu a opravy pořízeného stojanu. Po zvá-

žení různých variant bylo rozhodnuto 
o  umístění stojanu úřední desky vedle 
vchodu do  magistrátu města zejména 
s ohledem na celkem jednoduchý přívod 
PC sítě a el. energie a rovněž na absenci 
přímého osvitu sluncem a vystavení deš-
ti. Stojan je ukotven na závitových tyčích 
do  dlažby, přičemž toto ukotvení bylo 
konzultováno s Národním památkovým 
ústavem ČR. 
Magistrát od  pořízení elektronické 
úřední desky především očekává zvýšení 
efektivity práce v  agendách spojených 
s vyvěšováním na úřední desce. Rovněž 
dojde ke  zkulturnění přízemního vesti-
bulu, z  něhož budou odstraněny po-
jízdné stojany, které vzhledem k  velké-
mu množství vyvěšovaných dokumentů 
sloužily doposud jako fyzická úřední 
deska.
Data se v  elektronické úřední desce 
aktualizují v  pravidelných intervalech 
z  portálu města, kam je zaměstnanci 
magistrátu zadávají do redakčního systé-
mu. Datová komunikace je zajištěna při-
pojením do externí počítačové sítě. Pří-
stupná jsou pouze data úřední desky, to 
znamená, že není možné zvolit žádnou 
adresu v  internetu. Elektronická úřední 
deska byla zprovozněna v  závěru roku 
2015 a magistrát bude očekávat odezvy 
ze strany veřejnosti. Věří, že prokáží 
správnost zvolené cesty.

Mgr. Romana Habrová, 
vedoucí Kanceláře tajemníka magistrátu

Vpravo elektronická deska, nahradí dokumenty 
vlevo, které zmizí.  foto: archiv
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Chodník v  ul. Truhlářova 24 (dořešení petice občanů na  opravu přístupové 
cesty a vybudování chodníčku v zeleni)

Ušetřené peníze půjdou na investice
Městskému obvodu Střekov se v roce 2015 podařilo dosáhnout významné úspory 
finančních prostředků ve  výši 3–4 miliony Kč. Tyto finanční prostředky chceme 
v roce 2016 využít na zvelebení obvodu. 

V  ulici Tolstého, kde je řadu let ve-
liký problém s parkováním, na což 

upozornili občané peticí, vybudujeme 
parkoviště. Vedle toho se soustředíme 
na zatraktivnění dětských hřišť, na nichž 
instalujeme nové, moderní a  bezpečné 
hrací prvky.
V  roce, do  něhož vstupujeme, chceme 
pokračovat ve  stávajícím trendu z  roku 
2015, kdy jsme rovněž dosáhli úspory 
ve výši 1,8 mil. Kč v kapitole finančních 
prostředků účelově přidělených na údrž-
bu veřejné zeleně. Tyto ušetřené finanční 
prostředky byly se souhlasem Rady 
města Ústí nad Labem využity na Stře-
kově na  opravy chodníků, na  vybu-
dování kontejnerových stání, na  nákup 
dopravně bezpečnostních prvků (rada-
ry) a  na  rozšíření veřejného osvětlení. 
S  tímto postupem počítáme i  v  roce 
2016.
Zaměříme se na  rozsáhlejší výsadbu 
(obnovu) veřejné zeleně (stromy, keře) 
– parky ve správě našeho městského ob-
vodu.
Obdobně jako v  roce 2015 chceme za-
městnat přibližně 55 veřejně prospěš-
ných pracovníků a dále zkvalitnit úklid 
a  údržbu zeleně (fotogalerie činnosti 

VPP je možno zhlédnout na  stránkách 
www.strekov.cz v sekci ostatní – činnost 
VPP).
Ve spolupráci s městem Ústí nad Labem 
se budeme snažit dořešit problém s ob-
jektem lázně Vrbenského. 

Pokračovat budeme v rozvoji kulturního 
života na  Střekově. Do  kalendáře chce-
me zařadit další nové akce a podpořit je 
i finančně. 
V  plánu máme i  instalace bezpečnost-
ních prvků v  našem obvodu, zejména 
rozšíření kamerového systému v problé-
mových lokalitách.

Ing. Miroslav Štráchal, MBA, 
starosta MO Střekov

před opravou

po opravě foto: MO Střekov
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V  následujícím roce se zaměříme na  dostavbu parkoviště Stavbařů, na  přípravu 
dokumentace pro nová parkoviště v ulicích Marvanova, Šrámkova, Poláčkova, Jež-
kova, Brandtova a na jejich následné postupné realizace. 

Situace se současnými parkovacími 
možnostmi, kdy jsou přeplněny celé 

ulice, je neúnosná a  z  hlediska bezpeč-
nosti na hranici.
Ve spolupráci s městem Ústí nad Labem 
podstoupíme kroky, které povedou k ře-
šení problému se soukromou zdevasto-
vanou budovou bývalého hotelu Máj. 
Dále podpoříme jakékoli rozhodnutí 
města, které povede k  postupnému za-
teplení mateřských a  základních škol, 
které jsou v jeho majetku.
Zahájit chceme přípravu projektu pře-
mostění z  Centrálního parku do  spor-
tovišť u bývalého hotelu Máj přes silnici 
1. třídy ul. Krušnohorská. Následně se 
pokusíme získat 85% dotaci na realizaci 
tohoto projektu ze Státního fondu do-
pravní infrastruktury.
Podle finančních možností budeme po-
kračovat v rekonstrukci dalších chodníků 
a schodišť. Nový povrch je nezbytný pod 
přístřeškem trolejbusové zastávky Elba. 

Plánujeme rekonstrukci původních be-
tonových přístřešků zastávek Stavbařů 
a Mírová v obou směrech. Je nutné dopl-
nit přístřešek zastávky Severní Terasa pod 
Billou. Samozřejmě budeme i nadále po-
kračovat v  nátěrech, drobných opravách 
a věnovat se běžné údržbě. 
Postupně chceme revitalizovat sídliš-
tě,  se souhlasem občanů odstraňovat 
staré nefunkční kovové sušáky a klepad-
la, v místech zrušených pískovišť budou 
vznikat záhony a  koutky s  upravenou 
zelení. V Centrálním parku bychom rádi 
rozšířili herní plochu hřiště o atraktivní 
lanové centrum mezi stromy. V  již tra-
dičních kulturně-společenských akcích 
v  Centrálním parku u  laguny budeme 
samozřejmě pokračovat, a  navíc máme 
snahu vytvořit nové zajímavé akce 
ve  spolupráci s  dalšími organizacemi. 
Například 11. června 2016 se uskuteční 
Rainbow Run – Duhový běh, sportovně 
zábavný fenomén současnosti - pětikilo-

metrový běh, určený předvším mládeži, 
studentům a  rodinám s  dětmi, více in-
formací najdete na www.rainbowrun.cz. 
V příštím roce na naší radnici poděku-
jeme nejlepším žákům základních škol 
MO Severní Terasa a  oceníme je za  je-
jich výjimečné výsledky nebo skutky, 
které mohou být příkladem a  motivací 
ostatním. Obzvlášť se budeme těšit, tak 
jako v roce letošním, na slavnostní vítání 
novorozených dětí – našich nových ob-
čánků města Ústí nad Labem.  
V  letošním roce nám město nenavýši-
lo finance na zvýšený počet strážníků 
Městské policie, proto budeme ve  spo-
lupráci s městem hledat nové možnosti. 
V poslední době se stále více potýkáme 
s vandalismem, pitím alkoholu na veřej-
nosti, s lidmi žijícími na ulici, s drogově 
závislými. Pro zachování veřejného po-
řádku a  bezpečí budeme nadále vyjed-
návat o  navrácení Obvodního oddělení 
Policie ČR zpátky do našeho obvodu, ale 
také hledat další cesty jak pomoci lidem 
závislým a bez domova.

