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Přečtěte si:
• Devátá klinika v Masarykově nemocnici
= výsledek spolupráce UJEP a Krajské zdravotní, a. s.
• Zamyšlení internisty, rady pediatra
• Připravuje se nový komunitní plán péče
• Co vše obnáší spolupráce SG Dynamo Drážďany
a FK Ústí nad Labem
• V ústecké Zoo vyroste nová naučná stezka
• Aktuality, pozvánky, zajímavosti

Milí spoluobčané,
léto je za námi, z dovolenýc
h i prázdnin si předávám
e hezké
vzpomínky a většina z nás
je již několik týdnů v pln
é práci
nebo ve škole. Členové ved
ení města byli povzbudit zač
ínající
školáky v několika základníc
h školách, předali jsme jim
drobné dárky a zároveň jsme se
přesvědčili, jak se školy na
při
jetí
prvňáčků i ostatních žáků
připravily, případně, co je
ještě třeba udělat. Letos jsme vložili
do oprav škol opět desítky
milionů korun. A jako v předešlýc
h letech i tentokrát jsme dal
i školám příspěvek dva tisíce
korun na nákup školních
pom
ůcek
pro každého prvňáčka. Let
os jich nastoupilo na 1 200
.
Škola
začala i pro středoškolák
y a akademický školní rok
zah
ájili také studenti Univerzity
Jana Evangelisty Purkyně,
mn
ozí
jsou u nás poprvé a prožijí
tu několik let. Přeji jim, ať
se
Úst
í
nad Labem stane jejich pří
jemným druhým domovem,
jist
ě
brzo zjistí, co vše lze v naš
em městě navštívit a zažít.
V září se

Ústí nad Labem stalo již
pošesté centrem atletickéh
o světa.
Půlmaraton ozdobily rekord
y ve všech kategoriích. Ale
nejde
jen o hodnotné běžecké výk
ony na světové úrovni, ale
o
tisíce
lidí, kteří se vydali do ulic
dokázat sobě i ostatním,
že
ještě
něco uběhnou a další spoust
u lidí, kteří nás běžce přišli
pod
él
trati podpořit. Atmosféra
byla úžasná a zážitky neo
pak
ova
telné. Přeji nám všem, ať se
v podobně dobré náladě sej
dem
e
vícekrát než jednou za rok
. Nastupující podzim neb
o
nep
řízeň počasí nám to určitě nez
kazí. Čekají nás sotva dva
měsíce
a budeme se chystat na nej
krásnější svátky roku.




Zdraví vás

primátorka Ústí nad Labem

AKTUÁLNĚ

Poplatek za odpad zrušen.
Vymáhání pohledávek pokračuje
ZASTUPITELSTVO MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM NA SVÉM ZÁŘIJOVÉM ZASEDÁNÍ PO DELŠÍ DISKUSI ZRUŠILO OBECNĚ
ZÁVAZNOU VYHLÁŠKU ČÍSLO 5/2012 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU,
PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ.

P

ro obyvatele města Ústí nad Labem to znamená, že od roku 2018 za
odpad platit nebudou. Každý, kdo má v Ústí nad Labem trvalý pobyt,
tak ušetří částku 500 Kč ročně. Původně se zvažovalo, že od platby
za odpad budou osvobozeni děti a mladí do 18 let věku a senioři, kteří dosáhnou věku 66 let. Rada města Ústí nad Labem se – na podnět primátorky
Věry Nechybové – na svém jednání 30. srpna 2017 usnesla, že zastupitelstvu předloží návrh na úplné zrušení poplatku. Výpadek financí, plynoucích
z poplatku za odpad do městského rozpočtu, nahradí ze současných vyšších daňových příjmů. Poplatek za odpad měl v roce 2017 přinést městu 39
milionů korun. Část obyvatel Ústí nad Labem ale poplatek ve stanoveném
termínu neuhradila, vybráno bylo pouze 28,5 milionu korun. Dluh neplatičů (včetně sankcí) se od roku 2002 vyšplhal na 140 milionů korun. Vedení
města deklarovalo, že pohledávky bude vymáhat i nadále.
Město vedle pravidelného svozu komunálního odpadu obyvatelům nabízí
jarní a podzimní svoz velkoobjemového odpadu, jarní a podzimní svoz vaků
se zelení. Zajišťuje svoz nebezpečných složek komunálního odpadu, provozuje sběrné dvory. Postupně rozšiřuje počet nádob na bioodpad a propaguje
třídění odpadů (nádoby na sklo, textil, papír). V Ústí nad Labem jsou i červené kontejnery na elektroodpad. Na celý systém shromažďování, přepravy,
třídění a odstraňování odpadů je ročně vydáváno 70 milionů korun.
jis,
foto: archiv AVE

Recyklovat je nejen správné, ale i snadné
ELEKTROWIN, NEJVĚTŠÍ ČESKÝ KOLEKTIVNÍ SYSTÉM PRO SBĚR A RECYKLACI ELEKTROODPADU, VYTVOŘIL
NA 13 000 MÍST ZPĚTNÉHO ODBĚRU.

J

ejich prostřednictvím lidé odevzdali 17 000 000 vyřazených elektrospotřebičů o hmotnosti více než
260 000 tun. Dosloužilo i vám doma některé elektrozařízení? Nevyhazujte je
do běžného komunálního odpadu. Odevzdejte je bezplatně na sběrné místo,

POZVÁNKA

Hovory s občany
Vedení statutárního města
Ústí nad Labem vás zve ve středu
8. listopadu 2017 do Domu kultury.
V prostorách restaurace se zde
od 16 hodin uskuteční
Hovory s občany.
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odkud bude odvezeno k ekologické recyklaci. Získané suroviny dále poslouží
při výrobě nových spotřebičů.
Sběrná místa, kam můžete vysloužilá elektrozařízení odložit:
• Sběrné dvory měst a obcí – na nich
můžete spotřebiče odevzdat bez
ohledu na místo bydliště.
• Prodejny elektro – prodejci jsou
povinni převzít staré spotřebiče při
nákupu nového zboží systémem
„kus za kus“. Podle novely zákona,
která začala platit na sklonku roku
2014, musejí obchody s prodejní plochou větší než 400 m2 odebrat i malý
spotřebič, jehož rozměry nepřesahuje 25 centimetrů, aniž byste byli nuceni koupit si nový.
• Vybrané servisy – v rámci projektu
„Jsem zpět“ můžete dokonce pomoci dobré věci. Pokud přinesete starší,

ale stále plně funkční elektrospotřebič, a ten projde přísnými zkouškami, můžete ho věnovat některé neziskové organizaci.
• Více o projektu se dozvíte na www.
jsemzpet.cz.
• Města a obce podle zákona musejí
nejméně dvakrát ročně zorganizovat svoz nebezpečného odpadu, do
kterého patří i vysloužilá elektrozařízení.
Jak je to v Ústí nad Labem? Informace o sběrných dvorech, červených
kontejnerech, svozu i obchodech,
v nichž můžete odevzdat vysloužilá
elektrozařízení k recyklaci, naleznete na https://www.elektrowin.cz/
(v sekci místa zpětného odběru).
Odbor životního prostředí
Magistrátu Ústí nad Labem

INVESTICE

Město investovalo do
prázdninových oprav škol a školek

N

ejvětší akcí byla výstavba
školního hřiště ve Fakultní
základní škole v ulici České
mládeže. V základní škole Neštěmická byla rekonstruována tělocvična.
Velká investice proběhla i v tělocvičně na ZŠ Vinařská. V předlické
základní škole se měnilo osvětlení,
na Skřivánku v základní škole a v MŠ
Skalnička byla instalována nová
okna. Celkem o prázdninách proběhlo na ústeckých školách a školkách 50 investičních akcí v hodnotě
21 800 906 korun.
Ceny oprav jsou nemalé. Například
za vymalování kuchyně v MŠ Sebuzínská se zaplatilo 40 tisíc korun
nebo za výměnu lina ve třech třídách
na ZŠ a MŠ Nová 181 tisíc korun.

PRIMÁTORKA Ing. Věra Nechybová a náměstek
Pavel Dufek přivítali prvňáčky v ZŠ Rabasova.

PaedDr. Petr Brázda (KSČM),
zastupitel města Ústí nad Labem
foto: archiv

Inventura oprav vozovek a chodníků
K VELKOPLOŠNÝM OPRAVÁM KOMUNIKACÍ LETOS MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM PŘISTOUPILO VE VĚTŠÍM
ROZSAHU, NEŽ BYLO V MINULOSTI OBVYKLÉ.
Velkoplošné opravy vozovek byly realizovány v celkovém nákladu 15 194
391 korun v ulicích Sibiřská, Obvodová, Na Výšině, Peškova, spojka Seifertova – Mlýnská, podél Lázní Brná, Ke
Hradu, Pionýrů, Stříbrnická a Mírová.
Velkoplošná oprava vozovky v ulici Štefánikova ještě probíhá. Zde je
předpokládaný náklad vyčíslen na
2 356 121 korun.
VELKOPLOŠNÉ
OPRAVY CHODNÍKŮ
Dokončeny byly v ulicích Jizerská
(I. etapa) a v centrálním parku s celkovými náklady 994 818 Kč. Před dokončením či závěrečným převzetím
jsou velkoplošné opravy chodníků
v ulicích Plynárenská, Masarykova
(zastávka MHD „Všebořice), Stará (nad
zastávkou MHD „Střední školy“), Stříbrnické Nivy a Klíšská (zastávka MHD
„V Besídkách). Náklady na tyto opravy
činí 857 560 korun. Do konce měsíce

září mají být dokončeny velkoplošné opravy chodníků v ulicích Anežky
České (2 205 593 Kč) a Jizerská – II.
a III. etapa (1 263 044 Kč). Ještě budou realizovány velkoplošné opravy
chodníků v ulicích Glennova, Pincova, Ořechová (zadní trakt), Višňová
(zadní trakt) a Pod Parkem. Předpokládané náklady na tyto opravy činí
1 679 298 korun.
PŘÍPRAVA NA JARO
Současně probíhá příprava prvních
velkoplošných oprav komunikací na

jaro roku 2018. Půjde o velkoplošné
opravy vozovek v ulicích Vítězná (k řadovým rodinným domům), části komunikace Rubensova, části komunikace
Truhlářova, prostoru před obchodem
v Olšinkách, v Jabloňové ulici, v Rabasově ulici a v Habrovicích (plocha před
restaurací U Švejka). Chystá se také
zesílení konstrukce parkoviště Malátova a zesílení chodníků v ulicích Malátova a Rooseveltova.
P. S. Náklady jsou uvedeny včetně DPH.
text a foto: Odbor dopravy a majetku
Magistrátu města Ústí nad Labem
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ZÁMĚRY

Zelená přípravě podkladů,
důležitých pro nový územní plán
ZASTUPITELSTVO MĚSTA NA ZÁŘIJOVÉM ZASEDÁNÍ VYSLOVILO SOUHLAS, ABY BYLY POŘÍZENY STUDIE A NÁVRH DOPRAVNÍ KONCEPCE ÚSTÍ NAD LABEM. Z TĚCHTO MATERIÁLŮ BUDE ČERPAT NÁVRH ZADÁNÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU.

