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Kolik už město stála zima • Jak se pozná dobrý územní plán
• UJEP: 8 fakult, 9 000 studentů • Kde se vaří pivo a inscenují muzikály?
• Středoškoláci, trénujete? • Návštěva na Severní Terase • Anketa zastupitelů
• Jsou stolní tenisté s novým útočištěm v Corsu spokojeni?
• Návštěva v zoo: orangutani zblízka

Milí spoluobčané,
chci vás informovat o zám
ěru, pro který jsme se s kol
egy ve vedení města rozhodli. Prohlé
dli jsme si sportovní halu
na Střekově, kterou vlastník TJ Sla
voj prodává, a požádali zna
lce, aby
posoudil jak výši nabídkové
ceny, tak stav budovy. Zastu
pitelé
souhlasili s převedením nev
yčerpané částky 2,3 milion
u
korun,
určené na odkup zdevastov
aných Vrbenského lázní, do
letošního rozpočtu. Byli bychom
rádi, aby spojením sportovní
haly
a objektu Vrbenského lázní
vyrostlo v budoucnosti na
Stř
eko
vě
nové sportovně- relaxační
centrum.
Náměstku Pavlu Dufkovi
se díky jednání s právními
zástupci
dědice zničených domů v ulic
i Na Nivách podařilo snížit
cenu
na jejich odkup z původních
3 milionů Kč na čtyři sta tisí
c korun. Návrhy na získání objekt
ů jak v ulici Na Nivách, tak
Vrben-

ského lázní a také střekovské
sportovní haly do majetku
města
předložíme dubnovému zas
tupitelstvu. Řeknou-li zas
tup
itelé
ano, pustíme se do sháněn
í finančních prostředků na
demolice,
rekonstrukce a revitalizaci.
Částky půjdou do desítek
milionů,
v napjatém rozpočtu města
Ústí nad Labem je nenajdem
e. Vláda ale letos v lednu vyslov
ila souhlas se Strategickým
rám
cem
hospodářské restrukturaliza
ce Ústeckého, Moravskoslez
ského
a Karlovarského kraje. A
my doufáme, že budeme mo
ci
využít právě dotační programy
, které v této souvislosti vzn
iknou.



primátorka
Ústí nad Labem

NAPSALI JSTE NÁM

Předprodej u Hraničáře
nahradí automat

jednotlivou jízdu, ale již s možností
využití platební karty. Staré jízdenkové automaty na výdej jízdenek
plánujeme postupně zrekonstruovat
v několika etapách. Během měsíce
února budou umístěny 3 nové jízdenkové automaty, a to v zastávkách
Hraničář, Masarykova nemocnice
a Dukelských hrdinů. V budoucnu se
připravuje i prodej časových kupónů
na vybraných exponovaných místech (např. Hraničář), které půjde
pořídit právě přes jízdenkové automaty.
Ing. Luboš Heřman
tiskový mluvčí DPmÚL, a.s.

D

opravní podnik města Ústí
nad Labem uzavře k 28. 2.
2017 předprodej jízdenek
u Hraničáře. Cestující, kteří využívají předplacené jízdné, rádi přivítáme
v zrekonstruovaném Zákaznickém

centru v Revoluční ulici. O možnost
nákupu jízdenek u Hraničáře ale nepřijdou. K Hraničáři bude umístěn
jeden ze tří nových jízdenkových
automatů, ve kterém zatím bude
možno zakoupit pouze jízdenku pro

Senioři jsou zdatní turisté
Svaz důchodců Ústí nad Labem vedle
organizování besed, přednášek, celodenních zájezdů i organizování rekreačních pobytů svou pozornost zaměřuje i na seniorskou turistiku.
Součástí ústeckého Svazu důchodců je
turistický oddíl, který před více jak šestnácti lety založil a dlouhá léta vedl Mi-

roslav Draxl, turista tělem i duší. V této
činnosti dnes pokračují další nadšenci.
Během roku organizujeme odpolední
čtvrteční vycházky, dostupné širokému
okruhu našich členů. Od dubna se navíc
vydáváme na celodenní nedělní výlety.
Věrni zásadám seniorské turistiky volíme trasy přizpůsobené našemu věku.

Celkem se našich turistických aktivit
zúčastnilo 987 účastníků. Pro všechny
zúčastněné jsou tyto akce i společenskou událostí – setkáváme se se svými
přáteli, a využíváme každé příležitosti
k poznávání nových zážitků.

Radost byla veliká!

S

outěže na SPŠ Stříbrníky se zúčastnilo deset základních škol, konkurence byla poměrně vysoká. Každou
školu reprezentovali čtyři deváťáci – 2 chlapci a 2 dívky. Kluci soutěžili v odborných a technických disciplínách,
děvčata v zeměpisných a matematických. Pro kluky bylo
nejtěžší rozpoznávání elektrických součástek. Naopak zapojování elektrických obvodů je nezaskočilo, neboť s obvody pracovali v hodinách fyziky. Dívky si vyzkoušely práci
na poště, kde třídily a počítaly peníze na čas. V pracovních
listech propočítávaly výdaje domácnosti. Rozeznávání
nejznámějších míst ČR i světa bylo posledním soutěžním
úkolem. Dohromady naše družstvo ZŠ SNP 6 získalo 129,5
bodu a tím i celkové vítězství. Radost byla veliká!
text a foto Mgr. Lenka Kůtková
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Hana Šnoblová

ZIMNÍ ÚDRŽBA

Letošní zima stála město
už přes dvacet milionů korun
ROZHOVOR S ING. DALIBOREM DAŘÍLKEM, VEDOUCÍM ODBORU DOPRAVY A MAJETKU MAGISTRÁTU ÚSTÍ NAD LABEM.

Kolik kilometrů vozovek má město Ústí nad Labem ve svém
majetku?
Na katastrálním území statutárního města máme 340 kilometrů místních komunikací.
Kolik kilometrů chodníků patří městu?
Zhruba 220 kilometrů. Kromě toho, po čem se jezdí a chodí,
jsou v majetku města vpusti a kanalizace, do kterých voda
odtéká. Dále jak svislé, tak vodorovné dopravní značení,
k tomu všechna zábradlí, svodidla, ostrůvky. Důležitou součástí majetku města jsou rovněž mosty, kterých máme 119.
Kolik procent chodníků a vozovek je zařazeno do pravidelné
zimní údržby?
Zhruba třicet procent chodníků. Co se týče vozovek, je to zhruba polovina, ale tam se ta čísla násobí, protože zimní údržba
probíhá po obou stranách komunikací. Pořadí čištění vozovek
v zimě je stanoveno v souladu se zákonem o pozemních komunikacích. Komunikace jsou rozděleny do čtyř pořadí údržby. U komunikací, zahrnutých do prvního až třetího pořadí, jsou přesně
určeny i časové lhůty, v nichž musejí být očištěny. V prvém pořadí čištění jsou hlavní tahy, zejména vozovky, po kterých jezdí
městská hromadná doprava. Ve druhém pořadí jsou přístupové
cesty, ve třetím pak vozovky na sídlištích. Komunikace čtvrtého

pořadí a ta část chodníků, na nichž se zimní údržba nezajišťuje,
jsou vyjmenovány v nařízení statutárního města.
Kolik zimní údržba město stojí?
Cena za jeden zásah na chodnících, které jsou do zimní údržby
zařazeny (jedná se o chodníky u zastávek MHD, u škol, školek, zdravotnických zařízení, institucí atd.) se blíží částce půl
milionu korun. U vozovek, které udržujeme, je to trochu jinak
– smluvně máme ošetřeno, že jsou na zimní období stanoveny paušální platby. V nich jsou zahrnuty i náklady na provoz
dispečinku, který podle zákona musí město mít. V tomto dispečinku je čtyřiadvacetihodinová služba, pohotovost má rovněž
posádka mechanismů. V paušálu je rovněž stanoven počet
kilometrů, v našem případě jde o 3 500 km na jednu běžnou
nenáročnou zimu. Pokud je zima tužší, pak se další kilometry hradí zvlášť. Co se týče letošní zimy, tak už máme najeto
10 000 kilometrů. Připočteme-li náklady na zimní údržbu
chodníků, kde jsme měli devět kompletních zásahů, tak jsme
oproti v rozpočtu schváleným výdajům na zimní údržbu, které
činily 18 milionů Kč, v propadu o více než dva miliony korun.
A to zima ještě neskončila.
Jitka Stuchlíková,
foto: archiv AVE Ústí nad Labem

Podrobnosti o čištění vozovek a chodníků v Ústí nad Labem naleznete na webu statutárního města v sekci Dopravní portál:

www.bit.ly/zimni-udrzba-usti
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NÁŠ HOST

Proč to málo, co člověk
získal, a občas to bylo
i hlavou proti zdi, nesdělit?
KDYŽ V ROCE 1995 SCHVÁLILA PLZEŇ ÚZEMNÍ PLÁN, BYLA V ČESKU DRUHÁ (PO BRNU). TEĎ JE PLZEŇ PRVNÍM MĚSTEM, KTERÉ MÁ NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN PO ZMĚNĚ ZÁKONA. V OBOU PŘÍPADECH U TOHO BYLA ING. ARCH. IRENA KRÁLOVÁ Z ÚTVARU KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA PLZNĚ. NYNÍ PŘIJALA POZVÁNÍ A STALA SE ČLENKOU EXPERTNÍ SKUPINY
PRO TVORBU ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚSTÍ NAD LABEM.
pro každého, jiní by tam zase měli rádi
především zeleň.
Na sídlištích ale asi nikdy všichni nezaparkují…
Ne, nezaparkují. To je velký rébus, a myslím si, že ani ne pro územní plán, ale
spíše pro projekty na revitalizaci sídlišť.
Ze sídliště pojďme do centra města –
jak tam vrátit život?
I to je těžké. Střed Plzně máme docela
hezký, novotou tam svítí jak střechy, tak
fasády, ale mnoho lidí zde nebydlí. Život
z centra města k tomu vysávají nákupní multiplexy. A jiných lákadel v centru
vlastně ani tak moc není.
Co bylo na územním plánu v Plzni
nejtěžší? Dopravní cesty?
Ano, nejvíce diskutovanou záležitostí
byly komunikace. Máme je totiž ještě
taženy v relativní blízkosti centra. Radiální okružní systém je navržený, ale
zatím ne realizovaný, takže se nám doprava zatím dostává tam, kde bychom ji
nechtěli.

