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Milí spoluobčané,

prázdniny se přehouply do druhé poloviny, užívejte si je, 

nabírejte sil. Třeba i na půlmaraton, jehož již šestý ročník 

odstartuje v našem městě 17. září. Doufám, že se na nej-

větší sportovní událost v Ústí nad Labem těšíte stejně jako 

já. Rozhodla jsem se, že poprvé při této příležitosti obléknu 

startovní číslo a vydám se – s kočárkem – na trať rodinného 

běhu. Doufám, že moje roční vnučka Terezka nebude proti… 

V září také přivítáme zajímavou návštěvu – primátora Dráž-

ďan. Saská metropole partnerským městem Ústí nad Labem 

dosud nebyla. Na našem setkání budeme o přeshraniční 

spolupráci hovořit. Navázat bychom ji mohli mezi radni-

cemi, městskými organizacemi, školami, pěveckými sbory, 

tanečními soubory a rádi bychom také pomohli zlepšit pod-

mínky pro spolupráci podnikatelů.

 

primátorka  

 

Ústí nad Labem

MĚSTSKÉ NOVINY

Jaká bude naše  
zoologická zahrada? 
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 NAPSALI JSTE NÁM

Ústečankám tleskali v Los Angeles

Tanečnice z TS FREEDOM již potřetí úspěšně repre-
zentovaly Českou republiku na prestižní meziná-
rodní soutěži talentů WORLD CHAMPIONSHIPS OF 

PERFORMING ARTS, která se konala 
v USA v Los Angeles na Long Beach. 
Této soutěže se zúčastnilo 3 000 repre-
zentantů ze zemí celého světa. Repre-
zentantky TS Freedom Vladimíra Ko-
dajová, Markéta Šváchová, Jana Šerá, 
Markéta Sluková a Anna Volaříková 
získaly dvě stříbrné medaile – jednu 
za choreografii v kategorii hip hop, 
druhou za choreografii „Seňoritas“ 
v kategorii etnic. K tomu byla jejich 
choreografie Voodoo v kategorii open 
oceněna bronzovou medailí. Vladimí-
ra, Markéta a Jana navíc před soutěží 
absolvovaly lekce v prestižní taneční 
škole Millennium Dance Complex, a to 

díky stipendiu, které získaly loni. Velké poděkování za pod-
poru patří i statutárnímu městu Ústí nad Labem.

text a foto Olga Šváchová, TS Freedom

Aprílové dobrodružství pokřtěno a snědeno

text a foto Ing. Lucie Gerychová, ZŠ Pod Vodojemem

Děti z kroužku „Zábavné čtení“ pokřtily na zámeč-
ku Větruše knížku „Aprílové dobrodružství“, jejíž 
autorkou je paní učitelka z naší školy, Mgr. Helena 

Centnerová. Po autorském čtení v salonku nakonec knížku 
i snědly. Jak je to možné? Byla totiž připravená i ve formě 
dortu… Nově naši školu zdobí i „Knihovníček“ – zábavný 
a zajímavý domeček, zaplněný knížkami. Nápad za pomoci 
učitelek Mgr. Jindry Nejedlé a Mgr. Zdeňky Horákové (a díky 
finanční dotaci z projektu Extratřída společnosti EDUin) 
nejen pro mladší spolužáky, ale i pro děti z blízké mateřské 
školy, realizovali deváťáci. „Chceme, aby knížka pro mladší 
děti nebyla strašákem, ale kamarádem“, uvedli žáci 9. B. 
„Knihovníček“ jsme slavnostně otevřeli za přítomnosti paní 
docentky Janáčkové z UJEP, která nás seznámila se svou kni-
hou „Pověsti města Ústí nad Labem“, ilustrovanou obrázky 
Vladimíra Šavla, a dokonce nám několik výtisků věnovala. 

Kemp malých karatistů
Do rekreačního střediska Bajtlich v Chřibské přijelo 

relaxovat a nabírat fyzickou kondici již tradičně 
na 90 členů ústeckého Shotokan Klubu Rajchert 

Sport Union. V sedmi dnech toho stihli prožít opravdu 
mnoho. Specializovaná fyzická příprava, ukázky práce Poli-
cie ČR, včetně psovodů a jejich svěřenců; střelba z dlouhých 
zbraní, keramická dílna, přednáška o historických japon-
ských zbraních, kruhové tréninky zaměřené na speciální 
techniky karate, plavecké disciplíny včetně potápění pro 
předměty. „Jsem tady poprvé, mám bílý pásek. Moc se mi to 
líbí, jen ty LENOCH SEDY mi moc nejdou“, svěřil se novic 
karate kempu, sedmiletý Daník Žižkovský.

  text a foto Josef Rajchert



3

PRÁZDNINY

Recept na zážitky? Dům dětí a mládeže ho zná!
Milí čtenáři Městských novin,
posíláme vám pozdravy z letních táborů, které jsme letos připravili pro děti. Pořádáme jich celkem 46 – 33 příměstských a 13 po-
bytových. Fotografie vám zprostředkují zážitky dětí na čtyřech z nich. Užijte si hezky zbývající dny prázdnin!

PaedDr. Jan Eichler,
ředitel Domu dětí a mládeže Ústí nad Labem

Ze základny Klubu českých tu-
ristů ve Vlčí hoře podnikli mladí 
cyklisté řadu výletů nejmladším 
národním parkem Česka. Naučili 
se orientovat podle mapy a výle-
ty na kole plánovat. Absolvovali 
cyklosoutěže, večery vyplnili růz-
nými hrami.

Na týden 
farmářem
Příměstský tábor hostila rodinná farma 
Světluška ve Strážkách. Děti se zde sta-
raly o zvířata, krmily je a vyzkoušely si 
nejrůznější farmářské práce – například 
vybíraly čerstvá vejce z kurníku nebo 
vařily na staročeských kamnech ve ven-
kovní kuchyni.

Příměstské 
sportovky
Lehká atletika, tenis, jízda na koloběž-
kách, plážový volejbal a další letní 
sportovní aktivity byly náplní pří-
městského tábora, odehrávajícího se 
na Stadionu mládeže. Účastnily se ho 
děti od 6 do 11 let a odnesly si z něho 
i medaile, diplomy a drobné dárečky.

Sportování rodin
Dvě atletické disciplíny – hody a běh – nechyběly ani na táboru, zasvě-
cenému sportování celých rodin. Čtyřiatřicet dětí a osmatřicet dospělých 

absolvovalo i zá-
vody na koloběž-
kách (kolech), hry 
s lanem a obručí či 
balónkovou bitvu. 
Nechyběl skáka-
cí hrad a opékání 
buřtů.

Na kole Českým 
Švýcarskem
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INVESTICE

Patnáct 
milionů 
korun

Jak budou vynaloženy? „Budeme moci 
postupně napravit ty nejpalčivější 
problémy v našich školách – hlavně 

tam, kde máme negativní stanoviska or-
ganizací státní správy. Již před časem 
jsem zadal analýzu problémů v objektech 
našich ZŠ a MŠ a jejich řešení na tři roky 
do roku 2018 s tím, že předpokládáme 
i v těchto letech opět navýšení objemu fi-
nancí o 20 milionů každý rok při dobrém 
výsledku hospodaření města,“ říká 
MUDr. Jiří Madar, 1. náměstek primá-
torky. 

S plánem oprav a investic byli sezná-
meni všichni ředitelé a ředitelky zá-
kladních a mateřských škol, které město 
Ústí nad Labem zřizuje. Obdrželi se-
znam čtyřiadvaceti záměrů, mezi nimiž 
například jsou výměna osvětlení v tělo-
cvičnách ZŠ Palachova, oprava střechy 
v ZŠ Husova, oprava podlah v některých 
učebnách a chodbách ZŠ Hlavní, oprava 
střechy tělocvičny a schodiště ZŠ 
Vojnovičova, stavební úpravy tělocvič-
ny v ZŠ Vinařská. Opravy neminou na-
příklad ani MŠ Pomněnka a MŠ Pastelka 

(v obou případech výměna oken), MŠ 
Stříbrníky (oplocení) či MŠ Ve Stráni 
(oprava přístupové cesty a schodiště).
„Odhadem bychom potřebovali oko-
lo 400 milionů korun, abychom dostali 
objekty do stavu, jaký si všichni před-
stavujeme. Bohužel asi všichni víme, že 
díky závazkům a splátkám půjčky, jsou 
realita a možnosti města mnohem nižší. 
A ještě jedno upozornění: zjistil jsem, že 
je minimální projektová připravenost 
na investiční akce a proto je na rok 2016 
vyčleněno 800 000 Kč na zpracování 
projektů pro plánované investiční akce 
na roky 2017 a 2018,“ dodává Jiří Madar.

text a foto jis

I CHODNÍKY jsou opravovány, letos za 1 300 000 korun.

Vedení statutárního města naVrhlo, zastupitelé schVálili – roz-
počet na opraVy a  inVestice do zŠ a mŠ byl naVýŠen o 20 milionů 
korun. 

Dvacet milionů korun

Vedení statutárního města naVrhlo, zastupitelé schVálili – roz-
počet odboru dopraVy a majetku byl posílen o 15 milionů korun. 

Na co budou vynaloženy? 
„Patnáct milionů korun je ur-
čeno na úpravy komunikací. 

Částka 4,5 milionu korun bude in-
vestována do dílčích prací, na které 
máme s osmi firmami uzavřeny víceleté 
smlouvy. Půjde o úpravy menšího roz-
sahu, jako jsou například díry v komu-
nikacích nebo propadlé kanály, hotovy 

by měly být do konce letošního roku. 
Zbylé finanční prostředky, tedy 10,5 mi-
lionu Kč, chceme použít na velkoplošné 
úpravy komunikací.  Na tyto práce 
je nyní nutné vypsat výběrová řízení. 
S velkoplošnými úpravami by se pak 
mělo začít na jaře příštího roku,“ vy-
světluje náměstek primátorky Pavel 
Dufek.

Otázky a OdpOvědi

Co si představit pod velkoplošnou 
úpravou komunikace? Podobnou akci, 
jaká naposledy proběhla například 
v Churchillově ulici. Velkoplošná 
úprava se provádí na tisíci (případně 
i více) metrech čtverečních, zahrnuje 
například frézování a celoplošné 
pokládání asfaltu. Které úseky jsou 
do konkrétních plánů úprav komu-
nikací (a do výběrových řízení) za-
řazovány? Nejvíce poničené, nejvíce 
zatížené automobilovou dopravou;  
rovněž trasy, po nichž jezdí městská 
hromadná doprava. 
Nepochybně, jak na opravy, tak 
na úpravy komunikací by bylo za-
potřebí financí mnohonásobně víc.  
Město Ústí nad Labem má na starosti 
223 km vozovek. Audit jejich stavu 
byl proveden již před lety. A došel 
k závěru, že zanedbanost komunika-
cí by si vyžádala finanční injekci 
ve výši kolem čtyř set milionů ko-
run. Investice podobně velkého roz-
sahu do komunikací ve správě města 
jednorázově vložena nebyla. Bohu-
žel, nelze využít ani evropské peníze 
z dotačních programů na léta 2015 
– 2020. Ano, dopravní infrastruktura 
v nich dostala zelenou, nikoliv ale ta 
v majetku obcí. 
Momentální dodatečné posílení roz-
počtu odboru dopravy a majetku 
ústeckého magistrátu je tedy pouze 
kapkou v moři. Nicméně kapkou velmi 
potřebnou. 
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POZVÁNKY

Běh upřímných srdcí 

Hlavní sportovní aktivitou je 
běh. Pětikilometrová trasa je 
připravena pro muže a ženy 

od 16 let, pro mládež od 10 do 15 let 
máme trasu dlouhou 1 km. Velkou 
atrakcí budou minikoníčci ze stáje 
Tivani Křešice, kteří předvedou skoky 
přes překážky. Děti si mohou pro-
hlédnout domácí zvířátka, pohrát si 
na nafukovacích atrakcích a zahrát 

hry, jako je kočičí hlava, shazování 
kuželek anebo pěnové puzzle. V ob-
líbené zvířátko či strašidelnou bytost 
děti promění kosmetičky ze Severo-
české střední školy, účes si mohou 
nechat vylepšit i rodiče a na památ-
ku se vyfotografovat ve fotokoutku.  
Vybraná částka z registrace běžců bude 
v plné výši předána Davídkovi a Honzí-
kovi, kterým aktuálně pomáháme. 

