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• Kam letos směřují investice? Zdaleka nejen do rekonstrukce městských komunikací
• Aktuálně o odpadech • Novinky v městské hromadné dopravě • Absolvent UJEP nebude žádná padavka
• Vítejte v ptačí říši – zoo zve na oslavy Lumpeparku • ČS má nominaci na Thálii
• O Severočeském divadle • Ústí nad Labem – město sportu

Milí spoluobčané,
dostáváte do rukou první
letošní vydání Městských
novin
s řadou informací o tom
, co se v různých oblastech
živ
ota
děje v našem městě. Do rok
u 2018 jsme vstoupili se sch
váleným rozpočtem. Hlasovali
pro něj zastupitelé napříč
pol
itickým spektrem. Do rozpoč
tu se podařilo zapracova
t
náv
rhy
politických stran a hnutí
i jednotlivých zastupitelů,
pos
led
ní z nich jsme formulov
ali během jednání zastup
itel
stv
a.
V rozpočtu pamatujeme
na všechny funkce města
:
pro
voz
škol, školek, domovů pro
seniory a dalších zařízení
města,
ale také na jejich údržbu
a opravy. Prostředky jsou
určeny
i na chod městské doprav
y a velká pozornost je věn
ována
opravám a rekonstrukcím
silnic a chodníků, město
s
nimi
začne hned, jak to klimati
cké podmínky dovolí. Sou
hla
sím
s Vámi, že by oprav komuni
kací mělo být více, ale ne
vžd
y
se
k tomu podaří najít politic
kou vůli. Řada zastupitelů
pro
sazuje i jiné priority, než je
dopravní infrastruktura.
Chci věřit

tomu, že při rozdělování
přebytku hospodaření v roc
e 2017
se podaří vyčlenit na tuto
oblast více prostředků než
v loňském roce; že zastupitelé
při svém rozhodování opě
t nebudou tlačit na zkrácení roz
počtu odboru dopravy a
ma
jetku.
Ale život města má mnoho
barev, není jen o práci. Ko
nečně
začala zima se sněhem i
v našich Krušných horách
.
Os
lavíme masopust a možná něk
teří z nás dostanou a tak
é
věn
ují
dárek ke sv. Valentýnovi.
A k tomu se přidají drobné
i
vět
ší
radosti a občas nějaká ta
starost. A až si dostatek
uži
jem
e
zimy a sněhu, dny se prodlo
uží a jaro bude za dveřmi.
Už
se
na to spolu s Vámi těším.




Vaše

primátorka Ústí nad Labem

foto: Vít Šalda

Přečtěte si:

AKTUÁLNĚ

Poplatky za odpad byly zrušeny.
Musíte něco udělat?
Záleží na tom, zda jste poplatek za
odpad loni hradili bankovním příkazem, složenkou anebo prostřednictvím SIPO.
• Pokud jste poplatek za odpad hradili bankovním převodem, musíte
ve své bance zrušit trvalý příkaz
k této platbě. Pozor: zrušení trvalého příkazu se netýká těch obyvatel, kteří mají nastavený trvalý

příkaz z důvodu splácení nedoplatků.
• Pokud jste poplatek za odpad hradili
složenkou, nemusíte podniknout
nic – statutární město Ústí nad Labem vám žádnou složenku nepošle.
• Pokud jste poplatek za odpad hradili prostřednictvím SIPO, rovněž
nemusíte učinit vůbec nic – statutární město Ústí nad Labem nebude
České poště soubory plateb zadávat.

• Dlužníkům připomínáme, že inkasní oddělení Finančního odboru
Magistrátu dále vyměřuje platební výměry těm obyvatelům Ústí
nad Labem, kteří poplatek neuhradili vůbec anebo až po splatnosti – jedná se o roky 2015, 2016,
2017.
ve spolupráci s inkasním oddělením
připravila jis

Z kalendáře odvozu odpadů v 1. pololetí 2018
• Vaky pro jarní svoz zeleně se budou vydávat od 12. do 16.
března 2018 ve sběrném dvoře v Krásném Březně (od 8 do
17. 30 hodin). V MO Ústí nad Labem – město se naplněné
vaky svážejí 2. dubna a 4. dubna. V městské části Střekov
začne odvoz vaků v týdnu od 16. dubna. V obvodě Severní
Terasa budou vaky s odpadem ze zeleně odváženy v týdnu od 30. dubna a v městské části Neštěmice od 7. května
2018.
• Svoz objemného odpadu v 1. pololetí letošního roku začne
v MO Ústí nad Labem – město již 26. února 2018 a pokračovat zde bude až do 23. března. V MO Ústí nad Labem –
Střekov započne svoz objemného odpadu 28. března. V obvodu Severní Terasa odstartuje 26. dubna a 21. května pak
v MO Ústí nad Labem – Neštěmice.
Respektujte prosím, že mezi objemný odpad nepatří pneumatiky, stavební odpad, konstrukční prvky bytu nebo
domu (např. sanitární předměty aj.), odpad ze zeleně a použitá elektrozařízení (např. ledničky, mrazničky, pračky,

sporáky, televizory a monitory). Použitá elektrozařízení
odkládejte na místa zpětného odběru nebo do sběrných
dvorů.
Aby město Ústí nad Labem bylo čistým a hezkým městem
i v období odvozu objemných odpadů, prosíme, abyste odpady odkládali ke sběrným nádobám pouze den před termínem svozu.
• V novém Kalendáři odvozu odpadů na 1. pololetí 2018 se
dále dozvíte o svozu nebezpečných látek i o svozu tříděného komunálního odpadu, a to včetně svozu pytlového tříděného odpadu ve Vaňově. V kalendáři získáte také seznamy míst sběru odpadního textilu a obuvi či elektroodpadu.
Kalendář odvozu odpadů v 1. pololetí 2018, obsahující
všechny podrobnosti, je k dispozici na úředním portálu
webu statutárního města Ústí nad Labem. Otevře se vám,
pokud kliknete na jeho banner, blikající vpravo nahoře.
jis

Vážení čtenáři,
další dvojčíslo Městských novin Ústí nad Labem, které bude do poštovních schránek distribuováno na začátku dubna, vyjde v rozšířeném počtu 32 stran. Uvítáme, pokud nám napíšete, na která témata bychom neměli zapomenout či jaké otázky byste položili zastupitelům našeho města. Poslat nám můžete i své příspěvky. To vše na e-mail meststkenoviny@mag-ul.cz anebo na poštovní adresu
Městské noviny, Velká Hradební 2336/8, 400 01 Ústí nad Labem. Děkujeme.
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ŠANCE PRO OBČANY

Máte nápad na vylepšení svého okolí?

Dejte nám vědět!

STEJNĚ JAKO V LOŇSKÉM ROCE NABÍZÍ MO ÚSTÍ NAD LABEM – MĚSTO I LETOS SVÝM OBYVATELŮM (A NEJEN JIM)
MOŽNOST ZAPOJIT SE DO UTVÁŘENÍ VEŘEJNÉHO PROSTORU A INVESTOVÁNÍ VEŘEJNÝCH PENĚZ.

V

e zvláštní položce rozpočtu je
na tzv. participaci občanů na
rozpočtu v roce 2018 vyčleněno
celkem 500 000 Kč. Vzhledem k omezeným kompetencím obvodu se nejedná o klasický participativní rozpočet
který využívá řada měst po celém světě
včetně České republiky, v němž o využití peněz rozhodují sami občané, ale
o zapojení veřejnosti formou podávání návrhů na drobná vylepšení
veřejného prostoru.
LAVIČKY, STOJANY NA KOLA,
HERNÍ PRVKY
Návrh může podat kterákoli fyzická
osoba bez ohledu na věk (nezletilé navrhovatele zastupují při podání návrhu rodiče) a vztah k obvodu.
Obsahem může být jakýkoli prvek či
opatření, které usnadní nebo zkvalitní život obyvatel obvodu (stojan
na kolo, lavička, okrasný květináč,
šachový stolek, nový herní prvek na
dětské hřiště apod.). Participace občanů na rozpočtu se nevztahuje na
činnosti financované z jiných položek rozpočtu, jakými jsou například
údržba zeleně či opravy chodníků.
O výběru návrhů k realizaci bude
rozhodovat zastupitelstvo obvodu na
základě doporučení komise pro participaci občanů na rozpočtu (komise
je složená ze zastupitelů napříč politickými stranami, zastupitelé svou
činnost v komisi vykonávají samozřejmě zdarma ☺).

REALIZACE? RYCHLÁ!
Návrh je třeba podat písemně (e-mailem na adresu epodatelna@ul-mesto.
cz, poštou na adresu MO Ústí nad Labem – město, Velká Hradební 8A, Ústí
nad Labem, či osobně). Využít lze (ale
není to podmínkou) speciální formulář, který je k dispozici na webových
stránkách obvodu.
Návrhy je možné podávat do 31.
března 2018, zastupitelstvo o nich
rozhodne na svém červnovém zasedání tak, aby mohly být realizovány
do komunálních voleb v říjnu tohoto roku. V roce 2017 bylo v rámci
pilotního projektu na participaci občanů na rozpočtu vyčleněno 100 000
Kč. Městský obvod obdržel několik
desítek návrhů, z nichž však pouze
část spadala do kompetence obvodu.
Z nich rada obvodu vybrala a zrea-

lizovala altánek na dětském hřišti v Předlicích – Kolonii, rozšíření
dětského hřiště na sídlišti Skřivánek o lezeckou stěnu a vybudování
„odpočinkového koutku“ ve vaňovském přístavišti.
Neváhejte své návrhy poslat, i když
si nebudete jisti, zda je lze v rámci
participace občanů na rozpočtu realizovat. Všech podnětů od občanů si
vážíme a zabýváme se jimi. Jen ve spolupráci s Vámi můžeme Ústí nad Labem přetvářet na město, kde se dobře
žije … udržitelným způsobem!
Více informací naleznete na webových stránkách obvodu na adrese
www.mesto-ul.cz.
JUDr. Karolína Žákovská, Ph.D.
(PRO!Ústí),
radní MO Ústí nad Labem – město
a tajemnice Komise pro POR

Participativní rozpočet – Ústí jste vy
Vedení statutárního města Ústí nad Labem připravilo a zastupitelstvo schválilo pro letošní rok participativní rozpočet, tedy částku na potřebné projekty, navržené samotnými
obyvateli. O realizaci projektů, které zlepší život obyvatelům
našeho města, rozhodnou občané hlasováním. Celoměstský
participativní rozpočet je pro tento rok dotován částkou
5 milionů korun. Vyhlášení výzvy k podávání námětů se připravuje.

