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Romantika jezera Milada

Milí spoluobčané,
toto číslo Městských novin
vychází několik měsíců před volbam
i. Je tedy příležitost bilancovat. Jak si jist
ě pamatujete, do vedení města jsem
se se svými
spolupracovníky dostala v
červnu 2015
v době, kdy si naši předch
ůdci vedli tak
„dobře“, že ztratili většinu
19 zastupitelů a byli odvoláni. Poměry
v zastupitelstvu byly neutěšené. Eko
nomickou
stabilitu města oslaboval
obří dluh
a hrozící sankce za chyby
v evropských
projektech z minulosti.
Místo slov
o tom, jak jsme byli úspěšn
í, se omezím
jen na několik čísel, která
dokládají vývoj městských financí i dlu
hu města.
VÝSLEDKY HOSPODAŘ
ENÍ:
2015: přebytek 268 mil.
Kč
2016: přebytek 384 mil.
Kč
2017: přebytek 295 mil.
Kč
2018: předpoklad vyrovn
aný

Čísla mluví jasně, a kdo
chce, pochopí, že jsme čas strávený v
radě města
nepromarnili. Hospodařili
jsme uvážlivě, neprohlubovali jsm
e zadlužení
města, naopak se nám dař
í městský
dluh podstatně snižovat:

to volebním období naposl
edy, nechtěli
jsme, aby další vydání zas
ahovalo do
předvolební kampaně. Na
tomto místě
bych obvykle popřála hez
ké prázdniny
a pěkné letní počasí. Ale jso
u lidé, kterým to vadí. Přidám se pro
to ke klasikovi, který tvrdí, že nejhor
ší je srážka
s blbcem a popřeji Vám, aby
ste jich na
volebních lístcích potkali co
nejméně.

DLUH MĚSTA:
2015: 1,539 miliardy Kč
2016: 1,297 miliardy Kč
2017: 1,158 miliardy Kč
2018: 1,039 miliardy Kč
do 31.12 2018: 924,4 mi
lionu Kč
Mohla bych dodat i údaje o
stovkách setkáních s občany, realizovan
ých projektech, kilometrech opravenýc
h vozovek
a chodníků, o milionech kor
un dotací na
sport, kulturu, občanské a
další aktivity.
Ale to Vy, občané, kterých se
to týká, jistě víte. Městské noviny vyc
házejí v tom-




primátorka
Ústí nad Labem

PŘIPOMÍNÁME

Poplatek za odpad byl
od letošního roku zrušen
Patříte mezi ty, kdož poplatek za odpad hradili bankovním
příkazem? Nezapomněli jste tento bankovní příkaz zrušit?
Pokud ano, učiňte tak. Ovšem pozor: zrušení trvalého příkazu se netýká těch obyvatel, kteří mají nastavený trvalý
příkaz z důvodu splácení nedoplatků. Pro úplnost dodáváme, že ti, kdož poplatek hradili složenkou anebo prostřednictvím inkasa, nemuseli udělat nic. Těm prvním statutární
město Ústí nad Labem složenku neposlalo, a také – což

se týká těch druhých – nezadalo žádné soubory plateb za
odpad České poště.
Dluhy za odpad ale odpuštěny nebyly. Inkasní oddělení
finančního odboru Magistrátu dále vyměřuje platební výměry těm obyvatelům Ústí nad Labem, kteří poplatek za
odpad neuhradili vůbec anebo až po splatnosti – jedná se
o roky 2015, 2016, 2017.

jis

Uspěje Ústí nad Labem v soutěži
statutárních měst?
Statutárním městům v České republice ELEKTROWIN adresoval výzvu, aby
se zapojila do soutěže „Hejbni s elektrem pro lepší život“. Ústí nad Labem
se do soutěže přihlásilo. Soutěží se ve
třech kategoriích: první (A) je určena
městům od 40 000 do 89 999 obyvatel,
druhá (B) nad 90 000 obyvatel. Třetí

kategorie se jmenuje „Skokan roku“.
Ústí nad Labem se utká s dalšími statutárními městy v kategorii A (skokanem
roku se může stát bez ohledu na počet
obyvatel). Odbor životního prostředí
Magistrátu se obrací na občany, aby
své elektrospotřebiče, které již nefungují, odnesli do sběrných dvorů v Krás-

ném Březně a ve Všebořicích. Jen tak
má město Ústí nad Labem šanci obstát
v soutěži se ctí.
První tři města v kategoriích A a B získají odměny ve výši 60, 40 a 25 tisíc korun. Výše odměny u kategorie „Skokan
roku“ činí 50 tisíc Kč.
jis

Vážení spoluobčané,
v poslední době se bohužel setkáváme s opakovanými problémy s nádobami na tříděný odpad, které jsou i častým
předmětem vašich stížností. Nejčastější stížností je, že jsou
nádoby přeplněné a nesváží se tak často, jak by bylo potřeba. Vězte, že četnost svozů je nastavena správně, jen někteří
z nás bohužel nenakládají s odpady tak, jak by měli. Velice
si vážíme toho, že o třídění odpadu máte zájem, ale i třídění
odpadu a jeho ukládání do jednotlivých barevných nádob má
svá pravidla. Pojďme si ta nejzákladnější nyní zopakovat.
1. Do barevných nádob odkládáme pouze odpady, které tam
patří.
Nevíte přesně, které to jsou? Informace jsou na nálepkách
umístěných na jednotlivých nádobách. Případně navštivte
webové stránky města, část občan, životní prostředí, kde tyto
informace také naleznete.
2. Před odložením do nádoby zmenšete objem odpadu.
Papírové krabice rozložte či natrhejte, PET lahve a plastové
nádoby sešlápněte, odpad do nádoby vysypte z pytlů. Neodkládejte pytle do nádob zavázané (zabírají více místa a jsou
zdrojem nepořádku při prohledávání nádob bezdomovci).
3. Je-li nádoba plná, neodkládejte odpad vedle nádoby. Použijte nejbližší další stanoviště.
Víme, že ne všude je toto možné, ale většina stanovišť, ze-
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jména na sídlištích, je od sebe vzdálena v rozumné vzdálenosti.
Příklady:
Biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO) – do nádob
nevhazujte odpady v igelitových ani v jiných obalech. Výsledkem je potom znehodnocený odpad, který v kompostárně nelze využít.
Papír – papírové a kartonové krabice před odložením do modrých nádob rozložte či natrhejte. Několik málo nerozložených
krabic nádobu zaplní a znemožní do ní uložit další papír.
Plasty – plastové obaly, zejména PET lahve, před odložením
do žlutých nádob sešlápněte. Pokud plastové odpady ukládáte v pytlích, odpad z pytlů vysypte. Do žluté nádoby se toho
více vejde.
Objemný odpad – odpad, který do nádob na separovaný komunální odpad nepatří, neodkládejte vedle těchto nádob.
Objemný opad (starý nábytek, podlahové krytiny, elektro, pneumatiky, sanitární předměty, stavební odpad a jiné objemné
věci) patří do sběrných dvorů, které mají otevřeno 7 dní v týdnu. Odpady tam můžete uložit bezplatně.
Jakékoliv odložení odpadu mimo nádoby je přestupkem, za
který lze uložit pokutu až do výše 50 000 Kč.
Odbor životního prostředí Magistrátu Ústí ad Labem

AKTUÁLNĚ

Rekonstrukce podchodu Kamenný Vrch
Akce spočívá v rekonstrukci podchodu pro pěší pod ulicí Nová
na Střekově v blízkosti základní školy, v rekonstrukci přilehlých
chodníkových ploch, veřejného osvětlení v podchodu a v instalaci kamerového systému uvnitř i v blízkém okolí podchodu. Samotný podchod bude kompletně zrekonstruován včetně
schodišť a obnovy schodišťových zdí. Vzhledem ke skutečnosti, že se podchod nachází před základní školou, bude realizace

stavby probíhat převážně v červenci a srpnu 2018, tedy o letních prázdninách. Přípravné práce včetně dopravních opatření,
které provoz podchodu nijak neomezí, byly zahájeny v červnu.
Samotná rekonstrukce, kdy bude podchod zcela uzavřen, potrvá do 31. 8. 2018. V době uzavírky podchodu budou učiněna dopravní opatření, která zajistí dočasné přecházení pro pěší přes
Novou ulici.

PŘEHLED INVESTIČNÍCH AKCÍ odboru investic a územního plánování
oddělení přípravy a realizace
investic
Projektové práce dokončené
• Stavební úpravy objektu pro pečovatelskou službu Neštěmická 795/37,
Krásné Březno
• Multifunkční sportovní centrum
(studie)
• Stavební úpravy MŠ U Plavecké haly
• Rozšíření objektu ZŠ Neštěmická
(polyfunkční komunitní centrum)
Projektové práce probíhající
• Venkovní areál Plavecké haly Klíše
• Městský stadion – dovybudování
areálu
• Rekonstrukce budovy MmÚ – přepážkové centrum
• Demolice zdevastovaných obytných
domů ul. Na Nivách

• Demolice objektu na pozemku p.č.
423 v k.ú. Klíše
• Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jitřní – změna
stavby (přístavba tělocvičny)
Projektové práce připravované
• Stavební úpravy objektu Poláčkova
3236/2
• Rehabilitace drážní parní vodárny na
Střekově
• Zimní sportovní hala pro beach
volejbal
• Rekonstrukce MmÚ – střecha, okna
Realizace probíhající
• Lidické náměstí – zásuvkový rozvod
• Rekonstrukce Letního kina – elektro
• Rekonstrukce Letního kina – sanace
• Stavební úpravy Stadionu mládeže
Realizace v přípravě
• Rekonstrukce bazénu v Jeslích města
Ústí, p.o.

• Rekonstrukce podchodu Kamenný
Vrch

oddělení GIS

• Ortofotomapa ORP 2018 pořízena
• Modernizace infrastruktury GIS města
• část A: Dodávka 2 ks serveru, jejich
provozního softwaru a jejich konfigurace – zrealizována
• část B: Vytvoření a implementace
portálového řešení
GIS města – probíhá

oddělení územního plánování

• Územní studie krajiny – probíhá
zpracování
• zpracování podkladových studií pro
nový územní plán
Ing. Eva Šartnerová,
vedoucí Odboru investic a územního
plánování Magistrátu Ústí nad Labem

Kalendář svozu odpadů ve 2. pololetí roku 2018
ZELEŇ VE VACÍCH

Vaky pro podzimní svoz se budou vydávat od 15. do 19. října
2018 od 8 do 17.30 hodin ve sběrném dvoře v Krásném Březně (vchod z Křižíkovy ulice).
MO Ústí nad Labem - město:
Božtěšice, Bukov, Habrovice, Klíše, Skorotice, Strážky, Všebořice
- vaky s odpadem ze zeleně budou sváženy v týdnu od 26. 11.
2018.
Hostovice, Předlice, město-centrum, Skřivánek, Vaňov - vaky
s odpadem ze zeleně budou sváženy v týdnu od 3. 12. 2018.
MO Ústí nad Labem – Střekov:
Střekov, Kojetice, Nová Ves, Budov, Olešnice - vaky s odpadem ze
zeleně budou sváženy v týdnu od 12. 11. 2018.
Brná, Sebuzín, Církvice, Svádov, Olšinky - vaky s odpadem ze zeleně budou sváženy v týdnu od 19. 11. 2018.
MO Ústí nad Labem – Severní Terasa:
Severní Terasa, Dobětice - vaky s odpadem ze zeleně budou sváženy v týdnu od 5. 11. 2018.
MO Ústí nad Labem – Neštěmice:
Mojžíř, Neštěmice, Krásné Březno - vaky s odpadem ze zeleně
budou sváženy v týdnu od 29. 10. 2018.

SVOZ OBJEMNÉHO ODPADU

Objemný odpad je svážen jednou za pololetí. Jsou to vysloužilé předměty z domácností (např. vyřazený nábytek,
matrace, koberce, podlahové krytiny), které nelze pro jejich

rozměry odkládat do sběrných nádob na komunální odpad.
Odpady odložte výhradně ke sběrným nádobám a pouze
den před termínem svozu. Svoz začíná vždy v 6 hodin ráno
v uvedený den.
Upozornění:
• Mezi objemný odpad nepatří pneumatiky, stavební odpad,
konstrukční prvky bytu nebo domu (např. sanitární předměty
aj.), odpad ze zeleně a použitá elektrozařízení (např. ledničky,
mrazničky, pračky, sporáky, televizory a monitory). Použitá
elektrozařízení odkládejte na místa zpětného odběru nebo
do sběrných dvorů.
• Naléhavě upozorňujeme, že místem k odkládání odpadů nejsou zastávky MHD a že odkládání objemných odpadů u zastávek
a na dalších veřejných místech je považováno za vytváření černé
skládky.
V MO Ústí nad Labem - město začíná svoz objemného odpadu v září, v MO Ústí nad Labem – Střekov proběhne v říjnu,
na Severní Terase v listopadu (zde svoz startuje 31. 10. 2018)
a v MO Ústí nad Labem – Neštěmice je svoz objemného odpadu naplánován na konec listopadu a začátek prosince.
Konkrétní termíny, týkající se vašich ulic, naleznete na úředním portálu webu města Ústí nad Labem pod banerem
Kalendář svozu odpadů.
Odbor životního prostředí Magistrátu Ústí nad Labem
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DISKUSE

Rekonstrukce
koupaliště na Klíši

VENKOVNÍ ČÁST PLAVECKÉHO AREÁLU NA KLÍŠI JE OD ROKU 2014 UZAVŘENA KVŮLI PLÁNOVANÉ REKONSTRUKCI.