Pojďte si užít den, zaběhat si a také 
připomenout, že jsou mezi námi hen-
dikepovaní lidé a sportovně nadané 
děti ze sociálně slabších skupin, které 
potřebují pomoci. Registrace běžců 
na adrese www.uprimnesrdce.cz pro-
bíhá od 1. července do 31. srpna. Ak-
tuální informace jsou na facebook/
uprimnesrdce.

Eva Jersáková

V poloVině září opět Vyběhnou do ústeckých ulic tisícoVky běžců. 

Pro toho, kdo se závodu zúčastnil 
v loňském roce, neskrývá tra-
sa žádná překvapení – dochází 

k jediné změně a tou je apendix v ulici 
U Vlečky. V loňském roce byla otočka 
na Vítězné u fotbalového hřiště, kde 
ale prostorové řešení nebylo ideální. 
Novou otočkou dojde k posunutí desá-
tého kilometru. Ten byl loni přímo 
před areálem chemičky. Nyní se běžci, 
kteří doběhnou druhý štafetový úsek, 
budou vracet zpět po Tovární ulici. 
Průběh areálem Spolchemie dělá 

V  sobotu 10. září pořádá nadační fond matěje proŠka na  jezeře milada spor-
toVní akci.

z ústeckého závodu světový unikát. 
Zajímavostí ústecké trasy je rovněž 
fakt, že jako jediný ze závodů Run
Czech běžecké ligy nemá na trati 
žádnou dlažební kostku. 
Pokořit Mattoni1/2Maraton Ústí nad 
Labem se letos 17. září vydá 3 600 běž-
ců. Pokud chcete být jedním z nich, ale 
na celou trať si ještě netroufnete, mů-
žete zvolit některou z kratších variant 
závodu. Kromě běhu pro jednotlivce 
máte na výběr ještě čtyřčlennou nebo 
dvoučlennou štafetu 2Run. Samozřej-
mostí je také tříkilometrový dm ro-
dinný běh. 
Kolik volných míst zbývá? Statistika 
z konce července oznamovala: Mat-
toni1/2Maraton  byl naplněn z 85 %, 
u rodinného běhu bylo k dispozici ještě 
1000 registrací. Více informací nalez-
nete na www.runczech.com.

Tomáš Coufal, 
technický manažer 

Mattoni1/2Maratonu
foto: archiv RunCzech

Trénujete? Půlmaraton se blíží!

datum:  17. září 2016 
ročník: 6.
místo startu/cíle: mírové náměstí
kapacita půlmaratonu: 3 600 běžců
kapacita dm rodinného běhu: 2 500 běžců
ocenění iaaf: zlatá známka kvality (iaaf road race Gold label)
kategorie: jednotlivci (21,0975 km)
 štafety (3x 5 km, 1x 6,0975 km)
 2run (10 + 11,0975 km)
doprovodné akce: dm rodinný minimaraton (3 km)
 spolchemie závod handbiků v silničním kritériu
 marathon music festival



6

SONDA

Ústecká zoologická zahrada 
byla slavná. Bude zas? 

ROzhOvOR s ing. LubOmíRem mOudRým,  
řediteLem zOO Ústí nad Labem

Lachtany nakonec nahradí tučňáci. 
Proč právě oni?
Tučňáci brýloví byli vybráni proto, že 
jde o ohrožený druh. U zahrady, kte-
rá je členem světové asociace zoo, se 
bere jako povinnost, že dává prostor 
ohroženým druhům. I lachtani jsou 
na seznamu ohrožených druhů, takže 
my nyní nahrazujeme jeden ohrožený 
druh jiným.

Pro tučňáky jste se rozhodli i proto, 
aby v zoo nechyběl zajímavý zástupce 
vodní říše?
Přesně tak. Stará expozice pro chov 
nových lachtanů již nebyla vhodná, 
mimo jiné byla malá, volba tučňáků se 
nabízela jako nejlepší varianta. Tuč-
ňáci brýloví navíc žijí na pobřeží Jižní 

Afriky, a tamní klima není tak vzdá-
lené od toho našeho, takže je před-
poklad, že se u nás dobře adaptují. 
V současné době v Česku v žádné zoo 
tučňáci brýloví k vidění nejsou, tak-
že my budeme první. A doufejme, že 
v budoucnosti se nám je podaří i od-
chovat. Expozici musíme tučňákům 
částečně přizpůsobit, úpravy chceme 
stihnout do letošního podzimu. Ná-
klady se budou pohybovat mezi pěti 
až šesti miliony korun. 

Čím jsou tučňáci brýloví zvláštní – ve-
dle toho, že jsou roztomilí?
Zajímaví jsou z právě z pohledu 
ochrany. Ještě nedávno totiž vybrané 
restaurace v Jižní Africe nabízely hos-
tům vajíčka tučňáků k snídani. A tuč-
ňáků brýlových ubývalo jak z důvo-
du vykrádání jejich hnízd, i proto, že 
prostředí, vhodné pro jejich život, za-
čalo mizet.

Do čeho všeho by ústecká zoo potře-
bovala v nejbližší době investovat?
Od mého nástupu probíhá technická 
analýza. Myslel jsem, že půjde rych-
leji, ale již nyní víme, že bychom po-

třebovali zhruba deset až jedenáct 
milionů korun na navazující opravy 
a opatření, která stihneme realizovat 
v nejbližší době. Kromě toho máme 

SEN orangutanů i  jejich 
chovatelů? nový pavilon.

Jak pomoci vybudovat 
pláž pro tučňáky
•  koupí samolepky s  tučňáky. mají hodno-

ty 100 (bronzová), 200 (stříbrná) nebo 
500  (zlatá) korun. pořídit si je můžete 
jednak v prodejně suvenýrů sepilok v zoo 
ústí nad labem, anebo při nákupu u infor-
mačního pultu hypermarketu Globus v tr-
micích.

•  zakoupit lze puzzle dílek  – samolepku 
o  rozměru 7x7  cm v  hodnotě 1  000  kč 
ústecká zoo s  vaším jménem nebo ná-
zvem společnosti umístí na banneru, který 
obklopí budoucí expozici.

•  Využít lze rovněž inzerci na pomyslné tuč-
ňáčí pláži.

•  již nyní si lze rezervovat adopci tučňáka 
brýlového. 

Více informací: 
http://www.zoousti.cz/tucnaci-jdou-do-zoo 
https://www.facebook.com/tucnaciusti/?fref=nf

Seznamte se s tučňákem 
brýlovým 
•  byl prvním tučňákem, s  kterým se ev-

ropané seznámili.
•  nevyvádí mladé na sníh a led, ale na pís-

čité nebo kamenité pláže, žije totiž na po-
břeží jižní afriky a na okolních ostrůvcích.

•  je 65–70 centimetrů veliký a váží kolem 
3 kilogramů.
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plány i na nové věci, malé i velké, zá-
ležet bude na tom, kolik získáme peněz. 
Zajímavé by bylo například zaplně-
ní hluchých míst, která v areálu ještě 
jsou. Jedna z věcí menšího rozsahu 
je třeba úprava výběhu u stávajícího 
objektu pro antilopy, který je ze sedm-
desátých let. Výběhy nejsou tak veliké, 
aby se tam antilopy mohly rozběhnout, 
jak vídáváme ve filmech. Jde ale i o to, 
že výběhy budeme muset upravit, aby 
na nich nedocházelo k erozi půdy. Vel-
mi rychle musíme vyřešit zastřešení 
výběhu vodních ptáků, který ohrožují 
pozemní predátoři a nebezpečí hrozí 
také od krkavcovitých ptáků, kteří kra-
dou vajíčka. Zabránilo by tomu síťové 
zastřešení, které snese i případný pří-
val sněhu.

V ústecké Zoo jste již v minulosti pů-
sobil, odcházel jste v roce 1992, jak se 
od té doby zahrada změnila?
Některé expozice dostaly moderní 
kabát. Například šelminec. Když jsem 
odcházel, šlo ještě o klasický klecový 
způsob. Nyní je šelminec pavilonem, 
obklopeným výběhy pro zvířata. 

A tato expozice není jen o zvětšené 
ploše, ale o tom, že tam zvířata mají, 
jako třeba levharti sněžní, možnost 
žít přirozeně.

V plánech je nemalá investice do slo-
nince. Pavilon pro slony ale na první 
pohled vypadá moderně…
Pro stávající dvě slonice je pavilon 
v pořádku. My ale musíme přemýš-
let v horizontu více let. A standar-
dy chovu se stále posouvají. Pokud 
tu chceme zachovat chov slonů in-
dických, a pro reprodukci už nemů-
žeme počítat s našimi sloními babič-
kami, budeme muset pořídit slonice 
nové. Proto přemýšlíme o rozšíření 
pavilonu tak, aby se tam daly ustájit 
minimálně čtyři. Uvažujeme i o připo-
jení samostatného objektu pro sloní-
ho samce. Práce se samcem je úplně 
něco jiného, dnes už jde o chov bez 
přímého kontaktu člověk – zvíře. 

To znamená vytvořit slonům prostředí 
co nejvíce blízké přírodě?
V případě takovéto metody je vhodná 
a často i nutná určitá míra tréninku, 

aby například zvíře při-
šlo na místo, kde se mu 
může dát injekce… Kromě 
toho bychom ke sloninci 
rádi doplnili nový objekt 
pro orangutany. Prostory, 
v nichž je chováme dnes, 
jsou nevyhovující a bylo 
tomu tak už od začátku. 
Zvířata sem byla doveze-
na kvůli natáčení filmu, 
expozice pak sice pro-
šla určitým rozšířením, 
ale i tehdejší představa 
o expozici orangutanů 
byla úplně jiná než dnes; 
navíc byly omezené fi-
nanční možnosti. Nyní 
připravujeme koncept ce-
lého komplexu pro slony 
a orangutany. Až bude ho-
tový, chtěli bychom zadat 
zpracování studie, z níž 
vyjde konkrétní suma, 
kterou bychom chtěli se-
hnat. Ta suma se bude po-
hybovat v řádech desítek 
milionů. 

Pro zastupitele města jste 
připravil tři možné va-
rianty, jak v zoologické 
zahradě dál postupo-
vat. Myslíte, že se podaří 

prosadit tu nejatraktivnější, jež bude 
i nejdražší?
Zahrada by si to zasloužila, protože 
má obrovskou chovatelskou historii. 
Ústecká zoologická zahrada dostala 
nový kabát v osmdesátých letech mi-
nulého století. V tehdejším Českoslo-
vensku to byla převratná věc a ústecká 
Zoo se tím proslavila. Pokud se 
rozhodneme, že v tomto pojetí budeme 
pokračovat, a ústecká Zoo bude slavná 
a vyhledávaná i v 21. století, tak se to 
může stát na základě varianty A zpra-
cované strategie, tedy varianty nej
atraktivnější a nejdražší. Budeli peněz 
méně, pak logicky bude méně muziky, 
a my budeme vylepšovat osmdesátá 
léta minulého století. Jsou místa, kde 
to jde, příkladem byl šelminec. Ale ani 
ten nepůjde rozšířit o velké typy še-
lem. A zahrada tím ztratí část glorioly, 
kterou měla. Mně to přijde škoda. Zoo
logická zahrada je přece jedna z nej-
větších atrakcí města. 

