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Přečtěte si:
•
•
•
•
•

Venkovní areál Plavecké haly na Klíši – co nabídne a kdy bude hotov
O dotacích na demolice a Restartu  •  Tipy na letní zážitky
Novinky: pocitová mapa, parky v pohybu, Strážný dub ve finále Stromu roku 2017
Běhy a příběhy  •  Jak se daří (a co chybí) ústeckým atletům
Chovatelské úspěchy naší zoo? Zebry, levharti mandžuští i medvědi malajští

Milí spoluobčané,
ráda se s vámi podělím o dob
rou zprávu z hospodaření
města.
Za loňský jsme dosáhli pří
znivého výsledku. Podle záv
ěre
čného
účtu přebytek rozpočtu pře
sáhl 364 milionů korun. Po
ode
čtení
prostředků na povinné pla
tby, rezervy na dosud nereal
izované
investiční akce a další už
rozhodnuté výdaje zbývá k
roz
dělení téměř 146 milionů korun.
Chceme je efektivně využít.
Proto
jsme se zaměřili na oblasti,
které pokládáme pro život
mě
sta
za
důležité. Připravujeme roz
počtové opatření, na jehož
základě
posílíme dotace pro městsk
é obvody celkem o dvanác
t
mil
ionů
korun – po třech milionech
pro jeden obvod. Chceme velm
i výrazně přidat na údržbu a opr
avy místních komunikací, s
jeji
chž
stavem stále nejsme spokoj
eni. Počítáme proto s další
čás
tko
u
dvaceti milionů korun. Stejno
u částku plánujeme i do roz
poč
tu
odboru místních organizac
í a školství na opravu a údr
žbu školských zařízení. Do rezervy na
rekonstrukce mostů a opěrný
ch zdí

vložíme deset milionů korun,
nejen občany Střekova bud
e zajímat, že na nákup a rekons
trukci haly TJ Severotuk bud
e
urč
eno
dvanáct milionů korun (po
kud majitelé o prodeji nerozh
odnou
jinak). Myslíme i na občany
, kteří si vyřizují na magist
rát
u své
úřední záležitosti, rekonstru
kci přepážkového centra pod
poří
25 milionů korun. Konečné
slovo při rozdělování přebyt
ku
hos
podaření bude mít zastupitel
stvo. Věřím, že najdeme spo
lečn
ou
řeč ve prospěch města. Ale dos
t o penězích. Blíží se léto, dov
olené
a prázdniny. Užijte si sluníč
ka, koupání a výletů, odpoči
ňte
si
a naberte nových sil do dal
ší práce.
Krásné léto vám přeje



primátorka
Ústí nad Labem

AKTUÁLNĚ

Už jste uhradili poplatek
za komunální odpad?
Termín je do konce června!
• Poplatek za komunální odpad jsou povinni uhradit občané a děti starší
3 let s trvalým pobytem ve městě Ústí nad Labem. Výše poplatku je 500 Kč
na osobu a rok a splatnost je do 30. června každého roku.
• Občané mohou poplatek uhradit přímo v pokladně inkasního oddělení
magistrátu (zde je možné využít i úhradu poplatku bankovní kartou), anebo na bankovní účet č. 882833329/0800. Při platbě na účet použijte variabilní symbol, kterým je rodné číslo plátce bez lomítka.
• Pokud poplatek nebude zaplacen do 30. 6. běžného roku, bude zvýšen až
na trojnásobek, tj. z 500 Kč se poplatek zvýší až na 1 500 Kč.
• Více informací: http://bit.ly/odpad-poplatek

Ve finále ankety Strom roku je
další náš reprezentant – dub letní!

ÚSPĚCHY dubu popřáli primátorka Věra Nechybová,
náměstek Pavel Dufek, zástupci lékařů a sestřiček Masarykovy
nemocnice, radní Lukáš Konečný i Fabiana Bytyqi.

Vzepjal se do výše 23 metrů, jeho kmen
narostl do čtyřmetrové šíře, koruna zabírá metrů dvacet. Před dvěma sty léty
byl vysazen na místě, kde dlouho stávala samota Na Kabátě a taky věž, střežící bezpečí obchodní stezky.
V celostátní anketě reprezentuje nejen
město Ústí, ale celý Ústecký kraj. O vítězství bude soupeřit s dalšími jedenácti stromy ze sedmi krajů – například
s ořešákem, tisem, vrbičkou, čtyřmi lípami, dalším dubem i jedním bukem.
Uspěje mezi nimi náš památný strom
Strážný dub Na Kabátě, jemuž los přisoudil číslo 10? Záleží na vás! Hlasování začíná 15. června 2017, končí 15. září
2017. Pravidla hlasování najdete na
www.stromroku.cz.

Která místa v Ústí nad Labem se vám líbí a která nikoli?

Označte je na
pocitové mapě!

Nová aplikace umožní zachytit pocity obyvatel Ústí nad Labem
z určitého místa ve městě. Magistrát města plánuje, že výstupy,
které pocitová mapa nabídne, využije například při plánování investičních akcí, při vytváření dopravních koncepcí anebo
při proměně veřejného prostranství na místa volnočasových
aktivit.
Pocitovou mapu najdete na: http://mapy.mag-ul.cz/apps/pocity/
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stránku připravila Jitka Stuchlíková,
foto: archiv

PROJEKT RESTART

Dotace na demolice se zvýší na
10 milionů korun pro jednoho žadatele.
Navrhujeme i dotaci na regeneraci
brownfieldů v obcích
první finanční prostředky) do října
2017, tedy do konání řádných parlamentních voleb?
Opatření si nadefinovaly samy regiony
prostřednictvím vládního zmocněnce
a jeho zástupkyně. O tom, která budou realizována, rozhodne vláda. Jejich
faktické naplnění není nijak vázáno na
termín sněmovních voleb a bude řešeno
průběžně.

R

ozhovor s Ing. Karlou Šlechtovou, ministryní pro místní rozvoj ČR.

Dá se předpokládat, že pokud vláda
ČR projedná návrh akčního plánu
RESTART a schválí ho, že bude uvolněno požadovaných 6,5 miliardy Kč
pro rok 2017?
Naprostá většina z těchto 6,5 mld. Kč
je již alokována v rozpočtech jednotlivých rezortů, s nimiž o jednotlivých
finančních nárocích jednal v průběhu
tvorby Úřad zmocněnce vlády. Většinu
pro rok 2017 tvoří prostředky na dopravní infrastrukturu. Další stovky milionů jsou již vyhrazeny na rekultivace.
Akční plán přináší nové nároky na letošní rozpočet v souhrnné výši „pouze“
200 mil. Kč, kdy by tato částka měla pokrýt zahájení programu na technologie
do firem v gesci Ministerstva průmyslu
a obchodu. Tento požadavek je ve shodě s doporučením rozpočtového výboru,
aby vláda posoudila možnosti vytvoření
finanční rezervy na realizaci připravovaných projektů restrukturalizace již
pro rok 2017.
Kdo určí, která ze 72 navržených
opatření mají prioritu? A stihly by
rezorty, jichž by se první opatření týkala, vyhlásit výzvy (a poté rozdělit

Při své dubnové návštěvě Ústeckého
kraje jste řekla, že váš rezort v září
plánované dotační výzvy vyhlásí. Pokud by MMR ČR dostalo více peněz
na dotační program demolic vybydlených budov, zůstala by pravidla
totožná – tedy dotace maximálně ve
výši 5 milionů korun pro obec, která
vybydlenou budovu vlastní?
Podmínky v rámci programu Demolice
budov v sociálně vyloučených lokalitách
se v tomto směru budou měnit již v rámci druhé výzvy pro rok 2017, která bude
vyhlášena v horizontu několika týdnů.
Ke změně jsme přistoupili po zhodnocení zkušeností z předchozích výzev. Nově
bude maximální výše dotace na jednoho
žadatele zvýšena na 10 milionů korun.
Pokud by byly prostředky programu na
rok 2018 navýšeny, nevidím problém
v dalším posunutí hranice maximální
výše dotace tak, aby bylo možné financovat i objemnější projekty.
Zaznamenali jste předloni a loni, kdy
jste dotace na demolice rozdělovali,
velký převis žádostí?
Jde o nový program, takže poptávka
stále vzrůstá. Každá žádost musí mít
schválený tzv. projekt následného využití a ten pak do tří let realizovat. Je tedy
logické, že příprava takovýchto projektů
nějakou dobu trvá. V obou výzvách byly
uspokojeny všechny žádosti o dotaci,
které splnily formální a věcné požadavky programu.
Jak daleko je zvažovaný dotační titul
půjček pro obce, které by chtěly zdevastované objekty odkoupit od soukromých vlastníků?

Téma půjček není v tuto chvíli aktuální.
Pro tento typ podpory je potřeba hlubších analýz.
Která z dalších navrhovaných opatření, uvedených v Návrhu Akčního plánu RESTART, by se Ministerstva pro
místní rozvoj ČR aktuálně týkala?
Ministerstva pro místní rozvoj se gesčně
týká 8 opatření (4 nadregionální, 4 regionálně specifická). MMR je připraveno analyzovat stávající dotační tituly ve
své gesci a následně je upravit v souladu
s výsledky těchto analýz. MMR v rámci
Souhrnného akčního plánu rovněž navrhuje vytvoření nových dotačních titulů,
a to například na regeneraci brownfields
v intravilánech obcí pro další nepodnikatelské využití revitalizovaných ploch.
MMR v dokumentu také deklaruje svou
připravenost spolupracovat s jednotlivými kraji a ostatními resorty na realizaci vybraných opatření.
připravila Jitka Stuchlíková
foto: archiv

O RESTARTU
• Návrh Akčního plánu RESTART obsahuje 72 opatření, která by měla
postupně (do roku 2030) pomoci
řešit restrukturalizaci a problémy
v Ústeckém, Karlovarském a Moravskoslezském kraji. Vláda ČR ho měla
projednat 31. 5. 2017.
• 72 opatření, která žádají jmenované regiony, představují následující
objem finančních prostředků: cca
6,5 miliardy Kč na rok 2017; 14,2 miliardy Kč na rok 2018 a dlouhodobý
předpoklad 41 miliard Kč na roky
2019 – 2030.
• Každý rok na konci května má být
vládě předkládána aktualizace Akčního plánu RESTART.
• Pilíři Akčního plánu RESTART jsou
podnikání a inovace, přímé zahraniční
investice, výzkum a vývoj, lidské zdroje, sociální stabilizace, životní prostředí, infrastruktura a veřejná správa.
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Jak bude vypadat a kdy
bude hotov venkovní areál
Plavecké haly na Klíši?
PO D O B U R E KO N S T R U KC E P Ř E D S TAV I LA A RC H I T E KTO N I C KÁ S T U D I E. T E Ď M U S Í V Z N I K N O U P RO J E KT. AŽ B U D E,
P Ř I J D E N A ŘA D U V Ý B Ě ROV É Ř Í Z E N Í N A D O DAVAT E L E S TAV B Y.
NOVINKY: mezi velkým plaveckým bazénem a dětským
bazénem nahradí nynější stromy velká sluneční terasa. Pod
terasou bude umístěna technologie, zázemí pro plavčíky
a sociální zařízení pro rodiny s dětmi. V dětském bazénu i ve
velkém bazénu přibude řada atrakcí pro děti. K velkému bazénu se přimkne další sluneční terasa.