(Například v Brně už tato aktivita běží druhým rokem a začínají se realizovat vítězné projekty – výstavba rozhledny,
obnova aleje, místo pro grilování, tančírna v parku, zimní
bruslení na Prýglu a další akce. Brno je bohaté a velké město.
Pro rok 2018 na participativní rozpočet vyčlenilo 20 milionů
korun.)
PaedDr. Petr Brázda (KSČM), zastupitel města
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INVESTICE

Kam směřují investice? Z velké části
na rekonstrukce městských komunikací
Rozhovor s Ing. Daliborem Dařílkem, vedoucím Odboru dopravy a majetku ústeckého Magistrátu.
MĚSTO SE CHYSTÁ PROINVESTOVAT TÉMĚŘ 160 MILIONŮ KORUN. ČÁST TÉTO SUMY JE URČENA NA PROJEKTOVÉ
PRÁCE, NA SAMOTNÉ INVESTICE JE POČÍTÁNO S VÍCE NEŽ 100 MILIONY KČ. PLÁN INVESTIC ZAHRNUJE OPRAVY
VOZOVEK A CHODNÍKŮ I DALŠÍ AKCE: NAPŘÍKLAD REKONSTRUKCI V LETNÍM KINĚ ANEBO VYBUDOVÁNÍ MOL NA
MILADĚ, NA LABI VE VAŇOVĚ A V BRNÉ.
Které komunikace se dočkají obnovy?
V rámci oprav vozovek jsou naplánovány a nasmlouvány
velkoplošné opravy vozovek v celkové výši 18 613 000 Kč.
Jde například o komunikace Bělehradská – úsek Malátova –
Rooseveltova, dále o Rabasovu či Zahradní včetně chodníků.
V MO Ústí nad Labem - Střekov půjde o velkoplošné opravy
komunikací Vítězná – k řadovým rodinným domkům, části
Truhlářovy, části Rubensovy, Jabloňové.
V rámci oprav chodníků jsou naplánovány a nasmlouvány
velkoplošné opravy chodníků v celkové výši 2 304 000 Kč.
Půjde o opravy Masarykova – úsek U Remízy – zast. MHD
„Bukov“ směr centrum, dále o úsek Hoření – křižovatka Důlce x Hoření – parkoviště. Konstrukce chodníků v MO Ústí
nad Labem – město budou zesíleny v Malátově a Roosevel-

tově. Dále jsou připravovány zadávací podmínky na výběr
zhotovitele pro realizaci 1. etapy přespárování (zalití pryskyřicí) Mírového náměstí.
Jak daleko je příprava rekonstrukce Žukovovy na Střekově
anebo Drážďanské v Krásném Březně?
V ulici Žukovova jsou připravovány zadávací podmínky na
výběr zhotovitele pro provedení georadarových a geologických průzkumů. Na rekonstrukci ulice Drážďanská je zpracována studie, další projektová příprava momentálně neprobíhá.
PaedDr. Petr Brázda (KSČM),
zastupitel města Ústí nad Labem

Zašlete nám Váš nápad na projekt
TRÁPÍ VÁS PROBLÉMY NAŠEHO MĚSTA? CHCETE SE AKTIVNĚ ZAPOJIT DO PLÁNOVÁNÍ MĚSTA? PODĚLTE SE
S NÁMI O VAŠE PROJEKTY.
Sbíráme podněty na projekty do Akčního plánu. Vaše nápady vyplňte do
projektové fiche. Nové projektové fiche nebo aktualizace stávajících fichí
lze vyplňovat elektronicky prostřednictvím formuláře projektové fiche na
webových stránkách města Ústí nad
Labem v termínu do 30. 4. 2018.
CO JE PROJEKTOVÁ FICHE?
Projektová fiche je obecný popis projektu. Slouží jako vstupní informace
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k rozhodování o předběžném výběru
projektů k realizaci a jeho možném
spolufinancování z veřejných nebo
soukromých zdrojů.
CO SE STANE PO PODÁNÍ
PROJEKTOVÉ FICHE?
Všechny projektové fiche jsou zařazeny do databáze projektových záměrů. Pro projektové záměry (fiche)
je hledáno finanční krytí z vnějších
zdrojů. Následně je každý projektový

záměr ohodnocen na základě indikátorů a předložen finančnímu odboru
a vedení města k politické a finanční
podpoře. Nepodpořené projekty jsou
zařazeny do zásobníku projektových
záměrů.
Ing. Lucie Sádlová,
oddělení koncepcí Odboru strategického
rozvoje Magistrátu Ústí nad Labem,
kontakt: +420 475 271 523,
lucie.sadlova@mag-ul.cz

INVESTICE

Město opraví nejen Letní kino
Rozhovor s Ing. Evou Šartnerovou, vedoucí Odboru investic a územního plánování ústeckého Magistrátu.
Jak vypadá harmonogram rekonstrukce venkovního areálu
koupaliště na Klíši?
V současné době probíhají projektové práce. Je dokončena projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení. Pokud se
podaří splnit všechny potřebné kroky a nenastanou nějaké komplikace v průběhu zadávacího řízení na výběr zhotovitele akce, je
předpoklad zahájení stavebních prací na podzim tohoto roku.
S jakými úpravami se počítá v Letním kině?
V Letním kině budou realizovány dvě akce. První se týká rozšíření rozvodného zařízení. Úpravy spočívají v demontáži stávajících rozvodných skříní, osazení nových rozvaděčů, šesti lamp
veřejného osvětlení a elektrifikace prostor garáží a pokladny
u horního vstupu do areálu. Druhá akce spočívá ve výměně
dřevěných konstrukcí laviček hlediště (mimo oblast zastřešení), v úpravě garáží (střecha, fasáda), v rekonstrukci vestibulů
WC nad hledištěm a zázemí pod jevištěm (eliminace vlhkosti,
nové omítky, oplechování apod.).
Co zahrnují stavební úpravy Stadionu mládeže?
Tato investiční akce spočívá v dostavbě rozestavěného objek-

tu, který bude sloužit jako zázemí pro sportovce hokejbalového
klubu v areálu Domu dětí a mládeže. Objekt navazuje na stávající hokejbalové hřiště. Budou zde vybudovány šatny pro sportovce se sociálním zařízením, technická místnost (elektrokotel,
zásobníky teplé vody), sklady, sociální zařízení pro diváky, šatna včetně sociálního zařízení pro rozhodčí a zasedací místnost.
Před objektem jsou vyvýšené terasy s tribunami pro diváky.
Tribuny budou zastřešeny pro snížení hluku a zvýšení komfortu pro diváky. Dostavbou šaten dojde k přesunutí zázemí ze
současného nevyhovujícího objektu do nového.
A podchod u základní školy na Kamenném vrchu?
Zde se jedná o rekonstrukci podchodu pro pěší pod ulicí Nová,
přilehlých chodníkových ploch, veřejného osvětlení v podchodu a instalace kamerového systému. Po ukončení výběrového řízení na zhotovitele akce budou probíhat přípravné práce
a další drobné stavební činnosti, aby bylo možné od 30. 6. 2018
zahájit samotnou rekonstrukci podchodu.
PaedDr. Petr Brázda (KSČM),
zastupitel města Ústí nad Labem

Příklady investic do ZŠ, MŠ a domovů pro seniory
• ZŠ Hlavní: výměna oken a vstupních dveří
– 7 710 722,77 Kč vč. DPH.
• ZŠ Stříbrnická: výměna oken a vstupních dveří – rozpočet
13 847 000 Kč vč. DPH (připravuje se výběrové řízení).
• ZŠ a MŠ Nová: výměna oken a vstupních dveří – rozpočet
8 496 000 Kč vč. DPH (připravuje se výběrové řízení), oprava přístupové plochy ke školní družině – 746 897,81 Kč
vč. DPH, oprava střechy tělocvičny v částce 909 920 Kč
vč. DPH.
• ZŠ Stříbrnická: oprava sociálního zařízení u bazénu – rozpočet 5 000 000 Kč vč. DPH (připravuje se výběrové řízení).
• FZŠ České mládeže: oprava podlahy v tělocvičně
– 760 797,16 Kč vč. DPH, oprava parkovací plochy
– 931 152,69 Kč vč. DPH.
• MŠ Zvoneček: výměna osvětlení ve dvou třídách – rozpo-

čet 486 000 Kč vč. DPH (bude VŘ), stavební úpravy stravovacího pavilonu za účelem zřízení keramické dílny
– 697 766,01 Kč vč. DPH.
• ZŠ Vojnovičova – pracoviště ZŠ Paprsek: oprava střešního
pláště – rozpočet 600 000 Kč (připravuje se výběrové řízení), výměna osvětlení ve třídách, klubovnách a sborovně
v částce 853 793,06 Kč vč. DPH.
• ZŠ Karla IV.: oprava střechy tělocvičny v částce 1 050 280
Kč vč. DPH.
• Domov pro seniory Krásné Březno: výměna výtahu v budově A, výměna elektroinstalace výtahů v budovách B a D
v částce 1 377 585 Kč vč. DPH.
PhDr. Jana Müllerová,
vedoucí Odboru městských organizací
a školství Magistrátu Ústí nad Labem
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AKTUÁLNĚ

Město činí vše,
aby krematorium na Střekově
bylo důstojným pietním místem
Kč bez DPH (za každou jednotlivou
poruchu/havárii), a rovněž na své náklady provádět údržbu vzhledu veřejné
zeleně.
NEPŘÍJEMNÉ KOMPLIKACE

Ú

stí nad Labem původně mělo na
správu a provoz krematoria nájemní smlouvu. Před vypršením
doby nájmu (nájemní smlouva se společností Memory in Memory byla původně stanovena do 31. 12. 2015) byla
po schválení v Radě města Ústí nad Labem doba nájmu nejprve prodloužena
do 31. 12. 2016 a posléze přijetím dalšího dodatku až do 31. 12. 2017.

(součástí investice bude systém rekuperace);
– zachování současné kremační pece
a zajištění jejího technického stavu
tak, aby mohla být nadále využívána,
např. jako záložní kremační linka;
– zajištění sociálních žehů pro potřeby statutárního města Ústí nad Labem
za cenu stanovenou dle nabídky.
POVINNOSTI PROVOZOVATELE

VYHLÁŠENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ
Protože došlo ke změně zákonů, město
muselo namísto formy pronájmu zvolit koncesní řízení. To trvá déle, neboť
jsou v něm zakotveny delší lhůty. Koncesní řízení probíhá pod dozorem Ministerstva financí, které má k vyjádření
k dispozici rovněž více vyhrazeného
času.
Koncesní řízení „Správa a provoz krematoria Ústí nad Labem“, bylo vyhlášeno a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 29. 1. 2016.
Předmětem koncesního řízení na správu a provoz ústeckého krematoria jsou
zejména tyto činnosti:
– pronájem souboru nemovitých a movitých věcí tvořících areál krematoria
a zajištění jeho provozu, ke kterému je
určen;
– zakoupení a instalace nové kremační pece splňující platné předpisy, které se k provozu vztahují, a to i s ohledem na budoucí zpřísnění předpisů
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Došlo ovšem k tomu, že se koncesní
řízení na dobu cca 5 měsíců zastavilo.
Důvodem bylo napadení řízení jedním
z uchazečů (šlo o nyní již bývalého
nájemce, firmu Memory in Memory)
před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Po nabytí právní
moci rozhodnutí předsedy ÚOHS o zastavení řízení o rozkladu – a tedy po
potvrzení správného postupu ze strany města – byla opět svolána hodnotící
komise, která projednala další postup.
Nakonec Rada města na základě doporučení hodnotící komise rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky na
správu a provoz krematoria společnosti Krematorium Ústí nad Labem, s.r.o.,
s celkovou nabídkovou cenou pachtovného ve výši 11 520 000 Kč bez DPH
a 1,3 % částky z ročního obratu.
Provozovatel se mimo jiné zavázal na
své náklady zajišťovat údržbu majetku
a odstranění poruch a havárií, pokud
jejich výše nepřesáhne částku 50 000,–

Z hlediska statutárního města Ústí
nad Labem došlo k ukončení původní
smlouvy o pronájmu se společností
Memory in Memory k 31. 12. 2017. Stala
se ale politováníhodná věc – původní
nájemce začal vést spor o funkční pec
a tím novému provozovateli zkomplikoval situaci. Rada města Ústí nad Labem schválila návrh na uzavření kupní
smlouvy na převod vlastnických práv
věci movité – spalovací pece se všemi
jejími součástmi a příslušenstvím – se
společností Memory in Memory formou odkoupení za kupní cenu ve výši
1 Kč, jak to bylo stanoveno v uzavřené
nájemní smlouvě ze dne 17. 7. 1997 ve
znění pozdějších dodatků. Bývalému
nájemci – společnosti Memory in Memory – byla odeslána výzva k uzavření
kupní smlouvy 3. ledna 2018. Tato společnost měla městu Ústí nad Labem
předat pec do 3. února 2018. Protože se
tak nestalo, město se s žalobou obrací
na soud.
Město Ústí nad Labem bude i nadále
činit vše, aby krematorium na Střekově
bylo důstojným pietním místem. Přispějí k tomu nejen investice nového
provozovatele, vyplývající z uzavřené
koncesní smlouvy, ale i investice, financované městem Ústí nad Labem.
To v současné době v krematoriu dokončuje opravu čtyř střech a na jaře se
chystá na rekonstrukci dvou schodišť
a k nim přilehlých ploch. S touto naplánovanou akcí se muselo vyčkat, až
si celé podloží tzv. sedne. Nyní s její
realizací statik vyslovil souhlas. Na
opravu střech vydá město 360 580 Kč
(včetně DPH), rekonstrukce schodišť
a okolní dlažby byla vysoutěžena za
118 495 Kč (včetně DPH).
Pavel Dufek (UFO),
náměstek primátorky
foto: archiv

ANALÝZA

Fakta a mylná tvrzení
o opatření obecné povahy

NAŠE MĚSTO SE PŘIDALO K DALŠÍM OBCÍM, KTERÉ ZAREAGOVALY NA ZMĚNU ZÁKONA O POMOCI V HMOTNÉ NOUZI
A VYUŽILY MOŽNOST VYHLÁSIT OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY NA OBLASTI SE ZVÝŠENÝM VÝSKYTEM NEŽÁDOUCÍCH
SOCIÁLNÍCH JEVŮ.