Č

ást podkladových materiálů připraví pracovníci Odboru investic a územního plánování ústeckého
Magistrátu. Tematicky se jedná například o strukturu a hustotu zástavby města, o výškové členění Ústí
nad Labem, ale také o problematiku sociálních služeb
či vzdělávání a vzdělávacích institucí.
K vypracování podkladů k velmi důležité koncepci dopravní
infrastruktury města budou přizváni externí odborníci. O tuto
zakázku se mohou ucházet ve výběrovém řízení.
Podklady ke koncepci dopravní infrastruktury Ústí nad Labem se musí zabývat hned několika klíčovými body – jednak
základním komunikačním systémem, dále problematikou tunelů (a propojení ulic Přístavní a Žižkova), v neposlední řadě

západním nádražím (jako možnému budoucímu uzlu vysokorychlostní tratě Drážďany, Ústí, Praha). Opomenout nesmí
problematiku mostů v našem městě (Mariánský most, dva
nové mosty přes Labe) a experti by se měli vyjádřit i k vnitřnímu dopravnímu okruhu.
Podklady k návrhu koncepce dopravní infrastruktury by měly
být hotovy v polovině příštího roku. Náklady na pořízení studií by neměly přesáhnout 3 miliony korun. Vedle podkladů pro
dopravní koncepci budou ve výběrových řízeních externistům
zadány ještě další čtyři studie k prostorovým tématům.
jis
foto: archiv

Inventura výběrových řízení
aneb jaké podklady pro investice se připravují
• V letošním roce (v lednu) byla ukončena akce „Městský stadion v Ústí nad Labem – dokončení bočních tribun A2 a A3“ –
celkové náklady stavby činily 7 709 735 Kč včetně DPH. Žádná
další investiční akce nebyla zatím zahájena.
• Pořízeny byly studie na Přemostění Krušnohorské ulice a Rekonstrukce budovy Magistrátu Ústí nad Labem – přepážkové
centrum.
• Seznam výběrových řízení, která v roce 2017 proběhla:
- Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí, příspěvková organizace – projektová dokumentace
- Rekonstrukce Letního kina – část elektro – projektová dokumentace
- Stavební úpravy MŠ U Plavecké haly – projektová dokumentace
- Rozšíření objektu ZŠ Ústí nad Labem, Neštěmická – projektová dokumentace
- Stavební úpravy Stadionu mládeže – projektová dokumentace
4

- Venkovní areál Plavecké haly Klíše – projektová dokumentace
- Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jitřní – projektová dokumentace
- Městský stadion – dovybudování areálu – projektová dokumentace
• Seznam výběrových řízení, která probíhají:
- Rekonstrukce budovy Magistrátu Ústí nad Labem – přepážkové centrum – projektová dokumentace
- Multifunkční sportovní centrum – multifunkční areál – studie
• Co se připravuje:
- Rekonstrukce podchodu Kamenný vrch – realizace
- Lidické náměstí: zásuvkový rozvod – realizace
- Stavební úpravy objektu pro pečovatelskou službu v Krásném
Březně – projektová dokumentace.
Ing. Eva Šartnerová,
vedoucí Odboru investic a územního plánování
Magistrátu Ústí nad Labem

NOVINKY

Hromada důvodů, proč využívat
hromadnou dopravu
TUŠÍTE, KOLIK JE V NAŠEM MĚSTĚ NÍZKOPODLAŽNÍCH VOZIDEL MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY?

D

ocela dost – 92 procent autobusů a 53 procent trolejbusů.
Odhadli byste, kolik kilometrů
ujede autobus MHD na trase ze zastávky Divadlo přes Zadní Telnici, Adolfov,
Krásný Les, Varvažov a zpět? Porci 48
kilometrů.
Řadu podobných zajímavostí nabízí web www.matehromaduduvodu.cz.
A to nejen z Ústí nad Labem, ale ze
všech měst Česka, jejichž dopravní
podniky se zapojily do kampaně, která
má přesvědčit obyvatele, aby z aut přesedli do spojů městské hromadné dopravy. Měst bylo devatenáct a kampaň,
která odstartovala se začátkem letošního školního roku, zastřešilo Sdružení dopravních podniků ČR. Společně se
– a zdaleka nejen na zmíněném webu
– rozhodly představit „hromadu důvodů“, proč využívat městskou veřejnou
dopravu.

bezbariérových autobusů s pohonem
na CNG, splňujících Euro 6, a 9 parciálních trolejbusů s bateriovým pohonem. Trolejbusy s pomocným pohonem by měly být využity zejména při
plánované celkové rekonstrukci mostu
Dr. E. Beneše. Výdaje na tento projekt
jsou plánovány ve výši 201 145 tisíc Kč
(bez DPH). Počítá se s příspěvkem Evropské unie, který je očekáván ve výši
170 740 tisíc korun.

přepravu v MHD jako službu, za kterou musí cestující zaplatit, poukázal
i na to, jak může být komplikovaný
„život“ revizora, který přichází do
kontaktu s cestujícími bez jízdenky, kteří se ho snaží někdy rozesmát,
jindy uprosit, anebo také urazit… Na
své facebookové stránce vyhlásil soutěž o nejzajímavější výrok, kterým se
cestující snažili vymluvit revizorovi,
když cestovali bez platného jízdního
dokladu.

OSVĚTU DOPLNILA SOUTĚŽ
Dopravní podnik města Ústí nad Labem vedle toho, že se snaží představit

ve spolupráci s Janou Dvořákovou
z DPmÚL připravila jis
foto: archiv DPmÚL

DALŠÍ MODERNIZACE
Čím chce přesvědčit Dopravní podnik
města Ústí nad Labem? Zvýšením kvality cestování. V letošním roce zavedl
ve vybraných vozidlech MHD kamerový systém se záznamem a hodlá v tom
pokračovat. V příštích třech letech má
v plánu nakoupit 8 nízkopodlažních
5

DOTACE

Pořádáte kulturní akci?
Víte o možnosti dostat
dotaci od města
Ústí nad Labem?
Mnoho pořadatelů akcí či Ústečanů, kteří nosí v hlavě své plány na uspořádání kulturní akce v Ústí
nad Labem, nemá dostatečné povědomí a přehled
o tom, že na pořádání svých kulturních projektů mohou požádat město Ústí nad Labem o dotaci. Přitom
by se díky této možnosti mohlo realizovat mnoho
nových a krásných kulturních zážitků. Rád bych touto cestou upozornil širokou veřejnost, že město Ústí
nad Labem vyhlašuje výzvu pro předkládání žádostí
o poskytnutí dotace pro rok 2018, a to v těchto kategoriích:
• Dotace na podporu celoroční kulturní činnosti
• Dotace na realizaci kulturní akce a projektu
• Dotace na reprezentaci města na akcích krajského,
republikového nebo mezinárodního charakteru
• Akce mimořádného významu pro statutární
město Ústí nad Labem
Termín pro podávání žádostí je v období od 16. října
do 20. listopadu 2017. A jak by taková žádost měla
vypadat a kde ji najít, či se o ní poradit? Informace o vyhlášeném programu pro poskytování dotací
v oblasti kultury v roce 2018 a formuláře žádostí
jsou k dispozici na internetových stránkách www.
usti-nad-labem.cz (sekce občan, potřebuji si vyřídit,
volnočasové aktivity, dotace v oblasti kultury) a na
Magistrátu města Ústí nad Labem.


Město podpoří také
volnočasové aktivity

Další dotační program pro rok 2018 je připraven podpořit volnočasové aktivity. Občané i subjekty, působící v této oblasti, se
mohou ucházet o příspěvky tohoto charakteru:
• Celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže do
18 let (žádosti je možné podávat od 16. 10. do 30. 11. 2017)
• Akce volnočasového kalendáře (žádosti je možné
podávat od 16. 10. do 30. 11. 2017)
• Akce zdravotně postižených osob (žádosti je možné podávat od 2. 1. 2018 do 27. 9. 2018, nebo do vyčerpání finančních
prostředků)
• Mimořádné žádosti o dotaci v oblasti volnočasových aktivit (žádosti je možné podávat od 2. 1. do 27. 9. 2018, anebo
do vyčerpání finančních prostředků)
Předepsané formuláře žádostí a potřebné informace zájemci
naleznou na webu města http://www.usti-nad-labem.cz/cz/
uredni-portal v sekci Odbor kultury, sportu a sociálních služeb, kapitola volnočasové aktivity.
Odbor kultury, sportu a sociálních služeb
Magistrátu Ústí nad Labem
foto: archiv