Jak se pozná dobrý územní plán?
To není jednoduchá otázka. Dobrý územní plán by měl jak přiměřeně umožňovat,
tak přiměřeně regulovat. Základní parametry by měl mít vybalancované. V územním plánu by neměly být střety. Navíc si
myslím, že není-li sebelepší územní plán
po schválení uplatňován s citem a profesní schopností, pak o všechna svá „nej“
přichází. Dobrý územní plán je podle mě
relativně liberální s určitou mírou regulace.
Na jak dlouho je územní plán připravován a jak dlouho jeho příprava
trvá?
4

Obecně to bývá tak na patnáct – dvacet
let. U měst, jako je Plzeň anebo Ústí nad
Labem, je přiměřená doba přípravy (od
zadání po schválení) čtyři roky.
Zapojuje se do přípravy územního
plánu veřejnost? Nesnaží se do něj
promítnout především své zájmy?
Na základě svých zkušeností soudím,
že se vliv veřejnosti zvyšuje. Mezi veřejností, která má o územní plán zájem,
se objevují i lidé, kteří hájí stanovisko
takzvaně „kdekoli, jen ne na mém dvorku“. U nás v Plzni máme problém na
sídlišti. Pár lidí tam začalo sepisovat
petice. Jedni chtějí zajistit parkování

Proč jste rozhodla přijmout pozvání
a stát se členkou expertní skupiny pro
územní plán v Ústí nad Labem?
Myslím, že Plzeň a Ústí jsou si v něčem
podobné – jsme taková normální, „pracující“ města. Když už máme v Plzni
územní plán hotový, tak proč se nepodělit o zkušenosti? Jsem aktivní členkou Asociace pro územní plánování
a urbanismus, ráda s kolegy diskutuji.
Proto nabídka, kterou jsem z Ústí nad
Labem dostala, byla příjemná. A když
jsem si teď prošla centrum Ústí, tak
jsem se zastyděla, že jsem tu tak dlouho nebyla. Proč to málo, co člověk získal, a občas to bylo i hlavou proti zdi,
nesdělit?
text a foto: Jitka Stuchlíková

MOJE MĚSTO

Zázemí pro atlety
a fotbalovou mládež je hotovo
VYROSTLO V BOČNÍCH TRIBUNÁCH MĚSTSKÉHO STADIONU, ZAHRNUJE ŠATNY, SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ A PROSTOR
PRO ROZCVIČOVÁNÍ.

Sociální zázemí.

Šatny pro atlety.

V

íce než stovka atletů (nejmladší
jsou šestiletí, nejstarším je přes
třicet) se už do dresů nemusí
oblékat doma, ale až na stadionu. Atleti mají konečně možnost osprchovat se
hned po trénincích na lehkoatletickém
oválu. A (po doladění některých technických záležitostí) v zimním období,
než vyběhnou ven, začít tréninkovou
jednotku tak, jak se má – totiž řádným
protažením těla v krytém prostoru.
Další tři nové šatny jsou vyhrazeny pro
mládež FK Ústí nad Labem. Počet ma-

Šatny pro fotbalovou mládež.

lých fotbalistů, k nimž přibývají i družstva dívek a juniorek, se utěšeně rozrůstá, dohromady jich už je na pět set.

Mládežnické týmy nové zázemí využijí
zejména při trénincích na umělé trávě
Městského stadionu v zimě. Důstojné
prostředí šaten a sociálního zázemí určitě ocení i soupeři, kteří přijíždějí na
mládežnické turnaje, které hostí Městský stadion v průběhu celého roku.
Investorem díla bylo statutární město,
realizoval ho Odbor investic Magistrátu Ústí nad Labem. Zhotovitelem byla
společnost METALL QUATRO, spol.
s r.o. z Vysoké Pece, která zvítězila ve
výběrovém řízení s nabídkovou cenou
6 379 664,90 Kč bez DPH.
Jitka Stuchlíková
foto: Vít Zíka

Regulace a kultivace reklamy
OTÁZ KA P RO I N G. ARC H. P ETRA H O F F MAN N A A ING. ARCH. MART INA POSPÍŠILA Z ODBOR U INVESTI C
A ÚZ E M N Í H O PLÁN OVÁN Í M AG ISTRÁTU Ú STÍ NAD LABEM
Jaké jsou cíle pracovní skupiny, která má za úkol připravit návrh
opatření k regulaci reklamy a jaký postup zvolila?
Pracovní skupina je složená ze zástupců magistrátu i městských
obvodů a ze zástupců z řad zastupitelů města Ústí nad Labem.
Prvním úkolem je inventarizace reklamy, která je povolená
a umístěná na majetku města nebo jeho příspěvkových organizací. Umístění této reklamy může město přímo a nezávisle na
jiných aktérech ovlivnit (například ji odstranit anebo vypovědět nájem). Zmapování veškeré reklamy na soukromém majetku
(včetně soukromých pozemků) si vyžádá daleko více času. Druhým
krokem proto bude vymezení „míst zvýšené péče“ ve městě, tedy
nejcennějších ploch (např. urbanisticky nejvýznamnějších lokalit,
stavebních dominant, významných veřejných prostranství včetně
parků, náměstí apod.). Na tyto plochy by se pak měly soustředit
úvahy o prvních možných opatřeních, které povedou k regulaci
nebo kultivaci reklamy.

PaedDr. Petr Brázda, KSČM,
člen pracovní skupiny pro regulaci reklamy
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NÁVŠTĚVA V ZOO

Rozšířit tak úspěšný chov
orangutanů? Do starého
pavilonu by se další nevešli...
V ÚSTECKÉ ZOOLOGICKÉ ZAHRADĚ SE ORANGUTANI OCITLI PŘED TŘICETI LETY. ČEKALA JE KARANTÉNA. BYLI
MALÍ A ZUBOŽENÍ. PAK SE PROMĚNILI VE FILMOVÉ HVĚZDY. PŘEDPOKLÁDANÝ TRANSPORT DO ZAHRADY JINDE
V EVROPĚ NENÁSLEDOVAL. VEDOUCÍ CHOVU ORANGUTANŮ ROZHODL, ŽE NA SEVERU ČECH ZŮSTANOU. PROSPÍVALI TU A NA SVĚT PŘIVÁDĚLI POTOMKY.

PÉČI ošetřovatelky Aleny Hippmannové zažívá
ústecká orangutaní rodinka už jedenáct let.

PTÁME SE ING. VĚRY VRABCOVÉ,
TISKOVÉ MLUVČÍ
ZOO ÚSTÍ NAD LABEM
Může tento příběh i dnes přilákat
nové a nové návštěvníky?
Věra Vrabcová: My dnes návštěvníky
nelákáme na samotný příběh, ale na
jeho šťastný konec. Na to, že se nám
podařilo původně zubožená mláďátka dostat do takové kondice a takové
pohody, že se rozmnožují. A to je ta
nejdůležitější úloha každé zoo. A také
dobrá vizitka ústecké zoologické zahrady – připomeňme, že režisérka Marie
Poledňáková před třiceti lety objížděla
6

různé zoologické zahrady. Pro tu naši
se rozhodla, když viděla, jak jí chovatelé, veterináři a ostatní vycházejí vstříc.
Když se Ňuňák a Ňuninka v Ústí ocitli
jako zhruba dvouletí, scházel jim kontakt s mámou. Tu jim nahrazovali ošetřovatelé.
Potomci Ňuňáka a Ňuninky putovali do jiných zahrad, aby tam oživili
chov. Požádáte evropského koordinátora, aby nějaké miminko nechal
doma v Ústí?
Věra Vrabcová: Dlouhá léta se snažíme, aby orangutani u nás získali větší
prostor, než mají nyní. V minulosti se

uvažovalo o vybudování tzv. asijského
domu v horní části zoo, jehož součástí měla být (vedle expozice slonů) jak
hala, tak venkovní výběh pro orangutany. V prostoru, který orangutani obývají
nyní, by rozšířit chov nešlo. Jistě, i naši
orangutani stárnou. Uvidíme, kolik
orangutanů se u nás ještě narodí, ale
určitě by v budoucnu bylo dobré si tu
jednu samičku do páru s nepříbuzným
samcem nechat a v chovu orangutanů
bornejských pokračovat.
Ve stávající expozici orangutanů ale
úpravy právě probíhají. Pavilón tedy
nebude větší, ale hezčí a modernější?

NÁVŠTĚVA V ZOO
HRAVÁ je pětiletá slečna Cantik. Jsou ale chvíle,
kdy se stále mámy drží jako klíště.

Věra Vrabcová: V pavilónu dochází
k výměně kmenů, které tam orangutani měli delší dobu. Některé prvky, jako
třeba síť, tam přibudou. A stěna pavilónu dostává dekor, imitující přírodní
skálu.
POSTŘEHY OŠETŘOVATELKY
ALENY HIPPMANNOVÉ
„K orangutanům jsem se dostala před
mnoha léty, ale tehdy jsem tam jen zaskakovala. Nyní jsem u nich jedenáctý
rok. U porodu mláděte Budyho jsem
stříhala placentu (přes mříž), u porodu
Cantik byl kolega, s kolegyní jsme byly
u porodu poslední samičky. A byl to
první porod, který jsem celý viděla na
vlastní oči. Samice většinou rodí v noci,
tentokráte to ale bylo ve dne, přesně ve
12.10 hodin. Kdy bychom mohli očekávat dalšího orangutaního potomka?
Interval porodů mají samice dlouhý
– čtyři až šest let. Jestliže se nám poslední mláďátko narodilo na konci roku
2016, tak s případným dalším miminkem nelze počítat dříve, než za pět let.
Samice se stará o své mládě dlouhou
dobu a po ten čas nezabřezne. Mláďata
rostou poměrně pomalu. Vypozorovali
jsme, že samičky, alespoň u nás, vyrůstají ještě o něco pomaleji než samci.
Když je mláďatům půl roku, začínáme
je přikrmovat – třeba kouskem banánu. Samička Cantik dostávala i kaši.

PAVOUČKA zatím připomíná loňské prosincové
miminko, když si ho dá máma na záda.

Orangutani jsou býložravci, dáváme
jim ale i tvaroh a vajíčka. Aby nebyli
obézní, přes den dostávají především
zeleninu. Ovoce hlavně večer, když je
chceme nalákat domů, to dostávají
rozinky, banány, fíky – na ty reagují
velmi dobře. Takže když potřebujeme,
aby například orangutani přešli do
přepravní klece, nabídneme jim fíky.
Co je zabaví? Hledání poschovávané
potravy ve výběhu. Malování. Nejen
pastelkami na papír. Když jsme Ňuňákovi dali štětec, tak s ním vymaloval

svoji ložnici. Když nám k němu upadlo
koště, tak ho zvedl a začal zametat.
Odkoukal to od nás...
Vyprávět bych ale mohla i o dalších
zvířatech. V zoo mám na starosti ještě rosomáky, sovy, pandy, šakaly, malé
kočky. Ráda mám všechna zvířata. Kvůli koním jsem se odstěhovala z Klíše na
vesnici, abych je mohla mít doma. Život
bez zvířat si nedovedu představit.“
Jitka Stuchlíková,
foto: archiv Zoo Ústí nad Labem

Sága rodu ústeckých orangutanů
• Ve středu 14. prosince 2016 přišlo na svět mládě orangutana bornejského, jeho
rodiči jsou Ňuňák s Ňuninkou. Ňuninka je zkušená matka, takže porod proběhl
bez problémů.
• Orangutaní miminko (zatím beze jména) je v pořadí pátým mládětem, které se
v ústecké zoo narodilo. Prvním byla v prosinci 1998 samička Raja, která však
krátce před prvními narozeninami uhynula. Jako druhý se v prosinci 2000 narodil sameček Ámos, který byl ve věku osmi let převezen do holandské Zoo Apeldoorn, kde zplodil již několik potomků. V roce 2007 se narodil sameček Budi.
Čtvrtým potomkem je samička Cantik. Té bylo loni v prosinci pět let.
• Ňuňák a Ňuninka pocházejí z volné přírody, v naší zemi se ocitli prostřednictvím
Filmservisu. Ňuňák je hlavní hvězdou filmu „Dva lidi v zoo“. Film podle svého
scénáře režírovala Marie Poleďňáková. Účinkovala v něm řada známých herců
– například Jiřina Jirásková, Kateřina Macháčková, Jan Hartl, Ladislav Mrkvička,
Helena Růžičková, Jana Štěpánková a také režisér Miroslav Macháček.
• Orangutan bornejský je zapsán v seznamu ohrožených druhů v kategorii „kriticky ohrožený“. Důvodem poklesu populace je zejména ztráta životního prostředí
kvůli kácení pralesů a zakládání plantáží palmy olejné, dále rovněž ilegální lov.
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Jedni třídí, a to i bio odpad.
Jiní zakládají skládky
NA SEVERNÍ TERASE BYLO VLONI UMÍSTĚNO PADESÁT KUSŮ SPECIÁLNÍCH NÁDOB NA BIO ODPAD.
ŠLO O PILOTNÍ PROJEKT. JAKÉ JSOU VÝSLEDKY?