J

ak jsme popisovali již několikrát, úřad tak reagoval
na žádosti obcí, které dané lokality vytipovaly. Během procesu zavádění tohoto opatření vyvstaly ať
už v médiích, ale hlavně mezi občany otázky, ale i dezinformace, ze kterých bychom alespoň část chtěli objasnit.
1) Lidé žijící v oblastech označených OOP budou
bez dávek.
Není to pravda. Opatření obecné povahy (OOP) se bude
vztahovat na nově příchozí do této lokality, a to až po
jeho uvedení v platnost. Stávajícím doplatek na bydlení
zůstává. I toto byl jeden z důvodů, proč město k tomuto
opatření sáhlo. Naše město má obrovské množství sociálně slabých občanů. Sociální pracovnice jsou přetížené.
Místo obvyklých 40–50 klientů má jedna sociální pracovnice v Ústí nad Labem na starost klientů až 150. Město není nafukovací, a pokud se dá nějakou cestou, byť pro
mnohé spornou, zabránit přílivu dalších sběračů dávek,
uděláme to. Přestože je obcím často kladeno na důraz, že
mají povinnost se postarat o potřebné, zastáváme názor,
že obce by měly vynakládat stejné, ne-li větší úsilí starat se o občany, kteří zde pracují, vychovávají děti, platí
daně, zhodnocují svůj majetek a ochránit je.
2) Doplatek na bydlení = příspěvek na bydlení.
Není to pravda. Doplatek na bydlení je jiná dávka než
příspěvek na bydlení. Na příspěvek na bydlení má nárok
mnohem širší skupina žadatelů. Doplatek je určen pouze pro případy hmotné nouze. Příspěvek na bydlení je
vyplácen ze systému dávek státní sociální podpory, doplatek na bydlení je vyplácen ze systému dávek hmotné
nouze. Předpokladem pro nárok na doplatek na bydlení
je vznik nároku na příspěvek na bydlení a na živobytí. Zatímco u příspěvku na bydlení je jednou z hlavních
podmínek, aby žadatel měl v bytě/domě, pro který žádá
o příspěvek, vedené trvalé bydliště, u doplatku je možná
výjimka. V oprávněných případech může být tato sociální dávka hmotné nouze přiznána i lidem, kteří využívají
jinou formu bydlení než nájem (tj. například ubytování na ubytovně). V Ústí nad Labem pobírá doplatek cca
1 400 občanů. Doplatek na bydlení v roce 2018 nemusíte dostat, například pokud odmítáte pracovní nabídky,
anebo pokud se nastěhujete do oblasti označené OOP.
Úředníci také mohou chtít, abyste se přestěhovali do
menšího a levnějšího bytu, který však samozřejmě musí
splňovat stavební a hygienické standardy.

3) Město chce zasadit úder nejchudším.
Není to pravda. Vyhlášením opatření chce město chránit majetky i podmínky pro život všech slušných Ústečáků. Co je pravda, že doplatky na bydlení berou občané
v hmotné nouzi. Nicméně opatření se bude týkat těch,
kteří se budou chtít nastěhovat do oblasti se zvýšeným
výskytem sociálně nežádoucích jevů. Je snad v něčím
zájmu, aby ti, kteří jsou na tom nejhůř, do takových lokalit migrovali? Ano, asi je. Jediný, kdo na tom může
mít zájem, je spekulant, který levně nakoupí byty, které
pronajímá a nasadí tam tak vysoký nájem, že ho z jiných příjmů taková osoba nepokryje. Pak ale nastává
otázka, zda ten, který je v hmotné nouzi a je ochoten
podepsat smlouvu s nájemným 12 tisíc např. v Mojžíři,
vyhledal přiměřené bydlení.
4) Opakující se smlouva na dobu určitou je nový
právní akt a tudíž o doplatek přijdou i občané,
kteří zde žili před vyhlášením OOP.
Není to pravda. Máme k dispozici vyjádření ministerstva práce a sociálních věcí, kde se říká, že opakovaná
smlouva na stejný byt na dobu určitou se nepovažuje za
nový právní akt.
5) Opatření obecné povahy je definitivní.
Není to pravda. Na žádost obce může úřad opatření
obecné povahy zrušit, nebo naopak rozšířit. Na sledování dopadů byla určená pracovní skupina, která bude
pravidelně opatření obecné povahy vyhodnocovat.
6) Opatření obecné povahy
= ghetto, sociálně vyloučená lokalita.
Není to pravda. Nejedná se o vyhlášení vyloučené lokality, která by skutečně mohla snižovat ceny nemovitostí. Jde o zvýšený výskyt sociálně nežádoucích jevů ve
městě a nutnost zasáhnout, což není to samé.
7) Opatření obecné povahy
= snížení cen nemovitostí.
Vyhlášené opatření chrání majetky i podmínky pro život slušných lidí. Zastavení doplatků na bydlení do bytů
a ubytoven znamená, že se tam nebudou stěhovat další
problematičtí občané. Ve výsledku tedy nemůže dojít
k dalšímu snižování cen bytů a nemovitostí kvůli přílivu nepřizpůsobivých občanů.
Mgr. Lenka Jaremová, UFO
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Další trend?

Ústup papírových jízdenek, sázka na karty.
Za rok byste v Ústí měli MHD uhradit
i chytrými hodinkami či náramky
POPTÁVKOVÝ SYSTÉM OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ, PRO NÁS LAIKY ZJEDNODUŠENĚ TLAČÍTKA, JIMIŽ SI OTVÍRÁME DVEŘE
AUTOBUSŮ A TROLEJBUSŮ, JSME SE OVLÁDAT NAUČILI DOCELA RYCHLE.

OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ. U 30 nejnovějších
autobusů mají tlačítka poptávkového systému zelenou barvu. U 26
nejnovějších trolejbusů mají tlačítka
poptávkového systému červenou barvu.
U všech typů se při aktivaci poptávkového systému tlačítko rozsvítí zeleně.

foto: DPmÚL

C

hvilku nás trochu mátlo, že tlačítka nejsou na všech autobusech
a trolejbusech. A také nebudou
– poptávkovým systémem jsou vybavována vozidla novější. A to automaticky
– jako tomu je u 30 CNG autobusů a 26
trolejbusů, které Dopravní podnik města Ústí nad Labem pořídil v roce 2015.
Stisknutím tlačítka si cestující otevírají
dveře vozidel hromadné dopravy v mnoha městech Česka už řadu let, v zahraničí dokonce již desítky let. Proč? Aby
se zbytečně neotevíraly dveře, pokud
nikdo nevystupuje či nenastupuje, čímž
se v zimě v dopravních prostředcích zvyšuje tepelný komfort, a to zejména v hodinách, kdy už není tak velká frekvence
cestujících. Poptávkový systém otevírání dveří ovšem přispívá nejen k většímu
komfortu cestování, ale k vyšší plynulosti přepravy.
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KDY STISKNOUT
TLAČÍTKA ČERVENÁ?
Chceme-li z autobusu (trolejbusu) vystoupit, navede nás ke stisknutí tlačítka,
umístěného v bezprostředním sousedství dveří, samolepka. Velikost a tvar
tlačítek uvnitř dopravních prostředků je
různý: větší (jako to na přiložené fotografii), anebo v podobě pouhého puntíku. Je to dáno různým typem autobusů
(trolejbusů).
Chceme-li nastoupit, stiskneme vedle
dveří tlačítko, které má většinou zelené
podsvícení a je na něm symbol šipek,
mířících od sebe. Tlačítko může být zelené, červené, ale třeba i modré barvy.
Umístěno je po pravici, někdy i po levici
nastupujících a opět nás na ně upozorňuje samolepka. Když jsme se v novém
systému rozkoukávali, mačkali někteří

vystupující i tlačítka červená. Pozor, ta
slouží pro komunikaci s řidičem – například, když chce cestující vystoupit s kočárkem. Dopravní podnik města Ústí nad
Labem označení červených tlačítek pro
cestující nyní připravuje.
ELEKTRONICKÝ
ODBAVOVACÍ SYSTÉM
Uživatele ústecké městské hromadné
dopravy čeká další novinka: dopravní
podnik postupně připravuje spuštění
elektronického odbavovacího systému.
EOS bude realizován ve dvou etapách
v letošním roce s finálním spuštěním
začátkem roku 2019. Co se pro nás, cestující, změní? Elektronický odbavovací systém je moderní trend. Chcete-li
zjednodušeně, tak elektronický odbavovací systém je odvrat od papírových

NOVINKY V MĚSTSKÉ DOPRAVĚ

V PLÁNU jsou nové trolejbusy
i autobusy a EOS.

jízdenek. Ne, že by zmizely úplně, ale
jejich uživatelů by mělo být podstatně
méně. Nosičem plateb jízdného se stane karta. Přesněji – hned několik druhů
karet. Může to být některý z druhů karet
platebních, předplacená platební karta Dopravního podniku města Ústí nad
Labem, karta Dopravy Ústeckého kraje,
která již existuje. Podobu karet dostanou
i dosavadní předplatné průkazky s volitelným začátkem doby platnosti na 7, 15,
30, 90, 180 a 365 dní. Vzhledem k tomu,
že jde o multikanálový systém odbavení
cestujících, v platnosti zůstanou platba prostřednictvím SMS a aplikace Sejf.
A přibudou ještě další nosiče – třeba
chytré hodinky či náramky, vhodné zejména pro děti. Ve škále možností, jakou
zvolit jízdenku, zůstane i ta papírová.
Síť automatů na výdej jízdenek, kterou
Dopravní podnik města Ústí nad Labem

JEDEN Z TYPŮ tlačítek uvnitř trolejbusu.

disponuje, bude ale inovována tak, aby
se i za papírovou jízdenku mohlo zaplatit nejen hotově, ale i kartou.
ODBAVENÍ?
SKORO JAKO NA LETIŠTI
V autobusech a trolejbusech se objeví
nové validátory, zachovány tam zůstanou i dosavadní strojky na označení
papírové jízdenky. Moderní validátory
budou schopny odbavit všechny nové
nosiče jízdného. Cestující vstoupí a k validátoru přiloží bezkontaktní kartu.
Bude-li kartou platit jednorázové jízdné,
pak při nástupu absolvuje první přiložení karty k validátoru (check in). Jízdné se
nebude hned odečítat, ale systém automaticky vypočte dobu cestujícím strávenou ve vozidle, vypočítá pro cestujícího
nejvýhodnější jízdné a jednou denně
provede odpočet jízdného.
Ještě o jednom očekávaném efektu elektronického odbavovacího systému je
dobré se zmínit – mohl by vést ke snížení
počtu černých pasažérů, a to společně s
pokračováním zásahů preventistů, kteří
budou i nadále na vytipovaných zastávkách kontrolovat vybavenost cestujících
jízdenkami ještě před jejich nástupem
do dopravního prostředku. Elektronická
platba jízdného kartou bude nově oproti papírové jízdence (jež je dnes nejvíce
falšovaným jízdním dokladem) cenově
zvýhodněna – a to přibližně o 10 % (to
se ale nebude týkat karet s předplatným,
neboť předplatné už cenově zvýhodněno je). A ještě jeden bonus elektronického odbavovacího systému musíme uvést
– kdo kartu s předplaceným jízdným

ztratí, nepřijde o ni jako nyní. Kupón
uložený na kartě bude možné zablokovat a zas obnovit – fotografie a všechny
potřebné údaje budou uloženy v databázi Dopravního podniku města Ústí nad
Labem.
ve spolupráci s Ing. Liborem Turkem,
Ph.D., (ODS), ředitelem DPmÚL,
a Janou Dvořákovou,
tiskovou mluvčí DPmÚL,
připravila Jitka Stuchlíková
foto: archiv