Mgr. Renata Zrníková, 
starostka MO Severní Terasa

Prioritou Severní Terasy jsou parkoviště

foto: MO Severní Terasa
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Dort o váze třinácti kilogramů

Úspěch Mateřské 
školy Stříbrníky

Díky kreativitě dětí a  paní učitel-
ky Jitky Vybíralové MŠ Stříbrníky 

získala finanční odměnu 15000 ko-
run za  první místo v  soutěži kolektivů: 
„O nejkrásnější vánoční ozdobu“. Hlav-
ními sponzory soutěže jsou Severočes-
ké doly, a. s., a  Ondrášovka. Děti pod 
vedením paní učitelky vyrobily andílka. 
Slavnostní vyhlášení soutěže se odehrálo 
v Čeladné na Frýdecko-Místecku. Cenu 
převzala paní učitelka Jitka a jedna z hol-
čiček, které se na výrobě ozdoby podílely 
– Elenka. Za výhru MŠ potěší děti nový-
mi hračkami. 

Mikuláš na lezecké stěně
Nadační fond Plamínek naděje ve spolupráci s Run-

Czech uspořádal pro děti z ústeckých dětských do-
movů další Mikulášskou nadílku. Část dětí z  Dětských 
domovů na Severní Terase, na Střekově a v Tisé se nej-
prve vydala na  HUDY lezeckou stěnu ve  Vaňově, kde 
si pod vedením zkušených instruktorů vyzkoušely ná-
ročnost tohoto populárního sportu. Menší děti pak po-
těšilo divadélko v  hotelu Vladimír. Společně si všechny 
děti užily vystoupení vicemistra světa v  loopingu, beat-
boxera En.dru. Nechyběl ani Mikuláš s čertem a děti si 
odnesly z odpoledne nejen nadílku, ale i prima zážitek. 
Děkujeme všem, kteří poskytli své služby, zázemí a ob-
čerstvení: HUDY lezecká stěna Ústí nad Labem, instruk-
toři ze stěny – Petr Brož a spol., Run Czech, En.dru, Best 
Western Hotel Vladimír.

Dětem a  maminkám v  Azylovém 
domě Orlická na  Mikulášskou na-

dílku za MO Ústí nad Labem – Severní 

Terasa přivezla sta-
rostka Renata Zrní-
ková třináctikilový 

dort. Na oplátku od dětí dostala krásné 
přáníčko a  vlastnoručně vyrobeného 
Mikuláška. 
Čert s Mikulášem zavítali také do cent-
ra Demosthenes na Severní Terase, kde 
potěšili děti ze zdejšího denního po-
bytu. Pod jednou střechou jsou zde tři 
pracoviště, která se věnují dětem s neu-
rovývojovými poruchami, v dnešní době 
tolik rozšířenými, a podílejí se na včasné 
diagnostice i péči.
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Proč Bertík 
rozdal i uhlí?

Děti z  Mateřské školy V  Zeleni 
si pro Mikuláše s čertem Ber-

tíkem a  andělem připravily písnič-
ky a básničky s vánoční tématikou. 
Čertíkovi Bertíkovi zopakovaly 
pravidla svých tříd, která dodržují, 
a slíbily, že malé nedostatky napra-
ví. Pak už jim Mikuláš s  andělem 
předali balíčky. I  čertík Bertík měl 
pro děti dáreček v  podobě balíčku 
uhlí, to aby nezapomněly dodržet, 
co slíbily.

Splněný sen

Pětiletého Míšu z Dobětic, který mi-
luje trolejbusy, zná zpaměti všech-

ny jejich trasy a  večer místo pohád-

Barevné dny 
v mateřince

Máme za sebou velmi příjemný rok 
a společně očekáváme, co nového 

nám přinese blížící se nový rok. Během 
letošního roku se naše děti zúčastnily 
rozličných zábavných akcí, například 
keramické dílničky, loutkových a jiných 
divadelních představení a  to jak přímo 
ve  školce, tak mimo ni. Nevynechali 
jsme ani dopravní výchovu za asistence 
Městské policie a program s praktickými 
ukázkami hasičů. Děti se zúčastnily nově 
probíhajícího projektu Cepík v  rámci 
zdravého životního stylu a zdravé výži-
vy. Užily si výtvarného, hudebního, atle-
tického a tanečního kroužku, angličtiny 
pro nejmenší, společných akcí s rodiči – 

například táboráku s opékáním buřtíků 
i rozličných výletů – na zámek za prin-
ceznami, za oblíbenými postavičkami ze 
Čtyřlístku, za zvířátky do obory, za čer-
ty do  Úštěku, za  vánočními tradicemi 
a  tvořením dobrot i  krásných výrobků 
do Zubrnic. 
Děti ve  školce navštívili Mikuláš, čert 
a  anděl a  děti od  nich dostaly různé 
pamlsky. Předškoláci navštívili Zá-
kladní školu v  Brné, kterou si mohli 
prohlédnout a  symbolicky se zúčastnit 
pomyslného vyučování. Ve školce si děti 

užily různé tematické programy jako – 
Den s  broučky, Barevné dny, Den plný 
strašidel, pečení štrůdlů a perníčků.  
Chtěla bych poděkovat za  spolupráci 
všem rodičům dětí, i  rodičům, jejichž 
děti již odešly na základní školu, a kteří se 
v  rámci svých možností aktivně podílejí 
na celkovém chodu školky. Také za krásné 
sponzorské dary, prostě za  obrovskou 
podporu školky. Věřte, že si Vaší pomoci 
a podpory velice ceníme a vážíme. 

Bc. Věra Valtová, 
ředitelka MŠ Střekov

ky chce vyprávět o  trolejích, pozvala 
spolu s  maminkou starostka Severní 
Terasy Renata Zrníková na  listopa-
dový křest trolejbusů do  Dopravního 
podniku. Nadšeného Míši si tam vši-
ml pan Chlada, vedoucí zákaznického 

a  informačního 
centra, a slíbil mu 
speciální indivi-
duální prohlíd-
ku Dopravního 
podniku jako 
vánoční dárek. 
Podáním ruky 
s  ředitelem DP 
Ing. Turkem před 
všemi svá slova 
potvrdili. Téměř 
měsíc pan Chla-
da spolu s  řidiči 
a  zaměstnanci 

DPmÚL připravovali program pro 
malého Míšu. A tak díky velké ochotě 
a  lásce ke  své práci dokázali pro něj 
nachystat nezapomenutelný zážitek 
– návštěvu všebořické trolejbusové 
vozovny. Nejenže Míša mohl vidět 
opravárenskou dílnu, rozmontova-
né trolejbusy, motory vozů, projel se 
trolejbusem, ale navíc ho – od  hlavy 
k patě – oblékla ústecká pobočka  Ca-
nis Safety, a. s., ušila mu také údržbář-
skou kombinézu a dispečerskou vestu, 
od  Ing.  Jiřího Randáka z  DP dostal 
přilbu a model autobusu Iveco, cedule 
s označením čísla a zastávky a nechy-
běl ani velký plyšový Míša jako dárek 
od primátorky města. Děkujeme všem 
za  fantastický přístup a za  to, že mají 
srdce na pravém místě a malému Mí-
šovi tak v  předvánočním čase splnili 
jeho velký sen.
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Nejlepší rohlíčky byly z Brné
Předvánoční život v  Základní i  mateřské škole v  Brné byl – jako 
každý rok – hodně čilý. Mimo tradiční Pečení a zdobení perníčků 
ve  školní jídelně na  Vánoční trhy, Vánoční dílnu ve  školní druži-
ně, Mikulášskou nadílku, která je celá v  režii paní učitelky a žáků 
5. ročníku, vystoupení našeho dětského sborečku v Domově pro se-
niory a zpívání dětí z mateřské školy v kostelíku v Církvicích jsme 
si poprvé užili Advent na Střekově při „Rozsvěcení vánočního stro-
mečku“. Naši malí školáci přítomné nadchli svými písničkami o čer-
tech, andělech i  blížících se Vánocích a  naše paní vedoucí jídelny 
vyhrála 1. místo v soutěži o nejlepší vanilkový rohlíček. 

