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Vážení spoluobčané,

musím se s vámi podělit o potěšující zprávu, kterou jsme 

obdrželi. Generální finanční ředitelství vyhovělo žádostem 

Ústí nad Labem a městu prominulo část sankcí i část pená-

le, týkajících se projektu IPRM Mojžíř. Přihlédlo přitom 

k tomu, že cíl byl splněn a rekonstruované i rozšířené ko-

munikace, chodníky, parkoviště, veřejné osvětlení a kame-

rový systém slouží obyvatelům. Poskytnutá dotace tedy byla 

využita účelně. Generální finanční ředitelství konstatovalo, 

že město Ústí nad Labem v zadávacím řízení nesprávně na-

stavilo technický kvalifikační předpoklad, ale nebylo přitom 

vedeno snahou diskriminovat potencionální dodavatele 

(všichni zájemci požadovaný předpoklad splnili). Z původně 

stanoveného odvodu 59 milionů Kč tak město uhradí jen de-

setinu, čili necelých 6 milionů korun. Penále bylo sníženo 

z 58 milionů Kč na necelý 1 milion korun. Pro Ústí nad 

Labem je to úleva. Ne ještě definitivní, ale chci věřit, že se 

nám – vysvětlováním a jednáním – podaří odvrátit, anebo 

alespoň snížit i další hrozící, v minulosti navržené sankce.

 

primátorka  

 

Ústí nad Labem

MĚSTSKÉ NOVINY
Užijte si jaro
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Z VAŠÍ POŠTY

Basketbalisté ZŠ Pod 
Vodojemem sbírají úspěchy

Chlapci Základní školy Pod Vodojemem se probojovali 
do krajského finále o pohár ministryně školství v bas-
ketbalu v  kategorii  starších  žáků. V  loňském  roce  se 

naše  škola umístila  v  kategorii mladších  žáků na  2. místě, 
a tak letošním cílem byl stupínek nejvyšší. 
Do Ústí nad Labem se sjelo celkem pět škol z celého kraje. 
V  žádném ze  zápasů nesměli  tedy  chlapci  zaváhat. Cíl  byl 
jasný –  vybojovat  si  postup na  republikové finále. Chlapci 
podali vynikající výkony, vždy věděli, jak soupeře překvapit. 
O  umístění  rozhodl  až  poslední  zápas  proti  Litoměřicím 
(loňský vítěz), který byl do poslední chvíle velmi vyrovnaný, 
ale nakonec  jsme  soupeřům utekli  a  konečným výsledkem 

Milí čtenáři, 
Městské noviny Ústí nad Labem v letošním roce vycházejí jednou za dva měsíce. Mají čtyřiadvacet stránek a my se těšíme,  
že některé z nich zaplní i vaše příspěvky, články a fotografie. Rádi zodpovíme i vaše otázky. 
Vše posílejte na e-mail mestskenoviny@mag-ul.cz. Anebo na adresu redakce, která je uvedena v tiráži na poslední stránce. 
Děkujeme!

Andělé v psím kožíšku léčí 
v Demosthenu 

Chance  je  velká  blonďatá  psí  terapeutka.  Queeny  je  malá  strakatá 
psí dáma, kterou děti mohou vzít na klín. Tyto čtyřnohé „andělky“ 
v rámci canisterapie pomáhají v Demosthenu dětem se zdravotním 

postižením. Velký obdiv patří všem, kteří se  této metodě  léčby,  jež pod-
poruje  psychomotorický  vývoj  dětí,  v  dětském  centru  komplexní  péče 
na Severní Terase věnují. Především Bc. Pavle Fialové, která o obě fenky 
pečuje, cvičí je, krmí, ošetřuje a na canisterapii připravuje.

Text a foto: Pavla Kopáčová

Lekce úspěšných karatistů

Na dvanáct ústeckých závodníků SKR SPORT UNIONU 
se zúčastnilo semináře pro disciplínu kumite. Semi-
nář  vedl  mezinárodně  uznávaný  metodik  této  dis-

ciplíny Antonio Oliva Seba. „Antonio je ve svých přednáškách 
velmi náročný. Bylo nám ctí podívat se na vlastní chyby pod ta-
kovým drobnohledem, jaký pan Seba má“, konstatoval trenér 
ústeckého kumite Nechyba.

Text a foto: Josef Rajchert

Ústí nad Labem hostilo lezecké 
závody dětí

Na začátku dubna proběhly na lezecké stěně HUDY v Ústí nad Labem 
již  druhé  závody,  které  zaštítily  ROCK  EMPIRE  a  HUDY  sport. 
O medaile se utkalo 77 malých závodníků ve věku od 6 do 15 let 

z různých koutů republiky. Děkujeme všem zúčastněným za skvělou at-
mosféru, která celou závodní sobotu provázela, i za hladký průběh závo-
dů. Na podzim se na vás budeme těšit na dalších lezeckých závodech.

Text a foto: Petr Brož

29:23 jsme vybojovali vítězství. Tým vybojoval první místo 
a postup do republikového finále.

Text a foto: Mgr. Kamila Turková, Ing. Lucie Gerychová, 
ZŠ Pod Vodojemem

KRÁSNÉ psí poslání 
je canisterapie.

ODBORNÍK ze Španělska rozebíral 
styl závodníků a jejich taktiku.

LEZECKÁ SEZÓNA začala, ústeckým 
talentům přejeme mnoho úspěchů.

JSME VE FINÁLE – úspěšný tým basketbalistů 
ZŠ Pod Vodojemem se představuje.
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Cyklopoint v prostoru za hlavním 
nádražím  Českých  drah  je 
otevřen denně od 8 do 20 hodin. 

Město v něm umístilo i pobočku Infor-
mačního  střediska  Ústí  nad  Labem, 
takže své služby nabízí jak cykloturis-
tům, tak i turistům bez kol. 

Dobrý nápaD

Ostatně i oni si mohou bicykl vypůjčit 
– České dráhy totiž na začátku dubna 
otevřely na hlavním ústeckém nádraží 
půjčovnu  kol.  Pro  zájemce  jsou  zde 

DOBRÉ ZPRÁVY

Otevřel se 
cyklopoint, 
„zanádraží“ 
ožívá
PřiPojení k  inteRnetu, sPRchu, 
Dofouknutí DuŠí, nářADí nA 
běžnou oPRAVu, ÚschoVnu koL 
A  užitečné infoRMAce nAbíZí tuRistůM 
cykLoPoint.

k  dispozici  dvě  elektrokola  a  osm  kol 
zn. Author v dámské i pánské verzi. 
Slavnostní  otevření  cyklopointu 
3. dubna potvrdilo, že nápad na využití 
„zanádražních“  kójí  pro  zřízení  cyk-
listické oázy byl dobrým tahem – pro-
hlédnout si  ji dorazila  řada ústeckých 
vyznavačů  cyklistiky.  Nabízené  služ-
by  určitě  přivítají  i  ti  přespolní,  kteří 
od  jara  do  podzimu  vyrážejí  polykat 
kilometry Labské stezky. A sympatická 
zpráva přišla i ze zahraničí. Česká část 
Labské stezky je stále oblíbenější u na-
šich německých sousedů. Když tamější 

cykloturisté  letos v  rámci berlínského 
veletrhu  cestovního  ruchu  hodnoti-
li  87  cyklistických  stezek,  tak  tu naši, 
lemující řeku Labe, zařadili hodně vy-
soko – totiž na sedmé místo!

zavoní Tu káva

Prostory „zanádraží“ ale neoživí zdale-
ka jen oni. Detašované pracoviště zde 
otvírá Městská policie Ústí nad Labem. 
Jak jejich docházka na tuto úřadovnu, 
tak  vybavení  přenosnými  kamerami 
přispějí  ke  klidu  a  větší  bezpečnosti 

v centru krajské metropole. 
Kdo  zaplní  „zanádraží“  dále? 
V  květnu  by  zde  měla  přivítat 
první  hosty  kavárna.  O  pro-
nájem  projevili  zájem  rovněž 
provozovatelé  fastfoodového 
občerstvení  spojeného  s  vý-
dejnou anebo prodejní galerie. 
Nakonec  přišla  dobrá  zpráva 
z  Úřadu  ROP  Severozápad:  fi-
nanční  sankce  městu  Ústí  nad 
Labem  uděleny  nebyly.  Ty  hro-
zily,  pokud  by  se  kóje  –  jako 
součást  projektu,  financované-
ho  z  evropských  peněz –  obsa-
dit  nepodařilo.  Nejméně  čtyři 
kóje teď v „zanádraží“ musí ve-
řejnosti nabízet služby do červ-
na 2019. 

Jitka Stuchlíková
Foto: Michal Štěpánek

POKŘTILI KOLO, otevřeli cyklopoint – náměstek jiří Madar, primátorka 
Věra nechybová, náměstek Pavel Dufek, ředitelka Úřadu RoP severo-
západ jana havlicová, ředitel Městských služeb Miroslav harciník (zleva).

TURISTŮM s koly i bez nich nabízí od 3. dubna 
služby cyklopoint každý den od 8 do 20 hodin.
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SLEDUJEME

Co zažijete a co si dáte v létě na Miladě?

Soutěžíte?
•  Přírodovědná procházka kolem 

jezera Milada byla součástí tra-
diční akce Zahájení turistické se-
zóny, s níž je spojena soutěž.

•  Do  slosování o  ceny budou za-
řazeni účastníci, kteří do 20. květ-
na 2016 přinesou do informační-
ho střediska města Ústí nad 
Labem (Mírové nám. 1/1, Palác 
Zdar) platnou vstupenku nebo 
jiný doklad z 3 navštívených akcí 
a vyplní jednoduchý formulář.

•  Další akcí Zahájení turistické 
sezóny je například v  nedě-
li 1.   května Prvomájový vý-
stup na  kozí vrch. Podrobnosti 
o  programu i  soutěži naleznete 
na  http://www.usti-nad-labem.
cz/cz/turistum/zahajeni-turis-
ticke-sezony-2016.html

Po břeZích jeZeRA by RáD jeZDiL ZMRZLinář, Ve stáncích by MohLy ZAVonět hoVěZí hAMbuRgeRy V DoMá-
cích houskách, hLADinu by MěLy čeřit kAjAky i kiteboARDingy.

Výzva  na  poskytování  služeb 
byla  vyhlášena.  Co  se  občer-
stvení  týče,  ozvalo  se  šest  zá-

jemců.  Půjčovat  lehátka  i  slunečníky, 
vybudovat  na  Miladě  potápěčskou 
základnu, provozovat projížďky na ki-
teboardingu,  prodávat  nafukovací 
hračky  do  vody  a  plážové  oblečení  či 
organizovat  sportovní  kurzy by  chtěli 
čtyři uchazeči. Zástupci Dobrovolného 
svazku obcí  Jezero Milada a Palivové-
ho  kombinátu  absolvovali  se  všemi 
osobní  pohovory  a  v  těchto  dnech  se 
připravují smlouvy s jasně stanovený-
mi  podmínkami.  V  květnu  by  mělo 
být  o  rozsahu  služeb,  nabízených ná-
vštěvníkům  jezera  Milada  v  letošní 
sezóně,  definitivně  jasno.  Konkrétní 
informace budou k dispozici jak na fa-
cebookové  stránce  Jezera  Milada,  tak 
na  facebookovém profilu statutárního 
města Ústí nad Labem.

voDa je Dobrá

První akce pro veřejnost se na Miladě 
konala  u  příležitosti  Mezinárodního 
dne  vody.  Přírodovědnou  procházku, 
deset  kilometrů  dlouhý  vycházkový 
okruh kolem jezera, si nenechalo ujít 
na  šest  desítek  lidí –  a  to  jak  rodiny 
s  malými  dětmi,  tak  zdatní  senio-
ři.  Cestou  potkali  ropuchu  obecnou, 
ropuchu  zelenou,  skokana  hnědého, 
slepýše,  lísky  a  roháče,  labutě  i  po-

tápku  malou.  Od  zasvěcených  prů-
vodců  se  dozvěděli,  že  v  Trmicích 
se  zabydlel  sokol  stěhovavý  a  že 
na  jezeře  Milada  byl  dokonce  pozo-
rován  pár  orla  mořského  s  mládě-
tem.  Stranou  pozornosti  nezůstala 
sama voda, tedy její kvalita. Vyznava-
čům  plavání  a  vodních  radovánek  se 
dostalo  ujištění,  že  kontrolu  prová-
dí  povodí  Ohře,  navíc  v  letní  sezóně 
bude  Krajské  hygienické  stanici  po-
skytovat pravidelná měření Zdravotní 
ústav  Ústí  nad  Labem.  Ostatně  vodu 

v jezeře Milada pravidelně testují otu-
žilci.  Scházejí  se  ve  středu  a  v  nedě-
li  v  17  hodin  u  hráze  pod  Trmicemi 
a vzkazují: zveme i vás!

Jitka Stuchlíková 
(ve spolupráci s Ing. Martou Šaškovou, 

tajemnicí Dobrovolného svazku obcí 
Jezero Milada)

Foto: Marta Šašková

ZMRZLINU by v létě mělo na Miladě 
opět rozvážet elektrokolo.