Další plány
• Aby vozový park Dopravního podniku Ústí nad Labem nezestárl najednou, připravuje se jeho další obměna. V letech 2018, 2019, 2020 je
v plánu získat za pomoci dotačního
programu ITI Ústecko-chomutovské
aglomerace postupně 9 parciálních
trolejbusů s bateriovým pohonem
a dále CNG autobusy – 5 dlouhých
a 9 krátkých, 1 minibus.
• S využitím 9 parciálních trolejbusů
s bateriovým pohonem se počítá při
opravě mostu Dr. E. Beneše, kdy by
cestující na Střekov dopravovaly přes
Mariánský most a v tomto úseku byly
odpojeny od trakce a poháněny bateriemi.
• Dopravní podnik Ústí nad Labem
dále chystá výměnu opotřebeného
trakčního vedení a rovněž nový design webových stránek, jehož součástí by mělo být i vyhledávání spojení.
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Život v kufříku

O P RO J E KT U, D O N Ě H OŽ S E A KT I V N Ě ZA PO J U J Í TA K É ŽÁC I Z Š M Í ROVÁ
N A S E V E R N Í T E RA S E.

SEZNAMTE SE Zleva Mgr. Iva Řeháková, učitelka ZŠ Mírová, jedna
ze dvou zakladatelek fondu Martina Wojtylová, staniční sestra
novorozeneckého oddělení MN Zdeňka Hrbková a další.

M

y, kteří jsme měli to štěstí narodit se do úplné rodiny a znát
svoji vlastní identitu, si neumíme představit, jaká nejistota provází po
celý život ty, kteří svoji původní rodinu
nemají a neznají. A právě osud dětí, které jsou odloučené od svých biologic-

kých rodin a jejichž životní cesta začíná
v ústavní péči, v kojeneckém ústavu anebo v náhradní péči, není lhostejný lidem
z Nadačního fondu La VIDA LOCA. Díky
projektu „Život v kufříku“ mají tyto děti
možnost dovědět se v budoucnu o sobě
více a mít uchované své „vzpomínky“.

Nadační fond vybaví každé dítě kufříkem, který obsahuje co nejdetailnější
informace a „suvenýry“, spojené s okamžiky narození a nejranějším dětstvím,
jako jsou první fotografie, první hračka,
capáčky apod. Během dětství by měly do
kufříku dětí tyto „suvenýry“ přibývat.
Do toho projektu je v současné době zapojeno dvacet tři porodnic. Už od roku
2016 mezi ně patří také novorozenecké
oddělení ústecké Masarykovy nemocnice, kde velké poděkování patří staniční
sestře Zdeňce Hrbkové a jejímu kolektivu sester. Aktivně se do projektu zapojují také žáci ZŠ Mírová na Severní Terase
a Mgr. Iva Řeháková se svými kolegy. Na
podporu projektu Život v kufříku uspořádali prodejní výstavu svých výtvarných prací a osobně předali kufříčky
ústeckému novorozeneckému oddělení
Masarykovy nemocnice.
Koordinátorkou projektu pro Ústecký kraj je Lucie Černá. Více na
www.nflavida.org.
Mgr. Renata Zrníková (Vaše Ústí),
starostka MO Severní Terasa
foto: archiv Nadačního fondu
LA VIDA LOCA

Rodiče na vás mohou být právem pyšní
TATO S LOVA ZAZ N Ě LA V O B ŘA D N Í S Í N I RA D N I C E S E V E R N Í T E RA S Y U P Ř Í L E Ž I TO S T I I I I. RO Č N Í K U S LAV N O S TN Í H O O C E N Ě N Í V Ý J I M E Č N ÝC H ŽÁ K Ů ZÁ K LA D N Í C H Š KO L.

S

tarostka městského obvodu Ústí
nad Labem – Severní Terasa Renata Zrníková tato ocenění uděluje
proto, že si je vědoma potřeby povzbuzení, chvály a uznání všem, kteří na
sobě pracují, nevzdávají se při prvním
nezdaru, snaží se vynikat a jsou příkladem pro druhé.
Letos, stejně tak jako v předcházejících
dvou letech, se obrátila na vedení jednotlivých škol, aby navrhlo žáky, kteří
si toto ocenění zaslouží nejvíce. Smyslem není oceňování pouze žáků s nejlepšími studijními výsledky, ale i těch,
kteří vynikají v zájmových činnostech,
ve sportu či umělecké činnosti anebo
těch, kteří svým lidským a přátelským
chováním dokážou pomoci, zajímají se
o druhé a svět kolem nás.
V městském obvodě Severní Terasa se
nachází pět škol, které v tomto školním roce navštěvuje více než 2 300 dětí
do 15 let – ZŠ Mírová, ZŠ Stříbrnická,
ZŠ Rabasova, Speciální základní škola
Pod Parkem a víceleté Gymnázium dr.
Václava Šmejkala. Z nich bylo oceněno
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OCENĚNÍ žáci základních škol
a gymnázia na Severní Terase.

těchto třináct žáků: Ondřej Kawulok,
Magdalena Řeháková, Kateřina Kubíčková, Kamila Dobešová, Berenika Vrzalová, Eliška Vrzalová, Hana
Novotná, Tereza Vlachová, Barbora Vlachová, Eliška Dlouhá, Radek
Pavelka, Karolina Křížová a Eliška
Tintěrová.

Na závěr slavnostního ceremoniálu poděkovala starostka Renata Zrníková rodičům oceněných žáků za to, že se o své
děti pečlivě starají, s láskou je vychovávají a jsou jim důležitou oporou.
text a foto: Pavla Kopáčová,
Úřad MO Severní Terasa

Z DĚNÍ NA SEVERNÍ TERASE

Workoutové hřiště se otevře na jaře
TA KÉ P ŘI B U D E OP RAV EN ÝC H C H O D N ÍK Ů A SCHODIŠŤ, STAR É LAMPY NAHRADÍ NOVÉ OSVĚT LENÍ, VYROS TOU
PO P E L N I COVÁ S TÁNÍ. A H N ED, JAK JARO D OVO LÍ, VEŘ EJNOST I SE OPĚT OT EVŘ E BERT INO ÚDOLÍ.

L

etošní mírná zima umožňuje ve větší míře provádět
venkovní práce. A tak veřejně prospěšní pracovníci
Úřadu MO Severní Terasa jsou kromě úklidu veřejných
prostranství a dalších činností zapojeni především do úpravy
zeleně. Postupně každý den ořezávají přerostlé keře a prořezavají stromy v ulicích našeho městského obvodu. I přes příznivější klimatické podmínky to pro ně není jednoduché, kopcovitý a blátivý terén jim často dokáže práce pořádně ztížit.
PO KONSTRUKCÍCH PŘIJDE NA ŘADU TARTAN
Na Stříbrníkách v ulici Šumavská se začalo s výstavbou dlouho očekávaného workoutového hřiště. V současné době jsou
na bývalém basketbalovém hřišti postaveny kovové konstrukce. Hřiště bude dokončeno přibližně za dva měsíce. Až nastanou vhodné klimatické podmínky, bude po celé ploše položen
tartanový podklad, aby byla zajištěna bezpečná dopadová
plocha. Aby se předešlo úrazům, respektujte prosím proces
výstavby hřiště, o jeho otevření vás budeme včas informovat
v dalším čísle Městských novin, na facebookovém profilu Statutární město Ústí nad Labem – městský obvod Severní Terasa
a na webových stránkách úřadu www.severni-terasa.cz.
NOVÉ OSVĚTLENÍ I POPELNICOVÁ STÁNÍ
Stejně jako v loňském roce se naše radnice chystá pokračovat
v opravách schodišť a chodníků. Také společnost Eltodo pokračuje ve výměně starých lamp a osvětlení.
Na jaře dále dojde k výměně oken a dveří budovy zdravotního
střediska Šrámkova na Doběticích, které je ve správě našeho
úřadu městského obvodu.

DALŠÍ OPRAVY osvětlení
a schodišť jsou přichystány.

V současné době probíhají výběrová řízení na výstavbu kontejnerových stání a na výstavbu nových centrálních prvků pro
dětské hřiště v parku. Je třeba nahradit bývalý „hrad“, který
byl v havarijním stavu, byl již neopravitelný a pro děti nebezpečný, proto jsme v loňském roce museli přistoupit k jeho odstranění.
Z BERTINA ÚDOLÍ ZMIZÍ STOPY PO VICHŘICI
Velký kus práce bude muset být odveden také v Bertině údolí
při úklidu a odstranění stop po ničivé vichřici, která vloni na
podzim napáchala mnoho škod. Kvůli příkrému a nestabilnímu terénu nezbývá než počkat na teplejší měsíce a příznivější podmínky, aby byla zajištěna bezpečnost fyzicky náročné
práce. Poté bude Bertino údolí znovu zpřístupněno veřejnosti.

DÍKY MÍRNÉ ZIMĚ
pokračují úpravy zeleně.

text a foto: Mgr. Renata Zrníková (Vaše Ústí),
starostka Severní Terasy

Noví obyvatelé
Severní Terasy
Před pár lety se v zimních měsících na
Laguně v Centrálním parku na Severní Terase zabydlely dva páry kachen.
Nejspíš se jim zde velmi zalíbilo,
a nenechaly si to pro sebe. Letos zde
totiž přezimuje hned sedm desítekkachen!
text a foto: Mgr. Renata Zrníková
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DOBRÝ NÁPAD

Výuka jako zážitek

M Í S T N Í A KČ N Í S K U P I N A LA B S K É S KÁ LY C H Y S TÁ S E M I N Á Ř E P RO Ř E D I T E L E, C E L É S B O ROV N Y I V Š E C H N Y ŽÁ KY
T Ř I AT Ř I C E T I ZÁ K LA D N Í C H Š KO L Ú S T E C KA. ZA U J M O U T B Y M Ě LY P RÁV Ě N OV Ý M I ZÁŽ I T KY.
PROJEKTU se věnovala i lednová porada
ředitelů ústeckých základních škol.