 Jitka Stuchlíková,
foto Zoo Ústí nad Labem

Jedna vstupenka 
do tří zoo
na  vstupenku, jichž je od  konce července 
pro zájemce k  dispozici 1000 kusů, může 
návštěvník navštívit do konce měsíce října 
chomutovský zoopark a  ústeckou i  děčín-
skou zoo. cena zvýhodněné vstupenky do tří 
zoo činí 260 kč pro dospělého a 140 kč pro 
dítě.

Více informací: 
http://www.kr-ustecky.cz/navstivte-na-
jednu-vstupenku-tri-ruzne-zoo-v-usteckem-
kraji-a-vyhrajte-vyhlidkovy-let/d-1703264/
p1=204698TRENDEM je přirozené prostředí. Výběh 

u šelmince ho levhartovi nabízí.

ŘEDITEL ing. lubomír moudrý vizi 
o zoo má. přijmou ji zastupitelé? 
rozhodne se do konce roku.
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Záleží na množství peněz, které 
budou na VPP přiděleny. 

nezaměstnaných ubýVá. i V ústí nad labem. zatím-
co V kVětnu loňského roku jich bylo eVidoVáno 
10 242, letos Ve stejném měsíci Šlo o 8 098 lidí. nás 
VŠak dnes zajímají Veřejně prospěŠní pracoVníci. 
proč jich je méně než loni?

ROzhOvOR s ing. JaROsLavem kuncem, řediteLem 
 OdbORu zaměstnanOsti Úřadu pRáce v Ústí nad Labem

Nezaměstnaný stojí stát 200 000 Kč 
ročně. Na kolik přijde veřejně 
prospěšný pracovník?
Na pracovníka, který jde na veřejně 
prospěšné práce, je úřadem práce vy-
členěno 14 tisíc korun měsíčně. Ten-
to příspěvek je určen zaměstnavateli, 
který veřejně prospěšnému pracovní-
kovi vyplácí mzdu a odvádí za něj so-
ciální a zdravotní pojištění. Rozdíl, 
který případně vznikne mezi výší pří-
spěvku na refundaci mzdy od úřadu 
práce a skutečnými náklady na veřejně 
prospěšného pracovníka, pak doplá-
cejí zaměstnavatelé. Mnozí veřejně 
prospěšným pracovníkům nabízejí 
i různé benefity, například stravenky.

Jak dlouho mohou být veřejně 
prospěšní pracovníci za přispění úřa-
du práce zaměstnáni?
Podle zákona maximálně čtyřiadva-
cet měsíců. Tato doba se převážně 
týká nezaměstnaných, u kterých by 
dvanáct měsíců na opětovné získání 
pracovních návyků nestačilo. Běžné 
je, že příspěvek na VPP úřad práce 
poskytuje na dvanáct měsíců, anebo 
na dobu, na kterou je k dispozici roz-
počet. Někdy se stává, že se dohody 

s VPP uzavírají v červnu a červenci, 
a to do února příštího roku. Ovšem 
s tím, že pokud úřad práce získá 
do rozpočtu dostatek peněz na ak-
tivní politiku zaměstnanosti, tak poté 
dohody dodatkem prodlouží tak, aby 
uchazeč nebyl škodný proto, že na ve-
řejně prospěšné práce nastoupil nikoli 
na začátku, ale až v průběhu roku.

Platí nová informace z médií, že ve-
řejně prospěšní pracovníci budou 
moci být za přispění úřadu práce za-
městnáni opakovaně?
To platilo vždy, ale mělo by to být uplat-
ňováno v případech, kdy to má smysl 
pro uchazeče v získání pracovních ná-
vyků. Anebo tehdy, když se ukáže, že 
nezaměstnaný v evidenci úřadu práce 
není uplatnitelný na volném trhu prá-
ce, například z toho důvodu, že má hen-
dikep zdravotní, věkový a podobně.

Může se to vztahovat i na uchazeče 
o zaměstnání, který nemá ani výuční 
list či jinou základní profesní kva-
lifikaci? 
V našem regionu obecně, tedy v celém 
Ústeckém kraji, je lidí s různými hen-
dikepy až sedmdesát procent z cel-

kového počtu evidovaných na úřadech 
práce.

Neměl by pro takto hendikepované 
nezaměstnané vzniknout speciální 
program? 
Speciálně cílený program se připravu-
je pro horníky, kteří pravděpodobně 
přijdou o zaměstnání v důsledku ne-
prolomení ekologických limitů. Pro ty 
ostatní se ani tak nejedná o speciální 
program, jako o množství finančních 
prostředků, které na to budou přidě-
leny.

Proč například MO Ústí nad Labem- 
Neštěmice měl vloni stovku veřejně 
prospěšných pracovníků, a letos jich 
má o třetinu méně?
Loňský rok byl výjimečný – finančních 
prostředků jsme měli nadmíru. Vznik-
lo to tím, že končilo programovací 
období Operačního programu Lidské 
zdroje – zaměstnanost, do aktivní 
politiky zaměstnanosti se přesunuly 
i prostředky odjinud. Starosty obcí 
jsme upozorňovali, že to je mimořádně 
příznivá situace. I letos se ale snažíme, 
aby pokles veřejně prospěšných pra-
covníků nebyl dramatický. V polovině 
roku dochází k dorovnávání finančních 
prostředků na VPP, ministerstvo práce 
a sociálních věcí nám na základě na-
šich požadavků finance přidalo. Před-
pokládáme, že příští rok počty veřejně 
prospěšných pracovníků, které máme 
letos, minimálně zachováme. Se sta-
rosty jednáme a víme, že z jejich stra-
ny je trend, aby jako veřejně prospěšní 
pracovníci byli zaměstnáváni ti 
„odzkoušení“, kteří už něco umí. Náš 
zájem ale je dostat ty, co už něco umí, 
do zaměstnání, a na veřejně prospěšné 
práce zařadit nové nezaměstnané, kte-
ří se dělat naučí. 

Říkáte, že na celou aktivní politiku za-
městnanosti máte financí dost. Jakou 
jinou práci než VPP nabídnout lidem, 
kteří nemají žádnou kvalifikaci?
V poslední době přibývá zaměstnava-
telů, kteří poptávají například lehkou 
montážní práci u pásů, kde jde víc 
o manuální zručnost než o výuční list.

I na Ústecku?
Ano, ale musíme se rozhlížet i za hrani-
ce okresu. A lidem, kteří jsou v evidenci 
úřadu práce, a o zaměstnání mimo své 
bydliště projeví zájem, můžeme na do-
jíždění přispět.

Jitka Stuchlíková

Pohled úřadu práce

VEŘEJNĚ prospěšní pracovníci, které využívá centrální ústecký obvod.
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Podobně jako další obce se Ne-
štěmice letos potýkají s tím, že 
zaměstnaných na VPP ubylo. 

Podle zákona totiž po roce veřejně 
prospěšných prací musí lidé zpátky 
do evidence úřadu práce. Teprve pokud 
jim úřad jinou práci nenajde, mohou se 
po třech měsících vrátit zpět. Řada na-
šich lidí musela zpátky na úřady práce, 
byť mají téměř nulovou šanci na to, 
aby si našli jiné zaměstnání. Je to líto 
jak jim, tak nám, protože chtějí pra-
covat a vlastně nemohou. A vědí, že si 
jejich práce vážíme.

peníze přímO Obcím

V loňském roce zaměstnával městský 
obvod Neštěmice díky podpoře úřadu 
práce přes sto lidí na veřejně prospěšné 
práce. Letos má neštěmická radnice ko-
lem 70 veřejně prospěšných pracovní-
ků. Rádi bychom se dostali zase alespoň 
na stovku. Proto s úřadem práce jedná-
me o výjimkách pro ty, kteří se vráti-
li zpět do evidence nezaměstnaných. 
Za ideální bychom ale považovali to, 
aby stát dal peníze na VPP přímo ob-

Pohled městských obvodů

neŠtěmická radnice bojuje za  to, aby mohla dále zaměstnáVat 
osVědčené lidi na Veřejně prospěŠné práce. 

cím a lidi zaměstnávaly samy radnice. 
Místní lidi známe a můžeme se tak vy-
hnout  tomu, že k nám úřady pošlou 
lidi, kteří pracovat nechtějí. Takoví při-
jdou jednou dvakrát, pak následuje ko-
lečko výmluv, proč nemohou pracovat. 
To v lepším případě. Někteří nepřijdou 
ani jednou.

pROpLácíme přesčasy

Městská část Neštěmice nespoléhá 
jen na to, že platy lidí na veřejně 
prospěšné práce poskytuje stát. Pod-
porují je i ze svého. Naši veřejně 
prospěšní pracovníci jsou úžasní, ani 
minutu nepřemýšleli, zda jít či nejít 
do práce o víkendu, když jsme potře-
bovali prořezávat zeleň na sídlištích. 
Stejně tak nemají problém pracovat 
do večera. Za samozřejmé považujeme 
to, že stejně jako zaměstnanci úřadu 
dostávají stravenky, proplácíme jim 
přesčasy a dostávají i mimořádné od-
měny.

Yveta Tomková, 
starostka MO Neštěmice (Vaše Ústí)

Nejde o počet, 
ale o kvalitu

Od 1. května letošního roku 
jsme museli vzít třicet úplně 
nových veřejně prospěšných 

pracovníků. Jenže do práce chodí šest 
až devět z nich. Zbylí absentují – jsou 
to lidi, kteří vůbec pracovat nechtě-
jí. Proto bychom chtěli jako veřejně 
prospěšné pracovníky zaměstnávat 
především ty, které už jsme tu měli, 
a o nichž víme, že se o ně můžeme 
opřít. Na takové ale musíme čekat 
tři měsíce, než budou moci znovu 
do programu veřejně prospěšných 
pracovníků nastoupit.
Pokud by ale bylo možné více ve-
řejně prospěšných pracovníků za-
městnávat na čtyřiadvacet měsíců, 
tak by nám to pomohlo. V takovém 
případě bychom měli k dispozici 
dobrý základ třiceti – čtyřiceti VPP, 
kteří opravdu chtějí ve veřejném 
prostoru něco udělat. A tento základ 
by nám mohl pomoci z třiceti nově 
přidělených veřejně prospěšných 
pracovníků vychovat deset – patnáct 
nováčků tak, aby k práci přistupovali 
podobně odpovědně.

Karel Karika, 
místostarosta 

MO Ústí nad Labem - město 
(PRO!Ústí)

Neštěmice bojují o VPP, své si hýčkají

Totožné 
zkušenosti, 
stejné 
požadavky

Výpadek osvědčených 
veřejně prospěšných 
pracovníků byl pro 

nás nečekaný a způso-
bil nám velké problémy 
především při údržbě ze-
leně. 