PROCHÁZKA přírodovědná zahájila letošní 
návštěvnickou sezónu na jezeře Milada.
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oáZu kVětin, keřů, Růží s LAVičkAMi A PeRgoLou PoRostLou ZeLení chystá centRáLní Městský obVoD 
V uLici W. chuRchiLLA. noVá buDe i ZeLeň PřeD hLAVní PoŠtou. 

Vzhledem ke  skutečnosti,  že  v blízkosti  obřadní  síně 
nejsou  důstojné  a  přijatelné  prostory  pro  venkovní 
fotografování  svatebčanů,  vznikne  na  místě  pů-

vodního,  nevýrazného  kousku  zeleně,  oáza  květin,  keřů, 
růží  s  lavičkami  a  pergolou  porostlou  zelení.  Práce  budou 
zahájeny v jarním období letošního roku a do podzimu bu-
dou dokončeny. Právě probíhá rekonstrukce záhonu zeleně 
v Masarykově ulici před hlavní poštou. V období vegetační-
ho  klidu  byly  odstraněny  přestárlé  a  problémové  jalovce. 
U těchto dřevin, vzhledem k jejich vlastnostem, nebyl možný 
úpravný řez. V jarním období bude plocha nově osázena stá-
le zelenými listnatými a jehličnatými dřevinami.

Veřejně prospěšní pracoVníci

V březnu proběhl velký úklid Průmyslové zóny. V této oblasti 
je problémem polétavý a drobný komunální odpad, jehož pů-
vodcem jsou z větší části řidiči parkujících kamionů a rovněž se 
v této oblasti nachází často zbytky rozebraných motorových vo-
zidel, které nelze vykoupit (plasty, guma, apod.). Úklid provedli 
zaměstnanci obvodu, tedy veřejně prospěšní pracovníci.
Marxova ulice – na podzim roku 2015 byla vyčištěna větší 
část  bývalé  zahrádkářské  kolonie.  Na  práci  se  podílely 
společnosti  (vítězové  poptávkového  řízení)  AVE  Ústí  n.  L. 
(odstranění  komunálního  odpadu,  tedy  skládek),  DORA 
Services s. r. o. (odstranění zbytků staveb a úprava zeleně). 
Na pracích se podílel i Městský obvod Ústí n. L. – město svý-
mi  veřejně  prospěšnými  pracovníky,  kteří  byli  nápomocni 
výše uvedeným firmám a ve finále provedli kácení stromů, 
které byly ke kácení určeny. Celkové náklady na proběhlou 
akci byly cca 730 tisíc korun. 

chodníky a laVičky

Pracovníci  obvodu  dále,  již  v  roce  2016,  pokračovali  sami 
v úklidu, v odstranění skládek a úpravě zeleně v přední části 
ulice Marxova. Školní náměstí – v roce 2015 proběhla oprava 
hlavních chodníků v parčíku před školou o celkových nákladech 
cca 92 tisíc korun. Na období letošního jara je plánována oprava 
laviček,  respektive  doplnění  dřevěných  částí.  Původní  části, 
přestože byly vyrobeny za spolupráce organizace Člověk v tísni,  
o.  p.  s.,  a  místních  dětí,  nevydržely  na  svém  místě  tak  jako 
každou  zimu. Rovněž bude  v  jarním období  dokončena  akce 
chodníky, kde budou odstraněny přebytečné obrubníky.

Ing. Kamil Hýbner 
starosta MO Ústí nad Labem – město

Foto: archiv

Po úspěšném nultém ročníku Ústeckého schodu, připravujeme pro Vás 1. ročník závodu, který se bude konat v neděli 22. 5. 2016. 
startovné bude opět zdarma. Zde se již můžete registrovat: http://entry.timechip.cz/

Dárek pro novomanžele? Svatební parčík!

Pozvánka na setkání s občany
•  Představitelé Městského obvodu Ústí nad Labem – město 

zvou na setkání obyvatele klíše.

•  setkání se uskuteční v úterý 26. dubna 2016 od 16 hodin 
v aule fZŠ české mládeže číslo 230/2.

•  cílem našich debat je přizvat občany ke spoluúčasti při 
řešení problémů tohoto města. 

•  chceme zlepšit spolupráci s  občany a  rozšířit možnosti 
vzájemného informování. 

•  očekáváme vaše náměty, rady či pomoc.

Poběžíte s námi?

MO ÚSTÍ NAD LABEM MĚSTO   
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MO SEVERNÍ TERASA

Situace  se  současnými  parkova-
cími  možnostmi,  kdy  jsou  pře-
plněny  celé  ulice,  je  neúnosná 

a  z  hlediska  bezpečnosti  na  hranici. 
Na  nedostatek  parkovacích  míst  si 
stěžují  občané  nejvíce.  Proto  dokon-
čujeme projekt na rozšíření parkoviště 
v  ulici  Ježkova  a  chystají  se  projek-
ty  na  rozšíření  parkoviště  v  ulicích 
Poláčkova a Brandtova, což Doběticím 
výrazně  pomůže.  Rádi  bychom  také 
zvětšili  prostor  pro  šikmá  stání  aut 
v ulici Herecká a do budoucna se za-
měřili i na další místa.

pro děti nejen   
lanoVé centrum

Jsme  rádi,  že  se  v  našem  městském 
obvodě postupně podařilo vybudovat 
osm  dětských  hřišť  a  koutků.  V  let-
ních měsících dojde ke kompletní re-
konstrukci hřiště V Klidu,  které patří 
mezi  nejstarší.  Staré  nevyhovující 
herní  prvky  nahradí  nové,  úpravou 
projdou  také pískoviště,  lavičky  i  ze-
leň. V Centrálním parku jsme rozšířili 
plochu  dětského  hřiště  o  část,  v  níž 
letos  vytvoříme  mezi  stromy  nové 

lanové centrum, které bude pro malé 
návštěvníky  parku  velkou  atrakcí. 
V  příštím  roce  plánujeme  vybudovat 
zcela  nové  oplocené  hřiště  ve  Šrám-
kově  ulici  v  Doběticích.  Na  Stříbrní-
kách  jsme  vloni  vytvořili  pro  starší 
děti  a  mladistvé  workoutové  hřiště 
s  několika  prvky,  letos  k  nim  přidá-
me  další  dva.  Postupně  bychom  rádi 
do dvou let vytvořili kvalitní workout.

pro bezpečnější chůzi 
i  jízdu

Pokračovat  budeme  v  opravách 
chodníků a schodišť, jejich stav máme 
zmapovaný  a  víme,  že  obyvatelé 
po investicích do těchto oprav volají. 
Dokončíme druhou část rekonstrukce 
chodníku  Stříbrnická,  proběhne  re-
konstrukce  chodníku  v  ulici Maková, 
opraví  se  spojovací  chodník  v  ulici 
Poláčkova.  Připravuje  se  pokládka 
nového  povrchu  v  ulici  Jizerská 
a  v  druhé  části  ulice  Kmochova.  Ne-
zbytnou  rekonstrukcí  bude  muset 
projít chodník v ulici Pod Parkem, ale 
pro  finanční  náročnost  je  tato  akce 
naplánována až na příští rok. 

Pod  přístřeškem  trolejbusové  za-
stávky  Elba  jsme  v  březnu  polo-
žili  novou  zámkovou  dlažbu.  Nutná 
bude  rekonstrukce  původních  beto-
nových  přístřešků  zastávek  Stavbařů 
a Mírová v obou směrech. Chceme na-
dále pokračovat v nátěrech, drobných 
opravách,  postupném  odstraňování 
nefunkčních  kovových  sušáků  a  vě-
novat  se  běžné  údržbě.  S  magistrá-
tem  města  Ústí  n/L  vyjednáváme 
velkoplošné  opravy  silnic,  které  jsou 
v majetku města. O nich vás budeme 
informovat v příštím čísle Městských 
novin.

terasa V péči   
zahradníků

Velkou  pozornost  věnujeme  zeleni 
a  její  údržbě.  Během dubna  a  května 
osadíme  trvalkami,  dřevinami  nebo 
bylinami prvních deset ploch po zru-
šených pískovištích. S pěti z nich nám 
pomohou studenti Zahradnické školy 
v  Děčíně  –  Libverdě,  se  kterou  jsme 
navázali  spolupráci.  Součástí  budou 
opravy  laviček. V  příštím  roce  k  nim 
můžeme  zasadit  solitérní  strom,  keř 
a  časem  tak  může  vzniknout  hezké 
odpočinkové místo.  Bude  jen  na  nás 
všech,  zda  si  budeme  schopni  vážit 
všeho,  co  dokážeme  vytvořit  a  zda 

nebudeme  lhostejní 
k  případnému  van-
dalismu.
Záleží  nám  na  tom, 
aby  obyvatelé  Se
ver ní  Terasy  byli 
spokojeni,  proto  bu-
deme  připravovat 
podklady pro projek-
ty  na  revitalizaci 
sídlišť  a  přemostění 
přes  Krušnohorskou 
silnici, které by v pří-
padě realizace mohly 
výrazně  zlepšit  kva-
litu  bydlení  v  naší 
městské části.

   Mgr. Renata 
Zrníková, 
starostka 

MO Severní 
Terasa, 

foto archiv

RADnice se ZAMěří nA  DobuDoVání PARkoViŠtě V  uLici stAVbAřů 
s ŠestADeVADesáti PARkoVAcíMi Místy A nA ZAhájení stAVby noVého 
PARkoViŠtě s DeVADesáti Místy Ve ŠRáMkoVě uLici V Doběticích. 

V NÁKRESU nové parkoviště v ulici stavbařů.

Na co se mohou obyvatelé těšit letos?



7

MO SEVERNÍ TERASA

Známe recept 
na dlouhověkost
Poradila nám ho paní Berta Haskeyová, 
která  oslavila  své  100.  narozeniny. 
Paní Berta pochází z Hradova u Štětí. 
Za  svůj  život  pamatuje  čtyři  režimy. 
Celý život tvrdě pracovala, prala  ještě 
na  valše,  pracovala u  sedláka na poli, 
v  domácnosti  i  jako  služebná. V  sou-
časné  době  žije  v Domově  pro  senio-
ry v Doběticích, kde se cítí spokojená. 
Vnoučata  a  pravnoučata  ji  pravidelně 
navštěvují. Ve svém úctyhodném věku 
je  zcela  soběstačná  a  čiší  z  ní  opti-
mismus,  energie  a  radost  ze  života. 
A  ten  zázračný  recept?  Tvrdě  fyzicky 
pracovat a jíst brambory a podmáslí – 
tomu prý vděčí za svůj krásný věk. 

Noví strážníci, nová 
dohledová služba
Obvodní  oddělení  Městské  policie 
Severní  Terasa  přivítalo  pět  nových 
strážníků. V současné době má okrsek 
Severní  Terasa  sedmnáct  zaměstnan-
ců, z nich je pět žen a dvanáct mužů.
V  loňském  roce  jsme  zaznamenali 
především  v  Centrálním  parku  nedo-
držování  veřejného  pořádku,  jako  je 
pití  alkoholu na  veřejnosti,  volný po-
hyb  větších  plemen  psů,  osoby  pod 
vlivem návykových látek atd. V letních 
měsících je v parku velká koncentrace 
dětí  a veřejnosti, v jeho blízkém okolí 
jsou dvě základní školy, mateřská ško-
la,  jesle,  gymnázium.    Proto  chceme 
být v letošním roce více připraveni po-
tírat tyto nešvary a zajistit bezpečnost, 
klid a pořádek. Ve spolupráci s Úřadem 
práce ČR  jednáme o zřízení   míst pro 
asistenty  prevence  kriminality,  kte-
ří  by mohli  vykonávat  dohled  na  do-
držování  veřejného  pořádku.  Protože 
jde o vytvoření nových pracovních pří-
ležitostí  v  rámci  veřejně  prospěšných 
prací,  mzdy  těchto  pracovníků  bude 
v  tomto  roce  krýt  úřad  práce.  Dvě 
dvojice  těchto  pracovníků  budete  ví-
dat  v  Centrálním  parku  i  na  dalších 
místech  našeho  městského  obvodu 
ve žluté reflexní vestě s nápisem DO-
HLEDOVÁ  SLUŽBA.  Jejich  hlavním 
posláním bude prevence,  zároveň bu-
dou  spolupracovat  s  Městskou  poli-
cií.   Pokud zabrání  třeba  jen  jednomu 

přestupku nebo trestnému činu, jejich 
zaměstnání má pro všechny smysl.

Podobné akce  
rádi podpoříme
Již 5. ročník charitativního Závodu ko-
čárků – Strolleringu se uskutečnil v ne-
děli 10. dubna na více než 50 místech 
po celé ČR. Centrální park na Severní 
Terase byl jedním z nich. 
Soutěžilo  se  ve  třech  kategoriích: 
maminky  s kočárkem,  tatínkové  s ko-
čárkem  a  celé  rodiny.  Podstatou  bylo 
ujít  sportovní  chůzí  sto  metrovou 
vzdálenost. Závod kočárků odstartoval 
radní  Lukáš  Konečný,  soutěžící  rodi-
če  i  sledující  diváci  dokázali  vytvořit 
skvělou atmosféru. 