P

lán je následující: setkání zaměřená na rozvoj osobností pedagogů,
jež zahrnou aktuální témata (typu
jak čelit stresu a krizovým situacím, jak
budovat důvěru a partnerství, jak jednat
s žáky a rodiči), nejprve absolvují ředitelé základních škol. Jejich dvoudenní
seminář má mít formu výjezdního zasedání. Pak se tyto semináře přesunou do
33 sboroven základních škol. Postupně,
neboť proběhnou v základních školách
nejen v Ústí nad Labem, ale v celém
správním obvodu obce s rozšířenou působností, kterou naše krajská metropole
je. Místní akční skupina Labské skály, jež
je garantem celého projektu (hrazen je

z evropských peněz), proto důkladnou
přípravu a zajímavou realizaci seminářů
rozložila na dva roky - letos se začíná,
v roce 2020 končí. Rébus kam s žáky, až
se na dva dny všichni učitelé sejdou ve
svých sborovnách, aby se věnovali dalšímu profesnímu růstu, vyřešili organizátoři nápaditě. Nalezli zajímavé partnery:
žáci prvého stupně stráví dva dny v Severočeské vědecké knihovně a v Domě
dětí a mládeže. Žáky druhého stupně
přivítají na Univerzitě Jana Evangelisty
Purkyně. Jan Ámos Komenský by měl
radost: ke slovu se dostane škola hrou.
Žáky čeká řada zážitků - na ústecké univerzitě se do této akce zapojí fakulty pe-

dagogická, přírodovědecká, umění a designu, filozofická či životního prostředí.
Dům dětí a mládeže těm menším nabídne práci v řadě svých kroužků – keramickým počínaje, muzikálovým nekonče. Na velmi náročné logistice se budou
podílet jak asistenti ze základních škol,
tak studenti Pedagogické fakulty z univerzity. Při přepravě pomůže Dopravní
podnik města Ústí nad Labem.
Je třeba ocenit, že jedním z iniciátorů
tohoto projektu byla Pedagogická fakulta UJEP. Podtrhněme, že jde o projekt
v rámci ČR ojedinělý rozsahem i způsobem vzdělávání - to proto, že se zabývá vzděláváním tří skupin (ředitelé ZŠ,
všichni učitelé, všichni žáci) a podílejí
se na něm tři velké vzdělávací instituce
(UJEP, SVK, DDM). Projekt odstartuje letos v říjnu seminářem ředitelů. Celkem
se do projektu postupně zapojí 678 pedagogických pracovníků a 10 813 žáků.
ve spolupráci s Mgr. Marií Čápovou
(ČSSD), ředitelkou ZŠ Neštěmice
a předsedkyní Školské komise
RM Ústí nad Labem, připravila
Jitka Stuchlíková
foto: jis

V hlavní roli kniha

N A ZÁ K LA D N Í C H Š KO LÁC H ZA PO J E N ÝC H D O P RO J E KT U „PO D PO RA I N K L U Z I V N Í H O V Z D Ě LÁVÁ N Í V Ú S T Í
N A D LA B E M“ P RO B Ě H L WO R K S H O P „K N I H A PO D S T RO M E Č E K A N E B ČT E M E S D Ě T M I“.

Žáci ze ZŠ Hlavní, ZŠ Anežky České a ZŠ
Stříbrnická si i se svými rodiči mohli
vyrobit záložku do knihy, ale i malou
knížku. Tu si každý vyzdobil podle
svých představ. Bylo krásné sledovat,
jak velkou fantazii žáci mají a jakou
radost pak z vyrobené záložky měli
nejen oni, ale i jejich rodiče, kteří vydatně pomáhali. Ve čtenářském koutku
si pak všichni mohli poslechnout pohádku. Rodiče obdrželi brožurku s informacemi o zajímavých internetových
portálech, týkajících se dětského čtení, a o tom, jaký přínos čtení pro děti
má. Získali také informace o aktivitách
školní knihovny a dětského oddělení Severočeské vědecké knihovny. Do
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každé školní knihovny přibyly v rámci
projektu nové knihy, které si školy vybraly. Na ZŠ Stříbrnické to byla například kniha Tobiáš Lolness od Timothée
de Fombelle, na ZŠ Anežky České se
mohou děti těšit na komiksové vydání Pána prstenů a děti ze ZŠ Hlavní si
mohou číst v netradičně pojaté ilustrované a informacemi nabité knize
Nad zemí/pod vodou. Rodiče i děti si
odnesli hezké zážitky ze společně tráveného času, radost z ručně udělaných
výrobků a snad i chuť společně si číst.
Mgr. Lenka Kindlová, oddělení
projektů ústeckého Magistrátu
foto: Alena Laubeová

KNÍŽKÁM A ČTENÍ byl zasvěcen
workshop pro tři ústecké
základní školy.

UNIVERZITA A NÁŠ KRAJ

Absolvent ústecké univerzity
nebude žádná padavka
UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ SPUSTILA NOVOU KAMPAŇ.

K

ampaň poukazuje na úzké sepětí Univerzity J. E. Purkyně
s ústeckým regionem. „Navzdory četným vazbám za hranice republiky,
nejen ve vědě a výzkumu, je právě náš
region tím, který nejvýrazněji svojí činností ovlivňujeme a zároveň který zásadně ovlivňuje nás,“ říká rektor Martin
Balej.
KRÁSA SEVERU
Ústecký kraj provází pověst „špinavého“ průmyslového severu. Trestuhodně se ale zapomíná na jeho druhou tvář. A právě na tu se kampaň
zaměřuje. Ústecká univerzita se totiž
nachází v malebné krajině Českého
středohoří, Česko-saského Švýcarska,
a v jejím okolí je řada dalších přírodních unikátů.
Zároveň kampaň poukazuje na skutečnost, že lidé v tomto kraji neměli a stále nemají snadný život. „Náš
region je desítky let devastován a také
opomíjen. Sociální důsledky tohoto historického vývoje jsou všeobecně známé,
lidé se zde naučili, že nic nedostanou
zadarmo,“ připomíná Martin Balej.
A toto je druhý aspekt, který univerzitní kampaň akcentuje – absolvent
UJEP nebude žádná padavka, kvalitní

POZNEJTE krásu severu.

studium ho zocelí a připraví na skutečný život.
Historie Ústeckého kraje přímo vybízí
k rozvoji široké škály vědních i studijních oborů. Jejich studenti mohou
praktickou část svého studia na UJEP
nejen realizovat přímo v ústeckém regionu, ale také tím významně přispět
k jeho rozvoji.

vytvořeny 3 série profesionálních
fotografií od Josefa Růžičky a Lenky
Bukačové, které pomohou zájemcům
o studium nalézt cestu právě na web
univerzitaseveru.cz.
Mgr. Jana Kasaničová,
tisková mluvčí UJEP
foto: Josef Růžička, Lenka Bukačová

UJEP – TADY SE NAJDEŠ

MĚŇTE s námi náš kraj.

Kampaň Univerzita severu proto propaguje videospot, který vyzdvihuje dva
výše zmíněné aspekty a ukazuje, že
právě studium v Ústí nad Labem může
být pro mladého člověka tou nejlepší
volbou.
Středobodem celé kampaně jsou webové stránky univerzitaseveru.cz, které
obsahují všechny zajímavé informace
o studiu na UJEP. Na hlavní straně jsou
důvody, proč přemýšlet o studiu na ústecké univerzitě; informace o tom, jak
se zde studuje současným studentům;
a také důležité termíny od přijímacího
řízení až po výběr aktuálně nabízených
oborů.
Kromě povedeného videospotu z dílny Adama Pavelky byly pro kampaň

FUD aneb kde umění není popelkou.
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Z KULTURNÍHO DĚNÍ

V Chemnitz se slavilo
875 let města zpěvem.

Partnerské Ústí nad Labem při tom nechybělo

HOSTITEL Miko Runkel, náměstek primátorky Chemnitz,
a Věra Nechybová, primátorka Ústí nad Labem na koncertě „Chemnitz singt!“. 
foto: Kristin Schmidt

FILHARMONIE v popředí, část členů pěveckých
sborů v pozadí. 
foto: Pavel Dufek

V neděli 21. ledna 2018 v 15 hodin se
ve veletržní hale v Chemnitz sešlo na
1 400 členů pěveckých sborů (z toho
600 dětí). Koncertu, který zahájil oslavy
875 let města Chemnitz, se zúčastnilo

2 500 diváků. Za doprovodu filharmonie Roberta Schumanna a pod vedením
dirigenta Felixe Bendera zazpívaly také
pěvecké sbory z partnerských měst –
z čínského Tijanjinu, z Düsseldorfu

a z Ústí nad Labem. Do akce „Chemnitz singt!“ se zapojili rovněž diváci. A to
včetně hostů, tedy i primátorka Ústí
nad Labem Věra Nechybová a náměstek
primátorky Pavel Dufek.

Mamma Mia bude mít
premiéru v Chemnitz!
MUZIKÁLOVÝ KROUŽEK ÚSTECKÉHO DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE BYL VYBRÁN
MEZI ÚČASTNÍKY 20. ŠKOLNÍHO DIVADELNÍHO TÝDNE V CHEMNITZ.
Tradiční festival se v našem saském partnerském městě uskuteční od 18. do 23.
března 2018. Zúčastní se ho třídy a divadelní kroužky všech typů škol s představeními loutkovými, tanečními, činoherními i muzikálovými. Mamma Mia
ústeckého souboru bude mít v Chemnitz

dokonce premiéru. Domácímu, tedy
ústeckému publiku, se totiž představí
až o měsíc později. Součástí inscenace
v Chemnitz bude navíc postava vypravěče. Ten divákům v německém jazyce
přetlumočí klíčové činoherní pasáže inscenace Mamma Mia.

Severočeské divadlo plné klavírů
(a další zajímavosti):
• Na začátku letošního února bylo ústecké Severočeské divadlo plné klavírů.
Na 3 klavíry zahráli Igor Ardašev, Karel Košárek a Michal
Mašek (za doprovodu orchestru SD). Firma C. Bechstein
Europe, s.r.o, zapůjčila klavíry na výstavu ve foyer. A především: ona, statutární město Ústí nad Labem a Ústecký kraj podpořily generální opravu koncertního klavíru
August Foerster, který donedávna stával ve foyer divadla

a sloužil pouze jako odkládací pult. Nyní tento hudební
nástroj, starý bezmála jako naše republika, zažil slavnostní křest. A Severočeským divadlem opět zní jeho tóny.
• Dvě širší nominace na Ceny Thálie 2017 získalo Severočeské divadlo. První patří Ditě Hořínkové za výkon v roli
hraběnky Karolíny v inscenaci Casanova. Druhou nominaci získal Martin Šrejma za roli prince Su-čonga v inscenaci Země úsměvů.
stránku připravila Jitka Stuchlíková
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O SEVEROČESKÉM DIVADLE

Divadlo jako
společnost s ručením
omezeným má
postavení složitější
ROZHOVOR S JUDr. ILONOU TAJCHNEROVOU, ZASTUPITELKOU MĚSTA ÚSTÍ
NAD LABEM.
V baletním souboru Severočeského divadla působí mladá Japonka Mizuho
Nagata. Z Itálie do Ústí přišla Anamaria Voltolini. Tančí tu i Olivia Lenssens, Salvatro Sellart, Robert Skujenieks. Co cizince do Severočeského
divadla láká?
Myslím si, že naše divadlo má velmi
dobré renomé, baletní soubor má výrazné postavy a dokonce máme v tomto oboru již cenu Thálie. Proto jistě jak
cizince, tak naše mladé umělce pódium
ústeckého divadla láka. Ta nová děvčata jsem již několikrát v divadle viděla
a určitě bych se přimlouvala za nové
nastudování některých klasických baletních představení. Pěkné je také to, že
v operách i muzikálech je scéna doplněna výraznými tanečními vsuvkami, což
celé představení velmi oživí a zvedne
jeho úroveň.
Jste pravidelnou návštěvnicí: je baletní
soubor SD nadprůměrný?
Jsem pravidelnou návštěvnicí divadla,
tedy i baletních a tanečních představení. Nemám přesný přehled o velikosti
souboru, ale jsou představení (například Cikánské koření/koření), které
znovu a znovu chytnou za srdce.

