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Let Ústím nad Labem
je zážitek

Milí spoluobčané,
vítám Vás u jarního vydán
í Městských novin. Někol
ika postřehy chci přispět i já. Zim
a snad už definitivně sko
nčila.
Můžeme se těšit na jaro.
Poznáme ho nejenom na
pří
jemnějším počasí, ale i na zm
ěnách v ulicích. Chystám
e rozsáhlé opravy komunikací,
v centru města se to bud
e
týkat
například Pařížské ulice
a povrchu jejích chodníků
, které
budou během roku postup
ně zcela obnoveny. Ale
opr
avy
proběhnou i jinde. A já
osobně se těším na novou
květinovou výzdobu Mírového
náměstí nebo prostoru
mezi
OD Labe a OC Forum. Sto
jí nás nemálo prostředků,
pro
to
prosím: važme si ji a ned
opusťme ničení květinové
výz
doby, je pro nás pro všechn
y. V této souvislosti bych
chtěla
poděkovat všem z Vás, kte
ří přiložili ruku k dílu a
zúčastnili se v našem městě něk
teré z akcí Ukliďme Česko
. Víme,
že řada z Vás na vyhláš
ení žádné akce nečekala
a prostě si kolem svého bydlišt
ě uklidila sama, tak jak
to činíte

už dlouho. O to větší obd
iv si zasloužíte. A pak je
tu další
řada lidí, kterým to je nej
en jedno, ale jsou navíc
bezohlední a odhazují nedopa
lky, papírky a další odpadk
y,
kde
je napadne. Ano, i takový
je život ve městě. Ale pro
sím
,
nenechte se znechutit, odr
adit a věřme, že nás, kteří
chc
eme žít v čistém a uprav
eném městě plném květin
, je víc
než, těch, kteří na všechn
o kašlou a jen
nadávají. Přeji Vám krásné
jarní dny,
pohodu a úsměv na tváři.


Vaše





primátorka
Ústí nad Labem

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Kompostéry pro občany
Odbor životního prostředí ústeckého
Magistrátu se přihlásí do dotačního
programu Státního fondu životního
prostředí – Operační program Životní
prostředí, prioritní osa Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže – předcházení vzniku komunálních odpadů.
Žádosti o dotace z projektu „Nevyhazuj to, kompostuj“ jsou přijímány do
31. 7. 2018. Rozhodnutí, zda byla dotace přidělena, bude známo do konce
února 2019. O výsledku prvního kola
hodnocení žádostí bude město Ústí nad

Labem vyrozuměno do prosince 2018.
Seznam zájemců o kompostér (občanů
s trvalým pobytem v Ústí nad Labem)
z minulého projektu, v němž město Ústí
nad Labem s žádostí o dotaci neuspělo,
zůstává nadále platný, nicméně případní noví zájemci budou ještě do seznamu
zařazeni také. Kontakt pro nové zájemce: jana.zajicova@mag-ul.cz
Odbor životního prostředí
Magistrátu Ústí n/L,
foto: archiv

Co se děje s odpadem z barevných kontejnerů
Papír – z modrých kontejnerů odváží svozový vůz papír
na třídící linku, kde dojde k ručnímu roztřídění na jednotlivé druhy. Ty jsou slisovány do balíků a odváženy k dalšímu
zpracování do papíren. Zde jsou z znovu vyráběny papírové
výrobky a obaly. Papír je možné zrecyklovat 7x.
Plasty – ze žlutých kontejnerů odváží svozový vůz plast na
třídící linku, kde dojde k ručnímu roztřídění. Jednotlivé druhy jsou slisovány do balíků a odváženy k dalšímu zpracování.
Před samotnou recyklací se dotříděné plasty melou, propírají
a dále zpracovávají. Jako druhotná surovina pak vstoupí přímo do výroby nových výrobků a produktů. Nejrozšířenější je
zpracování PET láhví, ze kterých se vyrábějí opět nové PET
láhve, ale i umělá vlákna (např. výplně bund, spacích pytlů,
apod.), zátěžové koberce a další. Z fólií se vyrábí opět nové
fólie a pytle. Směsné plasty se pak používají k výrobě např.
laviček, zatravňovací dlažby či plotových dílců.
Nápojový karton – v Ústí nad Labem se odkládá do žlutých nádob na plasty a společně s plasty se třídí na třídící
lince. Obal tvoří ze 70 % velice kvalitní papír, dále pak hliníková vrstva. Nadrcený nápojový karton se lisuje a vyrábí se
z něj desky na stavební panely. Papír z nápojových kartonů se
pak využívá na výrobu balících papírů či tašek.
Sklo – ze zelených a bílých kontejnerů je sklo odváženo
speciálním děleným vozidlem s hydraulickou rukou a děleným kontejnerem pro čiré a barevné sklo na speciální plochu,
tzv. střepiště, odkud směřuje k dotřídění a dalšímu zpracování. Toto se děje ve sklárnách, kde je sklo nejprve ručně dotříděno od hrubých nečistot a odpadů, které do skla nepatří
(např. keramika, porcelán nebo zrcadla). Poté je sklo na automatické lince drceno na střepy, které jsou zbavovány papírových a plastových etiket, kovových příměsí, keramických
střepů, porcelánu apod. Čistý skleněný střep je připraven ke
vsázce do sklářské pece.

Biologický odpad – z hnědých nádob je biologicky rozložitelný komunální odpad odvážen na kompostárnu. Zde jsou z něj
vytříděny odpady a nečistoty, které do nádob nepatří (zejména
plastové tašky a pytlíky). Vytříděný BRKO je pak spolu s dalším
biologickým odpadem zpracován a výstupem je kompost.
Textil – ze zelených kontejnerů rozmístěných po městě je
textilní odpad pravidelně svážen do zařízení, kde se roztřídí.
Vhodné oděvy a hračky jsou předávány charitativním organizacím pro potřebné, z ostatního textilního odpadu jsou vyráběny čistící hadry.
Elektro – z červených stacionárních kontejnerů jsou drobná
elektrická a elektronická zařízení svážena na recyklační linku.
Výstupem jsou jednotlivé využitelné složky – barevné kovy, železo a plasty, které lze znovu využít.
Pro město Ústí nad Labem zajišťuje svoz a využití tříděného
odpadu společnost AVE Ústí nad Labem s.r.o., která v Krásném
Březně provozuje třídící linku a ve Všebořicích pak kompostárnu. Svoz textilu zajišťuje společnost Koutecký s.r.o. a obsluhu
červených kontejnerů na EEZ zajišťuje společnost ASEKOL.
Odbor životního prostředí Magistrátu Ústí n/L
s využitím www.samosebou.cz, www.asekol.cz,
foto: archiv

Vážení čtenáři,
dubnové dvojčíslo Městských novin Ústí nad Labem, které držíte v ruce, má rozšířený počet 32 stran. Tolik stránek bude mít
i dvojčíslo, které v poštovních schránkách naleznete před prázdninami. Nechcete nám napsat, jaké otázky byste položili zastupitelům města, starostkám a místostarostovi městských obvodů, primátorce Ústí nad Labem a jejím náměstkům, pokud byste
byli redaktory Městských novin? Rovněž uvítáme, pokud dáte vědět, o jakých tématech byste si v červnovém dvojčísle rádi
přečetli. Poslat 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. Prosíme do poloviny měsíce května. Děkujeme.
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INVESTICE MĚSTA

Rekonstrukce Letního kina
V LETNÍM KINĚ JSOU REALIZOVÁNY DVĚ INVESTIČNÍ AKCE.

První obnáší rozšíření rozvodného zařízení v areálu Letního kina. Tyto úpravy spočívají v demontáži stávajících
rozvodných skříní, osazení patnácti nových rozváděčů,
šesti lamp veřejného osvětlení a elektrifikaci prostor garáží
a pokladny u horního vstupu do areálu. Druhá investiční
akce spočívá v úpravách stávajících konstrukcí: výměna
dřevěných konstrukcí laviček hlediště (oblast mimo zastřešení hlediště), úpravy garáží (střecha, fasáda), rekonstrukce vestibulů WC nad hledištěm a zázemí pod jevištěm (eliminace vlhkosti, nové omítky, oplechování, apod.).
V polovině března došlo k předání staveniště a byly zahájeny práce na elektru, lavičkách, zázemí pro účinkující
a vestibulech WC. Nové lavičky by měly být z větší části nainstalovány do první akce, pořádané v Letním kině
20. dubna 2018. Ostatní stavební objekty budou v takové fázi, aby nikterak neomezovaly provoz první akce. Do
druhé akce (UL-LET v polovině května 2018) by mohly být
dokončeny vestibuly WC a osazené i zprovozněné nové
rozvodné skříně. Obě investiční akce provádí společnost
Develop plus s.r.o. z Mostu, která zvítězila ve výběrových
řízeních. Cena za část elektro činí 987 859,04 Kč bez DPH
a za část sanace je to 4 181 049,78 Kč bez DPH.
Ing. Eva Šartnerová, vedoucí Odboru investic
a územního plánování Magistrátu Ústí n/L

Seznam, který vznikl
na základě dopisu čtenáře
„Se zájmem jsem si v Městských novinách přečetl o tom, jak velká pozornost
je věnována opravám silnic a chodníků. Chci věřit, že práce na jmenovaných místech má své opodstatnění,
avšak já jsem se nedočkal toho, že si
někdo všimne bídného chodníku v Pařížské ulici. Je to záplatovaný chodník
s mnoha loužemi, které jsou v zimě
zamrzlé a v létě z bláta roste tráva…“
napsal nám v dopise pan Jiří. Přehled oprav, naplánovaných Odborem
dopravy a majetku Magistrátu na letošní rok, přináší autorovi dopisu
dobrou zprávu – na novou podobu
chodníků v Pařížské ulici se právě
připravuje výběrové řízení. S plánem
oprav chodníků a komunikací se ale
jistě rádi seznámí i další čtenáři.
přehled připravil
Roman Vlček,
vedoucí oddělení údržby majetku
ODP Magistrátu Ústí n/L
ilustrační foto: jis

Velkoplošné opravy chodníků
Komunikace
Masarykova
Malátova
Rooseveltova
Hoření
Jabloňová
Zahradní
Mírové náměstí
Pařížská
Pařížská

Úsek
U Remízy – zastávka MHD „Bukov“ směr centrum
vjezd k objektu „Obzor“ – Malátova 80/5
zesílení konstrukcí chodníků na vnitřní straně oblouků
Důlce – parkoviště u objektu Hoření 2423/2
II/261 – II/261
celá
přespárování – západní část
Masarykova – Velká hradební – pravá strana
Masarykova – Velká hradební – levá strana

Termín dle smlouvy
04–05/2018
04–06/2018
06–07/2018
03–04/2018
05–06/2018
04–06/2018
probíhá výběrové řízení
před výběrovým řízením
před výběrovým řízením

Velkoplošné opravy vozovek
Komunikace
Vítězná
Truhlářova
Sebuzín na Kolibov
Rubensova
Jabloňová
Bělehradská
Rabasova
Zahradní

Úsek
u řadových RD
Jeseninova – křižovatka Truhlářova x Jeseninova
spodní část od II/261 k panelové vozovce
za železničním viaduktem
Jeseninova – Škrétova
II/261 – II/261
Na Spojce – Rooseveltova
celá
celá

Termín dle smlouvy
04–05/2018
04–05/2018
04–05/2018
05–06/2018
05–06/2018
04–05/2018
04–06/2018
04–06/2018

Kompletní rekonstrukce komunikací
Komunikace
Velká Hradební
Moskevská
Tiziánova

Úsek
Pařížská – Bratislavská – po rekonstrukci inženýrských sítí
celá po etapách v závislosti na postupu
rekonstrukcí inženýrských sítí
celá

Termín dle smlouvy
probíhá výběrové řízení
před výběrovým řízením
před výběrovým řízením
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AKTUALITY PRO VODOMILY

Oblíbenou saunu v Městských
lázních čeká oprava. Uzavře se?
ROZ H OVO R S Ř E D I T E L KO U M Ě S T S KÝC H S L U Ž E B Ú S T Í N A D LA B E M B C. M A RT I N O U Ž I ROV N I C KO U.
Proč jste oslovili statika, aby vypracoval posudek na stav sauny v Městských lázních?
Nelíbil se nám stav železobetonové konstrukce, která saunu
nese – i okem je na ní viditelná rez. Statik nám zpracoval posudek, z něhož vyplynulo, že konstrukce pod saunou je v havarijním stavu. V samotné sauně je nutné sundat obklady a dlažbu
a provést nové hydroizolace jak bazénku, tak podlahy. A poté je
nezbytné zespoda nosnou konstrukci opatřit novým nátěrem
a vyztužením, kdy se tam přidají ocelové nosníky.
Na co již máte od zřizovatele, tedy vedení města, finanční prostředky?
Rada města Ústí nad Labem vyčlenila 112 tisíc korun na zpracování projektové dokumentace. Až bude projektová dokumentace hotová, ukáže nám časovou a zejména finanční náročnost celé rekonstrukce. Statik odhadl náklady zhruba na
2 až 4 miliony korun.
Mnozí vyznavači saunování dávají před Plaveckou halou na
Klíši přednost návštěvě sauny v Městských lázních. Budete zde
muset saunu uzavřít?
S tím, že by sauna nebyla v provozu, zatím nepočítáme. Pokud
dostaneme od zřizovatele finanční částku, kterou projektová
dokumentace na opravu sauny stanoví, rychle, pak bychom
s první částí rekonstrukce, čili s obklady a hydroizolací, začali
během prázdninové odstávky Městských lázní. Druhá část – nátěry nosné konstrukce a vyztužení železobetonových nosníků
a příčníků – by mohla probíhat na podzim již za provozu Městských lázní. Jsme optimisté a chtěli bychom to takto stihnout.
Nicméně pokud by z projektové dokumentace a z návazných
kroků (schválení dalších finančních prostředků, výběrové řízení na dodavatele) vyplynulo, že rekonstrukce bude časově náročnější, pak bychom postupovali po dohodě se zřizovatelem.

ODHAD nákladů na rekonstrukci sauny
se pohybuje mezi 2 a 4 miliony korun.

foto: archiv

Buď bychom odložili termín otevření sauny například o měsíc,
anebo zvažovali, zda opravu nerealizovat až v průběhu letošního podzimu anebo až v příštím roce.
Máte v plánu i další investice?
Již delší dobu je v plánu rekonstrukce areálu koupaliště Brná,
zejména pak technického zázemí strojovny, čerpadel a rozvodů bazénové vody. Aktuálně se zde potýkáme s technickými
problémy. Při letošní zimě začala v areálu na povrch masivně prosakovat voda. Zpočátku jsme měli obavu, že v silných
mrazech došlo k porušení starých rozvodů bazénové vody,
ale po obnažení potrubí bylo zjištěno, že se jedná o podzemní
vodu. Příčinu zvýšené hladiny podzemní vody nyní zjišťujeme ve spolupráci s hydrologem. Projektovou dokumentaci na
rekonstrukci areálu koupaliště v Brné zpracovánu máme, žádosti o přidělení investic předkládáme zřizovateli poslední tři
– čtyři roky opakovaně. Odhad nákladů je devadesát milionů
korun, ale projekt je nastaven tak, že by rekonstrukce mohla
probíhat po etapách.
Jitka Stuchlíková,
foto: archiv MS

Jezero Milada přivítá návštěvníky ve své čtvrté sezóně
V SOBOTU 19. KVĚTNA SE NA BŘEZÍCH JEDNÉ Z NEJČISTŠÍCH VODNÍCH PLOCH NA SEVERU ČECH BUDE KONAT
CELÁ ŘADA SPORTOVNÍCH, VĚDOMOSTNÍCH A ZÁBAVNÝCH AKCÍ PRO DĚTI.
Oficiální slavnostní zahájení letní
sezóny u jezera Milada se uskuteční na hlavní pláži jezera. Stejně jako
v předešlých letech bude slavnostní
zahájení doprovázeno bohatým programem, který je letos zaměřen zejména na atrakce pro děti všech věkových kategorií. Avšak ani dospělí
návštěvníci se u jezera nudit nebudou, i pro ně zde budou přichystány
zajímavé atrakce.
A jaké bude léto na Miladě? V prvním
květnovém týdnu nebude chybět oblíbený cyklozávod, o první červnové
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neděli se poběží Milada Run, druhá
srpnová sobota bude patřit zajímavé akci Léto na Miladě a 1. září se
u jezera koná Běh upřímných srdcí.
Týden předtím bude Milada hostit
terénní triatlon.
Aktuální informace o všech chystaných akcích najdete na www.
jezeromilada.cz a na facebooku Jezero Milada.
text a foto: Ing. Barbora Džuganová,
Odbor strategického rozvoje
Magistrátu Ústí n/L

VÍLA Milada otevřela letní
sezónu na jezeře vloni.