YMCA, organizátor celé akce, připravi-
la zábavu i pro dítka, která již z kočár-
ků  vyrostla  –  soutěže,  zvířecí  farmu, 
jízdu  na  koních  i  ponících,  kreslení 
na obličej a spoustu dalších atrakcí. 
„Akce takto zaměřená pro rodiny s dět-
mi, sport, zábavu a společné trávení času 
v přírodě, navíc s charitativním záměrem 
je přesně to, co opravdu rádi na Severní 
Terase vždy znovu přivítáme a podpoří-
me,“  řekla  starostka Renata Zrníková, 
která  Strollering  spolu  s  ředitelkou 
YMCA Pavlínou Hruškovou zahájila.

Texty a fota: Pavla Kopáčová, 
Renata Zrníková

Akce pořádané MO – Severní Terasa v roce 2016
Pálení čarodějnic 30. 4. 2016
Děti baví děti (program pro MŠ) 18. 5. 2016
Porta 2016 2.–3. 6. a 5. 6. 2016 
Duhový běh – Rainbow Run 11. 6. 2016
Letní party pro mladé + lasershow u laguny 31. 7. 2016
Den severní terasy + módní přehlídka 4. 9. 2016
Rodinný den 25. 9. 2016
halloween 30. 10. 2016
Rozsvícení vánočního stromu 25.11. nebo 1. 12. 2016 

Velikonoční 
balíčky 
s  čokoládovými  dobrotami,  které  pro 
děti  z  Azylového  domu  Orlická  při-
pravil Globus, předala dětem starostka 
Renata Zrníková. Nechyběly pomlázky, 
koledy a šťastné úsměvy. Ze čtyřiadva-
ceti kluků a holčiček je nejmenší Pepí-
ček,  kterému  jsou  teprve  čtyři  týdny. 
Děkujeme  Globusu  a  vážíme  si  jeho 
přístupu. 
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MO NEŠTĚMICE  

ZA to ALe neŠtěMická RADnice neMůže. Loni MěLA stoVku Veřejně PRosPěŠných PRAcoVníků. Letos ZAtíM 
neMá Ani PoLoVinu.

Na opravy chodníků v Neštěmi-
cích  a  Krásném  Březně  získal 
městský  obvod  od  statutární-

ho města  Ústí  nad  Labem  4  900  000 
korun. Opravy ovšem plánuje  i  další. 
Na  generální  opravu  střechy  bytové-
ho domu v ulici v ulici Anežky České 
čp.  19  a  21 má  připraveno  dva  a  půl 
milionu  korun  a  právě  na  tuto  akci 
vypisuje  výběrové  řízení  na  dodava-
tele.  Z  vlastního  rozpočtu  neště-
mická radnice uhradí i zateplení části 
zdravotního střediska v ulici Hluboká 
(zde bude postupovat po etapách, po-
stupně chce zateplit objekt celý). A ze 
svého  chce  opravit  rovněž  několik 
dalších chodníků.

houštin ubylo

Na  údržbě  zeleně  se  v  neštěmickém 
obvodě podílejí – až do příštího roku, 
kdy  jim  končí  rámcové  smlouvy  – 
čtyři firmy. Pořádný kus práce ovšem 
při údržbě zeleně loni odvedli rovněž 
veřejně prospěšní pracovníci. Radnice 
jich měla k dispozici stovku. Díky tomu 
mohla například údržba keřů probíhat 
celoročně.  A  také  operativně.  Pokud 
občané  na  radnici  zavolali,  že  jim 
stromy  nebo  keře  začínají  zasahovat 
do oken, na firmy se čekat nemuselo. 
Radnice na příslušné místo vyslala své 
zaměstnance, tedy veřejně prospěšné 
pracovníky. K úbytku houštin přispěla 
i spolupráce s Městkou policií a Poli-

cií ČR. Pracovníci radnice se strážníky 
pravidelně objíždí městský obvod a ti 
jim radí, kde je třeba prořezy provést 
z  hlediska  lepší  bezpečnosti  občanů. 
Veřejně  prospěšní  pracovníci,  jimž 
radnice  ze  svých  prostředků  hra-
dí  stravenky,  pořizuje  jim  ochranné 
pomůcky,  techniku,  zaučuje  je  i  ško-
lí  v  bezpečnosti  práce,  ovšem  mají 
od úřadu práce smlouvy pouze na je-
den  rok.  Ty  většinou  končívají  právě 
na  jaře.  Neštěmická  radnice  mo-
mentálně stále  jedná s úřadem práce 
o navýšení počtu veřejně prospěšných 
pracovníků,  kteří  budou v  této měst-
ské  části  pracovat  v  letošním  roce. 
V  současné  době  jich má  k  dispozici 
pouze třicet. A doufá, že se jich podaří 
získat alespoň padesát. 

kluboVna se klube

Dotaci  na  zpracování  projektu  nové 
klubovny  pro  úspěšné  fotbalisty  TJ 
Mojžíř získal neštěmický obvod od sta-
tutárního  města  Ústí  nad  Labem  již 
loni.  Vizualizace  je  připravena,  ře-
šila  se  dokonce  již  i  barva  omítek. 
Sympatické  je,  že  autoři  při  přípravě 
projektu spolupracují s mojžířskou tě-
lovýchovnou  jednotou.  Což  je  šance, 
že  nové  zázemí  bude  potřebám  spor-
tovců skutečně vyhovovat. Projektová 
dokumentace  by  měla  být  kompletní 
letos v červenci. Výstavba klubovny je 
zařazena  do  investičního  zásobníku 
města  Ústí  nad  Labem,  o  samotném 
termínu  výstavby  se  ale  bude  teprve 
jednat.

Ve spolupráci s místostarostkou 
Ivanou Fišerovou  

připravila Jitka Stuchlíková 
Foto: archiv

Chodníky prokouknou, pomocníků ubyde

ÚPRAVA KEŘŮ – příklad z ulice Anežky české.

PŘEDSTAVUJEME ivanu fišerovou, 
místostarostku Mo neštěmice 

KLUBOVNA mojžířských fotbalistů by měla mít tuto podobu.
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Městský obVoD Ústí nAD LAbeM – neŠtěMice inicioVAL kontRoLu V bytoVéM DoMě Ve sVáDoVské uLici.

Na  obyvatele  domu  číslo  18  si 
stěžují  místní  starousedlíci. 
Skoro  čtyřicet  lidí  z  okolních 

domků  se na  radnici  obrátilo,  aby  jim 
pomohla. Denně řeší potíže s neukáz-
něnými  dětmi,  nepořádkem,  hlukem 
a poškozováním svého majetku ze stra-
ny  nepřizpůsobivých  obyvatel  domu. 
„Děti jsou bez dozoru od časných ranních 
hodin, potulují se po silnici, dělají ne-
pořádek. Ulice i chodníky jsou znečiště-
ny výkaly, úlomky skla, cihel a odpadky. 
Rodiče dětí nejeví absolutně žádný zájem, 
při sebemenší kritice vulgárně nadávají,“ 
popisují  starousedlíci  život  u  domu. 
Většina místních lidí má stále v pamě-
ti dlouhodobé napětí z druhé poloviny 
devadesátých let z Matiční ulice. Ta leží 
od  Svádovské  jen  pár metrů.    I  tehdy 
mnozí z nich čelili napadáním, urážkám 
a neustálému nepořádku v okolí. 

podané podněty

Místním  lidem  musím  dát  za  prav-
du.  Situace  ve  Svádovské ulici  je  ne-
udržitelná.  Lidé,  kteří  tady  žijí  desí-

tky  let,  mají  téměř  strach  vycházet 
z domů, aby je někdo nenapadl. Dům, 
ve kterém sociálně  slabí  žijí, má  sice 
na první pohled poměrně hezkou  fa-
sádu,  je  ale  v  otřesném  stavu. O  ne-
pořádku  na  chodbách,  ale  i  na  dvoře 
ani nemluvě. Nevíme ani přesně, kolik 
lidí  v  něm  žije,  jen  dětí  je  ale  kolem 
dvaceti.  Radnice  obratem  požádala 
o  častější  pochůzky Městskou  policii 
Ústí  nad  Labem,  do  Svádovské  ulice 
nasměruje  i svoji dohledovou službu. 
Víc  ale  sama nezmůže, nemá k  tomu 
pravomoc. Obrátila  se  proto  na  další 
úřady a instituce. Neštěmická radnice 
dala podnět hygienikům,  stavebnímu 
úřadu, odboru sociálně právní ochra-
ny  dětí  a  zapojíme  i  naše  sociální 
pracovníky.  Pokud  by  se  podmínky 
nezlepšily,  radnice  věří,  že  úřady  za-
sáhnou a nájemníci se zkrátka budou 
muset odstěhovat pryč.

pomůže Úřad práce

Klíčová  je  podle  ní  role  státu.  Stát 
prostřednictvím  úřadu  práce  vyplácí 

příspěvky  a  doplatky  na  bydlení.  Už 
ale nekontroluje, kam peníze směřují. 
Zda  je například 10 tisíc korun za byt 
v této lokalitě za takto otřesné bydlení 
standardní. V  tomto  směru  absolutně 
selhává.  Vedení  MO  Ústí  nad  Labem 
– Neštěmice bude chtít od úřadu prá-
ce, aby plnil to, co má. Tedy dodržoval 
cenové stropy a především kontroloval, 
kam peníze jdou.
Kontrola  v  bytovém  domě  ve  Svá-
dovské ulici nebude ojedinělá. Radnice 
postupně nejprve sama prověří všech-
ny  problémové  bytové  domy  ve  svém 
obvodu.  Pokud  objeví  problém,  na-
směruje  do  nich  i  další  úřady. Jedině 
tlak  na  majitele  domů,  ale  i  na  zmi-
ňovaný  úřad  práce  může  situaci  vý-
razně  zlepšit. Musíme  dát  najevo  ne-
zodpovědným  majitelům,  kteří  jen 
čerpají  desetitisícové  částky  od  státu, 
že  bydlení musí  odpovídat  základním 
standardům.

 Yveta Tomková, 
starostka  

MO Ústí nad Labem – Neštěmice
 Foto: archiv

Občané požádali radnici o pomoc

MO NEŠTĚMICE  

STAROSTKA yveta tomková požádala 
Městskou policii o častější pochůzky.
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MO STŘEKOV

Plány jsou, potvrdit je musí zastupitelstvo
střekoVská Městská část MoMentáLně neMá RADu. o  VŠeM nyní 
RoZhoDuje ZAstuPiteLstVo.

Scházet  se  bude  muset  daleko 
častěji  a  co  nejdříve  rozhodnout 
i  o  naplánovaných  investicích. 

Střekovský obvod na ně má vyčleněny 
tři miliony korun.

Starosta Ing. Miroslav Štráchal:
Finanční  prostředky  chceme  vložit 
do dopravní infrastruktury, a to na bez-
pečnostní  prvky,  jako  jsou  semafory, 
přechody,  radary.  Loni  jsme  zakoupili 
čtyři radary, letos bychom chtěli do vy-
tipovaných míst umístit další. V plánu 
máme  rovněž  obnovu  dětských  hřišť, 
rozšíření  kontejnerových  stání  či  vy-
budování  veřejného  osvětlení  (v  loň-
ském roce se v rámci těchto akcí proin-
vestovalo cca 600 tisíc Kč). Vedle toho 
počítáme s opravou chodníků a komu-
nikací, které jsou ve správě jak obvodu, 
tak i města. Loni jsme do těchto oprav 
vložili 1 300 000 Kč a částku v přibližné 
výši  bychom  chtěli,  v  případě  ob-
dobných úspor z dotace na údržbu ze-
leně v roce 2015, do těchto oprav vložit 
i letos. Zvažujeme rozšíření veřejného 
osvětlení,  a  to  na  základě  požadavků 
občanů ze Sebuzína a z Brné, od nichž 
nám přišly dvě petice. Loni jsme ušet-
řili tři miliony korun, které nyní zapo-
jujeme  do  investic. Vedle  toho máme 
od  vedení  města  Ústí  n/L  příslib,  že 
bychom v letošním roce 2016 měli ob-
držet pět milionů korun,  tedy stejnou 

částku  jako  městské  obvody  Severní 
Terasa  a  Neštěmice.  Dohromady  by 
poté do všech  investic a oprav mohlo 
jít  letos  až  osm milionů  korun.  Větší 
část  těchto  akcí  ovšem  proběhne  až 
ve druhé polovině letošního roku, pro-
tože  nejprve  je  nezbytné  vypsat  vý-
běrová  řízení  na  dodavatele.  Zda  pro 
plánované investice a opravy zvednou 
ruku  zastupitelé  MO  Střekov?  Podle 
mého názoru ano, neboť  tyto  investi-
ce  byly  součástí  schváleného  roz-
počtu a nad tím, kam peníze vložíme, 
panovala shoda. Ale jednotlivé projek-
ty se ještě budou projednávat, zejména 
pak  časová  posloupnost  jednotlivých 
akcí.

kultura pro střekoV,   
sVádoV i církVice

Místostarosta Viktor Malinkovič: 
Od  města  Ústí  n/L  jsme  dostali  také 
finanční  příspěvek  na  pořádání  kul-
turních akcí. Jde o sumu 300 000 korun. 
K financování kulturních akcí jsme při-
stoupili  nově:  vybereme  několik  kul-
turních  akcí,  které  bude  organizovat 
městský obvod Střekov. Při rozdělování 
zbylých  finančních  prostředků  chce-
me dát  co nejširší prostor občanským 
sdružením  a  spolkům.  O  financování 
ostatních  akcí  bude  rozhodovat  kul-
turní komise, kterou jsme zřídili. Mys-

líme si, že tako zvolený postup rozdě-
lování  veřejných  prostředků  je  nejen 
daleko otevřenější, ale i spravedlivější. 
Chceme  totiž  podpořit  kulturní  akce 
od Svádova až po Církvice.

budoucnost   
Vrbenského lázní 

Starosta Ing. Miroslav Štráchal:
Na  případný  odkup  a  zabezpečení 
zdevastovaného  objektu  Vrbenského 
lázní máme  od města Ústí  n/L  dotaci 
ve  výši  2,5 milionu  korun  již  od  loň-
ského  roku.  Letos  jsme  ale  vstoupili 
do  jednání  s  vedením města Ústí n/L, 
zda  by  se  nejen  odkupem,  ale  i  tím, 
co  s  objektem  pak,  nemělo  spíš  než 
městský  obvod  zabývat  samo  město 
Ústí  nad  Labem.  Pokud  by  se  objekt 
Vrbenského  lázní  nakonec  odkoupil 
a stal se majetkem města, bylo by pak 
možné ucházet se o případnou dotaci 
na  demolici  z  programu  Ministerstva 
pro místní rozvoj.