V

diskusích se často objevují
zkreslené informace a na hlavu vedení města padá kritika.
Chci proto do diskuse přispět objektivními informacemi o skutečném
vývoji tohoto areálu a předpokládaném termínu dokončení jeho rekonstrukce. Nejsou to lidé z UFO, kteří
ve vedení města ignorovali nutnost
rekonstrukce koupaliště na Klíši. Ruku na srdce by si měli položit
naši předchůdci, kteří pro tuto stavbu neudělali nic. Rádi se zúčastnili
slavnostního otevření zrekonstruované plavecké haly, ale o osud venkovního koupaliště se nezajímali.
KRÁTCE Z HISTORIE
Možná už si všichni nepamatují, že v roce 2012 existoval zá-

VÝHLEDOVÝ KONEČNÝ STAV
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měr vybudovat na Klíši aquapark.
Zastupitelstvo města schválilo
14. června 2012 přípravu a realizaci stavby „Plavecký areál Klíše“.
Byla zahájena příprava projektu
v rámci IPRM (Integrovaný projekt rozvoje města). Jmenovaná
řídící skupina projektu „Plavecký
areál Klíše“ na svém jednání dne
25. října 2013 doporučila vedení
města udělit prioritu rekonstrukci
celého plaveckého areálu bez přístavby aquaparkové části. Projekt aquaparku nesplňoval plošné
požadavky pro naplnění povinného
indikátoru v rámci projektů zahrnutých do IPRM a navíc zahrnoval
veřejnou podporu, a tím by byla
dotace podstatně nižší. Zastupitelstvo města tak na svém jednání
5. 12. 2013 schválilo významnou

veřejnou zakázku „Plavecký areál
Klíše“ týkající se rekonstrukce plavecké haly, neboť projekt aquaparku a jeho propojení s halou se ukázal jako nevhodný. Provoz plavecké
haly a venkovního areálu byl ukončen dne 30. 6. 2014 a rekonstrukce
haly začala v září 2014 z důvodu
propojených technologických celků obou areálů.
Ohrazujeme se proto proti tvrzení, že vedení města nekonalo. Je to
přesně naopak a udělali jsme pro
rekonstrukci koupaliště hodně práce. Kdo nekonal, jsou představitelé
minulých koalicí ve vedení města.
KONEČNĚ SE NĚCO DĚJE
Zastupitelé z Ústeckého fóra občanů (UFO) se ihned po nástupu do

DISKUSE
funkcí ve vedení města o rekonstrukci venkovního areálu zajímali,
o čemž svědčí i následující kroky.
Finanční: Rada města postupně
a systémově schvalovala finance na
studii a projektovou dokumentaci. Poslední finanční opatření bylo
v radě města schváleno 23. 5. 2018
a máme nyní finanční prostředky
v celkové výši 111 mil. Kč a změnu
financování v letech 2019 a 2020
jsme předložili zastupitelům na
červnovém jednání. Organizační
a přípravné: Studie byla vyhlášena
17. 6. 2016. Připomínky ke studii ze
strany města byly zaslány (průběh
ankety na skluzavku, tobogán, etapizace) do 21. 10. 2016 a následně
došlo k odevzdání kompletní studie dne 5. 4. 2017. Rada poté dne
24. 5. 2017 schválila vyhlášení
veřejné zakázky „Venkovní areál
Plavecké haly Klíše – projektová
dokumentace“. Předmětem projektové dokumentace je jednak zpracování všech stupňů projektové
dokumentace + zajištění stavebního povolení, rozpočtu, výkazu výměr na „venkovní areál“ a „odvodnění areálu“.
MÁME STAVEBNÍ POVOLENÍ
Venkovní
areál:
dokumentace
ke stavebnímu řízení byla odevzdána, žádost o stavební povolení byla podána na stavební úřad dne 26. 1. 2018, řízení
bylo přerušeno 5. 2. 2018 do
30. 4. 2018 a 2. 5. 2018 bylo oznámeno zahájení spojeného územního a stavebního řízení. A stavební
povolení je již vydané.
Odvodnění areálu: Je dokončená
projektová dokumentace pro vodoprávní řízení a probíhá inženýrská
činnost, na konci června by mohla
být podaná žádost o povolení stavby (vodoprávní řízení – veřejnou
vyhláškou). Na podzim bychom
mohli mít kompletně povolenou
stavbu.
V červnu bylo schváleno rozpočtové opatření v zastupitelstvu,
budeme mít prostředky pro vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby (venkovní areál) a po
dodání DPS lze vyhlásit výběrové
řízení. Vyhlášení musí schválit
rada města, lze předpokládat termín 8/2018 tak, aby do konce roku
byla podepsaná smlouva se zho-

tovitelem a bylo možné zahájit
stavbu.
STAVBA POTRVÁ 13 MĚSÍCŮ
Předpokládáme lhůtu výstavby 13
měsíců (s ohledem na to, že se jedná o venkovní stavbu, jsme ovlivněni i klimatickými podmínkami),
dále splnění požadavků Krajské
hygienické stanice (měření hluku,
apod.). V zimních měsících je možné zahájit přípravné práce, například zajištění výrobní dokumentace na komponenty nerezových van
a brodítek. Pokud začneme v lednu
a nebudou žádné komplikace, tak
by mohla být stavba dokončena na
jaře 2020 a je dostatečný prostor
pro stavbu včetně kolaudace pro
zahájení letní sezóny v roce 2020.

Takže dobrá zpráva pro občany
města je, že v sezóně 2020 se budou moci již koupat v novém areálu
na Klíši.
Když se podíváte na data, tak vedení města ihned od pololetí 2016
zahájilo kroky pro rekonstrukci.
Ano trvá to 4 roky, ale je to běžný
termín, pokud máme splnit veškeré
legislativní a transparentní postupy. Jsme rádi, že se rekonstrukce
dokončí a znovu se pro obyvatele
a návštěvníky města otevře tento
hezký areál, který bude doplněn
o nové prvky a poskytne více příležitostí pro rekreaci a zábavu.
MUDr. Jiří Madar (UFO),
1. náměstek primátorky
foto: archiv Magistrátu
Ústí nad Labem

www.usti-nad-labem.cz

Dotační program
Projektu Zdravé město
a místní Agenda 21
Témata výzvy 14. kola jsou:
• Zvelebování vzhledu veřejného prostoru ve městě
• Zapojení do osvětových kampaní a akcí
• Posílení místního patriotismu

Termín podání žádostí: 13. 6. – 9. 7. 2018
Maximální výše dotace na projekt: 30.000 Kč
Více informací o pravidlech poskytování dotací na
www.usti-nad-labem.cz
Grafické zpracování
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NOVINKA
O BUDOUCNOSTI JEZERA

Zmenší stát na Miladě
chráněné ložiskové území?
Převezmou obce pozemky
u jezera? Kdy a co rozhodne?
ROZ H OVO R S I N G. P E T R E M L E N C E M, Ř E D I T E L E M PA L I VOV É H O KO M B I N ÁT U Ú S T Í, S. P.
V souvislosti s jezerem Milada se
často mluví o chráněných ložiskových územích. Jak vypadá současná
situace?
V loňském roce jsme dokončili celkový koncepční materiál, který řeší
problematiku správy a následného
užívání území po ukončení těžby
uhlí a nedílnou součástí tohoto území je i jezero Milada. Popsali jsme
v něm zásadní problém, kterým je
střet mezi chráněným ložiskovým
územím (to znamená státem chráněným přírodním bohatstvím) na
straně jedné a rozvojovými plány
jednotlivých obcí na straně druhé.
S Dobrovolným svazkem obcí Jezera
Milada jsme se dohodli, že se společně pokusíme tento střet vyřešit.
A podtrhuji: koncepčně, ne konkrétně.
Vláda ČR vloni 24. července přijala
usnesení č. 536. V tomto usnesení
je důležitý úkol č. 3 – přehodnocení

POHLED na západní křídlo lomu 11. 9. 1989.
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Je to úkol, který vyplynul z dlouhodobého – a říkám zcela upřímně,
oprávněného – volání ze strany obcí.
Obce z Dobrovolného svazku díky
tomuto usnesení vlády dostaly šanci,
aby sepsaly své požadavky a předložily dobře zdůvodněné projekty, jejichž společenský zájem převáží nad
zájmem ochrany nerostu.

Ing. PETR LENC, ředitel PKÚ, s.p.

stávajících chráněných ložiskových
území. Gestory tohoto úkolu jsou
ministerstvo životního prostředí ve
spolupráci s ministerstvem průmyslu
a obchodu a Státní báňskou správou.

Bylo v minulosti na severu Čech
chráněné ložiskové území kvůli projektům obcí zmenšeno?
K redukci chráněného ložiskového
území nerostu došlo ve prospěch
projektů města Krupky a města
Mostu. V případě Mostu se to týkalo přípravy průmyslové zóny Joseph.
U Krupky šlo o projekt rozvoje města, konkrétně o rozšíření sídelního
útvaru.
Návrhy, týkající se jezera Milada, je
možné vládě předložit do konce po-

O BUDOUCNOSTI JEZERA
loletí. Předloží návrh Palivový kombinát?
V závěru loňského roku jsme od
statutárního města Ústí nad Labem
převzali dva revitalizační projekty
– jednak vybudování centrální kanalizace, a dále vytvoření rekreačního území východ. Zpracovali jsme
návrh, jak v této lokalitě chráněné
ložiskové území upravit tak, aby zde
mohlo dojít k výstavbě bez komplikací.
Stavíte kolem jezera Milada komunikace, budujete altány, máte připraveny dva projekty. Je ve hře varianta, že
by se o jezero Milada staral i nadále
Palivový kombinát Ústí, s. p.?
Od počátku se předpokládalo, že
území kolem jezera převezmou obce.
Obce argumentovaly: trpěly jsme
kvůli stavební uzávěře, takže si po
rekultivaci zasloužíme území získat
a rozvíjet ho. Teď jsme se ale ocitli
na křižovatce, kdy bychom si měli
říci, zda se vydáme směrem, který se
léta razil – tedy, že obce v roce 2020
(což je nový termín, ten původní
předpokládal převzetí do konce roku
2017) území skutečně převezmou,
a to se všemi pozitivy a negativy.
Anebo obce řeknou: pro nás je to
obrovská zátěž jak z hlediska investičního, tak i provozního (jen údržba
přijde ročně na cca 9 milionů korun),
bude proto lepší, když se o tak rozsáhlé území bude starat někdo jiný.
Pak bude třeba správce celého území
hledat.

Co ještě na Miladě vybudujete, než
se rozhodne?
To, co nám dovolí stávající legislativa. Příští rok by měla být hotova
podstatná část komunikační sítě, to
je základ. Své na ní najdou cyklisté
na horských kolech, cyklisté na silničních kolech, běžní návštěvníci na
procházkách, rodiny s kočárky, in-line bruslaři.
Pokud se nám podaří dohodnout se
s ministerstvem financí, tak do zahájení sezóny 2019 bychom chtěli
nainstalovat pontony. Lidé se tak
dostanou do vody nejen z pláží,
ale i z nových plovoucích objektů.
K pontonům si budou moci také přivázat lodičku anebo u nich přistát se
šlapadlem. V příštím roce chceme ve
spolupráci s ministerstvem financí
zahájit výstavbu centrální kanalizace. A do kalendáře sportovních a kulturních akcí 2019 se chystáme zařadit daleko více akcí pro veřejnost.
Některé sami zorganizujeme, více se
ale také otevřeme dalším zájemcům
o pořadatelství.
Není péče o pestrý program akcí
na jezeře Milada pro státní podnik
Palivový kombinát Ústí už cosi nad
plán?
Pokládáme za důležité, abychom
toto území nastartovali a vrátili
zpátky lidem. Prostě mu zase vdechli život.
Jitka Stuchlíková,
foto: archiv PKÚ, s. p.

Co je chráněné
ložiskové
území?
Chráněné ložiskové území je vymezené území, ve kterém předchozí průzkumy prokázaly výskyt
nerostu. Nerost je v majetku státu a na základě toho stát vymezil
území, u kterého stanovil zvláštní
pravidla ochrany nerostu jakožto
přírodního bohatství. Ochrana spočívá zejména v tom, že ve vymezeném území je určitá regulace aktivit především v oblasti výstavby.
(O zrušení dobývacího prostoru
rozhodl Obvodní báňský úřad pro
Ústecký kraj již 26. 3. 2015. Od vydání tohoto rozhodnutí se pohyb
osob na území řídí obecnou legislativou.)

Architektonické
soutěže
– první pro
studenty, druhá
pro profesionály
• PKÚ, s. p. , vyhlásil architektonickou soutěž pro mladou generaci.
Jejím cílem je zjistit, o co dnešní
mladí lidé budou mít na Miladě
za pár let – již jako rodiče dětí –
zájem. V této soutěži nejde o projekty, ale o zajímavé myšlenky
a nápady.
• Na konci letošního roku chce
PKÚ, s. p. , vyhlásit řádnou architektonickou soutěž. Termín ukončení hodlá konzultovat s Českou
komorou architektů. Ideálně by
soutěž měla skončit na konci
roku 2019, aby se konkrétní projekty, vzešlé z této soutěže, mohly
ucházet o dotace z programovacího období, které v EU startuje
roku 2020.

PROMĚNA – DNEŠNÍ POHLED ze stejného úhlu na totožné místo.

• Dobrovolný svazek obcí Jezero Milada byl založen 10. ledna
2006. Jeho členy jsou města Ústí
nad Labem, Chabařovice, Trmice
a obec Řehlovice.
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PŘIPOMÍNÁME

Sté výročí založení
Československé
republiky
V L E TO Š N Í M RO C E S I C E LÁ R E P U B L I KA P Ř I P O M E N E ŘA D U V ÝZ N A M N ÝC H „O S M I Č KOV ÝC H“ V Ý RO Č Í. TA K É
S TAT U TÁ R N Í M Ě S TO Ú S T Í N A D LA B E M P Ř I P RAV I LO V E S P O L U P RÁC I S M U Z E E M A A RC H I V E M M Ě S TA
S P E C I Á L N Í P RO G RA M.

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. Proto i hlavní připomenutí tohoto významného výročí bude
směřováno na toto datum a v rámci předvánočního programu bude
zařazen i jeden den v prvorepublikovém duchu (dobová kuchyně,
medvědář, soutěže pro děti, panoptikum, staročeská kapela atp.).
• 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.
• Ve spolupráci s Pivovarem Na Rychtě vznikl nový výroční speciál ÚSTECKÁ 11° – T.G.M. a menu inspirované kuchyní první republiky;
• Připravují se dvě publikace spojené s roky 1914–1918. „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
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legiích ve Francii nebo v Rusku.
„Kalendárium města Ústí nad
Labem (1918)“ od Petra Karlíčka
připravují společně městský archiv
a muzeum. Tato publikace představí tento rok takřka den po dni,
jak v Ústí nad Labem probíhal.
• Muzeum města se bude dále podílet na realizaci pamětních desek
ve vztahu k významným historickým událostem nebo osobnostem.
Připravuje se instalace pamětní
desky Jaroslavu Brodskému (22.
března 1920 Soběslav – 3. srpna
1981 Toronto, Kanada; odpůrce
komunistické vlády, vězněný v letech 1951–1960) nebo generálu
Jaroslavu Klemešovi (31. ledna
1922 Čadca – 7. srpna 2017 Praha;
bojovník proti nacistické okupaci,
pronásledovaný
komunistickou
vládou).
• Dům dětí a mládeže v Ústí nad
Labem vyhlásil ve spolupráci se
Zdravým městem Ústím nad Labem dětskou výtvarnou soutěž
Naše město, kdy jedním z připravovaných témat bylo i Ústí nad Labem před 100 lety. Na podzim se
uskuteční Literární Ústí.
• Již nyní si zájemci mohou v Informačním středisku města Ústí nad
Labem zakoupit výroční turistickou známku, na které je zobrazen
rodák z Ústí nad Labem, legionář
a armádní generál Eduard Kadlec.
Převzato z portálu Volný čas webu
statutárního města Ústí nad Labem

Další tipy
• Porcelánové dny v Muzeu města
Ústí nad Labem – 7. 9. 2018, tradiční
prodejní výstava – jako vstupenku si
bude možno zakoupit hrnek s tématem vzniku ČSR.
• Výstava „Rok 1918 na Ústecku“ – od
1. 10. do 29. 10. 2018, Muzeum města Ústí nad Labem. Putovní výstava
je připravena FF UJEP ve spolupráci
s Muzeem města Ústí nad Labem.
• Klavírní koncert Luďka Havla –
27. 10. 2018, kostel Nanebevzetí
Panny Marie v Církvicích.
• Putovní výstavy (pořádá FF UJEP
a NPÚ, uzemní pracoviště Ústí nad
Labem), říjen/prosinec: Architektura
ve službách První republiky (výstava
vybraných staveb postavených v éře
1918–38) a výstava Pomníky velké
války.
• Schichtova epopej – od 27. 11. 2018
do 31. 3. 2019, výstava cyklu obrazů
s motivy významných událostí českých dějin, které byly namalovány ve
20. letech 20. století na zakázku ústecké firmy Schicht jako součást jejich firemní propagace a přihlášení
se k první Československé republice.
Obrazy se pro několik generací staly
symboly historické ikonografie.

Podivné bytosti
na březích Labe

PŘEKVAPÍ NÁS SKŘÍTCI?