CO JE V PLÁNU DO KONCE ROKU 2017
Rada města na konci května schválila vyhlášení výběrového řízení na vypracování projektové dokumentace. Cena za
projektovou dokumentaci je stanovena na 2 700 000 Kč bez
DPH. Při výběrovém řízení v hodnotě nad dva miliony korun jde o velkou zakázku (podlimitní výběrové řízení). Při
té je vždy nezbytné počítat se zákonem danou větší časovou
rezervou pro případná odvolání uchazečů, kteří se do výběrového řízení přihlásili, ale nezvítězili. Pokud ale výběrové
řízení na projekt rekonstrukce venkovního areálu na Klíši
proběhne hladce, tedy bez odvolávání, mohla by být projektová dokumentace, vycházející z nedávno vzniklé architektonické ověřovací studie, hotova přibližně za tři měsíce.
Projektant, který vzejde jako vítěz z vypsaného výběrového
4

řízení, musí například nejprve udělat doplňkové průzkumy,
zejména průzkum hydrogeologický.
Požádat o stavební povolení může město Ústí nad Labem až
v okamžiku, když bude mít k dispozici projektovou dokumentaci, schválenou hygienickou stanicí, hasiči, prostě všemi dotčenými orgány. Odbor investic a územního plánování ústeckého
magistrátu předpokládá, že stavební povolení bude k dispozici
zhruba za šest měsíců, tedy kolem konce roku 2017.
CO SE BUDE DÍT V ROCE 2018
Po získání stavebního povolení následuje vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby. V architektonické ověřovací studii je odhad ceny za rekonstrukci venkovního areálu
stanoven na 68 milionů korun. Zpracování projektové do-

NAŠE TÉMA

kumentace ale předpokládá i přípravu rozpočtu, který už je
detailní. Rozpočet tedy částku, na kolik modernizace venkovního areálu přijde, upřesní.
Bude třeba rozhodnout, zda město Ústí nad Labem půjde při
hledání zhotovitele stavby klasickou cestou výběrového řízení, anebo elektronickou aukcí. V čem je výhoda elektronické
aukce? V průzračnosti. Při elektronické aukci je vidět, kdo
z uchazečů o zakázku kdy a jak reagoval, a to po minutách.
Při průběhu „pod drobnohledem“ se daleko obtížněji vznášejí případné námitky, že výběrová komise byla neobjektivní... Elektronická aukce ale není kratší než klasické výběrové
řízení. Oboje si vyžádá přibližně čtvrt roku. Kdy se tedy ve
venkovním areálu na Klíši poprvé kopne do země a kdy bude
hotovo? Autoři architektonické studie se stavařskými zkušenostmi tvrdí, že stavbaři by měli veškeré práce zvládnout za
osm měsíců.
KVĚTEN 2019: AREÁL SE OTVÍRÁ VEŘEJNOSTI
Se zemními pracemi by se mohlo začít – samozřejmě v závislosti na počasí – na konci roku 2018, dokončení se předpokládá na jaře 2019. Nepůjde pouze o to, usadit do terénu

nové bazénové vany z nerezu velkého i dětského bazénu.
Náročnost zemních prací spočívá v tom, že je nutné nově
položit všechny rozvody (stávající vedení je ve špatném
stavu), a to včetně elektrické energie. Teprve po dokončení
těchto prací se přistoupí k úpravě terénu venkovního areálu. Vedle toho – po konzultacích s tvůrci studie a vedením
města – vznikl požadavek, aby u dětského bazénu vzniklo
sociální zázemí a rodiče s malými potomky nemuseli na WC
až do zrekonstruované plavecké haly. Vzdálenost od dětského bazénu k hale je 140 metrů, a to je s malými dětmi přece
jen kus cesty.
Studie nové podoby venkovního areálu Plavecké haly na Klíši je právě k dětem vstřícná. Hravé atrakce – například koráb
či stříkající ryby a miniskluzavky – je budou čekat v dětském
bazénu. A velký bazén se ve prospěch dětských radovánek
vzdá dvou z původních osmi plaveckých drah, aby získal
prostor pro instalaci široké skluzavky, lezecké stěny a dalších drobnějších atrakcí.
ve spolupráci s Ing. Evou Šartnerovou,
vedoucí odboru investic a územního plánu magistrátu
připravila Jitka Stuchlíková

Kde se vykoupeme letos:
KOUPALIŠTĚ BRNÁ

JEZERO MILADA:

• Otevřeno od 15. května do 15. září 2017, pondělí až neděle
9 – 20 hodin.
• Celodenní vstupné 80 Kč, děti nad 120 cm do 18 let, studenti,
osoby nad 62 let, ZTP/P 50 Kč (doprovod ZTP/P zdarma), děti
do 120 cm 10 Kč.  
• Zvýhodněné rodinné vstupné: 2+1 (rodiče, 1 dítě do 12 let)
160 Kč, 2+2 (rodiče, 2 děti do 12 let) 180 Kč, 2+3 (rodiče + 3
děti do 12 let) 200 Kč.
• Zvýhodněné vstupné od 16 do 20 hodin: dospělí 40 Kč, děti
nad 120 cm do 18 let, studenti, osoby nad 62 let, ZTP/P 25 Kč,
děti do 120 cm 10 Kč.

• Slavnostní zahájení letošní sezóny – Víkend na Miladě 2017
– se uskutečnilo o prvním červnovém víkendu (3. a 4. 6 2017).
Léto na Miladě 2017 se připravuje na přelom července a srpna.
Další akcí u jezera bude 2. ročník Běhu upřímných srdcí, naplánovaný na 2. září 2017.
• Do výzvy k podání nabídek na poskytování služeb u jezera
Milada v letní sezóně 2017 se přihlásilo pět uchazečů. Na
hlavní pláži jezera budou čtyři stánky s občerstvením, na pláži
u Roudníků jeden stánek s občerstvením.

jis, foto archiv

PLAVECKÁ HALA NA KLÍŠI:
• Uzavřena bude od 1. července 2017 do 31. července 2017.
V červenci v kryté plavecké hale na Klíši proběhne údržba,
včetně malování vstupní haly či šaten. Dodavatel rekonstrukce
Plavecké haly provede na vlastní náklady opravy popraskaných dlaždiček a části stropů v zázemí haly. Plavecká hala se
pro veřejnost opět otevře v úterý 1. srpna 2017.
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Parkování na
Severní Terase

T É M Ě Ř V E V Š E C H ČÁ S T E C H M Ě S T S K É H O O B VO D U S E V E R N Í T E RA S A J S O U P RO B L É M Y S PA R KOVÁ N Í M.
vyřešeny problémy s nedostatkem
parkovacích míst.
AKTUÁLNÍ KROKY

N

edostatek parkovacích míst
vede často ke komplikacím dopravy, průjezdu záchranné služby a vozů vyvážejících
odpad, v neposlední řadě i k porušování dopravního značení či poškozování zeleně. V současné době
chybí na Severní Terase téměř dva
tisíce parkovacích míst. Nejzávažnější je situace na Doběticích.
NÁVRHY NA MOŽNÁ ŘEŠENÍ
V posledních dvou letech pracujeme
na studiích a projektech nových parkovišť nebo na rozšíření stávajících
parkovišť a tyto návrhy se pokoušíme prosadit. Patří mezi ně například
rozšíření parkoviště v ulicích Šrámkova a Ježkova. Ve spolupráci s Magistrátem města Ústí nad Labem se
připravuje rozšíření parkoviště v
ulicích Poláčkova a Brandtova. Je
vypracována studie na šikmá stání v ulicích Werichova, Voskovcova, Marvanova a Burianova. Podobně lze řešit ulice Maková, Šípková,
Zvonková anebo ulice „ovocné“,
Jizerskou, Rabasovu, i jiné. Jsou vytipovaná místa na další parkovací
plochu v Ladově ulici. Získaly by se
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tak stovky nových parkovacích míst.
Vhodným řešením také je výstavba
parkovacích domů.
ZMĚNY V ÚZEMNÍM PLÁNU
Stávající územní plán však svou
striktností a v některých ohledech
i nejednoznačnou formulací neumožňuje realizovat uvedené projekty a návrhy. Stavební úřad vydává
povolení k realizaci staveb v souladu s platným územním plánem.
Výjimky z územního plánu nejsou
povoleny. To vše nás v současné
době dostává do „patové situace“,
kompetence starosty a obvodního
úřadu jsou vyčerpány. V současné
době probíhají přípravné práce na
pořízení nového územního plánu
s horizontem dokončení okolo roku
2023. Proto se na Úřadu městského
obvodu Severní Terasa uskutečnily
pracovní schůzky a jednání s úředníky, odborníky i zastupiteli našeho
městského obvodu k návrhům na
změny v připravovaném územním
plánu. Vzešlo osm nových podnětů
na změny, které by vedly k možnosti realizovat připravené projekty a z větší části by tak mohly být

Protože situace s parkováním je
zoufalá, nechceme se spokojit s čekáním na nový územní plán a snažíme se nalézt řešení, které by bylo
možné realizovat. Například navýšení parkovacích míst pro lokalitu
Oblá, Glennova, Gagarinova vybudováním terasového (dvoupatrového) parkování na místě stávajícího placeného parkoviště v ulici
Glennova. Podobným způsobem by
mohlo dojít k rozšíření parkovacích
ploch také na některých dalších stávajících parkovištích (např. Mezní,
Gagarinova). Je třeba pečlivě zjistit
možnosti ve všech částech městského obvodu. Klíčová je ale role města a magistrátu. Právě město musí
vytvořit koncepci parkování. Nejen
pro Severní Terasu, ale pro všechny městské obvody, které tvoří Ústí
nad Labem.
Mgr. Renata Zrníková, Vaše Ústí,
starostka MO Ústí nad Labem
– Severní Terasa
foto: archiv

Co se opravuje
• V ulicích Ovocná, Ořechová, Meruňková, Višňová a Švestková
byly vyměněny staré lampy. Postupně se bude pokračovat v dalších lokalitách.
• Ulice Jizerská se dočkala rekonstrukce hlavního chodníku. Jeho
délka je 1 022 metrů, pracuje se
na etapy, celá oprava bude dokončena během léta.
• Hotové jsou rekonstrukce ulice Mírová a páteřních chodníků
v Centrálním parku.