Místostarosta Viktor Malinkovič:
První  věc  je  zabezpečit  objekt,  aby 
neohrožoval  obyvatele,  i  na  to  jsou 
nezbytné  finance.  A  pokud  bychom 
se následně měli bavit o  rekonstrukci 
Vrbenského  lázní,  musíme  si  uvědo-
mit,  že  v  takovém  případě  už  nejde 
o  jednotky milionů,  ale  o  desítky mi-
lionů korun.

Jitka Stuchlíková, 
foto autorka

ZASTUPITELSTVO MO střekov tvoří pět nezařazených (dříve Ano), 
4 reprezentanti PRo!Ústí, po 2 zastupitelích mají oDs, čssD a ksčM.

Veřejné 
10. mimořádné 
jednání 
Zastupitelstva 
Mo střekov bylo 
svoláno na 26. dubna 
2016 od 16 hodin. 
Předmětem jednání 
zastupitelstva budou 
především běžné 
záležitosti občanů 
střekova, jmenování 
dvou nových 
vedoucích odborů 
úřadu Mo střekov 
a dále pak různé 
provozní záležitosti 
městského obvodu. 
jde tedy o záležitosti, 
které jinak náležejí 
do pravomoci Rady 
Mo střekov. 
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Kultura dostane zelenou

Střekovský obvod připravuje novou koncepci rozvoje a podpory kulturních 
aktivit občanů a spolků na svém území. V nejbližší době se mají sejít čers-
tvě jmenovaní členové kulturní komise ze všech  subjektů, zastoupených 

v obvodním  zastupitelstvu, a budou jednat o pravidlech pro podporování akcí 
v městském obvodě Střekov. Základním bodem bude určit 3–5 páteřních akcí, 
které by měly probíhat každoročně. 

Mezi tyto navrhované akce zajisté patří již tradiční „střekovský ples“, který 
v letošním roce již proběhl. Dalšími jasnými kandidáty jsou pak každoroční 
„otevírání řeky“ a nesmí chybět ani „střekovský advent“. Jednou z navr-
hovaných  akcí  bude  rovněž „střekovský  čarodějnický  slet“,  který  letošní 
rok proběhne v sobotu 30. dubna od 16 hodin na hřišti na Kamenném vrchu 
v Truhlářově ulici. 

Kulturní komise vyhodnotí historii akcí na území obvodu a připraví pravidla 
tak, aby v budoucnu každý subjekt mohl požádat o podporu v rámci jasně de-
klarovaných podmínek.

Mgr. Stanislav Dunaj

Těšíte se na Útulek – Fest? 
Hrad  Střekov  se 

probouzí k živo-
tu, tak jako kaž-

dý  rok.  Pravda,  loňská 
sezona  hradu  –  potaž-
mo  návštěvníkům  –  až 
tolik  nepřála.  Havarijní 
stav  skalního  masivu 
byl  natolik  závažný,  že 
si vyžádal nejen odklad 
otevření,  ale  navíc  mnohá  omezení.  Proto  musela  být  loňské-
ho roku spousta akcí, určených pro veřejnost, zrušena. Ale už je 
vše spraveno a  letos nebude nic bránit tomu, aby si návštěvníci 

užívali  jedinečný výhled do Labského údolí. Tak  jako 
předešlé  roky  je  pro  vás  připraven Útulek –  Fest,  ale 
i Střekovské hudební léto a další akce, o kterých infor-
mujeme jak na našich stránkách www.hradstrekov.cz, 
tak facebooku hradu. Zachovejte nám přízeň a na vidě-
nou na hradě.

Text a foto Pavel Kučaba,
kastelán Hradu Střekov

OPRAVA dolního nádvoří byla nezbytná

HRAD střekov vás zve k návštěvě
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Ve své učitelské praxi jsem se se-
tkal s případy, kdy jsme začleni-
li do třídy žáka, který v prvním 

případě byl doporučen do zvláštní ško-
ly;  ve  druhém  žáka  po  dětské  obrně 
s pohybovým hendikepem. 

zkušenosti učitele

Ten  první  žák  měl  dojíždět  do  vzdá-
lené  třídy zvláštní školy, což bylo bez 
doprovodu  nemyslitelné.  V  první  tří-
dě  tehdy  bylo  patnáct  dětí  a  velmi 
schopná  elementaristka. V  šesté  třídě 
přešel  do  zvláštní  školy,  tu  v  pohodě 

absolvoval a dokonce se vyučil. Takže 
inkluze  se  částečně  zdařila,  přestože 
chlapec  třídě  nestačil.  Druhý  případ 
byl u hocha, který měl problémy s po-
hybem,  byl  na  vozíčku.  Tady  stačilo 
souhlasit  a  připravit  třídu  na  to,  že 
budeme  mít  spolužáka,  který  měl  tu 
smůlu, že prodělal dětskou obrnu. Děti 
mu podle možností pomáhaly a přijaly 
ho mezi sebe. Nakonec tento hoch ab-
solvoval vysokou školu.

specifika našeho kraje

Takže jak je vidět – inkluze je možná. 

Inkluze ano, či ne?
PřeLožíMe-Li sLoVo inkLuZe, DostAneMe český PojeM ZAčLeňoVání. 
V  toMto PříPADě se jeDná o  ZAčLeňoVání Dětí, kteRé MAjí uRčité 
oMeZení (henDikeP).

Ale,  a  to  je  třeba  zdůraznit,  byli  to 
jednotlivci  ve  třídě  a  na  obou  ško-
lách panovala poněkud jiná atmosfé-
ra a kázeň, než je v některých třídách 
dnes.  Zastupitelstvo  Ústeckého  kraje 
se  k  problému  začleňování  postavi-
lo  jednoznačně.  V  podmínkách  na-
šeho  kraje  je  to  záměr,  který  je  ne-
realizovatelný  a  který  by  poškodil 
úroveň vzdělání. V  našem kraji máme 
vysokoškolsky  a  středoškolsky  vzdě-
lané  obyvatele,  kteří  mají  relativně 
vysoký životní standart a kteří se vě-
nují svým dětem. Děti jsou už v před-
školním  věku  vedené  ke  sportovní, 
kulturní,  jazykové  aktivitě.  Na  druhé 
straně máme v kraji obyvatele ve vy-
loučených  lokalitách  (podle  statistik 
v kraji až 38 000). Tady vyrůstají děti, 
které  nemají  téměř  žádný  přístup 
k  předškolnímu  vzdělávání;  neví, 
co  je  kniha;  neumí  držet  pastelku, 

Začleňování v praxi – příklad ZŠ Neštěmická

PRÁCE V KRUHU (komunitním) posiluje vztahy mezi žáky. 

na Základní škole neštěmická 
třídy, v nichž se pečuje o žáky 
se specifickými potřebami 
a zdravotním znevýhodněním, 
fungují. tato škola nabízí 
výuku s menším počtem žáků 
ve třídách i individuální výuku 
žáků prostřednictvím asistentů. 
fotografie ilustrují, na jakých 
principech je inkluze na této 
škole postavena.
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Text a foto: Mgr. Martin Vlček, zástupce ředitelky Základní školy Neštěmická

ASISTENTKY pedagoga, které pomáhají zprostředkovat učivo žákům, 
jsou nedílnou součástí společného vzdělávání. 

ZNALOSTÍ ZNAKOVÉ ŘEČI vybavená asistentka pedagoga spolu-
pracuje po celou dobu vyučování se žáky s vadou řeči.

NIŽŠÍ POČET žáků ve skupině je charakteristickým znakem inkluzivní-
ho vzdělávání ve škole. stejně tak používání moderních pomůcek.

EXKURZE do muzeí a galerií rovněž patří k  inkluzivnímu vzdělávání. 
Zde se uplatňují dovednosti a znalosti žáků v reálných situacích.

někdy  nemají  základní  hygienické 
návyky.  Jejich  vědomosti  neodpoví-
dají  věkové  normě.  Samozřejmě  to 
není  jejich  vina.  Žijí  v  nepodnětném 
prostředí, jejich rodiče často nepracu-
jí, jejich vzdělanostní úroveň je nízká, 
nemohou  tedy  dětem  předat  to,  co 
předávají rodiče, kteří výchovu svých 
dětí  staví  na  přední  místo  ve  svém 
životním stylu.

pět asistentů Ve třídě?

Část  takto  hendikepovaných  dětí  je 
po  návštěvě  pedagogickopsycholo-
gické  poradny  zařazována  do  Prak-
tických základních škol. Tam je snížen 
počet  žáků  ve  třídě,  působí  zde  spe-
cialisté –  pedagogové,  kteří  dokážou 
i přes volnější  tempo výuky tyto děti 
motivovat,  zaujmout a mnohdy  i po-
stupně  snížit  hendikep,  se  kterým 

na  školu  přišly.  Pokud  bychom  tento 
typ  škol  zrušili,  děti  s  hendikepem 
přeřadili  do  základních  škol,  došlo 
by  k  tomu,  že  podstatná  část  těchto 
dětí nebude stačit tempu výuky. Jejich 
reakce  bude  buď  rezignace,  nebo 
vzdor. Část dětí bude mít své asisten-
ty, ale představme si třídu s pěti i více 
asistenty.  Taková  je  totiž  prognóza 
pro  některé  části  našeho  kraje  nebo 
části našeho města. Problém nastává 
u talentovaných žáků. Učitel bude jen 
s mimořádným vypětím schopen plnit 
cíle  výchovy  a  vzdělávání.  Na  talen-
tované žáky, kteří jsou tahouny třídy, 
nezbude  čas.  Co  se  při  direktivním 
prosazování inkluze ve školství může 
stát: talentované děti, v daleko větším 
počtu,  přejdou  ze  základních  škol 
na  víceletá  gymnázia  nebo  do  sou-
kromých  základních  škol.  To  určitě 
nechceme. 

šance i pro školy 
 praktické

Pravda,  návrh  počítá  s  „povinnou  ná-
vštěvou  mateřské  školy  pro  všechny 
pětileté  předškoláky“,  (uvozovky  pro-
to, že ta povinnost je opravdu jen uvo-
zovková).  Tam  by  mohla  být  některá 
zanedbání  částečně  napravena.  Také 
dvouletá  lhůta  na  realizaci  záměru 
může ukázat klady, ale i slabiny. A před-
pokládám,  že  umožní  i  korekce,  které 
budou  respektovat  místní  podmínky. 
Každopádně  Praktické  základní  školy 
dávají některým dětem šanci na dobré 
vzdělání, bez stresu a relativně v klidu, 
a bylo by naprosto neuvážené tento typ 
škol  likvidovat. Mám za  to,  že  inkluze 
ve školství, v našem kraji, v navrhované 
podobě, není plně v zájmu dětí.

PaedDr. Petr Brázda, 
KSČM, zastupitel města Ústí nad Labem
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Unikátní loď z doby stavitelů 
pyramid zkoumá i ústecký vědec
ZAčátkeM břeZnA 2016 oDstARtoVALA DALŠí ARcheoLogická seZónA 
českého egyPtoLogického ÚstAVu V AbÚsíRu. VeDLe českých egyP-
toLogů se VýZkuMu ÚčAstní oDboRníci Z texAské uniVeRZity A tAké 
PRAcoVník Ústecké uniVeRZity VLADiMíR bRůnA. 

Pro  člena  katedry  informatiky 
a  geoinformatiky  Fakulty  život-
ního  prostředí  Univerzity  J.  E. 