Tomáš Tajchner, MBA

NABÍDKA

Dvě novinky Severočeské vědecké knihovny
Počínaje prvním říjnovým týdnem nabízí Severočeská vědecká knihovna svým uživatelům dvě novinky.
První z nich je registrace zdarma pro všechny, kdo
dosáhli věku 75 let. Nezapomínáme ale ani na rodiny, které mají nově možnost zřídit si společnou roční
registraci. Tzv. rodinné registrace v ceně 200 Kč jsou
určeny pro 2–4 rodinné příslušníky (z toho mohou být
jen 2 dospělí nebo starší 15 let). Každý z nich získá
vlastní uživatelské konto a vlastní průkaz a může využívat veškerých služeb Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem. Více informací vám poskytnou
pracovníci knihovny na kterémkoli výpůjčním místě
a podrobnosti najdete také na webových stránkách
www.svkul.cz.
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Mgr. Zdenka Andree
foto: archiv SVK Ústí nad Labem

POZVÁNKY

Píšu, protože tím
překvapuji sám sebe
Mgr. Karel František Tománek, ročník 1962, pochází z Ústí nad Labem.
V rodném městě vystudoval Pedagogickou fakultu,
v Praze Divadelní akademii múzických umění.
Jako dramaturg začínal
v Činoherním studiu (za
éry Petra Poledňáka), poté
působil v Městském divadle v Brně, v Klicperově
divadle v Hradci Králové
a v Dejvickém divadle (od
roku 2002). Pro Dejvické
divadlo dramaturg Tománek například upravil Tramvaj
do stanice Touha anebo Hamleta a napsal hry Wanted
Welzl, Kafka ´24 a Kakadu. Do Činoherního studia se letos vrátil, aby zde inscenoval svoji hru Život je krásnej,
za niž v roce 2005 získal cenu Alfreda Radoka. „Píšu,
protože tím překvapuji sám sebe,“ vyznal se jednou
K. F. Tománek. Překvapí diváky v roli režiséra? Přesvědčit se můžete 16. října 2017 v Činoherním studiu, kde má
inscenace hry Život je krásnej světovou premiéru.
jis

Všichni plujeme
na stejné lodi,
jen každý máme
jiný příběh

Hudební svátek
s mezinárodním
renomé
XXI. Mezinárodnímu jazz & blues festivalu Ústí nad Labem
2017 je věnován víkend 20.–21. října 2017. Festival, který je
svátkem příznivců jazzu a blues, se v našem městě koná už
21 let. Festival už překročil hranice naší republiky a zařadil
se do rodiny evropských
festivalů těchto žánrů.
I letos je pro návštěvníky připraven skvělý
program s hudebními
špičkami jazzu a blues.
Věřím, že si v připraveném programu najdete
i Vy umělce, které byste chtěli vidět a slyšet.
Těším se, že se spolu na
XXI. ročníku Mezinárodního jazz + blues festivalu setkáme.



Ivan Dostál,
ředitel festivalu

OHLÉDNUTÍ

Tak znělo motto Dne charity, který se v Ústí nad Labem uskutečnil 26. září 2017. Svou činnost zde prezentovaly Centrum pro rodiče a děti Ovečka s nízkoprahovým centrem Tykadlo ze Severní Terasy,
Komunitní centrum pro děti a sociální služby pro rodiče Světluška ze Střekova, Azylový dům Samaritán
z Klíše a Dům pokojného stáří sv. Ludmily z Chabařovic. Pestrý doprovodný program s ukázkami canisterapie, tanečním vystoupením skupiny Avalanche,
s kouzelníkem anebo společným vystoupením dětí
a seniorů oživil venkovní prostory před Hraničářem.
Prodej charitativního kalendáře podpořil mladého
Jirku Škuthana, jehož příběh si můžete přečíst na
http://www.charitausti.cz/clanky/jirka/
Na organizaci akce se podíleli všichni zaměstnanci
ústecké charity.
text a foto: Mgr. Renata Zrníková (Vaše Ústí),
zastupitelka města Ústí nad Labem
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UNIVERZITA A MĚSTO

Univerzita rozšiřuje počet
klinik v Masarykově nemocnici
OD ZAČÁTKU LETOŠNÍHO ZÁŘÍ SPOJUJE ÚSTECKOU UNIVERZITU S KRAJSKOU ZDRAVOTNÍ, A. S. – MASARYKOVOU
NEMOCNICÍ V ÚSTÍ NAD LABEM CELKEM DEVĚT KLINIK.
studií a Ing. Jiřího Nováka, předsedy
představenstva Krajské zdravotní,
a. s. Ustanovení klinik má stěžejní
důležitost pro fakultu zdravotnických studií. Děkan fakulty, doc. Zdeněk Havel, k tomu říká: „Jako zdravotnická fakulta usilujeme o to, aby
se Masarykova nemocnice stala fakultní nemocnicí. To zatím, bohužel,
není podle současné legislativy možné, a proto jdeme cestou postupného
ustanovování klinik.“

NEJMLADŠÍ fakulta ústecké univerzity i ve vědecké práci klade
důraz na ergoterapii, fyzioterapii a obory porodních asistentek
a všeobecných sester.

DEVÁTOU KLINIKU VEDE
DOKTOR SLÁMA

O

boustranně prospěšná spolupráce mezi Univerzitou J. E.
Purkyně a Masarykovou nemocnicí odstartovala již v roce 2008,
kdy byly v ústecké nemocnici zřízeny
dvě kliniky – kardiologická a neurochirurgická. V roce 2013 k nim
přibyla třetí, gynekologicko - porodnická klinika, a rok na to dalších
pět klinik: dětská; oční; úrazové
chirurgie; urologie a robotické
chirurgie; anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny.
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CESTA K NEMOCNICI FAKULTNÍ
Nováčkem v této dobré společnosti
je Klinika ORL a chirurgie hlavy
a krku Fakulty zdravotnických studií
UJEP a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.
Slavnostní ustanovení deváté kliniky proběhlo 4. září 2017 v knihovně
Vzdělávacího institutu za účasti doc.
RNDr. Martina Baleje, Ph. D., rektora UJEP, doc. PhDr. Zdeňka Havla,
CSc., děkana Fakulty zdravotnických

Prostřednictvím klinik ústecká univerzita i Masarykova nemocnice
spolupracují v oblastech vzdělávání,
výzkumu a vývoje v oborech, které
poskytují způsobilost k výkonu zdravotnického povolání. Nová klinika je
pro Krajskou zdravotní, a. s., již devátou v pořadí, všechna klinická pracoviště sídlí v Masarykově nemocnici
v Ústí nad Labem, která je největší
z pěti nemocnic, jež společnost Krajská zdravotní, a. s., pro Ústecký kraj
spravuje. „Vedením kliniky byl pověřen doktor Karel Sláma, který převzal
primariát po svém otci, emeritním
primáři Karlu Slámovi. Ten svou vynikající prací posunul ORL v Masarykově nemocnici na úroveň fakultních
nemocnic,“ řekl na slavnostním ustanovení nové kliniky předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.,
Ing. Jiří Novák.
Oddělení ORL a chirurgie hlavy
a krku Masarykovy nemocnice se
statutem krajského pracoviště, spádového pro 1,5 milionu obyvatel,
zajišťuje jak specializovaná ambulantní vyšetření, tak operační zákroky v oblasti hlavy a krku. Lékaři,
sestry a další zdravotnický personál
pečují o hospitalizované pacienty,
pro něž mají k dispozici 16 lůžek.
Provádí také konziliární vyšetření
pacientů ležících na jiných odděleních nemocnice, případně odeslaných z jiných odborných ambulancí,
a zajišťuje ORL pohotovostní službu.

UNIVERZITA A MĚSTO
POHLED do oddělení ORL. V Masarykově
nemocnici fotografoval Petr Sochůrek.

Vybavení specializované ORL ambulance umožňuje vyšetření sluchu,
vyšetření poruchy rovnováhy, poruchy hlasu, zdejší specialisté aktivně
vyhledávají a odhalují onkologické
pacienty, provádějí také preventivní
prohlídky a v rámci ambulantního
ošetření i chirurgické výkony. Z operačních výkonů provádějí zejména
onkologické operace, blokové krční
disekce, robotické odstraňování kořene jazyka při jeho nádorech, dále
odstraňují částečně nebo úplně ná-

dorově postižené slinné žlázy a uzliny.
KVALITA PÉČE I VÝUKY
Kliniky jsou pro fakultu i nemocnici
společnými výukovými a vědeckými
základnami a pracovišti pro vykonávání praxe. Přínosem založení nové
kliniky bude další zkvalitnění výuky,
intenzivnější společná vědecká práce
a v neposlední řadě opětovný rozvoj
špičkové zdravotní péče v regionu.

Společnými silami tak dochází také
k postupnému přechodu Masarykovy
nemocnice na nemocnici univerzitního typu. Jak dlouhá je ještě cesta k univerzitní nemocnici v Ústí nad Labem,
není v tuto chvíli jasné. Zákon o univerzitních nemocnicích neprošel v Poslanecké sněmovně a další vývoj v této
oblasti se zatím nedá předpokládat.
Mgr. Jana Kasaničová,
foto: archiv UJEP a Petr Sochůrek,
Infolisty Krajské zdravotní,a.s.

Akce Fakulty
zdravotnických
studií UJEP
pro veřejnost:
• Přípravný kurz pro přijímací řízení
oborů Fyzioterapie a Ergoterapie
• Přípravný kurz pro přijímací řízení
oborů Všeobecná sestra a Porodní
asistence
• Kurz první pomoci a sebeobrany
• Psychomotorická cvičení pro děti
• Kurz předporodní přípravy
• Zdravý životní styl

USTANOVENÍ nové kliniky podepsali (zleva) Mgr. Radek Scherfer,
místopředseda představenstva KZ, a. s., Ing. Jiří Novák, předseda
představenstva KZ, a. s., a doc. Martin Balej, rektor UJEP.

Podrobnosti o této nabídce
naleznou zájemci na:
http://fzs.ujep.cz/o-nas/
akce-fzs-pro-verejnost
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OSVĚTA

Zdravotnictví a sociální
sféru čeká užší spolupráce
POPULACE STÁRNE – JE DOBŘE, ŽE SE DOŽÍVÁME STÁLE VYŠŠÍHO VĚKU. NĚKTEŘÍ SE HO DOŽÍVAJÍ V DOBRÉ FORMĚ,
U JINÝCH SE ZHORŠUJE SCHOPNOST SE O SEBE POSTARAT.