Mgr. Libuše Renová, 
ředitelka MŠ a ZŠ Brná

Kromě běžných her v  přírodě, kdy si děti užívaly teplého 
podzimního počasí, se také seznamovaly s různými přírodni-

nami kolem nás, využívaly lupy, buzoly, dalekohledy a rozšiřovaly 
si své badatelské poznatky o všem, co jsme v přírodě našli. Chce-
me podporovat zdravý tělesný vývoj dětí, proto každoročně pořá-
dáme na  naší školní zahradě sportovní odpoledne s  rodiči pod 
názvem „Běhej, sportuj, dováděj, s mamkou, taťkou pohyb dej“.
Po krátké rozcvičce děti závodily v běhu, samozřejmě se startovní-
mi čísly jako velcí závodníci a za  tuto disciplínu získaly medaili 
a diplom. Dále pokračovaly v dalších disciplínách – v přetahování 
lana, v hodu obručí na cíl, ve skoku do dálky. Tento den mají děti 
moc rády a vždy se na něj těší.

Radka Fedáková, učitelka, Mgr. Petra Fiklíková, 
ředitelka, MŠ Kameňáček

Dar od zaměstnanců úřadu

Jako každým rokem jsme se všichni velmi těšili na naši 
poslední letošní akci v  Centrálním parku na  Severní 

Terase – na „Rozsvěcení vánočního stromu“. Tato akce se 
liší od všech našich ostatních – podílí se na ní spousta za-
městnanců úřadu MO Severní Terasa a  jejich rodinných 
příslušníků. Nádherné a výborné domácí cukroví, kterého 
bylo přes 20 kilogramů, pro návštěvníky upekly zaměst-
nankyně úřadu Eva Hořejší a Vlaďka Drobná. O tři krásné 
vánoční stromy a jejich výzdobu se postarala Jana Šrutová. 
O světla a hudbu pak Karel Pašek, o obsluhu a občerstvení 
za symbolické ceny další naši zaměstnanci. 
Nemalé díky patří pracovníkům veřejně prospěšných pra-
cí, kteří vše připravili a po skončení celé akce, do pozdních 
nočních hodin, pod vedením Jany Kapitulčinové a Jarmily 
Jelínkové, uklízeli.

Váš ÚMO Severní Terasa

Jak se žije v Kameňáčku? Sportem!
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Vyzvání k tanci

Byl advent, slunečné sobotní od-
poledne a  hloučky lidí se blížily 

k Národnímu domu v Ústí nad Labem. 
Svaz tělesně postižených v  ČR z.s. tam 
pro své členy pořádal vánoční posezení. 
Letos se tato akce uskutečnila za  fi-
nanční podpory města Ústí nad Labem 
a  Úřadu městského obvodu Ústí nad 
Labem - město. Děkujeme. Příjemným 
zpestřením bylo vystoupení Dětské-
ho domova ze Severní Terasy. Pěvecký 
soubor s příhodným jménem Terasáček 
pod vedením Tomáše Svobody zazpí-
val krásné vánoční písně. Celým od-
polednem nás provázely taneční me-

lodie Krušnohorky. Zazněly i  písničky 
na  přání. Píseň „Nikdy se nevrátí po-
hádka mládí“ nechali zahrát členové 
MO č. 6 Střekov Františku Strycharzovi, 
kterému je devětaosmdesát let. Všechny 
přítomné ženy pak požádaly pana Fran-
tiška o  krátký taneček. Na  příští naši 
společenskou akci si dovoluji pozvat i ty, 
kteří s námi zatím nikdy nic podobného 
nezažili. 
V  novém roce přejeme všem mnoho 
zdraví, štěstí a spokojenosti.

Milena Černá, 
předsedkyně okresní organizace  

STP v ČR z. s.

Kameňácké Vánoce 
jinak
Poslední den před vánočními prázd-
ninami proběhl jinak než v minulých 
letech. Nejprve se ve třídách konaly 
besídky s  rozdáváním dárků, poté 
však celý druhý stupeň navštívil 
promítání filmu „Síla lidskosti“. Co 
má tento film společného s  Váno-
cemi? Vánoce jsou svátky pohody, 
klidu a lásky. Jsme se svými nejbliž-
šími a  užíváme si společně stráve-
né chvíle, máme se rádi a pomáhá-
me si. A přesně o nezištné pomoci 
druhým pojednává film, nad kterým 
bychom se měli zamyslet. Sir Nicho-
las George Winton zachránil mnoho 
životů, převážně se jednalo o  živo-
ty židovských dětí. Zajistil jim totiž 
odjezd vlakem do  Spojeného krá-
lovství, čímž jim dal novou naději. 
Za  záchranu 669 dětí nic nežádal, 
ba dokonce ani nechtěl své činy 
zveřejnit, síla lidskosti ho podnítila 
zachránit životy nevinných. Nicho-
las Winton se přitom jako Angličan 
nemusel do  této záležitosti vůbec 
zaplést. Ukázal nám, že všichni lidé 
jsou si rovni, že nezáleží na kultuře, 
barvě pleti, náboženství ani pohlaví. 
Každý by měl vidět ostatní jako rov-
nocenné lidské bytosti, které mají 
své city, a to nejen v době svátků.
Klára Popílková, Kateřina Dudková, 

9. A

ZŠ Karla IV. – koledy, nadílka i trhy

Letos poprvé jsme se zúčastnili akce 
Rozsvěcení vánočního stromu 

na Střekově. Prodávali jsme výrobky ke-
ramického kroužku a  děvčata z  malých 
fléten zahrála několik koled. K našim le-
titým tradicím patří bezesporu Mikuláš. 

Nemohu prozradit, odkud se bere, ale 
každý rok neomylně najde cestu k nám 
do školy. Doprovází ho hejno čertů a an-
dělů, společně nadělují všem bez rozdílu. 
A tak v tento den odcházejí děti i učite-
lé domů s tvářemi začerněnými od uhlí 

(a  samozřejmě i  s  ovocem a  různými 
sladkostmi). Již desátý rok pořádáme 
Vánoční trhy. Ve  vestibulu školy třídy 
prezentují své vánoční výrobky, zpíva-
jí se koledy, tančí se. Tato akce se stala 
pravidelnou příležitostí k  setkávání ro-
dičů, bývalých žáků i učitelů školy.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří ne-
litují svého volného času a  podílejí se 
na  přípravách těchto akcí. Nemohu je 
všechny jmenovat, protože seznam by 
byl delší než tento článek. A tak si budu 
jen přát, abychom se ještě dlouho se-
tkávali v Základní škole Karla IV.

Mgr. Michaela Bašusová,
zástupkyně ředitele školy
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Činoherní studio pokračuje ve své cestě

Transformovalo se i  herecké jádro, 
nově jej doplňují Václav Hanzl 

a  Lukáš Černoch. Ženská část soubo-
ru projde radikální změnou v  druhé 
polovině sezony, vrátí se známé tváře, 
ale přijdou i tváře nové.

Čerstvé tituly

První premiérou letošní čtyřicáté čtvr-
té sezony byla inscenace My děti ze 
stanice ZOO, která se stále těší velké-
mu diváckému zájmu. Druhou pre-
miérou byli Sirotci, koprodukční in-
scenace Divadelního spolku Kašpar 
a  Činoherního studia. Tento pilotní 
projekt oživil prostory zkušebny v útro-
bách budovy, v  minulosti tvořilo toto 
místo nedílnou součást divadla. Třetí 
v pořadí byla Hrůza v Brně, nejnovější 
komedie s  dramatickou zápletkou 
Arnošta Goldflama v  režii Zdeňka Ji-
ráského. Čtvrtým čerstvým titulem byl 
Molièrův Misantrop.
V  prosinci byla premiérou měsíce in-
scenace MALÝ PRINC – veršovaná dra-
matizace jedné z nejčtenějších próz dva-
cátého století; hra o tom, že „dospělí jsou 
prostě divní“, protože všichni dospělí 
byli kdysi dětmi, i když většina z nich už 
na to zapomněla.

Za  sebou má náročnou, ale plod-
nou první polovinu sezony. Postaru 
i  po  novu stále sídlí v  ulici Varšav-
ská na  Střekově. Novým ředitelem 
Činoherního studia je Jiří Trnka, 
kmenovým režisérem se stal Michal 
Skočovský, dramaturgyní je Dagmar 
Haladová. 