B

ěhem půlročního monitoringu bylo zjištěno, že většina
umístěných nádob splnila svůj účel a občané je využívali.
Svědčí to také o uvědomělosti těch, kteří se rozhodli bio
odpad třídit a tímto způsobem pomáhají chránit naši přírodu.
Protože byl pilotní projekt úspěšný, bude pokračovat i v letošním roce. Přibude padesát kusů nádob, které budou umístěny
na vytipovaná místa v dalších částech obvodu – tj. na Stříbrníkách a v Doběticích. Z několika mála míst Severní Terasy, kde
občané neprojevili o třídění bio odpadu zájem, budou nádoby
přesunuty do jiných částí obvodu.

CENA ZA NEUKÁZNĚNÉ? ČTVRT MILIONU
Největší problém, který se objevuje ve všech městských obvodech,
je nerespektování předem stanovených termínů svozů velkoobjemového odpadu a odkládání velkých kusů odpadu, nábytku, elektra apod. Často tak vídáme hromadící se nepořádek u popelnicových stání. Tento nešvar s sebou nese hned několik negativních
důsledků – nepořádek a nevzhledné okolí v blízkosti domů, nehygienické prostředí a především zbytečnou finanční zátěž, kdy společnost AVE extra jezdí velkoobjemový odpad likvidovat a veřejně
prospěšní pracovníci pomáhají místa dočistit. Za rok je tak z rozpočtu zaplacena navíc částka, která by se dala použít například na
potřebné opravy schodů nebo chodníků. Jedná se odhadem o dvě
stě tisíc až dvě stě padesát tisíc za jeden městský obvod.
POZOR NA POKUTY ZA PŘESTUPKY

IGELITOVÉ SÁČKY NE
Na webových stránkách obvodního úřadu Severní Terasa je
zveřejněn seznam, co do bio odpadu patří a jak třídit. Jediné,
s čím se společnost AVE, která odpad vyváží, potýká, jsou igelitové sáčky, ve kterých někteří lidé bio odpad vhazují do odpadní nádoby. Vytříděný bio odpad je potřeba do nádoby ze sáčku
vysypat a sáček poté odhodit do nádoby na plasty.
V letošním roce se naše radnice chce také zaměřit na úpravy
některých popelnicových stání. Problematické jsou především
ty, které stojí na svahu a v silných větrech lehké nádoby s plasty
a papírem často ujíždí.

Občané si neuvědomují, že se tak dopouští přestupků proti
životnímu prostředí nebo veřejnému pořádku či dalším zákonům. Nejčastěji se jedná podle zákona o přestupcích 200/1990
Sb., § 47 o neoprávněně založenou skládku nebo odkládání
odpadků nebo odpadů mimo vyhrazená místa. Např. odloženou židli, koberce atd. vedle popelnice, černou skládku –
odpad v roklích apod. Za to lze uložit pokutu do padesáti tisíc
korun. Obecní úřad může též uložit pokutu až do dvaceti tisíc korun dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., § 69 fyzické
osobě, která není podnikatelem a dopustí se přestupku tím, že
se zbaví autovraku nebo umístí vozidlo vyřazené z registru
vozidel v rozporu s tímto zákonem či odloží elektrozařízení
mimo místa k tomu určená nebo mimo místa jejich zpětného odběru (tedy k popelnici místo do sběrného dvora). Je třeba,
abychom si vážili čistého prostředí a respektovali zákony a pravidla, protože v konečném důsledku vzniká škoda nám všem.

Počasí opravám přálo
Koncem roku 2016 přálo počasí a tak jsme v městském obvodě Severní Terasa zvládli dokončit rekonstrukci chodníku
před Demosthenem, jehož havarijní stav komplikoval přístup
dětem s pohybovými poruchami a dětem na vozíčku. Zároveň
byly dokončeny rekonstrukce zadního chodníku v ulici Šípková, schodiště na ulici Jana Zajíce a lokální opravy chodníku
v Gagarinově ulici. V dalších opravách chodníků a schodišť
budeme pokračovat i v letošním roce, v příštím čísle Městských novin vás budeme informovat podrobněji.
text a foto Pavla Kopáčová
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Mgr. Renata Zrníková, Vaše Ústí,
starostka Severní Terasy
foto: archiv
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Z dětí rostou osobnosti
LETOS V LEDNU SE USKUTEČNIL JIŽ II. ROČNÍK OCENĚNÍ VÝJIMEČNÝCH ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL
STAROSTKOU MĚSTSKÉHO OBVODU SEVERNÍ TERASA MGR. RENATOU ZRNÍKOVOU.
Smyslem ocenění je vyzdvihnout jedinečnost dětí, jejich mimořádné výsledky ve sportu, umělecké činnosti,
učení nebo poukázat na dobré charakterové vlastnosti.
O nominaci tří dětí z každé školy na Severní Terase se
postarala vedení jednotlivých škol. Nově letos navrhla
na ocenění svého žáka i Speciální škola Pod Parkem.
Celkem bylo oceněno deset žáků. Každý z nich obdržel
kromě gratulace a pamětního listu drobné dárky. Za Ústí
nad Labem přišel dětem pogratulovat radní statutárního
města i městského obvodu Severní Terasa Lukáš Konečný. Slavnostního ocenění se zúčastnili také rodiče oceněných dětí, kterým starostka poděkovala především za
to, že jsou svým dětem důležitou oporou a svou starostlivou péčí a láskou vychovali takto výjimečné osobnosti.
text a foto Pavla Kopáčová

Krmení patří do krmelců

DIANA SE STARÁ O HONITBU NA LESNÍ I ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ, VE KTERÉ ŽIJE ZVĚŘ SRNČÍ, ČERNÁ A OBČAS I JELENÍ, DANČÍ A MUFLONÍ.

M

yslivecký spolek Diana v Ústí nad Labem vznikl sloučením dvou spolků v roce 1980, v současné
době má dvacet šest členů. Stará se o 2154 ha celkové výměry honitby. Na nízkých stavech jsou zajíci a bažanti, ve vysokých stavech jsou drobné šelmy jako lišky a kuny.
Hlavní náplní mysliveckého spolku je péče o zvěř, její ochrana a krmení, plánování a regulace chovu.
ZVĚŘ U LIDSKÝCH OBYDLÍ
Právě v zimním období a v mrazivých dnech se zaměřují
myslivci především na ochranu a pravidelné krmení zvěře. Stává se, že i někteří občané chtějí pomoci. V takovém
případě je třeba dodržet zásadu nosit vhodné krmení do krmelců nebo do lesa a nepřikrmovat zvěř v blízkosti paneláků a obytných míst, jak se často děje. To s sebou přináší
jako následek to, že zvěř a především divoká prasata jdou
za potravou do těsné blízkosti obytných zón, čímž ohrožují
bezpečnost lidí a ničí zeleň. Právě kvůli bezpečnosti musel
myslivecký spolek Diana Ústí nad Labem provést v poslední
době celkem 6 společných naháněk na černou zvěř. Naháňky
byly provedeny na nehonebních pozemcích města Ústí nad
Labem a souvisejících honebních pozemcích. Při těchto lovech bylo uloveno celkem 54 kusů černé zvěře. Nejúspěšnější byly naháňky u Severní Terasy s odlovem 16 kusů černé
zvěře a na Mariánské skále s odlovem 13 kusů černé zvěře.
KURZ PRO NOVÉ ADEPTY
Přestože myslivci provádějí naháňky, smyslem jejich činnosti a myslivosti vůbec je eticky hospodařit v přírodě, starat

foto:Tanap.sk

se o zvěř a chovat úctu k přírodě i každému živému tvoru.
Není to chvilková zábava, ale způsob života, myšlení, vztah
ke zvěři a k lidem. Myslivecký spolek Diana také vytváří
vlastní mladou členskou základnu, připravuje a vychovává
budoucí myslivce. V letošním roce na jaře bude zahájen roční kurz pro nové adepty, který bude probíhat celoročně jak
v části teoretické, tak i praktické. Případní zájemci o myslivost mohou kontaktovat spolek na čísle 728 586 86 nebo na
msdianausti@seznam.cz.
Mgr. Renata Zrníková, Vaše Ústí,
starostka Severní Terasy
foto: archiv
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Co se týče pokory k básnění,
tu mám obrovskou…
MNOZÍ ČTENÁŘI SI JISTĚ VŠIMLI, ŽE DO MĚSTSKÝCH NOVIN PRAVIDELNĚ PŘISPÍVÁ TOMÁŠ TAJCHNER. VESMĚS SE
ZAMĚŘUJE NA ZAJÍMAVÉ KULTURNÍ POČINY NEBO UPOZORŇUJE NA UMĚLECKÉ AKTIVITY, KTERÉ BY SVOU KVALITOU
ZASLOUŽILY VĚTŠÍ POZORNOST. TOMÁŠ JE V MNOHA SMĚRECH, MÍRNĚ ŘEČENO, NEOTŘELÝ ČLOVĚK A JEHO KULTURNÍ VKUS OVLIVŇUJE BEZESPORU I SKUTEČNOST, ŽE VLASTNÍ REALITU VYJADŘUJE VE VERŠÍCH.
ku, kdy se o tom bavíme, už básník
doopravdy nejsem. Nikdy jsem se tak
necítil, pořád tam bylo nějaké „Ještě
ne“. A teď je tam „Už ne“. Když jdu od
první k poslední knížce, mám pocit, že
se uzavřel nějaký kruh. Každopádně,
když ta poslední vyšla, tak se mi nějakým způsobem ulevilo.
Erben, Březina, Borovský, Mácha,
Neruda, Vrchlický, Kainar, Tajchner… tobě by se nelíbilo členství
v podobně lukrativní společnosti?
No hodně by záleželo, jestli by v téhle
společnosti byla sranda. Jestli ne, tak
nemám zájem. Já se hrozně obávám,
že ti lidé byli tak dobří, že sami sebe
brali vážně, aspoň si je tak nějak představuju. Já jsem nikdy nepsal proto, že
bych tím sledoval nějaký cíl. Všechny
věci, které se kolem knížek děly, byly
poměrně velká shoda náhod, i když to
tak možná ve finále nevypadá.

Je o tobě známo, že nemáš rád, když
tě někdo nazývá básníkem, přesto
máš na svém kontě již čtyři básnické sbírky. Nejsi sám se sebou v rozporu?