Mgr. Renata Zrníková, 
starostka Severní Terasy

(Vaše Ústí)Z ARCHIVU mo neštěmice – veřejně prospěšní pracovníci v akci.
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Projekt odstartoval v červnu. 
Severní Terasa je tak první částí 
města, kde mohou občané třídit 

bioodpad. Projekt potrvá do konce le-
tošního roku, a pokud bude úspěšný, 

speciální nádoby na biologický odpad 
odbor životního prostředí ústecké-
ho magistrátu postupně rozmístí 
i do dalších částí města. „Už ve Fóru 
Zdravého města před čtyřmi lety občané 
Severní Terasy zařadili posílení třídě-
ného odpadu mezi priority. Požadavky 
na možnost třídit bioodpad jsme vznáše-
li opakovaně. Jsem ráda, že jsme nalezli 
pochopení u vedení města, které na ten-
to projekt uvolnilo finanční prostředky. 
Na obyvatelích Severní Terasy bude 
nyní záležet, zda bude projekt úspěšný 
a rozšíří se i do dalších částí našeho 
města,“ říká starostka Severní Terasy 
Renata Zrníková. První ohlasy občanů 
jsou pozitivní. Za všechny ocitujme je-
den vzkaz: „Moc děkujeme! Popelnice 
na bioodpad byl můj jediný nedostatek 
v třídění odpadu. Od té doby, co stojí 
před domem, nosíme tam bioodpad kaž-
dý den.“

cO Je a cO není  
biOOdpadem

Svozy bioodpadu zajišťuje společnost 
AVE a probíhají jednou týdně ve čtvr-

tek. Na všech nádobách je označení, 
co do biologického odpadu patří a co 
se do bio popelnice nemá házet. Roz-
ložitelným bio odpadem je například 
tráva, plevel, zbytky pečiva, obilovin 
a vajec, skořápky, celé rostliny, ze-
mina z květin, piliny, padané ovoce, 
slupky z ovoce, zbytky zeleniny, košťá-
ly, kávový a čajový odpad včetně filtrů, 
listí a drcené větve. 
Do popelnic na bioodpad naopak ne-
patří obaly, plasty, pleny, maso, kosti, 
oleje a tuky, silně mastné potraviny, 
kočkolit, uhynulá zvířata, smetky z uli-
ce, cigaretové oharky. 
AVE upozorňuje, že bio odpad není 
vhodné vhazovat do popelnice v igeli-
tovém nebo plastovém obalu, tím by se 
celý odpad v bio popelnici znehodnotil. 
Bioodpad je potřeba vysypat do od-
padní nádoby a následně plastové obaly 
zahodit do správného kontejneru. 
Informace o projektu naleznete také 
na www.severni-terasa.cz. nebo 
na facebooku Statutární město Ústí 
nad Labem – městský obvod Severní 
Terasa, případně v tištěné formě na re-
cepci úřadu Severní Terasy nebo ve-
řejných nástěnkách.

 Pavla Kopáčová

DĚTI, těšte se. V ulici V klidu probíhá poslední z řady rekonstrukcí velkých 
dětských hřišť na severní terase. staré, již nevyhovující herní prvky budou 
nahrazeny novými a bezpečnými, a hřiště dostane oplocení.

S JEšTĚ větší zvědavostí je na severní terase očekáváno lanoVé cent-
rum. i jeho výstavba finišuje.

Pilotní projekt třídění bioodpadu
V  ulicích seVerní terasy přibylo padesát 240 litroVých nádob 
na třídění bioloGicky rozložitelného odpadu. 

Oázy pohybu vyrůstají
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Pomohli jste splnit dětský sen

V polovině června 
se na Severní Te-
rase uskutečnil 

první ročník sportovně 
zábavné akce Rainbow 
Run, charitativního 
běhu pro malého han-
dicapovaného Toníčka. 
Díky všem zúčastněným 
si mohl devítiletý To-
níček splnit svůj velký 
sen a zažít atmosféru 
Legolandu v Německu. 
Zároveň má spolu s ma-
minkou na celý rok k dis-
pozici auto, které jim 
umožní podniknout ještě 

spoustu dalších výletů po zajímavých místech naší země. 
Slova Toníčkovy maminky mluví za vše: „Děkuji všem, kteří se na této akci 
jakýmkoli způsobem podíleli. Splnili jste nevyslovený sen každé matky – vidět 
upřímnou radost a úsměv svého dítěte, u Toníka zvýšené tím, že nikdo neřešil 
jeho jiné chování a on se na akci Rainbow Run cítil dobře. Dokázali jste, že au-
tista s handicapem zvládne hromadnou akci, když každého bereme, jaký je.“

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

Přejeme do vínku šťastné 
dětství a prima rodinku

V sobotu 18. června jsme přivítali na radnici Severní 
Terasy mezi občany našeho města 15 holčiček 
a 13 chlapečků. Všem malým občánkům přejeme 

pevné zdraví, starostlivou lásku rodičů a hodně štěstí. Le-
tošní již třetí Vítání občánků opět provázela milá a příjem-
ná atmosféra. Naše další občánky přivítáme 24. září.

Pasování 
na školáky

Mateřské školy na Severní Terase 
se loučily se svými předškoláky. 
Tradiční „Pasování na školáky“ 

je vždy velmi emotivní akce, a to jak pro 
učitelky, které se o děti ve školkách sta-
raly, tak pro rodiče, kterým odchodem dětí 
do školy končí jedna životní etapa a začí-
ná nová. Malí školáčci, přejeme vám, ať se 
vám ve škole daří a najdete si prima kama-
rády. 

Letní slavnosti pro seniory

Program, připravený Domem seniorů Orlická, byl plný 
hudby, zpěvu, tance, milého setkání a popovídání si 
navzájem mezi sebou a s těmi, kteří nám jsou blízcí. 

K poslechu a tanci zazpíval a zahrál „Mikeš Band“, své fakírské 
umění předvedl pan Zdeněk Zahrádka, břišní tance předvedly 
dámy ze studia „Karima“ a zatančily mažoretky ze ZŠ a ZUŠ 
Husova v Ústí nad Labem a Internátní MŠ Čajkovského v Ústí 
nad Labem. Letní slavnost byla uspořádána na téma „Vítání 
léta“. Počasí přálo, a tak jsme si všichni užili příjemnou at-
mosféru.

stránku připravily Renata Zrníková, Pavla Kopáčová, Michaela Vlček Rybanská

Srdečně zveme
v neděli 4. září do centrálního parku na den severní te-
rasy. připraven je bohatý program včetně módní přehlídky 
na laguně, občerstvení a závěrečný ohňostroj. 

ŠŤastný toník na velkém výletě.
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AKTUÁLNĚ

Nasloucháme a reagujeme
Již na konci minulého roku jsme za-

hájili seriál besed s občany MO Ústí 
nad Labem – město a letos v nich 

pokračujeme. Například ve Vaňově 
na nás čekala padesátka lidí. Přišli, aby 
nám sdělili, co je tíží nejvíce. Hovořilo 
se pochopitelně o kamionech, které Va-
ňovem projíždějí. Radary, upozorňující 
řidiče na rychlost jízdy, byly instalovány 
již před naším setkáním, úprava přecho-
du pro chodce se stále řeší. Na řadu ale 
přišly i stížnosti na nepořádek kolem 
pískovny, kde kamiony parkují, anebo 
diskuse o dětském hřišti v bezprostřední 
blízkosti silnice. Parkoviště v pískovně 
patří Ředitelství silnic a dálnic, nicméně 
vyšli jsme Vaňovským vstříc a nepořá-

dek v jeho okolí nyní uklízejí naši ve-
řejně prospěšní pracovníci. Dětské hřiště 
od silnice odstíní živý plot, který zdárně 
roste. Na podnět občanů jsme dále 
operativně opravili tlampač a u Měst-
ských služeb Ústí nad Labem iniciovali 
umístění mobilního WC na hřbitov. 
Setkání s obyvateli  Předlic jsme ab-
solvovali již celkem čtyřikrát, vystřídali 
jsme nové Předlice, staré Předlice, ko-
lonku. Předlice nejvíce trápí skládky 
a na ně navazující problém, kterým 
je výskyt potkanů. Dalšími problémy 
jsou nečistota na chodnících a kolem 
odpadových nádob či velmi špatný 
stav chodníků. Tyto problémy Předlic 
se snažíme řešit postupně. V poslední 

Oprav bude ještě o něco více
Všechna výběrová řízení 

na opravy, které v městské části 
Neštěmice chceme v letošním 

roce realizovat, jsou hotova. Vypisová-
na byla na opravy chodníků, opravu 
fasády zdravotního střediska (a s tím 
související opravu přilehlého chodníku) 
a na opravu střechy bytového domu 
v ulici Anežky České. Oprava střechy 
skončila, hotové dílo nám bylo předáno 
na konci července. Opravy chodníků 
probíhají po etapách, hotový je na-

příklad chodník ve Studentské ulici, 
práce naopak začínají na chodníku v Si-
biřské ulici. V plném proudu je oprava 
velmi frekventovaného chodníku ve Vý-
stupní ulici u ZŠ Anežky České, a nám 
záleží na tom, aby žáci v září do školy 
již zamířili po novém povrchu. V září se 
naopak rozjede oprava fasády zdravot-
ního střediska, nyní čekáme na vydání 
stavebního povolení. Poslední výsledky 
výběrových řízení na třetí etapu oprav 
chodníků schválila rada neštěmického 

městského obvodu v červenci. Díky tomu 
dostanou nový kabát chodníky v ulicích 
Neštěmická, Mlýnská a Opletalova uli-
ce u parkoviště.  Dobrou zprávou je, že 
na všechny tyto opravy byly vysoutěže-
ny dobré ceny. Díky tomu máme ještě 
určitou finanční rezervu, kterou chce-
me využít na případné opravy akutních 
stavů, a to i podle žádostí občanů.    

 Ivana Fišerová, 
místostarostka MO Neštěmice (ČSSD)

době jsme navíc požádali o seřízení ka-
mer, u motorestu pomohli zařídit zá-
kaz parkování kamionů, na lepší místo 
přemístili nádoby na odpad na náměs-
tí Prokopa Velikého, kde chystáme 
i umístění starších květináčů a jejich 
osázení květinami. V diskusích s obča-
ny v jednotlivých lokalitách centrální-
ho obvodu budeme pokračovat. Vedle 
toho bychom byli velmi rádi, aby se 
v našem městském obvodě co nejdříve 
uskutečnila také diskuse v rámci 
projektu Zdravé město.

Karel Karika, 
místostarosta MO Ústí nad Labem – 

město (PRO!Ústí)

Jak si vede náš břestovec v soutěži Strom roku?
dobře! na  webových stránkách ce-
lostátní soutěže strom roku (http://
stromroku.cz/) je pod fotografií 
břestovce západního z  ústeckých 
smetanových sadů uvedeno, že mu lidé 
poslali 42 dms. a  třeba dub z  návsi 
v borovanech dostal 377 hlasů. jenže: 
na 77 podpisových arších už dalo na-
šemu břestovci hlas 1 540 lidí z ústí 
nad labem. a další, kteří břestovci fa-
ndí, v  informačním středisku našeho 
města na  mírovém náměstí (přízemí 
paláce zdar) do nádoby asekolu vložili 
již 50 starých mobilů. a jeden mobil se 
rovná dvaceti hlasům!
co myslíte – může se břestovec stát 
stromem roku 2016? ano, pokud 
svým podpisem pomůžete i vy. podpi-
sové archy jsou k  dispozici například 
v informačním středisku, na magistrá-

tu ústí nad labem, na radnicích všech 
ústeckých městských částí, v  plavecké 
hale na  klíši, na  termálním koupališti 
v brné, v muzeu města ústí nad labem, 

anebo na  Vtěruši v  bludišti i  věži. 
času je dost, anketa strom roku končí 
v polovině října.

jis
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koŤata založila eVa koupiloVá před čtyřiceti lety. populárním pě-
Veckým sborem proŠla Více jak tisícoVka dětí. 