Chystané novinky
Nový rok začíná v  Činoherním studiu 
10.  1.  2016 reprízou inscenace Sirot-
ci. Sirotci budou divadlo reprezentovat 
v  zahraničí, konkrétně v  německém 
Chemnitz. Na  začátku ledna odstartují 
zkoušky v pořadí již páté inscenace. Kal-
tes Land (Ledový hrot) v  režii Barbary 
Herz se divákům představí v únoru 2016. 
Ve  druhé polovině ledna – konkrétně 
24.  1. 2016 – je na  program zařazena 
Konference ve Wannsee, rekonstrukce his-
torické schůzky, po které zůstalo 6 milió-
nů úředně usmrcených lidských bytostí.
Chystané projekty a  novinky druhé 
poloviny sezony můžete sledovat 
na webových stránkách studia, FB a In-
stagramu, a vstupenky si můžete online 
zarezervovat na www.cinoherak-usti.cz.

text a foto Činoherní studio

PF 2016  
(ve verších)
Proč vůbec padaj hvězdy, 
pořád se to neví, 
proč poslední den v roce, 
lítaj zpátky k nebi.

Lidi je tam z pověry, 
jednou ročně vrací, 
jen v ten jeden den, 
si s tím dávaj práci.

Chytají po polích, 
choděj pro ně na náves, 
chtěj, aby ty hvězdy 
padaly jim do kapes.

Dávnou už si bez nich, 
neumí nic přát, 
a protože jim nerozumí, 
chtěj jim vnutit řád.

Lidi nemaj sílu, 
nebe na ramenou nést, 
maj jen příliš snů, 
a tak málo hvězd.

Tomáš Tajchner

Z inscenace HRŮZA V BRNĚ

Z inscenace MISANTROP
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Divadlo je kouzelné místo, které li-
dem dokáže vrátit naději, víru v lás-

ku a přátelství. Povznést je nad trampoty 
všední i nevšední, vrátit smích na jejich 
tváře. Dokáže nám dát alespoň na chvíli 
křídla. Za tím vším, za křídly, které nás 
povznesou, abychom své životy viděli 
z jiné perspektivy, však stojí tvrdá práce 
umělců, manažerů a  všech zaměstnan-
ců divadla. Patří jim dík a uznání. Jako 
rovněž i  politikům, kteří dokáží zajistit 
financování divadla z  napjatých roz-
počtů města i kraje.

Ze všech konců světa
Dovolila bych si citovat pozvánku, kte-
rou nám ze Severočeského divadla po-
slala Blanka Honsová:
„Na leden 2016 připravujeme Novoroční 
koncert složený ze známých filmových 
a muzikálových melodií, hostem koncer-
tu je Iveta Dufková, sólistka Hudebního 
divadla Karlín. Koncem měsíce ledna 
proběhnou v  ústeckém divadle ve  spolu-
práci s  naším orchestrem mistrovské pě-

www.operabalet.cz  
aneb co pro nás chystá 
Severočeské divadlo
V  adventním čase hodnotíme prožitý rok a  s  nadějí oče-
káváme ten příští. Přemýšlíme, co nám nadělí hvězdy, co 
politici a co si nadělíme sami. Tímto bych Vás chtěla pozvat 
do Severočeského divadla opery a baletu.

vecké a  dirigentské kurzy pod vedením 
týmu profesorů – ruské sopranistky 
 Mariny Shaguch a  dirigenta Guerassi-
ma Voronkova. Mladí zpěváci a dirigen-
ti z  Austrálie, USA, Columbie, Norska, 
Izraele nebo z  Jižní Koreje budou mít 
možnost ověřit si své schopnost   přímo 
s profesionálním hudebním tělesem a zís-
kat tak pro svou budoucí profesi vynika-
jící zkušenosti. Našemu publiku se pak 
představí v koncertním provedení Verdi-
ho opery Il Trovatore.“ 

Na scéně Limonádový Joe
Severočeské divadlo nabídne v  lednu 
i  hostující činoherní soubory, mimo 
jiné půjde o náhradní představení Fran-
cois Villon divadla Na  Jezerce Praha. 
„Na  únor připravujeme premiéru ope-
rety F. Lehára Giuditta v provedení sou-
borů SD a hostujících umělců. V březnu 
půjde o barokní operu H. Purcella  Dido 
a Aeneas, kterou bude Severočeské diva-
dlo uvádět ve  spolupráci s  Konzervatoří 
v  Teplicích a  Zámkem Duchcov. Premi-

éra se uskuteční 3. dubna v  Severočes-
kém divadle,“ přibližuje plány velkého 
ústeckého divadla Blanka Honsová.
Na  co dalšího se mohou začít diváci 
těšit? Balet Severočeského divadla po-
zve na  Polovecké tance z  opery Kníže 
Igor  A. P.  Borodina  a  na  Šeherezádu 
Rimského Korsakova. Na  jeviště Seve-
ročeského divadla vstoupí i Limonádový 
Joe, premiéra muzikálu je naplánovaná 
na  3. června. Své publikum si určitě 
najde koncert Melody Makers Ondřeje 
Havelky, pohádky pro děti, dopoledne 
pro školy a nedělní odpoledne pro rodi-
če s dětmi.

Umělci, kteří v  Severočeském divadle 
působí, učí naše děti v základních umě-
leckých školách a spolupracují s dětský-
mi tanečními i  dalšími soubory. Toto 
spojení školy a  divadla je pro mladé 
talenty nenahraditelné. Z řady ústeckých 
dětí vyrostli umělci, kteří získali uznání 
doma i  v  zahraničí. Propagují tak dob-
ré jméno našeho města a  bortí nega-
tivní mediální obraz Ústí nad Labem 
a Ústeckého kraje.
S přáním úspěšného vykročení do roku 
2016 

MUDr. Michaela Vaňková, 
ČSSD, zastupitelka města

 foto: archiv Severočeského divadla

Z představení SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ

Z inscenace BROUČCI

A toto je GISELLE
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Tak lze bez nadsázky shrnout vystoupení SKR Sport Union na letošním Mistrovství 
republiky mládeže, které pořádal Český svaz karate v Ostravě.

Dvoudenní šampionát nabídl spous-
tu zajímavých a  dramatických 

okamžiků. Překvapením bylo, že zá-
vodníci, připravující se na  jednu z  dis-
ciplín (kata), více uspěli v  disciplíně 
druhé (kumite).
Od  září byla příprava všech závodní-
ků zaměřena na  národní šampionát. 
V kumite i kata intenzivní fyzickou pří-
pravou, nácvikem taktiky vedení zápasů, 
pilováním zápasových technik, regene-
rací, účastí jak na celorepublikovém Ku-
mite campu, tak i  na  nominačních zá-
vodech. Díky strategii trenéra Nechyby 
a  „notám“, psaným na  tělo jednotlivým 
závodníkům v kumite, se musel úspěch 
dostavit. 

Vrhli se na víc disciplín
Sobotní dopolední program šampionátu 
patřil kata a eliminacím v kumite. „Kataři 
se probojovali až do  semifinálových bojů, 
kde se dařilo až v  repasáži pouze Petru 
Podrábskému čtvrtým místem. Ostatní 
nominovaní závodníci z  různých důvodů 
nedosáhli výš“, popsal bojové sestavy kouč 
a  trenér kata Kis. Naopak do  soubojů 
v kumite se postavili, se vší rozhodností, 
zejména dorostenci, a to nejen v jednot-
livcích, ale také v ligové soutěži. „Klobouk 
dolů nad takovým záběrem. Někteří zá-
vodníci z jiných klubů přijeli jen na jednu 
disciplínu, na kterou vrhli všechny své síly. 
Naši měli hned tři v jeden den!“, glosoval 
Nechyba výkon ústeckých závodníků. 

V  kumite se ústecký klub těšil 
zejména z odpoledního finálové-
ho bloku, do kterého postoupilo 
první den soutěže na sedm bor-
ců. Úspěšný finiš zahájil v  ka-
tegorii dorostu do  52  kg Dan 
Drábek. Ve velmi tvrdém soubo-
ji, kde nehleděl ani na  svůj zlo-
mený prst na noze z předcháze-
jícího dne, si poradil s Maruškou 
z Českých Budějovic. 