AŤ U Ž V E VA Ň OV Ě, S VÁ D OV Ě N E B O P Ř Í M O N A S T Ř E KOV Ě, Z E V Š E C H M Í S T P Ř I C H Á Z Í Z P RÁV Y O B Y TO S T E C H
S PAT Ř E N ÝC H N A B Ř E Z Í C H LA B E.

J

e to vodník, Labská královna,
duch pána ze Střekova, skřítek,
nebo je to jen další fáma? Těžko
říci. Zprávy jsou nepřesné, výpovědi
očitých svědků se rozchází.
Uspořádali jsme anketu. Otázka zněla: „Slyšeli jste v posledních dnech
o podivných bytostech v okolí Labe
nebo jste je přímo viděli?“ Ze sta
oslovených respondentů: 72 nic takového neslyšelo; 15 slyšelo, ale nevěří tomu; 8 o tom ví a věří tomu;
5 se stalo přímým svědkem událostí
spojených s těmito podivnými bytostmi.
Například ústecký spisovatel Václav Ztratílek tvrdí, že viděl zvláštní
skřítky. Setkal se kvůli tomu s profesorem Všudybýlkem, odborníkem na
problematiku podivných bytostí. Ten
mu výskyt skřítků potvrdil, vyprávěl
o nich velmi zajímavé věci a také vysvětlil, proč tu teď jsou. Skřítky měl
údajně vidět i známý ústecký výtvarník Michal Novák a nakreslit je do
městského nástěnného kalendáře pro
letošní rok.
Zeptali jsme se tedy Michala Nováka,
ústeckého výtvarníka a autora kalendáře. „Ano, pár skřítků jsem do kalendáře opravdu namaloval, ale je na li-

Z DENÍKU profesora Všudybýlka.

dech, aby je tam poznali. Já teď pracuji
se spisovatelem Václavem Ztratílkem
na jednom velkém projektu, který realizuje oddělení cestovního ruchu,
ale protože to má být překvapení, tak
o tom nemohu ještě mluvit. Rozhodně
se však mohou Ústečané a hlavně děti
těšit na období Vánoc, kdy vám všem

to naše tajemství odhalíme.“
Myslíte si také, že se v různých částech Ústí nad Labem objevují skřítci?
V prosinci se snad vše vysvětlí. Rádi
vás o tom budeme informovat.
text a foto: oddělení cestovního
ruchu Magistrátu Ústí nad Labem

TIP PRO DĚTI I SENIORY

Parky v pohybu pokračují!
I v letošním roce si mohou děti a senioři zacvičit v městských parcích, a to
zcela zdarma. Pravidelné cvičení potrvá až do konce září.
V rámci projektu Zdravé město a MA21
je pro ně připraveno 50 minutové cvičení pod vedením vyškolených instruktorů. Účastnit se mohou i úplní
začátečníci.
Děti cvičí pravidelně každý čtvrtek
od 17 hodin na Slunečné pláni v Centrálním parku na Severní Terase. Cvičení

je vedeno hravou formou. Ideální věková skupina je od 5 do 12 let. Minimálně
na první cvičení musí děti doprovodit
zákonný zástupce, poté mohou děti
s jeho souhlasem chodit cvičit samy.
Senioři se scházejí pravidelně každý
pátek od 14 hodin v Městských sadech
za altánkem. Cvičení je zaměřené převážně na podporu pohybového aparátu za pomoci cviků prováděných pouze
vahou vlastního těla.


Zdravé město Ústí nad Labem
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NABÍDKA

Prohlédněte si Ústí nad Labem
z cyklistického sedla!

Cyklocentrum města
Ústí nad Labem „Zanádraží“
Účastníci kampaně Do práce na kole, kterou organizuje
Magistrát města Ústí nad Labem v rámci projektu Zdravé město, si na vlastní kůži vyzkoušeli kola, která jsou
od 1. června 2018 k zapůjčení v Cyklocentru města Ústí
nad Labem. K dispozici je 10 městských kol, z nichž jedno je také vybaveno dětskou sedačkou. Výlet si tak mohou užít nejen dospělí, ale i menší děti. Nemáte s sebou
vše potřebné? Nevadí. V ceně půjčovného je zahrnuto
rovněž zapůjčení přilby a zámku na kolo.
text a foto: Zdravé město Ústí nad Labem

Ceny včetně 21% DPH:
• využití sprchy na 10 minut včetně zapůjčení ručníku – 30 Kč
• zapůjčení tlakového čističe na 5 minut – 20 Kč
• úschovna kol – 20 Kč/ks/den
• vratná záloha na zapůjčení zámku – 60 Kč
• zapůjčení kola: vratná záloha – 1 000 Kč/kolo
• půjčovné na 1 den – 200 Kč/1 den
• půjčovné na 2 dny – 175 Kč/1 den (celkem 350 Kč/2 dny)
• půjčovné na 3 dny – 150 Kč/1 den (celkem 450 Kč/3 dny)
• půjčovné na 4 dny a více 130 Kč/1 den

CYKLOBUS

A
M
R
A
D
Z LABSKÉ STEZKY NA SEVERNÍ TERASU Z

28.
4.
–
30.
9.
2018
soboty, neděle a svátky

CYKLOCENTRUM
v prostoru Zanádraží

Odjezd: v 16:30 a 18:00 ze zastávky Krajský soud
(přes město na Severní Terasu)
Další nástupní stanice: Divadlo
Výstupní stanice: Severní Terasa, Orlická

www.dpmul.cz
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www.usti-nad-labem.cz

Půjčovna kol
Po–Ne 8.00–20.00

MO ÚSTÍ NAD LABEM – MĚSTO

Participace občanů na
rozpočtu v MO Ústí nad
Labem – město 2018
KOMISE PRO PARTICIPACI OBČANŮ NA ROZPOČTU DOPORUČILA REALIZOVAT KOMPLEXNÍ ÚPRAVU DĚTSKÉHO
HŘIŠTĚ U STŘÍŽOVICKÉHO VRCHU A JEHO OKOLÍ.

D

o 31. března 2018 bylo možné
podávat návrhy do druhého
ročníku participace občanů na
rozpočtu (POR), pro kterou bylo v letošním roce v rozpočtu MO vyčleněno
500 tis. Kč. Ve stanoveném termínu
jsme obdrželi 46 návrhů. Podle kritérií kompetence městského obvodu
a možností realizace návrhu v rámci
jiných kapitol rozpočtu byly tyto návrhy rozděleny do čtyř skupin:
1. návrhy, které spadají do kompetence MO Ústí nad Labem –
město a je možné je v rámci POR
realizovat v plném rozsahu,
2. návrhy, které spadají do kompetence MO Ústí nad Labem – město a jsou již realizovány nebo je
možné je realizovat z rozpočtu
MO Ústí nad Labem – město,
3. návrhy, které se týkají vybraného majetku statutárního města
Ústí nad Labem a jejich realizace tedy spadá do kompetence
magistrátu města (realizace MO
by byla možná po dohodě s příslušnými odbory, MO by však hradil úpravy, které by se netýkaly
jeho svěřeného majetku),
4. návrhy, které se týkají soukromého majetku a nelze je tedy
v rámci POR realizovat.
Ve druhé polovině května se sešla Komise pro POR (sestavená ze zástupců
politických stran a hnutí v zastupitelstvu MO) a diskutovala o možnostech realizace jednotlivých návrhů.
V následném hlasování jednomyslně zvítězil návrh komplexní úpravy dětského hřiště u Střížovického
vrchu a jeho okolí předložený Mgr.
Petrou Morvayovou, Ph.D., a podpořený dvěma desítkami obyvatel
Klíše. Komise doporučila vyčlenit
na realizaci tohoto návrhu částku

DŘEVĚNÝ ALTÁN díky participaci občanů na
rozpočtu vyrostl vloni v Předlicích – Kolonii.

400 tisíc Kč. Na druhém místě se
dle hlasování Komise umístil návrh
na úpravu dětského hřiště ve Skoroticích, na třetím místě pak návrh
na umístění posilovací sestavy na
dětské hřiště v Předlicích – Kolonii (přestože Komise považovala
návrh za velmi dobrý, vzala v úvahu
skutečnost, že v rámci minulého ročníku POR bylo totéž místo osazeno
dřevěným altánem). Poslední slovo
ve věci výběru návrhů k realizaci mělo zastupitelstvo MO, jehož
zasedání se konalo 27. června 2018
(těsně po uzávěrce Městských novin).
Vybrané návrhy by měly být realizovány do komunálních voleb v říjnu
tohoto roku, a to ve spolupráci s jednotlivými navrhovateli.
Komise dále jednomyslně doporučila,
aby z rozpočtu MO byly ještě realizovány návrhy na:
• rozšíření počtu laviček a košů na
psí exkrementy,
• zlepšení vstupu na dětské hřiště
Hornická a
• úpravu vstupů do Mánesových

sadů (po dohodě s příslušnými odbory magistrátu).
Vzhledem k tomu, že Mánesovy sady
nejsou ve správě MO, ale magistrátu,
pokusíme se na realizaci posledního
návrhu získat prostředky z přebytku
hospodaření města.
Děkujeme všem obyvatelům města,
kteří se letošního ročníku POR v MO
Ústí nad Labem – město zúčastnili a zaslali nám své návrhy na vylepšení veřejného prostoru. Přestože ne všechny návrhy jsme schopni realizovat, jsou pro
nás inspirací a cennou zpětnou vazbou.
Jen ve spolupráci s Vámi můžeme Ústí
nad Labem měnit na město, kde se dobře žije … udržitelným způsobem!
Více informací naleznete na webových stránkách obvodu na adrese
www.mesto-ul.cz.
JUDr. Karolína Žákovská, Ph.D.
(PRO!Ústí),
radní MO Ústí nad Labem – město
a tajemnice Komise pro PO
foto: archiv MO Ústí
nad Labem – město
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SEVERNÍ TERASA

Úcta ke stáří
U P ŘÍ LE Ž I TO S T I LETO ŠN ÍHO D N E MATEK USPOŘÁDALA MAT EŘ SKÁ
Š KO LA V Ě T RN Á V DO M OV Ě P RO SEN IO RY V K LIDU NA SEVER NÍ T ERASE
KRÁ S N O U AKC I.

Naši nejmenší dorazili v hojném počtu
a s připraveným pásmem pohádek, říkanek, písniček a tanečků rozzářili oči pří-

tomných seniorů a vykouzlili nejeden
úsměv na tváři. Na závěr to vypadalo
v kinosále zdejšího domova jako v mra-

veništi. Mrňouskové švitořili, pobíhali
mezi seniory a rozdávali jim vlastnoručně vyrobené dárečky. Dojatí senioři jim na oplátku věnovali pohlazení
a milá slova díků. Bylo krásné sledovat,
jak propojení těchto dvou rozdílných
věkových kategorií vzájemně obohacuje každou z nich. Jsem moc ráda, že
spolupráce mezi domovy pro seniory,
základními a mateřskými školami napříč celým obvodem funguje na výbornou. Cílem těchto rozdílně generačních
setkávání je zkvalitnění života seniorů,
prevence jejich sociálního vyloučení
a odstranění pocitů samoty, usnadnění
vzájemné komunikace i možnost vyjádřit své pocity a emoce. V těch nejmenších pak pěstovat sounáležitost, lásku
a úctu ke stáří. Poděkování patří všem,
kteří na naše seniory myslí a zároveň
dokážou navzájem sbližovat nejmladší
a nejstarší generace.
Mgr. Renata Zrníková (Vaše Ústí),
starostka MO Severní Terasa
foto: archiv Úřadu MO Severní Terasa

Děti nás baví

Dětský smích a rozzářené dětské oči jsou tím nejlepším lékem
na světě. Kdo dorazil ve středu 30. května 2018 na Lagunu
do Centrálního parku, se o tom mohl přesvědčit. Pod záštitou
starostky Renaty Zrníkové se zde uskutečnil již III. ročník akce
„Děti nás baví“. Dorazily všechny tři naše mateřské školy, aby
nám, i sobě navzájem, předvedly, co nového se naučily. Tančilo
se, cvičilo, zpívalo…… a hlavně se všichni bavili. Děkujeme, mrňouskové z MŠ Dobětice, Stříbrníky i z Větrné, byli jste báječní.
Tolik pozitivní energie, bezprostřednosti a elánu pohromadě
nás pohladilo po duši.


text a foto: Pavla Kopáčová, Úřad MO Severní Terasa

Kulturní akce MO Severní Terasa 2018
Grilfest a laser show 29. 7.
Den Severní Terasy
2. 9.
Den pro rodinu
28. 9.
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Podzimní bazárek
Drakiáda Erbenka
Halloween

16. 9.
14. 10.
31. 10.

Závody kočárků
V květnu spolupořádala v Centrálním parku na Severní Terase ústecká YMCA pod záštitou starostky Renaty Zrníkové
další ročník STROLLERINGU. Na závody kočárků a odpoledne plné rodinné zábavy a pohybu dorazilo několik stovek lidí. Závodit mohli všichni – maminky, tatínkové, celé
rodiny. Symbolické startovné se platilo až na místě a výtěžek putoval na charitativní účely. Pro děti byly připraveny
soutěže, zoo farmička, jízda na ponících, skákací hrad, malování na obličej a spousta dalších aktivit. Děkujeme týmu
Ymca, KIWANIS, guvernérovi Hrivkovi z Popradu za osobní
účast a předání daru – cyklovozíku rodičům předčasně narozeného Tomáška; dále Ovečce, Dobrovolnickému centru, ústeckému Bambini, Centru podpory zdraví a ostatním
nadšencům se srdcem na správném místě.


text a foto: Pavla Kopáčová, Úřad MO Severní Terasa

SEVERNÍ NOVINKA
TERASA

Radnice na Severní Terase se
pustila do oprav a údržby majetku
V CENTRÁLNÍM PARKU NA DĚTSKÉM HŘIŠTI SE STAVÍ ZÁKLADY NOVÉHO HRADU S VĚŽEMI, TOBOGÁNY, LEZECKOU
STĚNOU A DALŠÍMI HERNÍMI PRVKY PRO DĚTI.
se vyrábí kovové konstrukce pro tato stání. Úřad MO Severní Terasa plánuje v rekonstrukcích stání na nádoby na
odpad pokračovat ještě v tomto roce i na dalších místech.
Následovat budou tři kontejnerová stání v ulicích Jizerská,
Pod Parkem a J. Zajíce, dále pak čtyři stání v ulicích Šrámkova a Rabasova. Rekonstrukcí a oprav se dočkají schodiště
v Jizerské a Poláčkově. V plánu oprav jsou např. chodníky Ladova, Švestková, Oblá, Kmochova, Poláčkova, spojka
Stříbrnická – Pincova a další. Všechny komunikace a větší
část chodníků je podle statutu města v majetku města Ústí
nad Labem. Odbor dopravy a majetku magistrátu v současné době zahájil rekonstrukci komunikace Rabasova.

OPRAVA zdravotního
střediska v Kmochově ulici.

Stavba dřevěného hradu bude dominantním prvkem celého dětského hřiště. V budoucnu plánuje radnice Severní
Terasy propojit hrad s lanovým centrem Tarzánek dřevěným a lanovým přemostěním tak, aby děti měly možnost
dalšího herního vyžití. Stavba hradu bude dokončena do
30. července 2018. Průběžně se staráme o údržbu a zajišťujeme potřebné opravy všech dětských hřišť, kterých je
v našem městském obvodě dvanáct. U objektu zdravotního střediska v Kmochově ulici na Doběticích se v současné
době dokončuje výměna oken, izolací, meziokenních plášťů
a dveří. Během léta bude na obytném objektu Kmochova
č. 4 opravena fasáda.