Bylo mi čtyřiadvacet, když jsem 
založila svůj první dětský pě-
vecký sbor. Jmenoval se Jiskřičky 

a zpívaly v něm děti z šesti mateřských 
škol. Odehrálo se to v České Lípě, kam 
manžel dostal umístěnku po vysoké 
škole. Můj tatínek byl muzikant, pět-
advacet let zpíval ve sboru severočes-
kých učitelů. Sedávala jsem na zkouš-
kách a poslouchala ty nádherné sbory. 
Tak má láska ke zpěvu vznikla. Vystu-
dovala jsem školu pro učitelky mateř-
ských škol a myšlenka metodika pana 
Jistela, že s dětičkami by se mělo začít 
zpívat už ve věku batolat, mě okamži-
tě zaujala. Když manžel dostal místo 
v Ústí nad Labem, a my se přestěhovali 
do Chlumce, stála jsem, se dvěma ko-
legyněmi, u zrodu Koťat. Měly jsme 
osmnáct, dvacet dětiček předškolního 
věku, roztomilých, a proto pro pub-
likum zajímavých. Děti přišly malinké, 
ale ve sboru se jim zalíbilo a jak Koťata 
rostla, tak se sbor rozrůstal. 

david měL tRému. pO mně

Převažovala děvčata, ale třeba když 
jsem připravovala s předškolními dět-
mi Rybovu mši, transformovanou o tři 
tóny níž, tak tam jsem měla dvanáct 
kluků, a ti si to tak zamilovali, že party 
odzpívali nádherně a precizně. Když se 
klukům naloží nějaký úkol, tak oni se 
do něho položí víc než děvčata. Do zpě-

vu se pustil i syn David. Od počátku se 
projevoval jako bavič, jenže na scéně 
se zprvu styděl. To měl po mně. V mlá-
dí jsem zpívala na soutěži Děčínská 
kotva a zažila takovou trému, že si ze 
svého vystoupení pamatuji pouze čer-
venou barvu svých šatů… Dnes už si 
věří, a já myslím, že ta jeho počáteční 
pokora nebyla špatná. Dnes je šťastný, 
v žánru cover classic písní se našel.

výbava pRO živOt

Šťastné byly i děti, jež prošly Koťa-
ty. Svojí energií nabíjely nejen nás, 
dospělé, ale i sebe navzájem. Ma-
minky, které v Koťatech zpívaly, proto 
pak do sboru vodily své děti. V Koťa-
tech jsem měla chlapce, který nyní 

studuje diplomacii v Německu. Vy-
právěl mi, co vše mu sbor dal. Umí dr-
žet mikrofon, vůbec se nebojí na pó-
diu. Když jsou děti ve sboru pět – šest 
let, vědí, co zpívají; a kontrolují se, jak 
zpívají. Na pódiu si vyzkoušejí odpo-
vědnost za výkon, a to se pak odrazí 
i v jejich profesi, která se zpěvem nic 
společného nemá.
Nikdy jsem na Koťata nebyla sama, 
měla jsem asistenty z řad mami-
nek, vždy deset až patnáct. Musely 
jsme řešit spoustu praktických a or-
ganizačních věcí a bylo jich daleko 
víc, než těch uměleckých. Nenahradi-
telným pomocníkem je můj manžel. 
Nepočítaně času strávil u počítače, 
dopisoval si s rodiči, řešil faktury, ob-
jednávky autobusů… 
Na letošním Chlumeckém létě, kde 
byl poslední koncert Koťat, a já se se 
sborem loučila, začala bouřka. „Vidíš, 

Evo, i nebe pláče, neměla 
bys končit“, říkali mi. Ale 
uznali, že člověk v bez-
mála sedmdesáti letech 
už by měl žít i sám pro 
sebe. Moje rodina (mám 
tři dospělé děti a vnou-
čata) byla tak tolerantní, 
že mi čtyřicet let s Koťaty 
umožnila, a jí to teď, v čele 
s manželem, chci vrátit.

vyprávění Evy Koupilové 
zachytila Jitka Stuchlíková

foto archiv  
pěveckého sboru Koťata

POSLEDNÍ koncert koťat s davidem deylem na letošním chlumeckém létě.

Život s písničkou

SBORMISTRYNI evě koupilové 
poděkovala také primátorka ústí 
nad labem Věra nechybová.
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SENIORŮM

Už jste si otestovali fyzickou zdatnost?

od  roku 2013 máme V  ústí nad labem V  městských sadech stezku 
s  možností měření času (Viditelné hodiny) a Vzdálenosti V  met-
rech (označené patníky u kraje chodníku).

Stezka umožňuje, aby si každý, 
kdo bude ochoten a schopen 
(anebo vyzván svým lékařem), 

a to v kteroukoli dobu po celý rok, 
otestoval tělesnou zdatnost a funkční 
stav svého srdce a plic, anebo postu-

pující zotavení po ortopedických a ji-
ných operacích. Jedná se o jednoduchý 
test, v němž se měří vzdálenost, kterou 
člověk ujde za určitou dobu. Autorkou 
tohoto projektu je ústecká kardioložka 
MUDr. Iveta Petrová. Z medicínského 
hlediska jde o metodu známou od-
borné veřejnosti, užívána je hlavně 
v USA a anglosaských zemích. Projekt 
ústecké lékařky je však modifikován 
tak, aby fungoval venku. Jako takový 
získal autorskou ochrannou známku. 
Realizován byl ještě v Senomatech, 
Dolních Zálezlech a v areálu Podřipské 
nemocnice v Roudnici nad Labem. Stez-
ka se velmi líbila zahraničním partne-
rům z Nizozemska a Portugalska a díky 
tomu jej město Ústí nad Labem bude 
v rámci projektu „Vital Cities“ prezen-
tovat před dalšími osmi zahraničními 
partnery na setkání v Birminghamu. 
Výsledek testu si můžete okamžitě vy-
hodnotit v Městských sadech na pane-
lu pod hodinami, nebo použijte odkaz 
www.6minutprozdravi.cz, kde se 
o tomto úspěšném projektu můžete 
dočíst více.

Senior Art 2016
ústecký kraj již po třetí Vyhlásil Ve spolupráci s krajskou radou 
seniorů ústeckého kraje VýtVarnou soutěž „senior art“. 

Soutěž je určena pro seniory 
ve věku nad 60 let s trvalým po-
bytem v Ústeckém kraji, včetně 

uživatelů služby domovů pro seniory. 
Uzávěrka soutěže byla na konci květ-
na, následně bylo v jednotlivých okre-
sech z každé kategorie vybráno jedno 
dílo, které postoupilo do krajského 
kola, kde porota vybrala z každé ka-
tegorie tři nejlepší práce. V červnu byly 
na krajském úřadu vyhodnoceny po-
rotou soutěžní práce ve třech katego-
riích – ruční práce, malba a fotografie. 
Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne 
v rámci oslav Dne seniorů v průběhu 
měsíce září. 
Naše Rada seniorů vybrala tyto postu-
pující: v kategorii malba PhDr. Vladi-
míra Kuděla s obrazem „Tady žil, tady 
zemřel“. V kategorii ruční práce paní 
Zdeňku Kakutovou a v kategorii foto-
grafie pana Jaroslava Harapáta. Díla, 

která nepostoupila, si můžou jejich au-
toři vyzvednout u mne.
Rada seniorů po prázdninách zasedne 
hned o prvním zářijovém dni. Bližší 
informace můžete získat na nových 

webových stránkách města pod 
ikonkou „Rada seniorů“, která je v sek-
ci sociální oblast. Za celou Radu senio-
rů přeji příjemné léto.

stránku připravila Lenka Jaremová, 
tajemnice Rady seniorů (UFO)

foto archiv
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DĚTEM

NAPSALI JSTE NÁM

Batolata se s vodou kamarádí v Delfínku
bazén jediného dětského ústeckého plaVeckého centra zestárl. potřebuje rekonstrukci.

Jak nejraději tráví letošní léto 
naši klienti? Na zahradě pod 
pergolou, v sousedství rozkvet-

lých květinových záhonů i truhlíků 

a v blízkosti malého rybníčku, který 
je součástí zahrady našeho Domova 
pro seniory. Baví je i kondiční cvi-
čení, které se koná dvakrát týdně, při 

dobrém počasí v atriu. Rehabilitační 
sestra je velice šikovná. 

Domov pro seniory Bukov

Na zahradě v kondici

MALINKÉ děti se v  delfínku učí splývat, skočit 
do vody, potopit se. o to snáz se pak naučí plavat.

Jesle v Mezní ulici, jež jsou pří-
spěvkovou organizací města Ústí 
nad Labem, se plavání kojenců 

a batolat věnují od roku 1993. „Nebát 
se vody, plavat na zádíčkách, naučit se 
spoustu říkadel, užít si radosti z pohybu 
a mít mámu nebo tátu přitom u sebe, 
to se zalíbilo nejen mnoha rodičům, ale 
i samotným dětem,“ říká Mgr. Sylvie Su-
šická, ředitelka jeslí, jejichž součástí 
Delfínek je. Delfínek nabízí plavání dě-
tem od tří měsíců. Kurz, který je určen 
maximálně pro čtyři děti s rodiči, vede 
profesionální lektorka. Po lekci mohou 
rodiče s kojenci a batolaty využít vyba-
venou hernu, v níž je k dispozici i ob-
čerstvení. 

kLientů by přibyLO

„V červnu jesle navštívila primá-
torka Věra Nechybová. Hovořili jsme 
i o nezbytné modernizaci bazénu, 
a to nejen o pořízení nerezové vany 
o hloubce 135 centimetrů a o kva-
litě vody, ale také o potřebě vybu-
dovat zázemí pro vstup do bazénu, 
jako jsou sprchy, sociální zařízení 
a šatny,“ informuje ředitelka Sylvie 
Sušická. Po modernizaci by se nejen 
zvýšil komfort dětského plaveckého 
centra, ale i jeho kapacita, a Delfínka 
by mohly využívat handicapované 
děti a dětské organizace. 

PodPora starostky

„Centrum Delfínek v jeslích na Severní 
Terase funguje více než dvacet let. 
Mgr. Sušická se již delší dobu snaží 
prosadit nutnou rekonstrukci bazénku 
a přilehlých prostor, na kterou má 
připravenou studii, jež odpovídá sou-
časným požadavkům. V době vzniku 
Delfínka se nepočítalo například s tím, 
že plavat se svými dětmi kromě mami-
nek budou mít zájem také tatínkové. 
Je skvělé, že dnešní mladí tatínkové 
si uvědomují důležitost své role v ro-

dině a chtějí se podílet na výchově 
a společných aktivitách se svými ma-
lými potomky již od jejich nejútlejšího 
dětství“, dodává Mgr. Renata Zrní-
ková, starostka Severní Terasy, která 
modernizaci Delfínka, díky němuž 
se s vodou skamarádily už tisíce 
ústeckých dětí, rovněž podporuje.

Miroslava Lazarová, 
zastupitelka města 

Ústí nad Labem 
(ODS)

foto: archiv jeslí a Delfínku
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ústí se nesmí dát a  jeho předstaVitelé musejí bojoVat jako lVi. 
ostatně lVa máme Ve znaku.  

Ústecký fotbal má dva roky k slí-
benému postupu do nejvyšší 
fotbalové soutěže. Tak se totiž 

vyjádřili funkcionáři před uplynulým 
ročníkem druhé ligy. Samozřejmě, 
bude záležet na tom, jak se podaří 

mužstvo a klub stabilizovat a ekono-
micky zajistit. 
Jsme na začátku dalšího ročníku 
a od onoho posledního vítězství ve fot-
balové národní lize, bez nároku na po-
stup, se hodně událo.

tRibuna, tRávník, tRenéR

Tak především máme novou tribunu, 
nový trávník, nového trenéra a hodně 
nových hráčů. K té tribuně – část fa-
noušků říká: „Sláva, konečně se něco 
podařilo!“ Já bych tolik nejásal. Ústí je 
stotisícové krajské město a do brzké 
budoucnosti by mělo usilovat o nový 

Armo, do toho!