Zlato, stříbro i bronz

Odstartoval tak ústecké zlaté 
finále. Hned druhý, neméně 
tvrdý zápas, čekal na  Kristiána 
Hnízdila proti krupskému Fu-
kovi, který je jeho tradičním 
soupeřem, a  v  němž vybojoval 
druhé ústecké zlato. Do  třetice 
zvedla nad hlavu zlatý pohár 
v  kumite dorostenek do  47  kg 

Veronika Konášová. Pohár vítěze a titul 
Mistr ČR přidali dorostenci (Drábek D., 
Jakoubek M., Hnízdil K., Podrábský P.)
Druhý den se do  finálového zápasu 
o  titul vyšvihl i  druhý Drábek – Mar-
tin. Ten si zajistil v  kategorii kumite 
starších žáků do  39  kg titul vítězstvím 
nad závodníkem Hanákem z  Třebíče. 
Po  zlatých úspěších se slavilo stříbrně. 
Matěji Škultétymu i Ondřeji Hrdličkovi 
uteklo vítězství těsně. A došlo i na bronz 
– a to zásluhou Petra Podrábského v do-
rostencích do  52  kg a  v  dorostenkách 
do  54  kg  K. Procházkové. „Jsme velmi 
spokojeni“, shodli se ústečtí trenéři Raj-
chert a Nechyba, kteří by rádi tímto po-
děkovali i  rodičům závodníků za  jejich 
aktivitu při účasti na soutěžích.

  Josef Rajchert

Ústí zasvěcené cheerleadingu
V  sobotu 12. 12. 2015 se 

konala v  Ústí nad Labem 
první soutěž CCU Double 
cupu – BASTA CHEER CUP 
2015.  Předvánoční soutěže 
se účastnilo 18 týmů. Kromě 
krásných zážitků a  cenných rad 
od  porotců si soutěžící odvezli 
diplomy, medaile, poháry a taky 
body do CCU Double cupu.

Czech Cheerleading Union, o. s., 
sportovní organizace 

sdružující týmy, 
věnující se cheerleadingu.

Karatisté bojovali jako lvi

foto: archiv

foto: archiv



27

SPORT

Běželi pro Adélku
Uzavřít letošní ústeckou běžeckou sezonu Adventním nočním 

během s  čelovkou přišlo v  sobotu večer 244 běžců. Adventní 
běh vymysleli a  zorganizovali společně ústečtí organizátoři běžec-
kých závodů – Pivovar Hotel Na Rychtě, TJ Lokomotiva Mumie, Du-
bické běhy, Plamínek naděje a také RunCzech a Mattoni Free Run. 
Jednalo se o charitativní akci, kdy startovné bylo dobrovolné a je ur-
čené na zdravotní pobyt pro handicapovanou Adélku, která se také 
na  svém handbiku akce zúčastnila. Celkem se vybralo 24  331  Kč. 
Za  každého běžce navíc věnovala společnost Spolpharma 20  Kč. 
Na konci na účastníky čekalo svařené víno nebo čaj a vánočka.

 Ing. Jana Procházková, 
Nadační fond Plamínek  foto: archiv

Skiareály v okolí
Informace o sněhových podmínkách, provozu vleků 
a cenách naleznete:
http://www.ski-telnice.cz/cze/
https:// www.facebook.com/pages/Zadni-Telnice- 

lyzovani-pro-vsechny/170398109647332
http://www.scbournak.cz/
https://www.facebook.com/SC-Bouřňák-235846291326/
http://www.skikomarivizka.cz/
Ski klub Pohoří u Malečova http://www.malecovsko.cz/

Jsme skupina lidí, kteří před sedmi lety 
začali chodit na  H.E.A.T. Program. 

Potkávali jsme se na  hodinách pod ve-
dením našeho trenéra Radima, postupně 
se seznamovali a  zjistili, že si máme co 
říci i mimo cvičení. Náš první společný 
výlet v  září roku 2012 byl do  Pece pod 
Sněžkou, kde jsme jeden den vystoupa-
li na  Sněžku. Protože jsme trénovaní, 
zvolili jsme trasu Obřím dolem, aby-

chom si vyzkoušeli, jak zvládneme vý-
stup na  opravdovou horu. Cesta byla 
náročná, ale vrchol jsme zdolali všichni 
a odměnou nám byl krásný výhled. Akce 
se všem líbila a tak jsme změnili výstup 
na  Sněžku za  výlet na  kolech v  Bedři-
chově, kam jsme vyrazili v květnu. Jeli-
kož je to horská obec, jsou zde všechny 
trasy stoupací, a tak jsme zase zdolávali 
vrcholy, ale tentokrát na kole. V  létě se 
scházíme i  na  beach volejbalových tur-
najích, které jsou pro nás příjemným 
zpestřením heatu. Jako správná parta 
jsme nemohli zanedbávat i  společenské 
akce, takže jsme spolu slavili Silvestr, 
zašli na  ples a  ochutnali vína na  vino-
braní v Ústí nad Labem a Litoměřicích. 
A protože jsme již dlouhou dobu dobrá 
parta, vytvořili jsme sportovní tým pod 

názvem HEAT Klub Ústí nad Labem. 
Naše parta „šlape“ na Klíši a během roku 
pravidelně jezdíme na jaře do Bedřicho-
va a v září do Pece pod Sněžkou. Jedna 
z posledních akcí byl výstup na Sněžku 
(viz foto). Bohužel nám letos nepřálo 
počasí a tak jsme z vrcholu nic neviděli, 
ale i přesto nás těšilo zdolání hory. Dal-
ší fotografie je z fitka na Klíši, kde jsou 
vyfoceni někteří lidičky z našeho klubu. 
P.  S. Co je program H.E.A.T.? Chůze! 
Na speciálním pásu, lekce trvá 45 minut, 
kterou vede instruktor a hudba.

 text a foto: Radim Gloser

Setkání vedení města, FAČR 
a FK Ústí nad Labem
Za  město Ústí nad Labem se setkání 

zúčastnila primátorka Ing. Věra Ne-
chybová spolu se svým 1. náměstkem 
MUDr.  Jiřím Madarem. Za  FAČR byli 
přítomni nejvyšší muži českého fot-
balu, a  to její předseda Miroslav Pelta 
a  generální sekretář Rudolf Řepka. Náš 
klub reprezentovali předseda předsta-
venstva Libor Zajíček, členové před-
stavenstva Jiří Dušek a  Vasil Simkovič 
a  výkonný ředitel klubu Ing.  Petr Hei-
denreich. Zástupci města, ústeckého 
fotbalu a  českého fotbalu se dohodli 
na  vzájemné budoucí spolupráci spo-
čívající ve  významné finanční podpoře 

klubu, především v  oblasti financování 
rozvoje infrastruktury, zázemí stadionu, 
hrací plochy a také mládeže FK Ústí nad 
Labem v rámci dotačních titulů MŠMT 
a také dotačních programů FAČR. 

Foto: archiv

HEAT klub = dobrá parta
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Ceny rektora uděleny
Čtrnáct let rektoři ústecké univerzity cenami vyjadřují úctu a respekt k vykonané 
práci zaměstnanců a studentů ústecké alma mater. 

Ceny jsou každoročně předávány 
na  konci roku u  příležitosti při-

pomenutí narození patrona ústecké 
univerzity – Jana Evangelisty Purkyně. 
Za  rok 2015 rektor doc.  Martin Balej 
ocenil 19 akademiků a studentů. 
Za vědeckou a výzkumnou činnost ob-
držela Cenu rektora doc.  Ing.  Zdeňka 
Kolská, Ph.D., pracovnice Ústeckého 
materiálového centra přírodovědecké 
fakulty UJEP. 
Doc.  Kolská se dlouhodobě zabývá 
výzkumem v  oboru fyzikální chemie 
a nanotechnologie. V  roce 2015 získala 
doc.  Kolská, jako členka projektového 
týmu zabývajícího se vývojem nových 
speciálních materiálů s  upraveným 
povrchem pro pěstování lidských bu-
něk, prestižní cenu předsedy grantové 
agentury GAČR. 