POZVÁNKA
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Abych pravdu přiznal, nevím. Nikdy
jsem se nerozhodl, že budu básníkem.
Prostě se jen stalo, že mi vyšlo pár
knížek. Navíc tuhle knížku cítím jako
moji poslední, takže v tomto okamži-

Hovoří z tebe určitá skromnost
a pokora před básnířským řemeslem, přesto v sobě vždy najdeš odvahu a veřejně vhodíš v plen svoje
nejniternější pocity. Jak těžce či lehce k tomuto rozhodnutí docházíš?
Co se týče pokory k básnění, tu mám
obrovskou, myslím, že nikdy nedojdu

KULTURA
pocitu, že jsem toho nějak moc dokázal, byť se toho stalo poměrně dost
hezkého. Co se týče otevírání, s tím já
problém nemám, chápu, že to může
udivovat, ale já si už takhle mezi lidmi
připadám úplně nahý a necítím potřebu své vyjadřování nějak zahalovat
do jakýchkoli technik nebo dovedností
komunikovat sociálně zdatně, to mi
přijde jako druh obrany a já se necítím
ze strany lidí jakkoliv ohrožen.
Básník je v současné době, dle mého
názoru, bohužel, vymírající řemeslo. Proč poezie lidi už tolik netáhne?
Je to uspěchanou dobou, netrpělivostí se zastavit a přemýšlet?
Já si myslím, že je to dost tím, že se
poezie odklonila od lidí, nikoli lidé od
poezie. Když se podívám, jak psal Vysocký, byl to art nejvyššího kalibru, ale
bylo to opravdové a ze života lidí. Teď
mám pocit, jako by autoři hlavně řešili, co je a co není umění.
Přesto mají verše stále obrovskou
sílu, což dokazuje skutečnost, že při
význačných dějinných meznících se
revolta a změna nesla převážně na
síle veršů. Máš to tak se svými básněmi stejné? Jsou pro tebe nejsilnějším vyznáním?
Ano. Přiznávám, že upřednostňuji poezii před prózou. Sice ne tu svoji, ale
obecně mi dobrá báseň přijde jako

seknutí do živého, kdežto u prózy mám
většinou pocit, jako by klouzala po povrchu, a spíše než drásala srdce, se jen
zarývala do kůže.
Básnická sbírka Písně pro Nenu je
tvojí novinkou z roku 2016. Z předchozích sbírek (F 12.2, E&J, Slova, která nemám komu vrátit) v ní
stále přetrvává silný leitmotiv lásky a smutné něhy. Není na obzoru
múza, kterou by tvé milostné verše
vykvetly do radosti?
Tak na toto musím odpovědět trochu
lišácky. Jak jsem již uvedl, nemám co
skrývat, což ale nutně neznamená říkat vše. Ale měním se, to přiznávám,
poslední roky vnesly do mého života
hodně radosti. Jenže za to si můžu dost
sám, změnil jsem svůj vzorec chování.
V posledních letech se tvým textům
daří pronikat i na koncertní pódia.
Do svého repertoáru si je zařadili
např. Lenka Dusilová, Petr Bende
nebo The Switch. Myslíš, že se písňové texty stávají novodobou formou poezie?
Má to dost společného. Nedílnou součástí úspěchu je, aby se s tou písničkou publikum dokázalo ztotožnit, což
se třeba výše zmiňovanému Vysockému jeho poezií povedlo, i když to udělal neoddiskutovatelnou formou umění. Já rozhodně nejdu cestou co nejvíce

přehrání, ale není mi fuk, jestli to lidi
bude, nebo nebude bavit. Jenže když to
nebaví mě, tak to zase nejsem schopný napsat. Je to přetahování lana, ale
otázkou na rozpor jsme tenhle článek
přece začali☺ .
Věřím, že v budoucnosti najdeme
tvoje jméno ve společnosti neméně lukrativní Máchy a Nerudy, a to
mezi Werichem, Suchým, Horáčkem,
Vodňanským, Svěrákem, Šípem, Nohavicou, Hlasem apod. Hodně štěstí!
Mgr. Jana Šiková,
foto: archiv

POZVÁNKA
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UNIVERZITA A MĚSTO

Loni na osmi fakultách studovalo
devět tisíc studentů.
Letos přibudou nové obory
ÚSTÍ NAD LABEM JE UNIVERZITNÍ MĚSTO. POČET VYSOKOŠKOLÁKŮ VE MĚSTĚ TVOŘÍ V SOUČASNÉ DOBĚ TÉMĚŘ
DESET PROCENT Z CELKOVÉHO POČTU JEHO OBYVATEL.

ZÁJEM JE. 26. ledna budoucím studentům
otevřely dveře všechny fakulty.

PRVNÍ KAPITOLU PSALI UČITELÉ
Všechno začalo prvního září 1954, kdy
byla v Ústí nad Labem otevřena Vyšší
pedagogická škola. Nejednalo se ještě
o vysokou školu v tradičním pojetí, ale
položila její základy. Do prvního ročníku
tehdy nastoupilo 51 posluchačů, kteří
studovali v sedmi dvouoborových studijních programech zakončených po dvou
letech státní závěrečnou zkouškou.
Od 31. července 1959 přešla kompetence vzdělávání učitelů základních
škol na pedagogické instituty. Zřízení Pedagogického institutu v Ústí nad
Labem znamenalo krom významného kvalitativního posunu též výrazné
zvýšení počtu místních posluchačů.
V roce 1960 už jejich počet stoupl na
362 a v roce 1964 navštěvovalo institut
bezmála 700 studentů.
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Zásadní rozvoj ústeckého vysokého
školství pak nastal v roce 1964, kdy
byla z dosavadního Pedagogického institutu vytvořena Pedagogická fakulta.
Za sedmadvacet let její samostatné
existence se počet vysokoškoláků ve
městě téměř ztrojnásobil.

šoval, zvláště FSE se v první polovině
90. let vyvíjela poměrně dynamicky.
Na Pedagogické fakultě došlo k výraznějšímu nárůstu počtu studentů se
vznikem neučitelsky orientovaných
bakalářských studijních oborů, na FSE
a FŽP po úspěšné akreditaci navazujících inženýrských studií.

MÁME UNIVERZITU!
PŘIBÝVÁ FAKULT A STUDENTŮ
Rozhodující vysokoškolský boom však
přineslo až zřízení Univerzity J. E.
Purkyně v Ústí nad Labem. Při svém
vzniku v roce 1991 měla nová univerzita 2 082 studentů, z nichž většina studovala na do té doby existující
Pedagogické fakultě. Nově vytvořené
– Fakulta sociálně ekonomická (FSE)
a Fakulta životního prostředí (FŽP) –
přijaly do prvního ročníku 72 a 37 studentů. Tento počet se postupně zvy-

V akademickém roce 1995/1996 UJEP
poprvé překonala hranici 5 000 studentů. V dalších letech došlo vzhledem
k určité stabilizaci počtu studijních
programů a oborů k mírnému poklesu,
ale do nového tisíciletí vstoupila UJEP
jako nesmírně dynamicky se rozvíjející univerzita na severu Čech. Vznikaly
nejen další nové fakulty, ale především
rostl počet jejich studentů. V akade-

UNIVERZITA A MĚSTO
Z HISTORIE. Oslava čtvrtstoletí Pedagogické fakulty. Ta později,
v roce 1991, iniciovala vznik univerzity v Ústí nad Labem.

mickém roce 2006/2007 na univerzitě
studovalo již více než 10 000 studentů, největšího počtu studentů pak
bylo dosaženo v akademickém roce
2009/2010. Poté počet studentů počal
kopírovat jednak klesající demografickou křivku, jednak klesající finanční prostředky, které UJEP získávala
od MŠMT na přijetí nových studentů.
V roce 2016 na všech osmi fakultách
univerzity studovalo 9 000 studentů.

novinkou bakalářské studium studijního programu Aplikovaná informatika s oborem Informační systémy
v kombinované formě (dříve dálkové
studium).
Na Fakultě sociálně ekonomické UJEP
je pak jako nový otevírán navazující
magisterský studijní program Sociální
politika a sociální práce se studijním
oborem Řízení v sociální práci.
ZÁJEM A ŠANCE UCHAZEČŮ

LETOŠNÍ STUDIJNÍ NOVINKY
V letošním přijímacím řízení pro akademický rok 2017/2018 se UJEP chystá
přijmout cca 3 500 nových studentů do
bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů realizovaných v prezenční nebo kombinované
formě. Fakulty UJEP nabízejí pro akademický rok 2017/2018 i některé nové
studijní obory, jejichž akreditaci získaly na základě souhlasného stanoviska
Akreditační komise v roce 2016.
Nový pětiletý magisterský program
nabízí Pedagogická fakulta UJEP. Jedná se o studijní program Speciální
pedagogika s oborem Učitelství pro
1. stupeň základních škol a speciální
pedagogika, ve kterém student získá
dovednosti a znalosti nezbytné pro
práci učitele primární školy a učitele
speciálních tříd nebo speciálních škol
zřízených pro žáky se specifickými
vzdělávacími potřebami. Na Přírodovědecké fakultě UJEP je otevíranou

Dr. Alena Chvátalová, prorektorka pro
studium, udává: „V loňském roce zaznamenal nárůst počtu podaných přihlášek zejména obor Speciální pedagogika – intervence a dále také některé
obory přírodovědné a technické (Toxikologie a analýza škodlivin, Energetika

– teplárenství) a nelékařský zdravotnický obor Fyzioterapie.“
Největší šance na přijetí je ve vybraných oborech, kde není vypsána přijímací zkouška nebo kde se přijetí váže
na výsledky ze střední školy. Vždy platí, že do studia může být přijat pouze
uchazeč, který doloží úředně ověřenou
kopii maturitního vysvědčení ve stanoveném termínu.
Podrobné informace o přijímacím řízení naleznete na internetových stránkách:
http://www.ujep.cz/cz/podle-uzivatele/
pro-uchazece/dny-otevrenych-dveri.
html
Mgr. Jana Šiková,
tisková mluvčí UJEP
foto: archiv UJEP

Fakulty UJEP:
Fakulta sociálně ekonomická

Moskevská 54, Ústí n. L.

Fakulta umění a designu

Pasteurova 9, Ústí n. L.

Fakulta výrobních technologií
a managementu

Na Okraji 7, Ústí n. L.

Fakulta zdravotnických studií

Velká Hradební 13, Ústí n. L.

Fakulta životního prostředí

Králova výšina 7, Ústí n. L.

Filozofická fakulta

Pasteurova 13, Ústí n. L.

Pedagogická fakulta

České mládeže 8, Ústí n. L.

Přírodovědecká fakulta

České mládeže 8, Ústí n. L.
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VIZITKA

Vaří tu pivo, inscenují muzikály,
těší se na rekonstrukci školy
GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA DR. VÁCLAVA ŠMEJKALA SE PŘEDSTAVUJÍ.

CHEMIE je nádhernou vědou.

H

istorie školy je po obchodní akademii druhá nejdelší v Ústí nad
Labem, chemická průmyslovka
pak má ve svém oboru vůbec nejdelší
historii v kraji.
Gymnaziální obory, čtyřletý i osmiletý, jsou nejlepší přípravou ke studiu
na vysoké škole. To umíme dobře. Nespornou výhodou gymnaziálního vzdělávání je to, že se učíte cizím jazykům,
matematice, přírodním i humanitním
vědám a získané znalosti i dovednosti
využijete za pět i za patnáct let. Odborné informace dnes strašně rychle zastarávají. Proto i naši chemici si osvojují
především všeobecné, byť přírodovědné učivo. A nesmíme zapomenout, že
se věnujeme také veřejnosprávnímu
a sociálnímu vzdělávání.

né angličtináře a němčináře. To ale
neznamená, že bychom nevozili medailová místa z republikových nebo
krajských kol logické či matematické
olympiády! Snažíme se také vytvářet
dobré podmínky pro vrcholové spor-

R Á DI S O U TĚŽ Í ME
Každý školní rok máme úspěšného
reprezentanta v nějaké olympiádě.
Protože se dlouhá léta soustředíme
na výuku cizích jazyků, máme výbor14

MINIPIVOVAR = atraktivní doplněk výuky.

tovce a pomoci jim zvládat vysoké
nároky sportu i vzdělávání na střední
škole. Proto si sportovci můžou žádat
o individuální vzdělávací plán tak, aby
mohli bez problému trénovat i chodit
do školy.