Rozlosování fotbalové národní ligy 
2016–17:

TERMÍN DOMA VENKU
6. srpna 2016 frýdek-místek
12. srpna 2016 baník sokolov
19. srpna 2016 baník ostrava
27. srpna 2016 Opava
2. září 2016 Vlašim
10. září 2016 české budějovice
16. září 2016 pardubice
24. září 2016 třinec
30. září 2016 táborsko
8. října 2016 prostějov
14. října 2016 Vítkovice
22. října 2016 Viktorie žižkov
28. října 2016 Varnsdorf
5. listopadu 2016 sigma olomouc
11. listopadu 2016 znojmo
19. listopadu 2016 baník sokolov

domácí utkání fk ústí nad labem na  městském stadionu 
začínají v 18 hodin.
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fotbalový stadion, splňující paramet-
ry pro mezinárodní utkání. Možná si 
někdo řekne: „Na to, co hrajou, jim ten 
současný stadion stačí, stejně stadion 
nevyprodají, co se stadionem pro 12–15 
tisíc diváků?“ Já ale věřím, že se v Ústí 
bude hrát extraliga, a že diváci na dob-
rý fotbal přijdou. Jako třeba v Plzni 
nebo v Drážďanech.
Bohužel zanedbanost občanské vyba-
venosti v našem zadluženém městě 
je tragická. Pravda – nová nemocnice, 
dobrá; univerzitní kampus, dobrá; ale 
prostorově nevyhovující knihovna, 
chybějící galerie, koncertní sál, více-
účelová hala; město s termálními, lé-
čivými prameny a nemá rehabilitační 
a rekondiční centrum typu aquaparku, 
balneo provozu; chybí druhá ledová 
plocha, atd. Prostě Ústí se nesmí dát 
a jeho představitelé musejí bojovat jako 
lvi. Ostatně lva máme ve znaku. Přesto, 
s dílčími úpravami (do předepsané 
kapacity chybí v hledišti Městského 
stadionu nějakých 400 míst) máme 
stadion odpovídající regulím pro start 
v soutěži nejvyšší. Nový trávník byl 
podmínkou ke startu ve fotbalové ná-
rodní lize. Mezi jinými je i důležitý 

atest na stav a složení trávy. Jakmi-
le stoupne procento lipnice, musí se 
trávník obnovit. To se stalo, teď se jen 
čeká na kolaudaci a předání. Zatím se 
trénuje v Chuderově a na „Chemičce“. 
Příprava probíhá na cizích hřištích.

sLOžit kádR, sehnat 
peníze

Bývalý asistent trenéra Plzně, ná-
rodního mužstva a nově i ruské Ma-
chačkaly – Pavla Vrby, Jiří Skála, do FK 
Ústí n/L přichází, aby se pokusil po-
stavit mužstvo, které bude v nejbližší 
době připraveno bojovat o postup 
do ligy nejvyšší. Začal velmi dobře, 
a jestli se mu, se Stanislavem Pel-
cem, podaří doplnit kádr o hráče typu 
Sigurdssona, tedy bojovníky, kteří 
umějí a chtějí, má se fanouškovská 
obec na co těšit. První přípravná 
utkání docela potěšila. Své je připra-
ven odvést i nový ředitel Petr Hei-
denreich, který má za úkol, mimo jiné, 
zajistit peníze. Arma patří ke klubům 
ve fotbalové národní lize s nejnižším 
rozpočtem. Část kádru se rozutekla, 
jsem konzervativní, bude mi chybět 

Dostavba bočních tribun na Městském stadionu zahájena
Informuje Ing. Eva Šartnerová, vedoucí odboru investic Magistrátu města Ústí nad Labem

Ríša Veverka, ústecký Messi, ale přej
me mu, ať se v cizině dobře uvede. 
Smlouvu má podepsánu celá řada 
hráčů z minulého ročníku. Konečně se 
v kádru ve větší míře zkoušejí mladí 
odchovanci. Chtělo by to postavit „B“ 
mužstvo, protože končí farmy. Vrací 
se Pavel Moulis, zkušený hráč, kte-
rý je tady skoro doma. Druhý pokus 
má i Martin Jindráček, který také už 
okusil s Armou extraligu. Zkoušeli to 
u nás i synové bývalých hráčů – Ro-
man Skuhravý, David Zoubek a Fran-
tišek Mysliveček, nebo třeba Martin 
Fenin… 
Na závěr se ptám – je naděje na vstup 
silného partnera do klubu? „Jsem opti-
mista a věřím, že se podaří najít několik 
silných partnerů, kteří pomohou stabi-
lizovat klubový rozpočet a umožní nám 
realizovat naše plány. Probíhá mnoho 
jednání, do kterých se zapojují také ko-
legové z představenstva – Libor Zajíček, 
Jiří Dušek a Vasil Simkovič. Věřím, že se 
nám i na tomto poli bude dařit,“ říká ře-
ditel FK Ústí nad Labem Ing. Petr Hei-
denreich.

PaedDr. Petr Brázda, 
zastupitel města (KSČM)

Co vše zahrnuje investice do bočních tribun?
jde o dostavbu vnitřních prostor částí prvních nadzemních 
podlaží, kde budou v rámci dokončených bočních tribun (a2 
a a3) stadionu vytvořeny šatny pro sportovní mládež včetně 
Wc a  sprch, které budou vybaveny potřebnými prvky (dáv-
kovač mýdla, zrcadlo atd.).   dále zde vzniknou prostory pro 

kryté rozcvičení a případně pro posilovnu. nově vybudované 
prostory budou vybaveny nezbytně nutným nábytkem a za-
řízením pro užívání a provozování objektu. do prostoru šaten 
budou instalovány šatní dvojskříňky s lavicí a uzamykatelným 
bezpečnostním zámkem. zároveň bude vytvořeno propojení 
nových prostor bočních tribun s tribunou a1 (hlavní tribuna).

Kdo zvítězil ve  výběrovém řízení 
na zhotovitele akce?
z celkem 8 nabídek  byla vyhodno-
cena jako nejvhodnější nabídka 
uchazeče metall Quatro, s.r.o. 
nabídková cena činila 7 719 404 kč 
vč. dph. smlouva je zveřejněna 
na profilu zadavatele (https://zakaz-
ky.usti-nad-labem.cz/contract_dis-
play_313.html).

Kdy má být hotovo?
stavební práce budou podle 
uzavřené smlouvy o dílo ukončeny 
do 28 týdnů od zahájení prací. zho-
tovitel byl vyzván k  převzetí sta-
veniště v polovině července 2016. 

  jisSTAV prostor pod tribunou a2 před zahájením prací.
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V Ústí mě přivítala Mariánská skála 
žlutě zářící tařicí

Od roku 1991 ušla kus cesty – 
od původně tří fakult k osmi, 
od 2 000 k 9 500 studentům. 

Více vám o ústecké univerzitě prozradí 
rozhovor se zajímavou absolventkou 
Fakulty životního prostředí UJEP 
Ing. Dagmar Najmanovou. 

Ústecká univerzita slaví 25 let od své-
ho založení. Překvapuje Vás to? 
Abych řekla pravdu, tak nepře-
kvapuje. Pamatuji si z výkla-
du jedné naší paní profesorky,  
že ústecká fakulta životního prostředí 
je nejstarší fakultou životního prostře-
dí v ČR a vznikla nedlouho po revoluci. 
Takže to docela odpovídá.

Myslíte si, že je to hodně, nebo naopak 
málo?
No, na univerzitu to zase tak moc není, 
když si uvědomíte, že Karlovu univerzi-
tu založil Karel IV. už ve 14. století.

Studovala jste v České republice po-
měrně ojedinělou fakultu životní-
ho prostředí. Jste s odstupem času 
spokojená se svým výběrem?

uniVerzita jana eVanGelisty purkyně oslaVí 28. září sVé pětadVa-
cetiny. 

Když jsem si podávala přihlášku 
na vysokou, tak jsem byla přija-
tá jak na FŽP do Prahy, tak na FŽP 
do Ústí. Vybrala jsem si Ústí. Možná 
pro spoustu lidí paradoxně, ale 
pro mě vyhrálo prostředí. Zatímco 
z Prahy jsem si pamatovala rozpá-
lenou dlažbu mezi budovami, v Ústí 
mě přivítala Mariánka žlutě zářící 
tařicí. Přímo za kolejemi je venkovní 
bazén a hned nad ním kopec Střižák 
s „divokou“ přírodou. Takže vyhrálo 
Ústí. K tomu zpětnému pohledu mu-
sím ještě říci, že v Ústí je malá fakul-
ta, kde od druhého ročníku přestává-
te být jenom číslem. Když se podívám 
z ještě větší dálky, myslím, že ústecká 
FŽP vypouští lidi vhodné do terénu. 
Alespoň z toho nepatrného zlomku 
lidí, se kterými jsem se setkala já 
a můj starší kolega v práci, jsem zís-
kala dojem, že právě ústecká fakulta 
připravuje lidi do praxe v terénu. 

Čím a jak Vás v životě posunulo studi-
um na ústecké univerzitě?
Byly to tři zásadní věci: zapojení 
do Studentské unie UJEP, studium 

v zahraničí a zapojení do rozhodování 
o chodu fakulty a univerzity jako zá-
stupce studentů. Ve druhém ročníku 
jsem se přidala do party nadšených 
lidí, kteří pořádají akce pro studenty 
– do Studentské unie UJEP. Při práci 
s lidmi z různých fakult, s odlišným 
zaměřením a pohledem na svět se 
naučíte spolupracovat; přijímat, že 
někdo něčemu rozumí víc a je třeba 
mu v tom důvěřovat, i když vy to vi-
díte jinak. A právě ty rozdílné pohledy 
na věci vás mohou posouvat, ta spolu-
práce naplňovat. To je něco, co se 
do budoucího zaměstnání rozhodně 
hodí.
V rámci svého studia jsem vycestova-
la jeden semestr do Turecka a jeden 
semestr do Vietnamu. Dva naprosto 
odlišné světy od toho našeho a kaž-
dý úplně jiný. Studium v zahraničí 
mi otevřelo zcela jiný pohled na svět. 
Najednou jsem viděla, že všude jsou 
lidé buď dobří, nebo špatní. Jinak ale 
řeší stejné problémy. A taky vám dojde, 
že v Čechách máme opravdovou svo-
bodu.

Věnujete se oboru, který jste vystu-
dovala. V současné době je to po-
měrně výjimečný stav. Co v tom, podle 
Vás, sehrálo úlohu?

ABSOLVENTKA UJEP ing. dagmar najmanová.

Ing. Dagmar 
Najmanová (29 let) 
•  je absolventka fakulty životního 

prostředí ujep, oboru revitaliza-
ce krajiny. V  době studia na  ujep 
byla zástupkyní studentů v akade-
mickém senátu fžp ujep a akade-
mickém senátu ujep. 

•  zároveň byla aktivní členkou 
studentské unie ujep a  velkou 
měrou přispěla k  organizaci řady 
úspěšných akcí (majáles, Vítání 
prváků). 

•  při studiu absolvovala zahraniční 
stáže na  süleyman demirel 
universitesi v turecku a nha trang 
university ve Vietnamu. 