Cenné dílo sochařské
První místo v  Cenách rektora UJEP 
za  uměleckou činnost si odnesl 
prof. Aleš Veselý, akademický pracovník 
katedry výtvarné kultury Pedagogické 
fakulty UJEP.
Prof. Veselý se v roce 2015 zapsal do po-
vědomí veřejnosti dvěma sochařskými 
projekty s  tematikou holocaustu a čtyř-
mi samostatnými autorskými výstava-
mi konanými u příležitosti umělcových 

osmdesátých narozenin. V březnu 2015 
byla na nádraží Praha Bubny slavnostně 
odhalena Brána nenávratna, socha stojí-
cí na autentickém místě pochodů celkem 
padesáti tisíc českých Židů do transpor-
tů. Druhý sochařský projekt ve veřejném 
prostoru, památník zesnulým s názvem 
Zákon nezvratnosti, byl realizován po-
blíž bývalého krematoria Židovského 
hřbitova v  Terezíně. Ojedinělý cyklus 
čtyř samostatných autorských výstav 
projektu Bez začátku, bez konce probíhal 
v Praze od 2. září do 11. listopadu.

Sportovní úspěchy v kumite
Hlavní Cenu rektora UJEP pro studenty 
za  mimořádné výsledky ve  výzkumné, 
vývojové, umělecké nebo další tvůrčí 
činnosti získal Mgr. Jakub Braborec, stu-
dent studijního programu Nanotechno-
logie, oboru Aplikované nanotechnolo-
gie na Přírodovědecké fakultě UJEP. 
Na  pomyslný stupeň vítězů vystoupal 
pro Cenu rektora pro studenty UJEP 
za  nejlepší sportovní výsledky v  roce 
2015 Patrik Zeman, student studijního 
programu Tělesná výchova a sport, obo-
ru Tělesná výchova a sport Pedagogické 
fakulty UJEP. 
Patrik Zeman je karatista techniky ku-
mite. V  letošním roce vybojoval řadu 
vynikajících umístění. V  roce 2015 se 

stal dvojnásobným vicemistrem České 
republiky v  karate (kumite nad 75  kg 
a BRH goju-ryu karate) a dále získal titul 
vicemistra Akademického mistrovství 
ČR v kumite nad 75 kg. Na Grand Prix 
Ústí nad Labem 2015 získal 3.  místo 
v  kumite jednotlivců do  84 kg. V  Ná-
rodním Poháru seniorů byl v  1.  kole 
na 2. místě v kumite jednotlivců do 84 kg 
a 3. místě v kumite bez rozdílu hmotnos-
ti, ve 2. kole pak na 3. místě v kumite jed-
notlivců do 84 kg.

Kniha a patent
Dále rektor udělil Cenu rektora UJEP 
za  knihu roku 2015 prof.  PhDr.  Radku 
Fukalovi, Ph.D., z  Filozofické fakulty 
UJEP za  knihu Dramat Europy, Wojna 
trzydziestoletnia (1618–1620) a  kraje 
Korony Czeskiej.
Pro poslední letos předávanou Cenu 
rektora UJEP za  aplikovaný výzkum 
v roce 2015 si přišel Ing. Tomáš Vyslou-
žil, Ph.D., proděkan pro studium Fakulty 
výrobních technologií a  managementu 
UJEP. 
Ing. Tomáš Vysloužil, Ph.D., je společně 
s  prof.  Ing.  Milanem Apetaurem, 
DrSc., původce patentu Zařízení pro 
únavové zkoušky ohybem, jehož maji-
tel je Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad 
Labem. 

Mgr. Jana Šiková, 
tisková mluvčí UJEP

foto: archiv UJEP

DEVATENÁCTI pedagogům a studentům 
předal rektor UJEP ocenění.
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Studenti dostali stipendia. Kdo je udílí?
Stipendia jsou předávána již od  roku 
1996, kdy poprvé předali primátor 
města Ústí nad Labem a  starostové 
městských obvodů stipendia našim 
nejúspěšnějším studentům. 

Od  roku 2004 se do  předávání za-
pojili také generální ředitelé vý-

znamných průmyslových podniků kraje 
a  v  roce 2007 ředitel Všeobecné zdra-
votní pojišťovny, pobočky Ústí nad La-
bem MUDr.  Petr Veselský stipendiem 
pro nejlepšího studenta zdravotnických 
oborů na UJEP. V letech 2008–2010 udě-
loval stipendium nejdříve pro nejlepšího 
studenta fakulty výrobních technologií 
a managementu, později i pro studenta 
přírodovědecké fakulty tehdejší senátor 
za  Ústecký kraj MUDr.  Pavel Sušický. 
Od  roku 2009 uděluje stipendium Sta-
tutární město Teplice pro nejlepšího stu-
denta UJEP s trvalým bydlištěm v Tepli-
cích. V  roce 2010 bylo poprvé uděleno 
také stipendium Hospodářské a sociální 
rady Ústecka, o. s., pro nejlepšího stu-

denta technických oborů UJEP. V  roce 
2013 byla udělena další dvě nová stipen-
dia: stipendium ředitele Zdravotní pojiš-
ťovny Ministerstva vnitra České repub-
liky, poboček Ústí nad Labem a Hradec 
Králové a stipendium ředitelky pobočky 
Oborové zdravotní pojišťovny zaměst-
nanců bank, pojišťoven a  stavebnictví 
v Ústí nad Labem. 

 Mgr. Jana Šiková, 
tisková mluvčí UJEP

 foto: archiv UJEP

Národní cenu za studentský 
design získal Tomáš Rejmon

Tomáš Rejmon je studentem ate-
liéru Produktový design pod ve-

dením Jana Čapka. Vyhrál s  prací Na-
tahovací autíčka Závoďáci. Z  výroku 
poroty: „Hračka je stylizovaná, přesto 
názorná a  hravá. Rozvíjí nejen poznání 
mechanického principu, ale i  motorické 
schopnosti dětí.“
Mezi čtyři nositele ocenění Excelent-
ní studentský design 2015 patří také 
další ze studentů ateliéru Produktový 
design – Aleš Kachlík, který se 
svou kolekcí subtilních a  mini-
malistických dioptrických brýlí 
Lume získal také Cenu novinářů. 
Jedním z držitelů ocenění Dobrý 
studentský design 2015 je Aleš 
Trdý, student ateliéru Design 
interiéru profesora Jana Fiše-
ra, s  návrhem stolu z  masivního 
dřeva Oak. V kategorii zvláštních 
ocenění získala Cenu DEPO 2015 

Linda Vrňáková z ateliéru Oděvní a tex-
tilní design docentky Elišky Nové se zá-
věsným houpacím křeslem Swingy.
Letos poprvé byla udělována Cena stu-
dentů za  rozvoj studentského designu, 
kterou si odnesl doc.  Pavel Jarkovský, 
zakladatel ateliéru Design keramiky 
na FUD UJEP a jeden ze zakladatelů fa-
kulty jako takové.

 Ing. arch. Tomáš Petermann 
 foto: archiv UJEP

A  nebyl zdaleka jediným studentem Fakulty umění a  designu UJEP, kdo v  jubi-
lejním 25. ročníku mezinárodní soutěže Národní cena za studentský design 2015, 
zaujal.

TOMÁŠŮV koncept natahovacích autíček – pruži-
nový pohon je ukryt uvnitř konstrukce.

Udělená stipendia
 Stipendium primátorky města Ústí n. L. 

ve výši 20 000 Kč
David Poustka, student bakalářské-
ho  studijního programu Aplikované 
nanotechnologie, oboru Aplikované 
nanotechnologie na  Přírodovědecké fa-
kultě UJEP. 

 Stipendium starosty městského obvodu 
Ústí n. L. – město ve výši 10 000 Kč
Markéta Kežovská, studentka studij-
ního programu Učitelství pro základní 
školy, oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 
a  speciální pedagogika na  Pedagogické 
fakultě UJEP. 

 Stipendium starostky městského obvo-
du Ústí n. L. – Severní Terasa ve  výši 
10 000 Kč
Ing.  Adriana Semerádová, studentka 
studijního programu Strojírenská tech-
nologie, oboru Příprava a řízení výroby 
na Fakultě výrobních technologií a ma-
nagementu UJEP.