Mgr. Renata Zrníková (Vaše Ústí),
starostka Severní Terasy
foto: archiv Úřadu MO Severní Terasa
HRAD pro děti vyroste
v Centrálním parku.

OPRAVY SCHODIŠŤ I KONTEJNEROVÝCH STÁNÍ
V nejbližší době dojde k rekonstrukci sedmi kontejnerových stání v ulicích Meruňková, Višňová a Stavbařů. Nyní

Blahopřání jubilantovi, který stavěl Severní Terasu
KRÁSNÝCH 90 LET OSLAVIL V TĚCHTO DNECH PAN VÁCLAV KAŠPAR,
KTERÝ ŽIJE NA SEVERNÍ TERASE UŽ BEZMÁLA PŮLSTOLETÍ.
Nejen jeho byt, ale i všechny ostatní v tomto obvodě, nesou jeho podpis – byl totiž
hlavním stavbyvedoucím výstavby Severní
Terasy, Stříbrníků i Dobětic. „Ročně jsme
odevzdávali přes tisíc bytů,“ vzpomínal na
své působení v bývalých Pozemních stavbách. A i když podnik po letech skončil, pan
Kašpar zůstal své profesi věrný dál. Začal
v tomto oboru podnikat a už coby soukromník postavil na Severní Terase další
objekty, například chemickou průmyslovku. Přestože není rodilý Ústečák (pochází
z Teplic), na Severní Terase je spokojený,
považuje ji za pěkné sídliště, chválil, že je
zde pořádek. Už 11 let je vdovcem, žije sám,

ale osamělý rozhodně není. Těší se ze dvou
dětí a stejného počtu vnoučat, pravnoučat
a dokonce prapravnoučat. Navštěvuje se
s bratrem, který bydlí v nedalekém Chlumci a pravidelně každý týden se schází také
s bývalými kolegy stavaři. I ve svém věku je
plně soběstačný, rád a hodně čte, zajímá se
o politiku i společenské dění a ovládá rovněž počítač. K významnému jubileu mu za
všechny občany Severní Terasy přišla osobně poblahopřát starostka Renata Zrníková.
Ještě jednou gratulujeme, přejeme pevné
zdraví a za rok zase na shledanou.
text a foto: Mgr. Jitka Hadašová
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NEŠTĚMICE

Fotbalový Mojžíř se po
dlouhých letech dočkal
důstojného zázemí
MĚSTSKÝ OBVOD ÚSTÍ NAD LABEM – NEŠTĚMICE DOKONČIL NA KONCI KVĚTNA NEJVĚTŠÍ INVESTIČNÍ AKCI
TOHOTO VOLEBNÍHO OBDOBÍ, KTEROU BYLA REKONSTRUKCE KABIN NA FOTBALOVÉM STADIONU V MOJŽÍŘI.

MODERNÍ ŠATNY A NOVÁ KLUBOVNA TJ Mojžíř.

V

íce než 150 malých i dospělých
fotbalistů, kteří jsou členy TJ
Mojžíř, se po mnohaletém čekání dočkalo důstojného zázemí v podobě nových kabin. Nahradily desítky
let staré zázemí postavené ze zbytků
někdejší jídelny. Objekt již dávno neodpovídal požadavkům 21. století,
nadto byl plný nebezpečného azbestu.
Investorem rekonstrukce byl městský
obvod Ústí nad Labem – Neštěmice,
celkové náklady dosáhly 10,35 milionu
korun, 10 milionů korun získal obvod
z loňského závěrečného účtu města.
Zbývajících 350 000 korun platila neštěmická radnice ze svého rozpočtu.
RADOST MALÝCH
I VELKÝCH FOTBALISTŮ
Díky tomu, že jsme byli připraveni,
měli jsme projekt i stavební povolení, se nám povedlo kabiny postavit za
necelých 11 měsíců. Z účelové dotace
od města byla zdemolována původní
14

stavba a postaveny nové kabiny. Městský obvod pak nakoupil vybavení, kromě nábytku například i elektronické
zajištění objektu.
TJ Mojžíř se tak na konec sezóny mohl
vrátit na domácí hřiště, fotbalisté
v prvním zápase s novými kabinami
porazili Křešice 5:0. Zápas sledoval
„plný dům“, zhruba 400 diváků. A zástupci klubu neskrývali dojetí. „Nikdy
jsme si nemysleli, že bychom měli
něco nového. Těch slibů už bylo mnoho a nikdy se nic nepovedlo. Teď máme
určitě nejlepší zázemí v okolí,“ řekl Josef Králík z TJ Mojžíř.
CENTRUM SPOLEČENSKÉHO
ŽIVOTA
Nové kabiny nejsou důležité jen ze
sportovního, ale i ze společenského
hlediska. Jejich součástí je i klubovna, kde se budou scházet místní. Starousedlíci si stadion oblíbili, i oni tak
teď mají důstojné místo, kde se sejít

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ potvrdilo,
že nové zázemí bude centrem
společenského života v Mojžíři.

NEŠTĚMICE

PERFEKTNÍ TRÁVNÍK v Mojžíři doplnilo důstojné zázemí.

a poklábosit si. Už jednáme i o uspořádání příměstského
tábora.
Nejde ale zdaleka o jedinou novinku v Mojžíři. Na pozemku,
který bezprostředně sousedí se stadionem, by se během pár
týdnů mělo začít provozovat mezi pejskaři stále oblíbenější
agility. Neštěmická radnice věří, že se na dalším sousedním
pozemku, který letos vykoupilo město Ústí nad Labem, postaví parkoviště. To u stadionu, který disponuje i umělým
trávníkem, chybí.
Vyslali jsme jasný signál, že nám na lidech v Mojžíři záleží.
Mojžíř má sice nálepku vyloučené lokality, ale málem se zapomnělo na to, že jsou tady stovky slušných lidí, starousedlíků, kteří tady žijí celý život.
Yveta Tomková (Vaše Ústí),
starostka MO Neštěmice,
foto: archiv MO Neštěmice

SPRCHY, umývárny,
šatny voní novotou.

Na sídlišti Skalka vznikne stovka
nových parkovacích míst
OBYVATELÉ NEŠTĚMICKÉHO SÍDLIŠTĚ SKALKA SE DOČKAJÍ ALESPOŇ ČÁSTEČNÉHO ZLEPŠENÍ PARKOVÁNÍ.
STOVKU PARKOVACÍCH MÍST POSTAVÍ RADNICE MĚSTSKÉHO OBVODU ÚSTÍ NAD LABEM – NEŠTĚMICE.
Obvodu se podařilo vylobbovat peníze z letošního rozpočtu
města. „Již v loňském roce jsme si nechali zpracovat studii,
ze které vyplynulo, že jen na Skalce chybí 600 parkovacích
míst. Studie nám ukázala možnost jich postavit zhruba polovinu, ruce nám ale svazuje územní plán, který určuje, kde
lze a nelze parkoviště postavit. Nakonec se podařilo najít
v jižní části sídliště tři lokality,“ popisuje starostka Yveta
Tomková.
Na nová místa se mohou těšit lidé z ulice Peškova na konci
sídliště směrem k základní škole v Mojžíři, kde by se mělo
rozšířit stávající parkoviště asi na dvojnásobný počet stání.
Další vzniknou pod konečnou stanicí trolejbusů, kde bude
také rozšířeno stávající parkoviště. Poslední pak poblíž
domů č. p. 512–514.
Neštěmická radnice začala již na konci loňského roku s přípravnými pracemi. Hotový je hydrogeologický průzkum,
projekt byl projednán s městským architektem, odborem

životního prostředí a Státním pozemkovým úřadem. „V současné době finišujeme s projektovou dokumentací, zpracovává se hluková studie, kterou požadují hygienici. Pokud
vše půjde dobře, mohli bychom na začátku letních prázdnin vypsat výběrové řízení na dodavatele,“ doplňuje Yveta
Tomková.
Další parkovací místa v jiných částech neštěmického obvodu není v současné době možné postavit. „Opakovaně
se na nás obracejí zoufalí lidé například z Žežické ulice
v Krásném Březně, ale i z dalších míst, kde chybí stovky
míst. Bohužel pro ně teď nemůžeme nic udělat, protože to
územní plán neumožňuje. Nedostatek parkovacích míst je
bezpodmínečně nutné zohlednit v novém územním plánu
města. Nejde jen o problém našeho obvodu, ale celého
města,“ dodává Yveta Tomková.
Úřad MO Ústí nad Labem – Neštěmice
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NOVINKA
STŘEKOV

Zpracování studií veřejného prostranství
je předpokladem rozvoje Střekova
STĚŽEJNÍM ROZVOJOVÝM NÁSTROJEM OBCE JE KONKRÉTNÍ PŘEDSTAVA O JEJÍM ROZVOJI.

N

aplnění této představy lze dosáhnout například prostřednictvím studie, tedy nástrojem
řízení, bez kterého se vyspělé společnosti neobejdou. Obdobným nástrojem
řízení může být i územní plán, samozřejmě za předpokladu, že je kvalitní.
NOVÁ NÁHRADA NÁVSÍ
Součástí dlouhodobých aktivit současného vedení radnice MO Střekov cílených pro strategický rozvoj Střekova
bylo také zadání zpracování územních studií veřejných prostranství
na několik místních částí střekovského obvodu – Brná, Církvice, Svádov,
Olšinky, Kojetice, Nová Ves, Budov.
Jedná se obzvláště o ty části Střekova,
které v minulosti byly samostatnými

obcemi a měly dříve tak i vždy svou
náves. Při výběru míst k řešení rekonstrukcí těchto veřejných prostranství
byl brán ohled na to, že většina z nich
se nachází na rušné a dopravně vytížené a často nebezpečné průchozí komunikaci II/261 ve směru jak na Děčín,
tak na Litoměřice. Návrhy, inspirované
příspěvky od místních obyvatel, by
měly přinést řešení jednotlivých kolizních míst a vytvořit tak opět místo
centra pro jednotlivé místní části, aby
se za ně nemuseli místní stydět a cítili
se zde dobře.
PŘEDSTAVENÍ STUDIÍ
NA BESEDÁCH S OBČANY

připravenou žádost o dotaci z programu IROP, nicméně nebyla Radou města Ústí nad Labem podpořena. Rada
městského obvodu nakonec rozhodla
financovat zpracování studií veřejných
prostranství z omezených financí obvodu.
Seznámení občanů s finální podobou
studií proběhlo v měsíci červnu formou besed pořádaných v místních
částech MO Střekov (ve Svádově,
v Nové Vsi, v Brné, v Sebuzíně, v Malířském koutku). Sladění představ o rozvoji městského obvodu Střekov s identifikací problémů a možného řešení by
mělo vyústit do rozvojových záměrů
a projektů.

Na řešení studií veřejných prostranství mělo současné vedení MO Střekov

Ing. Eva Outlá (PRO!Ústí), starostka
MO Ústí nad Labem – Střekov

NOVINKA
POZVÁNKA

JINDŘICH VI. – 1. DÍL.

RONJA, DCERA LOUPEŽNÍKA.

TICHO PO PĚŠINĚ.

Zve Činoherní studio:
Letošní edice Divadelní zahrady – festivalu nejen o Shakespearovi proběhne
v areálu lesoparku Českého rozhlasu
Sever v předposledním týdnu letních
prázdnin – od 20. do 25. srpna 2018. Těšit se můžete na 6 dní plných divadla
v produkci nejen Činoherního studia,
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ale také jedné hry od Divadla Spektákl.
Stejně jako loni na programu nechybí Ronja, dcera loupežníka (ve čtvrtek
23. 8. 2018 v 17 hodin) a tři díly Jindřicha VI. (v sobotu 25. 8. 2018 v 15, 18
a 21.30 hodin).
V pondělí 20. srpna zahájí Divadelní

zahradu představení Ticho po pěšině,
které mělo premiéru letos v červnu
v ústeckém Letním kině. Další informace o Divadelní zahradě 2018 získáte na
https://www.cinoherak.cz/cs/


text a foto: Činoherní studio

STŘEKOV

Návštěva ministryně
a pohled střekovského úřadu
na sociální problematiku
NOVĚ ZAVEDENÉ MAGISTRÁTNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OMEZUJÍCÍ DOPLATEK NA BYDLENÍ V LOKALITÁCH,
KDE SE VYSKYTUJÍ NEŽÁDOUCÍ JEVY, SE TÝKÁ I CENTRÁLNÍHO STŘEKOVA.

PREMIÉR a ministryně v demisi se při květnové
návštěvě Ústí nad Labem zastavili i na Střekově.

J

de celkem o 11 objektů v ulicích Purkyňova, Dobrovského, Truhlářova, Žukovova a Železničářská. Vlastníci jsou
zejména fyzické osoby, které však zde nebydlí (!). Z katastru nemovitostí tak lze zjistit, že mají trvalé bydliště v Praze, Teplicích, Jablonci nad Nisou a Kolíně. Pražských vlastníků je nejvíce.
OMEZENÉ MOŽNOSTI SAMOSPRÁVY
Městský obvod Střekov zadal zpracování studií veřejných
prostranství, které jsou důležité pro rozvoj obvodu. Občané dotazníkovou formou odpovídali, co v místě, kde bydlí,
postrádají; co jim vadí a co by jim zlepšilo podmínky pro
život. Téměř ve všech odpovědích je kritizována skutečnost, že se Střekov postupně stává místem, kde se daří obchodníkům s chudobou. Na úřad bylo doručeno již několik
stížností a petic s žádostí o řešení problémů v místech, kde
je sociálně slabých osob nejvíce. Samospráva nemá mnoho
přímých nástrojů, jak tento problém řešit. A tak řeší pouze
následky tohoto obrovského problému. Omezení doplatků
na bydlení není totiž zcela systémové. Tito „podnikatelé“
se tak můžou přesunout do lokalit, kde toto opatření neplatí.
Na řešení sociálních problémů se již vynaložily miliardy
korun, výsledky však nejsou nikde vidět. Téměř třicet let
se ví, že bobtná problém, před kterým se strkala hlava do
písku. Je to zodpovědnost bývalých vlád, které si kupovaly
sociální smír na úkor kumulace problému zejména v postiženém pohraničí. Na Střekově k tomu přispěla i nedomyšlená privatizace obecních bytů, které zde nyní naopak zou-

fale chybí. Peníze z prodejů se vypařily, aniž by z nich byla
pořízena smysluplná náhradní investice. Z prodejů bytů se
tak například dotoval i provoz úřadu městského obvodu.
DISKUSE S JAROSLAVOU NĚMCOVOU
Řešením může být jedině pronajímání obecních bytů. Tady
musí ale pomoci vláda. Kontaktovala jsem ministryni práce
a sociálních věcí v demisi paní Jaroslavu Němcovou. Setkání se odehrálo při příležitosti návštěvy vlády ČR v Ústeckém
kraji v pondělí 14. května 2018. V odpoledních hodinách si
vládní delegace s premiérem a některými ministry přijela
prohlédnout tzv. modrou ubytovnu v Purkyňově ulici. Ubytovna praská ve švech. Pětičlenná rodina obývá dvě místnosti se sprchovým koutem bez WC. Za tyto dvě místnosti
přitom platí nájem cca 11 000 Kč. Provozovatel tak vydělává
na lidské bídě, odnáší to ale místní.
Po prohlídce ubytovny jsme pozvali paní ministryni Němcovou na Úřad městského obvodu Střekov k prodiskutování
možných variant, jak řešit tento problém na úrovni místní
samosprávy. Paní ministryně následně představila záměr
vlády omezit kritizovaný sociální systém tak, aby nemohl být
zneužíván obchodníky s chudobou. Návštěva byla sice velmi
rychlá, ale doufáme v další pokračování spolupráce s ministerstvem práce a sociálních věcí na řešení této problematiky,
která výrazně ztěžuje kvalitu života na našem území.
Ing. Eva Outlá (PRO!Ústí),
starostka MO Ústí nad Labem – Střekov
foto: ÚMO Ústí nad Labem – Střekov
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Ústí není ghetto
K 30. 6. 2018 S KO N Č I LY V N A Š E M M Ě S T Ě DV Ě V E L M I P RO B L É M OV É U B YTOV N Y. U B YTOV N A „M O D RÁ“ V P U R KYŇ OV Ě U L I C I A U B YTOV N A V K L Í Š S K É.
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bytovny, které byly pronajmuty společností CPI BYTY, a.s.,
ukončila provozovatelka, aniž
by dle našich informací kohokoliv
informovala, především klienty. Tuto
skutečnost nám oznámilo vedení
CPI 5 týdnů před termínem uzavření.
Pravda je, že klienti podepsali smlouvu do 30. 6. Dle sdělení společnosti
nemají zájem ani kapacity ubytovny
provozovat sami a nehledají ani pronajímatele. Paní provozovatelka jako
důvod uvádí zdravotní důvody, což je
nemilé, avšak ubytovnu v Truhlářově
ulici (pozn. nespadá do opatření obecné povahy, které omezuje doplatek na
bydlení pro nově příchozí) bude provozovat dál.