AKTUALITY PRO VODOMILY

Co Městské služby přichystaly
na letní sezónu?

• Plavecký areál na Klíši bude otevřený v měsíci červnu a v měsíci srpnu. V červenci bude – stejně jako loni – uzavřený. V Plavecké hale je nutné provést opravy, údržbu a kontrolu všech zařízení tak, aby pak dalších jedenáct měsíců
nebylo nutné provoz přerušovat.
• Městské služby se vrací k nabídce pravidelných divadelních představení na Větruši – v prostoru před zrcadlovým bludištěm v Areálu Větruše budou na programu každý druhý víkend. Malé překvapení v podobě balónkové show chystají
dětským návštěvníkům koupaliště v Brné u příležitosti začátku prázdnin 30. června a 1. září při ukončení prázdnin.
• Sezónu na termálním koupališti v Brné chtějí Městské služby zahájit již 1. května. Městské lázně budou v provozu do 31. května. Děti v areálu koupaliště v Brné naleznou nové herní prvky – jednoduché houpačky a kolotoče pro
nejmenší.
• Na koupališti v Brné chtějí Městské služby vyzkoušet doplňkový prodej opalovacích krémů, jednorázových dětských plaveček, ručníků a dalších drobností.
• U plážového volejbalu se počítá s nabídkou energetických tyčinek a nápojů.
text a foto: jis



Venkovní areál Plavecké haly Klíše
Záměrem je pokračovat v rekonstrukci
Plaveckého areálu Klíše tak, aby bylo
pro návštěvníky vytvořeno zajímavé
a koncepčně moderní rekreační zařízení navazující přímo na krytou plaveckou halu. Akce zahrnuje rekonstrukci
stávajících venkovních bazénů včetně
okolních ploch s doplněním atraktivních prvků pro vodní hrátky.
V rámci samostatného projektu je uvažováno s vybudováním přípojky pro

odpadní (přečištěnou) a termální vodu
z provozování Plaveckého areálu Klíše
a její odvod do Klíšského potoka z důvodu snížení extrémních nákladů na
současnou likvidaci odpadních vod.
Na základě výběrového řízení byla
25. 7. 2017 uzavřena smlouva o dílo na
vyhotovení projektů pro povolení stavby a prováděcí projektové dokumentace s vítězným uchazečem, kterým se
stal ATELIER 11 Hradec Králové s.r.o.

V současné době probíhají jednání
s projektantem, který ani na základě
několika upozornění a urgencí neplní dohodnuté termíny, a tím je vážně
ohrožen plánovaný termín zprovoznění venkovního areálu v letní sezóně
2019.
Ing. Eva Šartnerová,
vedoucí Odboru investic a územního
plánování Magistrátu Ústí n/L
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NOVINKA
NOVINKA

Postaví v Ústí nad Labem
pražský investor halu s ledovou
plochou za sto milionů korun?
Bude to něco stát i město?
ROZ H OVO R S P E T R E M N OVOT N Ý M, S PO L U M A J I T E L E M I N V E S T I Č N Í S PO L E Č N O S T I PA D O K.

LEDOVÁ plocha pražské haly ŠKODA Icerink.

Bylo Ústí nad Labem první, kdo o výstavbu haly podobné té
pražské projevilo zájem?
V okamžiku, kdy v Praze vyrostla hrubá konstrukce stavby,
začal náš vznikající zimní stadion poutat pozornost. Podívat
se na něj jezdili jak zástupci z Německa, tak zástupci z některých měst Česka. A první byli skutečně ti z Ústí nad Labem.
Stavební firma Subterra, která se podílela na rekonstrukci
Plavecké haly na Klíši, se ústeckým pochlubila, co zajímavého
právě v Praze staví. Když jsme si s ústeckými zástupci sedli,
tak nám líčili, jak je pro město příprava výstavby zimního stadionu náročná. To bylo před čtyřmi–pěti měsíci. Přiznávám,
že my se do spolupráce s městem příliš nehrnuli. Města, řídící
se zákonem o veřejných zakázkách, musí vysoutěžit každého
partnera, dodavatele, a to časově spolupráci svazuje. Pak jsme
ale v diskusích pokračovali a vymysleli koncept, který vyhovuje městu Ústí nad Labem i nám.
V Ústí nad Labem by vyrostla hala jedna. Jak by vypadala
a na kolik by přišla?
Koncepce haly se připravuje, vzniká její studie. Hala by měla
mít zázemí minimálně šesti šaten. V hale bychom chtěli mít
bistro a rozcvičovnu, tělocvična se tam nevejde. Rozcvičovna

CESTA zázemím pražské haly ŠKODA Icerink.
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je důležitá jak pro hokejisty, ale především pro krasobruslaře.
Cenu haly s ledovou plochou a zázemím odhadujeme na 80 až
100 milionů korun.
Firma PADOK by byla jediným investorem?
Ano, firma PADOK by byla investorem a provozovatelem haly.
Spolupráce s městem spočívá v tom, že Ústí n/L nám poskytne
pozemek a právní forma bude taková, že se na tomto pozemku zřídí právo stavby na 25 let.
PADOK bude za toto právo – zjednodušeně řekněme za pronájem pozemku – platit městu 80 tisíc. Je ale podmínkou
vzniku haly i závazek města, že ze svých prostředků bude hradit náklady na čtyřicet procent provozní doby ledové plochy?
Musím upřesnit – pronájem se nezapisuje do katastru nemovitostí, právo stavby ano. Ano, součástí práva stavby je, že za ten
pozemek budeme platit ročně 80 tisíc korun, jako tzv. stavební
plat. A k tomu přistupuje i to, že my garantujeme městu určitou
kapacitu hodin – až 40 procent – pro klienty města – školky,
školy, sportovní kluby, veřejnost. Tedy: město se zavazuje, že
nám poskytne pozemek, my se zavazujeme, že tam postavíme
halu a čtyřicet procent kapacity poskytneme městu.

ŠATNY v novém pražském komplexu ŠKODA Icerink.

NOVINKA
Rada města tento záměr schválila.
Definitivní rozhodnutí je ale na zastupitelstvu. Pokud by řeklo ano, začali byste se stavbou hned? A kdy by
mohla nová hala v Ústí nad Labem
stát?
Začít můžeme hned. Pro nás není problém realizovat více projektů souběžně (a tedy například stavět další halu
i jinde). Pokud nám dá zastupitelstvo
Ústí nad Labem zelenou, tak ještě potřebujeme od města, aby odstranilo
dřevěný objekt, na jehož místě hala
vyroste. Studii haly naši architekti připravují. Městu jsme přislíbili, že mu
studii předložíme, a poté začneme pracovat na projektové dokumentaci. Samotná stavba by neměla trvat déle než
dvanáct měsíců, to máme odzkoušené.
Předvídat, jak a kdy stavební úřad rozhodne a vydá stavební povolení, nechci. Pokud vše půjde dobře, tak bych
si přál, aby hala s ledovou plochou byla
v Ústí nad Labem v provozu do dvou
let.
Jitka Stuchlíková,
foto: archiv firmy PADOK

Vzorem je ŠKODA Icerink.
Seznamte se:
• V Praze 10 – dá se říci ve sportovně založené městské části (nacházejí se zde např.
FK Slavia Praha, FK Bohemians Praha, jejich stadiony i tréninkové plochy, nechybí
tu plavecká hala atd.) soukromý investor, firma PADOK, vybudovala za 12 měsíců
2 kryté ledové plochy pro bruslaře i krasobruslaře, které mají celoroční provoz.
Impulsem k této investici bylo zjištění manažerů investiční společnosti PADOK, že
si nemají kam jít zabruslit (zahrát hokej).
• Ledové plochy, využívající moderní úsporné technologie, jsou doplněny prodejem
zdravé výživy a fitness centrem, zaměřeným na posilování vlastní vahou. Náklady
na celý komplex byly vyčísleny na 170 milionů Kč. K hlavnímu investorovi – firmě
PADOK – se přidali investoři drobní, Raiffeisen Leasing a také hlavní partner Českého svazu ledního hokeje – automobilka Škoda Auto.
• Pozemek byl zakoupen od soukromého majitele – restituenta.
• Vstupné a ceny pronájmů ledové plochy na hodinu jsou vyšší, tzv. „pražské“
(ale srovnatelné s jinými halami v Praze (např. staršími anebo dotovanými).
• Ambasadory nového centra ŠKODA Icerink v Praze Strašnicích (provozní doba 6.30
– 24 hodin celoročně) jsou krasobruslař Tomáš Verner a hokejista Martin Holý
(jistý čas nastupoval i za hokejový tým Ústeckých lvů).
• Městská část vyčlenila ve svém rozpočtu finanční prostředky pro mateřské školy
a základní školy Prahy 10, aby podpořila pohyb dětí. MŠ a ZŠ se samy rozhodují,
zda peníze použijí na plavání, bruslení anebo jinou pohybovou aktivitu svých žáků.

Přijďte fandit McDonald´s Cupu
Městský stadion v Ústí nad Labem bude 29. a 30. května 2018 hostit celostátní finále fotbalového
turnaje pro chlapce a děvčata z prvního stupně základních škol McDonald´s Cup. Do Ústí nad
Labem přijede 15 vítězů krajských kol a svůj tým postaví do bojů o celkové vítězství
v 21. ročníku i domácí pořadatelská ZŠ Rabasova. Pro návštěvníky je připraven bohatý
doprovodný program, kde si budete moci vyzkoušet svoje sportovní dovednosti. Druhý den, 30. května 2018, v hledišti proběhne soutěž škol o nejnápaditější transparent.
Přijďte podpořit malé fotbalisty v cestě za vítězstvím.

FINÁLE McDonald´s Cupu bude hostit Městský stadion.

PROGRAM
29. 5. úterý
14:00
14:30 – 17:30

slavnostní zahájení
utkání v základních skupinách

30. 5. středa
9:30 – 12:00
11:00
11:30 – 12:30
12:40 – 13:30
13:35
14:00
14:45

utkání v základních skupinách
slavnostní nástup semifinalistů
semifinále, zápasy o konečné umístění
exhibiční zápas týmu McDonald´s a týmu osobností
vyhlášení vítěze soutěže škol o nejnápaditější transparent
finále, zápas o 3. místo a utkání o 5. – 8. místo
slavnostní vyhlášení výsledků

POHÁR vítězům předá patron
21. ročníku Jaromír Zmrhal,
hráč SK Slavia a český reprezentant.
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POHLED

Ústecké zanádraží

Když ústecký AteliérAP na počátku milénia
projekt tohoto prostoru zpracovával, používal
pojmenování „přednádražní prostor – nábřeží“.
Namísto nábřeží se ale nakonec ujalo zanádraží.

N

evím, kdo zanádraží vymyslel, ale tento projekt dotovaný z ROP Severozápad byl hodně problémový a dalo
dost práce ho naplnit bez ztráty kytičky. Negativní roli
sehrála povodeň, ale i některé projekční změny, které bylo
nutno zajistit, aby byly obchodní prostory využitelné. Ty se
dlouho nedařilo obsadit provozovateli. Hrozila velká pokuta
(vrácení celé evropské dotace ve výši 150 miliónů Kč), nakonec se primátorce a vedení města podařilo prosadit prodloužení doby udržitelnosti (do 11. června 2019) a pokuta byla
zažehnána. Podmínkou je, aby do konce udržitelnosti byly
trvale provozovány nejméně čtyři obchodní prostory. Zanádraží se skládá ze tří částí – přemostění rušné komunikace,
vedoucí k pontonovému přístavišti; z podzemních garáží
a prodejních prostor na pěší zóně, která vyúsťuje na mostě
Edvarda Beneše.
Dnes jsou na pěší zóně dvě bistra, prodejna kosmetických mýdel, pivotéka, služebna městské policie a cyklopoint.
Dobrou zprávou je, že podzemní parkoviště už také našlo své
klienty. Jednak první tři hodiny parkování jsou zdarma, takže
čekáte-li na příjezd vlaku, můžete parking bezplatně využít
a také ceny denního parkování jsou příznivé.
Bohužel některé projekty v našem městě se z různých důvo-

dů stanou soustem pro notorické kritiky. Je pak hodně těžké
změnit veřejné mínění. Ať je to jakkoliv, určitě současný stav
je o několik stupňů lepší, než byl stav původní.
Zdá se, že Ústečané postupně zanádraží berou za své. S přicházejícím jarem bude určitě ještě lépe.
PaedDr. Petr Brázda, zastupitel města za KSČM
foto: archiv ateliéru AP a archiv Městských služeb

Ceny služeb
PARKOVÁNÍ V GARÁŽÍCH
První tři hodiny 
Každá další započatá hodina
Maximální cena 

zdarma
20 Kč
100 Kč/den

CYKLOCENTRUM
Využití sprchy na 10 minut vč. zapůjčení ručníku
30 Kč
Zapůjčení tlakového čističe 
10 Kč
Úschovna kol 
20 Kč/ks/den
Vratná záloha na zapůjčení zámku
60 Kč

Nábor nových strážníků
Městská policie Ústí nad Labem přijme nové strážníky
pro výkon funkce v souladu
se zákonem č. 553/1991 Sb.,
o obecní policii, v platném
znění.
Zákonné požadavky :
• občan ČR
• dosažení věku 18 let
• bezúhonnost
• spolehlivost
• zdravotní způsobilost
ve smyslu zákona č.
553/1991 Sb.
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Kvalifikační předpoklady:
• středoškolské vzdělání
s maturitou
Ostatní předpoklady:
• schopnost zvládat zátěžové situace
• organizační schopnosti
• fyzické předpoklady
• asertivita
• dobré vyjadřovací schopnosti
• zbrojní průkaz skupiny D
a řidičský průkaz skupiny
B výhodou

Nabízíme:
• možnost seberealizace
a profesního uplatnění
• pracovní smlouva na dobu
neurčitou
• odpovídající platové zařazení – od 7. platové třídy
• osobní ohodnocení, rizikový příplatek
• stravenky a další zaměstnanecké benefity.
V případě, že výše uvedené
podmínky splňujete a máte
zájem o místo strážníka MP

Ústí nad Labem, můžete nás
kontaktovat:
1. e-mailem – operacni.
stredisko@mag-ul.cz
2. písemně – Městská policie
Ústí nad Labem, Velká
Hradební 8, 401 00 Ústí
nad Labem
3. osobně na adrese: Městská
policie Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, III. patro, č.dv.
329, každý pracovní den od
8.00 do 14.00 hodin.

Městská policie Ústí nad Labem

MO ÚSTÍ NAD LABEM – STŘEKOV

Střekovské nábřeží se promění

VIZI STŘEKOVSKÝCH MATEK ZA SVOJI VZALO SOUČASNÉ VEDENÍ STŘEKOVSKÉHO MĚSTSKÉHO OBVODU. PODOBU
PROMĚNĚ VTISKLA KATEŘINA VIDENOVÁ Z MOBILNÍ ARCHITEKTONICKÉ KANCELÁŘE.