 Stipendium starostky městského obvodu 
Ústí n. L. – Neštěmice ve výši 10 000 Kč 
BcA.  Markéta Oplištilová, studentka 
studijního programu Výtvarná umění, 
oboru Design, ateliéru Přírodní materiá-
ly na Fakultě umění a designu UJEP. 

 Stipendium starostky města Trmice 
ve výši 10 000 Kč 
Ing. Martin Tulka, student navazujícího 
studijního programu Hospodářská po-
litika a správa, oboru Regionální rozvoj 
na Fakulty sociálně ekonomické UJEP.

 Stipendium Hospodářské a sociální rady 
Ústecka pro nejlepšího studenta tech-
nických oborů UJEP ve výši 20 000 Kč 
Tomáš Kopta, student studijního pro-
gramu Energetika, oboru Energetika – 
teplárenství na  Fakultě výrobních tech-
nologií a managementu. 

 Stipendium ředitele pobočky Všeo-
becné zdravotní pojišťovny v  Ústí nad 
Labem pro nejlepšího studenta fakulty 
zdravotnických studií ve výši 10 000 Kč 
Zuzana Urbanová, studentka studijního 
programu Ošetřovatelství, oboru Porod-
ní asistentka na Fakultě zdravotnických 
studií UJEP.

 Stipendium ředitele Zdravotní pojiš-
ťovny Ministerstva vnitra České repub-
liky, pobočky Ústí nad Labem a Hradec 
Králové za  nejlepší bakalářskou práci 
studenta Fakulty zdravotnických studií 
UJEP ve výši 10 000 Kč 
Bc.  Tereza Horčicová, studentka stu-
dijního programu Specializace ve  zdra-
votnictví, oboru Fyzioterapie na Fakultě 
zdravotnických studií UJEP. 

DÁRCI stipendií 
se představují.
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KRÁSNÝ PŘÍBĚH

Boreček 
se už 
směje

Příběhy opuštěných psů se šťastným koncem

Kony je handicapovaná, přesto šťastná

Uzlíček neštěstí schoulený u mříží kotce. Den co den ležel na stejném místě a sle-
doval hlavní bránu útulku, jestli už si někdo pro něj nejde. 

Tak žil Boreček, malý kříženec špice, 
ještě minulou zimu. Několik zájem-

ců se sice objevilo, ale nakonec z toho nic 
nebylo, vždycky šli domů jiní. Boreček 
byl čím dál smutnější. Konečně v před-
jaří se ale i na něj usmálo štěstí. Vyhlédla 
si ho rodina až z  jižní Moravy, která už 
doma jednoho „útulkáčka“ měla. 
„Před pár lety jsme se přestěhovali z Brna 
na  vesnici a  přivezli s  sebou z  bytu roz-
mazleného jorkšíra – Pana Šišku. Pak 
jsem jednou viděla fotku takové strašně 
smutné fenky v útulku a navrhla manže-
lovi, že bychom mohli mít psy dva, ale on 
nechtěl. Zanedlouho však Pan Šiška ode-
šel „za duhový most“ a manžel se uvolil, 
že si můžu přivézt tu smutnou fenku – 
Borynku. Jeli jsme pro ni až do Chlumce 
nad Cidlinou, bylo to začátkem prosince 

a byla ten den příšerná vánice, ale stálo 
to za  to,“ vylíčila Martina Dušátková, 
jak její rodina přišla před dvěma lety 
k prvnímu útulkovému pejskovi.
I  když Borynce, která pocházela 
z  otřesných podmínek, byla hladová 
a  asi i  bitá, zajistili teplý pelíšek, vykr-
mili ji, chodili s  ní ven a  hráli si s  ní, 
připadala jim pořád smutná. Byla z dří-
vějška zvyklá žít ve  společnosti mnoha 
psů a  tak si řekli, že by třeba dva psy 
taky zvládli a začali se ohlížet po parťá-
kovi pro ni. Borečka objevili díky Jaro-
slavu Vaňkovi, dobrovolnému venčiteli 
ústeckého útulku, a jeho příběhům, které 
o opuštěných psech píše na svůj faceboo-
kový profil. Osobně ho tehdy neznali, 
ale jeho fotky jsou na Facebooku sdíle-
ny v  různých skupinách a  tak se jedna 

dostala až k nim. Boreček je, stejně jako 
předtím Borynka, prostě chytil za srdce. 
„Když jsme v  březnu přijeli do  ústecké-
ho útulku, vzal nás pan Vaněk, který je 
pro mě opravdový Psí Anděl, s Borečkem 
na  procházku. Boreček nás hned přijal 
a ochotně se s námi vydal na cestu domů. 
Doma se s  Borynkou jen tak vlažně 
pozdravili, on šel na obhlídku domu, pak 
prohlásil, že to teda bere a od té chvíle se 
choval, jako by tu žil odjakživa,“ smála 
se jeho nová panička. A doplnila, že teď 
jsou Borynka s Borečkem jako dva sou-
rozenci, starší sestra a  mladší bratr (je 
jim asi tak 7 a 6 let).
I  když Boreček v  útulku hlady nestrá-
dal, naopak, bylo zřejmé, že mu hodně 
chyběla lidská rodina a domov. Kontakt 
s novými páníčky si užívá doteď, pořád 
ho mají za patami, i když už je u nich tři 
čtvrtě roku. No a Borynka už je také ve-
selejší a zvládnout dva takovéhle psy prý 
není o moc těžší než jednoho.
„Nemůžu říct žádný konkrétní důvod, 
proč jsme si vzali zrovna tyhle dva a proč 
jsme pro oba jeli kus cesty. Prostě nás 
oslovili a  taky jsme si říkali, že jména 
Borynka a  Boreček k  sobě pěkně pasují. 
V  žádném případě nelitujeme, jsou to 
naše zlatíčka, přinášejí nám spoustu ra-
dosti. Děti už jsou dospělé a tihle lumpíci 
jsou tak trochu náhrada za ně,“ uzavřela 
příběhy svých „útulkáčků“ Martina Du-
šátková. A poznamenala, že člověk také 
ještě může mít dobrý pocit, že změnil 
dva psí životy k lepšímu. Jen ji mrzí, že 
v útulcích je pořád psů moc a někteří se, 
bohužel, nového domova ani nedočkají. 

 stránku připravila Jitka Hadašová
 foto: archiv Jaroslava Vaňka  

a Martiny Dušátkové

Je to už deset let, co rodinu Lazarovu 
z Ústí nad Labem upoutala v interne-

tové nabídce pejsků z útulku v Řepnicích 
foxteriérka Dášenka. Jeli se na ni podí-
vat, a protože se jim moc líbila, vzali si 
ji domů. „Asi neměla jednoduchý osud, 
našli jí se zaříznutým drátem v krku, zřej-
mě byla někde delší dobu uvázaná,“ 
vzpomněla Miroslava Lazarová. Není 
proto divu, že fenka byla zpočátku nedů-
věřivá, občas i někoho varovně štípla, ale 
opravdu prý nekousla nikdy. Jak šel čas, 
její důvěra k novým páníčkům rostla. 
V  současnosti je Kony, jak ji Lazarovi 
pojmenovali, asi 11 až 12 let, přesně to 
nikdo neví. Od minulého roku po úrazu 
kyčle bohužel hodně špatně chodí. Po-

řídili ji proto vozíček. „Velmi rychle si 
na něj zvykla a je o hodně spokojenější, 
když se může sama pohybovat po zahra-
dě,“ je spokojená i její panička. Říká, že 
život bez psů si vůbec nedovede před-
stavit, i když někdy není nejlehčí, oni se 
vždy za  péči odvděčí svou náklonností 
a pozorností. 
Vedle Kony, která je nestarší, mají Laza-
rovi ještě další dva hafany, jedním z nich 
je i  štěňátko od  Kony. „Myslím, že vzít 
si psa z útulku je pěkné, je ovšem velmi 
důležité poradit se na místě s ošetřova-
teli, kteří zvířátka znají a  mají alespoň 
částečnou představu o jejich povaze. Pak 
je možné vybrat si psa, který se do vaší 
rodiny hodí,“ dodala Miroslava Lazarová.