N

a interním oddělení Masarykovy nemocnice se setkáváme
i s dříve narozenými pacienty,
kteří k nám přicházejí v těžkém stavu. Mnozí se k nám dostanou s infekcí, ve velmi těžkém stavu poté, co
zbytečně dlouho leželi doma, anebo
doma upadli a tak je našel rodinný
příslušník či soused. Je smutné, že
této situaci by šlo předejít. Takové
pacienty čeká nejen léčba, ale následně i dlouhá rehabilitace. A poté
je nutné řešit, zda tito lidé (zvláště,
pokud žijí sami), budou nadále natolik soběstační, aby se mohli vrátit
domů.
NA SOCIÁLNÍ SLUŽBU
LZE ZÍSKAT I DOTACI
Ne všichni senioři (a jejich rodinní
příslušníci) vědí, že existují sociální
služby, a jak je mohou využít. Pro seniory je možné zapůjčit kompenzační
pomůcky, vozíky, postele atp., a zajistit jim například převazy ran, aplikaci inzulínu, rehabilitaci, kontrolu
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zdravotního stavu. Služby domácí
péče jsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Pečovatelská služba je placená a zajišťuje dovoz obědů, nákupy,
úklid a hygienu. S odvozem na vyšetření k lékaři může pomoci placená
služba (například Novodobá sanitka).
Senioři si mohou prostřednictvím
úřadu práce na sociální služby vyřídit
finanční příspěvky. Bohužel se stále
častěji setkáváme i s nemocnými, jejichž stav se doma zhoršil, protože
nedokázali včas vyřešit svou sociální situaci a zajistit si sociální pomoc.
Vhodné je také v předstihu uvažovat
o domově pro seniory a zvážit podání žádosti. Pokud totiž člověk domov
pro seniory náhle potřebuje – například po úrazu, po nemoci – má-li podanou přihlášku, je ubytování o něco
snazší než bez ní.
NA OBVODECH JSOU
SOCIÁLNÍ PRACOVNICE
Každý zdravotní problém vyvolává
větší sociální závislost. A na straně

druhé – zhoršování sociální situace vede k zhoršování zdravotního
stavu (například pokud seniorovi
někdo nevyzvedne léky; anebo pokud nikdo neověří, zda senior léky
skutečně bere). Jak podobné situace
řešit? Určitě mohou pomoci praktičtí lékaři – ti mají o zdravotních problémech, v nichž se senioři mohou
ocitnout, největší přehled. A na úřadech městských obvodů jsou sociální
pracovnice, které poskytují i sociální
poradenství. Důležité je, abychom
k seniorům a jejich rodinným příslušníkům tyto informace dostali. A také
dokázali seniory povzbudit a vedle
toho i přesvědčit, aby plánovali na
pět, deset let dopředu. Na základě
mých zkušeností se domnívám, že do
budoucna bude zapotřebí, aby zdravotnictví a sociální sféra daleko více
spolupracovaly.


MUDr. Jiří Laštůvka,
primář interního oddělení Masarykovy
nemocnice, zastupitel MO Střekov
(zvolený jako nezávislý na kandidátce ODS)

OSVĚTA

Komunitní
Pediatr radí
plánování
– věc veřejná
PODZIM SE LETOS PŘIHLÁSIL O SLOVO DŘÍVE, NEŽ
JSME SI PŘÁLI. POŽÁDALA JSEM MUDR. VĚRU SLABOU O ROZHOVOR NA TÉMA, KTERÉ NÁS NIKDY
NEOMRZÍ.

MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM ZÍSKALO DOTACI NA TVORBU KOMUNITNÍHO PLÁNU PÉČE PRO ROKY 2018–2021
Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST.
ový komunitní plán péče bude navazovat na
plán stávající, avšak s tím rozdílem, že poprvé
bude rozšířen i na okolní obce, které patří do
správního obvodu obce s rozšířenou působností Ústí
nad Labem.
Komunitní plán vychází především z potřeb uživatelů
různých cílových skupin (senioři, lidé se zdravotním
postižením, lidé v sociální krizi, děti a mládež atd.). Komunitní plán péče přispěje ke zkvalitnění života znevýhodněných osob, zmírní jejich diskriminaci na trhu
práce a poskytne jim prostřednictvím nových projektů
služeb i pracovní příležitosti.
Do procesu komunitního plánování jsou zapojeni
všichni účastníci systému sociálních služeb – uživatelé, poskytovatelé a zadavatel. Sociální služby jsou
tak naplánované, aby odpovídaly potřebám, místní
lokalitě a odlišnostem. Komunitní plán péče by tak
měl zvýšit efektivitu vynaložených financí na sociální služby, ale především zlepšit zajištění dostupnosti
sociálních služeb a posilování sociální soudržnosti
komunity. Jinými slovy: komunitní plán péče je jakási
dohoda nebo kompromis mezi klienty, poskytovateli
a zadavatelem na sociálních službách odpovídajících
skutečné potřebnosti a tím, co je k dispozici. Z opakujícího plánování tedy můžeme zjistit, že některá
sociální služba již není potřeba, ale zároveň, že některá významně chybí. Protože vše se v čase vyvíjí,
tedy i požadavky a potřeby Vás občanů. Komunitní
plánování by mělo
zajistit návaznost
na ostatní související oblasti, jako je
zdravotnictví, školství atd.
Tvorba
Komunitního plánu péče
2018–2021
začala
v září letošního roku
a bude probíhat až
do září 2018. O vývoji
komunitního
plánu péče či o možnostech zapojení Vás
budeme informovat.
Platný komunitní plán péče můžete nalézt na
http://www.usti-nad-labem.cz/files/5_kpp.pdf
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Mgr. Lenka Jaremová (UFO)

Co vidíte jako důležité v péči o dítě od nejútlejšího věku?
Dnešní matky jsou často přehnaně úzkostlivé, plné většinou
zbytečných obav. Čeká nás období plískanic a je potřeba
chodit s dětmi ven za každého počasí. Dítě se musí otužovat. Důležité je přiměřené oblékání. Nepřehánět. Pro organismus dítěte je přehřátí větší nebezpečí než mírný chlad.
Může vyvolat u malých kojenců teplotu.
Zmínila jste komerční reklamy, které na nás útočí ze všech
médií…
Rozhovory, vysvětlování a uklidňování matek, je velká část
mojí denní práce v ordinaci. Často se setkávám s nevhodnou kosmetikou a přehnanou péčí o pokožku dítěte. Stále platí – méně je více. Kosmetika může být nebezpečným
alergenem. Cílem některých reklam je vyvolávat v matkách
úzkost a motivovat je ke koupi inzerovaného zboží.
Doporučujete matkám, aby dávaly dětem vitaminy?
Vyvážená strava je základ v péči o zdraví dítěte. Vitaminy
v tabletách ji nenahradí. Vitaminy doporučuji jen případně
po nemoci nebo konkrétně u jednotlivých diagnóz. Obecně
je důležitý dostatek ovoce a zeleniny a nedávat dětem uzeniny – doporučuji do tří let věku.
Prosím o váš názor na problém dětské obezity.
Dětská obezita hrozí především dětem, které tráví čas u televize a počítačů. Je na rodičích, aby se dětem více věnovali,
což není v dnešní době vždy jednoduché. Chybí základní tělesná výchova. Jednostranně vedené sportovní aktivity mohou vést ke zdravotním problémům v pozdějším věku. Také
spolu s ortopedy nedoporučuji používání chodítek v prvním
roce života – vývoji pohybového aparátu škodí.
Objeví-li se rýma a teplota – kdy k lékaři?
U běžné rýmy to není zapotřebí. U teploty, pokud je krátkodobá a bez dalších závažných projevů, do 38 až 38,5 stupně Celsia, doporučuji vyčkat. Jedná se o obrannou reakci
zdravého organismu. Tělo zvýšenou teplotou bojuje proti
mikroorganismům působícím podzimní nachlazení. Je škoda tento přirozený boj pomocí antipyretik zastavit. Zvýšená
teplota při nemoci je žádoucí. Nebojme se jí. Antipyretika
používáme na vysoké teploty přes 39 stupňů Celsia s bolestmi hlavy, svalů, pro úlevu nemocného.
Co říci závěrem?
Přeji všem dětem pohodu, lásku a fungující rodinu.
Děkuji Vám za rozhovor a přeji i nadále hodně energie do vaši
náročné práce.
MUDr. Michaela Vaňková (ČSSD),
zastupitelka Ústí nad Labem
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NOVINKY ZE ZOO

V areálu zoologické zahrady
vyroste naučná stezka
MEDVĚD, ZEBRA, NOSOROŽEC A DALŠÍ ZVÍŘATA NA PANELECH NĚVŠTĚVNÍKŮM PROZRADÍ, PROČ A JAK TŘÍDIT ODPADY.

JEDENÁCT informačních panelů
bude lemovat naučnou stezku.

N

ávštěvníci ústecké zoo se při
prohlídce dozvídají mnoho zajímavostí – v areálu se nachází
řada nejrůznějších panelů, cedulí, interaktivních prvků, modelů či her, které mají jediný cíl – rozšířit příchozím
obzory a nenásilnou formou je poučit.
V dnešní době se nemusí jednat pouze
o zajímavosti ze života zvířat, ale také
o upozornění na závažné skutečnosti –
například na stupeň a důvody ohrožení
zvířat, na klimatické změny a řadu dalších. S tím pak souvisí chování každého jednotlivce, kterému není budoucnost planety lhostejná.

návštěvníky k třídění odpadů. Stezka
bude mít jedenáct zastávek, na kterých zvířata (například medvěd, zebra, nosorožec) poučí návštěvníky,
proč a jak správně třídit odpady. Jednou ze zastávek bude velká centrální
tabule s otočnými válci. Informace na
této tabuli podrobně popíší, co se děje
s odpady z domácností od jejich vzni-

ku až po využití či odstranění. Součástí této tabule budou speciální otočné
válce se vzorky tzv. druhotných surovin – tedy materiálů, které vznikají
z vytříděných odpadů a z nichž se rodí
výrobky nové.
Deset menších doplňkových tabulí
popíše a vysvětlí, proč má třídění odpadů smysl – právě proto, že odpad

JEDENÁCT ZASTÁVEK
Z tohoto důvodu byla v letošním roce
uzavřena spolupráce mezi statutárním městem Ústí nad Labem, autorizovanou společností EKO-KOM
a Zoologickou zahradou Ústí nad
Labem. V areálu zoologické zahrady
vznikne naučná stezka, inspirující
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PRŮVODCEM naučné stezky
bude i medvěd malajský.