N

ávrh prvků, které Střekovské
nábřeží učiní přitažlivějším,
byl konzultován s Povodím
Labe, s.p., a na dvou setkáních předložen k diskusi občanům. Výslednou
vizi s vyčíslením finančních nákladů
starostka střekovského obvodu Ing.
Eva Outlá předložila ke schválení Radě
města Ústí nad Labem. Jak dopadla?
Dobře.
T RO C H A N E DÁV NÉ H I S TOR I E
Po říjnových komunálních volbách
v roce 2014 hned v prosinci tehdejší
radní města Ústí nad Labem projekt
na revitalizaci nábřeží za 12,7 milionu
Kč, který měla začít realizovat firma
Swietelsky stavební s.r.o., pozastavili. (Projekt vznikl ve volebním období
předchozím.)
V Městských novinách, které v prosinci
2014 vyšly, tehdy nové vedení Střekova ústy Ing. M. Štráchala a Ing. arch.
J. Němečka (m.j.) konstatovalo: Střekovské nábřeží revitalizaci potřebuje.
Ale ne v podobě tří docela mohutných
tribun, z jakých se obvykle fandí veslařským závodům... Vedení Střekova se
nejprve chtělo otázat veřejnosti, jakou
podobu nábřeží si představuje, a pak
vypsat architektonickou soutěž. Složení Rady střekovského obvodu se ale časem začalo proměňovat a téma nábřeží
poněkud zapadlo. Nutno dodat, že ještě předtím – v květnu 2015 – tehdejší

UKÁZKA z architektonické studie.

Rada města smlouvu s firmou Swietelesky stavební ukončila. Výsledkem
jednání (hodně se mu věnoval tehdejší
neuvolněný radní pro investice Pavel
Štěpař) byla dohoda, že město firmě
uhradí odstupné ve výši 555 000 Kč.
A ušetří 12 milionů korun.
OŽ I VENÍ ZA SEDM SET TISÍC
Téma revitalizace nábřeží na stoly politiků vrátily Střekovské matky v roce
2017. Původně navrhly ucházet se
o grant Nadace Proměny Karla Komárka, která pomáhá aktivním občanům
měnit město a městům zkrášlovat parky. Když střekovský obvod pozval loni
v listopadu veřejnost na první diskusi,
hlavní host – Kateřina Videnová z Mobilní architektonické kanceláře – ilustrovala možnost přírodě příjemných

a lidmi vítaných změn na některých
svých projektech a poté od přítomných sbírala náměty, čím střekovské
nábřeží oživit. Nápadů zaznělo šestadvacet. Na letošní únorové schůzce byl
veřejnosti představen výsledný návrh
Kateřiny Videnové z MAKu. Minimalistický, financovaný jiným způsobem
a proto rychleji uskutečnitelný. Oživit
nábřeží by měly sportovní hřiště, ohniště, písečná pláž, stráň lučních květin,
posezení pod mostem, posezení pod
skálou... Současná Rada města Ústí n/L
na tento záměr 4. dubna 2018 schválila pro MO Ústí n/L – Střekov dotaci ve
výši 700 tisíc korun.
S oživením nábřeží se může začít. Konečně.
Jitka Stuchlíková
foto: archiv MO Ústí nad Labem – Sřekov

Jak Veselá Brná letos k hymně přišla
I v roce 2018 jsou členové a příznivci
spolku Veselá Brná velice aktivní. Připravili čtvrtý ročník Masopustu. Průvod kráčející na čele s koněm a kapelou „Ústečtí
trubači“ prošel Brnou, na třetí zastávce
a na konci průvodu u hospody „U kapličky“ se tradičně pověsila basa. A potom
již prdelačka, prejt, jitrnice, ovárek, gulášek, svařák a pivečko. Průvod tvořilo přes
500 lidí, Masopust navštívilo 1 200 lidí.
A přátelé pozor! Udělejte si již nyní v kalendáři poznámku. Pátý Masopust Brná:
sobota 9. února 2019.
Letos v únoru spolek uspořádal 961.
Ples veselých Brňáků. Nezdá se vám

číslovka? Loni Brná oslavila 960 let
od první zmínky. Požádali jsme cimrmanology, zda by nemohli zjistit, kolik
plesů se zde konalo od té doby. A jako
Z PRŮVODU masopustního.

„na potvoru“ tito fiktivní historici vypátrali, že ten letošní byl devět set šedesátý prvý. Dříve prý měli i deset plesů
v jednom roce… Ples uváděl Petr Beran,
hrál orchestr Bonus, hostem byl Vladimír Hron. A Vladimír Hron upravil text
ústřední melodie z populárních mayovek a vznikla hymna Brné. Jste zváni na
další akce Veselé Brné. Na těch bude
znít hymna, která začíná: „Tam v Brné,
pod roklí, kde bájný poklad dlí, snil
o něm Karel May, když v Brné hledal
ráj“. My „Brňáci“ jsme ho tam již našli.
text a foto: Zdeněk Kymlička
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AKTUÁLNĚ

Debata o opatření
obecné povahy

DNE 21. BŘEZNA PROBĚHLA SOUSEDSKÁ DEBATA V DRUŽSTEVNÍ ULICI NA TÉMA BEZPEČNOST A OPATŘENÍ OBECNÉ
POVAHY. RÁDA JSEM POZVÁNÍ PŘIJALA A MYSLÍM, ŽE BYLO PŘÍNOSNÉ Z OBOU STRAN.

N

a základě debaty a především otázek, které směřovaly k opatření obecné povahy (OOP), jsme se rozhodli
znovu vysvětlit pojmy a fakta, která se OOP týkají.

1. Námitky, které byly proti OOP podány, byly všechny do
jedné zamítnuty. Od 15. 3. 2018 OOP platí. To znamená,
že nově příchozí do lokality označené OOP nemá nárok na
doplatek na bydlení (nikoli na příspěvek na bydlení). Nelze
na tomto základě odebrat doplatek na bydlení těm, kteří ho
pobírali v této lokalitě ještě před vyhlášením OOP.
2. Sníží se cena realit? 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.
3. OOP = 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.
4. OOP je definitivní? Není to pravda. Na žádost obce může
úřad OOP zrušit, nebo naopak rozšířit. Na sledování dopadů
byla určená pracovní skupina, která bude pravidelně OOP
vyhodnocovat. Například ve Varnsdorfu již spekulanti začali svoje byty ve velkém prodávat, protože, jak sami přiznali,
tento byznys již pro ně není zajímavý a výnosný.
5. Vyhlášením OOP například v Družstevní ulici město již tuto
lokalitu odepsalo? Naopak! 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.
Tyto a jiné otázky padaly na výše zmíněné debatě. A my vítáme možnost se takových debat zúčastnit a kroky města
vysvětlovat. Je nám jasné, že článek v novinách nemůže vše
osvětlit a jsme ochotni na Vaše případné dotazy přijít osobně
odpovídat.
ÚSTAVNÍ STÍŽNOST
Skupina senátorů podala stížnost na zrušení části novely zákona č.111/2006 Sb., o hmotné nouzi, týkající se právě opatření obecné povahy. Na naše a další města, která již OOP zavedla, se obrátil primátor statutárního města Kladna Mgr. Milan
Volf s výzvou ke společnému koordinovanému postupu a vzájemnému sdílení zkušeností. Toto město přijalo a připojilo se
ke Kladnu a dalším městům ve snaze přihlásit se jako vedlejší
účastník k projednávání již zmíněné ústavní stížnosti skupiny
senátorů. Zákon, který konečně umožnil obcím omezit příliv
nepřizpůsobivých, chceme společnými silami bránit.
Mgr. Lenka Jaremová (UFO)

MHD na mostě Dr. E. Beneše řídí semafory
Od neděle 1. dubna všechny trolejbusy i autobusy ústecké
MHD jezdí pouze středovým pruhem mostu Dr. Edvarda Beneše a řídí se světelným signalizačním zařízením. Pro řidiče
osobních aut se doprava na mostě nijak nezmění. Vozy nad 3,5
tuny musí zvolit objízdnou trasu po Mariánském mostě. Jde
o další krok regulace dopravy před rozsáhlou rekonstrukcí
mostu Dr. Edvarda Beneše, ke které Ústecký kraj ve spolupráci s městem Ústí nad Labem přistoupil. Realizace kompletních oprav se předpokládá zhruba za dva až tři roky, na projektové dokumentaci se už pracuje. Celková uzavírka mostu
čeká řidiče v krajském městě až právě při kompletní rozsáhlé
rekonstrukci. K té by mělo dojít nejdříve v roce 2020.
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Z tiskové zprávy Ústeckého kraje,
foto: jis

MO ÚSTÍ NAD LABEM – MĚSTO

Znovuobnovený Ústecký schod
se letos poběží už po čtvrté

V PRUDCE STOUPAJÍCÍ ULICI NA SCHODECH SE PRVNÍ ROČNÍK ZÁVODU BĚŽEL V SOBOTU 18. KVĚTNA 1974 S NÁZVEM
„VELKÁ CENA ÚSTECKÝCH SCHODŮ“. POSLEDNÍ ZÁVOD PROBĚHL PODLE JEDNOHO Z PAMĚTNÍKŮ ASI V ROCE 1994.

Letos již po čtvrté srdečně zve všechny zájemce o zdravý pohyb na znovuobnovený Ústecký schod městský obvod Ústí
nad Labem – město, který závod připravil. Běh proběhne

v sobotu 12. května od 9 hodin a je připraven pro všechny věkové kategorie. Vedle běhu na klasické trati 100 + 1
schod pro dospělé se startem u Národního domu a s cílem
u vchodu do Českého rozhlasu Sever, bude připraven i závod pro děti. Ty odstartují o 71 schodů výše. Součástí akce
bude i atraktivní běh se psem, kterého si případně mohou
zájemci zapůjčit na startu. Oproti předchozím ročníkům se
již neuskuteční jízda na kole. Startovné je zdarma a v každé
z kategorií budou oceněni závodníci na prvních třech místech. Partnerem akce bude Všeobecná zdravotní pojišťovna.
Nezapomeňte se zastavit u jejího stánku, kde Vám orientačně změří tlak a odpoví na Vaše dotazy. Informace a on-line
registrace na www.usteckyschod.cz.

Svatý Jan se přestěhuje
PŘED KOSTELEM SV. JOSEFA V NOVÝCH PŘEDLICÍCH STOJÍ SOCHA SV. JANA NEPOMUCKÉHO, KTEROU NECHALA
DLE SPISU „PŘEDLICE KDYSI A NYNÍ“ OD FARÁŘE OT TO KAMSHOFFA V ROCE 1722 POSTAVIT HRABĚNKA Z MITROVIC.
Původně ale socha stála u mostu přes
Ždírnický potok mezi čtyřmi mohutnými lípami na návsi Starých Předlic. Když byla v roce 1851 postavena
okresní silnice Ústí – Chabařovice
a současně se upravovala náves, byla
socha sv. Jana přemístěna na místo
u domu č. 37. Poté se opět postavila
k mostu přes potok, aby se nakonec
ocitla v nedávné době, neznámo proč,
u kostela v Nových Předlicích. Socha,
která je kulturní památkou v majetku
města, pokud vše dobře dopadne, bude

ještě v letošním roce na žádost obyvatel Předlic přemístěna do parčíku ve
Starých Předlicích, který je nejblíže jejímu původnímu místu.
Socha je nejenom cenná svojí uměleckou hodnotou a pohnutou historií, ale
měla by co říci i naší uspěchané době,
pokud by se zachovaly všechny výroky
z bible na podstavci sochy. Na pravé
straně stálo: „Pravdu milující jazyk je
pouto života; nevázaná rozvrací ducha“; na zadní: „Slova z úst mudrce
jsou líbezná, rty nerozumného je ale

ničí“; a na levé straně: „Mírná odpověď tlumí zlost, tvrdá řeč rozdmychává
zlobu.“

Odklon šikmého kostela bude znázorňovat šipka
GOTICKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE V CENTRU ÚSTÍ NAD LABEM SE MŮŽE CHLUBIT NEJŠIKMĚJŠÍ
VĚŽÍ VE STŘEDNÍ EVROPĚ.
Na šedesát pět metrů své výšky se vychyluje od svislé osy o plných 200,9 centimetrů. Naklonění věže způsobilo spojenecké
bombardování v dubnu 1945, kdy tři letecké pumy vybuchly
v těsné blízkosti kostela a stavbu tím staticky narušily. Náročným
stavebním řešením se podařilo věž stabilizovat a Ústí tak získalo
raritu, která bude neustále připomínat ničivou sílu druhé světové
války.
V rámci strategického rozvoje města Ústí nad Labem na období 2015–2020 byl podán projektový záměr akčního plánu
pod názvem Odklon věže kostela Nanebevzetí Panny Marie.
21. června 2017 Zastupitelstvo města po projednání vzalo projektový záměr na vědomí a uložilo Radě města zajistit jeho realizaci v letošním roce.

Nejdříve bylo nutné jednat o povolení s Římskokatolickou farností
arciděkanství Ústí nad Labem, která nevznesla proti realizaci žádné
námitky. Poté se jednalo na Komisi urbánního rozvoje, na kterou
bylo pozváno i několik známých ústeckých architektů, kteří vyjádřili názor, že tento v uvozovkách drobný záměr má značný kulturní
potenciál. Navrhli několik dalších možností řešení tohoto velmi
zajímavého námětu, např. formou veřejné soutěže, s tím, že by tak
mohl vzniknout významný artefakt s výrazným dopadem na image
města. Z důvodu časové tísně nebyl tento návrh akceptován.
Samotná realizace proběhne tak, že do dlažby před vchodem
do kostela bude zabudována 200,9 cm dlouhá kovová šipka ve
směru nachýlení věže, ve které bude vyražen nápis „Odklon věže
200,9 cm“.

stránku připravil Karel Punčochář, zastupitel Městského obvodu Ústí nad Labem – město za PRO!Ústí, foto: autor
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MO SEVERNÍ TERASA

Jarní bazárek dětského
oblečení a hraček
Radnice MO Severní Terasa ho uspořádá 6. května 2018. V Centrálním parku na
louce vedle gymnázia si můžete mezi sebou vyměňovat nebo prodávat jarní a letní
oblečení, ze kterého již vaše ratolesti vyrostly. Stačí si vzít s sebou deku a dobrou
náladu. Aktuální informace budou k dispozici na www.severni-terasa.cz

Úřad MO Severní Terasa srdečně zve
v pondělí 30. dubna 2018 od 14 hodin
do Centrálního parku na Pálení čarodějnic. Na této tradiční akci pro celou rodinu
nebude chybět spuštění fontán, obří vatra, opékání „buřtíků“, soutěže a diskotéka
pro děti, stánky s občerstvením, živá hudba, houpačky a kolotoče, ohňostroj.

text a foto: Pavla Kopáčová
V Centrálním parku u Laguny se 16. května 2018 od 14 hodin již po třetí představí děti
z mateřských škol a dětských skupin městského obvodu Severní Terasa. Akce Děti nás
baví, která se koná pod záštitou starostky Renaty Zrníkové, se zúčastní MŠ Větrná, MŠ
Stříbrníky, MŠ Dobětice, DS Ovečka a DS Želvička. Všichni jste srdečně zváni, přijďte se
podívat a podpořit naše nejmenší ratolesti. 
text a foto: Pavla Kopáčová

ZŠ Stříbrnická je přírodním
vědám otevřená
V Základní škole Stříbrnická vzniká
Centrum kolegiální podpory pro
přírodovědné předměty. Děje se tak
v rámci projektu „Rozvoj kreativity ve
výuce přírodovědných předmětů“. Cílem
je zatraktivnění přírodních věd – zejména fyziky, chemie a biologie – pro žáky
základních škol, a to i zapojením žáků
do výuky formou experimentů. Chceme
rozvíjet dovednosti a kreativitu jednotlivých vyučujících prostřednictvím setkání a workshopů, na kterých si budou předávat vzájemné zkušenosti. Klíčovým
nástrojem pro rozvoj tvořivosti bude
experiment. Učitelům přírodovědných
předmětů umožníme vyzkoušet si práci
s moderními pomůckami. 
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Mgr. Michal Ševcovic

6. ročník soutěže „AutoCAD a Inventor 2018“ hostila ústecká SPŠ Resslova. Účastnila se družstva studentů
a pedagogických doprovodů ze všech
průmyslových škol kraje, které mají
ve svém portfoliu strojírenské obory
vzdělávání. Soutěž probíhá ve dvou
kategoriích: 2D kreslení v programu
AutoCAD a 3D modelování v programu Inventor. Jde o vypracování
technické dokumentace na počítači
v časovém limitu 60 minut. V obou
disciplínách se ústecká Střední průmyslová škola Resslova 5 umístila
na prvním místě. Na druhém místě
skončili studenti ze SPŠ a VOŠ Chomutov, třetí pak SPŠ a SOŠ Varnsdorf.