jsou ti zlí, protože je nechtějí ve městě, čtvrti, ulici, natož v domě. Někteří
aktivisté se nám snaží vnutit rasismus a diskriminaci. O barvě pleti se
tu vůbec nebavme. A o čem? O tom,
co léta předcházelo dnešní situaci –
nepořádek, výtržnictví, zanedbávání
výchovy, drogy, přestupky a trestné
činy. Nic, co by někdo z nás chtěl mít
v blízkosti. Takže kam je dáte? Ruku
na srdce. Očekává člověk, kterému
končí nájemní smlouva, že u něj zazvoní magistrát a zeptá se: „Kam vás
dáme?“ A jdeme ještě dál. Očekáváte,
že vám magistrát předá klíče od bytu?
Jak by k tomu přišli občané města, kteří na městské byty čekají v pořadníku
a musí mít bezdlužnost vůči městu?

KAM JE DÁTE?

ZAJIŠTĚNÍ BYDLENÍ
– OBECNÍ BYTY

Vyhrocená situace, kdy město zjistilo,
že klienti o výpovědi nevědí, je doprovázena častými otázkami: kam je
dáte? Kam půjdou? Popřípadě „Doufám, že ne k nám“. Klasický syndrom
NIMBY (ne na mém dvorku). A všichni

Přesně tento nadpis najdete na stránkách ombudsmanky – ochránkyně
veřejných práv. Odbor sociálních věcí
se stal terčem kritiky, že předával seznamy ubytoven. Neudělal nic, co by

Zápis do školy

na ZŠ Anežky České a ZŠ Stříbrnická
Zápis do škol je pro děti i jejich rodiče významný den. Děti udělají ve
svém životě další velký krok. 10. 4. 2018 byl pro plno dětí právě tento
velký den. Budoucí prvňáčci přicházeli v doprovodu svých rodičů slavnostně naladěni, těšili se, byli zvědaví, někteří s trémou a stydlivostí, jiní
odvážně a s kuráží. Na tento den se pečlivě připravují také školy a pedagogové s ostatními zaměstnanci škol, dělají maximum, aby byly chvíle
zápisu opravdu slavnostní a nezapomenutelné. Na základních školách
zapojených do projektu Podpora inkluze v Ústí nad Labem (ZŠ Anežky
České a ZŠ Stříbrnická) si děti krátily čekání na zápis zdobením kornoutů,
které si mohou nést při svém slavnostním vykročení do prvního školního
dne. Většina dětí si již dokázala vybrat a sestavit písmenka tak, aby na
kornoutku bylo jejich jméno. Když někdo nechtěl zdobit kornout, ozdobil
si kolíček pro štěstí. Někdo kolíček s housenkou, jiný s panenkou nebo
panáčkem, každý podle svých představ.
Děti se do výtvarné činnosti pouštěly s nadšením a my přejeme dětem
i jejich rodičům šťastný vstup do školních let a mnoho studijních úspěchů.
text a foto: Jana Nezbedová, koordinátor spolupráce
pro projekt Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem
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nebylo na stránkách ombudsmanky.
Cituji: „Každý má nárok na bezplatné
poskytnutí základního sociálního poradenství o možnostech řešení nepříznivé
sociální situace nebo jejího předcházení. Zaměstnanci sociálních odborů
(odborů sociálních služeb apod.) mají
obvykle pro tyto případy zpracován
seznam ubytovacích zařízení v okolí,
sloužících k dlouhodobému i krátkodobému ubytování (např. ubytovny,
azylové domy), mohou pomoci s nalezením dočasného a finančně dostupného ubytování. Poradenství a sociální práci zaměřenou na pomoc lidem
ohroženým ztrátou bydlení poskytují
rovněž některé neziskové organizace.
O kontakty požádejte na obecním úřadě obce s rozšířenou působností, popř.
je můžete vyhledat na internetu (viz
http://iregistr.mpsv.cz).“ Vedení města se taktéž neprodleně obrátilo na
všechny registrované sociální služby,
které čerpají od města dotaci, s žádostí o pomoc při řešení situace. Opět
špatně? Obecními byty disponují především obvody a jsou na ně pořadníky

AKTUÁLNĚ
a jasná pravidla přidělení. Opět cituji
ombudsmanku: „Obce pečují o vytváření podmínek pro uspokojování potřeb
svých občanů, tedy i potřeby bydlení,
obec však není povinna byt pronajmout.
Bytová politika souvisí s místními předpoklady a finančními možnostmi konkrétní obce. Po podání žádosti o zařazení do pořadníku žadatelů o pronájem
obecního bytu je povinností obce žádost
projednat a posoudit ji na základě nediskriminačních kritérií. Právní nárok
na obecní byt však není.“
SOCIÁLNÍ PRÁCE
Každá sociální práce je marná, pokud nechtějí změnu sami klienti. My
se dostáváme do situace, kdy matka
s pěti dětmi žije na ubytovně, která má sloužit k přechodným účelům, již 12 let. Pokusila se za těch
12 let o změnu? Je ubytovna vhodná
pro děti? Není. Matkám s dětmi by
mělo být lépe v azylových domech,
kde s nimi budou sociální pracovníci pracovat na změně a postavení se
na vlastní nohy. Klientům ubytoven
s trvalým bydlištěm v našem městě je
k dispozici sociální poradenství, jak
nám ukládá zákon a stejně tak i všem
ostatním obcím, kde mají trvalá bydliště. Doporučovala bych všem klientům ubytoven neposlouchat aktivisty,
kteří jim budou tvrdit, že jim město

musí dát byty. Nemusí a nedá, protože
nemá. Neztrácejte čas pasivním čekáním či litováním se. Ubytovny slouží k
přechodnému ubytování! Dvanáct let
není přechodná doba. To už je životní
styl.
OPATŘENÍ OBECNÉ
POVAHY = GHETTO
Naprostý nesmysl, který koluje naším městem. OOP znamená označení
lokality se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů, kam nově příchozím nebude vyplácen doplatek na
bydlení (nikoli příspěvek). Není to ani
sociálně vyloučená lokalita a už vůbec
ne ghetto. Je to opatření, které vyvolává velkou diskuzi, zda je správné, či
ne. Netvrdím, že tento nástroj je ideální. Není, ale pokud je to možnost obce
zakonzervovat nebo dokonce zlepšit
stav tak, aby se situace nezhoršovala a zákon jí to umožňuje, proč ne.
Dostali jsme se do situace, kdy OOP
začala vyhlašovat okolní města a my
museli rychle jednat. Z OOP se stal
takový závod měst s časem, kdo dřív.
1. 5. byla ve vší tichosti uzavřena ubytovna v Lovosicích. Ze dne na den se
tak ocitlo na ulici 100 lidí. Bez médií,
bez aktivistů. Kde jsou? Nevím, ale je
velmi možné, že ti, kteří v Lovosicích
zdemolovali ubytovnu, podpálili skříně, rozbili okna mohli klidně skončit v

Ústí... kdyby tu nebylo OOP. Přestože
města s OOP, včetně Ústí, podepsala
memorandum o spolupráci a snahu
zachování části zákona o OOP, tak
předpokládám, že stejně ústavní soud
tento paragraf zruší. Ale ruku v ruce
by měla okamžitě přijít změna dávkového systému tak, jak vláda slibovala.
Tento je zatím naprosto demotivační.
ŔEŠENÍ? ŘEŠENÍ...
Město jedná o změně pravidel výzvy
na výkup bytů pro účel sociálního bydlení. Tato pravidla znemožňují nákup a výstavbu sociálních bytů ve vyloučených lokalitách. Jako účel tohoto
zákazu je uváděna eliminace segregace sociálně vyloučených obyvatel. Pokud by se povedlo takovou teritoriální výjimku na ministerstvu vyjednat,
mohli bychom tak dosáhnout obnovy
těch částí, které jsou dlouhodobě zasaženy sociálním vyloučením a celé
prostředí tak výrazně revitalizovat.
Takové řešení považujeme v případě
města Ústí nad Labem za východisko, které skutečně reaguje na místní
podmínky. Finanční podporu bychom
mohli využít k odkoupení větší části
nemovitostí v sociálně vyloučených
lokalitách a výrazně tak omezit možnosti spekulantů s bydlením.
Mgr. Lenka Jaremová (UFO)

Asistenti prevence kriminality
se sejdou v Krásném Březně
Činnost asistentů prevence kriminality pokračuje v Ústí nad Labem i letos, a to díky projektu z Operačního programu Zaměstnanost. Čtrnáct
asistentů tak můžete potkat v ulicích Střekova, Předlic, Mojžíře, Neštěmic
a Krásného Března.
Právě v Krásném Březně se letos v červnu uskutečnil první ze tří plánovaných workshopů projektu. Cílem setkání je předávání a sdílení poznatků, zkušeností a dobré praxe získané během realizace projektu mezi
městy ITI Ústecko-chomutovské aglomerace. Za každé město se účastní
minimálně jeden mentor a dva asistenti prevence kriminality. Workshop
metodicky povede odborný konzultant z Ministerstva vnitra ČR.
• Název projektu: Asistenti prevence kriminality v Ústí nad Labem
• Doba realizace projektu: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020
• Rozpočet projektu: 11 028 500 Kč (5 % z vlastních zdrojů statutárního
města Ústí nad Labem)
• Projekt je spolufinancován z ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Bc. Lucie Jehličková, oddělení projektů a dotací Magistrátu Ústí nad Labem
foto: Městská policie Ústí nad Labem
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Na stole je návrh memoranda se
Spolchemií a peníze na stavbu
moderního pavilonu v kampusu
jsou pohromadě. Jak se to podařilo?
V ÚNO R U RO K U 2015 AKAD EM IC KÝ SEN ÁT U N IVERZITY J. E. PUR KYNĚ V ÚST Í NAD LABEM ZVOLIL R EKTORE M
D O C. R N D R. M ART I NA BAL EJE, P H.D. V BŘEZN U 2015 SE V T É DOBĚ NEJMLADŠÍ ZE VŠECH R EKTOR Ů V Č R U J A L
F UNKC E. V D U B N U 2015 V Y ŠLY P RV N Í M ĚSTSK É NOVINY V NOVÉ PODOBĚ. INFOR MACE O DĚNÍ NA ÚSTE C K É
UNI VE RZ I T Ě V N I C H O D TÉ C HV ÍL E N IK DY N ECHYBĚLY. SCHÁZET NEMOHOU ANI DNES.
ROZ H OVO R S R E KTO R E M D O C. M A RT I N E M B A L E J E M

MOMENTKA doc. Martina Baleje,
rektora UJEP, pořízená v kampusu.

Když jste se stal rektorem, mohl jste si vybrat svůj tým?
Ano, mohl. Považuji se za týmového hráče, proto nerozhoduji autokraticky sám od stolu. Jsem rád, že jsem měl při
výběru prorektorů, kvestora a kancléřky šťastnou ruku – dokázali jsme nejen sehnat obrovský objem finančních prostředků, ale také ho efektivně využít. Celý tým dohromady
velmi dobře funguje.
Jaké by měl mít rektor vlastnosti, aby byl úspěšný?
Po třech letech ve funkci snad na tuto otázku dokáži odpovědět. Rektor musí umět naslouchat každé ze stran, které
se ocitnou v nějakém sporu. Měl by dokázat komunikovat
a vždy se snažit nacházet dohodu. Direktivní rozhodnutí
jsou možná rychlá a jednoduchá, ale nemusí spět ke stabilitě instituce a k jejímu rozvoji. Umění naslouchat a komunikovat je důležité nejen v rámci univerzity, ale i při jednání
s ministerstvem školství, s krajem, městem i dalšími aktéry. Prostě se všemi, kteří jsou pro rozvoj univerzity důležití.
A pak je také dobré, aby funkce člověka nesemlela, aby nežil
jen talárem a slavnostními rauty a hlavně zůstal sám sebou.
Každá odpovědná funkce přináší stres. Jak mu čelíte?
Pokud člověk bere funkci vážně, tak problémy prožívá, nese
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si je domů a připomíná si je i v noci. Mně se daří zbavit se
stresu manuální prací – například rád sekám trávu nebo štípu dříví. Určitě i proto, že hned vidíte výsledky – pěkně zastřižený trávník a vyrovnaná polínka... ☺
Za rok by měl být vidět další velký výsledek i v univerzitním
kampusu. Jedna velká starost z vás spadla – peníze na Centrum přírodovědných a technických oborů máte pohromadě. Proč se výstavba tohoto pavilonu zadrhla?
To už je dnes poměrně dlouhá historie. Na jejím začátku byly
spory kolem demolice pavilonu bývalé porodnice. Po demo-