V HLAVNÍ ROLI POHYB

Na Slunečné pláni je živo
Zdravé město Ústí nad Labem se jako
jedno z prvních připojilo k projektu
Státního zdravotního ústavu ČR a Katedry rekreologie Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci
„Parky v pohybu“. Klíčové je vždy rozhodnutí, pro jakou skupinu lidí bude
cvičení v parcích probíhat. Město Ústí
nad Labem se chce prvotně zaměřit
na děti a seniory. Dobrovolníci z řad
zaměstnanců magistrátu města se
zúčastnili školení, stali se instruktory
Parků v pohybu a od 16. května každé
úterní odpoledne tak probíhá cvičení
pro děti na Slunečné pláni v Centrálním parku na Severní Terase. Cvičení
je možné využít až do konce června
a pokud se stane oblíbeným, pokračo-

vat bude opět po prázdninách v měsících září a říjen.
V současné době město vytipovává
vhodné instruktory Parků v pohybu pro seniory, cvičení by pak moh-

lo probíhat v září a říjnu v Městských
sadech.
text a foto: Tereza Limburská,
Zdravé město Ústí nad Labem

Děti baví
V květnu se na Laguně v Centrálním parku uskutečnil
již II. ročník akce „Děti nás baví“, která se koná pod záštitou starostky Renaty Zrníkové. Dorazily všechny tři
mateřské školy městského obvodu Severní Terasa, aby
nám i sobě navzájem předvedly, co nového se naučily. Tančilo se, cvičilo, zpívalo. Děkujeme mrňouskové
z MŠ Dobětice, Stříbrníky i z Větrné, byli jste báječní.
Tolik pozitivní energie, bezprostřednosti a elánu pohromadě nás pohladilo po duši. Děkujeme i vedení
školek a paním učitelkám, oceňujeme jejich práci
s našimi nejmenšími.
text a foto: Pavla Kopáčová

Letní party nabídne i obří skluzavku
Projekt Slide Czech loni přivezl do centra šesti velkých měst
ČR obří nafukovací skluzavku o délce až 300 metrů. Návštěvníci tak měli exkluzivní možnost poznat místa, po kterých
dennodenně projíždí autobusem, chodí jimi do školy, do práce nebo obchodu, z naprosto jiné perspektivy. Dobře známou ulici doslova sjeli „po zadku“.
Protože jde o neobyčejně zábavnou a nevšední atrakci, rozhodla se radnice Severní Terasy přivézt 5. srpna 2017 tuto
show i do našeho města, a to jako součást Letní party. Kromě skvělého sjezdu Stříbrnické ulice se můžete těšit i na
aquaaerobik, zorbing nebo soutěže o ceny, a to od 12 do 18
hodin. A až se „dokloužete“, můžete se přesunout do Centrálního parku na Lagunu, kde bude od 19 hodin pokračovat
večer plný zábavy, který okolo 22 hodiny nabídne tradiční
LASER SHOW. Všichni jste srdečně zváni!
Pavla Kopáčová,
Úřad městské části Severní Terasa
foto: archiv
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TIPY PRO SENIORY

Ústecký SEN-ART 2017
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ PRO SENIORY Z ÚSTÍ NAD LABEM ČEKÁ NA ZAJÍMAVÉ VÝTVORY.
Senioři mohou soutěžní práce doručit
tajemnici Rady seniorů Ústí nad Labem
Mgr. Lence Jaremové do budovy magistrátu města na Lidickém náměstí.

S

outěž je určena pro seniory ve
věku nad 60 let s trvalým pobytem
v Ústí nad Labem, včetně uživatelů služby domovů pro seniory, jejichž
zřizovatelem je město Ústí nad Labem.

Soutěžní kategorie:
1. ruční práce
2. kresba, malba, grafika
3. fotografie
Každý ze soutěžících může předat maximálně jednu práci v každé kategorii.
Přihlášením do soutěže autor výtvoru
souhlasí s jeho prezentací na výstavě
a na webu statutárního města Ústí nad
Labem, a to bez nároku na honorář.
Vyhodnocení soutěže provede odborná
porota, která z každé kategorie vybere

tři nejlepší práce. Všechny práce musí
mít popisek se jménem a příjmením,
věkem a kontaktem (adresa a telefon)
na autora. Vítězové budou vyhlášeni v rámci oslav Dne seniorů v říjnu
2017.
První tři vítězná díla z každé kategorie budou zveřejněna na
www.usti-nad-labem.cz. Všechna díla
budou vystavena v Informačním
centru města Ústí nad Labem.
Po ukončení výstavy budou díla vrácena autorům. Soutěžní práce můžete
odevzdávat do 30. srpna 2017.
Mgr. Lenka Jaremová, UFO
ilustrační foto: archiv

Za sportovními zážitky zdarma
Chcete vzít vnouče na hokej, fotbal, basketbal či volejbal? Pokud měří do 120 cm a vám je nad 65 let, máte oba vstup zdarma. Podle usnesení zastupitelstva, konaného 1. 9. 2014, mají
sportovní kluby HC Slovan Ústí nad Labem, FK Ústí nad Labem,

TIP PRO CELÉ RODINY
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Basketbalový klub Ústí nad Labem a SK Volejbal Ústí nad Labem povinnost poskytnout vstup dětem do 120 cm a seniorům nad 65 let zdarma. Tak neváhejte a vydejte se za sporty
v Ústí nad Labem!
jar

KULTURNÍ TIPY

Národní dům tentokrát lovil
v Texasu a v New Orleans

JACKIE VENSON TRIO
= POUHÁ DVĚ VYSTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE!

ALBUM KEITH STONE BAND SI ZASLOUŽÍ
BÝT VE VAŠÍ HUDEBNÍ SBÍRCE!

Ve středu 28. června 2017 od 20 hodin v Národním domě vystoupí trio Jackie Venson – zpěvačky a kytaristky z Texaského
Austinu. Jackie původně vystudovala hru na piano na prestižní škole Berkley College of Music, ale poté se vydala dráhou
bluesu. Austin City Hall dokonce označila den 24. května 2014
jako Den Jackie Venson a na její počest uspořádala benefiční
koncert pro hudební školu v Austinu. Jackie v Ústí nad Labem
doprovodí Rodney Hyder na bicí a Alan Uribe na basu.

Z New Orleans se v Národním domě představí KEITH STONE
Band v sestavě Keith – zpěv a kytara, Tomáš Homuta – klávesy, Marcello Borsano – bicí a Milan Schmidt – basa. Koncert se
uskuteční 26. června 2017 od 20 hodin. Jak o KEITH STONE
Bandu napsal magazín Rootstime – „Hudební nadšenci, album KEITH STONE Band si zaslouží být bezpodmínečně ve
Vaší hudební sbírce!“

Činoherní studio v červnu a o prázdninách 2017
NA PŘEDSTAVENÍ DO LIHOVARU

DIVADELNÍ ZAHRADA

Na konec června plánuje Činoherní
studio premiéru třetího dílu mocenské ságy Williama Shakespeara Jindřich VI. Poslední díl shakespearovské
trilogie se i tento rok odehraje na neobvyklém místě v Ústí nad Labem, a to
v bývalém lihovaru v ústecké čtvrti
Krásné Březno. Kdo se nakonec chopí
trůnu? Koho čeká smrt a kdo přežije?
To vše se dozvíte na premiéře, která
se uskuteční 30. června a poté budou
následovat 2 reprízy.

Dále se i letos Ústečané mohou těšit
na týden plný divadla pod širým nebem. Dramaturgie i v letošním roce
sází hlavně na hry Williama Shakespeara – Zkrocení zlé ženy, Dva páni z Verony a všechny tři díly Jindřicha VI. Pro
rodiny s dětmi divadlo na odpolední
hodinu nasadí oblíbený příběh Astrid
Lindgrenové Ronja, dcera loupežníka.
Divadelní zahrada se uskuteční poslední týden letních prázdnin v zahradě Českého rozhlasu Sever v ulici Na

schodech kousek od samého centra
Ústí nad Labem.
DO PLENÉRU pozve Činoherní studio
na Shakespeara i na příběh pro děti.

stránku připravil Tomáš Tajchner, MBA, TOP 09
foto: archiv
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UNIVERZITA V ČÍSLECH

UJEP uspěla v tvrdé konkurenci
s žádostí o evropské finance
PŘIPRAVILA PROJEKTY, KTERÉ BYLY MIMOŘÁDNĚ ÚSPĚŠNÉ. DÍKY NIM ZÍSKALA PRO NÁSLEDUJÍCÍCH PĚT LET
FINANČNÍ PROSTŘEDKY V CELKOVÉ VÝŠI 842 MILIONŮ KČ.
FINANCE I NA REKONSTRUKCE
Další část investic poputuje na rekonstrukce, např. Sportovní haly PF, a do areálu Botanického parku a skleníků katedry
biologie Za Válcovnou. Neinvestiční prostředky budou cíleny k akceleraci vědecké činnosti univerzity, včetně internacionalizace univerzity a zkvalitnění procesů na univerzitě.
„Nejvíce si cením úspěchu právě projektů, které sice patří
k těm s nejmenší dotací, ale jsou z mého pohledu důležité
pro strategický rozvoj univerzity. První projekt je zaměřený
na doktorské obory pedagogické fakulty společně s doktorským oborem fakulty sociálně ekonomické a druhý na společný projekt přírodovědecké fakulty s fakultou životního
prostředí. Projekty tak navazují na interně stanovené mezifakultní doktorské školy, a rýsují se tak i hlavní výzkumné
směry naší univerzity,“ doplňuje Martin Balej.