Ing. Blanka Urbánková

MO SEVERNÍ NOVINKA
TERASA

Chodník, lavičky, magnolie
– proměna parku Mírová začíná
ZASTUPITELÉ SEVERNÍ TERASY SCHVÁLILI NA REVITALIZACI DVĚ STĚ TISÍC KORUN Z LETOŠNÍHO ROZPOČTU.
Málokdo ví, že v minulosti byl v blízkosti Centrálního parku menší parčík, rozkládající se od trolejbusové zastávky
Mírová až k ulici Šípková. Po čtyřiceti letech od jeho vý-

stavby a po loňské devastující vichřici, při které došlo ke
zlomení letité staré vrby a k poničení další zeleně, rozhodlo vedení radnice o revitalizaci tohoto poklidného místa a jeho propojení s Centrálním parkem. Tato část bude
sloužit především jako klidová a odpočinková zóna, v budoucnu by zde mělo vzniknout naučné arboretum. V letošním roce dojde k rekonstrukci páteřního chodníku, který
vede napříč parkem a k výsadbě vzácných stromů a dřevin,
například magnolie. Dále budou vyměněny lavičky a vybudován vstup u zastávky Mírová. Zastupitelé Severní Terasy
schválili na tyto účely dvě stě tisíc korun z letošního rozpočtu. Aby mohl být parčík Mírová postupně revitalizován
celý, bude potřeba získat dotaci. Na Odboru strategického
rozvoje Magistrátu města Ústí nad Labem je náš požadavek
a projektová fische od roku 2015.
Mgr. Renata Zrníková (Vaše Ústí),
starostka Severní Terasy

Čtyřiačtyřicet nových košů má
piktogram psa a schránku na sáčky
ROZTÁTÝ SNÍH ODHALIL JAKO KAŽDÝ ROK HŘÍCHY PEJSKAŘŮ,
KTEŘÍ V ZIMĚ NEUKLÍZELI HROMÁDKY PO SVÝCH MAZLÍČCÍCH.
Nezodpovědné majitele psů nepřesvědčí
zákazové cedule ani hrozící pokuta, je to
prostě o lidech a v lidech. Terén i exkrementy jsou rozmáčené a naši veřejně prospěšní pracovníci nemohou s čtyřkolkou
určenou pro sběr výkalů začít s čištěním
dříve, než vše proschne. Ke čtyřkolce radni-

ce pořídila nové dva ruční vysavače. Jeden
z nich bude doplňovat čtyřkolku na Doběticích, kde je situace dlouhodobě nejhorší,
druhý bude uklízet především Centrální
park a jeho okolí. Výhodou je, že obsluha
těchto vysavačů je jednoduchá a neponičí
měkčí terén. S plošným čištěním obvodu

Pouze dvakrát ročně může Úřad MO Severní Terasa čistit Lagunu v Centrálním parku. Letošní první čištění proběhlo na konci
března a trvalo necelý týden. Po vypuštění vody, kompletní očistě
a kontrole dna následovaly drobné opravy a opětovné napouštění. Na čištění Laguny je udělena Krajským úřadem Ústeckého
kraje výjimka ze zákazů zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny. Druhé čištění je naplánováno na přelom srpna a září.

text a foto: Pavla Kopáčová

začne radnice hned, jakmile to klimatické
podmínky dovolí.
Na recepci Úřadu MO Severní Terasy jsou
pro pejskaře zdarma k dispozici sáčky na
psí exkrementy. V průběhu března bylo
v Centrálním parku a na dalších místech
našeho městského obvodu rozmístěno
44 odpadkových košů, označených piktogramem s pejskem a vybavených schránkou na sáčky. Děkujeme všem, kteří si
svoje povinnosti plní a o úklid po svém
mazlíčkovi se starají.
 Pavla Kopáčová, Úřad MO Severní Terasa

Nové workoutové hřiště na Stříbrníkách v Šumavské ulici je dokončeno. Pod kovovými konstrukcemi byl v březnu položen tartanový povrch, který zajišťuje bezpečný dopad a nyní může hřiště
využívat široká veřejnost nejen z našeho městského obvodu.

text a foto: Mgr. Renata Zrníková
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NAŠI SENIOŘI

Ústí, domov můj

RADA SENIORŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VYHLAŠUJE DRUHÝ ROČNÍK VÝTVARNÉ SOUTĚŽE
ÚSTECKÝ SEN - ART 2018.

V loňském roce se sešla opravdu nádherná díla, která po
skončení soutěže byla ke spatření na výstavě v Informačním
středisku města v paláci Zdar. Výstava trvala celý prosinec
a rozhodně stála za zhlédnutí. Těšíme se, že i letos se nám
sejdou krásná díla. Letos se Rada seniorů rozhodla ke kategoriím vyhlásit i téma soutěže: „Ústí, domov můj“.
Znamená to, že Vaše díla by měla být tematicky zaměřena na
naše město a jeho okolí.
P R AVI D LA S OU TĚŽ E
Soutěž je určena pro seniory ve věku nad 60 let s trvalým
pobytem v Ústí nad Labem, včetně uživatelů služby domovů
pro seniory, jejichž zřizovatelem je město Ústí nad Labem.
Senioři mohou soutěžní práce doručit tajemnici Rady seniorů Ústí nad Labem do budovy magistrátu města na Lidickém
náměstí Mgr. Lence Jaremové od 1. května 2018.
S O UTĚŽ N Í KATEGORI E
1. ruční práce 2. kresba, malba, grafika 3. fotografie. Každý ze
soutěžících může předat maximálně jednu práci v každé kategorii. Přihlášením do soutěže autor výtvoru souhlasí s jeho
prezentací na výstavě a na webu statutárního města Ústí nad
Labem, a to bez nároku na honorář. Vyhodnocení soutěže

Připojujeme se
ke gratulantům

Krásných 102 let oslavila v těchto dnech
paní Berta Haskeyová, žijící v Domově pro
seniory Dobětice. I ve svém úctyhodném
věku je paní Berta téměř soběstačná, na
cizí pomoc odkázaná zcela minimálně.
Čiší z ní energie, vtip a velká životní moudrost. Přestože přestala před časem sledovat televizi a vyměnila ji za rádio, má
neskutečný přehled o dění kolem sebe.
Za svůj požehnaný věk a bystrou mysl prý
vděčí tvrdé celoživotní práci a pozitivnímu myšlení. Připojujeme se ke gratulantům a přejeme mnoho zdraví.
 Úřad MO Ústí nad Labem – Severní Terasa

14

provede odborná porota, která z každé kategorie vybere tři
nejlepší práce. Všechny práce musí mít popisek se jménem
a příjmením, věkem a kontaktem (adresa a telefon) na autora. Vyhlášení proběhne v rámci oslav Dne seniorů v říjnu v Domě kultury. První tři vítězná díla z každé kategorie
budou zveřejněna na www.usti-nad-labem.cz. Po ukončení
výstavy budou díla vrácena autorům. Prosíme účastníky loňského ročníku, kteří si ještě nevyzvedli svá díla, ať tak učiní.
Děkujeme a těšíme se na Vaše díla.
Mgr. Lenka Jaremová,
tajemnice Rady seniorů města Ústí nad Labem,
foto: archiv

Setkání jsme si užili
V březnu jsme se s obyvateli Domova
pro seniory Bukov zúčastnili setkání seniorů u příležitosti Mezinárodního dne
žen, které organizovala Rada seniorů
statutárního města Ústí nad Labem v
Domě kultury. Velký potlesk našich seniorů sklidily děti z Domu dětí a mládeže,
které zpívaly písničky z muzikálů. Se sólisty ze Severočeského divadla si senioři
zanotovali známé lidové písně. Většinu
přítomných pak roztančila kapela Brass
Bombers. Obyvatelé z Domova pro seniory Bukov nebyli výjimkou, přidal se
i klient na vozíku. Přítomné dámy také

Čtyři hvězdy

S radostí si dovolujeme oznámit, že
náš domov obhájil svou kvalitu v hodnocení Značky kvality, kterou uděluje
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. Odvahu k hodnocení za domovy pro seniory zřizovatele města Ústí
nad Labem měl náš domov a domov
na Severní Terase. Povedlo se nám za

potěšila kytička a drobný dárek. Naši
senioři i seniorky si toto setkání velmi
užili a těší se na další shledání.
Mgr. Dana Muziková,
Domov pro seniory Bukov,
foto: archiv
přispění všech zaměstnanců opět posunout laťku o něco výše. Získali jsme
o 16 bodů více než při první certifikaci
kvality, což v hvězdném značení znamená čtyři hvězdy z pěti možných ve
všech hodnocených oblastech.
Ing. Jaroslav Marek,
ředitel Domova pro seniory
Krásné Březno

SEZNAMTE SE

Koncerty v kostelíku okouzlují.
Díky lidem

JIŘÍ STIVÍN PO SVÉM VYSTOUPENÍ NA HUDEBNÍCH CÍRKVICÍCH ŘEKL, ŽE BY V KOSTELÍKU NANEBEVZETÍ PANNY
MARIE RÁD NATOČIL DESKU.

Š

těpán Rak přijel na koncert se
svojí kamennou kytarou (a tu si
nebere jen tak někam) a odjížděl
jako fanoušek – v kostelíku vystoupil
už třikrát, také se synem Matějem.
Zpívala zde Eva Pilarová, chystá se
sem Irena Budweiserová. Jak se takové
hvězdy v malém kostelíku ocitnou?
I N V E S T IC E ? N A D Š EN Í A Č AS !
Dámy a pánové z Církvické kulturní společnosti se chovají jako zkušení impresáriové – na koncerty umělců, které si vyhlédnou, jezdí a pozvání tlumočí osobně.
Uspějí, ač hospodaří s úsporným rozpočtem. Přidávají totiž nadšení – kostelík
před koncerty i mšemi zdobí květinovými dekoracemi, starají se o úklid kostela
a zahrádky. Občerstvení pro účinkující
i publikum připravují doma. Do Hudebních Církvic investují kupu času i umu.
Manželé Hickischovi například na vlastní náklady nechali zhotovit nové vitrážové okno za oltářem. Bydleli naproti
kostelíku, a tak se starali o vše, co bylo
třeba. Teď se stěhují za dětmi. „Správcovskou roli“ přebírají Helena Beranová
a Anna Musilová, péči o kostelík a zahradu Jiří Filip a Karel Vlášek. Ti, kdož
koncerty v kostelíku rozdávají radost,
jsou z různých konců Ústí nad Labem –
například předsedkyně spolku Církvická
kulturní společnost Blanka Pilařová je
ze Sebuzína, grafička Hana Žalmanová,
autorka plakátů a správkyně webu pro
změnu ze Skřivánku.

JIŘÍ STIVÍN s organizátorkami koncertů.

JAK TO ZAČALO
Ne, na všechna jména členů a pomocníků sympatického spolku se nedostane. Jedno však padnout musí - Elizabeth Brinsden. Narodila se v Austrálii.
Tam absolvovala práva, studium hudby v USA na univerzitě v Bostonu a ve
Vídni. Odtud už to byl skok do Česka.
Nejprve na mezinárodní varhanní festival do Olomouce, nakonec na Univerzitu J. E. Purkyně. Z Ústí nad Labem
jezdila profesorka E. Brinsden na pravidelné bohoslužby až do Církvic. Atmosféra místního kostelíku ji okouzlila. A tak v něm v roce 2006 uspořádala
první dvoudenní „Církvický hudební
festival“. Pro koncerty v Církvicích po-

stupně nadchla další – také svoji přítelkyni Američanku Robertu Reeder,
profesorku angličtiny na konzervatoři
v Benátkách. Studentky konzervatoře
(díky sponzoringu své angličtinářky)
při vystoupení v Církvicích představily i historický italský hudební nástroj.
Elizabeth Brinsden hraje při mších
v Církvicích dodnes. V kostelíku bohužel dosluhují varhany. V červnu se na
ně podívá znalec a vyřkne, na kolik přijde oprava. Sehnat peníze nebude lehké. Spolek se bude snažit při získávání
financí pomoci. Třeba nebude sám.
Jitka Stuchlíková,
foto: archiv Církvické
kulturní společnosti

Přijměte pozvání
na nejbližší koncerty
Hudebních Církvic 2018

RÁDI ROZDÁVAJÍ RADOST, proto se
sdružili v Církvické kulturní společnosti.

• 28. dubna, 16.15 hodin,
vystoupí pianista Luděk Havel
a jeho hosté
• 19. května, 16. 15 hodin,
pěvecký recitál Jarmily Baxové
a sólo trumpetisty Miroslava Kejmara
• 25. května, 18 hodin,
Noc kostelů, Irena Budweiserová
a virtuózní kytarista Miroslav Linka
• 16. června, 16.15 hodin,
klavírní recitál Ondřeje Gregora
Brzobohatého
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NOVINKA
ZVE MUZEUM

Na výstavě dostane návštěvník
příležitost navštívit Severní
Terasu „dokončenou“
JE DOMOVEM ZHRUBA PĚTINY ÚSTEČANŮ – SÍDLIŠTĚ SEVERNÍ TERASA. AČ NEBÝVÁ OBVYKLÉ NAZÝVAT PANELOVÁ SÍDLIŠTĚ Z DOB SOCIALISMU DOBROU ADRESOU, TADY TO PLATÍ.