NOVINKY ZE ZOO

Příklady výukových
programů ústecké zoo:

VÝUKOVÉ programy probíhají
nejen v učebně, ale i v areálu
ústecké zoologické zahrady.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Architekti zoo
Seznamte se – domácí mazlíčci
Seznamte se – venkovský dvorek
Seznamte se – zvířata z divočiny
Sloní hrátky
Stezkami zoo
Zvířata nad propastí
Chováme se jako zvířata?
Život kolem nás – les
Život kolem nás – voda

Podrobnosti o výukových
programech jsou k dispozici na :
http://www.zoousti.cz/zoo-skolam/
vyukove-programy
nekončí na skládkách bez dalšího využití, ale slouží k výrobě nových výrobků.
KVÍZ I PRACOVNÍ LIST
Jedna z tabulí bude věnována kvízu se
sadou otázek k tématu třídění a recyklace odpadů. (Upozornění pro soutěživé návštěvníky: odpovědi budou
ukryty v textech všech ostatních tabulí naučné ekologické stezky.)Většina

prvků stezky bude vyrobena z recyklovaného plastu a dřeva. Návštěvníci
zoologické zahrady tak uvidí konkrétní
příklad, jak je možné správně vytříděné a recyklované odpady využít.
Celou stezku budou moci využívat nejen individuální návštěvníci a rodiny
s dětmi, ale také školní třídy, které již
dnes do zoo přicházejí v rámci výuky.
Speciální výukové programy jim zoo
nabízí již řadu let, takže téma třídění
odpadů rozšíří stávající nabídku. Nový

program nabízený v rámci ekologické
výchovy bude probíhat ve stejném duchu jako programy ostatní, včetně komunikace s lektorem, úvodního představení, samostatné práce v areálu zoo
a závěrečné diskuze. Pro žáky budou
připraveny i speciální pracovní listy.
Ing. Věra Vrabcová (Zoo Ústí nad
Labem) ve spolupráci s Josefem
Mojžíšem (EKO-KOM, a. s.)
foto: archiv Zoo Ústí nad Labem

Pomůžete zoologické zahradě?
TŘEBA I VY UCHOVÁVÁTE DOMA HISTORICKÉ FOTOGRAFIE, PRŮVODCE, LETÁKY, BROŽURY ČI FILMOVÉ
ZÁBĚRY Z NÁVŠTĚVY ÚSTECKÉHO „PTAČÍHO ELDORÁDA“.
Zoo Ústí nad Labem vám bude vděčna za informaci či zapůjčení originálů či jejich
kopií. Samozřejmě, čím starší, tím cennější, jako mezní hranici zoo stanovila rok
1950–1960 a předem děkuje každému za ochotu.

Proč zoo vaši spolupráci potřebuje?

Ústecká zoologická zahrada má velice zajímavou historii. K výročí 110 let od založení Lumpeparku (1908–2018), připravuje řadu aktivit. Na projekt získala dotaci od
Evropského fondu pro regionální rozvoj a Dobrovolného svazku obcí Euroregionu
Labe, partnerem je spolek při drážďanské zoologické zahradě Zoo-Freunde Dresden e. V. Vznikne dvojjazyčná publikace o osobě Heinricha Lumpeho a o založení
a existenci Lumpeparku. Naučnou stezku Lumpeparku představí dvojjazyčný panel a leták. V Zoo škole Heinricha Lumpeho návštěvníci spatří obří knihu, jakousi
kroniku s novinovými výstřižky z dob Heinricha Lumpeho. O historickém dědictví
a navazujících úspěších Zoo Ústí nad Labem se připravuje DVD.
Pokud tedy najdete cokoli, co se týká historie Lumpeparku, obraťte se na Zoologickou zahradu Ústí nad Labem, Drážďanská 23, 400 07 Ústí nad Labem, e-mail:
zoo@zoousti.cz.

Děkujeme.
podle tiskové zprávy Zoo Ústí nad Labem (jis)
foto: archiv Zoo Ústí nad Labem
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Dvě země, dva jazyky,
spojené fotbalem
K DYŽ P Ř I J E D E T E D O D RÁŽ Ď A N, U RČ I T Ě S I V Š I M N E T E, Ž E TOTO M Ě S TO F A N D Í F OT B A L U.

PŘI SETKÁNÍ S VRSTEVNÍKY z Drážďan
se kluci učí nejen fotbalovému umu,
ale i německému jazyku.

R

ůzné poutače jsou na soukromých stavbách, plotech,
sloupech. Fanoušci mají znaky Dynama na autech, některé tramvaje vozí reklamy klubu. Ostatně dopravní
podnik města patří k hlavním sponzorům. Každé utkání je
svátkem. Na druhou ligu chodí průměrně 28 tisíc diváků –
většinou v dresech, s klubovými šálami, čepicemi, bundami.
Dynamo kromě hlavního stadionu disponuje dalšími deseti
cvičnými hřišti. Když přišla do Ústí nabídka k společné realizaci projektu „Dvě země, dva jazyky, spojené fotbalem“,
bylo rozhodnuto. Takový projekt napomůže nejen fotbalu,
ale i prohloubení přátelství mezi zúčastněnými na obou
stranách.
Projekt nám představil Zdeněk Bechyně, sportovní sekretář FK Ústí n. L. a projektový manažer.
Komu je určen projekt a jaké hlavní aktivity obsahuje?
Projekt, který nese název „Zwei Länder, zwei Sprachen,
durch Fussball verbunden / Dvě země, dva jazyky, spojené
fotbalem“ je cílen na dva přeshraničně spolupracující fot-
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balové kluby. Na české straně je to FK Ústí nad Labem a na
německé SG Dynamo Dresden. Projekt je zaměřen jak na
hráče obou klubů, tak i na činnost trenérů a funkcionářů,
kteří získávají zkušenosti stejně jako mladí fotbalisté. Projekt, který je financován z fondů Evropské unie, se rozběhl
30. 10. 2015 a potrvá do 30. 6. 2018. Připravuje se jeho rozšíření o SK Roudnici, dalším německým reprezentantem bude
Borea Dresden. Do nového projektu by měly být zařazeny
i fotbalové týmy žen a dívek.
Které sportovní akce se podařilo uskutečnit?
V Ústí nad Labem a Drážďanech máme za sebou šest venkovních a pět halových turnajů, dále osmnáct přátelských utkání,
a to napříč všemi věkovými kategoriemi. Fotbalisté a realizační týmy jezdí na společné tréninkové jednotky do Drážďan,
kde se nejen fotbalově zlepšují, ale také odstraňují jazykovou
bariéru. Naši trenéři se například zúčastnili vynikajícího školení s trenérem Bayernu Mnichov Matthiasem Nowakem na
půdě akademie SGD. V pravidelném kontaktu jsou projektoví
manažeři, kteří vyhodnocují a plánují celý projekt.

ZAJÍMAVÝ PROJEKT

PODÁVÁNÍ MÍČŮ na zápasech
drážďanského áčka, to je zážitek!

Jaké nefotbalové aktivity už proběhly?
Zmínit můžeme poznávání česko-saského pohraničí. Jednotlivé fotbalové ročníky navštívily jeskyně, vyhlídky a vyzkoušely si lezecké sporty v Tiských stěnách. Týmy společně
zašly na bowling. Nezapomíná se ani na kulturu. Fotbalové ročníky 2000 a 2003 navštívily představení „My děti ze
stanice ZOO“ v Činoherním studiu v Ústí nad Labem. Velmi
oblíbenou aktivitou pro malé fotbalisty je podávání míčů na
zápasech „A“ mužstva Dynama Drážďany. Děti si atmosféru
zápasu, kam pravidelně chodí 28 000 diváků, vždy perfektně
vychutnají a vyprávějí o ní dlouhé týdny.
Řeč partnerů se učí obě strany? Jak jsou frekventanti daleko?
Německé kurzy v Drážďanech navštěvují hráči FK Ústí nad
Labem. Lektorem je Filip Trojan, který strávil celou profesionální kariéru v Německu, ať v barvách Drážďan, Schalke,

Bochumi nebo St. Pauli. Pro kluky je velkým fotbalovým vzorem a autoritou. Němečtí hráči kurzy neabsolvují, ale je na
nich znát pokrok ze společných konverzací s našimi hráči.
Například jídla už si na našem území objednávají česky.
Jsou už viditelné fotbalové výsledky?
Je zřejmé, že zkušenosti z mezinárodní konfrontace naši
hráči zúročují. Svědčí o tom zlepšené výsledky zejména
v žákovských kategoriích. Naši hráči se v Německu učí i profesionálnějšímu přístupu, který v domácím prostředí někdy
kluby postrádají. Německá přesnost a důslednost je pro náš
klub inspirací ve všech rovinách.
PaedDr. Petr Brázda (KSČM),
zastupitel města Ústí nad Labem
foto: archiv FK Ústí nad Labem

SPOLEČNĚ pořádají turnaje,
vyráží na výlety anebo do divadla.

15

NAPSALI JSTE NÁM

Karate – medaile
z Bukurešti a Budapešti

KATEŘINA PROCHÁZKOVÁ v těžkém
souboji se závodnicí z Izraele.