ÚSTÍ JE UNIVERZITNÍ MĚSTO
lici jsme vyhlásili soutěž o architektonický návrh budovy,
což je cesta delší i finančně náročnější, ale přinesla velmi
kvalitní návrh. Následovalo období vyhotovení realizační
dokumentace, které trvalo o něco déle, než mělo. Bylo ale
náročné, vždyť v nové budově budou i laboratoře a desítky
nových specializovaných přístrojů. Ze soutěže na zhotovitele stavby vzešla její cena za 700 milionů Kč, což bylo o 150
milionů korun více, než zaručovala dotace od ministerstva
školství, garantovaná v roce 2012. Tak nezbylo nic jiného,
než na stavbu sehnat další peníze. Díky ministru školství
Robertovi Plagovi se nám podařilo získat dalších 123 milionů Kč navíc. Univerzita zároveň navýší svoji spoluúčast
o 27 milionů korun. To znamená, že v krátké době podepíšeme smlouvu s dodavatelem stavby Centra přírodovědných
a technických oborů.
Nová budova vyroste v blízkosti Spolchemie. UJEP má platné povolení ke stavbě z roku 2012. Jenže mezitím se změnil
zákon. A spor o to, jak zajistit bezpečnost kampusu při případných nenadálých událostech, byl na světě. Vystěhovat
Spolchemii z centra města jen tak nejde. Má spor řešení?
Na stole mám návrh memoranda týkající se vzájemné koexistence Kampusu UJEP a Spolchemie. Domluvili jsme se, že
univerzita vyjde Spolchemii vstříc v tom, že se bude zabývat
opatřeními organizačního rázu – jednak vytvořením krizových a evakuačních plánů, dále dílčími technickými kroky,
například zpětnými klapkami na klimatizacích. To vše sníží
rizika a zvýší bezpečnost v univerzitním kampusu. Studie
o konkrétních opatřeních právě vzniká. Na ni naváže Memorandum o spolupráci UJEP a Spolchemie, které bude obsahovat i nové stipendijní programy pro studenty chemických
oborů.
Chuť pustit se do výstavby dalších univerzitních pavilonů
vás neopustila?
Neopustila. Budeme žádat o další finance na výstavbu nového objektu fakulty zdravotnických studií, která je v současné době v tzv. zelené škole v centru města. Nová budova by
měla vyrůst v areálu Masarykovy nemocnice. Druhým projektem je dostavba fakulty strojního inženýrství v kampusu.
Na tyto dva záměry bude zapotřebí 740 milionů korun. Peníze chceme získat z evropských fondů, z výzvy RE:START.
Do té spadá i náš třetí investiční záměr, výrazně menší, na
rekonstrukci Domu umění, který vznikl v prostorách bývalé
menzy univerzitních kolejí na Klíši.
V čem je Univerzita J. E. Purkyně špičková?
Ke špičce mezi uměleckými školami rozhodně patří fakulta
umění a designu, známá úspěchy v řadě soutěží. Dobří jsme

v nanomateriálech. Na univerzitě vznikl za krátký čas velmi silný tým chemiků, který spolupracuje s Vysokou školou
chemicko-technologickou i s Unipetrolem Litvínov. Úspěšní
jsou rovněž historici. Ve spolupráci s Národním památkovým ústavem se podílejí na obnově řady památek v Ústeckém kraji, zejména drobných církevních staveb. Zmínit musím i regionální rozvoj, geografii a geoinformatiku. V těchto
oborech se objevila silná skupina mladých docentů působících napříč univerzitou.
Zvýší-li se platy učitelů, vzroste zájem o studium na fakultě
pedagogické, která má v Ústí nad Labem nejdelší tradici?
Ten problém má dvě roviny. Není příliš velký zájem do učitelských oborů vstupovat, to za prvé. A za druhé – i když
učitelství mladí lidé vystudují, je otázkou, zda nakonec učit
půjdou. Důvody? Učitelské povolání je nedoceněné. Přitom
jeho náročnost vzrostla. Manželka na základní škole učí, takže to mohu sledovat zblízka. Proměna současné doby, změna
chování mladých lidí, obrovské množství informací (mezi nimiž jsou i „fake news“), to vše dělá profesi učitele náročnější.
V Ústeckém kraji ještě o něco více než v regionech, v nichž
není tolik sociálně vyloučených lokalit. Z mého pohledu nezvedne prestiž povolání učitele pouze zvýšení platů učitelů,
ale také snížení administrativy a větší kompetence ředitelů
škol. Pedagogická fakulta je ale stále největší fakultou naší
univerzity. Systém financování vysokých škol je o něco výhodnější pro technické či lékařské fakulty, kde je větší míra
internacionalizace. Technické, přírodovědné, lékařské fakulty mohou také získat více patentů a publikovat více odborných článků. Na druhou stranu musím říci, že naše univerzita
dokáže reagovat na potřeby regionu, v němž je prostor pro
uplatnění právě učitelů, sociálních pracovníků, zdravotníků.
Důkazem je, že se mezi univerzitami můžeme pochlubit jednou z nejmenších nezaměstnaností absolventů.
Je to maličkost, ale zajímavá – v kampusu jste otevřeli
kapli...
Přišli za mnou studenti i zaměstnanci s otázkou, jestli bychom neměli v areálu kampusu obnovit kapli. Rád jsem
vyhověl, kapli jsme otevřeli s Janem Baxantem, biskupem
litoměřickým, který působí i ve Správní radě UJEP. Při té
příležitosti jsem si uvědomil, že při rychlosti našeho života,
dané řadou technických vymožeností, občas zapomínáme
na chvíli se zastavit a zamyslet nad smyslem a podstatou života. Může to být v kapli, ale i kdekoli jinde.
Jitka Stuchlíková,
foto: Kristián Šujan a Josef Růžička (Dny vědy a umění 2018)
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

17. května
Fotogalerie ze Dnů vědy a umění 2018, které proběhly 16. –
UJEP.
na Kostelním náměstí v centru Ústí nad Labem a v Kampusu
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Třiapadesát mláďat se letos
narodilo v ústecké Zoo. Mezi
nimi opět i zvířata vzácná
MILOVNÍK MEDU

Korovec mexický patří k několika ještěrům na světě, u kterých se vyskytují jedové žlázy. Kromě dvou druhů korovců je
to ještě vzácný varanovec bornejský, který žije výhradně na
severu Bornea.

RODINNÉ STŘÍBRO ÚSTECKÉ ZOO

Úspěchem na mezinárodní úrovni se dá označit odchov mláděte medvěda malajského, které se narodilo v polovině února letošního roku. Rodiči jsou samec Myanmar a samice Barma, kteří do ústecké Zoologické zahrady přišli v roce 2006.
Toto je jejich druhé mládě v pořadí, tím prvním byla samička
Babu (narozená roku 2011), která se stala na dlouhých sedm
let jediným mládětem, které se v Evropě podařilo odchovat.
Medvěd malajský je nejmenším medvědem na světě, žije
v tropických oblastech Jihovýchodní Asie. Jeho jazyk sloužící
k vylizování medu či bezobratlých živočichů ze skulin stromů
dosahuje délky 40–50 cm.

UNIKÁTNÍ ODCHOV
Za úspěch při odchovu terarijních zvířat lze jistě považovat
mládě korovce mexického, které se vylíhlo z vajíčka na začátku ledna 2018. Ani tento druh se v evropských zoologických zahradách příliš často nemnoží, na začátku letošního
roku byly za posledních 12 měsíců známy pouze tři další
zoologické zahrady v Evropě, kde se to podařilo. Inkubace
trvala 165 dní a mláděti pak trvalo zhruba den, než se dostalo z vajíčka celé ven.
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TIP NA PRÁZDNINY
Tři mláďata zeber Hartmannové narozená letos v březnu
a v dubnu jen potvrdila úspěšný chov těchto pruhovaných
kopytníků, který se datuje až k roku 1975. Od té doby se
v Zoo Ústí nad Labem narodilo celkem 107 hříbat, která posléze obohatila chovy v dalších evropských zoologických zahradách. Letos přišli na svět dva hřebečci a jedna klisnička,
návštěvníci je mohou pozorovat ve výběhu společně s jejich
matkami.

Krmení lvů,
umění sokolnické

Zebra Hartmannové patří mezi horské zebry. Byla pojmenována po manželce německého geografa a badatele Dr.
George Hartmanna. Je pro ni charakteristický úzký pás příčných pruhů nad kořenem ocasu.

VYSLANCI MADAGASKARU
Oblíbenými obyvateli zoo jsou lemuři kata, jejichž popularita vzrostla po uvedení kresleného filmu Madagaskar.
V letošním roce se od března do května narodilo celkem pět
malých „Jelimánků“, tři jedináčci a jedna dvojčata. Skupina
se tedy rozrostla na 13 členů, návštěvníci je mohou během
červnových víkendů (o prázdninách již denně) navštívit přímo v jejich výběhu. Komentované krmení probíhá v 11.30
hodin.

Pro návštěvníky zoo je v letní sezóně připraveno několik
nových předváděcích akcí a setkání u zvířat, mnohdy doplněných komentářem chovatelů. Od června se ve venkovním
výběhu lvů koná jejich krmení, probíhá vždy o víkendech
od 13.15 hodin. Nad Minivětruší (také o víkendech, během
prázdnin i ve čtvrtek) probíhá ukázka sokolnického výcviku
dravců a sov a předvedení jejich letových schopností, začátek v 15.00 hodin. Nabídka setkání u zvířat a komentovaných krmení se během roku mění, nejvíce si jich návštěvníci
mohou užít během prázdnin. Vzhledem k počasí, zdravotnímu stavu zvířat či jiným nepředvídatelným okolnostem je
vhodné sledovat webové stránky zoo.

Pozvánky na
prázdninové akce
9. 7., 13. 8. Akce pro seniory: Každé druhé pondělí
v měsíci po dobu letní sezóny je věnováno penzistům.
Ti získají poloviční slevu na vstupné, které po zlevnění
činí 30 Kč. Také obdrží zdarma výtisk mapující historii
ústecké zoologické zahrady a původní ptačí rezervace
Heinricha Lumpeho.

Lemuři obývají pouze ostrov Madagaskar ležící na východě od Afriky. Katy patří k lemurům, kteří jsou aktivní během dne, typickým znakem je jejich dlouhý pruhovaný ocas
sloužící k optické komunikaci či k udržování rovnováhy při
skocích.
Ing. Věra Vrabcová,
tisková mluvčí Zoo Ústí n/L
foto: Zoo Ústí n/L

13. a 27. 7., 10. a 24. 8. Večerní prohlídky: Poklidná
procházka ztichlou zoologickou zahradou po zavírací době je určena pro dospělé osoby a děti od 10
let. Začátek v 19.30 hodin, délka prohlídky 90 –120 minut, maximálně 30 osob, minimálně 6 osob, rezervace
předem nutná.
18. 8. Netradiční chutě pralesa: Termín spjatý s Mezinárodním dnem orangutanů připomene bohatství
tropických pralesů, co vše lidem poskytují, a představí ukázku a ochutnávku exotických a netradičních
pokrmů, koření a produktů. Připomenuta bude také
problematika palmového oleje a další nebezpečí, která
ničí životní prostředí.
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PORTRÉT

S Petrem Lüftnerem o myslivosti,
Finsku, první písničce i prvním turné
a o harmonice, jak ji nikdo neslyšel
val na festivalu Labské léto po mém vystoupení. Když jsem skončil, ptal jsem
se ho, jaké to bylo. „Dobrý, diváci křičeli
ve stoje,“ odpověděl. Pak mi napsal, že
kdybych měl víc písniček, abych se přijel podívat na koncert. Pochopil jsem to
tak, že až budu mít víc písniček, že s ním
koncert pojedu. A tak jsem mu za čtyři
měsíce napsal, že už jsem připravený…
Xindl mě nakonec do Prahy pozval, že
spolu něco zkusíme. A najednou jsme
jeli turné… A rok na to, v dubnu 2016,
se mnou Xindl natočil desku. Jmenovala se „Až se příště narodím“. Teď jsme
společně napsali písničku, kterou zahrajeme na podzim.

Jak jste se ve Finsku ocitl?
Vystudoval jsem Českou zemědělskou
univerzitu v Praze. Pak jsem se vydal
na lesárnu do Německa, ale studium
už mě tolik nenaplňovalo. Tak jsem
se rozhodl, že vyzkouším druhou část
programu Erasmus, kterou byla pracovní stáž, a vyjel jsem do lesů jižního
Finska.
Proč jste si vybral lesnictví?
Děda je myslivec. Rok před maturitou
jsem udělal zkoušky z myslivosti. Bylo
mi sedmnáct a všichni se najednou
začali ptát – čím budeš? Málo lidí zná
odpověď, já nebyl výjimkou. Pak přišel
taťka s nápadem, jestli bych nechtěl
studovat myslivost a přírodu.
Co že jste ve Finsku napsal svoji první
písničku?
Když člověk není doma, o to víc o domově čte, aby měl pocit, že doma je. Do
Finska jsem jel na zimu, to je tam tma.
Nasněží, a sníh zůstane na zemi půl
roku. Nevěděl jsem, že jsem městský
člověk, to jsem zjistil až ve Finsku.
Byl jsem v lese, nejbližšího souseda
jsem měl o půl kilometru dál. Byl to
můj nadřízený. Přísný nadřízený. Parádní zkušenost, neměnil bych. A tak
jsem si z domova nechal poslat harmoniku.
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Jak jste se dostal k harmonice? To není
běžný nástroj dnešních mladých…
Do sedmnácti jsem zpíval a najednou
si uvědomil, že neumím na žádný hudební nástroj. Děda měl doma harmoniku, taťka měl taky harmoniku, malou… Tak jsem se přihlásil do „zušky“
a taky začal hrát na harmoniku – lidovky a Nohavicu. U nás doma se hudbě
amatérsky věnoval každý. Děda, táta,
mamka, sestra Eliška.
Vy jste se jako první z rodiny rozhodl,
že hudbu zkusíte profesionálně?
Ne, já se rozhodl, že si zkusím něco natočit. Stálo mě to pět set korun, což se
mi před pěti lety v mých čtyřiadvaceti
zdálo moc peněz, ale byla to nejlepší
investice mého života.
Ústí a severu jste nakonec věnoval
hned několik písní. To Vám náš kraj
tak přirostl k srdci?
Pět let jsem nebyl doma – pobýval
jsem v Praze a pak v cizině, potkával
nové lidi, bylo to hezký. Najednou mi
ale došlo, že bych chtěl někam patřit.
Teď mám pocit, že se to vše rýsuje, jak
bych si přál, že jsem tady a tvořím.
Měl jste štěstí, potkal jste člověka, který Vám na hudební dráhu pomohl…
Ona to vlastně byla náhoda. Xindl zpí-

Právě chystáte svoji druhou desku,
k novince „Celebrity“ jste už natočil
klip. Co Vám jde snáz – melodie nebo
texty?
Mám nahraných dvě stě melodií, teď
k nim ještě složit texty… Ne, lepší je
jít pomalejší cestou, dělat kvalitní věci.
Potkal jsem Ondru Škopa, který působil
v Chinaski, než se stará parta rozpadla.
Baví ho producentská činnost, tak jsme
si řekli – pojďme udělat harmoniku tak,
jak ji ještě nikdo neslyšel. Myslím, že
se to povedlo. V Českém rozhlase Sever
mám nový pořad. Jmenuje se Hudební
hledání, nabízím v něm posluchačům hudbu, která se tolik nehraje, ale
za poslech stojí. A také méně hranou
hudbu známých interpretů. Tenhle rok
je plný zajímavých zkušeností!
Jitka Stuchlíková
foto: archiv Petra Lüftnera
CELEBRITY se
jmenuje nová
Petrova píseň
a vystihuje ji
toto foto.

VYZNÁNÍ DIVADLU

Praha na nás rozhodně nemá.
Aspoň, co se Zkrocenky týká!!!

ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY NASTUDOVANÉ BALETNÍM SOUBOREM SEVEROČESKÉHO DIVADLA V ÚSTÍ NAD LABEM MI
ROZMAZALO MAKE-UP, ROZBOLELO BRÁNICI A POMUCHLALO ŠATY.

NEUVĚŘITELNOU komikou vybavil baletní
soubor inscenaci Zkrocení zlé ženy.