Jak je financována
Univerzita J. E. Purkyně
• Veřejná vysoká škola sestavuje rozpočet na příslušný
kalendářní rok v souladu s §18 zákona o vysokých školách. Podmínkou, která plyne přímo z dikce zákona, je
nemožnost sestavení rozpočtu jako deficitního.
EVROPSKÉ FINANCE urychlí rozvoj univerzity,
říká rektor UJEP doc. Martin Balej.

T

o ji řadí na šesté místo z celkově 34 podpořených jak
soukromých, tak veřejných vysokých škol. „V objemu
získaných prostředků v tzv. čtyřvýzvě pro vysoké školy v Operačním programu Věda, výzkum a vzdělávání jsme se
umístili za Univerzitou Karlovou, Masarykovou univerzitou,
Univerzitou Palackého, ČVUT a Českou zemědělskou univerzitou. Uspělo nám osm projektů a samotný celkový objem
prostředků je přibližně dvakrát větší, než je roční rozpočet
naší univerzity. V takové míře univerzita nikdy v historii nebyla takto úspěšná. Všichni to vnímáme jen jako první krok
k akceleraci rozvoje univerzity,“ říká rektor UJEP doc. Martin
Balej.
STUDIJNÍ OBORY NOVĚ
Realizace projektu začala již 1. května a potrvá do 31. prosince roku 2022. V následujících pěti letech tak bude univerzita
inovovat a akreditovat studijní programy zejména technického, přírodovědného, environmentálního, pedagogického,
zdravotnického a ekonomického zaměření. Dále budou rekonstruovány objekty, které rozšíří nabídku kvalitního vzdělávání o moderní prostory, vybavení a zařízení. Největší část
financí bude směřována na laboratorní a přístrojové vybavení Centra technických a přírodovědeckých oborů.
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• Základním zdrojem příjmů je příspěvek ze státního
rozpočtu na vzdělávací a tvůrčí činnost, který je veřejná vysoká škola povinna čerpat především v souladu
s jeho účelem. V letošním roce činí výše příspěvku pro
UJEP celkem 390 385 tisíc Kč, což znamená meziroční
pokles o cca 8 000 tisíc Kč. Pro výši příspěvku je rozhodný typ a finanční náročnost akreditovaných studijních programů, počet studentů a dosažené výsledky ve
vzdělávací a tvůrčí činnosti.
• Dalším blokem příjmů jsou prostředky ze státního
rozpočtu mající většinou charakter dotace. Jedná se
zejména o finanční prostředky na podporu výzkumu,
experimentálního rozvoje a inovací, na rozvoj vysoké
školy, na stipendia pro studenty doktorských studijních
programů, na ubytování a stravování studentů, na mezinárodní spolupráci a na fond vzdělávací politiky.
• Zbývajícími zdroji příjmů vysoké školy jsou vybrané
poplatky spojené se studiem, výnosy z realizace majetku, jiné příjmy ze státního rozpočtu, státních fondů,
Národního fondu či z rozpočtů obcí a krajů. V letošním
roce získala UJEP poprvé účelovou dotaci ve výši do
6 milionů Kč z Ústeckého kraje a opakovaně příslib dotace od města Ústí nad Labem ve výši 200 tisíc Kč.
stránku připravila Mgr. Jana Šiková,
foto: archiv UJEP

UNIVERZITA V OBRAZECH

Festival vědy, sportu a umění se povedl
JIŽ PO DRUHÉ, TENTOKRÁT V PROSLUNĚNÉM KVĚTNOVÉM DNI, HO PŘIPRAVILA UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ. NA
ÚSTECKÉM KOSTELNÍM NÁMĚSTÍ VYROSTLY STÁNKY, V NICHŽ JEDNOTLIVÉ FAKULTY PŘEDVEDLY, CO UMÍ A ČEMU
SE VĚNUJÍ. PŘEDEVŠÍM DĚTI, ALE I ZÁJEMCI Z ŘAD DOSPĚLÝCH, SI ŘADU VĚCÍ MOHLI NEJEN PROHLÉDNOUT, ALE
I OSAHAT. STARÉ PŘÍSLOVÍ PRAVÍ, ŽE OBRAZ VYDÁ ZA TISÍC SLOV. A TAK VÁM ATMOSFÉRU ÚSPĚŠNÉHO SETKÁNÍ
UNIVERZITY A JEJÍHO MĚSTA PŘIBLIŽUJÍ FOTOGRAFIE JOSEFA RŮŽIČKY. DĚKUJEME.
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NAŠE ZOO

104 HŘÍBAT zeber Hartmannové přišlo
od roku 1975 na svět v ústecké zoo.

O šikovných chovatelích by
mohli vyprávět zebry, levharti
mandžuští i medvědi malajští

V

elký kopec je charakteristický
pro naši zoo. Převýšení mezi
oběma vchody je 93 metrů
a činí z prohlídky trochu turistický
výkon. Pro lepší dostupnost, pohodlnější procházku i větší atraktivitu
byl v roce 2006 pořízen Zoovláček.
Návštěvníkům ulehčuje přístup do
horní části zahrady a hlavně dětem
poskytuje nevšední a příjemný zážitek z jízdy „mašinkou“. Lokomotiva
táhne tři vagonky, celková kapacita Zoovláčku je 36 míst. Trasa vede
nejkratší cestou k hornímu vstupu,
ale i tak mohou cestující během jízdy
pozorovat zvířata, když míjejí jejich
výběhy a expozice. Díky namluvenému komentáři se dozvídají řadu zajímavostí o obyvatelích naší zoo.

růstků v podobě narozených či vylíhlých mláďat týče, v loňském roce
jich přišlo na svět 133. Důležitější
než počet jsou však konkrétní druhy, protože některá chovaná zvířata
se dnes daří již rozmnožovat běžně,
ale u jiných nejsou odchovy až tak

MLÁĎATA A PRAVIDLA ODCHOVU
Ústecká zoo poskytuje domov 1 192
jedincům ve 226 druzích. Co se pří12

ÚSPĚŠNÝ je i chov zoborožců vrásčitých.

samozřejmé. S odchovy se v dnešní
době bohužel pojí i to, že u některých
druhů je obtížné mláďata pak „udat“,
protože nabídka převyšuje poptávku.
Naše zoo je členem Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií
(EAZA), takže v rámci chovných pro-

NAŠE ZOO
gramů spolupracuje s koordinátory
chovu konkrétních druhů a řídí se jejich doporučením.
UNIKÁTNÍ CHOV ZEBER
Během dlouhých let existence ústecké zoologické zahrady se zde podařila řada úspěchů, ale zároveň je třeba
si uvědomit, že to, co bylo raritou
před desítkami let, je dnes naprosto
normální a běžné, jako třeba odchovy u alpak či emu hnědých. Na druhou stranu jsou odchovy, kterými se
zoo může pyšnit nejen v rámci Unie
českých a slovenských zoologických
zahrad, ale i na mezinárodní úrovni.
Unikátní odchovy jsou určitě dobrou
vizitkou zoo, ale důležitějším kritériem je dlouhodobost a pravidelnost, z čehož je zřejmé, že se nejednalo o náhodu, ale o dlouhodobou
cílenou chovatelskou práci. V tomto
směru je světovým úspěchem ústecké zoo stádo zeber Hartmannové,
které zoo chová nepřetržitě od roku
1975. Za tu dobu zde přišlo na svět
104 hříbat!
PAVILON PRO ORANGUTANY
Podobných úspěchů je více. Například zoborožce vrásčité chová ústecká zoo od roku 1992, v roce 2001 se
poprvé podařil odchov mláďat a od té
doby se zde vyklubalo přes 30 mláďat.
I když všechna nepřežila, jedná se
o obrovský úspěch mezinárodního
významu.

I ČTYŘI v Ústí narozená mláďata
medvěda malajského jsou úspěchem!

V PŘÍRODĚ žije už jen kolem 35 levhartů mandžuských.
V ústecké zoo se už narodilo sedm mláďat.

Dalším příkladem jsou orangutani
bornejští, známí jako „Ňuňákovi“,
které se v roce 1989 podařilo vypiplat ze zubožených mláďat a kteří se
již pětkrát stali rodiči. K naší velké
lítosti však tento druh doplácí na to,
že se nedaří zajistit jim adekvátní bydlení, takže úpravy jejich expozice,
byť stojí statisíce, jsou pouze drobným vylepšením předchozího stavu.
Již léta se mluví o velkém pavilonu
s prostorným venkovním travnatým
výběhem, ale bohužel stále narážíme

na nedostatek finančních prostředků
na investiční výstavbu.
NEJOHROŽENĚJŠÍ LEVHART,
NEJMENŠÍ MEDVĚD
Za úspěchy minulých let lze považovat odchovy u vzácných levhartů
mandžuských, což je nejohroženější poddruh levharta na světě, neboť
v přírodě žije posledních cca 35 zvířat. U nás se narodilo celkem sedm
mláďat, včetně samice Kiary, která se
v dospělosti stala naší chovnou samicí. Také odchovy nejmenšího druhu
medvěda na světě, medvěda malajského, lze považovat za úspěch, byť se
u nás narodila „pouze“ čtyři mláďata,
neboť v evropských zoo se toto zvíře
daří rozmnožovat pouze sporadicky.
V minulosti se také podařily úspěšné odchovy nosorožců tuponosých,
které zoo chová od roku 1980. Samec
Dan a samice Saša spolu zplodili tři
potomky, kteří postupně obohatili
chovy nejen v evropských zoo, ale
i za oceánem, samec Doran odcestoval až do daleké Brazílie. Bohužel, je
zde bez potomků, ale oba jeho bratři se o mláďata postarali a nejmladší
Dino je dokonce dědečkem ☺.
Ing. Věra Vrabcová,
tisková mluvčí Zoo Ústí nad Labem
foto: archiv Zoo Ústí nad Labem
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PŘÍBĚHY

Poběžte s námi
a „Darujte duhu“
BL Í ŽÍ S E 17. Č E RV E N 2017 A S N ÍM I D RU H Ý ROČNÍK SPOKEY RAINBOW
R UN Ú S T Í N AD LABEM.