Purkyně v Ústí nad Labem vladimíra 
brůnu jde již o šestnáctý rok působení 

v  této  významné  archeologické  expe-
dici. 
Tradicí  těchto  vědeckých  výprav  je, 
že  čeští  egyptologové  pravidelně  na-
cházejí unikátní nálezy. Nejinak tomu 

bylo  i  na  podzim  loňského  roku,  kdy 
byla  objevena  v  jižní  části  Abúsíru 
loď  z  doby  stavitelů  pyramid,  při-
bližně  4  500  let  stará.  Vědecký  tým 
nyní  dokončil  její  kompletní  odkryv 
a  nastává  fáze  detailního  zkoumání 
a dokumentace této výjimečné památ-
ky.  Prioritou Vladimíra  Brůny  z  UJEP 
je  dokumentace  odkryté  části  lodě 
pomocí 3D laserového skenování a fo-
togrammetrie.  Výsledný  trojrozměrný 
model  bude  sloužit  jak  ke  studiu  po-
hřebiště  Staré  říše,  tak  i  k  prezentaci 
tohoto unikátního nálezu. Po návratu 
expedice  vám  tento model  představí-
me  i  v  Městských  novinách  Ústí  nad 
Labem.

Více informací na: 
www.scienceworld.cz/clovek/cesti- 
egyptologove-objevili-v-abusiru- 
lod-z-doby-stavitelu-pyramid/

 Mgr. Jana Šiková, 
tisková mluvčí UJEP

Foto: © Archiv Českého egyptologického 
ústavu FF UK, Martin Frouz

Univerzita se dále otevírá veřejnosti
oD  DubnA MAjí ÚstečAné Možnost VybíRAt si PeníZe Z  bAnkoMAtu 
tAké V kAMPusu ujeP. 

Přímo  proti  vstupu  do  kampu-
su  z  Pasteurovy  ulice  byl  v  ne-
dávných  dnech  instalován 

bankomat České spořitelny. V Ústí nad 
Labem  tak  vzniklo  další  místo,  které 
přiblíží  Ústečanům  cestu  k  výběru  fi-
nanční hotovosti. 
Bankomat  České  spořitelny  byl 
do Kampusu UJEP umístěn na základě 
nedávno podepsané smlouvy o spolu-
práci mezi UJEP a Českou spořitelnou. 
„Podobné příklady zvyšování kvality 
služeb pro naše pracovníky a studenty 
jednoznačně oceňuji, neboť pomáha-
jí naplňovat moje představy, jaký by 
kampus měl být. Stejně tak jsem rád, 
že podobnými drobnostmi může být 
kampus prospěšný také veřejnosti,“ říká 

rektor  univerzity  doc.  Martin  Balej. 
Nový bankomat není  jediným místem 
Kampusu  UJEP,  jehož  služeb  může 
v  současné  době  využívat  veřejnost. 
Necelý  rok  je  již  v  provozu  „50bar“ 
(pajdabar) v atriu pedagogické fakulty 
v ulici České mládeže, který je otevřený 
pro stravování široké veřejnosti. A již 
od  roku  2013  nabízejí  svoje  služby 
Ústečanům Vědecká knihovna ujep 
a  také  univerzitní  knihkupectví, 
které  se  do  univerzitního  kampusu 
přestěhovalo  z  ulice  Brněnská.  V  ne-
poslední řadě sídlí v kampusu od roku 
2012 také literární kavárna. 

      Mgr. Jana Šiková, 
tisková mluvčí UJEP, foto: archiv UJEP

BANKOMAT naleznete i v areálu 
kampusu ústecké univerzity.

POHLED na výzkum v jižním Abúsíru, 
pod stanem je chráněna loď.
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„Návrat  k  tradicím“  je  hes-
lo,  kterým  chtějí  studenti 
upozornit  na  současnou 

situaci majálesů,  které  se mění  z his-
torické  studentské  tradice  na  byznys. 
Ústí nad Labem by tak mělo být jedním 
z mála  univerzitních měst,  ve  kterém 

se  pořádání  majálesu  vrátí  k  více  jak 
stoletým tradicím. 
Součástí  Studentského Majálesu bude 
proto  tradiční  slavnostní  průvod 
v  maskách,  který  povede  z  Mírového 
náměstí až do kampusu, či majálesová 
svatba,  která  páry  vybaví  speciálním 
oddacím  listem  platným  po  dobu  ko-
nání majálesu.
Klasikou  majálesových  oslav  byla 
vždy  hudba.  I  letos  se  proto  mohou 
návštěvníci  těšit  na  oblíbené  kapely: 
Zrní,  Noisy  Pots,  Dirty  Blondes,  Ille, 
I Love You Honey Bunny, WWW nebo 
Květy.  Chybět  nebudou  ani  ústečtí 
Houpací koně. 
Novinkou  majálesové  hudební  pro-
dukce budou studentské kapely, které 
se umístily na prvních pozicích v regi-
onálním kole soutěže University Band 
Contest,  tedy  hudební  soutěže  o  nej-
lepší kapelu vysokoškolského student-
stva. V Ústí nad Labem to byly Mama’s 
project, Hot pants a Ellyce. 
Příchozí  se mohou  také  těšit  na  spe-
ciální  divadelní  představení  v  podání 
herců  Činoherního  studia  Ústí  nad 
Labem. 

UNIVERZITA A MĚSTO

Oslavte s námi jaro v kampusu
stuDenti Ústecké uniVeRZity PořáDAjí 29. DubnA V  kAMPusu ujeP 
1. Ročník stuDentského MAjáLesu. sRDečně ZVou stuDenty i  Ve-
řejnost. MAjáLes Má hesLo „náVRAt k tRADicíM“.

V Kampusu UJEP nebude  chybět  do-
provodný  program  v  podobě  spor-
tovní  zóny,  území  neziskovek, 
prodejních  stánků  se  studentskými 
výrobky,  výstav,  autorských  čtení 
a mnoha dalšího. 
Studentský Majáles  se  po  několikale-

té odmlce koná přímo v univerzitním 
kampusu. 
Více informací naleznete na: 
www.facebook.com/studentska 
unieujep/ 
www.facebook.com/events/ 
615453718606845/ 
studentskymajales.wix.com/majales

 Mgr. Jana Šiková, 
tisková mluvčí UJEP

STUDENTSKÝ

1.
NÁVRAT K TRADICÍM

29. duben
Kampus UJEP 

Událost 
v obrazech
slavnostní otevření 
nizozemských dnů 
na univerzitě jana 
evangelisty Purkyně 
v Ústí nad Labem, 
které již tradičně 
připomínají změnu 
předsednictví 
evropské unii, 
bylo v rukách 
nejpovolanějších 
– totiž velvyslance 
nizozemského 
království v čR 
j. e. eduarda 
W. V. hoekse. 

Mgr. Jana Šiková, 
tisková mluvčí, 

foto: archiv UJEP
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NOVĚ I PRO BĚŽCE A CHODCE
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Tisíc důvodů proč jezdit

DO PRÁCE NA KOLE
Vytvořte týmy, přidejte se k nám a VYHRAJTE KOLO!

Více o soutěži a registraci do 30. 4. 2016 na www.dopracenakole.cz

VELKÁ JARNÍ CYKLOJÍZDA
26. dubna 2016 od 17:00 na Mírovém náměstí

Zúčastněte se fotosoutěže „VYDEJ SE DO PRÁCE… A NÁPADY PŘIJDOU SAMY!“
Více informací na www.usti-nad-labem.cz/cykloportal

NOVĚ I PRO BĚŽCE A CHODCE
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Dlouhá cesta za čistým vzduchem
tAké už Vás nebAVí DýchAt V ZiMníM obDobí obtěžující ZáPAch Ze souseDoVA koMínA? tAké VáM není 
jeDno, co DýcháMe? 

Pokud jste odpověděli ano, tak jste na tom 
stejně jako vedení města Ústí nad Labem. 
To  se  rozhodlo  spustit  nový  projekt 

EMISE,  který  je  zaměřen především na  osvětu 
obyvatel. Víte, jak a čím správně topit ve svém 
kotli?  Jaké  zdravotní  komplikace  a  nemoci 
může způsobit dýchaný kouř z pálení odpadů? 
Nejen to, ale i mnoho dalších zajímavých infor-
mací projekt EMISE přinese.
Projekt  vznikl  v  Moravskoslezském  kraji,  kde 
se  studenti  Slezského  gymnázia  před  třemi 
lety nehodlali smířit se stavem ovzduší v jejich 
městě  Opava.  Město  Opava  nás  inspirovalo, 
a tak se stane Ústí nad Labem druhým velkým 
městem  v  České  republice,  kde  tento  projekt 
bude  na  přelomu  října  a  listopadu  zahájen. 
Záštitu  nám  přislíbilo  Ministerstvo  životního 
prostředí  a  odborným  garantem  bude  Fakulta 
životního prostředí UJEP. Je před námi pořádný 
kus obtížně cesty, ale za tu vidinu města, ve kte-
rém se bude čistě dýchat, opravdu stojí. 

Text a foto Ing. Eva Fialová

PROJEKT EMISE: náměstek primátorky Pavel Dufek získal příslib 
spolupráce od ing. Martina nerudy, děkana fakulty životního prostředí 
ujeP, a ing. heleny Plaché z českého hydrometeorologického ústavu. 

PREZENTACI projektu na opavské radnici pro 
delegaci z Ústí nad Labem připravili lídři této 
akce v opavě filip novák a Lukáš onderka.
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TIP NA ZÁŽITEK

TIP NA VÝLET

Sjezd na horských 
kolech v centru 
města. To je UL-LET! 

Dřevěná  dvacetimetrová  věž 
na  kamenné  podezdívce  byla 
slavnostně  otevřena  26.  květ-

na  1889.  Rozhledna  měla  tři  patra, 
první zdobil vyhlídkový balkón, druhé 
obepínala hlavní vyhlídková plošina 
a  přímo  pod  šindelovou  střechou  byl 
ještě  prostor  pro  hvězdářský  dale-
kohled.  V  roce  1898  se  po  prudké 
zimní  bouři  celá  dřevěná  nástavba 
zhroutila.  Z  oblíbené  rozhledny  zby-
la  jen  kamenná  podezdívka,  kterou 
o  třináct  let  později  zničil  úder  bles-
ku.  Až  po  dalších  dvaadvaceti  letech 
stavitel  Kokrt  z  původních  kamenů, 
zbylých  rozvalin  a  cihel  postavil 
známou  osmimetrovou  vyhlídkovou 
věž  s  otevřenou  vyhlídkovou  terasou, 
ohraničenou zábradlím. Název dostala 
na počest zasloužilého turisty a před-
sedy ústeckého Horského  spolku Ale-
xandra Erbena. Dnešní podobu má Er-
benova vyhlídka od roku 2006.
Přes  Dobětice  a  Stříbrníky  je  možné 
vydat se k Bertinu údolí. Pojmenováno 
bylo  po  Bertě  Schaffnerové,  manžel-

ce  někdejšího  ředitele  Spolku  pro 
chemickou  a  hutní  výrobu,  která 
údolí  nechala  na  své  náklady  upravit 
a zpřístupnit veřejnosti. V poválečném 
období údolí postupně chátralo. Eroze 
prudkých  strání,  výstavba  garážových 
stání na hraně svahu i nekázeň okolních 
zahrádkářů  ztěžovaly  schůdnost,  zej-
ména  za  deštivého  počasí.  V  roce 
2003  prošlo  Bertino  údolí  náročnou 
obnovou,  která  z  něj  vytvořila  na-
učnou stezku. Procházka pod klenbou 
vysokých  stromů  podél  Stříbrnického 
potoka je dlouhá přibližně 900 metrů. 
Potok je v horní části přerušen umělým 
vodopádem, u kterého stál v minulosti 
dřevěný  altánek.  Monumentálnost 
stromové klenby, strmé sprašové svahy 
a  zajímavé přírodní  scenérie navozují 
pocit idyly a výrazně kontrastují s pod-
vědomím,  že  se  nacházíte  v  blízkosti 
centra  města  a  v  sousedství  důležité 
dopravní cesty…

 Na procházku zve 
MO Severní Terasa, 
foto je z jeho archivu

Co  je  tam čeká? „V pátek odpálí-
me akci dual slalomem. Trénink 
začne až v podvečer, kvalifikace 

Šestý Ročník kLePe nA DVeře. ZáVoDníci i DiVáci si DAjí sRAZ 
V Pátek 13. kVětnA A V sobotu 14. kVětnA V AReáLu Ústecké-
ho Letního kinA.

večer za světla a celého pavouka chceme 
odjet komplet za umělého osvětlení. So-
bota bude patřit opět sjezdařům. Držíme 

se hesla, že trať musí 
sjet všichni. Novinek je 
spousta, jedna za všech-
ny – o hudební doprovod 
se postarají kapely,“ 
lákají organizátoři. 
Dobrou  zprávou  je, 
že  v  neděli  15.  květ-

Z Erbenovy vyhlídky do Bertina údolí
hRADbA kRuŠných hoR s  bouřňákeM A  koMáří VýŠkou nA  ZáPADě. 
PAnoRAMA českého střeDohoří nA jihu. nA VýchoDě VRchoLky PAn-
ny, kALichA A seDLA. A nA seVeRu bLAnsko A RADeŠín.

na bude Letní  kino,  stejně  jako  vloni, 
patřit  dětem.  Sportovní  a  zážitkový 
festival,  ULLET  pro  celé  rodiny,  na-
bídne  dvacítku  stanovišť,  každé  s  ji-
ným  druhem  sportu  nebo  pohybové 
aktivity.  Dítka  si  mohou  vyzkoušet 
všechno –  a  pak  si  vybrat,  co  je  baví 
nejvíc a čemu se teď budou ve volném 
čase věnovat.