S VOZÍČKEM se Kony může zase pro-
hánět se svými psími kamarády po za-
hradě. foto: archiv Miroslavy Lazarové

VIDÍTE ten rozdíl? Na malé fotografii je smutný Bo-
reček ještě v útulku, na velké rozesmátý už doma. 
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Útulek oslavil dvacetiny
Za dvacet let prošlo psím útulkem města Ústí nad Labem, dnes Centrem pro zví-
řata v  nouzi, kolem jedenácti tisíc psů, nepočítaně koček a  dalších zvířat včetně 
opeřenců.

„V posledních letech se zhruba polovi-
na psů vrací domů a polovina jde 

dále do adopce,“ uvedla vedoucí Centra 
Jaroslava Ježková. Oproti minulosti je 
poměr lepší, ještě před dvěma lety se jich 
vracela do svého domova asi jen třetina.
Jak šly roky, zlepšovalo se vybavení a tím 
i  podmínky pro psy. Zatímco dříve žili 
v klasických kotcích s jednoduchou bou-
dou, a to i v zimě, dnes mají v boudách 
výhřevné podložky, které nepřetržitě 
temperují na 20 stupňů Celsia. 

Kotců přibylo
V  nových kotcích jsou vyhřívané pod-
lahy a  i výhřevné misky, ve kterých ne-

zamrzá voda. Tady bydlí hlavně štěňata 
a psi, kteří neumějí používat boudu.
Významně se zvedla kapacita útulku 
a  komfort psů, původních 17 kotců se 
rozrostlo na dnešních 32. Plus další dva 
kotce nyní slouží pro psy, které přiveze 
městská policie, aby se nově příchozí 
hned nedostávali do karantény a nehro-
zila nákaza nemocí.

I miminka kun
A  jaká další zvířata našla v  Centru do-
časný azyl? „Několikrát jsme úspěšně 
vypustili dravce, které jsme dokrmili 
a  následně připravili na  život v  přírodě. 
Poměrně často tu máme poštovní holu-

Rocky
Pes, kříženec asi 50  cm vysoký. Má 
delší rovnou srst plavé barvy, černě 
prokvetlou. Věk asi 3 roky. Rocky je 
velmi temperamentní, hodí se k domku 
anebo i k některému psímu sportu. 

Ron
Pes, plemeno rottweiler. Je krátkosrstý, 
černý s pálenými znaky a má nekupí-
rovaný ocas. Věk asi 6 let. Ron je zvyklý 
žít na zahradě, ale své uplatnění by na-
šel i jako ostraha objektu. 

Britney
Fena, kříženec ridgebacka asi 65 cm vy-
soká. Je hladkosrstá a má rezavé zbar-
vení. Věk asi 2 roky. Britney je přítulná 
a  veselá fenka, ale nemá ráda ostatní 
psy. Hodí se k domku. 

by, kteří po  ošetření a  odpočinku odléta-
jí domů. Odchovali jsme malé králíčky, 
několik veverek, netopýra a také dvě kuny 
–  od  miminka, všichni byli úspěšně vy-
puštěni do  přírody. A  měli jsme rovněž 
kozu, kozla, husu, kachny,  divoké prase 
i srnu. I ti většinou odešli zpět do přírody 
či v případě koz a drůbeže k majiteli nebo 
do adopce,“ vzpomněla Jaroslava Ježková.

Jitka Hadašová 
 foto: Centrum pro zvířata v nouzi

Na Silvestra si hlídejte své mazlíčky bedlivě
Psi si na rozdíl od lidí příchod Nového roku obvykle moc neužívají. Hluk z petard 
je pro mnohé velmi stresující. 

Majitelé by je v tomto období vůbec 
neměli venku pouštět z vodítka – 

stačí jediná rána a  vyděšený pes může 
utéct. V  lepším případě se dostane 
do   útulku. Vedoucí ústeckého Cent-
ra pro zvířata v  nouzi Jaroslava Ježko-
vá potvrdila, že kolem Silvestra u nich 
každoročně skončí zhruba desítka psů. 

„Doporučuji vyvenčit psa naposledy ně-
kdy okolo sedmé, osmé večer, než začne 
silvestrovské veselí a  pak už ho nechat 
doma. Já se přikláním k  nepoužívání 
sedativ, pes si sám zaleze, třeba do kou-
pelny, a  tam přečká stresové okamžiky. 
Po  sedativech bývají zvířata omámena 
v  některých případech i  několik dní,“ 

řekla. Jestliže váš pes žije na  zahradě 
v  kotci, tak ho na  Silvestra určitě vez-
měte k sobě domů. 
Pokud se vám ale přes všechna pre-
ventivní opatření váš mazlík přece jen 
ztratí a  vy ho nemůžete najít, zeptejte 
se v  útulku, jestli tam není. Ale pozor, 
nemeškejte, na  Nový rok má útulek 
zkrácenou otvírací dobu, jen od  9:00 
do 14:00 hodin. 

 Jitka Hadašová

Chceme domů – vezmete si nás?

Nevybrali jste si? Další psy, ale i kočky si můžete prohlédnout na www.utulek-ul.cz
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Určete priority města

Zakroužkujte 2 náměty, které považu-
jete za  nejaktuálnější, a  které by podle 
Vašeho názoru vyžadovaly přednost-
ní řešení. TERMÍN ODEVZDÁNÍ JE 
DO 18. 1. 2016.

  Rozšíření městských klubů pro seniory

 Chybějící autobusové nádraží

  Chybějící bezpečný průjezd centrem 
města pro cyklisty

  Zlepšení gramotnosti studentů o fun-
gování města (workshopy a přednášky 
na  školách, soutěže na  zviditelnění 
města, modernější web, účast na zase-
dání Zastupitelstva města apod.)

  Nerozšiřování záboru volné krajiny 
pro novou zástavbu, která ukrajuje 
z přírody

  Změna obecně závazné vyhlášky pro 
odvoz komunálního odpadu, týkající 
se občanů žijících v zahraničí

 Popelnice na bioodpad i pro byty

Níže jsou témata, která vyplynula z veřejné diskuze v rámci „Fóra Zdravého města“, 
která se konala dne 11. 11. 2015. Cílem této ankety je dát občanům města prostor, 
aby se vyjádřili k tomu, co by v našem městě chtěli změnit.

  Propojení jezera Milada s Předlicemi 
(oživení odkazu J. Foglara a  vybu-
dování turistické infrastruktury)

  Využití Mariánské skály pro sport 
a rekreaci (stezky, camp apod.)

  Podpora místních malých a středních 
podnikatelů

  Zřízení služebny městské policie 
v Předlicích

  Nesmyslnost nových zastávek MHD 
(řidiči zastavují daleko od  zastávek, 
význam nových zastávek je pryč)

  Zřízení sociálních bytů pro zdravotně 
postižené

  Využití brownfieldů (přilákat velkého 
solidního zaměstnavatele)

  Motivování majitelů nepoužívaných 
nemovitostí k jejich rozvoji

  Nenavazování spojů MHD na vlaková 
spojení

Dotazník je uveřejněn na  adresách 
www.usti-nad-labem.cz, www.strekov.cz, 
www.nestemice.eu, www.mesto-ul.cz 
a  www.severni-terasa.cz nebo k  dispo-
zici v Informačním středisku města Ústí 
n. L., Mírové nám. 1/1; na vrátnici Ma-
gistrátu města Ústí n. L., Velká Hradeb-
ní 8; v Městských novinách k vystřižení 
(prosinec 2015/leden 2016).

Dotazník můžete odevzdat do  schránek 
označených „ANKETA – Fórum Zdravé-
ho města“, které jsou umístěné v  Infor-
mačním středisku města Ústí nad Labem, 
Mírové nám. 1/1 nebo na vrátnici Magis-
trátu města Ústí nad Labem, Velká Hra-
dební 8; nebo zaslat naskenované e-mailem 
na adresu hana.slawischova@mag-ul.cz.

Anketa je realizována v  rámci Projektu 
Zdravé město a  MA21 a  je anonymní. 
Výsledky budou k dispozici na webových 
stránkách www.usti-nad-labem.cz, www.
strekov.cz, www.nestemice.eu, www.
mesto-ul.cz a www.severni-terasa.cz. 

Děkujeme za  Váš čas a  zájem o  bu-
doucnost našeho města. 