Severočeské divadlo v poslední době
vsadilo na muzikály – uvedlo Casanovu i Zvonokosy. Přiláká tak více publika a vylepší si i ekonomickou situaci?
Neznám záměr vedení divadla, zda skutečně jde o zlepšení ekonomické situace, ale muzikály určitě nejsou špatnou
volbou. Casanova byl úžasný a jistě
přilákal i ty diváky, kteří mají ke klasickému repertoáru ještě zatím trochu
dál. Jsem ale přesvědčená, že divák by
se měl vychovávat, začít u malých dětí
pohádkami, pokračovat muzikály pro
mladé lidi a dál pokračovat v klasice.
Jsem vždy nadšená, když vidím téměř
vyprodané divadlo na pohádkových
představeních. Bohužel ta jsou nabízena většinou amatérskými soubory
a proto scéna i kostýmy jsou chudší.
Ocenila bych, kdyby se občas zařadila
i náročnější představení, jak tomu bylo
v minulé sezoně například se Sněhovou
královnou. Sama jsem se bála, zda děti
vydrží baletní představení a byla jsem
překvapena těmi otevřenými pusinkami. Určitě třeba Louskáček by dopadl
podobně dobře.
Severočeské divadlo je v rámci Česka jedinečné. Není totiž příspěvko-

CASANOVA, muzikál autorů
Zdeňka Bartáka a Petra Markova.

vou organizací, ale s.r.o. A tak se na
něj nevztahuje rozhodnutí vlády ČR
o zvýšení tarifních platů zaměstnanců
v kultuře z listopadu loňského roku.
Společníci SD, s.r.o., – Ústecký kraj
a statutární město Ústí nad Labem –
divadlu přidali jak na mzdy, tak na
opravy. Přidali dost? A je Severočeské
divadlo jako s.r.o. udržitelné i do budoucnosti?
Jsem zastupitelkou města Ústí nad
Labem a vím, že pro divadlo se v minulém roce kromě pravidelných příspěvků schvalovaly další finanční prostředky zejména k údržbě a opravám
divadla. Divadlo jako společnost s ručením omezeným má, oproti příspěvkovým organizacím, postavení složitější, protože svoji činnost provozuje
v prostorách – nikoliv pouze v budově
divadla samotné – a nemá servis péče
zřizovatele o tyto prostory, ale musí se
o ně starat samo. Samozřejmě městský
rozpočet musí s finančními prostředky
hospodařit tak, aby saturovalo nejen
potřeby divadla.
Jste členkou kulturní komise Rady
města Ústí nad Labem. Zabývali jste se
v poslední době situací Severočeského
divadla? Připravili jste pro radu města
nějaké návrhy?
Bohužel kulturní komise se problematikou divadla, Činoherního studia ani
Kulturního střediska nezabývá. Členové kulturní komise by jistě přivítali,
kdyby kultura byla řešena „komplexně“,
ale patrně bude takové rozhodování na
stole v okamžiku, kdy bude zpracována
koncepce kultury města. To ale ještě
nějaká voda uplyne.

ZVONOKOSY– muzikál J. Brabce a P. Markova
na motivy románu G. Chevalliera.

PhDr. Jitka Stuchlíková
foto: archiv Severočeského divadla
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Heinrich Lumpe byl
originální muž.
Jste zváni na oslavu
výročí jeho parku
ROZ H OVO R S I N G. V Ě RO U V RA B COVO U, T I S KOVO U M L U VČ Í ZO O Ú S T Í N A D LA B E M.
ky miloval nadevše, je v zimě několikrát denně chodil krmit. Existuje obrázek, jak si pan Lumpe sype zrníčka na
klobouk a slétají se k němu ptáčci. Paní
Bauerová má pro změnu zrníčko na
rtu, a protože v Lumpeparku byli ptáci na lidi zvyklí, tak si jeden z nich pro
toto zrnko letí… Čím více se při přípravách oslav letošního výročí 110 let od
založení Lumpeparku noříme do historie, tím více se přesvědčujeme, jak byl
Heinrich Lumpe úžasným, zvláštním
a originálním člověkem.

SEZNAMTE SE S KOŘENY
ústecké zoologické zahrady.

DVD „Vítejte v ptačí říši“ láká ke zhlédnutí už fotografií, co zachytila dámu,
kterou jakoby letěl políbit ptáček…

Na fotografii je paní Bauerová, manželka hlavního zahradníka Heinricha
Lumpeho. Heinrich Lumpe, který ptá-

Kdy video „Vítejte v ptačí říši“ představíte veřejnosti?
Využili jsme možnosti, že festival Jeden svět nabízí zdarma ke stažení dokumenty, které prezentoval v minulých ročnících. Vybrali jsme ty s tématy
ohrožené přírody i vztahu k přírodě
a v únoru a březnu vždy jednou za čtrnáct dní jeden dokument v Zoo zájemcům promítneme. Při této příležitosti
jim také představíme DVD „Vítejte
v ptačí říši“. Slavnostní premiéra bude
14. března v 18 hodin v kině Hraničář.

O Lumpeparku a jeho zakladateli
• Ptačí rezervaci „Natur- und Vogelschutzpark (Lumpepark)“ vybudoval Heinrich Lumpe na místě zaniklé cihelny v Krásném Březně. Ptačí
rezervace byla osazena vzácnými
dřevinami, na pozemky byly umístěny dovezené zkameněliny kmenů
stromů. Lákadly se staly i umělá
jeskyně a umělý hrádek. V rezervaci byla umístěna krmítka pro ptac-
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tvo a naučné tabule vysvětlující
zásady ochrany ptactva. Lumpeho
park navštěvovalo ročně přibližně
50 tisíc návštěvníků z celé Evropy.
• Heinrich Lumpe se narodil 16. února 1859 v Doubici u Krásné Lípy.
Vyučil se v obchodě s koloniálním zbožím svého strýce Ignaze
Lumpeho v Ústí nad Labem. Strýcův obchod v Dlouhé ulici převzal

a úspěšně ho vedl. V roce 1908 založil společnost pro výstavbu vodovodů, která postavila i vodovod
na Sněžku. Za zásluhy o ochranu
ptactva a životního prostředí mu
udělila vídeňská univerzita zlatý
diplom a univerzita v Greifswaldu
čestný doktorát.
/z Dějin města Ústí nad Labem/

ZAJÍMAVÉ VÝROČÍ
Video připravil Martin Krsek z Muzea
města Ústí nad Labem se svými spolupracovníky. Natáčelo se v zoo i v muzeu – na videu je připomenuta také badatelská činnost Heinricha Lumpeho.
Dokument má patnáct minut a chceme
ho přihlásit i do soutěží. Komentář je
česko-německý, scénář videa je na
tomto principu založen.

AUTENTICKÉ FOTO Z LUMPEPARKU
– to je paní Bauerová, manželka zahradníka.

Máte i nový leták o naučné stezce,
věnované Lumpeparku, a novou publikaci „110 let od Lumpeparku k moderní zoologické zahradě“. Jak zájemci
získají tyto dokumenty?
Letáček bude k dispozici v naší prodejně suvenýrů, publikaci budou moci
dětští i dospělí návštěvníci získat
v soutěžích při akcích, které pořádáme.
Obě tiskoviny budou rovněž rozeslány
na informační centra Ústeckého kraje.
Letáček a brožura v německém jazyce budou prezentovány v drážďanské
zoologické zahradě a v turistických
centrech v Sasku. Tímto způsobem
bychom k nám chtěli nalákat další
návštěvníky. Všechny materiály, které
k 110. výročí Lumpeparku vznikly, byly
podpořeny Evropským fondem pro regionální rozvoj.
Na co se mohou těšit ti, kdož zavítají do ústecké Zoo na zahájení letošní
sezóny?
Zahájení plánujeme na 7. dubna 2018
a chystáme program, který se bude historie hodně týkat. V zoo bychom rádi
spatřili dobové kostýmy, chystáme
proto výhody pro ty, kdož přijdou s buřinkou anebo cylindrem, stejně jako
pro dámy v dobových kloboučcích. Připravíme soutěž o dvojníka Heinricha
Lumpeho. Osobnosti pana Lumpeho
a jeho ochranářské činnosti se bude
týkat i představení Divadla V Pytli,

které bude zajímavé i pro děti. Chtěli bychom navázat i spolupráci s obcí
Doubice ve Šluknovském výběžku, kde
se Heinrich Lumpe narodil.
Loni jste požádali veřejnost, zda by
vám nevěnovala vstupenky, fotografie,
pohlednice z historie ústecké Zoologické zahrady. Jaký byl ohlas?
Několik lidí z Čech i ze zahraničí nám
poslalo dobové pohlednice z Lumpeparku. A protože jsme navázali i spolupráci se spolky na německé straně,
historii Lumpeparku máme již dnes

obrazovým materiálem pokrytu. Schází nám ale bohatší fotodokumentace
z padesátých a šedesátých let minulého století. Stačilo by, pokud bychom
získali od lidí, kteří v dětství naši zoo
navštívili, darem rodinné či školní fotografie. Třeba ty u klecí se zvířaty. Pro
nás by takové fotografie byly cenné
– mohou demonstrovat, jak se dříve
stavělo, kde byly expozice dříve umístěné, jaká zvířata v Zoo Ústí nad Labem
žila.


text a foto: Jitka Stuchlíková

Tipy pro seniory
• V Zoo Ústí nad Labem budou mít letos premiéru speciální akce pro seniory. Každé druhé pondělí v měsíci bude
pro seniory cesta vláčkem zdarma. Po projížďce zoologickou zahradou bude pro seniory od 14 hodin připraveno
v zooškole promítání a beseda. Ústecká Zoologická zahrada si od těchto akcí slibuje také to, že se senioři, kteří zahradu navštěvovali už jako děti, mohou stát zdrojem zajímavých informací.
• Seniorům a seniorkám připomínáme, že sportovní kluby
HC Slovan Ústí nad Labem, Fotbalový klub Ústí nad Labem,
Basketbalový klub Ústí nad Labem, Florbal Ústí a SK Volej-

bal Ústí nad Labem poskytují vstup zdarma seniorům nad
65 let (a také dětem do 120 cm výšky).
• Statutární město Ústí nad Labem připravuje i letos pro seniorky a seniory oslavu MDŽ v Domě kultury. Termín a program budou k dispozici na webu i facebooku města Ústí
nad Labem.
• Ve spolupráci se Severočeskou vědeckou knihovnou probíhalo v zimních měsících na radnici Severní Terasy čtení
pro seniory. Minulý týden na jeho programu byly úryvek
Babičky od Boženy Němcové a povídání o velikonočních
zvycích a tradicích.
jis

17

POZVÁNKY

I Činoherní studio
má nominaci na Thálii
MARTIN FINGER
v inscenaci ČS Homo Faber.

se do užší nominace dostali také Daniel Bambas, reprezentující inscenaci
mladoboleslavského divadla, a Robert
Finta z Národního divadla moravskoslezského Ostrava.
VÝZVA JMÉNEM BRADBURY

451 STUPŇŮ FAHRENHEITA
– foto z první zkoušky na jevišti.

Na Cenu Thálie 2017 za mimořádný
jevištní výkon je nominován i Martin
Finger. V odůvodnění nominace stojí:
„Na svou dřívější domovskou scénu se
jako host vrátil v titulní roli inženýra
Waltera Fabera v dramatizaci slavného
existenciálního románu švýcarského
dramatika Maxe Frische Homo Faber. V jeden a půlhodinové inscenaci
je centrem veškerého dění a jeviště ani

na chvíli neopustí. Jeho minimalistické
herectví dokonale odpovídá Frischově
hrdinovi, který přitom naléhavě oslovuje diváka, aby se spolu s ním vydal
hledat smysl života.“ Inscenaci Homo
Faber, která měla v ústeckém Činoherním studiu premiéru 22. 4. 2017,
režíroval David Šiktanc. Ceny Thálie se letos budou udělovat v sobotu
24. března, v kategorii činohra muži