Dominik Nechyba, ústecký karatista SKR SPORT UNIONU,
se v barvách české reprezentace zúčastnil Mistrovství světa
v kumite. V Bukurešti se mu podařilo vybojovat tři medaile.
První bronzovou získal v kategorii kumite mužů do 84 kg.
Poté nastoupil v kategorii U21 do 84 kg, kde po úvodní výhře

jeden zápas prohrál, ale pak si ve dvou opravným zápasech
hladce poradil se svými soupeři a zvítězil. Dařilo se mu také
v týmové soutěži, z níž přivezl bronzovou medaili.
Reprezentační mládež ústeckého Shotokanu poměřila své
síly na BUDAPEST OPEN. Tohoto turnaje se zúčastnilo na
osmi tatami 1 900 závodníků z mnoha zemí Evropy. Z Ústí
nad Labem vyjelo na tuto soutěž nejen osm zkušených závodníků, ale i trojice malých nováčků. Nejlépe se vedlo juniorce Veronice Konášové, která se v disciplíně kumite do
48 kg dostala až do finále. Zde svedla těžký zápas s další
úspěšnou českou závodnicí z Českých Budějovic. Soupeřce
nakonec podlehla jen o jeden bod a získala stříbrnou medaili. Druhou medaili v kumite juniorek do 59 kg si na krk
pověsila Kateřina Procházková. Úspěch pátým místem slavil
Petr Podrábský.
text a foto: Mgr. Josef Rajchert

Střelci – medaile z Českého poháru
i Mistrovství České republiky
V silné konkurenci účastníků finále Českého poháru talentované mládeže se
našim střelkyním vedlo skvěle. Přípravu
nejlépe zúročila Adéla Bláhová, která ve
vzduchové pistoli nástřelem 351 bodů
obsadila šesté místo a ve sportovní pistoli nástřelem 538 bodů získala bronzovou medaili. Druhá naše opora Bára
Chovancová ve sportovní pistoli nástřelem 528 bodů obsadila páté místo.
Z Mistrovství České republiky v kulových
zbraních, které v září hostila Plzeň, přivezl bronzové medaile tým ve složení
Tomáš Bláha (SSK Ústí nad Labem), Jiří
Boháček a Jaroslav Ruffer (SSK Boletice

nad Labem). Tento úspěch střelci zaznamenali v disciplíně velkorážná pistole
VP30+30. V disciplíně sportovní pistole
SP30+30 pak krajské družstvo „A“, startující ve složení Tomáš Bláha (SSK Ústí
nad Labem), Tomáš Fidler (SSK Boletice
nad Labem) a Jan Voříšek (SSK Chomutov) získalo titul mistrů České republiky.
Úspěch byl o to větší, že druhé místo
obsadilo krajské družstvo „B“, jehož členem byl i Ladislav Kučera, další reprezentant SSK Ústí nad Labem.
BÁRA A ADÉLA uspěly na Českém poháru talentované mládeže.

text a foto: Tomáš Bláha,
sportovní střelecký klub Ústí nad Labem

ZŠ Mírová slaví čtyřicet let
Letos v září oslavila ZŠ Mírová na Severní Terase 40 let od svého otevření.
Psal se rok 1977 a v tehdejším tisku
byla škola popsána jako „dům s patnácti sty okny rozprostírající se na více
než hektarové ploše“. Jejím architektem byl Ing. arch. Josef Burda. V celém
areálu školy bylo vybudováno 27 tříd,
2 tělocvičny, 2 jídelny, školní kuchyň,
dílny a 5 odborných učeben. Celé dílo
bylo v hodnotě 28 500 000 Kčs. Školu
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tehdy navštěvovalo 559 žáků a učilo na
ní 21 pedagogických pracovníků.
V současné době má škola 31 učeben,
12 odborných pracoven, 2 tělocvičny,
spinningovou učebnu, multifunkční
sportovní hřiště, botanickou zahradu,
6 oddělení školní družiny, 2 jídelny
a samostatný pavilon pro volnočasové
aktivity. Ve škole pracuje 56 pedagogických pracovníků a 17 nepedagogických pracovníků. Celkový počet žáků je

750. Škola nabízí 37 zájmových útvarů.
Škola průběžně prochází obměnou vybavení, zpracovaný je projekt na zateplení budovy.
text a foto: Petr Samec

SPORT

Parky v pohybu
– pro děti, nově
i pro seniory

Plamínek naděje
sází i na sport

TÝM Nadačního fondu Plamínek naděje,
doplněný o reprezentanty FK Ústí nad Labem.

foto: archiv Plamínku naděje

„Parky v pohybu“, to je padesát minut cvičení s instruktorem zdarma. V Ústí nad Labem „Parky v pohybu“ představilo
Zdravé město. Na slunečnou pláň do centrálního parku na
Severní Terase v úterý 16. května pozvalo děti. Úterky zasvěcené bezmála hodině pohybu úspěšně probíhaly do začátku prázdnin. Podzimní cvičení pro děti bylo na slunečné
pláni zahájeno v úterý 12. září 2017 (pro malé sportovce byl
připraven bonus – totiž představení pohádky) a bude každé
úterý od 16. 30 hodin pokračovat do konce října.
Ústecké „Parky v pohybu“ nezapomněly ani na seniory. Pro
ně je cvičení zdarma organizováno každý pátek od 14 hodin
v Městských sadech na louce za altánkem, a to až do 24. listopadu 2017. Jak cvičení pro seniory, tak i pro děti, je vhodné
i pro začátečníky. Všichni by se na cvičení měli vybavit ručníkem a nápojem, vhodným k osvěžení po cvičení. Děti by
měl na cvičení doprovodit zákonný zástupce.
foto: archiv

Ing. Jana Procházková z Nadačního fondu Plamínek naděje
na tiskové konferenci v předvečer letošního Mattoni 1/2Maratonu v Ústí nad Labem předala startovní číslo přednímu
českému vytrvalostnímu běžci Jiřímu Homoláčovi. Poté řekla: „Děti z dětských domovů, s kterými spolupracujeme, se
letos postaví v Ústí nad Labem po bok vytrvalostních běžců již po čtvrté. A právě vytrvalost je vlastnost, kterou děti
z dětských domovů v životě potřebují. Letos s námi dm rodinný běh absolvují i hráči Fotbalového klubu Ústí nad Labem Ivan Šnirc, Lukáš Vaněk a Jan Martykán. Děti tak získají
další sportovní vzory.“ Doplňme, že organizátoři maratonů
z Run Czechu věnují Plamínku naděje nejen registrace pro
běžce zdarma, ale pomáhají i při zajištění běhů, které v průběhu roku pořádá sám nadační fond.
Na start letošního ústeckého Mattoni 1/2Maratonu se po
druhé postavili také dobroběžci. Běžců, kteří se rozhodli ke
sportovnímu výkonu přidat i dobrý skutek, bylo přes padesát. Ústecké komunitní nadaci na projekty věnovali dohromady 134 000 Kč.

Program pro poskytování dotací v oblasti sportu
v roce 2018 z rozpočtu města Ústí nad Labem
• Preferované sporty
Žádosti o dotace je možné podávat v období od 30. 10.
2017 do 20. 11. 2017.

• Cyklistické akce pořádané subjekty na podporu cyklistiky
Žádosti o dotace je možné podávat v období od 2. 1. 2018
do 27. 9. 2018 (nebo do vyčerpání finančních prostředků).

• Celoroční sportování dětí a mládeže do 18 let (šeky)
Žádosti o dotace je možné podávat v období od 30. 10.
2017 do 15. 12. 2017.

• Mimořádné sportovní výkony
Žádosti o dotace je možné podávat v období od 1. 3. 2018
do 31. 10. 2018 (nebo do vyčerpání finančních prostředků).

• Akce mimořádného významu
pro statutární město Ústí nad Labem
Žádosti o dotace je možné podávat v období od 30. 10.
2017 do 30. 11. 2017.

• Podpora sportovních aktivit handicapovaných sportovců
Žádosti o dotace je možné podávat v období od 2. 1. 2018
do 27. 9. 2018 (nebo do vyčerpání finančních prostředků).

• Akce sportovního kalendáře
Žádosti o dotace je možné podávat v období od 30. 10.
2017 do 30. 11. 2017.

• Mimořádné žádosti o dotaci
Žádosti o dotace je možné podávat v období od 2. 1. 2018
do 31. 10. 2018 (nebo do vyčerpání finančních prostředků).

Více informaci na www.usti-nad-labem.cz
stránku připravila Jitka Stuchlíková
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Z DĚNÍ NA SEVERNÍ TERASE

Dobětické halali
Opět jsme po roce přijali milé pozvání a dorazili do Domova pro seniory Dobětice na den plný zábavy
a her DOBĚTICKÉ HALALI. Tato
krásná akce propojující dvě rozdílné
věkové kategorie, děti z mateřských
škol a seniory, se ve zdejším domově
konala již po desáté. Cílem projektu
je zkvalitnění života seniorů, prevence jejich sociálního vyloučení,
usnadnění vzájemné komunikace
a především vytváření prostoru pro
vyjádření emocí. V těch nejmenších
pak pěstovat sounáležitost a úctu

ke stáří. A jak toho nejlépe dosáhnout? No přece hrou. Svá družstva
do „bojů“ vyslaly všechny ústecké domovy pro seniory, ale také
Chabařovice, Dubí, Chlumec nebo
Velké Březno. O dětskou část týmu
se postaraly děti z Mateřské školy
Dobětice. Hry zahájili mladí myslivci z mysliveckého sdružení Diana, kteří zatroubili slavnostní zdravici a fanfáry. Tleskáme všem, kteří
mají na přípravě a realizaci akce své
zásluhy. Děkujeme za pozvání, bylo
to moc fajn.