VIZITKA
N E J E N U Č EN Í M
J E N A Š IN EC Ž I V
Ve světě je naprosto běžné, že po výuce
se škola stává místem volnočasových
aktivit. U nás tomu tak je zpravidla na
základních školách, později se už mladí
snaží opustit školu co nejdříve po zvonění v poslední vyučovací hodně. U nás
to tak naštěstí není. Pokud pomineme
sportovní aktivity, přírodovědné kroužky pro mladé chemiky a fyziky, tak naši
školu excelentně reprezentují aktivity
výtvarných a hudebně-dramatických
kroužků. Zhlédnout tradiční Vánoční
akademii nebo navštívit představení
muzikálu, jakým byl naposledy muzikál
Temné stíny, ve vás vyvolá obdiv k nadšení některých kolegů a jejich žáků. Žákovský humor je jedinečný a umí pobavit snad každého, ač je školou povinný,
nebo nikoliv.
P RO Č VA Ř ÍME PI VO
Možná je to odvážné tvrzení, ale chemie je nádhernou vědou. Přestože se
dnes v každodenním životě nedokážeme bez chemie obejít, tak samotná výuka chemie se netěší velkému zájmu. To
je velká škoda. Vždyť všichni jíme, jezdíme autem, koukáme na televizi, pracujeme na počítači, občas potřebuje-

MUZIKÁL baví. Studenty i publikum.

me léky. Chemie má budoucnost a kraj
chemie, jak si dovolíme Ústecký kraj
nazvat, nabízí spoustu pracovních příležitostí. Proto jsme se rozhodli výuku
chemie a přírodních věd zatraktivnit.
Ve školním minipivovaru je tak možné
naučit se chápat základní technologické postupy, osvojit si pracovní návyky
a zhodnotit výsledky své práce v laboratoři (a zletilí žáci i degustací).
N A OBZORU REKONSTRUKCE
Naši absolventi zpravidla nekončí
na úřadech práce jen proto, že se jim

nechce pracovat. Snadno se dostanou
na vysokou školu nebo uplatní v praxi. Jen musí chtít. Naopak nejslabším
článkem školy jsou dvě staré školní
budovy. I když jsou moderně zařízeny, tak se na nich zub času podepsal.
V letošním roce se již připravuje projektová dokumentace pro rekonstrukci
školy a my se těšíme, až budou všechny
práce dokončeny.
Ing. Mgr. Michal Šidák,
ředitel Gymnázia a Střední školy
dr. V. Šmejkala
foto: archiv školy

Středoškoláci, trénujete?

POZVÁNKA

NEJVĚTŠÍ BĚŽECKÝ ZÁVOD PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL Z CELÉ ČESKÉ REPUBLIKY SE BLÍŽÍ.
V ÚSTÍ NAD LABEM ODSTARTUJE NA KOSTELNÍM NÁMĚSTÍ V ÚTERÝ 25. DUBNA 2017.
Registrace do Juniorského maratonu již běží a je zdarma. Do
Juniorského maratonu se může zapojit každá střední škola z České republiky i zahraničí. „Stačí dát dohromady desetičlenný tým, ve kterém musí být tři dívky. Každý člen týmu
pak běží štafetový úsek o délce 4,2 kilometru, dohromady
studenti zdolají trať celého maratonu,“ představuje Juniorský
maraton Bojan Nanković z týmu RunCzech. Dále už v podstatě
stačí jen přihlásit tým na stránkách www.runczech.com/jmc
a přijet na semifinálové kolo do Ústí nad Labem.
Nejlepší týmy ze semifinálových kol postupují do finále. To
se uskuteční v neděli 7. května v rámci Volkswagen Maratonu Praha a studentské štafety odstartují z první řady po boku
nejlepších světových vytrvalců. „Pro nejlepší týmy je to příležitost, jak si zazávodit s nejlepšími světovými vytrvalci. Nejrychlejší studenti s nimi doběhnou třeba až na Karlův most,“
dodává Nanković. V roce 2016 Juniorský maraton v semifinálových kolech přilákal 261 týmů, což znamená rekordních
2 610 studentů.
Každý člen týmu se kromě sportovního zážitku může těšit na
tričko, startovní číslo, občerstvení, zajímavý doprovodný program a především na atmosféru špičkového běžeckého závo-

du. Juniorského maratonu se kromě studentů mohou aktivně
zúčastnit i učitelé, kteří kromě podpory svého týmu také skládají svoje týmy – učitelských štafet v roce 2016 bylo 21.
Bližší informace o Juniorském maratonu včetně registračního
formuláře do semifinálových kol najdete na www.runczech.
com/jmc.
Tadeáš Mahel, tým RunCzech
foto: archiv RunCzech
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FOTBAL

Co těší a co trápí fotbalovou mládež
TENTO ČLÁNEK VZNIKL NA ZÁKLADĚ ROZHOVORU S PANEM ZDEŇKEM BECHYNĚM, JEDNÍM Z TĚCH, KTEŘÍ SVŮJ ŽIVOT
ZASVĚTILI PRÁCI S MLÁDEŽÍ.

M

ěstský stadion, který slouží po
své rekonstrukci v roce 2014
ústeckým fotbalistům, je určitě velkým přínosem, ale mladými fotbalisty je využíván minimálně. FK Ústí je
jedním ze čtyř fotbalových klubů v Ústeckém kraji, které jsou držiteli licence
„Sportovní centrum mládeže“ /SpSM/.
Licence je udělována Fotbalovou asociací ČR /FAČR/ vždy na jeden rok.
C O V Š E TĚŠ Í
V České republice, jak mi řekl pan Bechyně, patří naše centrum k nejlepším.
Mladých fotbalistů a také fotbalistek
každoročně přibývá. Letos jich je evidováno v informačním systému České
unie sportu víc než pět set. Děti jsou
přijímány do fotbalových přípravek od
pěti let. FK Ústí – mládež má celkem
15 týmů – 3 dorostenecké, 6 žákovských a 6 přípravek. Turnaje, zápasy
a akce mladých fotbalistů jsou součástí
kulturního a sportovního života v Ústí
nad Labem. Fotbalový klub mládeže –
sportovní centrum dlouhodobě spolupracuje s klubem GS Dynamo Dresden.
Spolupráce vyústila v projekt přeshraniční spolupráce. Z peněz získaných
z EU se financují společné tréninky,
jazykové kurzy pro hráče, přátelská
utkání a mnoho dalších. Rovněž spolu-

VYHRÁLI! Přípravka U10 (ročník 2007) letos v lednu vyhrála
mezinárodní turnaj, který pořádal SK Sigma Olomouc.

práci a zázemí, které poskytuje páteřní
ZŠ Rabasova, si vedení FK Ústí chválí.
To všechno jsou věci, které těší trenéry, žáky i jejich rodiče.
S TUDIE J AKO VÝ ZVA
To, co náš mládežnický fotbal v Ústí
nad Labem trápí, je nedostatek hřišť
pro trénování. Mládež využívá především „Tréninkové centrum FK Ústí nad
Labem – Klíše“. To se skládá ze dvou
hracích ploch, ale pro tréninkovou přípravu se využívá jen jedna z nich. Druhá je určena pro zápasy. Na této jediné
hrací ploše se střídá 11 týmů. Starší
družstva využívají příležitostně hřiště
přilehlých městských obvodů či obcí
v okrese. Tato situace je zcela nevyhovující a brání dalšímu rozvoji Sportovního centra mládeže. Proto se zrodila
myšlenka, která má dnes podobu stu-

foto: archiv

die „Sportovní areál Ústí nad Labem
– Všebořice“. Tuto studii zpracoval
Ing. arch. Petr Dobrovolný, FK Ústí nad
Labem je investorem studie. Městské
pozemky v rovinatém terénu na okraji
Ústí nad Labem by se daly snadno využít pro vybudování hracích ploch a zázemí. V dalším kroku, po rekultivaci
skládky, studie počítá s dobudováním
cyklostezky, in-linové dráhy, hřišť pro
americký fotbal, tenis a volejbal. Areál
by přímo navazoval na golfový resort
a Habrovický rybník.
Myslím, že takový sportovní areál by
byl výborným přínosem nejen pro fotbalisty, ale i pro veřejnost. Je to výzva
pro politiky, protože bez aktivní účasti
vedení statutárního města Ústí nad Labem zůstane jen na papíře.
MUDr. Michaela Vaňková, ČSSD
zastupitelka města Ústí nad Labem

Arma do toho
Dovolím si z pozice věrného příznivce FK Ústí nad Labem
(dále jen Arma) zhodnotit podzimní sezonu A týmu. Arma získala 23 bodů a skončila v horní polovině tabulky, které vévodí
slavné týmy, jakými bezesporu jsou Sigma Olomouc, Dynamo
České Budějovice či Baník Ostrava. Bylo by samozřejmě nesportovní, kdyby jak fotbalisté, tak realizační tým, stejně jako
příznivci, neusilovali o ještě lepší výsledek. K němu podle
mého soudu nedošlo „díky“ jindy neobvyklé marodce, která
mužstvo oslabovala. To není alibistická výmluva, ale objektivní posouzení, kterému se čas od času nevyhnou ani s Armou
chybně srovnávaná slavná fotbalová mužstva. Proto za neobjektivní hodnocení považuji ta, která sportovní výkonnost
Army jízlivě poměřují se sportovními výkony špičkových světových klubových týmů, aniž by zohlednila lidovou moudrost,
že za málo peněz se většinou dostává i málo muziky. Bohužel
se srovnávání nesrovnatelného využívá i jako kritika vynaložených prostředků z rozpočtu města, bez kterých by Arma
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hrát druhou ligu nemohla. Bez veřejných prostředků se obecně neobejdou nejen ústecké sportovní kluby, ale ani kulturní
subjekty, které se nepochybně také poctivě snaží o co nejlepší uměleckou úroveň, která té světové objektivně nedosahuje. To však neznamená, že jak sport, tak kultura nedávají
obyvatelům města radost, pozitivní emoce, kvalitu a nemalou dávku důležitého patriotismu. Za to se sluší sportovcům,
umělcům, ale i politikům, kteří o finanční podpoře rozhodli,
upřímně poděkovat.
František Štván
foto: archiv

STOLNÍ TENIS

S novým útočištěm v Corsu
jsme nadmíru spokojeni
ROZHOVOR S KARLEM SEIBERTEM, PŘEDSEDOU REGIONÁLNÍHO SVAZU STOLNÍHO TENISU V ÚSTÍ NAD LABEM.

ně fungují jako sparingpartneři. Do herny
si, pokud je v Ústí nad Labem, najde cestu
i bývalý reprezentant ČR Richard Výborný,
účastník OH 1996 v Atlantě. Na tréninky
přichází společně s Jakubem Seibertem,
bývalým hráčem Slavoje, aktuálně hráčem
extraligového SKST Liberec. Náš nejlepší
stolní tenista v kategorii od 7 do 11 let je
druhým hráčem krajského žebříčku nejmladšího žactva a v celorepublikovém žebříčku se pohybuje do desátého místa.