M

ístní se ke své čtvrti neváhají hrdě hlásit a dávat
najevo spokojenost s pro-

středím, v němž žijí. Čím je tohle
sídliště jiné? A proč se jeho kouzlo
nepodařilo zopakovat v jiných částech města? K tomu nabízí klíč nová
výstava v Muzeu města Ústí nad
Labem, která mapuje tvorbu architektonického ateliéru Stavoprojektu „Ateliér 40“ (V. Krejčí, J. Fojt, M.
Böhm, J. Gabriel, J. Burda, J. Zbuzek,
J. Kvaš a další), který v letech 1963
– 1990 navrhl několik ústeckých
sídlišť a řadu dalších veřejných objektů.
„Ateliér 40“ začínal na projektování nového Mostu. Zejména centrum
přesunutého města je z velké části
jeho dílem. Pak se ale tým vedený
ústeckým architektem Václavem
Krejčím přihlásil do soutěže na obrovské sídliště Severní Terasa v Ústí
nad Labem a tu vyhrál. Když architekti obhlíželi prostor budoucího
sídliště, právě tu dozrávaly lány

obilí. Příležitost formovat prostředí lemované malebnou krajinou
Českého Středohoří a Krušných hor
přijali jako mimořádnou výzvu. Do
projektu prosadili řadu novátorských prvků, které anonymizovaný život mezi paneláky podstatně
zlidštily. Sídliště se nepodařilo do
převratu v roce1989 zcela dokončit,
hlavně jeho obchodní a oddychové
centrum. Některé objekty zůstaly
rozestavěné, zejména tzv. sektorové centrum, jiné pouze na papíře
jako druhý park, sportovní areál,
koupaliště, gymnázium, expozitura
ministerstva životního prostředí aj.
Na výstavě ale dostane návštěvník
příležitost navštívit Severní Terasu
„dokončenou“.
Mgr. Martin Krsek (PRO!Ústí),
vedoucí oddělení historie
Muzea města Ústí nad Labem

Svět a jelen od Schichta

25. Ú S T E C K É KO LO K V I U M S E B U D E V M U Z E U M Ě S TA Ú S T Í N A D LA B E M KO N AT 17. – 18. 5. 2018.
Kdysi mělo jméno Schicht stejný věhlas jako Škoda nebo Baťa. Tento ústecký průmyslnický rod vybudoval impérium, jehož stále živým pokračovatelem je světový drogisticko-potravinářský koncern UNILEVER. V roce 2018 uplyne od založení firmy Schicht již
170 let.
Firma Schicht produkovala dodnes proslulé značky jako mýdlo s jelenem, kosmetiku Elida, tuky Ceres a Vittelo, olej Vegetol, zubní pastu Thymolin atd. Dominovala se svými výrobky obrovskému trhu rakousko–uherské monarchie, expandovala i do Německa nebo
Nizozemí, vlastnila plantáže kokosových ořechů v Africe. Mezi prvními využila filmové
reklamy. Firma Schicht stavěla mosty a postavila prototyp automobilu vlastní značky.
Ovládala velké labské rejdařství včetně flotily osobních parníků. Závodní jídelna byla samozřejmostí už v roce 1894. V roce 1931 otevřela vlastní kryté lázně s 25metrovým bazénem. V roce 1929 Schichtové spoluvytvořili nadnárodní koncern Unilever, jehož prvním
prezidentem se stal právě Ústečan Georg Schicht, který trvale přesídlil do Velké Británie.
Po roce 1945 byly Schichtovy závody zestátněny a následně změnily název na Severočeské tukové závody – Setuza, původní výrobní program ale z velké části pokračoval.
Dějinám firmy Schicht/Setuza se bude poprvé podrobněji věnovat mezinárodní historické kolokvium, které v květnu spolupořádá Muzeum města Ústí nad Labem, Ústav slovansko–germánských studií FF UJEP, Collegium Bohemicum a další partneři.
Mgr. Václav Houfek (ČSSD),
ředitel Muzea města Ústí nad Labem,
foto: archiv
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KALENDÁŘ z roku 1930.

ZVE ZOO

Zoovláček sveze seniory zdarma,
tučňáci se učí brát si ryby z ruky,
tuleni jsou večer sametoví
TO JSOU JEN NĚKTERÉ ZÁŽITKY, KTERÉ NABÍZÍ LETOŠNÍ LETNÍ SEZÓNA. ZAČALA V DUBNU. CO JEŠTĚ PŘICHYSTALA?
TUČŇÁCI zatím dávají
přednost rybkám z tácu.

Děti mohou nabídnout hrstku krmení zvířatům ve Venkovském dvorku, výhradně ale dávku ze zde umístěných automatů. I tady totiž platí „všeho s mírou“. V exponovaných dnech,
kdy je hezké počasí a zoo navštěvuje mnoho lidí, bývají ovečky přežrané.
SAMETOVÍ TULENI

Z

oologická zahrada má déle otevřeno, navštívit ji můžete
od 9 do 18 hodin a při odchodu turnikety v zoo zůstat
ještě o hodinu déle. Vstupné nyní činí 120 Kč pro dospělou osobu, 60 Kč pro děti a 310 Kč pro rodinu. V provozu jsou
již oba vstupy do zoo, spodní i horní. Na cesty se opět vydává
oblíbený zoovláček – zatím o víkendech a svátcích, školní výlety si ho ale mohou objednat i ve všední den.
POZVÁNÍ PRO PAMĚTNÍKY
Novinkou je speciální nabídka pro seniory – vláček bude zájemce z jejich řad každé druhé pondělí v měsíci od 10 do 16 hodin
vozit zdarma. Pro dříve narozené je navíc v tento den od 14 hodin připraveno setkání v zoo škole. Senioři zde zhlédnou krátký
film o osobnosti Heinricha Lumpeho a pracovníci zoo jim zodpoví zvídavé otázky. A rádi si vyslechnou, co senioři zažili, když
ústeckou zoologickou navštěvovali ve svém dětství a mládí.
Vzpomínky pamětníků jsou pro ústeckou zoo cenné, a proto se
zahrada těší, že senioři zvýhodněné nabídky k návštěvě využijí.
Občerstvení návštěvníkům nabízejí dvě restaurace – horní Koliba a spodní Savana anebo kiosky – Savanka s celoročním provozem, Pueblo u pavilonu exotária a cukrárna U geparda.
RYBKY Z RUKY
Vyhledávaná opět budou komentovaná krmení zvířat. V dubnu, když ještě není stabilní počasí, nabízí zoo komentovaná
krmení o víkendech, postupně se ale nabídka rozšiřuje i na
všední dny. Na programu bude krmení tuleňů, orangutanů (od
června o víkendech i lemurů), a to za dohledu ošetřovatelů
zvířat. V expozici tučňáků brýlových lze zatím pozorovat, jak
si krasavci ve fráčích berou potravu z táců s rybkami. Cílem je
naučit plaché a konzervativní tučňáky, aby konzumovali rybky přímo z rukou chovatelů. Jeden tučňák už to umí, devět
zbývajících se to učí. Berou-li si totiž tučňáci ryby z ruky, chovatelé mají přesný přehled, kolik toho který tučňák sní (a zda
neubývá na váze).

Zájemci opět mají šanci vyzkoušet si práci chovatele a strávit
celý den například v exotáriu v blízkosti drápkatých opiček
a dalších zvířátek, popřípadě hodit rybu tuleňům či červíky
nakrmit čiperné surikaty.
O prázdninách již třetím rokem, vždy jednou za čtrnáct dní
v pátek, zoo pozve na večerní procházky. Od konce června nabídne stmívající se zoologická zahrada poněkud jiný pohled
na zvířata – některá jsou s večerem aktivnější, jiná klidnější.
Tuleni třeba vylézají na břeh, a jak osychají, jejich kůže začíná
připomínat samet.
Co ještě na vás v ústecké Zoo čeká? Naučná stezka Heinricha
Lumpeho, osazená novými panely. Na 1. květen je připraven
Ptačí den s nabídkou pozorování ptactva v časných ranních
hodinách a pokračováním dalšího programu po celý den. A na
Den Země, tedy 22. dubna, bude slavnostně otevřena naučná
stezka ekologická, připravená ve spolupráci s firmou Eko-kom.
ve spolupráci s Ing. Věrou Vrabcovou,
tiskovou mluvčí ústecké Zoo připravila Jitka Stuchlíková
foto: archiv Zoo

Nevídaný chovatelský úspěch
Barma, samice medvěda
malajského, přivedla v polovině února na svět své
druhé mládě. Prvním mládětem byla samička Babu,
která se narodila v červnu
roku 2011. Proč jde o chovatelský veleúspěch? „Situace v chovu tohoto druhu je
v evropských zoologických
zahradách kritická. Momentálně je chováno 39 jedinců
ve 20 institucích, ale většinou se jedná o zvířata přestárlá. Z toho důvodu se za
posledních sedm let v Evropě žádné mládě nenarodilo,“
vysvětluje tisková mluvčí
zoo Věra Vrabcová. K představení medvídka malaj-

ského návštěvníkům dojde
v okamžiku, kdy bude mládě samostatnější a samice
se o něj nebude tolik bát.
Nejprve bude v návštěvnic-

ké hale zábrana vyměněna
za nízký plůtek, a až se bude
mládě bezpečně pohybovat, bude moci chodit i do
venkovního výběhu.
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50bar se jednou měsíčně
mění na 50kino
O B L Í B E N Ý 50B A R, KT E RÝ S E N AC H ÁZ Í V A R E Á L U P E DAG O G I C K É F A K U LTY U J E P, S E S TA L J E D N O U M Ě S Í Č N Ě
D Ě J I Š T Ě M P RO M Í TÁ N Í ZA J Í M AV ÝC H S N Í M K Ů A D I S K U Z Í S H O S TY. N A J E D N O M M Í S T Ě TA K D I VÁC I N A L E Z N O U
C H U T N É O B Č E R S T V E N Í, V Ý B O R N É N Á PO J E A K VA L I T N Í D O K U M E N TY.

TO JE 50bar. V kampusu ho neminete.

O

d února 2018 na Pedagogické
fakultě UJEP vznikl filmový
klub, který se jmenuje příhodně 50kino. Kromě toho, že má v plánu
promítání zajímavých snímků, slibuje
i hodnotné diskuze s hosty.
Premiérové promítání má 50kino již
za sebou, uskutečnilo se začátkem
února 2018, a to snímkem z roku 2017
Hranice práce z cyklu Český žurnál,
který sledoval novinářku Sašu Uhlovou, když se nechávala zaměstnávat
v nízkopříjmových zaměstnáních. Vyzkoušela si práci v prádelně, v drůbežárně nebo za pokladnou.
Březnové promítání se věnovalo
snímku Zlatý úsvit – jak to vidím já

(2016), který sleduje vzestup řeckého
neonacistického hnutí a jeho metody.
Režisérka Angélique Kourounis ho
prezentuje jako paralelu s nástupem
nacismu v Německu.
V dubnu následoval film Slyšet očima
(2016), který sledoval proces uznání
znakového jazyka oficiální řečí v Rakousku a seznámil s neslyšícími lidmi
a jejich osudy.
Květnové promítání (7. května od
18:00) přinese snímek Plastová Čína
(2016). Příběh desetileté dívky, která ztratila své kamarády, protože její
rodiče se museli přestěhovat za prací
v továrně na zpracování plastů. Vyhozené nafukovací balónky a rozbité

panenky jsou smutným vzkazem z vyspělého světa. Zhmotňují lesk a příležitosti, které dívka a její kamarádi
nikdy nepoznají.
Červen (5. června od 18:00) bude ve
znamení snímku Pište za svobodu
(2010). Jedná se o unikátní dokument
o cestě tří mladých lidí, kteří se snažili upozornit na porušování lidských
práv malováním graffiti. Po promítání
bude následovat diskuze s Dmitrijem
Proškinem, režisérem a hlavním aktérem snímku.
Promítání jsou určena nejen studentům UJEP, ale také široké veřejnosti. O vstupné není třeba se starat, je
zdarma.
Mgr. Jana Kasaničová,
tisková mluvčí UJEP,
foto: archiv UJEP

JEDNOU ZA MĚSÍC
tu mají hlavní slovo filmy.

100. výročí založení Československé republiky
V letošním roce si celá republika připomene řadu významných
„osmičkových“ výročí. Statutární město Ústí nad Labem připravilo ve spolupráci s muzeem a archivem města program k jejich
připomenutí.
V roce 1918 žilo ve městě Ústí nad Labem převážně německy
mluvící obyvatelstvo, město Ústí nad Labem se tak nepřipojilo
k nově vzniklé Československé republice v říjnu, ale až 11. prosince 1918.
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• Ve spolupráci s Akademií věd ČR se připravuje na přelomu října
a listopadu venkovní panelová výstava „Republika Československá 1918–1939“, kdy budou na sedmi oboustranných panelech představovány nejvýznamnější milníky Československé
republiky.
• Na podzim se v Severočeském divadle chystá premiéra Smetanovy opery Libuše.
• Připravují se dvě publikace spojené s roky 1914–1918:

UNIVERZITA A REGION

Expozice Rok 1918 na
Ústecku putuje krajem

ROK 2018 JE VE ZNAMENÍ TZV. OSMIČKOVÉHO VÝROČÍ. NA ÚSTECKÉ UNIVERZITĚ JE TO FILOZOFICKÁ FAKULTA,
KTERÁ SE UJALA KONKRÉTNĚ VÝROČÍ STOLETÉHO A PŘIPRAVILA VÝSTAVU – ROK 1918 NA ÚSTECKU.

P

atnáct výstavních panelů je
výsledkem výzkumu studentů
magisterského a doktorského
programu katedry historie FF UJEP.
Panely představují různé aspekty vzniku republiky v Ústí nad Labem a okolních oblastech a ukazují, že dějiny zde
kráčely poněkud jinak, než tomu bylo
v centru země.
Vědecký redaktor katalogu výstavy
a vedoucí pedagog studentského kolektivu, PhDr. Jaroslav Rokoský, Ph.D.,
konkretizuje záměr studentů: „Studenti se zaměřili na konkrétní témata související s okolnostmi a průběhem událostí roku 1918, především na provincii
Deutschböhmen, která v příhraničních
oblastech vznikla paralelně s novým státem Čechů a Slováků.“
Obsah výstavy dále přibližuje jeden
z autorů a zároveň její editor, Mgr.
Jan Grisa: „Existence provincie Deutschböhmen je významnou kapitolou
historie tohoto regionu, které prozatím
nebyla věnována dostatečná pozornost.
Postavení českých Němců a jejich provincie v nové Československé republice,

VERNISÁŽ výstavy na
Filozofické fakultě UJEP.

role židovského obyvatelstva na Ústecku, ale třeba i hrozba španělské chřipky,
to všechno jsou dosud málo probádaná
témata, na která se snažíme upozornit,
a věříme, že budou zajímavá pro odborníky, ale především pro zájemce o historii
a laickou veřejnost. Doufáme, že výstava
přispěje k pochopení tohoto zásadního
mezníku dějin našeho státu v kontextu se
specifickými dějinami regionu, ve kterém
žijeme.“
Autoři se v rámci výzkumu zaměřili
také například na problematiku spojenou s vojenským obsazováním pohraničí. „Málokdo si dnes uvědomuje,
že v řadě měst nacházejících se ve smíšených česko–německých jazykových
oblastech nebo i oblastech čistě jazykově
německých docházelo k vyhlášení Československé republiky až s příchodem
vojska,“ poznamenává další z autorů
výstavy, Mgr. Adam Hájek. Výstava se
tak snaží otevřít i problematiku souži-

„Ústečané v první světové válce“ od Zdeňka Urbana obsahuje
pět hlavních komiksových příběhů a ilustruje životní osudy několika Ústečanů v letech první světové války. Najdeme zde jak
vojáky císařské armády Rakousko–Uherska, tak legionáře, kteří
bojovali za samostatnost v československých legiích ve Francii
nebo v Rusku. „Ústí nad Labem v roce 1918“ od Petra Karlíčka
(připravují společně městský archiv a muzeum) představí tento
rok takřka den po dni, jak v Ústí nad Labem probíhal.

tí Čechů a českých Němců v době tzv.
první republiky.
Didaktický program, který bude v souvislosti se zapůjčováním výstavy realizován na středních školách Ústeckého
kraje, se proto zaměří právě i na problematiku vytváření různých forem
hranic v dějinách – státních, jazykových, ale i těch myšlenkových.
Výstava Rok 1918 na Ústecku byla
k vidění do 5. dubna 2018 v atriu
FF UJEP. Následně putuje po vybraných gymnáziích, představí se
v Severočeském divadle v Ústí nad
Labem (17. 9. – 1. 10.), v Oblastním
muzeu v Chomutově (4. 10. – 5. 11.),
na Krajském úřadu Ústeckého kraje
(29. 10. – 3. 12.), na Hradě v Litoměřicích (4. 12. – 15. 1. 2019), či na dalších místech regionu.
Mgr. Jana Kasaničová,
foto: archiv UJEP

• Muzeum města se bude dále podílet na realizaci pamětních
desek ve vztahu k významným historickým událostem nebo
osobnostem.
Další informace jsou na webu statutárního města Ústí nad
Labem: http://www.usti-nad-labem.cz/cz/volny-cas/kultura/
100-vyroci-zalozeni-ceskoslovenske-republiky.html
převzato z webu statutárního města Ústí nad Labem
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Úvaha nad spory
KAŽ DÝ D E N V S T U P U J E KAŽ DÝ Z N Á S D O ŘA DY V ZTA H Ů, P ROVÁ D Í M N O H O Ú KO N Ů A ČA S TO, A N I Ž S I TO V Ů B E C
U V Ě D O M U J E, J E H O K RO KY J S O U V E D E N Y P RÁV E M.