•  od roku 2013 pracuje ve společnosti 
čmelák – společnost přátel pří-
rody o. s., jako odborný pracovník 
v  ochraně přírody a  má za  sebou 
několik prospěšných projektů.
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Hlavní roli sehrálo, že jsem to chtě-
la. Původně jsem zamýšlela ještě zů-
stat na akademické půdě a věnovat 
se doktorskému studiu. Objevila se 
ale možnost nastoupit do neziskové 
organizace, která se zabývá prak-
tickou ochranou přírody. Zrovinka 
po škole sháněli někoho, kdo povede 
revitalizační projekt na přeměnu plo-
chy s černými skládky v místo, které 
bude sloužit lidem i přírodě. Neodola-
la jsem. Přestože jsem nebyla jejich 

první volbou, nakonec se mi ozvali 
a dnes zde již přes tři roky pracuji. 
Za sebou mám revitalizaci mokřadu, 
potoka a projekt na další potok už je 
připravený. 

Co byste ústecké univerzitě popřála 
k jejímu výročí?
Univerzita je mladá, krásných 25 let. 
Proto bych jí přála, aby se jako mla-
dá i chovala. Aby byla přístupná 
novým výukovým metodám a postu-

pům, otevřená současné poptávce 
a schopná pružně měnit zažité stereo
typy. To proto, aby do ní přicháze-
li studenti kreativní se svobodnými 
dušemi, a mohli tak rozvíjet nejen 
sebe, ale i budoucí podobu univerzity. 
Hlavně UJEP přeji, aby z ní odcházeli 
lidé, kteří vědí, že mohou měnit svět 
k lepšímu.

Jana Šiková, 
foto archiv Čmelák

Evropský týden mobility v Ústí nad Labem
město ústí nad labem se připojí k tradiční celoevropské 
kampani evropský týden mobility, která probíhá ve dnech 
16. – 22. září. tématem letošního roku je „chytrá a udrži-
telná mobilita – investice pro evropu“ s heslem „chytrá 
a čistá mobilita. silná ekonomika“. smyslem této osvětové 
kampaně  je upozornit jak na  možnosti využívání udrži-
telných způsobů dopravy, které nezatěžují životní prostře-
dí a kvalitu života ve městě tolik jako doprava automobi-
lová; tak na bezpečnost účastníků silničního provozu.
zdravé město ústí nad labem připraví akce jak pro děti, 
tak pro dospělé či seniory, například turistické a  cyklis-

tické výlety, komentované procházky městem, bezpečnostní akce 
ve  spolupráci s  městskou policií a  složkami integrovaného zá-
chranného systému. 
Vyvrcholením bude zábavné odpoledne pro veřejnost pod ná-
zvem „Třídění je stále IN aneb Barevné nádoby nekoušou“, které 
proběhne 

v sobotu 24. září 
na Kostelním náměstí.

 oddělení cestovního ruchu magistrátu

STUDIUM mě připravilo na praxi, říká dagmar, zde na orchidejové louce.
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Babí léto na ulici i v zahradě

hraničář zVe na podzimní festiVal, činoherní studio do diVadelní 
zahrady. 

Babí léto na ulici se letos bude 
konat od úterý 13. do soboty 
17. září před Hraničářem. Mů-

žete se opět těšit na oblíbené tančír-
ny, gril, workshopy, výtvarné dílny 
pro děti, burzy knih i oblečení, spous-
tu živé hudby i filmů. A na mnoho 
dalšího, nechte se překvapit. Spe-
ciálně se těšte na závěrečný den. 
Hraničář a Činoherní studio jsou 
partnery Ústeckého půlmaratonu. 
Jejich tým tak budete moci potkat 
v rámci štafety. Před Hraničářem se 
poté bude konat jedna z oficiálních 
after party závodu.

divadeLní zahRada 

Rovněž Činoherní studio připravuje 
na sklonku prázdnin festival pod širým 
nebem – divadelní zahradu. Letní 
divadelní festival se uskuteční od 23. 
srpna v romantické zahradě slavné 
Wolfrumovy vily v ulici Na Schodech. 
Diváci se mohou těšit jak na uvedení 
tří her Williama Shakespeara, tak na ro-
dinnou inscenaci Děti z Bullerbynu či 
pohádku Býk Ferdinand. Celkem jsou 
pro návštěvníky připraveny tři ve-
černí a tři odpolední představení, kdy 
se setkají s repertoárem Činoherního 

studia v netradičním prostoru. Bude 
to poprvé, kdy se v Ústí nad Labem 
naskytne možnost navštívit divadelní 
představení pod širým nebem v ta-
kovém rozsahu. Divadelní zahrada bude 
především o Shakespearovi. Po velmi 
úspěšných uvedeních v kostele, na hra-
dech a zámcích, budou na zahradní 
scéně uvedeny oba díly historické hry 
Jindřich VI. a komedie Dva páni z Ve-
rony, která se před dvěma lety uváděla 
na hradě Střekov. Po dva večery se za-
hrada promění také ve švédské městeč-
ko, aby divákům všech generací nabídla 
rodinné představení Děti z Bullerbynu. 
Pro malé návštěvníky odpoledních ro-
dinných představení budou připraveny 
další doprovodné aktivity.

Tomáš Tajchner, 
MBA (TOP 09)

foto: archiv 

BABÍ LÉTO potěší děti i dospělé.

Dny evropského dědictví

město ústí nad labem se již po jedna - 
 dvacáté připojí ke  Dnům evropské-
ho dědictví. ústečané a  návštěvníci 
města si budou moci od 3. do 11. září 
2016 prohlédnout na  29 památek, 
z  nichž některé nejsou běžně ve-
řejnosti přístupné. na  řadě pamá-
tek bude připraven doprovodný 
program. také letos dny evropského 
dědictví doprovodí soutěž o  atrak-
tivní ceny. Více informací naleznete 
na www.usti-nad-labem.cz.

netradiční návštěvy chystají například 
Kostel sv. Floriána v Krásném Březně 
(ukázky hry na  varhany), Muzeum 
města Ústí nad Labem (komentované 
prohlídky, workshopy k  výstavám), 
Parní vodárna Střekov (výstava hasič-
ské techniky). V letošním roce nebude 
z  důvodu rekonstrukce přechodové 
lávky zpřístupněn objekt masarykova 
zdymadla na střekově.

Babí léto na ulici
místo:  plocha před hraničářem
datum:  13. – 17. 9. 2016
vstupné:  dobrovolné

Divadelní zahrada

astrid lindgren:  Děti z Bullerbynu, úterý 23. 8. v 17 hodin
Willliam shakespeare:  Jindřich VI. – 1. díl, středa 24. 8. ve 20 hodin
Willliam shakespeare:  Jindřich VI. – 2. díl, čtvrtek 25. 8. ve 20 hodin
astrid lindgren:  Děti z Bullerbynu, sobota 27. 8. v 17 hodin
matúš bukovčan:  Býk Ferdinand, neděle 28. 8. v 15 hodin
Willliam shakespeare:  Dva páni z Verony, neděle 28. 8. ve 20 hodin

Vstupenky je možno zakoupit na  pokladně činoherního studia od  8. 8. každý 
všední den 14.30–18.00 nebo na divadelním webu www.cinoherak.cz. na všech-
na tři představení her Williama shakespeara lze zakoupit cenově výhodnou per-
manentku. 
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Naše město není v nejlepší ekono-
mické kondici. Myslíte, že financování 
Severočeského divadla by přesto mělo 
být prioritou?
Samozřejmě. Divadlo opery a bale-
tu má obrovskou tradici, daleko větší 
než řada oblastí, do kterých se peníze 
dávají.

Nekomplikuje financování i fakt, že tu 
máme jednak velké divadlo s operním 
a baletním souborem a vedle toho 
i samostatné Činoherní studio? Ne-
pomohlo by jedno manažerské ve-
dení?
Podobné úvahy už jsem několikrát sly-
šela, ale domnívám se, že opera a balet 

Severočeského divadla přitom není 
v dobré technické kondici.

Pokud by se nalezly pro Severočeské 
divadlo peníze navíc, měly by se vy-
naložit na opravy, nebo spíše na odmě-
ny umělců, jejichž platy jsou nízké?
Osobně preferuji umělecké výkony 
a přála bych si ještě více oper a baletů – 
tedy to, pro co tu Severočeské divadlo je. 
Slýcháváme žehrání, že Ústí nad Labem 
je popelkou. Měli bychom se zamyslet, 
co nabídnout, aby popelkou být přestalo, 
a lidé chtěli do našeho města přijít a žít 
tu. Nabídnout bychom jim měli nejen 
pracovní příležitosti, což je obrovská 
věc a jeden ze základů, ale také místa 
k bydlení a místa, která budou navště-
vovat. Je dobré, že v Ústí nad Labem je 
tradiční, konzervativní divadlo. Někdo 
k němu najde vztah ve dvaceti, daleko 
větší množství lidí ale k němu postupně 
doroste. Jde jenom o to, abychom je 
dokázali do divadla přivést.

Proč máte divadlo tak ráda?
Mám ráda tradice. Mám ráda rodný 
dům, rodné město, tradiční rodinu – 
mámu, tátu, děti. Mám ráda nebořit, 
ale upravovat. Jestli to je zkušenost 
z dětství, anebo i z mé právnické práce, 
nevím. Není to tak, že se nejdu podí-
vat na divadlo činoherní, na  nové věci 
a trendy. Přiznávám ale, že Severočes-
ké divadlo mám tak ráda proto, že jsem 
asi konzervativní člověk.

 Jitka Stuchlíková
   foto: archiv Severočeského divadla

Doerell a jeho svět
Muzeum města Ústí nad 

Labem připravilo pro své 
návštěvníky jedinečnou 

výstavu z díla malíře Ernsta 
Gustava Doerella. Ernst Gustav 
Doerell se narodil 22. srpna 1832 
v saském Freibergu, jeho otec pra-
coval v hornictví, matka byla pů-
vodem z Teplic. On sám se nejdříve 
učil kupcem v obchodě svého strý-
ce v Litoměřicích, záhy ale ode-
šel do Teplic, kde se stal malířem 
interiérů lázeňských domů. V le-
tech 1856–1858 studoval na praž-
ské akademii, studia nedokončil, 
od roku 1859 žil v Ústí nad Labem. 

jsou specifickou oblastí, a to oblastí 
tradiční a konzervativní. A naopak 
činohra, která v Ústí nad Labem je, 
a také již dlouho, je avantgardou 
a tedy pro úplně jiné diváky. Pro-
to musí mít i jiného ředitele. Jinou 
věcí je, že šéf Severočeského divadla 
není v jednoduché situaci. Vezměte 
si – ústečtí hokejisté trénují a hrají 
zápasy, o led se jim starají Městské 
služby. Naši fotbalisté trénují a hrají 
zápasy, o stadion se jim starají Měst-
ské služby. Šéf Severočeského divadla 
má produkovat umělecky hodnotná 
představení a zároveň se starat o to, 
aby v budově (přesněji v několika bu-
dovách) vše fungovalo. Hlavní budova 

Mám ráda tradice
s judr. ilonou tajchneroVou (top 09), zastupitelkou města, o seVe-
ročeském diVadle a  o tom, co udělat, aby ústí nad labem nebylo 
popelkou.

V Ústí nad Labem pracoval jako grafik, 
byl také jedním z prvních průkopní-

ků fotografie v té době. Především 
se ale začal věnovat krajinomal-
bě. Výstava v Muzeu města Ústí 
nad Labem trvá od 26. 8. 2016 
do 15. 1. 2017.

Mgr. Václav Houfek
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MĚSTSKÁ POLICIE 

Čtyřnozí pomocníci budí respekt

tříletý německý oVčák bak je poslední posilou kynoloGické služ-
by městské policie V ústí nad labem. jeho cesta k ní ale byla hodně 
trnitá.