Vítání občánků
V září jsme opět vítali nejmenší občánky
našeho města a obvodu. Osm holčiček
a čtrnáct chlapečků slavnostně přivítala
starostka Severní Terasy Renata Zrníková,
která všem předala pamětní listy a drobné
dárečky. Na závěr přidala osobní přání:
„Přeji Vám milé holčičky a milí chlapečkové, abyste vyrůstali v lásce a bezpečí
pro radost svých rodičů, prarodičů a nás
všech. Nezapomínejte na své rodné město, které se z Vašich úspěchů bude těšit
společně s Vašimi nejbližšími. Přeji Vám
hodně štěstí a zdraví.“

Freedom se velkých výzev nebojí
OHLÉDNUTÍ ZA SOUTĚŽÍ, KTERÉ SE V ÚSTÍ NAD LABEM ZÚČASTNILO NA DVA TISÍCE TANEČNÍKŮ ZE ŠESTNÁCTI ZEMÍ
SVĚTA A SEDMNÁCT POROTCŮ Z RŮZNÝCH ZEMÍ.
Hodiny neskutečné dřiny a potu obětovali organizátoři přípravám a realizaci Mistrovství světa street-show a Světovému
poháru disco dance DANCESHOCK 2017,
které proběhly v termínu 21. – 24. září
na Zimním stadionu v Ústí nad Labem.
Po celé čtyři dny se to v okolí stadionu
hemžilo jako ve včelím úlu, parkoviště
narvané k prasknutí, autobusy z mnoha
zemí, a v útrobách stadionu to vřelo. Po
chodbách pobíhaly stovky perfektně nalíčených a načesaných tanečníků v nádherných kostýmech. Trenéři rozdávali
poslední instrukce, hlasitá hudba téměř
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neutichala, jedno vystoupení střídalo
druhé. Pořadatelem této mezinárodní
soutěže byly, letos již po čtvrté, Taneční
skupina FREEDOM a její majitelka a choreografka v jedné osobě – Silvie Netíková. Freedom vloni oslavil dvacetileté výročí a je vidět, že se velkých výzev nebojí.
Přestože je organizace akce velmi náročná jak psychicky, tak po fyzické stránce,
příští rok do toho Freedom půjde znovu.
A jak si vedli tanečníci z Freedomu, kteří
se na mistrovství světa nominovali?
„Probojovat se do finále není vůbec
jednoduché. Takže i když se nám letos

nepovedlo získat žádnou z medailí, jsem
velice pyšná na svůj tým. Všichni udělali
velký pokrok a již nyní chystáme nové
nápady na další sezónu. Skvělé umístění si vytančila v kategorii street-show
Adriana Brabencová s choreografií „The
first Contact“, když se jako jediná z Čech
probojovala do finále a získala 4. místo.
Jen o kousek jí unikla medaile. Do finále si pro 5. místo došla i malá skupina
dospělých „Girl´s college“ a „Disco dospělých“ – malá skupina získala finálové
6. místo,“ svěřila se unavená, ale šťastná
Silvie Netíková.

stránku připravila Pavla Kopáčová,
foto: archiv Pavly Kopáčové

Z DĚNÍ NA SEVERNÍ TERASE

Parkoviště Maková
DO KONCE ROKU DOJDE KE ZMĚNĚ V REŽIMU PARKOVÁNÍ V MAKOVÉ ULICI.

paly, a proto jsme se s obyvateli Makové
ulice dohodli na zpoplatnění části parkoviště.
KONCEPCE PARKOVÁNÍ

POLOVINA parkovacích míst bude na
kartu. Za 480 korun měsíčně získají
obyvatelé jistotu, že zde zaparkují.

P

olovina parkoviště, konkrétně
62 parkovacích míst ze 124, bude
zpoplatněna a vjezd bude možný
jen na kartu. Podmínky placeného stání
budou stejné jako na dalších zpoplatněných parkovacích plochách na území
MO Severní Terasa, tedy 480 korun měsíčně.
O B Y VAT E L É VYS LYŠ EN I
Důvodem je to, že místa na tomto parkovišti ve velké míře využívají zaměstnanci nedaleké společnosti Severotisk,
a obyvatelé přilehlých panelových domů
nemají kde zaparkovat. Vyslyšeli jsme
žádosti obyvatel z Makové ulice, kteří se

každodenně potýkali s tím, že po návratu z práce neměli kam zaparkovat svůj
vůz. Zpoplatnění poloviny parkoviště je
jedinou možností, jak si mohou místo trvale rezervovat. Změnu parkování jsme
samozřejmě projednali se zástupci společenství vlastníků, kteří s ní souhlasili.
Potíže s parkováním jsou v Makové ulici
dlouhodobé. Jednali jsme se zástupcem
společnosti Severotisk a vysvětlili, jak je
pro naše obyvatele situace s parkováním
neřešitelná. Zároveň jsme Severotisku
nabídli možnost, že se pro ně náš úřad
pokusí vyjednat jiné parkovací možnosti
na privátních pozemcích nedaleko, ale
ze strany společnosti nebyl zájem problém řešit. Tím se naše možnosti vyčer-

Lidé, kteří si pořídí kartu, budou mít
jistotu, že zaparkují v kteroukoli denní
i noční hodinu. V dostupné blízkosti
v ulici Stavbařů je případně možnost
využít veřejné parkoviště.
Vedení městského obvodu si plně uvědomuje, že na Severní Terase, Stříbrníkách a především v Doběticích chybí
tisíce parkovacích míst, s touto situací
nemůže udělat nic. Stávající územní plán města neumožňuje stavbu byť
jediné parkovací plochy. Také proto
nemohlo dojít k rozšíření parkoviště
ve Šrámkově ulici. Požadavky na řešení parkování jsme dodali na magistrát
k tvorbě nového územního plánu. Ten
ale bude hotový nejdříve v roce 2022. Je
nezbytné, aby magistrát vytvořil koncepci parkování, která by byla platná
pro celé město. Může jít o tzv. modré
zóny, stavbu parkovacích domů, odstavná parkoviště na okraji města pro
dodávky, které zabírají místa na sídlištích, nebo soubor těchto a dalších opatření. Nedostatek parkovacích míst trápí
celé Ústí nad Labem.
Mgr. Renata Zrníková (Vaše Ústí),
starostka Severní Terasy

Milion korun na opravu schodišť a chodníků
Mnoho schodišť v havarijním
nebo špatném stavu se nachází
v městském obvodě Severní Terasa. Zastupitelé obvodu proto
odsouhlasili přes milión korun na
opravy schodišť a chodníků. Kompletní rekonstrukce se dočkala
všechna schodiště v ulicích Ježkova, Pincova, u zastávky Stavbařů,
J. Zajíce, Maková. Opravy budou
pokračovat i během října. Není
možné opravit všechna rozbitá
schodiště najednou, proto radnice
bude chtít v jejich opravách pokračovat i v příštím roce.
text a foto: Pavla Kopáčová
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PARTNERSKÁ MĚSTA

Co nás spojuje? I Ringo Starr
AKTUÁLNÍM SPOLEČNÝM TÉMATEM ALE MOHOU BÝT MOSTY. TEN STARÝ HALTONSKÝ JE ÚSTECKÉMU MOSTU
DR. E. BENEŠE DOCELA PODOBNÝ. A TEN, KTERÝ V HALTONU PRÁVĚ DOSTAVĚLI, NÁS MŮŽE INSPIROVAT.
dem naplánované schůzce předal současnému primátorovi Haltonu Alanu
Lowemu pozdrav Ing. Věry Nechybové,
primátorky Ústí nad Labem. Pak malá
delegace z našeho města absolvovala
exkurzi. Ta začala ve vědecko - technickém muzeu, z jehož horního patra jsou
jak starý, tak nový most jako na dlani.

THE BOOM – The Beatles Revival
Band & Orchestra z Ústí nad Labem
slaví v Liverpoolu úspěchy.

ZELENÝ PROJEKT

H

alton si Ústí nad Labem vybralo za partnera již v roce 1993.
Halton je oblast. Průmyslová. Tvoří ji města Widnes a Runcorn
a městečka Hall, Moore, Daresbury. Zajímavost: primátoři a primátorky se tu
ve funkci střídají po dvou letech. Widnes se rozkládá na jedné straně řeky
Mersey, Runcorn na té druhé. Spojeny
jsou mosty. Z průmyslu tu převládal ten
chemický. Dnes už ale tady ekonomika
neroste a nepadá pouze s ním. Runcorn
(60 000 obyvatel) těží i z toho, že je zde
přístav a důležitá železniční křižovatka. Ve Widnes (60 000 obyvatel) vyrostl
moderní logistický park. A v Daresbury, nacházejícím se kus za Runcornem
směrem do vnitrozemí, vyrostl vědecko
- technický park. Důležitá douška – Hal-

MOST, který už Haltonu nestačil.
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ton se nachází v severozápadní Anglii
mezi Liverpoolem a Manchesterem.
ZASTÁVKA PŘED KONCERTY
V Liverpolu, městě Beatles, pořádají festival International Beatleweek.
Jeho několikanásobným (a úspěšným)
účastníkem je The Boom – The Beatles
Revival Band & Orchestra z Ústí nad
Labem. Frontmanem tohoto hudebního uskupení je – shodou okolností –
Mgr. Pavel Nepivoda, v civilu vedoucí
oddělení územního plánovaní ústeckého Magistrátu. Takže když se letos na
konci srpna The Boom opět vydával do
Liverpoolu, stavil se kapelník (společně
s Ing. Evou Fialovou, asistentkou náměstka primátorky) v Haltonu. Na pře-

Stavba nového mostu odstartovala na
jaře roku 2014, do provozu bude most
uveden letos na podzim. Most měří 2,3
kilometru a stane se součástí budovaného dopravního okruhu padesát kilometrů dlouhého. Projekt Mersey Gateway byl koncipován jako projekt zelený.
Při výstavbě nebylo nutné zbourat jediný dům ze staré zástavby. Výstavbu
doprovodily revitalizace nábřeží, vznik
přírodních rezervací a vytváření zelených ploch. Haltonští věří, že díky této
proměně přibude lidí, užívajících si rekreace, a turistů. A dařit se začne službám, co vsadily na lokální výrobu piva,
cukrovinek, pokrmů. Starý most – The
Silver Jubilee Bridge, který sloužil od
roku 1961 – se na dvanáct měsíců uzavře. Až projde opravou, vrátí se něj pouze lokální doprava a hlavně – cyklisté.
P. S. V přátelském rozhovoru se primátor Haltonu kapelníkovi formace The
Boom svěřil, že chodil do stejné školy
jako Ringo Starr, bubeník Beatles.

NOVÝ MOST (v pozadí) lemují zákoutí,
lákající k pobytu v přírodě.