J

edeme autem, řídíme se pravidly
silničního provozu, kupujeme si
něco k svačině, uzavíráme kupní
smlouvu dle obchodního zákoníku,
pracujeme ve svém zaměstnání a řídíme se zákoníkem práce. Řadu těchto úkonů děláme zcela podvědomě
a vůbec si nástroj státu, tj. zákony,
neuvědomujeme.
SMÍRNÁ CESTA
Občas se ale stane, že někdo vstoupí
do našich právem chráněných zájmů,
nebo naopak jsme to my, kdy jednáme v rozporu se zákonem. Uvedu
možná úplné banality – někdo nás
ruší v klidném užívání našeho bytu,
protože ještě dlouho v noci zní z jeho
sousedního bytu hlasitá hudba. Najdeme odřené auto a za stěračem vizitku. Jak dál? Obvykle kultivovaný
člověk udělá to, že zajde za sousedem a upozorní ho, že jeho hudba je
velmi nepříjemná. A pokud narazíme
na stejně kultivovaného souseda,
ten se omluví a hudbu si pustí v jiné
místnosti a v noci již zcela potichu.
Viníka poškození našeho vozu kontaktujeme, domluvíme se na způsobu
opravy – a to bez toho, že by bylo za-

potřebí třetích osob, které by za nás
direktivně řekly, jak to bude. Neobracíme se na soudy, na přestupkové
komise. Hledáme smírnou cestu.
NEVÝHODY SPORŮ
To všechno dělají strany takových
sporů proto, že jednak nechtějí vést
spory, protože to každému odčerpává energii; také však proto, že máme
rozumného právníka, který nás poučí o tom, že spory jsou dlouhé,
drahé a často výsledek nevyzní tak,
jak ideálně bychom si představovali. U hlasité hudby se dozvíme, že
„hlasité“ je pro každého něco jiného
a pokud hluk nepřekračuje hygienickou normu, nelze nařídit jeho regulaci. U odřeného auta může být konstatováno, že jsme zaparkovali tak
špatně, že máme svůj podíl na tom,
že náš lak utrpěl poškození. Proto nám náš právník doporučí raději
hledat cestu smíru. Navíc dohoda je
rychlá a spory za nás neřeší děti či
vnuci.

rů, které vede město s různými subjekty? Proč je nutné, aby zastupitelé
města řešili kostlivce, kteří do skříní
byli zavření mnoho volebních období
zpět?
Někdy je dohoda vyloučená. Spor je
i soudy posouzen jednou jednoznačně ve prospěch jedné strany, podruhé
ve prospěch druhé strany. Pak je dohoda skutečně obtížná. Právní názory
jsou diametrálně odlišné, a to nejen
na stranách zástupců sporných stran,
ale zcela zřejmě i v řadách soudců.
Někdy je ale spor zcela zřejmě už
předem „na plichtu“ a chybí ochota zamyslet se, zda určitým podílem
není na vině každá ze stran, zda by
nebylo lepší, namísto mnohaletého
sporu, s obrovskými náklady a nejistým výsledkem, hledat cestu ve společné řeči, popřípadě v mediaci.
Chápu, že každá nově zvolená politická garnitura má chuť hodnotit ty,
jejichž vládu přebírá. Chápu, že módou se stala trestní oznámení. Chápu, že velmi často je vyžadován rozsudek, „abychom byli kryti“, ale není
to zbabělé a drahé?

VYČKAT ROZSUDKU?
Proč tohle nefunguje ale třeba u spo-

JUDr. Ilona Tajchnerová,
zastupitelka města Ústí nad Labem

ilustrační foto: archiv
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Regeneraci vstupní brány do města si
zaslouží jeho obyvatelé i návštěvníci
V T Ě C H TO D N E C H P RO B Í H A J Í Č E T N É D I S K U S E N A T É M A R E V I TA L I ZAC E P Ř Í S TAV N Í H O A R E Á L U V E VA Ň OV Ě.
N E DÁ M I TO, A B YC H N E ZA R E AG OVA LA.

T

ěší mě, že je zde vůle proměnit nevzhledné, zanedbané pozemky a břeh řeky Labe v něco
smysluplného a esteticky přijatelného. Musím nicméně připomenout, že
myšlenka úpravy těchto nevzhledných ploch v okolí řeky, jejího břehu a prostranství, která na ně přímo
navazují, vznikla již podstatně dříve.
Po vzoru celé řady evropských měst
byla vytvořena studie na komplexní
využití břehu a přilehlých pozemků
s důrazem na volnočasové aktivity,
posílení turistického ruchu a v neposlední řadě změny životního prostoru
občanů, kteří v blízkosti dotčených
pozemků žijí. Bohužel, záměr nebyl
nikdy realizován, už jen například
z důvodu opakovaných povodní, kdy
bylo třeba sanovat škody místo jakýchkoli funkčních a estetických
proměn.
PŘÍKLAD PARTNERSKÉHO
HALTONU
Musím říci, že po tom všem, čím si
obyvatelé Vaňova prošli, tedy nadměrným provozem automobilové
a zejména kamionové dopravy (kdy
jako čtvrť na objízdné trase nedostavěné dálnice D8 trpěli řadu let), také
opakovanými povodněmi a v současnosti hrozbou kontroverzního plánu
výstavby skladu olejů a dalších ropPOHLED na Vaňov.
foto: Ladislav Faigl

ných látek, jsem přesvědčena, že by
se město mělo pokusit vykoupit pozemky a přistoupit k revitalizaci co
nejdříve. Obyvatelé Vaňova si to zaslouží v první řadě!
Pro dosažení co největšího efektu
je potřeba, aby plánovaná odpočinková a relaxační zóna byla propojena s městem, a nevznikl tzv. solitér.
Inspirací a vzorem nám může být
velkorysý a postupně realizovaný
komplexní plán obnovy obou nábřeží a mostů řeky Mersey jako vstupní
brány do našeho partnerského regionu Halton v severozápadní Anglii.
Cestu do Haltonu bych všem zastupitelům doporučovala.
Byla bych ráda, aby se tento záměr
nestal pouze součástí planých předvolebních proklamací, ale aby se
skutečně přikročilo k vybudování důstojné vstupní brány do našeho města, a my tak výrazně přispěli k chápání Ústí nad Labem jako moderního
města, atraktivního turistického cíle,
a místa pro spokojený život svých
občanů.
PŘÍMLUVA Z PODĚBRAD
Na závěr si dovolím připojit nezávislý pohled „z vnějšku“ – pohled mé
kamarádky Radky po její návštěvě
města Ústí nad Labem.
„Nedávno jsem navštívila Ústí

a s překvapením zjistila, že z hradu
Střekov se místo do krásného údolí
řeky Labe člověk dívá na překladiště.
Dozvěděla jsem se od místních lidí,
že ještě k tomu jeho majitelé chtějí udělat z tohoto místa sklad olejů. Město tyto pozemky může přece
koupit a vybudovat odpočinkovou
zónu. Příkladů funkčních a lidem
přátelských nábřeží lze jistě najít
bezpočet, například v Hradci Králové,
Pardubicích, Poděbradech. Pokud už
mluvíme o Labi, právě v mých rodných Poděbradech je léta využívaná
a oblíbená cyklostezka přímo „obsypaná“ zahrádkami, hřišti pro děti
a listnatými stromy, které poskytují
příjemný stín. Pražská náplavka ožila
teprve před několika lety. K budování
pocitu ´zde jsem doma´ a je to ´moje´
město jistě pomáhá právě veřejný
prostor. Ostatně i pohled za hranice
nás v tom utvrdí. Berlín a jeho zelená část nábřeží s parky, Amsterodam
i Kodaň, kde ožila i bývalá nákladová
nádraží a překladiště. Určitě vás napadnou i jiná další místa a nepochybně byste se raději dívali do zeleně
a mohli se u vody procházet s kočárky, než abyste ze Střekova pozorovali
továrnu na oleje. Držím palce, Radka
Folprechtová, Poděbrady.“
Miroslava Lazarová (ODS),
zastupitelka města Ústí nad Labem

HALTON – kolem nového mostu
roste rekreační zóna. foto: archiv
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OHLÉDNUTÍ

Hepatitida A zasáhla Ústí
E P I D E M I E V I ROV É H E PAT I T I DY A N A Ú S T E C K U ZA M Ě S T N A LA V D R U H É PO LOV I N Ě RO K U 2017 Z D RAVOT N Í KY –
P RA KT I C K É L É KA Ř E, H YG I E N I KY A P RACOV N Í KY I N F E KČ N Í H O O D D Ě L E N Í M A S A RY KOV Y N E M O C N I C E.

T

oto jediné pracoviště v oboru
přenosných nemocí v Ústeckém kraji muselo v průběhu několika měsíců zajistit izolaci
a léčbu téměř 500 pacientů s „nemocí špinavých rukou“. Více než polovinu z nich tvořily školní děti. Naše
oddělení má 75 lůžek, z toho 15 je
na jednotce intenzivní péče. Nejtěžší bylo zajistit pro každého nemocného volné lůžko ve chvíli, kdy ho
akutně potřeboval.
HEPATITIDA A
JE VIROVÁ INFEKCE
Nejvíce postižených bylo z Krásného
Března, zasaženy byly zejména školní kolektivy. Infekce se postupně
rozšířila i do ostatních částí města
a onemocněli i lidé, kteří nevěděli
o žádném kontaktu s nemocnými.
Hepatitida A je virová infekce postihující pouze člověka. Zdrojem nákazy je stolice, do které se virus vylučuje po dobu 10–14 dnů od počátku
příznaků. K přenosu dochází při úzkém kontaktu s nemocným nebo
s předměty znečištěnými fekáliemi.
Nepřímá nákaza infikovanou vodou
či potravinami byla v minulosti příčinou rozsáhlých epidemií – v Česku
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se v roce 1979 nakazilo ze zmrazených jahod dovezených z Polska
přes 40 000 lidí.
IZOLACE NA INFEKČNÍM
ODDĚLENÍ JE POVINNÁ
Inkubační doba od okamžiku nákazy do vzniku prvních příznaků může
být od 15 do 52 dnů. Onemocnění se
projeví nevolností, nechutenstvím,
zvracením, bolestmi břicha a zvýšenou teplotou. Pacient mívá žluté
zbarvení očí a kůže, ta může potom
svědět. Játra bývají zvětšená a bolestivá, jaterní testy jsou zvýšené.
Izolace nemocných na infekčním
oddělení je povinná – zabrání šíření nákazy a urychlí hojení jater.
Pobyt v nemocnici trvá obvykle dva
týdny, s následnou několikatýdenní
rekonvalescencí a tříměsíčním zákazem tělocviku i jiné fyzické námahy
a ročním sledováním v jaterní poradně.
SPOLEHLIVOU PREVENCÍ
JE OČKOVÁNÍ
Prodělaná hepatitida A poskytuje
doživotní ochranu – nelze se nakazit
znovu. Všem ostatním lze doporučit

časté mytí rukou zejména po použití toalety a před jídlem. Spolehlivou
prevencí je očkování. Kdo se nechal
očkovat loni, neměl by zapomenout
na nutnost druhé posilující dávky –
ideálně za rok po první injekci.
MUDr. Pavel Dlouhý,
primář infekčního oddělení
Masarkovy nemocnice,
zastupitel města Ústí nad Labem
za ČSSD,
foto: archiv

O dobré adrese

KRÁSNÉ BŘEZNO

PŘED NĚKOLIKA ROKY BYLO NA JEDNOM VOLEBNÍM BILLBOARDU VELMI ODVÁŽNÉ TVRZENÍ, ŽE PRÁVĚ TADY JE
MÍSTO S „DOBROU ADRESOU“. TOTO HESLO BYLO KOUSEK OD ZOOLOGICKÉ ZAHRADY, TEDY V KRÁSNÉM BŘEZNĚ.
Jak to tedy v této patnáctitisícové, druhé nejlidnatější čtvrti našeho města vypadá.
Většina obyvatel bydlí v moderních bytech, je zde potřebná
infrastruktura, pošta, zdravotní středisko, služebny policie,
školy, školky, nákupní centra, velmi dobře funguje městská
doprava, pořád ještě se tady dá zaparkovat, nově zde funguje
hřiště s umělým povrchem, je tu sportovní hala a několik tělocvičen při školách, bowling, tenisové kurty na Vyhlídce. Máme
tady i národní kulturní památku, kostel sv. Floriána, zámek, Pekelský vodopád, krásné okolí a parádní zoologickou zahradu.
Je zde i dostatečné množství restaurací. A ještě jedna kladná
stránka. Je tady v průměru o dva až tři stupně tepleji než na
výše položených místech ve městě.
Býval tady funkční prostor kulturního domu Corso, ten dnes
funguje omezeně, ale chystá se jeho vzkříšení, taky se tu kdysi
hrával fotbal. Bývala tu dvě fotbalová hřiště, jedno u zámecké zahrady a druhé u Labe, kde hrával Slavoj Krásné Březno,
slavná Kudla. V restauraci Hraničář bývaly zábavy, vedle měli
domovskou scénu krásnobřezenští ochotníci. Park Pivovarská
zahrada pak byl místem zahradních slavností.
Takovou malou skrvnou na čistém ubruse jsou některá místa,
která jaksi úplně nejlepší adresou nejsou. Březenští o nich vědí
a nemá cenu do světa vytrubovat, o co jde. Časem došlo k samovolnému zlepšení na Novém světě. Opatření města, které
zamezuje dalšímu přílivu nových obyvatel do problémových
lokalit, určitě napomůže ke změně k lepšímu. Ostatně ceny
bytů výrazně stoupají, a to je známka, že se začíná blýskat na
lepší časy.

hrada? V Ústí jsou už dvě. Jedna na Severní Terase a druhá u nás
v Krásném Březně. Je to místo, kde si každý člen může pronajmout záhonek, na kterém pak pěstuje bylinky, petržel, pažitku, salát nebo třeba úplně jiná rajčata než ta, která se kupují
v marketech. Takovou zahradu u Základní školy Husova založili členové spolku občanů „Krásné sousedění“. Ovšem zahrada
je i místem pro sousedské setkávání a diskuze o tom, jak přispět
k tomu, aby naše čtvrť byla opravdu dobrou adresou. Tak třeba
v minulém roce, na konci léta, jsem jel nakupovat do Billy a na
proluce vedle vidím děti a dospělé u ohně jak opékají špekáčky,
plní různé sportovní disciplíny. Dnes už vím, že to bylo „Sousedské odpoledne“, jedna z pilotních akcí projektu VITAL CITIES, kterého se naše město zúčastňuje společně s dalšími deseti městy v Evropě. Města si vyměňují dobré praktické ukázky,
jak například využít volný nebo zanedbaný veřejný prostor, jak
zlepšit špatné zdravotní návyky nebo jak posílit zájem o veřejné dění a komunitní život. Patriotismus je to, co našemu městu nepřebývá, a tak každá iniciativa, která přispívá ke zlepšení
vztahu lidí ke svému městu je vítána. A až členové spolku Krásné sousedění dobudují komunitní zahradu, pro letošek chystají
pořídit žížalí vermikompostér a zakoupí i semena a sazenice
rostlin, jsou totiž jedni z osmnácti podpořených spolků v celostátním grantovém programu Zelené oázy, třeba se pokusí
obnovit i fotbalový klub FK Kudla Krásné Březno. Nebo, příklady táhnou, najde se pár podobných nadšenců, kteří mají rádi
fotbal, a budou následovat krásnobřezenské sousedy.
Ještě bude chvíli trvat, než se heslo Dobrá adresa úplně naplní,
ale první krůček je na světě.