Krásný chlupáč s dobrým pů-
vodem ze Slovenska měl smůlu 
na majitele. Vystřídal jich celou 

řadu, ale žádný z nich ho nedokázal 
zvládnout. Ani v psím azylu, kde skon-
čil s nálepkou zlý pes, si s ním nevě-
děli rady a tak se stal horkým adeptem 
na utracení. Nakonec ale dostal ještě 
jednu šanci, ujal se ho zkušený výcvi-
kář, odborník na převýchovu problé-
mových psů. Bak u něj strávil půl roku, 
udělal jisté pokroky, ale jen tak k něko-
mu jít stejně nemohl, takže hrozba 
utracení nad ním visela dál. 

sundaný kOšík

„Když mi o něm řekli, neváhal jsem, 
sedl do auta a jel pro něj 420 kilomet-
rů,“ vzpomíná psovod ústecké Měst-
ské policie Vilém Babička. Psa přivezl 
do Ústí koncem března, postupně se 
s ním sžíval a zapojoval ho do služ-
by. Dnes prý už šlape jako hodinky 
a hlavně seká dobrotu. „Jsem první, 

koho nepokousal,“ říká hrdě jeho nový 
majitel. 
Zázrak? Ne, jen jiný přístup, než 
zvolili ti, kdož měli s Ba-
kem co do činění předtím. 
„Všichni na něj šli tvrdě, si-
lou a já naopak po dobrém. 
I když mi kladli na srdce, že 
mu za žádnou cenu nesmím 
sundávat košík, tak první, co 
jsem udělal, bylo, že jsem mu 
ho sundal,“ směje se ústecký 
strážník, který má ostřejší 
psy rád, bere je jako výzvu.

dOma Je u psOvOda

V současné době je spolu 
s Bakem v řadách ústecké 
Městské policie 5 psů – 
2 němečtí a 3 belgičtí ov-
čáci. Nejmladším je sed-
miměsíční belgičák Luky, 
kterému strážníci láskyplně 
říkají Lukášek. „Psy využí-

váme hlavně při kontrolách chatových 
oblastí, zahrádek a parků, při dohle-
du na riziková sportovní utkání nebo 
problémové zábavy,“ vypočítává velitel 
psovodů Michal Skiba. Jedním z po-
sledních takových větších zásahů, kde 
asistovali, byla třeba zábava v Apollu, 
která se zvrtla natolik, že ji provozova-
telka musela ukončit a volat strážce 
zákona. Díky psům bylo zpacifikování 
problémových účastníků dílem chvi-
ličky. „Psi zaberou vždycky, budí velký 
respekt,“ dodává Michal Skiba.
Aby byli psi v kondici, musí pravidelně 
cvičit, každé dva roky také chodí 
na přezkoušení. Když mají psovodi 
jinou práci, třeba odchyt toulavých 
psů, ti jejich služební zatím odpočívají 
v policejních kotcích. Na konci směny 
pak ale odcházejí se svými psovody 
domů. „Zavedli jsme to tak, že každý 
psovod má svého psa ve vlastnictví, bere 
si ho domů nejen po směně, ale zůstává 
u něj, i když zestárne a přestane sloužit. 
Je to tak nejlepší obě strany, pro psy i pro 
psovody,“ dodává jejich velitel.

Jitka Hadašová, 
foto archiv MP

milí čtenáři, 
městské noviny ústí nad labem v letošním roce vycházejí jednou za dva měsíce. mají čtyřiadvacet stránek a my se těšíme, že 
některé z nich zaplní i vaše příspěvky, články a fotografie. rádi zodpovíme i vaše otázky. 
Vše posílejte na e-mail mestskenoviny@mag-ul.cz. anebo na adresu redakce, která je uvedena v tiráži na poslední stránce. 
děkujeme! další dvojčíslo městských novin ústí nad labem vyjde na přelomu měsíců září a říjen.

STRÁŽNÍK radek tupý při od-
chytu psa v krásném březně.

BAK a  jeho zachránce, 
strážník Vilém babička.



23

DOBRÝ SKUTEK

Hledají nový domov

Brix
pes, kříženec asi 60  cm vysoký. má 
krátkou srst, černou s hnědými znaky. 
Věk asi 5 let. brix je klidný a příjemný 
pes. hodí se k  domku se zahrádkou. 
přestože je to dobrák, uplatnil by se 
i  jako hlídač, protože svou mohutnou 
postavou budí respekt.

Jeryk
pes, kříženec asi 30  cm vysoký. má 
delší, lehce zvlněnou srst, plavé barvy, 
na  hlavě a  uších černě prokvetlou. 
Věk asi 9 let. jeryk se dostal do útulku 
po  smrti majitelky. hodí se jako 
společník a spíše ke starším lidem, pro-
tože byl na ně zvyklý.

Koťata
centrum pro zvířata v  nouzi nabízí 
větší množství koťátek (kočičky i  ko-
courky) různých barev, ve věku asi 2–4 
měsíce. mají základní hygienické ná-
vyky a hodí se do bytu.

Více na www.utulek-ul.cz.

Co dělat, když se ztratí pes, kočka, papoušek?

Pokud ztrátu zjistíme hned, 
zburcujeme rodinu a vydáme se 
zvíře hledat. Obyčejně je takové 

hledání úspěšné. Ale co dělat, pokud 
se pes, kočka nebo jiné zvíře nenaj-
de ani do druhého dne? Většina doma 
chovaných psů nebo chovných koček 
má čip. Je dobré mít tento čip zaregis-
trovaný v Národním registru zvířat 
(www.narodniregistrzvirat.cz). 
Základní registrace stojí 170 Kč a je 
hotova během pěti pracovních dnů 
(kratší doba registrace je dražší). Ten, 
kdo má zvíře zaregistrované, nahlásí 
bezplatně ztrátu registru. Tam pod-
le čipu mohou majitele zvířete iden-
tifikovat veterináři, útulky zvířat, 
městská policie. Zprávu také pošleme 

Na Nivách 27, kde je na odchyt zvířat 
specialista. Výskyt takového zvířete 
oznamte i na www.psidetektiv.cz 
a na www.narodniregistrzvirat.cz. 
Takové oznámení, eventuálně s foto-
grafií zvířete, je zveřejněno bezplatně 
a majitel informován. 
Přeji vám, aby se 
ztráta vašemu zvířeti 
vyhnula. Nám utekl 
zrzavý kocour s bílou 
náprsenkou v Tisé 
Rájci a hledáme ho už přes měsíc. Kdy-
by někdo o našem Maxovi věděl, dejte 
nám, prosím, vědět (777 072 210).
v naší rubrice o zvířatech vám bez-
platně pomůžeme hledat vaše ztra-
cená zvířata. napište nám. 

PaedDr. Petr Brázda, 
foto autor

Nevíte, co s načatým odpolednem? Zajděte do útulku

Vidíte ty šťastné psí výrazy? Přičinili se o ně dobrovolníci, kteří cho-
dí venčit opuštěné pejsky do ústeckého Centra pro zvířata v nouzi, 
a patří jim za to velký dík. 

Nechcete se k nim přidat, aby se každý den dostalo ven co nejvíce útul-
kových hafanů? Všichni bez rozdílu velikosti i věku vám budou vděční, že je 
alespoň na chvíli vysvobodíte ze zamřížovaných kotců. Vyvést jednoho nebo 
i více psů na procházku můžete každý den včetně víkendů od 14 do 16 hodin. 
Venčit mohou i starší děti, ty ale musí nejdříve do útulku přinést písemný 
souhlas od rodičů. 

 jit, foto z archivu Jaroslava Vaňka

nepřeji to nikomu, ale stane se, chVíle nepozornosti a pak dlouhá 
doba hledání. 

na www.psidetektiv.cz, kde je základní 
oznámení zveřejněno bezplatně. Vypla-
tí se oznámit ztrátu na městskou poli-
cii, ale i na obecní nebo městský úřad. 
podle místa ztráty. V některých obcích 
mají možnost poslat obyvatelům zprávu 
na mobil, nebo ji vyhlásí rozhlasem. 
Zavoláme také do útulku, kam se větši-
na nalezenců soustřeďuje. V Ústí n/L na 
tele fon 472 775 202 (www.utulek-ul.cz). 
A co mají dělat ti, kteří si všimnou vy-
děšeného zvířete nebo i zvířete zane-
dbaného – takového, které je na útěku 
několik dnů? Ne každý pes nebo ko-
cour se chce nechat chytit, může to být 
i nebezpečné. Nejlépe je kontaktovat 
kynologickou službu městské policie, 
v Ústí telefon 475 272 891, středisko  

NA PROCHÁZCE. Venči-
telů není málo, pejsků 
v útulku je ale víc...
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	 	Kontroly parku a ulice Pod 
Parkem (volný pohyb psů, bez-
domovci pod Švestkovou ulicí).

	 	Chybějící hřiště pro workout 
a parkour.

	 	Postavení atletického stadionu 
a aquaparku.

	 	Stěhování knihovny – ne, za-
chování na současném místě 
(dostupnost pro starší občany, 
kvalita).

	 	Využití budovy gymnázia Stav-
bařů pro volnočasové aktivity 
mládeže.

	 	Neuklízení exkrementů po svých 
psech. 

	 	Vytvoření koncepce parkování – 
eliminovat firemní vozy.

	 Vytvoření sociálních bytů.

	 	Oprava střechy garáží CÍL včetně 
zazdění/odstranění převisů – uli-
ce Švestková.

	 	Nesystémové řešení par-
kovacích ploch, které vede 
ke znehodnocování bytových 
nemovitostí a celkové atrak-
tivity bydlení na úkor veřejného 
prostranství.

	 	Opravy základních a mateřských 
škol.

	 	Oprava schodů nad Normou 
(ochoz) – nevhodná a oloupaná 
dlažba.

	 	Posekání travnatých ploch.

	 	Jiné (doplňte):

Určete priority MĚSTSKÉHO OBVODU 
ÚSTÍ NAD LABEM - SEVERNÍ TERASA

cílem této ankety je dát občanům městského obVodu seVerní 
terasa prostor Vyjádřit se k tomu, co by chtěli Ve sVém obVo-
du změnit. níže jsou témata, která Vyplynula z Veřejné diskuze 
občanů V  rámci „fóra zdraVého města“, konaného dne 8. 6. 2016 
V kulturním sále horizont. 

Dotazník je k dispozici na adresách www.usti-nad-labem.cz, 
www.se  verni-terasa.cz, facebook statutárního města 
Ústí nad Labem a facebook městského obvodu severní 
terasa; dále v informačním středisku města Ústí n. 
L., Mírové nám. 1/1 (přízemí paláce Zdar) a na vrátnici 
magistrátu města Ústí n. L., 
Velká Hradební 8 i na vrátni-
ci Úřadu městského obvo-
du severní terasa, Stavbařů 
2823/2.

Vyplněný dotazník můžete 
odevzdat do schránek ozna-
čených „anketa – Fórum 
zdravého města“, které jsou 
umístěny v Informačním stře-
disku města Ústí nad Labem, 
na vrátnici Magistrátu města 

zakROužkuJte 2 náměty, kteRé pOvažuJete za neJaktuáLněJší, 
a kteRé pOdLe vašehO názORu vyžaduJí přednOstní řešení. 

Ústí nad Labem a na vrátnici Úřadu městského obvodu 
Severní Terasa. Naskenovaný dotazník můžete rovněž zaslat 
emailem na adresu hana.slawischova@mag-ul.cz.

Anketa je realizována v rámci Projektu Zdravé město 
a MA21 a je anonymní. Vý-
sledky budou k dispozi-
ci na webových stránkách 
www.usti-nad-labem.cz , 
www.severni-terasa.cz a na  
facebooku statutárního města 
Ústí nad Labem i facebooku 
městského obvodu Severní 
Terasa. 

děkujeme za váš čas a zájem 
o budoucnost městského ob-
vodu severní terasa.