Z

krocení zlé ženy je klasika, Shakespeare prostě nezklame. Viděla jsem tohle představení mnohokrát,
mám ráda letní open air představení pod širým nebem,
proto mne v minulosti tento kus zlákal na Shakespearovské
slavnosti do Prahy. Bylo to fajn, Praha byla kouzelná, večer
romantický. Jaká byla „Zkrocenka“ moc nevím, výkon herců
mne vůbec nijak nezaujal.
ČINOHERNÍ STUDIO OSLOVILO
Loni v létě jsem byla pozvána na totéž představení na letní scénu Činoherního studia na zahradu Českého rozhlasu
v Ústí nad Labem. Moc se mi nechtělo. Bylo pondělí, měla
jsem za sebou náročný den, manžel pracoval skutečně od
rána do večera do šesti hodin a já věděla, že se mu chce
všechno, jen ne za kulturou. Ale vyrazili jsme. Domů jsme
se vraceli velmi unaveni! Pochopitelně! Teprve tehdy jsem
musela dát titulkům za pravdu, že je to komedie. Smáli jsme
se tak, že nás bolela bránice a všem kolem jsme to doporučo-

vali a doporučujeme a byli jsme přesvědčeni, že už tohle je to
jediné zpracování, které nás opravdu oslovilo.
NEUVĚŘITELNÁ KOMIKA
V září loňského roku jsem vzala do ruky diář a zapisovala
jsem si všechny ty předem známé termíny – divadlo, filharmonie, divadlo dětí. Když jsem v divadelním předplatném
narazila na Zkrocení zlé ženy – balet, trochu mi zatrnulo.
„Zase mi to někdo zkazí,“ říkala jsem si s obavami. Manželovi, který program moc nesleduje, jsem to, že jde na balet,
řekla až v divadle před představením. A pak to začalo – Vladimír Gončarov a jeho další kumpáni předváděli hned od začátku neobyčejné taneční výkony, ostatně na ty jsme zvyklí.
Ale ta komika, které byli schopni, byla neuvěřitelná!! A postupně se na jevišti objevovali další a další aktéři, příběh se
rozehrával, doprovázela ho nádherná Šostakovičova hudba
a my se smáli a smáli.
BĚŽTE NA OBOJE!
Na balet chodívám za dámu, na činohru jsem uvolněnější.
Zkrocení zlé ženy nastudované baletním souborem v Ústí
nad Labem mi rozmazalo make-up, rozbolelo bránici a pomuchlalo šaty. A taky vytvořilo velké dilema – do divadla na
balet nebo na zahradu na činohru? Běžte na oboje, protože
to nebude totéž a v obou případech budete odcházet se smíchem na rtech a možná i s dobrým pocitem, že ač nám Ústí
haní kdekdo, přesto na nás Praha rozhodně nemá. Aspoň, co
se Zkrocenky týká!!!

NÁDHERNÁ Šostakovičova hudba
doprovází neobyčejné taneční výkony.

JUDr. Ilona Tajchnerová,
zastupitelka města Ústí nad Labem
foto: Severočeské divadlo
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Vytančené evropské medaile
DANCE CENTER MARVERCI JE JEDNÍM Z NEJPOČETNĚJŠÍCH ODDĚLENÍ DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE V ÚSTÍ NAD LABEM.

Zároveň se řadí mezi nejúspěšnější
taneční skupiny a na této pozici se
drží již 27 let. Široká škála tanečních
stylů, jako jsou STREET DANCE, HIP
HOP, SHOW DANCE, DISCO DANCE
a další, kvalitní lektoři a profesionální přístup přesvědčí každým rokem kolem 300 tanečníků a taneč-

nic různého věku, aby navštěvovali
právě tuto taneční školu. A to i přes
velikou konkurenci, která v Ústí nad
Labem bezpochyby je.
Dance Center Marverci pořádá každoročně (vždy v březnu, před zahájením soutěžní sezóny) přehlídku svých tanečních formací, a to ve

www.vstupenkyusti.cz
Městský rezervační systém
Vstupenky Ústí

dvou po sobě následujících představeních, která jsou v Severočeském
divadle pravidelně vyprodaná. Tato
akce nese název Enjoy Dancing a letos se konal již 11. ročník. Tanečníci z DCM se za dobu svého působení
mohou pyšnit mnoha tituly mistrů
republiky i mistrů světa. V soutěžní
sérii Taneční skupina roku 2018
vybojovali 6 zlatých, 6 stříbrných
a 3 bronzové medaile. Na Mistrovství Evropy 2018, které proběhlo
9. – 10. 6. 2018, hned tři choreografie – Nejšťastnější tvorové, Kdo
dřív přijde, ten si sedne a Princess
Anastasia byly oceněny jako nejlepší. Na druhých místech se pak umístily choreografie Z ostrova Motunui a Follow me! Reprezentace jak
ČR, tak města Ústí nad Labem to byla
výborná.
Miroslava Lazarová (ODS),
zastupitelka města Ústí nad Labem
foto: archiv Dance Center Marverci
VstupenkyÚstí
Prodejní místa:

Informační středisko města Ústí nad Labem
Činoherní studio města Ústí nad Labem, p. o.
Kulturní středisko města Ústí nad Labem, p. o.
Muzeum města Ústí nad Labem, p. o.
Severočeské divadlo s. r. o.

TIPY NA ZAJÍMAVÉ AKCE, NA KTERÉ JE MOŽNÉ ZAKOUPIT SI VSTUPENKY V MĚSTSKÉM REZERVAČNÍM SYSTÉMU
Ústí nad Labem a okolí
29.7.2018 Daniel Hůlka a Profesoři,
		 Vodní hrad Budyně nad Ohří
17.8.2018 Zvonokosy, Vodní hrad Budyně nad Ohří
19.8.2018 Bára Basiková, Vodní hrad Budyně nad Ohří
16.9.2018 Čiperkové, Dům kultury Ústí nad Labem
22.10.2018 4TET, Severočeské divadlo
26.11.2019 Václav Neckář a Bacily, Severočeské divadlo

26.1.2019 Sněhurka na ledě, Zimní stadion Ústí
		 nad Labem
Více akcí a informací o jednotlivých představeních na
www.vstupenkyusti.cz


oddělení cestovního ruchu Magistrátu Ústí n/L

Letní sezóna bude patřit filmařům
Na začátku června se do Ústeckého kraje
vrátilo natáčení seriálu Rapl. „Točit budeme na desítkách lokací v Ústí – v přístavu,
loděnicích, v lanovce na Větruši, v rockových
klubech i v ulicích města. Ale zabrousíme
i do dalších částí Ústeckého kraje, namátkou na lodě na Labi, do Děčína, Teplic i Litoměřic. Chtěl bych poděkovat Ústeckému
kraji, magistrátu, integrovanému záchran-
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nému sboru a Filmové kanceláři Ústeckého
kraje za výbornou spolupráci. A obyvatelům
za vstřícnost, ochotu a trpělivost. Pokud
RAPL 2 uspěje u diváků alespoň tak jako
„jednička“, bude to zásluhou všech výše
jmenovaných,“ říká výkonný producent seriálu Josef Viewegh.
„Dopravní omezení budou postupně platit
pro města Úštěk, Žatec a Ústí nad Labem.

O všech omezeních bude veřejnost včas
informována“, dodává Barbora Hyšková
z Filmové kanceláře Ústeckého kraje. Aktuální dopravní uzavírky jsou k dispozici
na webu města Ústí n/L pod bannerem
RAPL 2.

Z tiskové zprávy
Filmové kanceláře Ústeckého kraje

VIZITKA

Doufám, že mě reprezentovat
Českou republiku uvidíte!
ROZ H OVO R S VA S I LEM K UŠ EJEM, Č LENEM F OTBALOVÉHO TÝMU JUN I ORŮ SG DYN AMO DRESDEN
J E ÚS T E C KÝ RO DÁK. TAL EN TOVAN Ý F OTBAL ISTA – ÚTOČNÍK, KT ERÝ UMÍ ST Ř ÍLET GÓLY, LETOS OSLAVI L S V É
O S M N ÁCT É N AROZ EN IN Y
POHÁR V RUCE. Vasil Kušej po finálovém utkání
letošního saského poháru juniorů. SG Dynamo
Dresden porazilo FSV Zwickau 3:0.

lím, že FK Ústí nad Labem hodně vyspěl a opravdu se snaží
dát mládeži vše.
Od patnácti let hraješ v juniorském týmu SG Dynamo Dresden na pozici útočníka. V čem je Německo jiné?
Německo je vyspělejší, fotbal tam má jinou úroveň. Myslím
ale, že se rozdíly vyrovnají.
Je Tvým vzorem stále argentinský fotbalista Lionel Messi?
Co na něm obdivuješ?
Ano, Messi je můj vzor. Je to hráč, který má neuvěřitelnou
techniku s míčem a zakončení. Jeho přemýšlení na hřišti
a jeho práce s míčem jsou neskutečné. Hlavně obdivuji, jaký
je to hráč – nohama na zemi, pokorný a skromný. Na nic si
nehraje.
Tvůj vysněný tým?
Mým vysněným týmem je samozřejmě FC Barcelona.
Jaký je Tvůj běžný týden – kolik času věnuješ tréninku?
Vlastně každý den trávím na hřišti, a když ne na hřišti, tak
v posilovně. Takže volno mám málokdy.
Jak odpočíváš? A Tvé oblíbené jídlo?
Snažím se odpočívat. Hodně plavu, doma se protahuji a dost
spím, aby tělo dobře zregenerovalo. Mým oblíbeným jídlem
je rajská omáčka.

V

yrůstal na Zadní Telnici v penzionu Tereza. Mimořádné dítě mimořádných rodičů, jejichž přátelství si
velmi vážím. Vždy nás dokázal rozesmát originalitou
svých postřehů i vyděsit odvahou vylézt kamkoli a kdykoli.
Zpočátku to vypadalo, že sportem jeho života bude lyžování,
pak ale zvítězil fotbal.
Vím, že jsi začínal s fotbalem v ústecké Armě v šesti letech.
Jak moc ovlivnil Tvůj start táta?
S fotbalem jsem začínal s tátou, který mě sám rok trénoval
a na fotbal mě připravoval. Myslím, že měl asi největší vliv
na to, že fotbal hraji.
Jak vidíš úroveň přípravy fotbalových žáků v Ústí nad Labem a kterých trenérů si nejvíce vážíš?
Ve Fotbalovém klubu Ústí nad Labem jsem byl od žáčků
a trénovali mě Zdeněk Bechyně a Karel Jakš. Poté mě trénoval Jakub Pintrava a myslím, že to byly zásadní dva roky
v mém fotbalovém životě.

Jaké jsou Tvé plány do budoucna? Já se těším, že Tě uvidím
reprezentovat Českou republiku. Dočkám se?
Tak plány do budoucna jsou jasné – chtěl bych to dotáhnout
co nejdál a musím tomu obětovat všechno. A doufám, že mě
reprezentovat Českou republiku jednou uvidíte!
MUDr. Michaela Vaňková (ČSSD),
zastupitelka města Ústí nad Labem
foto: archiv SG Dynamo Dresden a FAČR
V REPREZENTAČNÍM DRESU
se Vasil Kušej poprvé představil
jako patnáctiletý. Pak prošel
mládežnickými týmy ČR U17
a ČR U18.

Do svých patnácti let jsi hrál v Ústí a krátce i v Teplicích.
Jsou rozdíly mezi fotbalovými kluby Teplic a Ústí?
Do Teplic jsem šel kvůli trenéru Pintravovi. Když pak šel Jakub Pintrava trénovat do Ústí, tak jsem se vrátil zpět. Mys27
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Ústí a sport patří k sobě
PODÍVEJME SE, JAK SI NAŠI REPREZENTANTI VEDLI V UPLYNULÉ SEZONĚ.
AMERICKÝ FOTBAL
Ústečtí „Blejdi“ mají parádní začátek této sezony. Jsou
na špici druhé ligy ČAAF. Když před šesti léty začínali
s tréninky, nikdo nepředpokládal, že tak brzy budou hrát
druhou ligu. Ono totiž sehnat 30–50 silných, obratných
a rychlých kluků, tolik mužstvo potřebuje hráčů, není vůbec žádná legrace. Ale zatím se jim daří. Jejich domácím
hřištěm je Svádov a na zápasy chodí 400 a více diváků.
Mají i juniory a ačkoliv je to sport pro pořádné chlapy, budují i ženské družstvo. Každopádně řadí se mezi úspěšné reprezentanty našeho města. Jestli budou pokračovat
v nastoupeném tempu, můžeme se brzy těšit na postup do
ligy nejvyšší. GO BLADES !!!

nejméně dvacet let,“ objevilo se v titulcích sportovních
novin. Byla to úžasná paráda. Sluneta byla největším překvapením NBL. Naši basketbalisté těsně do semifinále
sice nepostoupili, ale sedm vyrovnaných zápasů s Pardubicemi a nakonec sedmé místo, to byl krásný výsledek.
I basketbalistům držíme palce do nové sezony. Když začnou a budou hrát jako v letošním play-off, máme se na
co těšit.
BOX
Tradice je tradice a ústečtí boxeři patří dlouhodobě k ozdobám našeho sportu. I ta Velká cena se letos vydařila.
A profi boxeři a boxerky, to je úplná špička.

ATLETIKA

FLORBAL

Ve městě máme dva velice dobré kluby lehkých atletů.
V uplynulé sezoně jsme s napětím sledovali boj té mužské
složky o postup do nejvyšší ligové soutěže. První ligu jsme
sice vyhráli, ale v baráži o extraligu jsme neuspěli. Co nebylo loni, může být v tomto roce. V prvním letošním utkání
s Kolínem jsme byli úspěšní. Letos už snad budeme i svědky
domácích utkání, která se nemohla konat, protože jsme neměli odpovídající zázemí pro některé vrhačské disciplíny.
Ne, nebyla to koule, ta i letos bude slavit svátek na třetím
nejdůležitějším atletickém mítinku v ČR, Grand Prix 2018
Ústí n. L., který proběhne na Městském stadionu 10. 7. 2018.
Těšíme se na další vítězství našich mužů v první lize a držíme palce, ale aby se to nezakřiklo. Dík a hodně zdaru.

Bojovali do posledního dechu. Už postup do Tipsport super
ligy byl úžasným počinem. Snad nováčkovská daň rozhodla
o sestupu, protože nakonec rozhodly domácí porážky. A ta
poslední 4:5 s brněnskými Buldoky byla tak trochu smůla. Ale ústecký florbal má úžasnou základnu od přípravky,
přes elévy, mladší a starší žáky, dorostence, juniory, áčko,
nebo seniory. Dobré jsou i ženské kategorie. Pokud vydrží
nastoupenou cestu, příště budou určitě lepší.