Natáčení seriálu Rapl II
míří do Ústí nad Labem

Česká televize připravuje pokračování úspěšného
televizního seriálu Rapl, jehož děj se z Karlovarska
přesune především do Ústí nad Labem a okolí.
Děj druhé kriminální série s osobou hlavního hrdiny, policejního vyšetřovatele Kuneše (v podání
Hynka Čermáka), se zde bude točit v termínu od
15. 2. do 30. 9. 2018.
Vzhledem k tomu, že je s natáčením samozřejmě spojena řada dopravních omezení, uzavírek
ulic atp., doporučujeme sledovat informace na
webových a facebookových stránkách města Ústí
nad Labem. Informace se zobrazí, pokud na webu
statutárního města Ústí nad Labem kliknete na
banner, zobrazující se vpravo nahoře.
oddělení cestovního ruchu
ústeckého Magistrátu
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V sobotu 17. února 2018 bude Činoherní studio Ústí nad Labem dějištěm další
– a určitě zajímavé – premiéry této sezóny. Režisér Adam Svozil, kterému při
inscenování sekunduje dramaturgyně
Kristýna Kosová, uvedou dramatizaci
knihy „451 stupňů Fahrenheita“. Ray
Bradbury vydal tento svůj sci-fi příběh
již v roce 1953. V nové inscenaci ČS
se představí Václav Hanzl, Anna Kratochvílová, Martina Vítů, Achab Haidler, Adam Ernest, Lukáš Černoch.
jis,
foto: archiv ČS

Znáte naši historii?
Severočeská vědecká knihovna odstartovala sérii akcí, jež
budou po celý rok připomínat
významná výročí roku 2018. Až
do konce března si každý může
vyplnit vědomostní kvíz zaměřený na vznik samostatné ČR

a zapojit se tak do slosování
o hodnotné knižní ceny. Tématu vzniku republiky se věnoval
i uznávaný vexilolog a někdejší
ředitel knihovny Aleš Brožek
ve své přednášce o české státní
vlajce. Ta se sice konala už 24.
ledna, ale školy i další organizace mají možnost si tuto akci
pro sebe v knihovně objednat.
Kromě oslav letošních výročí se
knihovna v současné době soustředí ještě na přípravu jedné
velké akce, kterou je 1. ročník
Ústeckého knihovnického plesu. Ten se uskuteční 23. března v Národním domě v Ústí
nad Labem. Program plesu zatím zůstává tajný, ale ředitelka
knihovny Jana Linhartová slibuje, že je na co se těšit.
Jan Černecký
foto: archiv SVKUL

POZVÁNKY

Juniorský maraton:
Hledá se nejrychlejší střední škola v kraji
NEJVĚTŠÍ BĚŽECKÝ ZÁVOD PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL Z CELÉ ČESKÉ REPUBLIKY OPĚT ZAMÍŘÍ DO ÚSTÍ NAD LABEM.

Která škola v Ústeckém kraji bude ta nejrychlejší? To se ukáže v úterý 24. dubna
2018 na Kostelním náměstí v Ústí nad
Labem. Juniorský maraton je projektem
organizátorů závodů RunCzech. Jeho cílem
je rozběhat středoškolské studenty po celé
České republice. „Stačí dát dohromady desetičlenný tým, ve kterém musí být alespoň
tři dívky. Každý člen týmu běží svůj štafetový úsek o délce 4,2 kilometru. Studenti
tak postupně zdolají celou maratonskou
vzdálenost,“ představuje Juniorský mara-

ton Igor Murko z týmu RunCzech. Účast
v projektu je zdarma. Svůj školní tým lze
registrovat na stránkách www.runczech.
com/jmc.
Vítězné týmy z krajských kol postupují do
finále. To se uskuteční v neděli 6. května
2018 v rámci Volkswagen Maratonu Praha a studentské štafety odstartují z první
řady po boku nejlepších světových vytrvalců.
Milan Janoušek
foto: archiv Run Czech/Juniorský maraton

Kapacita Mattoni 1/2Maratonu
Ústí nad Labem se plní
OSMÝ ROČNÍK MAT TONI 1/2MARATONU ÚSTÍ NAD LABEM SE USKUTEČNÍ 15. ZÁŘÍ 2018 A I LETOS SLIBUJE ÚTOK
NA REKORDNÍ ČASY.

V Ústí nad Labem se i pro letošek chystá velmi rychlá trať,
která běžce z Mírového náměstí postupně provede areálem
chemičky (zde bude na běžce letos čekat překvapení), po Labské stezce až k hradu Střekov a zpět do centra. Očekávat se dá
i účast absolutního vítěze závodu z let 2016 a 2017 keňského
vytrvalce Barseliuse Kipyega. Svoje místo na startu si můžete zajistit i vy na webu www.runczech.com. Kapacita Mattoni
1/2Maratonu Ústí nad Labem je pro tento rok 3 700 běžců
a více než třetina startovních čísel už má své majitele. Nedílnou součástí ústeckého půlmaratonu jsou stále populárnější DM rodinný běh a SPOLCHEMIE Český pohár v HANDBIKE.
Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem je držitelem prestižní
zlaté známky Mezinárodní asociace atletických federací IAAF,
kterou se může pyšnit jen necelá dvacítka světových měst.
Tadeáš Mahel
foto: archiv RunCzech

Fotbalisté Army rozdávali vysvědčení

OHLÉDNUTÍ

DÍKY SPOLUPRÁCI FK ÚSTÍ NAD LABEM A ZŠ RABASOVA MĚLI ŽÁCI DRUHÉHO STUPNĚ MOŽNOST PŘEVZÍT SVÁ
POLOLETNÍ VYSVĚDČENÍ Z RUKOU HRÁČŮ A TÝMU.
Ve stejnou dobu, kdy se hrál přípravný zápas s juniorkou Teplic,
se vydali do školních tříd zranění
hráči Lukáš Vaněk a Daniel Richter. „Spolupráce se ZŠ Rabasova
probíhá v rámci sportovních tříd,
kam se snažíme umístit co nejvíce
fotbalistů, abychom jim v budoucnu
mohli dopřát co největší fotbalový
rozvoj, a proto jsme byli velice rádi,

že je mohli navštívit i kluci z A týmu
FK Ústí nad Labem. Šlo o motivaci mladých fotbalistů a myslím, že
taková akce má úspěch,“ říká mládežnický trenér a učitel tělesné
výchovy David Šourek, který hráče při rozdávání vysvědčení doprovázel.
 text a foto: FK Ústí nad Labem
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O FINANCOVÁNÍ SPORTU

Ústí nad Labem
– město sportu
S HESLEM V NÁZVU ČLÁNKU SE MŮŽEME SETKAT NA RŮZNÝCH SPORTOVIŠTÍCH. JAKÁ JE SKUTEČNOST? OPRAVDU
JSOU PODMÍNKY PRO SPORT TAKOVÉ, ŽE SI ÚSTÍ NAD LABEM TATO SLOVA ZASLOUŽÍ?

J

ak může město podporovat
sport? Jednak výstavbou, údržbou a příspěvkem na provoz
sportovních zařízení. Mezi největší
sportovní zařízení v Ústí nad Labem patří Městský stadión a Zimní
stadion. Do kategorie velkých sportovních zařízení můžeme zařadit
Plaveckou halu na Klíši a koupaliště
v Brné. Jsou zde samozřejmě i menší
sportovní objekty a zařízení – Městské lázně, Stadion mládeže, Stadion
FK Neštěmice, fotbalová hřiště na
Klíši, sportovní areál Větruše,
ale i celá plejáda tělocvičen
a hřišť u základních škol.
Město má část sportovišť v majetku, další jsou
spravována pří-
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spěvkovými organizacemi, a těm
město přispívá formou příspěvku
na provoz (např. Městským službám
na koupaliště částkou ve výši cca 15
mil. Kč a na sportoviště cca 7 mil.
Kč ročně). Další sportoviště jsou ve
správě sportovních oddílů a klubů.
Také obvody spravují nemalé počty
sportovišť, jako například multifunkční areál na Severní Terase nebo
fotbalové hřiště v Mojžíři.

akce, které svým rozsahem, účastí
jak závodníků, tak široké veřejnosti, přesahují hranice města, kraje
i ČR (například Mattoni ½ Maraton
Ústí nad Labem, závod Dračích lodí,
GRAND PRIX města Ústí nad Labem
v boxu, Velká cena Ústí nad Labem
v plavání, GRAND PRIX Ústí nad Labem v atletice, turnaj fotbalového
dorostu Albim cup, sportovně kulturní festival UL – LET a další).

VÝZNAMNÉ SPORTOVNÍ AKCE

PODPORA FORMOU „ŠEKŮ“

Další z forem finanční podpory jsou
příspěvky na celoroční sportovní
a volnočasovou činnost, na sportovní akce, volnočasové akce sportovního charakteru. Nemalou finanční
částku město vynakládá i na cyklistické akce a podporu cyklistických sportovních klubů pracujících
s mládeží. Město nezapomíná ani na

Významnou částkou, určenou pro
rozvoj sportu ve městě, jsou tzv. šeky,
určené pro děti a mládež. Na jednoho žáka nebo dorostence je počítáno
pro rok 2018 na výkonnostní sport
s podporou ve výši 2 x 1 200 Kč ročně
a na zájmovou sportovní činnost 2 x
900 Kč. Takže kluby s velkou aktivitou v žákovských a dorosteneckých

O FINANCOVÁNÍ SPORTU
kategoriích obdrží pravidelně poměrně vysoké částky. Největší podpora
pro jeden klub v minulém roce činila
452 624 Kč, pro ostatní větší kluby to
bylo cca 100 – 200 tisíc Kč. V rámci
tohoto dotačního titulu je podporováno celkem 64 klubů s členskou
základnou od 4 členů až po kluby
s členskou základnou nad 200. Celkem je v rozpočtu města pro rok 2018
počítáno na šeky s částkou 7 800 000
Kč. V rámci rozpočtu Statutárního
města Ústí nad Labem je pro rok 2018
schválena na oblast sportu částka ve
výši 15,7 milionu Kč.
PODPORA PREFEROVANÝCH
SPORTŮ
Samostatnou kapitolou podpory
jsou tzv. preferované sporty (fotbal, hokej, basketbal, volejbal, florbal) jak v mládežnické kategorii, tak
i v kategorii dospělých. Celkový objem finančních prostředků pro rok
2018 činí 35 mil. Kč.
Mnohá města od nás začínají používat velmi dobře propracovaný systém šekových dotací a také se na nás
obracejí s žádostí o poskytnutí rozboru financování profesionálních
klubů. Sportovní komise i město
věnovalo této problematice mimořádnou pozornost. Tato záležitost
poměrně značně rozděluje naše zastupitelstvo.

podmínek EK a dotace, která však
ani zdaleka nekryje potřeby pro start
v ligových soutěžích, byla zastupiteli schválena.
Je třeba vždy posuzovat další hlediska a aspekty poskytnuté finanční
podpory. Přesto, že se může na první
pohled zdát, že se jedná o nedovolenou veřejnou podporu, je třeba dále
zkoumat, zda je či není slučitelná
s vnitřním trhem.
PROČ PODPOROVAT SPORT
Už staří Řekové propagovali Kalokagathií, styl života, který Miroslav
Tyrš shrnul pod heslo: „V zdravém
těle zdravý duch!“ Sport v naší době
kompenzuje velkou část negativních
vlivů, které nepříznivě ovlivňují život naší populace. Nedostatečná
pohybová aktivita vede k celé řadě
zdravotních komplikací. U mládeže

navíc sport a tělovýchova pomáhají
i v předcházení negativních vlivů,
které zapříčiňují drogy nebo hazard.
Vedení města a povětšinou i zastupitelé si uvědomují nezastupitelnou
roli sportu nejen pro samotné sportovce, ale i pro diváky. Jestli naše
město něco potřebuje, tak jsou to
obyvatelé patrioti. A sportovní fanoušci do skupiny patriotů patří.
Bohužel v našem městě je minimum
velkých firem, ale velké množství
potřebných klubů. Podpora formou
sponzorství se rozprostírá mezi neúnosné množství zájemců. Proto je
finanční podpora města nezbytná.
A podpora sportu v našem městě
odpovídá jeho významu a finančním
možnostem.
PaedDr. Petr Brázda (KSČM),
zastupitel města,
člen komise mládeže sportu

O PODPOŘE DE MINIMIS
Výklad Evropské komise k tzv. nedovolené veřejné podpoře je poněkud
nejednotný, a tak dovolená veřejná
podpora v režimu de minimis (kdy je
možno v několikaletém období dotovat profesionální kluby jen pevně
stanovenou částkou) způsobila, že
v prvním kole schvalování dotací
zastupitelstvem pro fotbal, hokej,
basketbal, volejbal a florbal nebyly
dotace schváleny a zastupitelstvo
muselo být svoláno v mimořádném
termínu. Ukázalo se, že některé argumenty, např., že byla porušena
jedna z podmínek dovolené veřejné
podpory EK přestupem slovenského hráče, a že proto hrozí postih za
poskytnutí dotace, byly mylné. Evropská komise stanovila čtyři podmínky, které, pokud jsou naplněny,
mohou být považovány za porušení
povolené veřejné podpory. Naše kluby nenaplňují nejméně jednu ze čtyř
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NAPSALI JSTE NÁM

Ježíškova vnoučata
v Domově pro seniory Bukov
DOMOV PRO SENIORY BUKOV SE PŘIHLÁSIL DO PROJEKTU ČESKÉHO ROZHLASU „JEŽÍŠKOVA VNOUČATA“.