TALENT. Tomáš Polanský získal
na MS juniorů cenu Fair play.
V únoru ho čeká ME juniorů.

Patří stolní tenis stále k oblíbeným
sportům dnešní mládeže?
Registrovaných hráčů máme 184, z toho
mládeže do 18 let dvacet. Z čísel vyplývá, že mezi mladými o stolní tenis zájem
není. V okrese jsou pouze dva sportovní
kluby, a to SKP SEVER Ústí nad Labem
a TTC Ústí nad Labem, které s mládeží
pracují. Ono to v dnešní době není jednoduché. Musíte mít trenéry, musíte mít
následně i sparingpartnery pro mládež a také dostatečný počet stolů, sítěk
a míčků. A to všechno stojí peníze. Doba,
kdy to trenéři dělali srdcem, je dávno pryč. Na druhou stranu se ještě loni
v Ústí nad Labem hrála, a to pod hlavičkou TJ Slavoje Ústí nad Labem, extraliga
stolního tenisu. Myslím si, že v současné době je stolní tenis obecně na druhé
koleji. Naši reprezentanti na evropské
scéně paběrkují. Prohráváme se zeměmi,
které před 15 – 20 lety ve stolním tenise
absolutně nic neznamenaly. Prakticky
nejsme vidět v televizi. Nedokázali jsme
vzdorovat novým sportům typu florbalu.
Ty nás prostě převálcovaly.

Jak si vede Váš odchovanec Polanský?
A rýsují se nějací další talentovaní
stolní tenisté?
Náš nejlepší hráč a klenot, Tomáš Polanský, odešel do zahraničí. Jeho odchod byl
víceméně očekávaný, protože pokud se
tento mimořádně nadaný hráč chce dále
zlepšovat, tak to musí být mimo republiku. Tomáš zamířil do střediska v Německu, kde se mu velmi daří.
V nově vzniklém oddíle TTC Ústí nad Labem máme osm hráčů ve věku od 7 do 11
let. Věnují se jim čtyři trenéři, kteří součas-

Opustili jste sportovní halu na Střekově a útočiště nalezli v Corsu v Krásném Březně. Jste spokojeni?
Nadmíru. Prostor bývalého velkého sálu
jsme přetvořili na sportovní halu o šesti
stolech. Součástí pronajatého prostoru
jsou opravené šatny, toalety, sklad materiálu. Dále užíváme klubovnu a vlastní
bufet. V Corsu jsme již absolvovali pět
poměrně velkých turnajů. Ohlasy hráčů,
trenérů a činovníků nejen z Ústí nad Labem, ale i například z Německa, jsou velmi pozitivní. Krajský svaz stolního tenisu
se rozhodl do naší herny umístit krajské
středisko mládeže. Pro mě a především
pro klub TTC Ústí nad Labem je to výborná vizitka. Tímto městu Ústí nad Labem
děkujeme za poskytnutý azyl v Corsu.
Když by si někdo chtěl zahrát ping-pong, může i u vás?
Od února 2017 budeme mít otevřenou
halu i pro veřejnost.
PaedDr. Petr Brázda, KSČM,
člen sportovní komise města
Ústí nad Labem
foto: archiv

ÚSPĚCH. Velký sál v Corsu se proměnil ve sportovní
halu. Útočiště zde našlo i krajské středisko mládeže.
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ANKETA ZASTUPITELŮ
Obyvatele našeho města reprezentují zastupitelé. Je jich sedmatřicet. Reprezentanty politických stran
a hnutí, které jsou v zastupitelstvu města Ústí nad Labem, jsme vyzpovídali. Otázky byly pro všechny
stejné. Odpovědi zastupitelů jsou řazeny podle prvního písmena jejich příjmení, tedy podle abecedy.
I N G . RADIM BZ URA, TOP 09
Ústí má celou řadu mimořádných příležitostí k tomu, aby
se změnil jeho mnohdy nepříznivý mediální obraz. Napadají Vás některé?
Žijeme v dynamické a nepřehledné době. Obraz města tvoří
jeho politici, občané, sportovci a umělci a celá řada institucí.
Konstruktivní věcný přístup a respekt k názorům ostatních nás
mohou posunout dále. Pokud jde o město a region, měli bychom síly spojovat a řešit pouze věcnou podstatu. Bohužel se
tak i díky rozštěpení některých zastupitelských klubů neděje.
Město nemá od voleb stabilní vedení – tím spíš je třeba mezi
sebou komunikovat. Přes to všechno má město co nabídnout
a celá řada věcí se daří. Jsem uchvácen z Muzea města Ústí n.
L., Hraničáře, Činoheráku, ale i velkého divadla, z nespočtu
sportovních a kulturních akcí...
Rozvoj města se poněkud zbrzdil, počet obyvatel neroste.
Co je potřeba změnit, aby v Ústí nad Labem lidé, především mladí, zůstali?
Město, instituce, podnikatelé a obchodní společnosti musejí nabídnout atraktivní prostředí, pracovní příležitosti, volnočasové
vyžití. Máme zde dostupnou kvalitní předškolní i školní výuku,
sport, kulturu, překrásné okolí s přírodou, která se dávno vzpamatovala z kyselých dešťů a následků těžby uhlí v blízkém okolí.
Je to velký a zatím málo propagovaný potenciál. Je zde univerzita s osmi tisíci studenty, kterým bychom měli město otevřít,
aby zde měli chuť studovat a jednou třeba i pracovat a založit
rodinu. Naše vnímání je o pocitech a mediální nálepce. Ústí má
co nabídnout a je to i o patriotismu každého jednoho z nás.
Do konce volebního období jsou necelé dva roky. Co se podařilo a co chcete popřát zastupitelstvu?
Jistě se daří postupně sanovat dluhy z předchozích období.
Bude to běh nejméně na deset dalších let. Daří se to i díky
rostoucí ekonomice, ale i odpovědnému přístupu k sestavování rozpočtu vedení města a části zastupitelů. Pomalu se rodí
nová koncepce podpory sportu. Nelze čekat do voleb žádný
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překotný rozvoj – na to město nemá dostatek finančních prostředků, ale ani dostatečně silnou a stabilní politickou reprezentaci. Pro velké cíle a vize je třeba mít silný tým, který táhne
za jeden provaz. My máme menšinové vedení, které je takovým
„údržbářem“. Je to umění možného.
Kolegům zastupitelům přeji více věcné komunikace, více osobních setkání nad hledáním řešení.
Bylo by fajn, kdyby se sliby začaly naplňovat a dané slovo platilo...

MUD R. PAVEL D LO UH Ý, ČS S D
Ústí má celou řadu mimořádných příležitostí k tomu, aby
se změnil jeho mnohdy nepříznivý mediální obraz. Napadají Vás některé?
Za dva roky od voleb se město nikam neposunulo: vítězové
promarnili šanci, nesplnili sliby dané voličům a zbytek republiky nám utíká stále rychleji. Rozhádaní zastupitelé by se měli
přestat přetahovat o křesla v městské radě a začít pracovat
pro obyvatele města.
Rozvoj města se poněkud zbrzdil, počet obyvatel neroste.
Co je potřeba změnit, aby v Ústí nad Labem lidé, především mladí, zůstali?
Lidé musí dostat slušnou práci a dobré výdělky, pak nebudou
odcházet jinam. Město by mělo podporovat zaměstnavatele ve
výrobě, službách, školství a zdravotnictví. A pracovní příležitosti vytvářet také tím, že bude investovat do výstavby, udržovat lépe svůj majetek, více pečovat o čistotu města a zeleň.
Do konce volebního období jsou necelé dva roky. Co se podařilo a co chcete popřát zastupitelstvu?
Jsem moc rád, že se nám i přes významný nedostatek lékařů a sester daří poskytovat v Masarykově nemocnici moderní
a kvalitní zdravotní péči obyvatelům z celého kraje. Ústečanům přeji do roku 2017 hlavně pevné zdraví a samé dobré
zprávy z domova i ciziny.

ANKETA ZASTUPITELŮ
M GR. MARTIN KRSEK, PRO!ÚST Í

MUD R. J I Ř Í MA DAR, UF O

Ústí má celou řadu mimořádných příležitostí k tomu, aby
se změnil jeho mnohdy nepříznivý mediální obraz. Napadají Vás některé?
Mediální obraz každého města vytváří především jeho vedení,
opoziční zastupitelé mají v tomto směru pouze omezené možnosti. Přesto jako PRO!Ústí o zlepšení vnímání Ústí veřejností usilujeme, ať už prostřednictvím občanských aktivit našich
členů, nebo návrhy, které kolegům zastupitelům předkládáme. Bohužel zatím neúspěšně (za všechny je možné jmenovat
návrh vyhlášky o regulaci hazardu na území města, návrh na
konání architektonické soutěže na rekonstrukci venkovního
plaveckého areálu na Klíši či návrh na konání zasedání zastupitelstva v pravidelných měsíčních intervalech s pevně danou
hodinou pro dotazy a podněty veřejnosti).

Ústí má celou řadu mimořádných příležitostí k tomu, aby
se změnil jeho mnohdy nepříznivý mediální obraz. Napadají Vás některé?
O zlepšení obrazu našeho města se musí snažit hlavně zvolení
zastupitelé svou prací a snahou o rozvoj svého města. Důležitou roli ale já osobně vidím i v práci místních novinářů, kteří píší jen negativní věci o městě, místo aby podpořili dobré
věci. Musíme znát a prosazovat názory obyvatel města a tím
se společně pokusit změnit obraz našeho města, na město, kde
budou lidé rádi žít, pracovat a podnikat.

Rozvoj města se poněkud zbrzdil, počet obyvatel neroste.
Co je potřeba změnit, aby v Ústí nad Labem lidé, především mladí, zůstali?
Naším ideálem je město přátelské ke všem generacím. Aby se
Ústí takovým městem stalo, je třeba přestat ho pouze udržovat, ale dát mu vizi a naději do budoucna. Je třeba kvalitně
zpracovat nový územní plán, vytvořit podmínky pro příchod
nových investorů (zejména regenerací stávajících brownfields), aktivně se věnovat vyloučeným lokalitám a při každé
příležitosti kultivovat veřejný prostor, který nás dennodenně
obklopuje. A samozřejmě při tom všem dbát na to, aby veřejné prostředky byly využívány skutečně účelně a ve prospěch
občanů města, nikoli ve prospěch několika privilegovaných
skupin.
Do konce volebního období jsou necelé dva roky. Co se podařilo a co chcete popřát zastupitelstvu?
Mám-li vyzdvihnout jeden konkrétní úspěch za tu krátkou
dobu, co jsme byli ve vedení města, pak by to bylo prosazení
varianty vedení vysokorychlostní železnice z Drážďan do Prahy přes Ústí nad Labem. To je pro budoucnost města strategický krok, který brání hrozbě, že Ústí skončí na „vedlejší koleji“.
V naší následné opoziční práci se nám prostřednictvím neúnavného kritizování nedostatků v materiálech předkládaných
vedením města postupně daří dosahovat zlepšování jejich
úrovně. Za celé PRO!Ústí přeji Ústečanům moudré a zodpovědné zastupitele a zastupitelům aktivní a na své město hrdé
občany.