Text a foto: organizátoři 
festivalu UL-LET

MOMENTKA z loňských závodů v Letním kině.

ODTUD se do kraje hledí přes sto let.
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DŘÍVE NAROZENÝM

Aktivních seniorů přibývá
oD ZAčátku LetoŠního Roku se ZAčALi V RestAuRAci DoMu kuLtuRy 
A PřiLehLéM kLubu káčko setkáVAt senioři Z RůZných senioRských 
oRgAniZAcí nAŠeho MěstA. 

V  lednu  a únoru  se návštěvnost 
pohybovala kolem 1 500 seniorů 
za  měsíc,  v  měsíci  březnu  již 

šlo o 1 900 seniorů. Aktivity si senioři 
řídí a připravují sami, kromě tréninků 
paměti,  které  se  konají  každou  stře-
du od jedné hodiny. Zájem o tréninky 
paměti  stále  stoupá,  návštěvnost 
jednoho  tréninku  již  přesahuje  čtyři-
cet  osob,  proto  budou  senioři  rozdě-
leni  do  dvou  skupin.  Harmonogram 
všech akcí v každém měsíci je vyvěšen 

na  dveřích  restaurace  Domu  kultury. 
Nově o využití prostor v Domě kultury 
projevily  zájem  neoficiální  spolek  se-
niorů Plynáren  a Ústecký Arcus,  z.  s., 
spolek onkologických pacientů. 
Městská  policie  uspořádala  v  rámci 
programu  prevence  kriminality  pro 
seniory  několik  přednášek.  V  březnu 
šlo například o přednášku pro Svaz tě-
lesně postižených na téma „Sebeobra-
na lidí s tělesným postižením“. 
Svaz  důchodců  ČR  v  březnu  v  Domě 

čtvrtek  od  10  hodin,  pro  změnu  ale 
v restauraci Domu kultury.

sportoVní hry

V  Litvínově  proběhnou  krajské  spor-
tovní hry seniorů, kterých se zúčastní 
i  zástupci  některých  ústeckých  se-
niorských  organizací.  Rada  seniorů 
našeho  města  se  bude  zabývat  otáz-

Představujeme 
Radu seniorů
Rada seniorů, do které jednotlivé se-
niorské organizace nominovaly své 
zástupce: 

svaz důchodců čR: 
Mgr. Věra Franková
svaz tělesně postižených: 
Milena Černá
klub seniorů spolchemie: 
Ladislav Frodl
spolek aktivních seniorů: 
Jiří Bim
klub důchodců Loko depa Ústí: 
Jiří Dospěl
krajská a republiková rada seniorů: 
PaedDr. Květoslava Čelišová

Rada seniorů zasedá jednou mě-
síčně. sestavuje a schvaluje harmo-
nogram akcí v Domě kultury na kaž-
dý měsíc. 

Tipy pro aktivní 
seniory
•  Rada seniorů diskutovala i  o  re-

konstruované Plavecké hale na 
klíši. někteří členové rady upo-
zornili na  komplikovanost přístu-
pu do bazénu pro některé seniory 
a lidi s tělesným postižením. Měst-
ské služby Radu seniorů ujistily, 
že plavčík na  požádání ochotně 
pomůže se vstupem do  bazénu 
pomocí plošiny, která je součástí 
vybavení haly.
 Vstupné pro osoby nad 62 let, ZtP, 
ZtP/P: 50 kč/1 h a 65 kč/2 h. Do-
provod ZtP/P má vstup zdarma. 
cena sauny pro seniory: 40 kč/1 h 
a 60 kč/2 h.

•  sportovně aktivní senioři mo hou 
využít v zimních měsících i nabídky 
tenisových kurtů ve  Všebořicích 
(nafukovací hala v  Lipové ulici), 
kdy ve všední den od 8–12 hodin 
za  hodinu zaplatí za  kurt pouze 
190 kč.

Další tipy přineseme příště.

kultury  uspořádal  oslavu  MDŽ 
a  na  duben  připravil  akci  „Vítání 
jara“.  Klub  seniorů  Spolchemie  zde 
pravidelně pořádá přednášky s promí-
táním.  Každý  klub  má  svoje  aktivity 
i mimo prostory v Domě kultury, na-
příklad zájezdy anebo výlety. Někteří 
senioři jsou členy i několika klubů, ji-
ným stačí jen přijít posedět si u kávy 
a popovídat. 

spolupráce s ddm

Jedním  z  našich  cílů  je  propojovat 
generace.  Chystáme  proto  společné 
projekty s Domem dětí a mládeže.  Již 
nyní  patří  poděkování  řediteli  DDM 
PaedDr.  Eichlerovi,  který  poskytl ma-
lířskému kroužku ze  zrušeného klubu 
Elixír zázemí v ateliéru. Všichni si tuto 
spolupráci  velmi  pochvalují.  Malířky 
se  scházejí  každé  úterý  od  10  hodin. 
Pěvecký  kroužek  má  schůzky  každý 

SLAVNOSTNÍ zahájení klubu seniorů v Domě kultury.

PARKET je při tanečních zábavách plný.
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PŘEDSTAVUJEME

kou,  zda  v  budoucnosti  neuspořádá 
městské  sportovní  hry  seniorů  v  Ústí 
nad Labem.

kluby hlásí noVé členy

Do  Svazu  důchodců  ČR  se  přihlásilo 
více  než  sto  nových  členů,  do  klubu 
důchodců  Loko  depa  Ústí  o  polovinu 
méně.  Novým  členům  se  kluby  ne-
brání a město naopak vítá, že má nyní 
prostřednictvím Rady seniorů možnost 
oslovit širší základnu aktivních seniorů 
a mít zpětnou vazbu,  jak dále pomoci 
vytvářet podmínky pro  jejich kulturní 
a sportovní vyžití.

přidejte se!

Organizace aktivních seniorů jsou sku-
piny, které si programy trávení volného 
času vytvářejí  samy. Město pouze po-
skytlo prostory a pomáhá s koordinací. 

50. ročník Mezinárodního festivalu 
PORTA 2016 
v Ústí nad Labem

Vstupné v předprodeji: 230 Kč  
– předprodej zahájen! 
Předprodej vstupenek: recepce Domu kultury.
Každý den od 8.00 do 17.00 hod.  
Tel.: 475 221 025, 602 621 637.
Předprodej v den a místě konání  
koncertu 2 hodiny před začátkem.
Změna programu vyhrazena.
www.portausti-festival.cz

Wabi Danek, Xindl X
Vera Martinová

SPIRITUÁL KVINTET

ˇ
ˇ

Finále festivalu – sobota 4. cervna v Letním kine  
v Ústí nad Labem, zacátek hlavního programu ve 12:00 hodin

ˇ
ˇ

ˇ

Petra Cernocká, Jitka Vrbová, PACIFIK, HRDZA (SK)ˇ

FEŠÁCI, RANGERS BAND,
NadaUrbánková,WillieJones (USA)

Olga Matušková a K.T.O.
PetrKocman, Allan Mikušek (SK)

’

10 finalistu souteže ze 6 zemí a další. 
Detský den na PORTE od 10:00 v horní cásti letního kina 

ˇ
ˇ ˇ ˇ

º

Akce probíhá pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka 
a primátorky statutárního města Ústí nad Labem Věry Nechybové.

FOLK STAGE

Petr Lüftner 
EPY DE MYE
05 a RADEČEK
Hustej Wimpy
Mirka 

MIŠKECHOVÁ

v horní části Letního Kina 

KS = tři scény lákají k návštěvě
kuLtuRní střeDisko ZAhRnuje DůM kuLtuRy, náRoDní DůM A Letní kino. jen běheM tří Měsíců PLesoVé 
seZony nAVŠtíVí DůM kuLtuRy koLeM PAtnácti tisícoVek LiDí.

Velký  sál Domu  kultury  slouží  k  pořádání  hudebních 
vystoupení (v dubnu například Jarek  Nohavica), zá-
roveň hostí akce různých dalších pořadatelů, kteří si 

velký sál pronajímají. Kinosál Domu kultury zve na  divadelní 
představení (například Forbína) a různé akce pro děti. Kvalit-
ní pořady má na programu rovněž Národní dům, v němž letos 
probíhá cyklus světových bluesrockových hudebníků a kapel. 
I letošní sezona v Letním kině bude bohatá. Mimo tradičních 
akcí  (Pivovarské  slavnosti, Labské  léto) půjde o  sportovně
kulturní  festival  UL  –  LET,  koncert  Michala  Davida  anebo 
o promítání MS v ledním hokeji. 

poklona portě

Velkou kulturní událostí  budou  festivaly pořádané městem 
a  jeho Kulturním střediskem. Na prvním místě  je  to oslava 
50 let Porty. Tento ústecký fenomén (v době svého vzniku šlo 
o největší open air festival ve střední Evropě) letos nabízí celý 
cyklus  pořadů.  Oslavy  padesátin  mezinárodního  festivalu 
Porta vyvrcholí 4. června 2016 velkým koncertem v Letním 
kině.  Ujít  by  si  ho  neměl  nechat  žádný  správný  Ústečák. 
Dalším  hudebním  zážitkem  bude  v  říjnu  XX.  Mezinárodní 
jazz+blues festival. V Ústí nad Labem si dají schůzku kapely 
z celého světa  i česká  jazzová špička. A  ještě na  jednu kul-
turní akci nesmím zapomenout – a to na slavnostní koncert 
k 60. výročí Bendova komorního orchestru, který 19. května 
hostí Severočeské divadlo. 

  Ivan Dostál, 
ředitel KS Ústí nad Labem

Pokud se mezi vámi najde někdo, kdo 
by  měl  zájem  vést  jakýkoli  kroužek, 
neváhejte a ozvěte se. Každá další ak-
tivita  je  vítána.  Svoje  nápady můžete 
směřovat  na  Radu  seniorů,  která  za-

sedá každý měsíc na magistrátu, nebo 
přímo  na  mne  (lenka.jaremova@
mag-ul.cz, tel: +420 475 271 255) a já 
je Radě seniorů předám k projednání.
Text a foto Mgr. Lenka Jaremová, UFO

SETKÁNÍ náměstka primátorky jiřího Madara se seniory.



20

NA NÁVŠTĚVĚ

VRátkA jsou oteVřená, někteRé 
Děti PRáVě PřicháZejí Ze Ško-
Ly, oDeMykAjí si VLAstníMi kLíči 
A jDou – DoMů. 

Dva chlapci se loučí a jdou „lítat“ 
ven na sídliště. Z brány vyjíždí 
auto  a  veze  Mirka  do  Chude-

rova  na  fotbalový  trénink.  Ze  vcho-
du  vychází  starší  dívka,  za  ruku  vede 
menší  holčičku  a  dospělý  chlapec  se 
zahradnickými nůžkami v ruce. Zabočí 
za roh a míří na zahradu. Starší dívka 
posadí tu maličkou na houpačku a za-
číná  jí houpat. Chlapec volá: „Strejdo, 
kde mám začít?“ 

hezky a nenásilně

Na první pohled se zdá, že jde o běžný 
bytový  dům,  ale  pravda  je  jiná.  Nic 
nenasvědčuje  tomu,  že  jsem  právě 
vstoupila na území Dětského domova. 
Ptám  se  dvou  pobíhajících  dívek,  kde 
najdu paní ředitelku. „Jděte tudy a za-
zvoňte na kuchyň,“  radí. Vítá mě milá 
žena, paní Mgr. Alena Novotná. Ptám 
se  na  vše,  co  souvisí  s  chodem  a  or-

ganizací domova. Na děti, na personál, 
na  problémy,  které  je  trápí;  na  úspě-
chy,  které  je  hřejí.  Poslouchám odpo-
vědi a z hlavy mi mizí dříve zakořeněná 
představa o dětských domovech. Tady 
to totiž funguje úplně jinak, tak nějak 
hezky a nenásilně. 

tety a strejdoVé 
jako maminky a tátoVé

Celý domov  je  rozdělen na  šest  rodin 
–  šest  samostatných  bytů  s  vlastními 
vchody.  O  každou  rodinu  pečují  kva-
lifikovaní  speciální  pedagogové,  vždy 
muž a žena. Věkové složení dětí v ro-
dinách je od dvou do dvaceti dvou let. 
Každá rodina si sama pere, někdy i vaří, 

uklízí. Starší děti pomáhají s péčí o ty 
mladší  a  tety  a  strejdové  (jak  je  děti 
oslovují) řídí chod domácnosti tak jako 
v  běžné  rodině maminky  a  tatínkové. 
Velký důraz ve zdejším domově kladou 
na  individuální  přístup  ke  každému 
z  dětí  a  na  jejich  neustálou  motivaci 
ke  vzdělání  a  ke  slušnému  chování. 
Učí  je  mít  srdce  na  správném  místě, 
učí  je  umění  dávat  a  nejen  dostávat. 
V domově  funguje několik zájmových 
kroužků – například pěvecký „Terasá-
ček“ anebo taneční „Margaretka“. Děti 
navštěvují i kroužky mimo domov, jez-
dí na výlety a na poznávací dovolené. 

patronka iVa

Dětem  se  snaží  pomáhat  i  jednotlivci 
z  řad  veřejnosti.  Mezi  hlavní  podpo-
rovatele  patří  Iva  Ritschelová,  bývalá 
rektorka UJEP, nyní předsedkyně Čes-
kého statistického úřadu. Tráví s dětmi 
spousta času, organizuje pro ně výlety 
a  v  minulosti  jim  například  věnovala 
formou  šeku  svůj  rektorský  plat, 
za nějž byl dětem uhrazen lyžařský zá-
jezd do Tater.
Odcházím  plná  myšlenek  a  dojmů. 
Nic  tady  mi  nepřipadá  nepřirozené 
a  strojené.  Je  mi  jasné,  že  za  mými 
„růžovými  brýlemi“  se  skrývají  hodi-
ny  a  hodiny  intenzivní  práce,  každo-
denních  problémů,  dřiny  a  potýkání 
se  s  byrokracií,  ale  tady  v  Dětském 
domově  na  Severní  Terase  to  prostě 
zvládat umí. 