Tento projekt je určen pro osamocené seniory z domovů, kterým lidé
plní jejich vánoční přání. Ať už jsou
to praktické věci či nevšední zážitek. V Domově pro seniory Bukov si

přála paní Božena novou peněženku
a černou kabelku. Pan Josef pak náramkové hodinky, nástěnné hodiny
a rádio. V pondělí 11. prosince 2017
se uskutečnilo první osobní setkání
dárce a seniorů, při kterém byly předány dárky. Naším prvním „Ježíškovým vnoučetem“ byla paní Magdalena
Hegerová se svými dcerami Aničkou
a Bětkou. Společně obdarovaly jak
paní Boženu novou peněženkou, tak
pana Josefa náramkovými hodinkami. Kromě zmíněných dárků, které si
senioři přáli, dostali i malou kytičku
a domácí cukroví. Další dárky od „Ježíškových vnoučat“ přišly do našeho
domova poštou. Nástěnné hodiny pro
pana Josefa poslala jednadvacetiletá

Den se sportovci aneb podpora
aktivního trávení volného času

studentka Eliška z Prahy. Velmi elegantní černá kabelka pro paní Boženu
dorazila od rodiny Vichrovy ze Žatce, která ke kabelce přidala také šátek
a vonnou svíčku. Druhé osobní setkání s předáním rádia pro pana Josefa se
uskutečnilo třetí adventní neděli. Z Litoměřic k nám přijela studentka medicíny Markéta Malecová s maminkou.
Naši senioři měli ze všech dárků obrovskou radost a nechyběly slzy dojetí.
Velmi děkujeme všem dárcům. Vážíme
si toho, že si v předvánočním shonu
vzpomněli na druhé a splnili vánoční
přání našim seniorům.
text a foto: Mgr. Dana Muziková,
Domov pro seniory Bukov

Ježíškova vnoučata
na Severní Terase
LÁSKU, RADOST A POTĚŠENÍ ROZDÁVALY DĚTI ZE ZÁKLADNÍCH ŠKOL NA SEVERNÍ TERASE V PŘEDVÁNOČNÍM
ČASE V DOMOVECH PRO SENIORY.

Důvodem uspořádání Dne se sportovci, který se v prosinci
2017 konal na ZŠ Anežky České, bylo nejen zapojení školy do
projektu Vital Cities, který už druhým rokem realizuje město
Ústí nad Labem. Roli hrála i skutečnost, že nabídka současných sportovních aktivit je tak široká, že ne každému se v ní
podaří dobře zorientovat a vybrat si pro sebe tu nejvhodnější.
Žákům byly postupně představeny čtyři druhy sportů. Kouzlení s basketbalovým míčem nad košem předvedli čtyři hráči extraligové Slunety pod vedením trenéra mládeže Adama
Žampacha. Chlapci i dívky mohou začít hrát i tzv. flag football,
což je bezkontaktní verze amerického fotbalu. Hráči ústeckého klubu Blades předvedli ukázku tohoto méně známého
sportu. Kdo dává přednost individuálnímu sportování před
týmovou hrou, mohl být zlákán ukázkami sportovního tance
v podání mladých tanečníků STK Gebert. Pozorný divák mohl
mezi úspěšnými tanečnicemi rozpoznat i žákyně ZŠ Anežky
České Kateřinu Sýpalovou a Markétu Maršinskou. Mladí karatisté ze Shotokan klubu Rajchert, trénující přímo v tělocvičně
ZŠ Anežky České, předvedli základní techniky sportu.
text a foto: Mgr. Jindra Šteflová,
ředitelka Základní školy Anežky České
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Laskavé slovo, úsměv a ručně vyrobené přáníčko dostali
osobně každá babička i každý dědeček v domovech pro seniory Orlická, V Klidu i na Doběticích. Děti ze základních škol
Rabasova, Stříbrnická a Mírová jich vyrobily v rámci výtvarné výchovy téměř 550 kusů. Děkujeme vám děti, že myslíte
na naše nejstarší a na to, jak je v předvánočním čase potěšit
a zahřát u srdíčka.
text a foto: Mgr. Renata Zrníková (Vaše Ústí),
starostka Severní Terasy

DOBRÉ SKUTKY

Náhradní páníček,
aneb Dobrovolník s velkým D

DO CENTRA PRO ZVÍŘATA V NOUZI PŘI ZOO ÚSTÍ NAD LABEM PŘIŠEL JAROSLAV VANĚK POPRVÉ O VÁNOCÍCH 2009.
PRVNÍM PSEM, KTERÉHO TU VYVENČIL, BYL BASTY.

A

Basty ho chytil za srdíčko tak, že
nejdříve za ním a pak i za dalšími opuštěnými pejsky chodí pan
Vaněk pravidelně už devátým rokem. Za
tu dobu jich jeho rukama prošlo nespočet. Nejen, že jim zpříjemňuje útulkový
život, ale řadě útulkáčků také pomohl
najít nový domov.
AUTOR POUTAVÝCH PŘÍBĚHŮ
Rodilý Ústečan Jaroslav Vaněk tíhnul
ke psům vždycky, sám měl doma malou čivavku Barušku. Na jednom psím
portálu, kde komunikoval s ostatními
pejskaři, pak v sobě objevil básnický talent a začal psát básničky o psech. Slavily takový úspěch, že je vydal i knižně.
Dnes prezentuje útulkové pejsky na
Facebooku (pod přezdívkou Eddy Kolibřík) a jeho „Povídání opuštěných pejsků“ doprovázené fotografiemi, videi,
a občas i těmi básničkami, sledují stov-

ky lidí po celé republice. Mnozí si pro
nového čtyřnohého člena rodiny přišli
do ústeckého útulku právě díky těmto
prezentacím.
OCENĚNÍ OD STAROSTKY
To ale zdaleka není vše, co náhradní páníček, jak si sám říká, pro opuštěné psy
dělá. Takřka každodenně se jim v rámci
procházek věnuje i výchovně, vybírá si
přitom ty „nejproblémovější“, na nichž
se nechvalně podepsali původní majitelé a život v mnohdy otřesných podmínkách. Trpělivě a s láskou jim navrací
důvěru v lidi, učí je základním povelům
a poslušnosti a zvyšuje tak jejich šanci
na nový lepší domov.
Za dlouholetou nezištnou činnost Jaroslava Vaňka ocenila starostka Severní
Terasy Renata Zrníková. Zároveň ho navrhla na udělení prestižní dobrovolnické
ceny Křesadlo. „Pan Vaněk je skromný

JAROSLAV VANĚK se podepsal do
pamětní knihy městského obvodu
Severní Terasa.

muž s neobyčejně velkým srdcem. Je
důkazem, že dobro mezi lidmi existuje,
i inspirací pro ostatní. Moc si ho za to vážím,“ uvedla Renata Zrníková.
text a foto: Mgr. Jitka Hadašová

Nabídnete pejskům nový domov?

DAN: Pes, kříženec belgického ovčáka
krémové barvy s černým prokvetením,
výška 55 cm, 5 let starý. Dan se dostal
do útulku, protože jeho majitel se o něj
ze zdravotních důvodů nemohl dál starat. Dan žil na zahradě u domku, kde byl
dobrým hlídačem. Jinak je trochu morous,
ale to jen proto, že se mu v útulku nelíbí.

BEN: Pes, kříženec černé barvy s malou bílou náprsenkou, výška 60 cm, stáří asi 1,5
roku. Ben byl původně do útulku umístěn
dočasně z důvodu ztráty bydlení majitele. Ten ale bydlení nové, kde by oba spolu
mohli dál žít, nesehnal, proto je nyní Ben
uvolněn k adopci. Byl zvyklý žít u domku se
zahradou a má základní výcvik.

BRUNO: Pes, hladkosrstý kříženec černé barvy, výška 60 cm. Brunovi je asi 1
rok. Jedná se o velmi temperamentního
a přátelského pejska, který bude vyžadovat po svém novém páníčkovi hodně
aktivit. Je spíše vhodný k domku se zahrádkou, nebo ke sportovně založenému
člověku, který mu zajistí dostatek pohybu.

Nevybrali jste si? Více psů, ale i koček, čekajících na nový domov, najdete na www.utulek-ul.cz/ nebo si je přijďte prohlédnout
osobně do Centra pro zvířata v nouzi při Zoo Ústí nad Labem. Návštěvní hodiny jsou každý den od 14 do 16 hodin. A i když si
žádné zvířátko domů neodvedete, můžete vzít některého pejska alespoň na procházku, i za to vám bude vděčný.
text a foto: Centrum pro zvířata v nouzi
23

TIPY Z KULTURNÍHO KALENDÁŘE

PEER GYNT, CARMEN
foto: archiv Severočeského divadla

15. 2. 2018, 20 hodin, Národní dům:
PROGRES 2 – brněnská rocková kapela
slaví 50 let svého vystupování

26. 2. 2018, 19 hodin: Národní dům:
MALINA BROTHERS & KATEŘINA GARCÍA
představí nové album

16. 2. 2018, 19 hodin, Severočeské divadlo:
KOUZELNÁ FLÉTNA – premiéra opery

1. 3. 2018, 18 hodin, Severočeské divadlo:
ZPÍVÁME PRO TEBE – 6. benefiční koncert
Ústeckého dětského sboru UJEP

17. 2. 2018, 9 hodin, Severočeská vědecká knihovna:
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ČESKÉ GENEALOGICKÉ
A HERALDICKÉ SPOLEČNOSTI
– rady do začátku budování vlastního rodokmenu
17. 2. 2018, 19 hodin, Činoherní studio:
451 STUPŇŮ FAHRENHEITA – premiéra
19. 2. 2018, 19 hodin, Severočeské divadlo:
PEER GYNT, CARMEN – baletní siuty
22. 2. 2018, 16.30 hodin, Zoo Ústí nad Labem:
promítání filmu z festivalu JEDEN SVĚT

2. 3. 2018, 19 hodin, Národní dům:
FOLK TEAM A AG FLEK
– výroční koncert skupin (přesunutý z října 2017)
3. 3. 2018, 20 hodin, Dům kultury:
XI. REPREZENTAČNÍ PLES UJEP
16. 3. 2018, 18 hodin, Severočeské divadlo:
NAROZENINOVÝ KONCERT K ŽIVOTNÍMU JUBILEU
V. KOBERLEHO

24. 2. 2018, 20 hodin, Činoherní studio:
26. STŘEKOVSKÝ PLES

16. 3. 2018, 20 hodin, Dům kultury:
24. PLES SPORTOVCŮ (oslava, i s některými hráči,
20 let od historického vítězství v hokejovém turnaji
století na ZOH v Naganu 1998)

25. 2. 2018, 19 hodin, Činoherní studio:
JEDNA VERZE HISTORIE – premiéra

29. 3. 2018, 19 hodin, Dům kultury:
OLYMPIC – koncert legendární skupiny

23. 2. 2018, 20 hodin, Činoherní studio:
MAŠKARNÍ PLES ČINOHERNÍHO STUDIA
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