ATMOSFÉRA loňského duhového
běhu na Severní Terase.

R

ainbow Run je pětikilometrový běh plný zábavy určený pro
všechny lidi se srdcem na pravém místě, kteří milují život a umí si
ho užívat plnými doušky. Nejde o běžecké časy, ani o vítězství, ale o radost
ze života, protože vítězem je každý,
kdo s námi běží.
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V neposlední řadě je ale „Duhový běh“
také o pomoci a o plnění snů rodinám
a jejich dětem, které neměly v životě tolik štěstí. V loňském roce jste vy všichni,
kteří jste se zúčastnili, přispěli ke splnění snu desetiletému Toníčkovi, který
si přál vidět a navštívit Legoland. Díky
vám všem mu to bylo umožněno.

LETOS „DARUJEME DUHU“ JOHANCE
Johanka je jedenáctiletá modrooká
blonďatá dívenka, která má těžká kombinovaná postižení a lékaři stále neznají
příčinu jejího stavu. Když byla Johanka
ještě malá, rozhodli se rodiče, že vezmou osud do svých rukou a budou Johanku „léčit“ svou přítomností, láskou,
laskavostí, radostí, fantazií a kreativitou.
Žijí prý docela obyčejným rodinným životem. „Máme se rádi, hrajeme si, někdy na sebe křičíme, chodíme na výlety,
pracujeme na domě a místo dovolených
jezdíme do lázní,“ řekla nám maminka.
„K péči o Johanku jsme si ještě přibrali
péči o Evičku (Johančinu tetu), která je
hendikepovaná a o manželovu maminku, trpící nemocí Alzheimerova typu.
Takže je u nás veselo,“ dodala. A na
otázku, jak se to dá všechno zvládnout,
odpověděla: „Jsme rodina, protože jsme
spolu všichni šťastní – není to o pocitu,
ale o naší životní volbě!“
Johančino velké přání je zaplavat si
s delfíny. S delfíny, kteří mají na nemocné děti úžasný terapeutický vliv a díky
kterým by měla Johanka nejen neuvěřitelný zážitek, ale její zdravotní stav by
tak dostal další šanci na zlepšení.
Splníme nemocné Johance její sen?
Mgr. Renata Zrníková, Vaše Ústí,
starostka MO Ústí nad Labem
– Severní Terasa
foto: archiv

PŘÍBĚHY

To, že jsem začala běhat,
obohatilo můj život
ČÍ M? T Í M, CO J S E M V ID ĚLA. A H LAV N Ě TÍM, KO HO JSEM POZNALA.

P

ůvodem jsem z Kopřivnice, teď
už se ale pokládám za Ústečanku. Sportovkyně – a taky dobrovolný hasič – jsem byla od dětství. Ke
sportu nás s bratrem vedli rodiče. Běhat jsem ale začala až v Ústí nad Labem. Studovala jsem na Univerzitě J. E.
Purkyně a neměla v Ústí ani kolo, ani
dobrovolné hasiče. Za vysokoškolskými kolejemi na Klíši je ale lehkoatletický stadion, dál se dá běžet na Střižák...
Běh se stával stále populárnějším, přibývalo závodů. Chtěla jsem je také vyzkoušet.
CÍL? ŠEST SVĚTOVÝCH MARATONŮ
Mým prvním závodem byl půlmaraton v Praze. Dnes už běhám i závody

NA STARTU maratonu v Tokiu.

čtyřiadvacetihodinové. V horách jsem
při jednom závodu uběhla 120 kilometrů. Kde všude jsem už závodila?
V New Yorku, a to díky tomu, že Run
Czech vyhlásil soutěž o start na tamějším maratonu. V New Yorku jsem se
dozvěděla o projektu World Marathon
Mayors, do nějž je zařazeno šest světových maratonu (v Bostonu, Londýně,
Berlíně, Chicagu, New Yorku, Tokiu).
Když je člověk uběhne, dostane speciální medaili. Do Chicaga se chystám,
v Bostonu mám splněný kvalifikační
limit a pojedu tam příští rok. Ještě se
snažím o Londýn, tam se dostat je ale
nejtěžší. Mimo jiné jsem už polykala
závodní kilometry v Pekingu, v Tokiu,
na Špicberkách a po Evropě. Na Špicberkách se vybíhalo mimo město, kolem běžců jezdil muž na čtyřkolce se
zbraní – hlídal nás před medvědy.
NĚKDY i padám.

ZNALKYNĚ ANGLIČTINY,
MILOVNICE LAKYHO
Vystudovala jsem angličtinu, nejsem
ale typická učitelka, dojíždím vyučovat do firem. Soukromě učím dospělé
i děti a také pracuji jako překladatelka a tlumočnice. Časově je to náročné.
Když práci plánuji, snažím se vždy vyšetřit tři hodiny, během nichž stihnu
vyvenčit psa, zaběhat si a naobědvat
se. Pejska mám z útulku z Žimu, kluka – jmenuje se Laky, tak ho nazvali
v útulku, a já mu jméno nechala. Ani
přesně nevím, kolik mu je let. S Luckym neběhám, toho jen venčím. Sama
žádný přesný tréninkový plán nemám.
O víkendu uběhnu tak dvacet kilometrů, přes týden mi to vychází maximálně na osm kilometrů denně.

LAKY jezdí na zavody
se mnou, ale neběhá.

SLZY NA KRAJÍČKU. ŠTĚSTÍM
Myslím, že běh posiluje osobnost člověka – zvláště, když absolvujete dlouhé závody. Musíte neustále přemáhat
a přesvědčovat sami sebe. Vy víte, že
vaše tělo může, ale váš mozek už nemůže a snaží se vás přesvědčit. I jako
amatér, když doběhnete do cíle, máte
slzy na krajíčku. Endorfiny se vyplaví
– dokázali jste to, i když jste na startu
pochybovali. Ráda se zlepšuji, ale běh
pro mě není o výkonu. Pro mě je to
způsob, jak trávit volný čas. Díky běhu
jsem získala spoustu přátel, trávíme
spolu krásné chvíle a máme společné
zážitky. Při běhu, zejména při dlouhých závodech, kamarády nacházíte.
Běžíte vedle někoho dlouhé minuty,
a tak si začnete povídat. V Paříži jsem
se účastnila závodu na osmdesát kilometrů, cíl byl v prvním patře Eiffelovy
věže, hodinu jsem běžela vedle pána,
tak jsme si začali povídat. Když dostal
křeče a neměl hořčík, tak jsem mu dala
svůj. I já jsem mezi běžci potkala skvělé kamarády, na které se mohu spolehnout.
vyprávění Mgr. Zuzany Hofové
zachytila Jitka Stuchlíková
foto: archiv Mgr. Zuzany Hofové
P.S. Mattoni1/2Maraton 16. září 2017
v Ústí nad Labem Zuzana
Hofová nevynechá. Těší se na něj
i proto, že s kamarády, kteří do našeho
města na půlmaraton přijedou, oslaví
po závodě své narozeniny.
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V Ústí se chystá již třináctá
Grand Prix v atletice
KAŽDOROČNÍ ÚSTECKÝ ZÁVOD VRHAČSKÝCH ES NEMÁ V ČESKU OBDOBU. LETOS ÚSTEČTÍ ATLETI ZAUJALI
I VLASTNÍMI VÝKONY V PRVNÍ ATLETICKÉ LIZE. DOMA JE BOHUŽEL BOJOVAT NEUVIDÍME – ÚSTÍ TOTIŽ POSTRÁDÁ SEKTOR PRO KLADIVÁŘE.

TRIUMF MUŽŮ AC Ústí nad Labem zažilo první kolo 1. ligy.

R

ozhovor s Mgr. Miroslavem Vachutou, šéfem Athletic
Clubu Ústí nad Labem.

Jak si vedete v druhé nejvyšší atletické soutěži ČR, tedy v první atletické lize?
Úvodní kolo nám vyšlo nad očekávání. Poprvé v historii se nám
podařilo zvítězit, navíc s ohromným náskokem na obhájce vítězství z Nového Města nad Metují. Naši atleti předvedli skvělé
individuální výkony. Pavel Benda vylepšil ústecký rekord na sto
metrů časem 10,76 vteřiny. Na patnáctistovce jsme obsadili první
tři místa. Ondra Chour vyhrál závody na osm set i patnáct set
metrů. Ve vrhu koulí jsme obsadili dokonce první čtyři místa. Potěšily i obě zahraniční posily. Němec Riedel byl třikrát do čtvrtého
místa, Polák Wiesolek závodil poprvé od olympiády v Riu a zářil
na překážkách a ve skoku dalekém výkonem 7,20 metru.
Chystají se závody, na nichž by ústečtí fanoušci mohli ústecké atlety spatřit?
Bohužel doma nám stále chybí sektor pro hod kladivem a bez něj
do našeho města ligu přivést nemůžeme. Podle regulí je povinností každého družstva uspořádat jedno kolo, takže už několik let
procházíme soutěží s určitou výjimkou. Plány vržiště jsou hotové,
tak se snad brzy dočkáme. Samozřejmě bychom se ústeckým divákům doma ukázali rádi.
• Atletický oddíl v Ústí nad Labem se začal formovat po roce
1945 – nejdříve pod Sokolem, později jako Slovan nebo
Spartak.
• Trenérem a duší ústecké lehké atletiky byl učitel tělocviku
Viktor Lukeš.
• Další učitel, Jiří Hynek, trénoval legendární Béďu, Bedřišku
Müllerovou–Kulhavou.
• Na ústecké škvárové dráze běžel i Emil Zátopek.
• Významným atletem byl chodec Lexa Bílek, výborná byla
Líba Macounová. K velice úspěšným patřili sprintér Láďa
Kříž, vytrvalec Pavel Šourek, z mladších Michal Kučera.
• Kromě AC Ústí dnes v našem městě působí další atletický
klub USK Provod.
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MARTIN STAŠEK (AC Ústí) absolvoval
v Hradci pouze jediný pokus a zvítězil.