 Pavla Kopáčová
 Foto: Dětský domov Severní Terasa

Tak trochu 
jiný DOMOV 
je ten náš 
DĚTSKÝ

ŠEST rodin – šest bytů se samostatnými vchody. 
to je Dětský domov na severní terase.

VRCHOLY zdolávat umí. Děti 
i jejich tety a strejdové.
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MÍNĚNÍ ZASTUPITELE

VYJÁDŘENÍ MAGISTRÁTU

Hovoří  se  často  o  korupci  politiků  a  ne-
průhlednosti  politiky  –  a  nezřídka  právem. 
Na činnost úředního aparátu ale dopadá ještě 
méně  světla. Přitom co  se  týče  situace v na-
šem  městě,  magistrát  zaměstnává  400  lidí 
a na jejich platy jde sto milionů korun. Opro-
ti  tomu  máme  37  zastupitelů  města,  včetně 
primátorky,  náměstků  a  radních;  do  komisí 
a výborů dochází několik desítek dalších osob. 
Na odměny všech politiků je letos v rozpočtu 
vyčleněno 8,4 milionu korun.
Úředníci magistrátu, zejména ti nejvyšší, tedy 
tajemník  a  současných  17  vedoucích  odborů, 
mají přitom značný vliv na chod a hospodaření 
města. Vedoucí odborů samostatně řeší veřejné 
zakázky do 150  tisíc korun,  jimiž v  roce 2014 
proteklo  přes  18 milionů.  Zodpovídají  za  pří-
pravu podkladů pro rozhodování politiků a plní 
úkoly  rady  a  zastupitelstva  města.  Ovlivňují 
tak, o čem, kdy a  jak politici  rozhodnou a  jak 
budou splněny jejich úkoly. Tato závislost poli-
tiků na výkonu úředníků je mimochodem jedna 
z mých silných zkušeností zastupitele.
Požádal  jsem  proto  podle  zákona  o  svo-
bodném přístupu k informacím o kopie zpráv 

z výběrových řízení, v nichž byli na konci roku 
2015  vybráni  tři  vedoucí  odborů.  Záměrně 
jsem o informace nežádal jako zastupitel, ale 
jako  občan.  Tajemník  magistrátu  mi  odmítl 
informace vydat. Do rozhodnutí uvedl, že „je 
přesvědčen, že veškeré personální záležitosti, 
tedy i výběrová řízení, jsou věcí zaměstnavatele 
(vedoucího úřadu) a neměly by podléhat infor-
mační povinnosti“. Ano, šéf úřadu říká, že chce, 
aby  nebylo  možné  kontrolovat,  koho  a  jak 
za veřejné peníze zaměstná nebo povýší.
Student  práv  Lukáš  Blažej  ústecký magistrát 
požádal  o  přehled odměn vedoucích odborů. 
Informaci získal, ale bez jmen úředníků. Údaje 
jsou přitom zajímavé: někteří vedoucí odborů 
pobírali  v  posledních  letech mimořádné  od-
měny ve výši vysoko přes 100 tisíc za rok, jiní 
třeba „jen“ 30 tisíc. V červnu 2015 dostalo šest 
vedoucích 40 tisíc či víc, dva ani korunu, ostat-
ní mezi 30 a 40 tisíci, aniž by veřejnost věděla 
a  směla vědět, kdo a čím se podle  tajemníka 
tak osvědčil, že z veřejných peněz dostal de-
sítky tisíc, a kdo a proč svým pracovním výko-
nem naopak nepřesvědčil a nedostal nic.
Lukáš  Blažej  proto  magistrát  požádal  vý-

slovně o jmenný seznam odměněných vedou-
cích odborů  za  červen  2015. Tajemník  infor-
maci  odmítl  vydat,  přestože  ví,  že  rozsudek 
rozšířeného  senátu  Nejvyššího  správního 
soudu ze října 2014 potvrdil, že v souladu se 
zákonem se informace o platech a odměnách 
vyplácených  z  veřejných prostředků  zásadně 
poskytují. Ve  vysvětlení,  proč  informace  tají, 
jde magistrát tak daleko, že tvrdí, že vedoucí 
odborů „nemají  rozsáhlé  rozhodovací  pravo-
moci  a  nepodílí  se  významně  na  nakládání 
s  veřejnými  prostředky“.  Vedle  tajemníka  se 
přitom  jedná o nejmocnější  úředníky magis-
trátu,  kteří  jsou  ve  významné veřejné  funkci 
většinou mnohem déle než politici.
Takže  si  to  shrňme:  tajemník  magistrátu  je 
přesvědčen, že je čistě jeho věcí, koho na magis-
trátu zaměstná, koho povýší do vysoké funkce 
a  jaké  jim  rozdá  odměny.  My,  občané města, 
to  sice  všechno  platíme,  ale  dozvědět  se  po-
drobnosti nesmíme. Podaří  se krajskému úřa-
du,  k  němuž  jsme  se  já  i  pan Blažej  odvolali, 
přimět magistrát k informační otevřenosti?

David Daduč, 
zastupitel města za PRO!Ústí

Výše  uvedený  příspěvek  Mgr.  Daduče  by 
nadzvednul nejednoho občana. Bohužel je dle 
našeho názoru psán poněkud tendenčně, takže 
se pokusíme občanům na jím uvedenou proble-
matiku otevřít i jiný úhel pohledu. 
Z  úvodu  příspěvku  Mgr.  Daduče  lze  vyvodit 
jednoduchý  závěr:  průměrná  výplata  za-
městnance magistrátu, se kterou počítá rozpo-
čet města, činí 20 833 Kč, což je v současnosti 
o 7 319 Kč méně než celorepublikový průměr 
a  i  za  průměrnou  mzdou  v  Ústeckém  kraji 
ve  výši  23  934  Kč  notně  pokulhává.  K  tomu 
dodáváme, že magistrát se zapojil do interní-
ho  dobrovolného  porovnávání  platových  vý-
dajů  na  městských  úřadech  a  magistrátech 
cca  18  měst,  přičemž  dle  počtu  obyvatel  je 
Ústí n/L na 4. místě. Nikoli však již v platových 
položkách.  Pro  r.  2015  v  položce  průměrné 
platy za úřad celkem (vč. odměn) je magistrát 
na 8. místě,  v položce průměrné platy za úřad 
(bez  odměn)  na  18.  místě,  v  položce  prů-
měrné  platy  vedoucích  odborů  na  16. místě, 
v  položce  průměrné  platy  vedoucích  oddě-
lení  na  13.  místě,  v  položce  průměrné  platy 
ostatních  zaměstnanců  opět  na  18.  místě. 
Z toho je evidentní, že odměňování úředníků 
na ústeckém magistrátu je většinou pod prů-
měrem nejen přibližně velkých měst, ale i pod 
průměrem měst mnohem menších. Velkou roli 
v  tom  jistě  hraje  skutečnost,  že  zaměstnan-
cům magistrátu nejsou vypláceny osobní pří-
platky  a  příplatky  za  vedení  v  maximálních 
výších. Pro srovnání uvádíme ta města, která 
mají na svých webových stránkách zveřejně-
né  podrobné  rozpočty,  např.  Hradec  Králové 
nebo České Budějovice. Zjistíme, že schválený 
rozpočet na mzdové prostředky v r. 2016 činí 
v Hradci Králové  téměř  128 mil. Kč,  přičemž 
Magistrát města Hradce Králové čítá 440 za-
městnanců. Magistrát Českých Budějovic, kte-
ré  jsou počtem obyvatel srovnatelné s naším 
městem, má  přes  470  zaměstnanců  a  částka 
na  platy  zaměstnanců  na  r.  2016  je  roz-
počtována ve výši 162 mil. Kč.
Pokud  Mgr.  Daduč  dává  do  protikladu 
ke  mzdovým  prostředkům  na  zaměstnance 
našeho magistrátu částku, která  je  rozpočtem 
ve  výši  8,4 mil.  Kč  určena  na  odměny  zastu-
pitelů,  pak  je  potřeba  konstatovat,  že  zastu-
pitelstvo města schválilo odměny radním, za-
stupitelům,  předsedům a  členům komisí  rady 

města  a  výborů  zastupitelstva města  v maxi-
málních  měsíčních  částkách,  které  Nařízení 
vlády  č.  37/2003  Sb.  připouští,  byť  legislativa 
umožňuje,  že  tyto  odměny  může  zastupitel-
stvo svým usnesením regulovat směrem dolů. 
Jestliže není Mgr. Daduč s  těmito maximální-
mi  částkami  spokojen,  bude  muset  apelovat 
na Poslaneckou  sněmovnu ve  věci novelizace 
zmíněného  nařízení  vlády,  protože  magistrát 
legislativu měnit nemůže. Není nám tedy zce-
la  jasné,  co  tím Mgr. Daduč  chtěl  vlastně ob-
čanům říci. 
Magistrát na dotazy ohledně výše platů a od-
měn  vždy  informaci  poskytoval,  nicméně  ji 
odmítá spojovat s konkrétními jmény s tím, že 
v odůvodnění  rozsáhle uvádí  argumenty,  kte-
ré ho k tomu vedou. V případě žádosti p. Bla-
žeje postupoval magistrát stejným způsobem. 
Netušil, že se tím vystaví úsměvné konstrukci 
p. Blažeje o korupci, když si tento student vy-
dedukoval z poskytnutých a  již před  tím zve-
řejněných informací, že 2 vedoucí odboru od-
měnu za 1. pol.  r. 2015 nedostali, a  to zřejmě 
z  důvodů,  že  citujeme:  „Motivací pro udělení 
odměn bylo ocenění loajality vedoucích odborů 
ke staronovému vedení města a potrestání těch, 
kteří při výkonu svého zaměstnání nepostupova-
li dle pokynů politiků.“ K tomu můžeme pouze 
uvést,  že  u  dvou  vedoucích  odborů,  kteří  ne-
dostali v  loňském červnu odměnu za 1. pol. r. 
2015, k tomu skutečně byl důvod. Jeden v uve-
deném pololetí obdržel výtku tajemníka z dů-
vodu nekvalitní práce, post druhého vedoucího 
odboru  nebyl  v  té  době  obsazen,  takže  těžko 
mohl dostat odměnu. 
Poněkud zvláštní zůstává fakt, že když magis-
trát  neposkytl  informace  o  platu  zaměstnan-
kyně kanceláře primátora v době, kdy se hnutí 
PRO!Ústí  podílelo  na  vedení  města,  bylo  to 
v pořádku. Jakmile se stalo opozicí, v pořádku 
již takový postup magistrátu není.
Co  se  týká  výše  odměn.  Odměňování  je  věcí 
zaměstnavatele.  Tato  role  je  ze  zákona  o  ob-
cích svěřena tajemníkovi magistrátu. Tajemník 
tedy rozhoduje o tom, zda budou odměny při-
znány a v jaké výši. Je nutné uvést, že finance 
na  odměny  zaměstnanců  magistrátu  nejsou 
v rozpočtu města. Oněch cca 100 mil. Kč  jsou 
skutečně  finanční  prostředky  pouze  na  platy 
zaměstnanců. V případě odměn jde o finanční 
prostředky,  které  magistrát  ušetří  v  položce 