Rozvoj města se poněkud zbrzdil, počet obyvatel neroste.
Co je potřeba změnit, aby v Ústí nad Labem lidé, především mladí, zůstali?
Je potřeba významněji podporovat vznik nových pracovních
míst. Hlavně spoluprací a podporou UJEP, podporou rozvoje
vědy a výzkumu a podporou vzniku nových průmyslových
zón, výrobních hal a tím se snažit, aby v našem městě zůstávali hlavně vzdělaní lidé. K tomu samozřejmě patří i nové
kvalitní bydlení, které v našem městě chybí a samozřejmě
i možnost kvalitního využití volného času. Pak se to snad
podaří.
Do konce volebního období jsou necelé dva roky. Co se podařilo a co chcete popřát zastupitelstvu?
Město dobře hospodaří, díky transparentním výběrovým řízením se snižují náklady na investice a opravy a je tak možnost více investovat do oprav škol, školek, chodníků a silnic.
Město má schválenou koncepci sportu na čtyři roky a podporuje hlavně sportující mládež. Máme schválenou obecně
závaznou vyhlášku o ubytovací kapacitě, což by mělo napomoci regulaci bydlení nepřizpůsobivých občanů. Činoherní
studio hraje opět na Střekově, opravuje se a rozvíjí se Zoo,
kde vznikne nový pavilon tučňáků. Všem Ústečanům bych
popřál hodně zdraví, úspěchů a hlavně to, aby mohli vnímat
v tomto roce, ale i dalších letech, že se naše město rozvíjí
a že se stává příjemnějším k životu. Zastupitelstvu snad více
zdravého rozumu a méně politikaření a intrik. Všem by nám
mělo jít hlavně o naše město a jeho obyvatele a ne o sebe
nebo stranické zájmy.

>>
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ANKETA ZASTUPITELŮ
BC . MARTI N M ATA, M BA., VAŠE Ú S TÍ
Ústí má celou řadu mimořádných příležitostí k tomu, aby
se změnil jeho mnohdy nepříznivý mediální obraz. Napadají Vás některé?
Naše město je podle mého názoru neprávem označováno
jako ošklivé. Když opomeneme industriální dopad, který
prostě a jednoduše patří do naší historie, stačí vyjet různými směry z centra města a do deseti minut autem jste
v nádherném Českém středohoří a říkáte si, to jsem ještě
pořád v Ústí nad Labem? Ano. Pozitivním obrazem budiž
i edukativní rozvoj. Jsme univerzitním městem a máme tu
tisíce studentů s velkým potenciálem a na tom je potřeba
stavět základy.
Rozvoj města se poněkud zbrzdil, počet obyvatel neroste.
Co je potřeba změnit, aby v Ústí nad Labem lidé, především mladí, zůstali?
Je samozřejmě důležité u nás vytvářet nejen pracovní příležitosti, ale zejména ty trvalé a dobře placené. Pracovní příležitosti jsou navíc alfa-omegou rozvoje a bohužel i migrace
obyvatel do jiných měst za snahou lepšího zabezpečení. Je
nutné nabídnout mladým lidem stabilní práci, ale i sportovní
a kulturní vyžití. Zajistit bezpečí a upevňovat zdravé regionální patriotství. Bylo by hezké, kdyby při představení každý začal
seznamování tím, že je hrdý Ústečák.
Do konce volebního období jsou necelé dva roky. Co se podařilo a co chcete popřát zastupitelstvu?
Není potřeba se chlubit a ani jen kritizovat. Je nutné kontinuálně pracovat na prioritách a rozvoji našeho města. Každá myšlenka či přínos, který pro město jako zastupitelé vykonáme, posouvá naše město dopředu a občané to jistě ocení.
Jsem přesvědčen, že je Ústí nad Labem město, kde se může žít
dobře i našim dětem.

IN G . L I B O R TUREK, PH.D., ODS
Ústí má celou řadu mimořádných příležitostí k tomu, aby
se změnil jeho mnohdy nepříznivý mediální obraz. Napadají Vás některé?
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Souhlasím s tím, že existuje celá řada příležitostí, které lze
využít jako příspěvek k budování mediálního image města.
Postup je ale takový, že nejdříve je nutné vytvořit „marketingovou“ strategii, jejímž cílem bude systematické budování
pozitivního mediálního obrazu města Ústí nad Labem. Na počátku je potřeba stanovit nějaké motto, základní myšlenku či
vizi, která bude vše další determinovat a od které se bude vše
ostatní odvíjet.
Rozvoj města se poněkud zbrzdil, počet obyvatel neroste.
Co je potřeba změnit, aby v Ústí nad Labem lidé, především mladí, zůstali?
Podle mého názoru musí být splněny tři základní předpoklady,
aby především mladí lidé zůstávali v Ústí nad Labem – možnost
a dostupnost bydlení, dále možnost sportovního, kulturního
a společenského vyžití a hlavně existence pracovních příležitostí. Zatímco první dva předpoklady nejsou problém a dají se alespoň ze strany města ovlivnit, pracovní příležitosti nikoli. To je
úloha spíše Ústeckého kraje a vlády ČR. V úvahu přichází např.
větší podpora malých a středních podniků, což by mělo přispět
i ke zvýšení stagnujícího tempa růstu produktivity práce a tím
k vyšším mzdám.
Z ostatních podmínek bych zmínil například dostatečnou síť
MŠ a ZŠ, existenci univerzity a fungující síť MHD. To vše ve
městě máme. Na závěr připomínám, že dojíždění za prací není
z hlediska mobility pracovní síly a flexibility trhu práce nic
zvláštního a je to obecný trend.
Do konce volebního období jsou necelé dva roky. Co se podařilo a co chcete popřát zastupitelstvu?
Do konce volebního období zbývají necelé dva roky. Domnívám se, že by se mělo pokračovat v podpoře oblastí, které
jsou obsaženy ve schváleném městském rozpočtu na rok 2017.
Jde o opravy místních komunikací, podporu městských obvodů, kultury a sportu, rozvoj MHD a péči o městský majetek.
V oblasti strategického rozvoje by město mělo připravit např.
záměr zvýšení atraktivnosti lokality Větruše a podporovat zavedení moderních technologií.
anketu připravil
PaedDr. Petr Brázda,
zastupitel Ústí nad Labem za KSČM

PROJEKT

Byly šťastné, že mohou
pro někoho něco udělat…
JSME TŘI A HLEDÁME PRO DĚTI STARŠÍ KAMARÁDY. TEDY DOBROVOLNÍKY, KTEŘÍ BY TY ŽÁKY DRUHÉHO STUPNĚ
ZÁKLADNÍCH ŠKOL, CO MAJÍ PROBLÉMY S PROSPĚCHEM, KAŽDÝ TÝDEN DVĚ HODINY DOUČOVALI.

S

tarší kamarád je součástí projektu „Podpora inkluzivního
vzdělávání“. V Ústí nad Labem se do něj přihlásily tři základní školy. Jednou z nich je ZŠ v Mojžíři. Když jsme se
tam ptali, kdo by měl o doučování zájem, přihlásila se nám celá
třída. A nebyla na této škole zdaleka jediná. Děti se učit chtějí.
Pro všechny jsme ale zatím starší kamarády nesehnali.
Mezi dobrovolníky převažují děvčata. Nejvíce je studentek, které si na Gymnáziu a Střední škole dr. V. Šmejkala zvolily obor
sociální práce. Je vidět, že svoji budoucí profesi berou vážně.
Další naše dobrovolnice studují Gymnázium v Jateční ulici. Pro
doučování jsme získali i dva vysokoškoláky a dokonce tři mladé
lidi, kteří již pracují. Bohužel jsme zatím nezaznamenali zájem
ze strany studentů ústecké univerzity. Devadesát procent na-

Zkusíte to? Pak prosím kontaktujte koordinátorku tohoto projektu z ústecké odbočky o. p. s. Člověk v tísni:
kristyna.jelinkova@clovekvtisni.cz
DĚKUJEME.

Projekt „Podpora inkluzivního
vzdělávání v Ústí nad Labem“
• realizuje Odbor strategického rozvoje Magistrátu Ústí
nad Labem od října 2016 do září 2019 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání,
• projekt se zaměřuje na prevenci školní neúspěšnosti
propojením významných aktérů lokální úrovně – města,
školy, neziskového sektoru. Cílem projektu je zmírnit bariéry bránící školnímu úspěchu žákům ze socioekonomicky
a kulturně odlišného prostředí v úzké spolupráci s pedagogy a rodiči,
• hlavními prostředky pro dosažení cíle je zastřešení aktivit projektu poradenským centrem, podpůrné personální
kapacity (školní asistent, psycholog, pedagog), vzdělávání
pedagogů a posílení spolupráce s rodinami,
• do tohoto projektu se zapojily tři ústecké základní školy
– ZŠ Anežky České, ZŠ Hlavní, ZŠ Stříbrnická – a Člověk
v tísni, o. p. s.
šich dobrovolníků studuje první nebo druhé ročníky středních
škol – jsou proto více než učiteli opravdu staršími kamarády
dětí, které doučují. Někteří z mladých dobrovolníků z toho měli
zpočátku obavy, ale všichni jsme příjemně překvapeni, jak přirozeně doučování probíhá. Při doučování nejde ani tak o to,
dohnat konkrétní látku, jako o to, naučit děti učit se. Ony ve
škole uspět chtějí, ale ne vždy k tomu doma mají vhodné klima.
Proto je v tomto projektu důležitá i spolupráce s rodiči. Rodiče
musejí dát k doučování souhlas a své dítě motivovat, aby doučování navštěvovalo delší dobu. Ne, že dvakrát přijde, a pak už
ne. Ostatně část doučování probíhá v rodinách.
Na konci minulého roku jsme s dětmi, které jsou do doučování
zapojeny, podnikli výlet. Šli jsme do ústeckého útulku a tamní
psy vzali na procházku. Děti si tak zkusily, jaké to je být dobrovolník. Byly šťastné, že i ony mohou pro někoho něco udělat.
Další výlety pro děti bychom rády připravili o letních prázdninách. I na tento záměr by se nám hodili dobrovolníci…
vyprávění Kateřiny Lickové, která v ústecké pobočce o. p. s.
Člověk v tísni působila jako koordinátorka Staršího kamaráda,
zaznamenala Jitka Stuchlíková

21

DOBRÝ SKUTEK

Každé zvíře má právo
na péči a domov

PA RTA M I LOV N Í K Ů PSŮ A KO Č EK Z Ú STÍ DALA HLAVY DOHROMADY A NA ČEŘ ENIŠT I PRO NĚ VYBUDOVA LA AZYL

V

še se zrodilo v ústecké veterinární ordinaci na Skřivánku. Zdejší
veterináři i personál jsou známi

Ústečanka Dana Spěváčková. „Miluji
psy, s těmi svými jsem chodila právě do
tamější ordinace a moc se mi tam líbil přístup ke zvířatům. Postupem času
jsem se se zdejším personálem spřátelila a zapojila do pomoci,“ uvedla Dana
Spěváčková, které známí přezdívají psí
máma. Spolu s veterinární sestřičkou
Sabinou Fiedlerovou a další kamarádkou
Pavlou Krejzovou pak založily Spolek
u pejska a kočičky na Čeřeništi a začaly s rekonstrukcí domu. Jedna část byla
upravena pro psy a kočky, v druhé části
vznikl byt, do něhož se nastěhovala Sabina Fiedlerová, která se o zvířata stará.
Na zahradě pak jsou pro psy k dispozici
i čtyři kotce.
POMOHLI: HEREČKA,
ARCHITEKT, PRÁVNÍK