Zlepšila se situace po dobudování vnitřní části tribuny na
Městském stadionu?
Dostavba nás potěšila, po dlouhých letech jsme získali důstojné zázemí. K úplné spokojenosti nám chybí ještě posilovna a již
zmiňované vržiště. Samostatnou kapitolou je atletická příprava
v zimě. V Ústí prakticky nelze pět měsíců provozovat atletiku,
proto se snažíme hledat možnosti pro výstavbu atletické haly.

ZAHRANIČNÍ POSILA ústeckých
atletů Pawel Wiesolek.

Chystáte unikátní třináctou Grand Prix 2017, jednu z nejvýznamnějších atletických událostí vrhačské sezony u nás. Na
co se můžeme těšit?
Letošní ročník se uskuteční v úterý 11. července 2017 a závod ve
vrhu koulí slibuje opět dramatický souboj siláků z celého světa.
O ústecký závod je mezi koulaři obrovský zájem, již v tuto chvíli
máme kolem dvaceti nabídek na účast. Úžasnou formu má letos
Tomáš Staněk, který by mohl v Ústí atakovat letitý český rekord.
Neměl by chybět ani loňský vítěz Stephen Mozia z Nigérie, který
v Ústí obsadil 1. místo čtvrtým nejlepším výkonem na světě, když
hodil 21,76 metru. Po dvou letech by se mohl do Ústí vrátit mistr
světa Joe Kovacs z USA. O účasti na ústecké Grand Prix 2017
jednáme s pěti finalisty z OH v Rio de Janeiru.
PaedDr. Petr Brázda,
KSČM, zastupitel města Ústí nad Labem
foto: archiv Athletic Clubu Ústí nad Labem

......
Šifra SSK 0038
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MARIÁNSKÁ SKÁLA JE MÍSTEM NA PROCHÁZKY S ÚŽASNÝM PANORAMATEM ÚDOLÍ LABE, ALE TAKÉ MÍSTEM,
KDE PROVOZUJE SVŮJ SPORT SSK 0038.

AŽ STO NÁBOJŮ spotřebuje střelec při tréninku.

R

ozhovor s Tomášem Bláhou, trenérem mládeže SSK
0038.

Co znamená číslice 0038 v názvu?
Ústecký sportovně střelecký klub je pobočným spolkem Českého
střeleckého svazu a 0038 je identifikační číslo, které nám bylo
Českým střeleckým svazem přiděleno. Své identifikační číslo má
každý střelecký klub. Náš klub má bohatou historii. Věnujeme se
střelbě olympijských disciplín ze vzduchových zbraní na 10 metrů, sportovní pistoli na 25 metrů a libovolné pistoli a pušce na
50 metrů. V současné době máme kolem 160 členů, ovšem aktivních jich je sotva polovina.
Láká váš sport mladé?
Členů v řadách dorostu máme „pouze“ třináct. Je to ze dvou důvodů. Nejsou to děti hrající si s míčem, ale děti, které manipulují
se zbraněmi. Tou druhou překážkou je počet vybavených střelišť.
Těch máme pouze osm. Trénovat tolik dětí si můžeme dovolit díky
pomoci pana Ladislava Kučery, který společně se mnou kráse tohoto sportu propadl. V budoucnu bychom počty našeho žactva
a dorostu rádi rozšířili, zatím nám ale chybí další ochotní pomocníci a finance.
Co musí zájemce udělat, aby se stal členem SSK 0038?
Co se týče dospělých, tak ve zkratce: stačí se zastavit u správce
střelnice pana Václava Radimského, který je na střelnici každé
úterý a čtvrtek od 14 hodin, a u něj zaplatit vstupní poplatek do
klubu 4 000 korun. S dětmi je to trochu jinak. Ty, které by chtěly začít se sportovní střelbou, se mohou přihlásit do střeleckého
kroužku, kontakty najdou na www.ssk-usti-nl.cz , anebo e-mailem na ssk0038@seznam.cz. Děti ve věku 9–13 let začínají na

vzduchové pušce v leže, kde se naučí zásady bezpečné manipulace se zbraní a správné návyky míření a spouštění. Děti od 13–14
let mohou začít se střelbou ze vzduchové pistole.
Jak probíhá příprava, tréninky, jak je to s výstrojí a výzbrojí?
Tréninky jsou přes zimní sezonu 2x týdně pro vzduchovou pušku
i pistoli v pronajatém vnitřním prostoru. V letní sezoně mají puškaři trénink 1x týdně, pistoláři 1x týdně a ti, kteří již mají dobré
výkony, chodí i 1x týdně na střelnici na Mariánské skále trénovat
malorážnou pistoli. Děti mají v ročním poplatku 2500 Kč zahrnuto členství v klubu, členství v Českém střeleckém svazu, terčový materiál pro vzduchové zbraně, zapůjčení vzduchové zbraně
pro začátečníky, střelivo diabolo. Děti, které už střílejí i z malorážných zbraní, si ještě řádově 200 korun měsíčně připlácejí na
náboje. Všechny klubové zbraně, které pro děti máme, jsou pro
začátečníky. Cena vzduchové pistole pro pokročilejšího střelce se
pohybuje od 30 do 50 tisíc korun. Malorážná pistole stojí okolo 50 tisíc korun a pušky jsou ještě o 10–20 tisíc korun dražší.
Krabička diabol stojí 150 Kč a vydrží střelci tři týdny. Malorážné
náboje si děti doplácí, a to je pro jejich rodiče také nemalá částka.
Jeden náboj na trénink přijde na 1,50 korun. Na závody používáme kvalitnější, kdy jeden náboj stojí 2,30 korun. Nyní nám začala
letní sezona, děti se připravují na Pohár mládeže a Mistrovství
ČR. V červenci je čekají mezinárodní závody v Drážďanech a v listopadu, pokud to dovolí finanční situace rodičů, máme v plánu
účast na dvoudenních závodech v Maďarsku.
PaedDr. Petr Brázda,
KSČM, zastupitel města Ústí nad Labem
foto: archiv SSK 0038
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O stezce, na níž cyklisté
krouží kolem řeky
V T UZ E M S K É S OU T ĚŽI O V EL KO U C EN U C ESTOVNÍHO R UCHU LETOS OBSADILA LABSKÁ ST EZKA T Ř ETÍ M Í S TO.
SÍŤ CYKLOBUSŮ

Z

a zajímavý turistický produkt
pokládají Labskou stezku i v Německu. Český úsek, protínající
i náš region, ohodnotili němečtí cyklisté v anketě jako pátý nejoblíbenější v zahraničí. Labská stezka vede
od pramenů řeky Labe v Krkonoších
až k Severnímu moři. Měří bezmála
1 300 kilometrů. Na území Ústeckého
kraje se rozkládá pouhých, ale půvabných šestadevadesát kilometrů. Labská
stezka se zde vine Českým středohořím
a Českým Švýcarskem. Cyklojízda Por-
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tou Bohemikou a Labskými pískovci
patří k nejkrásnějším partiím vůbec.
SLUŽBY PRO CYKLISTY
O propagaci Labské stezky na českém
území se stará Nadace Partnerství.
(Tato naše největší enviromentální
nadace mimo jiné pořádá i celostátní
anketu Strom roku, v níž má Ústí nad
Labem soutěžní „želízko“ – Strážný
dub na Kabátě.) I letos spatřil světlo
světa aktualizovaný mezinárodní průvodce po Labské stezce. Většina z nákladu 260 000 kusů je určena pro velký
německý trh. V Česku je k dispozici,
a to zdarma, 30 000 výtisků. Průvodce
výletníkům nabízí informace o přírodě
kolem Labské stezky, o pamětihodnostech, přívozech i navazující lodní
dopravě. Nezapomíná na různé druhy
ubytování a výčet služeb, které získaly
certifikát „Cyklisté vítáni“ (na německé
straně Labské stezky pak tipy na služby, které splňují požadavky tamějšího
cyklistického klubu ADFC). Nejnovější
průvodce je zájemcům k dispozici jak
v tištěné podobě (především v infocentrech), tak i v podobě elektronické.
Stáhnout a prohlédnout si ho zájemci
mohou na adrese http://www.labska-stezka.cz/Pruvodci-a-mapy/Oficialni-pruvodce-Labskou-stezkou.aspx.

V Ústí nad Labem byla letos Labská
stezka slavnostně otevřena v polovině května. Odbor cestovního ruchu
magistrátu pozval ctitele cyklistiky do
Cyklokempu Loděnice, kde nabídl program jak dětem, tak dospělým. Koncem
dubna město Ústí nad Labem dokončilo opravu komunikace podél Lázní
Brná. Labská stezka zde dostala pět set
metrů nového asfaltového povrchu.
Ústecký kraj letos na podzim dokončí část u Velkých Žernosek, s dalšími
úpravami Labské stezky na Litoměřicku počítá. Doprava Ústeckého kraje
nabízí až do 29. října 2017 přepravu
jízdních kol na pětatřiceti autobusových linkách krajských „zelených“ autobusů. Tyto linky mají k dispozici
buď cyklovlek s kapacitou dvaceti kol
anebo nástavbu s kapacitou šesti kol.
Cyklobus vypravuje i město Ústí nad
Labem. Je zdarma a zejména rodinám
s dětmi, vyrážejícím na Labskou stezku, nabízí bezpečnou dopravu městem
ze Severní Terasy na start výletu a navečer zase zpět.
Miroslava Lazarová,
ODS, zastupitelka Ústí nad Labem
foto: archiv

Některá „NEJ“
Labské stezky
• nejnižší místo: státní hranice
s Německem (128 m)
• největší provoz: mezi Svádovem
a Ústím
• nejlepší vyhlídky: z Kalvárie,
z Kvádrberku, z Doerellovy vyhlídky
• nejlepší koupání: veslařský kanál
v Račicích
• nejvýznamnější industriální stavba: železniční trať Praha–Děčín
od Aloise Negrelliho
• nejznámější lokální značka:
mýdlo s jelenem

TIPY NA VÝLETY

Turistické cíle i tajemná zákoutí
V O KO L Í Ú S T Í N A D LA B E M S E N AC H Á Z Í O S M N ÁCT V Ě T Š Í C H Č I M E N Š Í C H VO D O PÁ D Ů.
potokem, která schází asi po 100 m
dolů k vodopádu. K vodopádu lze dojít i z druhé strany, ze zatáčky ulice
Rabasova v Doběticích (pod Domovem pro seniory Dobětice po louce
dolů).
KDY SE K VODOPÁDŮM VYDAT
Nejlepším obdobím pro návštěvu vodopádů je nepochybně jaro, kdy potoky na svazích okolo Labe mívají nejvíce
vody. V zimě se zase z mnohdy nevelkých potůčků stanou obrovitá sousoší
ledových rampouchů, které si stojí za
to vyfotografovat, protože příroda vykouzlí každý rok úplně jiné formace.

N

aše město tak směle konkuruje i tuzemským klasickým
horským „vodopádovým“ oblastem, jakými jsou Krkonoše nebo Jeseníky. Řada vodopádů na Ústecku je
celkem známá, jako například Vaňovský, nebo Výří, o jiných má tušení asi
málokdo. A co víc, některé vodopády
jsou skryty v zapomnění. S jedním vodopádem vás nyní seznámíme.
NEČEKANÉ PŘEKVAPENÍ
Příjemným objevem na cestě, a to
i pro řadu Ústečanů, může být téměř
neznámá rokle s Dobětickým vodopádem, nacházející se hned za hum-

NA VÝLET SE VYBAVTE
ny panelového sídliště Dobětice. Při
krátké procházce se náhle ocitnete
v „království divočiny“, aniž opustíte
hranice města. Ačkoli se rokle s Dobětickým vodopádem nachází uprostřed rušného města, nevede k němu
žádná oficiální cesta.
KUDY K NĚMU
Od zastávky MHD Dvojdomí v Krásném Březně (autobus číslo 5) se vydejte ulicí Výstupní vzhůru k 100
m vzdálené osamoceně stojící vile.
Od ní stoupá zpevněná cesta podél
potoka až k jezírku na okraji lesa.
Odtud vede pěšina po stráni nad

Při výpravě za ústeckými vodopády
je nezbytností kvalitní a pevná obuv.
K řadě z nich vede jen úzká lesní pěšinka strmou roklí, výstup či sestup
proto vyžaduje určitou tělesnou kondici a opatrnost. Pokud si nejste jisti,
rádi Vám poradíme v Informačním
středisku města Ústí nad Labem na
Mírovém náměstí (tel.: 475 271 700,
e-mail: info.stredisko@mag-ul).
Tereza Fajfrová, Informační středisko
města Ústí nad Labem
(Inspirace: Vodopády na Ústecku, 2011,
brožura dostupná v infostředisku),
foto: archiv

Po Labi na lodi
• Lodní linka 902 vozí turisty na lince mezi Ústím, Děčínem
a Hřenskem. Loď vyplouvá každou sobotu, neděli a ve svátek
až do 29. 10. 2017 ze zastávky Ústí nad Labem – centrum (od
Benešova mostu na střekovské straně) dopoledne v 9.30 hodin. Zpět z Hřenska vyráží v 15.10 hodin. Cesta po proudu trvá
tři hodiny, zpět hodiny čtyři. Loď bere maximálně 20 jízdních
kol. Jízdenka pro dospělého stojí 38 Kč, pro děti polovinu.
• Lodní linka 901 vozí výletníky o sobotách, nedělích a svátcích až do konce října z Ústí nad Labem do Litoměřic a zpět.
Loď vyjíždí v 9.20 hodin z Ústí, v Litoměřicích je ve 12.35
hodin. Zpět se vydává ve 14.30 hodin, v Ústí je v 17.40 hodin.
Bere maximálně 25 kol. Lodní linky 901 a 902 jsou zapojeny do Tarifu Dopravy Ústeckého kraje. Další podrobnosti lze
zjistit na http://www.labskaplavebni.cz/, případně na portálu
Doprava Ústeckého kraje – www.dopravauk.cz.

• Loď Marie pluje na trase Ústí nad Labem (Vaňov) – Cyklokemp Loděnice Brná – Dolní Zálezly – Církvice – Libochovany – Velké Žernoseky – Píšťany a zpět. Kapacita lodi je 35
osob s možností rezervace. Je zde zajištěn prodej základního občerstvení, ale na lodi není WC. Další informace na
http://www.amjirousek.cz/lod-marie/
jis, foto: archiv
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Nejstarší turistická akce na Ústecku
se letos mimořádně povedla
Nádherného slunečného počasí si užilo více jak pět set zájemců o zdravý pohyb, kteří dorazili na louku pod Kozím vrchem
ze všech světových stran. Kdo měl zájem, mohl se vydat na
nejdelší trasu s turistickým průvodcem. Klub českých turistů
Loko Ústí nad Labem VT ve spolupráci s magistrátem města
připravily pro účastníky jubilejního sedmdesátého ročníku
výstupu na Kozí vrch bohatý program. Před vstupem na louku obdržel každý účastník na památku mimořádně vydanou
absolventskou turistickou známku. Nepostradatelný oheň lákal k opékání buřtů, k tomu hrála skvělá trampská kapela tradiční písně. Nedočkavé děti si užily vtipného Sváťova dividla
a kdo chtěl, předvedl své schopnosti při různých hrách, za což
ho čekala sladká odměna. Výstup na samotný vrchol Kozího
vrchu s úžasnou vyhlídkou do údolí Labe protékajícího jedinečnou krajinou Českého středohoří byl tou správnou tečkou
za vydařeným dnem. Akce proběhla v rámci Projektu Zdravé
město a MA 21.

PANORAMA, které turistům
nabídl výstup na Kozí vrch.

Ústecký schod

START letošního závodu Ústecký schod.

Závod v prudce stoupající ulici Na schodech byl připraven MO Ústí
nad Labem – město po zkušebním nultém ročníku v roce 2015 již
jako druhý. Mimo samotného běhu na klasické trati 100 + 1 schod se
startem u Národního domu a s cílem u vchodu do Českého rozhlasu
Sever, byla připravena trať pro děti s během do 30 schodů a také
jízda na kole, nikoli však po schodech, ale za to až na vrchol ulice.
Tradičním se již stává běh se psem, kterého si účastníci, kteří psa
nevlastní, mohli půjčit z útulku pro psy.
Letošního běhu se zúčastnilo 79 běžců a cyklistů ve 13 kategoriích. Nejlepšího výkonu na 100 + 1 schod dosáhl Michal Wildhaber,
mezi cyklisty zvítězil Jan Mařík a se psem byla nejrychlejší Eliška
Menčlová. Organizátoři děkují všem účastníkům závodu za báječnou
atmosféru.

Předlice

včera a dnes

DŮM, kde v dětství žil Jaroslav Foglar.
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V květnu proběhla dvouhodinová komentovaná prohlídka Předlic. Jsem zdejším rodákem
a dvacítce zájemců jsem připomněl historii i současnost této neblaze proslulé
čtvrti. Všichni si na závěr položili zásadní otázku, zda ji lze ještě v tomto stavu
zachránit. Nebylo by od věci pro začátek
například připomenout pamětní deskou
slavné osobnosti, které v Předlicích žily,
jako třeba známého spisovatele Jaroslava Foglara, nebo vrátit sochu sv. Jana
Nepomuckého na její původní místo?

SOCHA sv. Jana Nepomuckého, jedna
ze zastávek procházky Předlicemi.

stránku připravil Karel Punčochář,
PROÚstí,
zastupitel MO Ústí nad Labem – město,
člen Klubu českých turistů
foto: autor

NAPSALI NÁM

O dvanácti pilných sportovcích
Díky moc všem jedenácti (se mnou dvanáct), kteří pomohli
uklidit dva kilometry trasy závodu Ústecký VitaSport maraton.
Udělalo se spousty práce, opravdu jste skvělí! :-). Posbíralo se
odhadem tak 500 kg odpadu: 13 pytlů plastu, 1,5 pytle hliníkových plechovek, 1,5 pytle směsného odpadu, 2 velké kýble skleněných střepů, hromada kovového odpadu, několik pneumatik
a velké množství velkoobjemového odpadu, který po dohodě
odvezl Úřad městského obvodu Střekov. Mrzí mě, že kromě
běžců a místostarosty MO Ústí nad Labem – město Karla Kariky
nepřišla ani noha. Přitom o akci věděli nejen místní. Příští rok
akci určitě zopakuji. V plánu je koncem března 2018, když je
ještě zeleň pod zemí. Lépe se bude uklízet.

MOMENTKA z úklidu okolí cyklostezky ve Svádově.

O šikovných žácích
i žákyních

text a foto: Veronika Vágnerová

O novince – komunitním
vermikompostéru

Kompostér

Kompostér

VÍTĚZOVÉ ze ZŠ Mírová.

Na naší škole se v květnu konala v rámci projektu Emise a za podpory města Ústí
nad Labem, které poskytlo soutěžícím ceny, přírodovědná soutěž GYMKOM. Žáci
si vyzkoušeli teoretické a praktické úkoly z matematiky, zeměpisu, fyziky, chemie
a biologie. Pomoc při soutěži zajišťovali žáci, kteří se aktivně podílí na projektu
Emise.
Výsledky:
1. místo: ZŠ Mírová: Vít Friedl, Jan Kokert, Ondřej Kawulok – 76 bodů
2. místo: ZŠ Palachova: Anna Kraft, Malvina Findrová, Martin Chmela – 50,5 bodu
3. místo: ZŠ Mírová: Tereza a Karolína Drdlovy, Jan Gabriel – 49 bodů
4. místo: ZŠ Palachova: Victoria Babíková, Marek Novák, Artem Sukhanov – 48 bodů
5. místo: ZŠ Tisá: Vojta Černý, Robin Sotner, Dominik Vostrovský – 39,5 bodu

Zvažujeme, že kompostér umístíme
ve Vrchlického sadech na Klíši. Místo
bylo zvoleno s ohledem k povětrnostním podmínkám, kompostér by neměl
zbytečně obtěžovat návštěvníky parku. Kompostér je tvořen z dřevěných
latí, jeho základna je tři metry dlouhá
a jeden metr široká. Celková výška
kompostéru nepřesáhne jeden metr.
Kompostér je rozdělen na tři kóje, které slouží pro „migraci“ žížal dle zpracovaného odpadu. Na každém metru
čtverečním lze za rok zpracovat tunu
odpadu. Kompostování s využitím žížal (vermikompostování) je považováno za nejpokročilejší metodu kompostování. Cílem tohoto projektu je
pomoci snížit množství komunálního
odpadu až o 25 procent. Kompostér
bude uzamčen a o jeho funkčnost se
bude starat správce.
text a foto: Karel Karika, PRO!Ústí
místostarosta MO Ústí nad Labem – město

text a foto: Mgr. Hana Groulíková, koordinátor realizace projektu, ZŠ Mírová
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Park na Severní Terase už nehyzdí
přístřešky pro kočičí bezdomovce
V MINULÝCH DNECH ZMIZELY Z CENTRÁLNÍHO PARKU NA SEVERNÍ TERASE BOUDIČKY, KTERÉ SLOUŽILY JAKO ZIMNÍ
PŘÍSTŘEŠKY PRO TOULAVÉ KOČKY.

BOUDIČKY PRO KOČKY
už z parku zmizely.

N

a jejich odstranění se dohodla
starostka obvodu Renata Zrníková se zástupci spolku Felisicat,
jenž v Ústí a jeho okolí kočkám bez domova pomáhá. „Je třeba najít rovnováhu
mezi obavami a stížnostmi veřejnosti
a humánním přístupem k opuštěným
a toulavým kočkám. Jsem ráda, že se
mi se zástupci spolku a dobrovolnicemi, které se o tyto kočky starají, podařilo navázat spolupráci a shodnout se na
společném postupu. V minulosti se jen
v Centrálním parku vyskytovalo okolo dvaceti toulavých koček. Dnes, díky
systematické práci a především kastraci
koček, se jejich počet výrazně snížil na
sedm, cílem je samozřejmě dostat se na
nulu. Veřejnost se těchto koček nemusí
obávat, jsou zdravé. Ústecké Centrum
pro zvířata v nouzi se v současné době
stará o šedesát koček a přijímá pouze
koťata, i přesto se jeho vedoucí Jaroslava
Ježková snaží být nápomocná,“ uvedla
Renata Zrníková.
DOBROVOLNÍKŮM POMÁHAJÍ
I SENIOŘI
Spolupráci s radnicí na Severní Terase
přivítal také předseda spolku Felisicat
Luboš Čapek a rád by navázal podobnou
i v rámci dalších obvodů a města. „Náš
neziskový spolek vznikl letos v břez-
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nu a čítá kolem 15 členů a dobrovolníků. Staráme se zejména o zajišťování
kastrací, odčervení, odblešení a další potřebnou veterinární péči, krmení, poskytování dočasné péče a hledání nových
domovů pro opuštěné kočky,“ řekl. Spolku dále pomáhají i někteří lidé, hlavně
důchodci, z míst, kde se kočky zdržují,
a to především s krmením a sledováním
jejich zdravotního stavu. Luboš Čapek
poznamenal, že situace s kočkami v ulicích celého města není dobrá, potuluje
se jich zde několik stovek, některé z nich
jsou zvyklé na lidi. Za krátkou dobu působení se spolku už podařilo umístit do
nových domovů, útulku nebo jiných
azylových zařízení téměř 30 koček, kocourů či koťat. Mimo jiné si díky němu
užívá pohodlí domova i kočička, která
žila venku na Severní Terase šestnáct
let.
KOČKY SI ŽIVOT NA ULICI
NEVYBRALY
Mnoho kočičích bezdomovců se spolku ve spolupráci s ústeckým útulkem

MOURINKA je přibližně dvouletá, již
vykastrovaná, menšího vzrůstu, a ačkoli je
celý svůj život venku, není divoká. Byla by
vděčná za klidný domov, nejlépe s možností chodit ven.

www.facebook.com/felisicat a nabídnou
nám krmivo. Je to lepší, než krmit kočky
nějakými zbytky. Již jsme získali i finanční dar, který jsme využili na nákup krmiva
a sklopce na chytání koček,“ zrekapituloval Luboš Čapek. Kdo by chtěl pomoci
materiálně, může tak učinit na adrese Na
Popluží 726/10, kde spolek sídlí, nebo finančně na transparentní účet u Fio banky 2501208263/2010. Jana Pelikánová
ještě dodala, že lidé, kterým není osud
venkovních koček lhostejný, je správné za jejich aktivitu pochválit. „Kočky si
to, že musí žít na ulici, samy nevybraly,
a je třeba jim pomáhat. I ony nám pomáhají tím, že se starají o snižování počtu
hlodavců. Samozřejmostí by měla být
výchova dětí k úctě k živým tvorům, potažmo k přírodě samotné a k solidaritě
s domestikovanými zvířaty, která nemají
své majitele či na nepěkné chování svých
majitelů doplatila,“ zdůraznila.

TLAPIČCE jsou asi 2 roky, je vykastrovaná,
přítulná, evidentně byla vyhozena z bytu,
kam by se určitě ráda zase vrátila.

podařilo také vykastrovat. Třeba právě
v parku na Severní Terase jsou vykastrované všechny kočky i kocouři s výjimkou
jednoho, ale až se ho dobrovolníkům
povede odchytit, bude i on. Právě kastrace je totiž podle Jany Pelikánové, jedné
z dobrovolnic spolku, jedinou humánní
cestou jak zamezit dalšímu zvyšování
počtu toulavých zvířat. Většinu aktivit
včetně krmení a veterinární péče hradí
lidé ze spolku z vlastních peněz. „Jako
nový spolek zatím žádné finance nemáme. Ovšem již se nám podařilo zorganizovat dvě sbírky konzerv a granulí.
A jsme vděční i za lidi, kteří se ozvou
třeba přes naše facebookové stránky

BARUNKA věk 2 – 3 roky, je hodná
a čistotná, ale smutná, že nikoho nemá.
Zatím je v dočasné péči, pokud by ale
našla trvalý domov, uvolnilo by se místo
pro další kočičku z ulice.

Mgr. Jitka Hadašová
foto: Mgr. Renata Zrníková
a Jana Pelikánová

DOBRÝ SKUTEK

Zdravé město rozdávalo
dárky i poučení
VŠECHNY MĚSTSKÉ ČÁSTI
navštívily týmy Zdravého města.

BRZY BUDOU K MÁNÍ – koťátka
z Čeřeniště, nalezená v lese.

Kočičí trio už vyhlíží
nové majitele
V rámci projektu Zdravé město vyrazily týmy složené ze zástupců magistrátu města, městských obvodů, Městské policie
a dětí z DDM ve stejný čas na pět míst ve všech čtyřech městských obvodech. Kontrolovaly, zda majitelé psů udržují pořádek a po svých psech uklízejí exkrementy. Odpovědní pejskaři
obdrželi dárek v podobě sáčků na psí exkrementy. Dárek v některých případech obdrželi i ti majitelé psů, kteří se přiznali, že
exkrementy neuklidili, a to jako motivaci do budoucna. Navíc
byli poučeni o možných následcích nedodržování vyhlášky.
Udržování pořádku ve městě a uklízení psích exkrementů všem
občanům města ukládá obecně závazná vyhláška z roku 2008.
Při jejím nedodržování může Městská policie uložit blokovou
pokutu až do výše 5000 Kč.

Potomky divoké kočky objevili před časem nálezci v lese. „Celorezavý a bílorezavý jsou kocourci, tříbarevná je kočička,“
uvedla Sabina Fiedlerová, vedoucí Spolku u pejska a kočičky
na Čeřeništi, kde koťátka našla azyl. K odběru budou přibližně
za dva týdny, adopční poplatek za jedno je 950 korun.
Aktuálně se spolek stará o 21 koček a také o 10 psů – 3 z nich
hledají domov, 1 už je zamluvený a 6 zůstává na dožití. Protože spolek veškerou péči o zvířata, často stará nebo handicapovaná, hradí ze svých prostředků a sponzorských darů, přivítá
jakoukoli pomoc. V současnosti jsou vedle krmiva pro staré
psy a kočky nejvíce potřeba kapsičky, konzervy a granule pro
koťata, ale i tvaroh, pribiňáky apod. A v neposlední řadě také
podestýlka pro kočky.

text a foto: Tereza Limburská,
Zdravé město Ústí nad Labem

Mgr. Jitka Hadašová
foto: Spolek u pejska a kočičky na Čeřeništi

Hledají nový domov – nechcete je?

KIKINA: Fena, plemeno dalmatin,
stáří 9 let, výška 50 cm. Je v útulku
již podruhé, vrátila se zpět poté, co se
o ní její majitel již nemohl starat z důvodu nemoci. Kikina je čistotná a hodí
se spíše do bytu, na který je zvyklá.
K ostatním psům je zcela nekonfliktní.

AGAR: Pes, německý ovčák, černý se
znaky, výška 60 cm, stáří asi 8 let. Agar
se dostal do útulku, když jeho majitelka
přišla o bydlení. Je vhodný k domku se
zahradou, protože je takto zvyklý žít. Jedná se o nerudného psího dědečka, který
potřebuje získat zpět důvěru v lidi.

BRUNO: Pes, hladkosrstý kříženec černé barvy, výška 60 cm. Brunovi je asi rok.
Jde se o velmi temperamentního přátelského pejska, který bude vyžadovat po
svém novém páníčkovi hodně aktivit.
Určitě by se mu líbilo u domku se zahrádkou, kde by měl dostatek pohybu.

Více na www.utulek-ul.cz text a foto: Centrum pro zvířata v nouzi při Zoo Ústí nad Labem
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