Jitka Stuchlíková
foto: Kateřina Měkotová

POZVÁNKA

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA 1. PLES STATUTÁRNÍHO MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM
JE NA WWW.VSTUPENKYUSTI.CZ
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DOBRÉ SKUTKY

Útulek Fest naděloval.
Již pošestnácté

NA ZAČÁTKU VŠEHO BYLA ELIŠKA. OPUŠTĚNÁ FENKA, KTEROU SI EMIL (EMILIO) DVOŘÁK A JEHO SESTRA LENKA URBÁNKOVÁ VZALI Z ÚSTECKÉHO ÚTULKU. PRÁVĚ TA MU VNUKLA NÁPAD, JAK POMOCT I DALŠÍM ÚTULKOVÝM ZVÍŘATŮM.
volníky z řad místních lidí je krmíme,
zařizujeme jim veterinární péči, ve spolupráci s útulkem je necháváme kastrovat a také jim hledáme nové domovy,“
přiblížil hlavní činnost spolku jeho
předseda Luboš Čapek.
Od organizátorů Útulek Festu převzal na
konci září v Předlicích, kam chodí sám
krmit 12 venkovních koček, dva dvacetikilové a pět sedmikilových pytlů granulí
a téměř stovku kapsiček v hodnotě více
než 5 tisíc korun. „Krmení rozdělíme
mezi dobrovolníky. Je to pro nás velmi
vítaná pomoc,“ neskrýval radost.

ÚSTECKÝM OPUŠTĚNÝM KOČKÁM
Útulek Fest nadělil 75 kg granulí
a bezmála stovku masových kapsiček.

A

tak se v roce 2002 zrodil benefiční hudební festival Útulek
Fest. Už se letos konal pošestnácté a celkový výtěžek, kteří organizátoři (těch se za ty roky vystřídalo víc
a v současnosti je to spolu s Emiliem Jiří
Póža Poživil) věnovali na podporu opuštěných psů, ale i koček, dosáhl bezmála
půl milionu korun.
„Nejdříve jsme začali pomáhat ústeckému Centru pro zvířata v nouzi, ale postupem času, jak se festivalu začalo víc
dařit, jsme podporu rozšiřovali i na dal-

KDO CHCE, MŮŽE POMOCI
ší zařízení. Především jde o Psí domov
v Řepnici na Litoměřicku, dále o sdružení Fousek na Teplicku a letos nově, protože letošní výtěžek 50 tisíc korun patřil
k nejrekordnějším, i o ústecký spolek Felisicat,“ vysvětlil Emilio.
STAROST O TŘI STOVKY KOČEK
Felisicat působí v Ústí teprve rok, ale
už odvedl spoustu práce. „Máme zmapovaných kolem 300 opuštěných koček
žijících v ulicích města. Spolu s dobro-

Velkou část potřeb pro kočky totiž zajišťují nejen ve svém volném čase, ale i za
vlastní peníze. Pokud byste jim chtěli
přispět i vy, tak můžete na transparentní účet u Fio banky 2501269437/2010,
budou vám vděční.
Celkem letos Útulek Fest nadělil opuštěným zvířatům na Ústecku, Litoměřicku a Teplicku více než 1,5 tuny kvalitního krmení. Organizátorům za to patří
velké díky.
text a foto: Mgr. Jitka Hadašová

Letošní výtěžek byl vskutku úctyhodný, děkujeme
CENTRU PRO ZVÍŘATA V NOUZI POŘADATELÉ, ÚČINKUJÍCÍ I NÁVŠTĚVNÍCI ÚTULEK FESTU ZAJISTILI KVALITNÍ
KRMENÍ MINIMÁLNĚ NA DVA A PŮL AŽ TŘI MĚSÍCE.
V září byla ústeckému Centru pro zvířata v nouzi při ZOO Ústí
nad Labem předána část výtěžku z letošního 16. ročníku Útulek
Festu, a to ve výši 18 000 korun. Pro naše svěřence pořádající
spolek za tyto peníze pořídil 50 dvanáctikilových pytlů granulí
a 46 velkých konzerv, oboje značky Calibra. A navíc k tomu i 1 320
vzorků krmení stejné značky. Ve skutečnosti představuje věnované krmení (díky bonusům a výrazné slevě, kterou má u dodavatele veterinární ordinace Tůma-Král, www.veterina-tumakral.wz.cz,
přes niž bylo objednáno), ještě vyšší hodnotu, celkem cca 25 000
korun. To je opravdu výrazná pomoc, pejskům a jejich ošetřovatelům udělal tento dar velkou radost. Děkujeme a těšíme se na
příští ročník této benefiční akce.
Jaroslava Ježková,
vedoucí Centra pro zvířata v nouzi při Zoo Ústí nad Labem
foto: archiv útulku
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TO JE DAR Útulek Festu ústeckému
Centru pro zvířata v nouzi.

DOBRÉ SKUTKY

Ústečané, pomozte
opuštěným psům
přečkat zimu
M ÁT E D O M A B U N DY N E B O M I K I N Y, KT E R É U Ž N E N OS Í T E? TA K J E U RČ I T Ě N E V Y H AZ U J T E, A L E P Ř I N E S T E
D O C E N T RA P RO Z V Í ŘATA V N O U Z I P Ř I ZO O Ú S T Í
N A D LA B E M.
Poslouží jako materiál na výrobu teplých oblečků pro útulkové pejsky. Ušije a věnuje jim je pejskařka tělem i duší
Jaroslava Cejnarová. „Nápad vznikl po domluvě s dobrovolnicí útulku Evou Treschelovou. Oblečky na malé psy se
vždycky tak nějak sejdou, ale na ty velké jich bývá nedostatek, protože jsou finančně nákladnější. Tak jsem se rozhodla je ušít,“ vysvětlila Jaroslava Cejnarová. Není to její
první pomoc ústeckému útulku, propaguje jeho svěřence
na Facebooku, založila a vede neoficiální útulkovou stránku https://www.facebook.com/groups/977939828931117/
a hlavně sama má doma adoptované pejsky odtud.
Zima se nezadržitelně blíží, tak neváhejte a pomozte i vy,
pejsci vám budou vděční. Bundy či mikiny můžete předat
v útulku (k rukám Evy Treschelové) každý den v návštěvních hodinách od 14 do 16 hodin. A pokud byste při té příležitosti vzali pejsky i na procházku, budou vám vděční
dvojnásobně.

Model s pohnutou minulostí

foto: archiv majitelky
Šestiletého Rockyho, původem z domácí množírny, si Jaroslava Cejnarová adoptovala z útulku letos v březnu. Měl nálepku protivného
a kousacího psa bez hygienických návyků, předtím byl kvůli tomu do
útulku i několikrát vrácen. „Strašně se všeho bál, i chodit po bytě, krmit
jsem ho musela v jeho pelechu,“ říká jeho nová panička s tím, že dnes
je to úplně jiný – hodný a mazlivý – pes. A taky trpělivý model – právě
na něm se totiž učila šít psí oblečky.

Na Čeřeništi by přivítali šikovné ruce
Spolek u pejska a kočičky na Čeřeništi, který poskytuje azyl a péči opuštěným zvířatům, hlavně starým nebo handicapovaným, by přivítal pomoc. Starší objekt, který pro tyto účely zakoupil, postupně rekonstruuje
a úpravou musí projít i okolní zahrada. „Pomáhají nám někteří místní
lidé, za což jim moc děkuji. Sešly by se nám ale i další šikovné ruce,
protože bychom rádi do zimy dodělali nový plot. Ten starý je už hodně
chatrný,“ potvrdila Dana Spěváčková ze spolku. Spolek vše financuje
ze svých prostředků a sponzorských darů, proto ocení jakoukoli pomoc, i peněžní nebo materiální v podobě potřeb pro zvířata. „A vítáni
jsou i dobrovolníci na venčení pejsků,“ dodala Dana Spěváčková. Více
informací o spolku i jeho svěřencích najdete na facebookové stránce
Spolek u pejska a kočičky na Čeřeništi.

Čekají na vás v ústeckém útulku

ALFRED: Kastrovaný kocour plemene Mainská mývalí kočka, stáří 5 let.
Alfred je typický představitel svého
plemene, je trochu morous a nemá
rád jiné kočky. Pokud by si ho nový páníček vybral, musí se smířit s tím, že
v rodině nesmějí být jiná zvířata.

ČERT: Pes, hladkosrstý kříženec černé
barvy, výška 55 cm, stáří 1,5 roku. Čert je
vcelku přátelský, ale nedůvěřivý k neznámým lidem. Nového majitele proto bude
muset nejdříve trochu poznat a získat
k němu důvěru, pak bude dobrým společníkem a ochráncem.

LORD: Pes plemene Rhodéský ridgeback, rezavé barvy, výška 55 cm, stáří
5 let. Lord má mírnou a přátelskou povahu, dobře se snese i s ostatními psy.
Chodí rád na procházky a je vhodný
jak do bytu, tak i na zahradu.

Více na www.utulek-ul.cz nebo si přijďte pejsky prohlédnout osobně do Centra pro zvířata v nouzi při Zoo Ústí nad Labem
(V Lukách 21). A můžete při té příležitosti některého i vyvenčit (každý den 14.00–16.00 hod.), bude vám moc vděčný.
stránku připravila Mgr. Jitka Hadašová, foto: Centrum pro zvířata v nouzi
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SRDEČNĚ ZVEME

SKŘÍTCI OD LABSKÉ KRÁLOV N Y
POKŘTÍ KALENDÁŘ MĚSTA 2018
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Informační středisko města
na Mírovém náměstí
Výstava vybraných dětských prací
na téma Labská královna
Křest nástěnného kalendáře města 2018
s originálními grafikami Ústeckých dominant
od výtvarníka Michala Nováka
(ilustrátora knihy Labská královna)
Losování o pět kalendářů s věnováním autora
Doprovodný program pro děti
ę

Vstup volnýę ę

Děti v kostýmu bytostí z knihy Labská královna obdrží dárek!
Více informací na www.usti-nad-labem.cz
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