BABIČKA Šestnáctiletá kočka žila celý
život u UJEPu, kde jí zaměstnanci krmili.
Protože se báli, že by tuto zimu venku už
nemusela přečkat, hledali jí domov. Tak
se octla v azylu, kde může spát doma
a zároveň chodit ven, jak se jí zlíbí. I ona
na Čeřeništi už dožije.

tím, že se věnují nejen zvířatům, která
mají své milující majitele, ale neodmítnou ani ta, jež takové štěstí nemají. Už
celá řada psů či koček, nalezených, zraněných anebo nemocných, které sem
klienti přivedli s prosbou o pomoc, protože sami nebyli schopni či ochotni se
o ně postarat, se tady dočkala jak péče,
tak nového domova.
DŮM OD PSÍ MÁMY
Skupinu lidí složenou z personálu, ale
i přátel ordinace, spojuje právě myšlenka, že péči i domov si zaslouží všechna
zvířata. Každý z nich k jejímu naplnění
přispíval, jak uměl. Pomáhali finančně,
materiálně, s péčí o zvířata, některá si
i vzali sami domů nebo udali svým známým. Přesto dost zvířat stále zůstávalo
v ordinaci, kde ale chyběl prostor i čas se
o ně postarat. Proto se rozhodli hledat
místo, kam by se vešla a odtud už byl jen
krůček k založení zvířecího azylu. Vhodný objekt se našel pár kilometrů od Ústí,
na Čeřeništi. Jeho koupi zafinancovala
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Spolek žije bez dotací, vše platí z vlastních zdrojů a s pomocí sponzorů. „Ty
sháníme jednak přes veterinární ordinaci, která navíc zajišťuje zdarma zdravotní péči o zvířata. Dále mezi našimi
známými – například z hereckých kruhů,
konkrétně třeba herečka Jana Stryková, která také aktivně vystupuje proti
množírnám, nám věnovala 20 tisíc korun. S úpravou domu sponzorsky pomohl ústecký architekt Miloslav Vodička
a s úředními záležitostmi zase právník
Vladimír Formánek. Těm všem, ale i dalším dárcům, kteří posílají nebo přivezou
cokoli pro pejsky a kočičky,“ patří velký
dík,“ uzavřela Dana Spěváčková. Za rok,
co spolek funguje, jím prošlo patnáct
psů. „Z toho sedm jich našlo domov, čtyři ho ještě hledají a čtyři staří pejsci zů-

stávají u nás natrvalo na dožití – třínohý
labrador Maxík, hluchý voříšek Jonáš,
německý ovčák Brit s řadou zdravotních
neduhů a rotwailer Endy s problematičtější povahou,“ zrekapitulovala stav
v azylu Sabina Fiedlerová.
MINCE DO KASIČKY,
BRIGÁDA NA ČEŘENIŠTI
Dále azylem prošlo 35 koček, většinou
pocházejících z velmi špatných podmínek, osm se jich zachránit nepodařilo, uhynuly na nemoci, které si s sebou
přinesly. Deset koček už si užívá nového
domova a patnáct na něj ještě v azylu
čeká. Natrvalo zde zůstane šestnáctiletá kočička a divoký kocourek po těžkém
úrazu. Kromě těchto obyvatel tu načas
žili i čtyři nalezení potkani a jedno morče, ti všichni ale už mají nový domov. Ústečané, kteří by si chtěli adoptovat pejska nebo kočičku z Čeřeniště, jsou vítáni,
jen musí svůj úmysl myslet opravdu vážně. „Naše zvířata si v životě prožila tolik špatného, že si zaslouží mít se už jen
dobře, proto je dáme jen do prověřených
domovů,“ upozornila Sabina Fiedlerová.
Zájemci také mohou přispět na záchranu opuštěných a handicapovaných zvířat přispěním do kasičky, která je umístěna v ordinaci MVDr. Jiřího Michálka
na Skřivánku a ve Zverimexu ZOOLUMI
v Brněnské ulici. Nebo přijet na Čeřeniště pomoct s venčením psů a na jaře pak
také s pracemi kolem domu a zahrady.
text: Jitka Hadašová
foto: archiv Spolku u pejska a kočičky
na Čeřeništi

PŘÍBĚH MAXE Zůstal sám po úmrtí pána a aby jeho
smůly nebylo dost, musel ještě podstoupit amputaci
přední nohy kvůli zhoubnému nádoru. Všechno ale překonal a už se zase raduje ze života. V azylu na Čeřeništi,
který považuje za svůj domov, dožije.

DOBRÝ SKUTEK

Psi v útulku sice nemrznou,
ale teplo domova by brali radši
MRZLO, AŽ PRAŠTĚLO. TAKOVÝ BYL VSTUP DO NOVÉHO ROKU A TEPLOTY
HLUBOKO POD BODEM MRAZU SE UDRŽELY NEBÝVALE DLOUHO.
Jak mrazivou zimu snášejí psí obyvatelé
Centra pro zvířata v nouzi při Zoo Ústí
nad Labem? „Poměrně dobře,“ uklidňuje
vedoucí centra Jaroslava Ježková. A uvádí, že všechny boudy v kotcích jsou vybaveny výhřevnými podložkami, které
celý den temperují na 20 stupňů Celsia
a jedno křídlo kotců má dokonce i vyhřívané podlahy. K tomu jsou na všech
kotcích ještě navěšené deky, jež také
mírní účinky mrazu či studeného větru.

„A psi, kteří netrhají nebo si nesundávají oblečky, jsou navíc i oblečeni,“ dodává
Jaroslava Ježková.
Ani sebelepší zimní opatření v útulku
ale nemůže konkurovat teplu domova.
Takže, kdo by jej chtěl některému pejskovi poskytnout, udělá dobrý skutek.
Nebo může vzít pejska alespoň na procházku, i tím se zahřeje – on i pes. Venčení v útulku probíhá každý den včetně
víkendů od 14 do 16 hodin.

V AKCI Jaroslav Vaněk (alias Eddy Kolibřík) bere psy na procházku každý den.
A pak o zážitcích píše poutavá POVÍDÁNÍ
OPUŠTĚNÝCH PEJSKŮ.

text: Jitka Hadašová
foto: archiv Jaroslava Vaňka

Než si pořídíte pejska
POŘÍDIT SI PEJSKA JE URČITĚ ŠŤASTNÁ UDÁLOST. VŠICHNI SE NĚJ UŽ DOPŘEDU TĚŠÍ, NAKUPUJÍ PELÍŠKY, OBLEČKY A HRAČKY.

P

ak nastane den D a nový parťák do nepohody se u nás
doma zabydlí. Pořád ho hladíme, šišláme na něj a ponoukáme k novým hrám. Nosíme jej na rukou a mazlíme ho,
až má uši navrch hlavy. Pejskovi se to samozřejmě líbí, tolik pozornosti a přehršle her, to je zábava, ani jedna nudná chvilka.
Pak ale nastanou běžné dny, chození do práce či školy a pejsek se
začíná nudit. Už si s ním nikdo tolik nehraje, ani nemazlí, hračku
nehodí, no tak si prostě najde zábavu sám. Doma se jí najde tolik
– bačkory, koberec, dveře či gauč… A ještě se dají všechny tyto
zprávy vyštěkat do světa. Tak takto to velmi často slýchám, když
se snaží noví majitelé umístit pejska v našem centru. Z jejich pohledu se jedná vždy o velmi závažné důvody, proč k nám pejska
dávají a vůbec si neuvědomují, že chybu udělali oni sami.
Každý by si měl tento krok velmi dobře zvážit. Pořízení psa je
závazek minimálně na deset let, péče o něj něco stojí a nový ma-

jitel musí mít také nějakou finanční rezervu, kdyby bylo potřeba
lékařské ošetření. V poslední době se jako důvod velmi často objevuje fakt, že se majitelé psa stěhují a vzít si ho s sebou nemohou nebo nechtějí a není jim vůbec hloupé dát ho do útulku, teď
v zimě je to o to horší. A co teprve pejsci a kočičky, kterým umře
majitel či majitelka. Dědicové se podělí se o majetek, ale o psího
či kočičího dědečka nebo babičku se už nikdo není ochoten postarat.
Z takových příběhů je mi smutno a bohužel jich není v poslední
době málo. Buďte prosím více zodpovědní ve svém rozhodování
a bude smutných očí v útulcích o poznání méně. Hodně štěstí
a zdraví v roce 2017 přeje
Jaroslava Ježková
vedoucí Centra pro zvířata v nouzi při Zoo Ústí nad Labem

Chceme domů. Vezmete si nás?

BADY: Pes, plemeno pitbull. Je krátkosrstý, zlato-bílé barvy. Věk asi 10
let. Bady je hodný a přátelský, umí se
chovat i v bytě. Už dvakrát měl smůlu,
do útulku se opět dostal poté, co jej
majitel opustil a odstěhoval se. Hodí
se jako společník.

ALDA: Pes, kříženec černé barvy s malým
bílým proužkem na prsou, rozčepýřená srst,
vysoký 45 cm. Alda je 9–10 let starý pes,
bohužel se k nám do útulku vrátil po úmrtí
majitele. Je zvyklý žít v bytě a zasloužil by
dožít někde v teple s novým páníčkem.
Více na www.utulek-ul.cz.

O S KA R: Pes, kříženec asi 60 cm vysoký. Má krátkou srst, černou s pálenými znaky. Je mu přibližně 8 let.
Oskar je hodný, přátelský pes. Má
základní výcvik a je dobře ovladatelný. Hodí se k domku se zahradou,
kde by byl určitě moc spokojený.
text a foto: Centrum pro zvířata v nouzi
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OBČANÉ ROZHODLI

VÝSLEDKY ANKETY
URČETE PRIORITY
MĚSTA

C

ílem prosincové ankety bylo dát občanům města prostor k vyjádření, co by ve svém městě
chtěli změnit. Do ankety se zapojilo 2073 respondentů. Do anketních boxů bylo vhozeno 56 lístků,
prostřednictvím webové stránky odpovědělo 2017
účastníků.
Témata ankety vyplynula z veřejné diskuze v rámci
„Fóra Zdravého města“, která se konala 21. listopadu
2016 v Domě kultury.
Problémy, které jako důležité nejčastěji označovali jak diskutující, přítomní na „Fóru Zdravého
města“, tak i občané v následné anketě, vyústily
v následující priority:
• častější výsadby stromů a jejich údržba
(oblast životní prostředí)		
• zvýšení bezpečnosti v Žižkově ulici
(oblast doprava + cyklodoprava)
• chybějící autobusové nádraží
(oblast doprava + cyklodoprava)

• chybějící zeleň na Mírovém náměstí
(oblast životní prostředí)
• neudržované soukromé objekty
(oblast rozvoj města)
• pokutování nepořádku, např. odhazování nedopalků (oblast úřad a občan, Městská policie)
• více hřišť pro sportování mládeže / otevření do
večerních hodin, využívání zdarma/
(oblast školství, sport, kultura a cestovní ruch)
• chybějící dopravní koncepce města
(oblast rozvoj města)
• propojení MHD s jezerem Milada
(stůl mladých)
Děkujeme Vám za aktivní účast na veřejných diskuzích
a za zapojení se do ankety. Pomohli jste nám stanovit
náměty k řešení, které budou po projednání v Komisi
pro sociálně zdravotní problematiku a místní Agendu 21
předloženy Radě města Ústí nad Labem.


Zdravé město Ústí nad Labem
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