BASKETBAL
„Takový basketbal, jako v této sezoně, se v Ústí neviděl

FOTBAL
Hrát o záchranu je těžší, než hrát o postup. A letošní Fortuna liga byla v dolních dvou třetinách nebývale vyrovnaná. Byly to nervy, vždyť v dubnu by na ústecké fotbalisty
nikdo nevsadil. Ale pak přišel „snový závěr“ a Arma bude
i v příštím roce v druhé nejvyšší lize. V posledním existenčním zápase s Vítkovicemi předvedli téměř patnácti

NOVINKA
POZVÁNKA

Registrace na Běh upřímných
srdcí na Miladě spuštěna!
Organizátoři z Nadačního fondu Upřímné srdce oznamují všem sportovcům,
rodičům s dětmi i sportovním týmům, že byla spuštěna registrace na 3. ročník Běhu upřímných srdcí, který se uskuteční 1. září 2018 na jezeře Milada
u Chabařovic, v nádherném prostředí jedné z největších vodních ploch v severních Čechách. Pro aktivní běžce bude připravena pětikilometrová trasa,
rekreační běžci si proběhnou trasu dlouhou jeden kilometr, krátké trasy jsou
připraveny i pro nejmenší děti. V letošním roce organizátoři přidávají štafetu
v běhu na 3 km pro tříčlenná družstva. Opět se můžete těšit na doprovodné
aktivity – na koníčky, pejsky, na bojové hry, zastoupen bude i ústecký Magistrát
se svým informačním stánkem a další. Účastí v této charitativní akci si připomeneme, že jsou mezi námi hendikepované děti, které potřebují naši společnou pomoc. Další informace najdete na stránkách www.uprimnesrdce.cz.
Přijďte si zaběhat a pozvěte i své přátele!
text a foto: Eva Jersáková
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stovkám nadšených diváků parádní fotbal a v tabulce nakonec vystoupali na desáté místo. ARMA DO TOHO!
HOKEJ
Ne vždy se daří, tentokrát Slovan skončil na 12 místě. Samozřejmě nemůžou být každý rok hody. Hokej je náročný
sport a vyžaduje optimální podmínky. Ty zatím v Ústí tak
úplně nebyly. Ale začalo se blýskat na lepší časy. Pokud
vše dobře dopadne, už letos by se mohlo začít s přípravou
stavby druhé ledové plochy. A to by byl splněný dlouholetý
sen všech příznivců hokeje. Popřejme i hokejistům hodně
zdaru do příštího ročníku druhé ligy. SLOVAN, SLOVAN!!!
HOKEJBAL
Nejvyrovnanější čtvrtfinále Crossdock extraligy sehrála
Elba s Autosklem Pardubice. Bohužel v pátém utkání byli
Pardubičtí šťastnější. Ústecký hokejbal si prošel sezonou,
o které se nevědělo, jestli vůbec bude. Podařilo se ale získat mladé hráče a vida, Ústí dokázalo, že v další sezoně
má na to probojovat se do play off. Hokejbalisté patří
k dlouholetým úspěšným reprezentantům města. A tak
snad už i na jejich hřišti dojde k dlouho očekávaným změnám. Město poskytlo finance na dobudování nových šaten
a úpravy hlediště.
PLAVÁNÍ
Stejně jako u atletů i plavci mají dva úspěšné oddíly. Tradice
plaveckých sportů je v našem městě dlouholetá a úspěchů
bylo a je plno. Není jednoho mítinku, ze kterého by plavci přijeli bez vavřínů. Medaile se jen sypou. A plavci mají
úžasnou žákovskou a mládežnickou základnu. Patří k nejúspěšnějším reprezentantům Ústí. Škoda, že nepokračuje
vodní pólo, ale to nijak úspěchy plavců nemůže snížit.
VOLEJBAL
Podobně jako u hokejbalistů i tady byly na začátku sezo10. července 2018
Grand Prix Ústí nad Labem
v atletice 2018
Tradiční souboj elitních světových koulařů na Městském
stadionu Ústí nad Labem. Vstup na stadion je zdarma. Od
16.30 hodin jsou připraveny soutěže pro veřejnost.

ny veliké obavy a nakonec z toho byl postup do play off.
A tam boj s favorizovanými Budějovicemi, obhájci titulu.
A možná, že boje s našimi volejbalisty způsobily, že České Budějovice titul neobhájily. Ona celá Uniqa liga byla
plná překvapení. Poprvé zvítězili karlovarští volejbalisté.
A proč by nemohli v příštím roce být nejlepší naši.
Mohlo by se hodnotit i dále, jsou tady úspěšní veslaři, cyklisté, futsalisté, karatisté, ti jsou, podobně jako
plavci, ozdobou každého turnaje, tenisté a stolní tenisté a další. Samozřejmě, máme u nás celou řadu zástupců
ve výkonnostních soutěžích, prostě sport ke krajskému
statutárnímu městu Ústí nad Labem, patří. Náš dík patří všem, kteří naše město reprezentuji, ale i těm stovkám
trenérů, vedoucích a funkcionářů. A samozřejmě divákům,
kteří zůstávají věrni obhájcům barev našeho města.
PaedDr. Petr Brázda (KSČM),
zastupitel města ústí nad Labem
Nějaký „dobrák“ nazval počínání města při řešení problému nepřizpůsobivých obyvatel jako přihlášení se k statutu
ghetta. Bohužel se tohoto označení občas někdo chytne.
Ukazuje se ale, že naprostá většina obyvatel chápe tento krok vedení města jako pokus řešit neúnosnou situaci
v některých čtvrtích. Ústí není a nechce v žádném případě být ghettem. Ostatně úroveň kulturních, vzdělávacích
nebo i zdravotních institucí, které ve městě máme, dává
jasnou odpověď škarohlídům. Podívejme se na jednu z oblastí, na kterou ve městě můžeme být právem hrdí. Je to
sport a tělovýchova. Ve městě se konají vrcholné sportovní akce, hrají tady reprezentační týmy, běhá se půlmaraton a další velké běžecké soutěže, pořádají se velké ceny
v boxu nebo atletice, mistrovství světa, přebory republiky
a další velkolepé sportovní akce. Vedení města, většina zastupitelů, výrazně podporují sport, a to nejen ten vrcholový, ale hlavně sport dětí a mládeže. K městu patří tradičně některé sporty ve, kterých nás sportovci reprezentují
v nejvyšších soutěžích.

POZVÁNKY

25. srpna 2018
Jezero Milada: Miladatlon 2018 - závody rodinných
a týmových štafet, žáků, dorostenců, juniorů, dospělých
a sluchově, zrakově a tělesně handicapovaných sportovců v terénním triatlonu a kvadriatlonu na tratích short
a long.

vyzkoušejte dm rodinný běh. Nesoutěžní tříkilometrovou
trasu určenou především rodinám s dětmi zvládne každý.

15. září 2018
Mattoni ½ Maraton Ústí nad Labem 2018
Kapacita závodu je letos 3 700 běžců. S pořízením startovního čísla neváhejte, na začátku léta jich zbývá necelá třetina. Stačí se zaregistrovat na webu www.runczech.
com. A pokud si na celý půlmaraton ještě netroufnete,

3. - 4. listopadu 2018
49. Mezinárodní taneční festival 2018
Ve sportovní hale na Klíši (Sportcentrum Sluneta) se
setkají tanečníci ze všech koutů Evropy. Budou soutěžit nejen o body do světového tanečního žebříčku, ale
i o Evropský pohár.
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DÍKY ZA DOBRÉ SKUTKY

Usměje se štěstí i na
tři útulkové smolaře?
Š E S T D E S Í T E K O P U Š T Ě N ÝC H P S Ů Č E KA J Í C Í C H N A N OV Ý D O M OV 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 J S M E VÁ M P Ř E D S TAV I L I V M Ě S T S KÝC H N OV I N ÁC H O D D U B N A 2015 D O D U B N A 2018.

P

řevážná většina – možná i díky některým z vás – už
vytoužené páníčky našla. Bohužel ale tři chlupáči je
dodnes vyhlížejí marně. Přečtěte si jejich příběhy, podívejte se do jejich bezelstných očí a zajděte si je prohlédnout do útulku osobně. Třeba přeskočí jiskra a i jim se splní
největší sen – mít svoje doma.
BOHOUŠEK
Statný kříženec rotvajlera a jezevčíka svým vzhledem zaujme na první pohled. Přesto má neuvěřitelnou smůlu, už
5 let marně čeká na hodného páníčka či spíše paničku. S tou
svou původní žil spokojeně v domku se zahradou, ale umřela
a on coby nechtěné dědictví skončil ze dne na den v útulku.
Dnes je mu 9 let, prožil tu více než polovinu svého života,

BUDDY

že ho má nyní omezený, na vodítku zpočátku trochu tahá,
v průběhu procházky se ale zklidní. Jen je nutno nepouštět
ho k jiným psům, protože se rád pere. Bohužel je vhodný jen
k domku se zahradou, v bytě se neumí chovat, jakmile zůstane sám, začne projevovat ničitelské sklony.
VIKTOR

BOHOUŠEK

přesto pořád doufá, že útulkovou boudu zase vymění za pohodlný gauč. Bohoušek je k lidem, které zná, velmi přátelský, radši má ale ženy, muže si vybírá, ne každý se mu líbí.
Ostatní psy, zvláště ty větší, moc nemusí, ale dá se usměrnit.
Rád chodí na procházky, rád aportuje a určitě by nepohrdl
zahradou, kterou by ještě zvládl i ohlídat.
BUDDY
Do útulku se dostal před více než dvěma roky po vážném
onemocnění majitele, který se o něj nemohl nadále starat.
Asi osmiletý, krásně zbarvený, silný a k lidem pohodový pes
by přivítal aktivní páníčky. Miluje pohyb a vzhledem k tomu,
30

VIKTOR

DÍKY ZA DOBRÉ SKUTKY
Kavkazský pastevecký pes byl spolu s dalšími psy před rokem a tři čtvrtě odebrán nezodpovědnému majiteli, který je
nechával bez potravy a vody na opuštěné zahradě. Přežili
jen díky všímavým a nelhostejným sousedům. Část psů byla
odvezena do útulku na Teplicku, Viktor ještě s dalším kavkazanem Míšou byl umístěn do útulku ústeckého. A zatímco
mladší Míša zakrátko odešel do nového domova, Viktor, kterému je už cca 11 let, je v útulku dosud. Je typickým představitelem svého plemene, k cizím nedůvěřivý, také trochu
náladový a zvyklý dělat si, co chce. Hledá zkušeného a hodného páníčka, který by ho nechal důstojně dožít – nejlépe
v domku se zahradou.
ČENDA
Pro pořádek je nutno zmínit ještě Čendu, věkově i služebně nejstaršího obyvatele útulku, a to přesto, že už domov
nehledá. Čendovi je totiž 18 nebo možná i 19 let a v útulku žije už 7 let. Ne, že by za tu dobu o něj nikdo neprojevil
zájem, byl jednou i adoptován, ale zase rychle vrácen. Je to
totiž trochu svérázný pejsek, nesnáší jakoukoli manipulaci
s ním, v domě neudržuje čistotu a venku zase utíká. A tak
dožije svůj život v útulku, který za ty roky už považuje za
svůj domov a těžko by si zvykal jinde. Ostatně má tu svoje
privilegia, byl pasován na maskota útulku a o jeho venčení
se návštěvníci, hlavně děti, přetahují. Předloni zazářil v sou-

ČENDA

těži o nej psa Česka, hlasovali pro ně lidé z celé republiky
a v rámci kraje s přehledem obsadil první místo.


Max sbírá vavříny

Mgr. Jitka Hadašová, foto: Sharka Rao

ŠIKOVNÝ PES VE SLUŽBĚ

M Ě S T S KÁ PO L I C I E V Ú S T Í N A D LA B E M, K D E S PO L U S E S VO U PA N I ČKO U P E T RO U A DA M COVO U P Ů S O B Í U KY N O LO G I C K É S L U Ž B Y, J E N A
O B A PY Š N Á.
Vyrovnaný, spolehlivý, milující lidi a nadšený do práce. Takový je Max, sedmiletý
kříženec belgického ovčáka a rotvajlera.
Zároveň ale, když je třeba, umí i zakročit
a zjednat pořádek. Už jen svým vzhledem budí respekt a také dokáže narušitele pořádku pěkně „seřvat“ a rychle ho
umravnit.
Petra Adamcová je pejskařka tělem
i duší, kynologii se věnuje už bezmála
čtvrt století. Nejprve sportovní a poslední roky také služební. Má vlastní chovatelskou stanici belgických ovčáků (ze
Six-Bau), její odchovy se často uplatňují
u policejních složek nebo třeba u vězeňské služby. S Maxem, který je také jejím

MAX v akci.

štěnětem, pracuje od malinka, zkoušek
a soutěží spolu absolvovali nepočítaně.
A stejně nepočítaně z nich přivezli pohárů a dalších ocenění. Max je totiž talent.
Když loni v říjnu Petra Adamcová nastoupila k ústecké Městské policii jako
psovodka, Max se nejen začal seznamovat s policejní prací, ale také dál soutěžil
a sbíral vavříny. Letos začátkem května hájil barvy „své“ městské policie na
Mistrovství republiky obranářů Sks Tart
v Lučkovicích u Písku. A hájil je tak skvěle, že vybojoval bronzovou medaili. Je to
velký úspěch nejen pro něj a jeho paničku, ale i pro celou městskou polici, v jejíž
historii se to ještě žádnému jinému psu
nepodařilo.
Byla to náročná soutěž, trvala 3 dny, během nichž soutěžící museli splnit spoustu disciplin z poslušnosti i obran, a to jak
ve dne, tak i v noci. „Cením si této medaile
o to víc, že Max skončil v konkurenci čtrnácti psů hned za dvěma ostřílenými psy
sloužícími u Policie ČR,“ pochlubila se Petra Adamcová.
Ani po tomto úspěchu Max a jeho panička

MAX s paničkou – psovodkou
Petrou Adamcovou.

ale na vavřínech neusnuli. Ještě v květnu
se zúčastnili kynologické soutěže O pohár Kristýny, kde družstvo, jehož byl Max
členem, obsadilo 1. místo. Hned v červnu
se spolu chystali na další klání o Pohár
osvobození na Bukově a plánují i jiné
soutěžní akce. Tak hodně štěstí a ať na vašem kontě přibývají nové metály.
Mgr. Jitka Hadašová,
foto: autorka a archiv Petry Adamcové
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POZVÁNKY

Severočeské divadlo, premiéry sezóny
2018/2019

12. 10. 2018
16. 11. 2018
22. 2. 2019
12. 4. 2019
7. 6. 2019
		

opera Bedřicha Smetany Libuše
muzikál Les Misérables – Bídníci
opereta Franze Lehára Veselá vdova
balet Sergeje Prokofjeva Romeo a Julie
balet L.F. Hérolda a P. E.Hertela
Marná opatrnost

Činoherní studio: Divadelní zahrada

Kulturní středisko

5. 9. 2018
13. 9. 2018
18. 9. 2018
19.–20.10. 2018

Antidiskotéka Jiřího Černého
Audrey Martells
Steve Clark
Mezinárodní jazz&blues festival

Další akce:
Malý Hamburk
Od června do září každou neděli od 14 do 18 hodin
v Městských sadech vystoupí řada zajímavých hudebních
skupin. Program najdete na facebooku Malý Hamburk.
Vstupné se neplatí.
Piano na ulici

Zahrát na piano budou moci zájemci opět v atriu magistrátu. Piano se zde objeví na začátku prázdnin. Hrací doba
(po+st 17-19; út, čt, pá 15-19; so+ne 9-19 hodin) je upravena
s ohledem na provoz úřadů v budovách, které atrium lemují.
Festival nejen o Shakespearovi v areálu lesoparku
Českého rozhlasu Sever.
20. 8. 2018 / 20.00 Ticho po pěšině
21. 8. 2018 / 17.00 Divadlo Spektákl:
		 Fraška o Dušanově duši
22. 8. 2018 / 20.00 Benefice aneb Zachraň svého
		 Afričana
23. 8. 2018 / 17.00 Ronja, dcera loupežníka
24. 8. 2018 / 17.00 Lakomá Barka
24. 8. 2018 / 20.00 Zkrocení zlé ženy
25. 8. 2018 / 15.00 Jindřich VI. – 1.díl
18.00 Jindřich VI. – 2. díl
21.30 Jindřich VI. – 3. díl

Léto na ulici
Tento festival pořádá od 10. do 20. července 2018 Veřejný
sál Hraničář.
Střekovské hudební léto
27. července 2018 vystoupí na hradě Střekov ústecký rodák
Martin Kraus s kapelou Krausberry. V srpnu se představí
pražské seskupení Jananas a závěr Střekovského hudebního léta bude patřit swingovému koncertu a tančírně.
Barevná planeta
Tento festival nabídne pestrý program na Mírovém náměstí,
Lidickém náměstí a v atriu 8. září 2018 již po devatenácté.
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