KRÁSNÉ SOUSEDĚNÍ
Ale chtěl jsem psát o něčem jiném. Víte co je to komunitní za-

PaedDr. Petr Brázda,
zastupitel města Ústí nad Labem za KSČM
Ilustrační foto: archiv NPÚ

Krásnobřezenská komunitní a školní
volný čas. Slouží k pěstování užitkových
k lokalitě už jen tím, že v ní budou mít svůj
Odklon
znázorňovat
zahrada, společný šikmého
projekt spolku Krás- kostela
a okrasných rostlin,bude
a současně vytváří
vlastní kus půdy, o který šipka
se budou starat.
né sousedění a ZŠ a ZUŠ Husova, zahájila ve čtvrtek 29. března 2018 oficiálně
svoji první sezónu. Komunitní zahrada je
prostor sdílený a společně spravovaný
skupinou obyvatel, kteří zde tráví svůj

prostor pro rozvoj vztahů. Ta v Krásném
Březně se nachází v prostoru mezi ulicemi Neštěmická, Erbenova a Husova.
„Doufáme, že angažováním lidí na komunitní zahradě se prohloubí jejich vztah

Věříme, že když se staráte o malé políčko, máte pak i větší zájem o to, jak vypadá jeho bližší i širší okolí,“ říká předseda
spolku Jiří Škoda, zastupitel MO Ústí
nad Labem – Neštěmice za Pro!Ústí.
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NAPSALI JSTE NÁM

Uznání pro ústecké karatisty
NA POZVÁNÍ KLUBU SPORT UNION PŘIJEL DO ÚSTÍ NAD LABEM MNOHONÁSOBNÝ MISTR ČR, MISTR EVROPY
A SVĚTA JAKUB TESÁREK.

LEKCE mistra světa.

Bývalý reprezentant ČR má mnoho
zkušeností s metodikou nácviku vrcholné formy v kata a umí odhalit nejen začátečníkům, ale i zkušeným závodníkům úskalí této disciplíny.
„Byl jsem mile překvapen, jak kvalitní
přípravu na tuto sestavu ústečtí již mají,“
komentoval Tesárek stav přípravy áčka
ústeckého SKR Sport Unionu.

Ú S TEC K É ÚSPĚCHY V KUM ITE
Mezinárodní Velká cena Bratislavy
letos přivítala přes 1 000 karatistů
z řady evropských zemí. Závodníci
ústeckého Shotokanu SPORT UNION, vedení trenérem kumite Petrem Nechybou, se předvedli v tom
nejlepším světle. Martin Drábek se

Pozvání na
mistrovské souboje

v kategorii kumite dorostenců do
52 kg vyšvihl přes několik těžkých
soupeřů až do finále. V souboji
o zlatou medaili těsně podlehl litevskému závodníkovi. Petr Podrábský
mezi juniory do 68 kg dokázal těžit
z neskutečných pozic – v jednom
duelu v pádu zasáhl soupeře kopem
z otočky. Nakonec vybojoval bronzovou medaili. Bronzovou medaili
získal také Daniel Drábek, a to mezi
závodníky do 21 let. V této kategorii kumite do 55 kg letos nastupuje
jako osmnáctiletý a podává skvělé
výkony. Čtvrtou pozici obsadil Martin Drábek, když zkušebně startoval
ve starší kategorii juniorů do 55 kg.
„Všem našim závodníkům se vyplatila fyzická příprava, soupeři z Ukrajiny, Slovenska nebo Chorvatska nebyli
žádní outsideři. Byly to tvrdé souboje,“ ocenil své závodníky trenér Petr
Nechyba.
text a foto: Mgr. Josef Rajchert

Střelci opět
přivezli medaile
V PLZNI SE V BŘEZNU KONALO MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
VE STŘELBĚ ZE VZDUCHOVÝCH ZBRANÍ.

TOMÁŠ POLANSKÝ
– tvář mistrovství.

Tomáš Polanský, čerstvý Mistr Evropy do 21 let, odchovanec ústeckého stolního tenisu, momentálně
hráč bundesligového Saarbrückenu, přijede v květnu
na skok do Ústí nad Labem. Stane se totiž tváří Mistrovství ČR jednotlivců staršího žactva, které bude
v sobotu 5. května a v neděli 6. května 2018 hostit Zimní stadion. Turnaj pořádá oddíl TTC Ústí nad
Labem, z jehož řad s organizací pomůže i početná
skupina malých stolních tenistů. Do Ústí přijede 120
dívek a chlapců do 15 let. Boje o mistrovské tituly
budou svádět na 12 stolech.

jis, foto: archiv
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I tento rok se podařilo členům
našeho klubu získat medaile.
Nejlépe si vedl Tomáš Matějka, který nástřelem 347 zaostal
pouhých osm bodů pod svým
osobním rekordem a v silné
konkurenci mladších dorostenců obsadil nádherné dvanácté
místo. Dařilo se i děvčatům –
Adéla Bláhová obsadila krásné
desáté místo a Eliška Dobnerová
šestnácté místo. Z Plzně jsme
přivezli i medaile – Bláhové
a Dobnerové se společně s Michaelou Vavrouškovou z SSK
Louny – město podařilo získat
stříbrnou medaili v družstvech.
V mužích pak člen našeho klubu Tomáš Bláha společně s Jiřím
Boháčkem z SSK Boletice n/L
a Janem Poláchem z SSK Louny

– město v družstvech vystříleli
bronzovou medaili.
Všem našim reprezentantům
gratulujeme.
text a foto: Tomáš Bláha,
Sportovní střelecký klub 0038

NADĚJNÉ mládí ústeckého
střeleckého sportu.

Pět kilometrů zážitků

SPORT

RAINBOW RUN NEBOLI DUHOVÝ BĚH ODSTARTUJE SVŮJ TŘETÍ ROČNÍK V CENTRÁLNÍM PARKU NA SEVERNÍ TERASE
19. KVĚTNA.
Festival radosti, sportu a zábavy s atmosférou, která vás pohltí, letos proběhne na téma Karibik. Nebudou chybět soutěže, pláž v areálu, palmy, piráti ani poklad. Pět kilometrů
běhu, při kterém si sami volíte své tempo, vás pohltí hromadou barev a v cíli na vás počká medaile. Zazpívat a zahrát
přijede Dara Rolins, Poetika, Michal Kavalčík a DJ LOWA.
Společně „darujeme duhu“ a splníme přání dalšímu nemocnému človíčkovi z našeho města. Duhový běh je určen pro
všechny – rodiny s dětmi, studenty, sportovce i nesportovce,
prostě pro lidi se srdcem na pravém místě, kteří milují život
a umí si ho užívat plnými doušky.
Registrace na akci probíhají na www.rainbowrun.cz
Mgr. Renata Zrníková (Vaše Ústí),
starostka Severní Terasy,
foto: archiv

Po boku špičkových vytrvalců světa
JUNIORSKÝ MARATON JE NEZISKOVÝM PROJEKTEM ORGANIZÁTORŮ ZÁVODŮ RUNCZECH. JEHO CÍLEM JE ROZBĚHAT
STŘEDOŠKOLSKÉ STUDENTY PO CELÉ ČESKÉ REPUBLICE. REGISTRACE JE ZDARMA.
3 úseky (konkrétně 3., 5. a 7. úsek) musí běžet dívka. Na
začátku měsíce dubna byly do krajského kola ÚK zaregistrovány týmy Gymnázia Lovosice, Vyšší odborné školy
a Střední průmyslové školy strojní Děčín, Gymnázia
a Střední odborné školy V. Šmejkala Ústí nad Labem
a Střední školy zdravotní Ústí nad Labem.
Aktuální informace jsou k dispozici na https://www.runczech.com/cs/akce/juniorsky-maraton-2018/semifinalova-kola/ustecky-kraj/index.shtml
Tomáš Mahel,
Prague International Marathon, spol. s r.o.,
foto: Run Czech

JUNIORŠTÍ VYTRVALCI odstartovali
Prague Marathon 2017 po boku
dospělých běžeckých es.

Krajská kola Juniorského maratonu se uskuteční od 9. do
26. dubna 2018. Nejlepší týmy z krajských kol postoupí
do finále, které se uskuteční v neděli 6. května v rámci
Volkswagen Maratonu Praha. Studentské štafety odstartují z první řady po boku nejlepších světových vytrvalců.
V roce 2017 Juniorský maraton v semifinálových kolech
přilákal 255 týmů, což znamená 2 550 studentů.
Juniorský maraton Ústeckého kraje proběhne 24. dubna 2018 v Ústí nad Labem u Obchodního centra Forum
na okruhu o délce 600 metrů. Každý z běžců tedy zdolá
7 kol, aby zaběhl desetinu maratonské vzdálenosti. Závodu se účastní 10členné družstvo, přičemž minimálně

Zdravé město Ústí nad Labem
se i letos připojuje k projektu
Státního zdravotního ústavu
Parky v pohybu
Parky v pohybu pro děti budou probíhat v Centrálním parku
na Severní Terase každý čtvrtek v odpoledních hodinách.
Začnou 3. 5. 2018 a poběží do 27. 9. 2018.
Parky v pohybu pro seniory se budou konat v Městských sadech každý čtvrtek v odpoledních hodinách. Začnou v květnu a poběží do září, termíny budou upřesněny na webu a facebooku statutárního města Ústí nad Labem.
Oddělení cestovního ruchu Magistrátu Ústí n/L
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SOUTĚŽ

Do práce na kole opět
pojedeme v květnu!
O P Ě T PO RO C E J E T U J I Ž O S M Ý RO Č N Í K C E LO S TÁT N Í S O U T Ě Ž E D O P RÁC E N A KO L E.

C

ílem celého projektu je motivovat co nejvíce lidí, aby po městě
používali jakoukoli bezmotorovou formu dopravy, a tím zlepšili
nejen svoji fyzickou kondici, náladu
a vztah s kolegy, ale také přispěli
k čistšímu ovzduší a celkově příjemnějšímu a bezpečnějšímu městu. Do
práce na kole je týmová soutěž, tak

motivujte své kolegy nebo známé
a sestavte tým, který pomůže snížit
smog, hluk a kolony v našem městě.
Do práce můžete jezdit nejen na kole,
ale také běhat, chodit, jezdit na kolečkových bruslích nebo na skateboardu.
V rámci soutěže se účastníci mohou
zapojit do několika soutěžních kategorií, které budou zaměřené na délku

jízdy, pravidelnost nebo třeba kreativitu. Pro účastníky budou jako každý
rok připraveny zajímavé ceny a slevy.
Přestože je Do práce na kole soutěž
primárně pro týmy, zúčastnit se mohou také jednotlivci, kteří žádného
parťáka do týmu nesehnali.
Zaregistrovat se do soutěže můžete
do konce dubna na www.dopracenakole.cz. V rámci každé registrace
navíc získáte stylové soutěžní tričko
(nebo v letošním roce nově nákrčník).
Více informací na stránkách Do práce
na kole.
Stejně jako v loňském roce proběhne
akce pod hlavičkou Zdravého města
Ústí nad Labem, a to nejen účastí magistrátních týmů, ale především také
doprovodnou soutěží pro nadšené
účastníky v ústeckém regionu. Další
informace budeme postupně zveřejňovat. Neváhejte a přidejte se ke skupině na Facebooku Do práce na kole
– Ústí nad Labem.
text a ilustrační foto:
oddělení cestovního ruchu
Magistrátu Ústí nad Labem

TIP PRO CYKLOTURISTY

CYKLOBUS

Z LABSKÉ STEZKY NA SEVERNÍ TERASU

ZDARMA

Odjezd:
v 16:30 a 18:00 ze zastávky Krajský soud
(přes město na Severní Terasu)

28. 4. – 30. 9. 2018

Další nástupní stanice:
Divadlo (zastávka cyklobusu
u budovy Krajského ředitelství Policie ČR)

soboty, neděle a svátky
www.usti-nad-labem.cz
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Výstupní stanice:
Severní Terasa, Orlická

www.dpmul.cz

POZVÁNKA

Zahájení
cyklistické sezóny 2018
v Ústí nad Labem
28. – 29. dubna 2018
Oprašte helmy, šlápněte do pedálů a přivítejte s námi cyklistickou sezónu!

28. dubna (sobota)

Jízda Českým středohořím 9:00

Start: Cyklocentrum města Ústí nad Labem
15. ročník jarní jízdy Českým středohořím
tři trasy v délkách 50, 70 a 100 km do romantického místa v Kocourově
na startu mapy, výklad tratě a občerstvení
pořádá SK Cyklotour

29. dubna (neděle)

Zahájení sezóny na Labské stezce 11:00–16:00
Cyklokemp Loděnice v Brné
biketrial show
jízda zručnosti pro děti
animační program pro děti
skákací hrad a lezecká věž
loď Marie a peloton cyklistů
půjčování elektrokol
soutěž o sportovní ceny – losování ve 14:00
bezplatný servis kol a další

Muzeum Československého opevnění, Valtířov 10:00–16:00

možnost shlédnout bunkr, tzv. „řopík“ z roku 1938
muzeum je vybaveno dobovými zbraněmi, periskopem či autentickými petrolejovými lampami
nově možnost zakoupení suvenýrů či občerstvení

Pivovar Velké Březno 10:00–16:00

exkurze hlavních provozů pivovaru s výkladem průvodce
ukázka klasické technologie vaření českého piva
ochutnávka velkobřezenského piva přímo v pivovaru
prodej značkového skla a suvenýrů

Další tip

Cyklobus na Severní Terasu ZDARMA

28. dubna až 30. září – soboty, neděle a svátky
odjezd v 16:30 a 18:00 ze zastávky Krajský soud (přes město na Severní Terasu)
další nástupní stanice Divadlo (zastávka u budovy Krajského ředitelství Policie ČR)
výstupní stanice Severní Terasa a Orlická

www.usti-nad-labem.cz

27

TIPY NA ZÁŽITKY

Předčí ústecký potlesk ten v Chemnitz?
MUSICAL SCHOOL PŘI DDM ÚSTÍ NAD LABEM SE 22. A 23. BŘEZNA 2018 ÚČASTNILA 20. ROČNÍKU CHEMNITZER
SCHULTHEATER WOCHE.
pení na slavnostní ukončení celého
festivalu.
V současné době se pilně připravujeme na českou premiéru, která se
uskuteční 23. dubna 2018 v Domě
kultury Ústí nad Labem od 18 hodin.
Jste srdečně zváni!
text a foto: Tomáš Svoboda

Z PŘEDSTAVENÍ.

Jedná se o divadelní festival školních
souborů s postupem do zemského kola.
Partnerské město Chemnitz umožnilo ústecké muzikálové škole zakončit festival muzikálem Mamma Mia.
Představení sklidilo velký úspěch.
Nadšení diváků bylo tak velké, že
ústřední píseň Mamma Mia zazněla

i v žádaném přídavku. Druhý den jsme
se zapojili do workshopů. Přivítal
nás Wieland Müller, který je bývalým
operním zpěvákem. Pod vedením jeho
a dalších kolegů jsme si vyzkoušeli
muzikálový tanec a zpěv na profesionální úrovni. Společně s německými
soubory jsme nacvičili krátké vystou-

Z WORKSHOPU.

Přijďte s námi oslavit 30 let
trolejbusové dopravy
v Ústí nad Labem
DĚTSKÝ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ se bude konat 9. června 2018 od 9 hodin do 15 hodin v prostorách trolejbusové
vozovny Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. ve
Všebořicích – konečná trolejbusových linek 54 a 56.
Na co se můžete v letošním roce těšit? Děti na nafukovací atrakce, airbrush tetování, balonky, mega bubliny, dětské
koutky s expozicemi Policie ČR, Městské policie a ústeckých
hasičů. K vidění bude přehlídka vozového parku a ostatní
techniky DPmÚL, prohlídka haly údržby trolejbusů, expozice
pevného trakčního vedení. S patrony našich vozů se můžete setkat u jednotlivých
soutěžních stanovišť. Novinkou hlavně pro tatínky
budou testovací jízdy ve
spolupráci se společností
AUTO UL a.s. Zájemcům
nabízíme možnost sednout
si za volant některého z vystavených vozidel nebo si
zkusit nasazovat sběrač
trolejbusu.
Na setkání s vámi se těší
tým Dopravního podniku.

 text a foto: Jana Vaňková

Ať se vám daří!
Úspěšné čtyřčlenné seskupení IDIO&IDIO (tři z jejích členů pocházejí ze Severní Terasy) funguje na hudební scéně již čtyři roky a v poslední době sklízí nemalé úspěchy
doma i v zahraničí. Jedním z největších loňských úspěchů
byla účast na obřím polském festivalu WOODSTOCK 2017.
Na sklonku minulého roku pak nahrála kapela novou desku
#melbys s punkrockovým nábojem, chytlavými melodiemi
a pozitivním postojem k našemu uspěchanému životu. Křest
proběhl 23. března 2018 v ústeckém klubu Doma. Atmosféra
byla parádní, klub praskal ve švech a nebylo pochyb, že nové
„pecky“, si své posluchače nemusí dlouho hledat.
text a foto: Pavla Kopáčová
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BLAHOPŘEJEME

Křesadlo jako symbol
vykřesané jiskřičky lidství
Šest Křesadel 2017 už má své majitele. „Cenu pro obyčejné lidi, kteří dělají
neobyčejné věci“ převzali na slavnostním ceremoniálu, který uspořádalo ústecké Dobrovolnické centrum začátkem dubna na Větruši. Zazněly zde silné
i dojemné příběhy o tom, jak ocenění dobrovolníci z celého Ústeckého kraje
věnují svůj čas i energii potřebným. Patří mezi ně i Jaroslav Vaněk, jediný
oceněný Ústečan. Ten již 10 let dochází pomáhat do ústeckého útulku, kde se
snaží zpříjemnit život opuštěným psům a změnit jejich neblahý osud. Kromě
každodenního venčení a výchovného působení útulkové pejsky také propaguje a řada z nich právě díky němu našla nový domov. Křesadlo převzal z rukou starostky Severní Terasy Renaty Zrníkové, která ho na udělení ceny sama
navrhla. „Je poslem dobra, soucitu a lásky. Osobně si ho velmi vážím,“ řekla.
Poděkovat Jaroslavu Vaňkovi i ostatním dobrovolníkům za jejich nezištnou
činnost přišla rovněž primátorka Ústí Věra Nechybová.

KŘESADLO Jaroslav Vaněk převzal od
starostky Severní Terasy Renaty Zrníkové.

text a foto: Jitka Hadašová
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DOBRÉ SKUTKY

Na seniory z útulku se
konečně usmálo štěstí

Š ŤA S T N Ě ZAČA L L E TO Š N Í RO K P S A ( PO D L E Č Í N S K É A S T RO LO G I E ) V C E N T R U 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. M N O H O ČTY Ř N O H ÝC H S V Ě Ř E N C Ů N A Š LO V M I N U LÝC H DVO U M Ě S Í C Í C H N OV Ý D O M OV.
V Y B RA L I J S M E P RO VÁ S P Ř Í B Ě H Y T Ř Í P S Í C H S E N I O R Ů.

V

útulku zůstalo jen 20 psů, běžný stav je tu přitom 40
až 50. A loni nebylo výjimkou ani 70 opuštěných psů.
„Takový zájem jsme už léta nezažili,“ potvrdila vedoucí
Centra Jaroslava Ježková. A obzvlášť potěšující je, že mezi
těmi, co odcestovali domů, byli i psí senioři, kteří strávili
v útulku řadu let a vypadalo to, že zde dožijí. Novým majitelům za to patří velký dík.
UŽ TO VZDÁVAL, TEĎ CHODÍ NA TÚRY
Sam se dostal do útulku, když jeho pán skončil v hospicu.
Tehdy mu bylo sedm let a byl to velký, silný pes se spoustou
energie. V průběhu 5 let, kdy zájemci o nového člena rodiny
míjeli jeho kotec bez povšimnutí, z něj ale energie vyprchala, začaly ho trápit zdravotní neduhy a dnes už dvanáctiletý
pes to pomalu, ale jistě vzdával.

sotva chodil a pořád čůral. I přítel Lucii od Sama zrazoval
s tím, že péči o něj nezvládnou. S brekem ho vrátila do kotce a rychle šla pryč. Ale slzy nedokázala zastavit ani poté.
Přítel, který žije v Ústí, pak řekl, že ho tedy vezme příští
víkend na zkoušku.
„Nakonec to dopadlo tak, že Sam už v úterý odjížděl do nového domova, a to ne na zkoušku, ale natrvalo. Přítel mi volal do
práce, že ho tam v těch mrazech, co začaly, nemůže nechat a že
pro něj jede. Sam nikdy nejel autem, ale přesto skočil do kufru
a celou jízdu stál a koukal, kam ho vezou. Musel být dva dny
u sestry mého přítele, která má kočku a dogu (já byla na služební cestě v zahraničí). No jo, ale nám bylo řečeno, že se nesnese
s žádnými zvířaty. Hned ve dveřích natrefil na kočku, očichal
ji a nechal být. A s dogou se hned začali kamarádit,“ vylíčila
začátky se Samem Lucie Melichová.
Doma na Kladně pak absolvoval první veterinární prohlídku a za dva týdny další. Veterinář konstatoval velké zlepšení
jeho stavu. Voda na plicích už nebyla a i srdíčko se srovnalo.
Už není tak hubený, chutná mu jíst, ale panička mu musí vařit, granule nechce. Má i lepší srst, venku běhá, nabral svalovou hmotu. „Chodíme s ním i na ty výlety, dokonce vylezl tři
kopce (Lovoš, Plešivec a Lysou horu). Začalo se mu říkat horský
pes,“ směje se jeho zachránkyně.
Jediné, co Sama nepřestalo trápit, je močový měchýř, potřebuje často ven, a to i v době, kdy jsou panička i její přítel, který za ní dojíždí a se Samem jí pomáhá, v práci. Najali proto
slečnu, která ho chodí v poledne venčit. „Samovi se podřídilo
vše, obětovali jsme se pro něj, ale já vím, že to je pes s velkým
srdcem, máme ho strašně rádi a chceme mu poskytnout klidné
dožití,“ uzavřela panička.
LÁSKA NA PRVNÍ BLIKNUTÍ

SAM

Naštěstí ho na začátku února při prohlížení facebookových
novinek objevila Lucie Melichová z Kladna. Přestože podobných inzerátů s nabídkami psů vídá denně nespočet, zrovna
tenhle jí nešel z hlavy. A i když ji okolí moc nechápalo, ona si
dohodla návštěvu v ústeckém útulku. „Nakonec jsem si Samíka vyloženě vybrečela,“ přiznala jeho nová panička.
„Do útulku jsem šla s přítelem. Mluvila jsem jen o Samovi,
plánovala společné túry. Paní v útulku nám ho ale rozmlouvala s tím, že na výlety už je starý, má nemocné srdíčko, vodu na
plicích a potíže s močovým měchýřem. Nabízela nám mladšího, aktivního,“ vzpomíná Lucie Melichová. Zatímco ostatní
psi skákali na mříže a hlasitě na sebe upozorňovali, Sam
se prý ani nezvedl z podlahy. Vzali ho na procházku, kde
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Asi dvanáctiletého Barona přivezli do útulku loni z Brné, kde
se toulal. Zřejmě se ho někdo zbavil kvůli špatnému stavu,

BARON

DOBRÉ SKUTKY
sotva chodil. I jemu pomohl k novému domovu Facebook, či
spíše pejskaři, kteří ho tu sdíleli.
Kateřina Zemanová z Prahy původně přemýšlela o nějakém
menším starším pejskovi, jen pořád nepřicházel ten pravý.
Pak ale na ni blikla z Facebooku Baronova fotka a okamžitě věděla, že pro něj jede. Za 20 minut už seděla s přítelem
v autě a vyráželi směr Ústí. „Zpět jsme jeli i s Baronem. Už
v autě se mazlil a nechal se drbat za uchem. Zvyknul si prakticky
okamžitě. Dva dny mu dělaly problém schody, ale už je to lepší.
Užívá si procházky na zahradě i v parku. Když přijdu domů, tak
mě vítá a když chci odejít, tak chce jít se mnou,“ popsala počátky soužití s Baronem jeho nová panička. Chválí ho, že je moc
hodný a lituje jediného – že se nepoznali dříve.
Na otázku, proč zrovna starého a nemocného pejska, odpověděla stručně – protože takové nikdo nechce. Ono to totiž
není nic jednoduchého a i když na fotkách vypadá krásně,
jak se v novém domově zlepšil a jak je šťastný, tak je za tím
kus pořádné práce. „Děláte to pro něj. Je hodně nemocný, má
rakovinu varlat a a obden nevydrží do rána, i když jste s ním byli
o půlnoci. Dostane průjem a vy 4 hodiny uklízíte byt, perete deky
a koupete psa,“ upozornila Kateřina Zemanová i na stinné
stránky, s kterými by ale každý zájemce měl počítat. Protože vzít si takového pejska a při prvních problémech ho zase
vracet, je to nejhorší, co by mu člověk mohl udělat.
KAŽDÝ DEN DÁVÁ NAJEVO VDĚK
Miky, nalezenec ze Severní Terasy, prožil v útulku 5 let. Ne,
že by se nikomu nelíbil, ale na páníčky měl smůlu, snad šestkrát šel domů a zase zpátky. Důvod vždy stejný, byl notorický
útěkář. Až teď, v přibližně 12 letech, se už snad dočkal toho
pravého domova. Na stránkách ústeckého útulku si ho vyhlédla Petra Urbanová ze Sebuzína a jeli se na něj s přítelem

podívat. Zatím jen nezávazně, protože měli v plánu ještě jiný útulek.
„Miky se na rozdíl od ostatních pejsků nijak neprojevoval, působil spíše apaticky
a dost se klepal, byla mu asi
zima. Já to samozřejmě obrečela a už jsem měla jasno.
Bohužel rozhodnutí bylo i na
příteli a ten trval na návštěvě
jiného útulku. Až tam padlo
konečné rozhodnutí. Byla tam
spousta krásných, mladých
a fit psů – ti si domov najdou
snáze než Miky,“ uvedla důvod Petra Urbanová.
Hned volali do Ústí, že tedy
mají o Mikyho zájem. KroMIKY
mě jeho již celkem vysokého
věku jim byl sdělen i jeho ne zrovna ideální zdravotní stav. Má
nemocné srdíčko, bere denně tři druhy prášků. „To byl ale pro
nás ještě větší důvod, proč si ho vzít. A můžu říct, že to bylo nejlepší rozhodnutí, jaké jsme mohli udělat. Přes počáteční vykulenost se dostal celkem rychle a již teď je vidět neuvěřitelná změna
výrazu v jeho tváři. Každý den nám dává najevo vděk a lásku, stále si chodí pro pohlazení. Věk na něm není skoro znát, člověk by
řekl, že je to snad hravé štěně. Vychovaný je lépe, než většina psů,
se kterými jsem přišla do styku,“ chválí Mikyho panička a věří,
že domov mu pomůže i po zdravotní stránce.
text: Mgr. Jitka Hadašová,
foto: archiv nových majitelů

I tito psi už dlouho chtějí domů

BOHOUŠ
Kříženec, asi 45 cm vysoký. Má silnou
kostru, je hladkosrstý, hnědé barvy, na
hlavě a nohou černě prokvetlý. Věk asi
9 let. Bohoušek se dostal do útulku po
smrti majitelky, je čistotný a kamarádský,
jen si občas vybírá, s kým se kamarádit
bude. I přes svůj věk je aktivní, má rád
dlouhé procházky. Jedinou nevýhodou je,
že se pere s jinými psy.

BUDY
Kříženec, asi 45 cm vysoký. Má zavalitou
postavu, je krátkosrstý, rezavo-bílé barvy. Věk přibližně 8–9 let. Budy je klidný
a pohodový pes, jen nemá rád ostatní psy
a pere se s nimi. V útulku skončil po vážném onemocnění majitele, který se o něj
nemohl nadále starat. Budy se hodí jen
k domku na zahradu, v bytě se bohužel
neumí chovat.

DÍKY VŠEM, CO NEJSOU LHOSTEJNÍ
Děkujeme všem hodným lidem, kteří
podpořili naše svěřence dary jak materiálními, tak finančními, a to nejen v čase
Vánoc, ale po celou zimu. Je hezké vědět,
že je mezi námi spousta dobrých lidí, kterým není lhostejný osud opuštěných zvířat a snaží se jim svou pomocí zpříjemnit
život a snadněji zvládnout nucený pobyt
v útulku.

Jaroslava Ježková, vedoucí Centra pro zvířata v nouzi při Zoo Ústí nad Labem
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POZVÁNKA NA ČTYŘDENNÍ FESTIVAL
PROMÍTÁNÍ MS V LEDNÍM HOKEJI / 17. 5. / Letní kino
UL-LET / 18.–19. 5. / Ústí nad Labem / Letní kino, centrum
UL-LET. Zkratka města Ústí nad Labem a LETního kina dala před lety
závodu jméno. Jde o tzv. downtown
– sjezd horských kol v městském
prostředí. UL-LET je součástí Czech

Downtown Series, která zavítá do
5 českých měst.
V pátek 18. května zahájíme víkend plný
adrenalinu dual slalomem za umělého
osvětlení pouze v areálu Letního kina.

V sobotu 19. května ožije Ústí klasickým
sjezdem. Podruhé dovedeme jezdce až
do centra města na Mírové náměstí. Úlet
v téhle podobě zažije Ústí nad Labem letos už poosmé.

OPEN AIR FESTIVAL CULTURE UP / 19. 5. / 12–22 h / Ústí nad Labem / Lidické náměstí
Open air festival Culture UP 2018 navazuje na předchozí hudební produkce spojené s downhillovým závodem UL-LET.
V srdci města, na Lidickém náměstí, se představí mnoho zná-

mých i neznámých interpretů, které dobarví bohatý doprovodný program. Nebude chybět ani následná afterparty s Dj
a spousta další zábavy, kterou vám opět nabídneme zadarmo.

POHYB DĚTEM / 20. 5. /10–17 h / Ústí nad Labem / Letní kino
Završením je sportovní festival pro
malé i velké – POHYB dětem! Vezměte celou rodinu a dorazte v neděli 20.5. už po snídani do ústeckého
Letního kina.
Co Vás tam čeká? Víc než 20 sportovních stanovišť pro děti a dopro-

vodný program, který zabaví nejen
je, ale i dospělé.
ZÁVOD Ústí MTB Cup – XC Letňák,
2. charitativní BRUTAL KRUHÁČ
race.
VYSTOUPENÍ Taneční škola Gebert,

Musical School DDM, dog dancing,
dog frisbee a další .
UVIDÍTE A MŮŽETE VYZKOUŠET
SKP Sever UL – box pro mládež, Tal
Kyrte – škola bojové lukostřelby,
Basketbal SLUNETA, BLADES americký fotbal a další.
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