„platy zaměstnanců“ díky úspěšným žádostem 
o přidělení dotace v rámci jednotlivých projek-
tů,  kdy  je  možné  z  těchto  dotací  pokrývat 
i  část  nebo  celý  plat  zaměstnance,  který  se 
na projektu podílí. Čím více ušetří, tím více by 
mohl rozdělit na odměnách, nicméně platí hle-
disko  adekvátnosti  k  vykonaným  činnostem, 
nikoli  utratit  ušetřené  mzdové  prostředky 
za každou cenu.  I  s ohledem na  tento postup 
končí  v  posledních  letech  čerpání  mzdových 
prostředků magistrátu s úsporou, mnohdy ne-
zanedbatelnou. Ve chvíli, kdy magistrát nebude 
se žádostmi o dotace, jež je možné poskytnout 
i  na  platy  zaměstnanců,  úspěšný,  finance 
na  odměny  nebudou,  neboť  alespoň  stávající 
rozpočet  (stejně  jako ty předchozí od r. 2009) 
s nimi nepočítá, čímž se opět ústecký magistrát 
od většiny ostatních úřadů liší.
Co  se  týká  informací  z  výběrových  řízení, 
o  které  Mgr.  Daduč  žádal,  magistrát  nejdříve 
odmítl  informace  vydat,  kdy  mu  především 
šlo  o  ochranu  osobních  údajů  všech  uchaze-
čů, kteří se do předmětných výběrových řízení 
přihlásili, aniž by tušili, že by následně magis-
trát  musel  informace  o  tom,  že  se  ucházeli 
o  zaměstnání,  zveřejnit  (poskytnutá  infor-
mace  žadateli  se  následně  rovněž  zveřejňuje 
na webových stránkách města). Domníváme se, 
že není možné nic netušící  uchazeče  o  práci, 
kteří  absolvují  výběrová  řízení na magistrátu, 
tomuto vystavit a snažili jsme se v našem od-
mítnutí najít pro to zákonné argumenty. Ve vý-
sledku  byla  informace  o  výběrových  řízení 
Mgr.  Dadučovi  poskytnuta,  nicméně  jména 
uchazečů byla znečitelněna (s výjimkou vítěze, 
se kterým byl uzavřen pracovní poměr).
  Věříme,  že  jsme  tímto  vysvětlením  poskyt-
li  i  jiný  pohled  na  problematiku,  kterou 
Mgr. Daduč  ve  svém příspěvku  rozebírá. Ob-
čané  mají  možnost  na  webových  stránkách 
města  najít  poměrně  dost  prvků  informační 
otevřenosti magistrátu města, kdy  informace 
město zveřejňuje nikoli z důvodu povinnosti, 
nýbrž  z  důvodu  dobrovolného  připojení  se 
k  transparentní  samosprávě.  Jsme  přesvěd-
čeni, že podobné příspěvky  jako  je výše uve-
dený  Mgr.  Daduče  zasévají  bezdůvodnou 
averzi  občanů  vůči  zaměstnancům  magis-
trátu.  Naopak  snahou magistrátu  je  bezpro-
blémový, vstřícný postoj k potřebám a řešení 
problémů občanů našeho města.
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POZVÁNKA

Nenechte si ujít v Zoo Ústí nad Labem
letní sezóna přináší noVinky

nAPříkLAD MeDoVý stRoM PRo MALAjské MeDVěDy, kteří hLeDAjí 
V ÚkRytech PřiPRAVené kRMení. V MALAjŠtině je MeDoVý stRoM nA-
ZýVán boReAng MADu, což V  PřekLADu ZnAMená „MeDoVý MeDVěD“. 
PRáVě MeD PAtří MeZi neobLíbenějŠí MeDVěDí Pochoutky. PřiPRAVe-
ny jsou ALe i tRADiční A obLíbené Akce. ZDe je PřehLeD nejbLižŠích 
Z nich:

1. května – ptačí den
Tradičně  je  připraveno  ranní  pozo-
rování  ptáků,  naslouchání  ptačímu 
zpěvu, ukázka odchytu a kroužkování, 
vše ve spolupráci s Českou společností 
ornitologickou  a  Muzeem  města  Ústí 
nad Labem. Sraz je v 5 hodin a v 6.30 
hodin ráno před vchodem do zoo.
Nepatříteli k ranním ptáčatům, neva-
dí – program bude pokračovat i během 
dne  (ukázka  kroužkování,  sokolníci, 
stanoviště  s  ptačími  soutěžemi,  ptačí 
kvíz, nová expozice ptačích budek).
U  Koliby  si  můžete  poslechnout  po-
hodovou hudbu.

15.  května  –  mámo,  táto,  pojďme 
do zoo!
Každá  rodina  (otec  +  matka  +  mi-
nimálně  1  dítě)  získá  volnou  dětskou 
vstupenku  pro  příští  návštěvu  zoo. 

Navíc na ni čeká dárek v podobě spole-
čenské hry  (pexeso), kterou si všichni 
společně mohou doma zahrát.

21. května – po liščí stopě 
Skautský den v zoo je již 12. ročníkem 
oblíbené  akce,  která  probíhá  v  celém 
areálu se zaměřením na soutěže s pří-
rodovědnou tématikou.

3. června – noc snů
Tento  program  je  určen  pouze  pro 
zvané – Zoo Ústí nad Labem ho  totiž 
pořádá v rámci celoevropské akce, ur-
čené  dlouhodobě  nemocným  a  posti-
ženým  dětem. Ve  večerních  hodinách 
(17–22 hodin) je připravena prohlídka 
horní  části  zoo,  kontakt  se  zvířaty, 
soutěže, aktivity, u Koliby pak zábavný 
program pod vedením DanceMission.

 Text a foto: Zoo Ústí nad Labem

Pozor na falešný facebookový profil

„Skupina s  názvem Psí útulek Ústí nad 
Labem nejenže není naší oficiální prezenta-
cí, ale vzala si za  cíl nám škodit. Kromě 
toho, že vykrádá naše fotografie i informace 
o psech, nevybíravě haní útulek, jeho pra-
covníky a dokonce i dobrovolníky, kteří sem 
bez nároku na  odměnu chodí psy venčit. 
Šíří nepodložené domněnky, polopravdy 

i vyložené lži a na jejich základě poštvává 
občany města proti centru, vyzývá je k peti-
cím a k podávání stížností,“ uvedla vedoucí 
centra jaroslava ježková. Proto se cent-
rum rozhodlo spustit v nejbližším dnech 
na facebooku své vlastní stránky.
 Zmíněná skupina původně slouži-
la k  neoficiální prezentaci současných, 

ale i  bývalých útulkáčků. 
na  přelomu roku ji ale 
ovládla osoba, která poté, co 
v útulku neuspěla se svými 
představami o  jeho fungo-
vání, se zřejmě rozhodla 
pomstít. V  rámci skupiny 
ústecký útulek pomlouvá 
(a  zároveň propaguje jiný, 
mimoústecký). A  to za  tiché 

Ústecké centRuM PRo ZVířAtA V  nouZi uPoZoRňuje nA  fALeŠný 
fAcebookoVý PRofiL, kteRý se tVáří jAko jeho oficiáLní. tento 
DojeM MiMo jiné VZbuZuje i  stejnou ÚVoDní fotogRAfií, jAko je 
nA WeboVých stRánkách centRA.

podpory zakladatelky skupiny. Mnozí 
členové, kteří projevili nesouhlas, byli vy-
loučeni a jejich námitky smazány. sice se 
zaštiťuje tím, že chce zdejším opuštěným 
psům pomoci k  lepšímu životu, ale 
ve skutečnosti je poškozuje. „Chtěli jsme 
si odtamtud vzít psa, ale když čteme, jak to 
tam chodí, tak jsme si to rozmysleli,“ i ta-
kové byly reakce, které vyvolala. 
 naštěstí ale ne všichni jen slepě věří 
kdejakému blábolu. „V  poslední době 
k nám chodí lidé, kteří přiznávají, že četli, 
co se u nás děje a tak se přišli přesvědčit 
na vlastní oči. A  uznávají, že skutečnost 
je jiná,“ dodala vedoucí centra. Útulek 
také prochází opakovanými kontrolami 
včetně namátkových ze strany vete-
rinární správy. A  i  ta poslední z  obdo-
bí, kdy štvavá kampaň začínala, byla 
s verdiktem, že jeho chod je v pořádku. 
Pokud útoky nepřestanou, bude se 
útulek bránit právní cestou.

 Jitka Hadašová, foto archiv
TATO facebooková stránka 
ústecký útulek poškozuje.

MEDOVÝ STROM rádi hle-
dají malajští medvědi.

BABY BOOM U  LEMURŮ – čtyři maminky 
nosí celkem šest mláďat, navzájem si je 
očichávají a olizují. nejmladší z mláďat jsou 
na břiše, starší již na zádech maminek. 

ŠPATNÝ SKUTEK
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Čenda sbírá vavříny

V březnu Čenda s přehledem zví-
tězil  v  krajském  kole  soutěže 
o titul Nej psa Česka. Jeho pří-

znivci  mu  během  dvou  týdnů  poslali 
úctyhodných  43  616  hlasů,  což  bylo 
nejvíce nejen v rámci Ústeckého kraje, 
ale  i  celé  republiky.  Ústečáci,  velké 
díky  za  vaše hlasy! Kromě  titulu  díky 
vám získal i výhru v podobě kvalitního 
krmiva za 2 tisíce korun a od poloviny 
dubna si už na něm pochutnává.

 díky i panu VaňkoVi 

Čendu  do  soutěže  přihlásil  jeho  „ná-
hradní páníček“, dobrovolný pomocník 
útulku  Jaroslav  Vaněk,  který  za  ním 
i  dalšími  opuštěnými  psy  dochází 
prakticky každodenně, venčí  je a vše-
stranně se jim věnuje. „Jsem jen pejsek 
z útulku, s něčím se vám ale svěřím, nežli 
sedět v rohu kotce, tak si s vámi zasou-
těžím! Váš Čenda“  –  to  bylo  soutěžní 

sLáVA čenDy, nejstARŠího obyVAteLe A MAskotA Ústeckého centRA 
PRo ZVířAtA V nouZi, už PřesáhLA hRAnice Ústí nAD LAbeM. 

motto,  které  Jaroslav Vaněk  vymyslel 
a které jistě chytlo leckoho za srdíčko. 
A třeba i přimělo k cestě do útulku, aby 
se  s  Čendou  seznámili  i  v  reálu.  Což 
bylo hlavním účelem jeho účasti v sou-
těži,  zviditelnit  nejen Čendu,  ale  celý 
ústecký  útulek.  Přivést  sem  lidi,  kte-
ří  opuštěným  pejskům  přinesou  něco 
na  zub,  vyvenčí  je  a  nebo  si  dokonce 
některého odvedou domů. 

doma je V Útulku
 
I když sám Čenda nový domov vlastně 
už  ani  nehledá.  „Je mu kolem sedm-
nácti let a z toho pět let žije u nás. Cítí 
se tu bezpečně, těžko by si ve svém 
věku zvykal někde jinde a noví páníčci 
na něj. Nemá rád jakoukoli manipulaci 
s ním, třeba i nasadit mu košík je velký 
problém, vevnitř neumí dodržovat čis-
totu a nemůže být ani sám na zahradě, 
protože utíká. Už jednou v adopci byl, 

ČENDO, hodně zdraví!

ale z uvedených důvodů se brzy vrátil 
zase zpátky,“ potvrdila  vedoucí  centra 
Jaroslava Ježková s tím, že Čenda pro-
to  s  největší  pravděpodobností  dožije 
v útulku. Jako nejstaršího obyvatele ho 
pasovali na maskota, má tu svá privi-
legia, o jeho venčení se zájemci málem 
přetahují a od svých příznivců dostává 
i různé pamlsky a další dárky. 

 Jitka Hadašová, foto: Jaroslav Vaněk

Chceme domů. Nechcete nás?

Miki
Pes, kříženec asi 55  cm vysoký. 
Má krátkou srst rezavé barvy. Věk 
asi 10  let. Miki je klidný a vyrovnaný 
pejsek, který by ještě někde u domku 
odvedl dobrou práci a domeček ohlí-
dal. na  oplátku nabízí svou lásku 
a přátelství. jediný jeho problém je, že 
nesnese být sám na zahradě, je proto 
nutno počítat s tím, že musí být v pří-
padě samoty zavřený, například v kotci.

Billy
Pes, plemeno labrador. Má krátkou srst 
plavé barvy. Věk asi 7–8 let. je to typický 
labrador – veselý, usměvavý, přátelský. 
Má rád lidi všeho druhu, i s dětmi je bez 
problémů. billy žil v bytě a umí se v něm 
chovat, je hodný a čistotný. se psy se ne-
pere, ale nemá rád kočky. hodí se jako 
společník do bytu anebo i k domku.

Saša
Pes, kříženec asi 60  cm vysoký. Má 
střední, drsnější srst plavé barvy. Věk 
asi 3–4 roky. saša je temperamentní, 
někdy až trochu divoký, potřebuje vy-
chovat a usměrnit. není ale konfliktní, 
je učenlivý a kontaktní. Pokud hledáte 
parťáka pro sport nebo dlouhé pro-
cházky, je to přesně ten pravý pes pro 
vás. Zvláštní znamení – miluje teni-
sáky a jejich aportování.

Nevybrali jste si z naší dnešní nabídky? Tak zavítejte do útulku osobně 
a vyberte si sami – na nový domov tu toužebně čeká daleko více pejsků.

DOBRÝ SKUTEK
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PRVOMÁJOVÝ 
KOPEC ZÁBAVY

neděle 1. května 2016 od 14 hodin
Ústecké podzemí (Muzeum civilní obrany, Žižkova ul.)

14:00 BÝVALÉ POPRAVIŠTĚ – SOUDNÝ VRCH  
POD VĚTRUŠÍ (z Větruše po červené turistické značce) 

¤  slavnostní otevření nové naučné stezky 
¤  Sváťovo dividlo

15:30 ÚSTECKÉ PODZEMÍ
¤  animační program pro děti s DanceMission.CZ
¤  tvořivá dílna
¤  malování na obličej VSTUPNÉ 

ZDARMA

Areál Ústeckého podzemí bude otevřen od 10 hodin. Po skončení programu možnost opékání buřtů.

Partneři akce:


