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Přečtěte si:
• Máte zájem o kompostér,
vermikompostér anebo štěpkovač?
• Kolik budeme platit
za komunální odpad příští rok?
• Příběh jedné ulice
• Univerzita buduje kampus přes deset let
• Zahájení turistické sezóny – soutěž
• Národní dům žije!
• Paříž hostila konferenci pracovníků zoo

Milí spoluobčané,
věřím, že si vyberete z pes
trého programu zahájení
turistické
sezóny, který pro vás město
Ústí nad Labem letos opět
připravilo, a vydáte se na výlet,
na němž pozdravíte jaro.
Nabídku
ale máme i pro ty z vás, kte
ří se věnujete zahrádkám
či myslíte na přírodu – věříme, že
uspějeme s žádostí o dotaci
a budeme moci zájemcům přiděl
it další kompostéry, nově
i
štěpkovače a dokonce i malé kom
postéry na balkóny. Jistě je
mezi
vámi řada těch, kdož se zap
ojí do dubnové akce Ukliďm
e Česko – mě osobně s kolegy z
vedení města a pracovníky
ma
gistrátu o druhé dubnové sobotě
zastihnete při úklidu Pražsk
é ulice... A když už jsme u odp
adu: vedení města Ústí nad
Lab
em
navrhne zastupitelům buď
snížit platby za komunální
odpad
dětem do 18 let a seniorů
m nad 70 let, anebo poplate
k
zrušit pro všechny. Zastupitel
stvo se koná 5. dubna a my
má
me
k projednání připravenu řad
u zajímavých materiálů. Na
příklad

i návrh na odkup nemovi
tostí v ulici Na Nivách. Při
jednání
s právníky dědice zdevastov
aných domů se nám podaři
lo
snížit
cenu ze tří milionů na čtyři
sta tisíc korun. Pokud by zde
vastované budovy patřily městu
, mohli bychom požádat o
dot
ace
na
demolice z programu Ministe
rstva pro místní rozvoj ČR
. A nejen to – podařilo se nám pro
sadit, aby byly dotace na dem
olice
budov v sociálně vyloučenýc
h lokalitách zařazeny do stra
tegie
nového vládního programu
pro Ústecký kraj, který nes
e
náz
ev
Restart. Věřte mi – pro nas
tartování rozvoje našeho mě
sta
se
snažíme udělat maximum.
Příjemné jarní dny vám pře
je



primátorka
Ústí nad Labem

AKTUÁLNĚ

Máte zájem o kompostér,
vermikompostér anebo štěpkovač?
OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VYHLÁSÍ 3. DUBNA 2017 DALŠÍ DOTAČNÍ PROGRAM, ZAMĚŘENÝ NA
SNÍŽENÍ BIOODPADŮ, UKLÁDANÝCH NA SKLÁDKY.
Město Ústí nad Labem se bude ucházet o dotace na pořízení kompostérů, vermikompostérů a štěpkovačů.
Pokud s žádostí o dotace uspěje, zapůjčí kompostéry, vermikompostéry a štěpkovače na zahrady a do domácností
obyvatel, kteří mají v Ústí nad Labem trvalé bydliště. S občany město Ústí nad Labem sepíše smlouvy o výpůjčce
na pět let.

Město Ústí nad Labem se proto na obyvatele obrací s dotazníkem, jehož úkolem je zjistit závazný zájem buď
o kompostér na zahradu, anebo vermikompostér do bytu
či o štěpkovač.
V případě závazného zájmu prosím vyplňte do čtvrtka
13. dubna 2017 elektronický dotazník, který má tuto podobu:

Jméno a příjmení.............................................................................................................................................
Adresa trvalého pobytu....................................................................................................................................
Telefon:...........................................................................................................................................................
E-mail:.............................................................................................................................................................
Zaškrtněte, o co máte zájem:
a/ o kompostér
b/ o vermikompostér
c/ o štěpkovač
Adresa umístění kompostéru, vermikompostéru, štěpkovače:
.................................................................................................................................................................................
(uveďte prosím parcelní číslo pozemku včetně katastrálního území)
Dotazník je možné si elektronicky stáhnout na
http://www.usti-nad-labem.cz/cz/uredni-portal/obcan/zivotni-prostredi/ (kapitoly granty, odpadové hospodářství)
Vyplněný dotazník elektronicky posílejte na adresu: Petra.Kalousova@mag-ul.cz
Upozornění: žádosti nelze slučovat, požádat je možné pouze o jednu věc z nabídky.

Město pořídilo další nádoby na
biologicky rozložitelný odpad
V MO Ústí n/L – město bylo rozmístěno 50 nádob na bioodpad, v Neštěmicích 52 nádob a na Střekově 41
nádob. Svoz bioodpadu bude probíhat
do června 2017 jednou za 14 dní. Poté
bude – na základě zkušeností s využitím nových popelnic – frekvence svozu buď zvýšena, anebo zachována.
Seznam stanovišť nádob na biologicky rozložitelný odpad je k dispozici na webových stránkách města:
www.bit.ly/bioodpad-usti

Upozornění: Odpad do nádob vhazujte bez igelitových sáčků či tašek!
Pokud by se při pravidelných kontrolách, které budou provádět pracovníci Odboru životního prostředí
ústeckého Magistrátu, ukázalo, že
občané nádoby nevyužívají, anebo
do nich odkládají směsný komunální odpad, či se nádoby opakovaně
ztrácejí, tato služba pro občany by
musela být ukončena anebo redukována.
stránku připravila Jitka Stuchlíková
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Zápis do prvních tříd
poprvé elektronicky
Pro rodiče dětí, které nastoupí do prvních tříd ve školním
roce 2017/2018, připravilo město Ústí nad Labem přehledné
webové stránky. Na adrese https://zapiszs.usti-nad-labem.cz/
naleznou rodiče řadu informací, které jsou průběžně aktualizovány – dozví se například, že na 19 základních školách
je pro prvňáčky k dispozici 1 269 míst. A především: webové
stránky rodiče krok za krokem provedou zápisem.
Od 1. března 2017 bylo možné právě na internetové adrese:
http://zapiszs.usti-nad-labem.cz vyplnit elektronicky přihlášku, a poté si ji doma, anebo ve škole, vytisknout. Vedle
toho ale byly do konce března přihlášky k dispozici i na základních školách a pomoci rodičům byl rovněž připraven

NOVINKY

Odbor městských organizací a školství Magistrátu Ústí nad
Labem.
Rodiče mohou děti přihlásit i do více základních škol, do
každé z nich se ale musí dostavit osobně, aby tam přihlášku
do první třídy odevzdali v papírové podobě.
Samotný zápis do základních škol proběhne 11. dubna 2017
od 13 do 18 hodin. Rodiče u zápisu předloží řádně vyplněnou žádost, rodný list dítěte, svůj občanský průkaz, případně také doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od
trvalého pobytu zákonných zástupců).
Pro školní rok 2017/18 je již platná obecně závazná vyhláška, která stanovuje spádové obvody pro jednotlivé školy.
Dítě s trvalým pobytem ve spádovém obvodu má garantováno umístění v dané základní škole. Spádovost ovšem
nebrání rodičům přihlásit své dítě do jiné základní školy.
Zde bude ale přijato až po přijetí dětí ze spádového obvodu. Díky elektronickému zápisu budou průběh přijímacího
řízení a výsledné umístění přístupné online.

Město na dlani
Letos v únoru byla pro Ústí nad
Labem spuštěna (v březnu pak
technicky doladěna) městská
mobilní aplikace inCity. Je určena pro občany a návštěvníky
města, kteří používají chytré telefony. Prostřednictvím aplikace
„Město na dlani“ lze získat řadu
informací a případně si naplánovat pobyt v kterémkoli z dalších
41 měst, která jsou již do tohoto
systému zapojena. Mobilní průvodce městem například nabízí
úhradu poplatku za parkování
(tam, kde jsou k dispozici parkovací automaty). Tuto možnost
naleznou zájemci v sekci Doprava → Parkování → Parkoviště.
K dispozici jsou dále kalendář
sportovních a kulturních událostí, informace o úklidu, třídění
odpadu či sběrných dvorech, aktuality z magistrátu atd.
Aplikace je určena pro mobilní zařízení s operačními systémy Android a iOS a je
zdarma ke stažení standardní cestou v obchodech Google Play, resp. Apple App
Store, případně na http://www.incity.cz/
text a foto: Jitka Stuchlíková

jis, foto: archiv

Primátorka statutárního města
Ústí nad Labem
Ing. Věra Nechybová zve na

Hovory
s občany
Setkání se uskuteční
ve středu 26. dubna 2017
od 16 do 18 hodin
v restauraci Domu kultury.
Témata: opravy komunikací
a chodníků v roce 2017
+ elektronický zápis do prvních tříd
základních škol, školské obvody.
Přítomni budou i 1. náměstek
primátorky MUDr. Jiří Madar,
náměstek primátorky Pavel Dufek,
radní PaedDr. Květoslava Čelišová,
vedoucí Odboru dopravy a majetku
Ing. Dalibor Dařílek
a vedoucí Odboru městských
organizací a školství
PhDr. Jana Müllerová.
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PŘIDÁTE SE?

Kolo od bicyklu, košík z obchodu, kbelík.
Jak se do lesa takové věci dostaly?!

K akci „Ukliďme svět!“ se připojujeme
pravidelně. Velice často uklízíme Střížovický vrch a hlavně údolí Dobětického potoka. Tak krásné místo a přitom
každý rok neskutečné množství nové-

ho nepořádku. Uklízeli jsme i Bertino
údolí, Chuderovský potok, Pekelský
potok pod Žežicemi, plochy na Mariánské skále, Erbenovu vyhlídku a okolí, okolí dobětického sídliště.
Máme mnoho dobrovolníků jak z řad
veřejnosti, tak dětských oddílů. Největší základnu ale tvoří školáci. Nejčastěji
se úklidu účastní Střední škola obchodu, řemesel a služeb Trmice v čele
s panem Lubošem Nežerným, ale pravidelnými účastníky jsou i Gymnázium
Jateční, Základní škola Rabasova, či
Střední škola obchodu, řemesel a služeb z Krásného Března. Samozřejmě se
zapojují i jiné školy, dokonce i studenti
Fakulty životního prostředí UJEP.

Nejzajímavější a zároveň nejsmutnější na úklidech je, že najdete i dost věcí,
které jsou velice těžké, rozměrné, někdo je musel do lesa odvézt autem.
A proč tedy takový člověk tyto věci
neodveze do sběrného dvora, který má
otevřeno i v sobotu a je zdarma? Při
úklidu nacházíme i boby, porcelánový
záchod, kusy auta, tradičně pneumatiky... Velké zlo jsou PET láhve, těch
je mnoho. Nad kolem od bicyklu, košíkem z obchodu, kbelíkem přemýšlíte:
jak se do lesa takové věci dostaly?!
text a foto: Bc. Jaroslav Černý,
zástupce ředitele Domu dětí a mládeže
Ústí nad Labem

Ukliďme svět, ukliďme Česko v našem městě
SOBOTA 8. DUBNA 2017, 13 – 17 HODIN:
Konec odpadkům na Pražské ulici – akci pořádá Magistrát města Ústí nad Labem za účasti vedení statutárního města. Účastníci se sejdou ve 13 hodin na odpočívadle v Pražské ulici, po
akci je zajištěno opékání špekáčků.
NEDĚLE 9. DUBNA 2017, 10 HODIN:
V rámci grantu Ústecké komunitní nadace „Za město bez odpadků“a „Zameťte si před vlastním prahem“ a s podporou Úřadu MO
Ústí nad Labem – město budou dobrovolníci uklízet páteřní ulice Revoluční/Tovární. Bližší informace: Karel.Karika@mag-ul.cz.

ČTVRTEK 20. DUBNA 2017, 16 HODIN:
Dům dětí a mládeže a ZpDVPP Ústí n. L, p. o., ve spolupráci se SDM
Tilia, z. s., FŽP UJEP a Centrem ochránců přírody Tilia za podpory Úřadu MO Ústí nad Labem – Severní Terasa a projektu Zdravé
město a místní Agenda 21 pořádá akci na pomoc přírodě. Sraz
v Dobětické ulici pod Mariánskou skálou, mapka na webu DDM.
NABÍDKA PRO OSTATNÍ: chystáte-li se na úklid v jiné lokalitě
našeho města, můžete požádat do 5. dubna 2017 o následné
odstranění uklizeného odpadu Ing. Evu Fialovou z Kanceláře primátorky.  Kontakty: eva.fialova@mag-ul.cz anebo 475 271 430.

Černá skládka zmizela.
Díky veřejně prospěšným pracovníkům

První foto bylo pořízeno v lednu letošního roku. Zachycuje
rychle se rozrůstající černou skládku v bezprostřední blízkosti zastávky MHD (linka č. 3) v Průmyslové ulici (odpady se
tu začaly kupit v loňském listopadu).
Druhé foto bylo na stejném místě pořízeno v březnu 2017,

bezprostředně po velkém úklidu, který zorganizoval a osobně vedl Karel Karika, místostarosta MO Ústí nad Labem –
město (PRO!Ústí). Veřejně prospěšní pracovníci této městské
části uklidili nejen ulici Na Nivách, ale i navazující Sklářskou
ulici. Se svozem pomohla společnost AVE Ústí nad Labem.
text a foto: Jitka Stuchlíková
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AKTUÁLNĚ

Vedení města navrhuje snížení nebo
zrušení poplatku za komunální odpad
KOLIK BUDEME PLATIT ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD PŘÍŠTÍ ROK? ROZHODNE ZASTUPITELSTVO. VEDENÍ MĚSTA MU
PŘEDLOŽÍ DVA NÁVRHY – NA SNÍŽENÍ POPLATKU PRO DĚTI DO OSMNÁCTI LET A SENIORY, A NA ZRUŠENÍ POPLATKU PRO VŠECHNY.
matický – výpadek by představoval sumu, pohybující se něco
přes pět milionů korun. Nemělo by být problémem nahradit
tuto částku při tvorbě rozpočtu statutárního města Ústí nad
Labem na rok 2018 z vyšších daňových příjmů. Ty, díky skutečnosti, že se tuzemské ekonomice stále daří, i v tomto roce
porostou.
Schválený rozpočet města pro letošní rok počítá, že platby za
komunální odpad v roce 2017 vynesou 41 milionů korun. Při
zvažování druhé, radikálnější varianty – tedy zrušení platby
za komunální odpad pro všechny občany s trvalým pobytem
v Ústí nad Labem – je nutno zvážit, zda výpadek v rozpočtu
budou schopny pokrýt vyšší výnosy daní od státu jak v roce
2018, tak v letech následujících.
POHLEDÁVKY Z MINULA SE VYMÁHAT BUDOU!

N

yní jsou od poplatku, stanoveného na 500 korun za
kalendářní rok, osvobozeny pouze děti do věku tří let.
Podle údajů statistiků se tato úleva týká necelých tří
tisícovek našich nejmladších spoluobčanů.
SNÍŽENÍ NEBO ZRUŠENÍ POPLATKU?

První návrh, který vedení města probírá a jenž by mohl vstoupit v platnost v roce 2018, je snížení ročního poplatku o polovinu dětem ve věku od čtyř do osmnácti let a seniorům nad
sedmdesát let.
Úleva by se týkala přibližně 15 tisíc osob ve věku do osmnácti let a 11,5 tisíce lidí ve věku nad sedmdesát let. Zásah do
příjmů rozpočtu města Ústí nad Labem by nebyl nijak dra-

Ať už zastupitelé statutárního města rozhodnou jakkoli, nezaplacené poplatky z minula anulovány nebudou. Nikdo – ani
vedení města, ani zastupitelstvo města – nemá právo tyto
dluhy prominout. Inkasní oddělení v případě nedoplatku zasílá jednou ročně (zpravidla v září) urgenční dopis. Neukládá
mu to žádný předpis, dělá to kvůli občanům, aby připomnělo,
že nedostatek mohou napravit. Za loňský rok eviduje inkasní
oddělení přes 18,5 tisíce lidí, kteří platbu za komunální odpad nezaplatili a městu dluží 9 milionů korun. Podle zákona
o místních poplatcích město poplatek za komunální odpad
vybírá od roku 2002 (vyjma přestávky v letech 2009 a 2010).
Za tuto dobu se pohledávky (zahrnující jak neuhrazené platby, tak následné finanční sankce) již vyšplhaly na 120 milionů
korun.

Poplatek za komunální odpad nezapomeňte
uhradit do konce června 2017
Výběr poplatku za komunální odpad stanovila obecně závazná vyhláška, která vstoupila v platnost 1. ledna 2013.
Výše poplatku je stanovena na 500 Kč za kalendářní rok.
Poplatek je povinen zaplatit každý občan s trvalým pobytem v Ústí nad Labem s výjimkou dětí do tří let věku.
Poplatek je možné uhradit osobně v pokladně inkasního
oddělení (2. patro Magistrátu Ústí nad Labem), složenkou
anebo převodem z účtu, a to vždy do 30. června. Pokud není
poplatek za komunální odpad zaplacen v tomto termínu,
zvyšuje se až na trojnásobek.
Někteří obyvatelé Ústí nad Labem si v minulosti zvolili
platbu složenkou. Ty je třeba upozornit, že složenka jim
bude doručena v měsíci květnu. I oni se ale mohou rozhodnout, že poplatek uhradí raději převodem z účtu či
osobně v pokladně inkasního oddělení. Pokud by náho-

dou omylem zaplatili za komunální odpad dvakrát (například osobně v pokladně inkasního oddělení a poté
i v okamžiku, kdy jim přijde složenka), mohou požádat
o navrácení částky, anebo si platbu převést na další kalendářní rok.
Malé nedoplatky mohou vzniknou při přistěhování se
do Ústí nad Labem z jiné obce. Poplatek je vypočítán na
měsíce, hradí se jednou za rok. V podstatě je tedy částka
500 Kč dělena dvanácti. Pokud se někdo přistěhuje do Ústí
nad Labem (a získá zde trvalý pobyt) např. v listopadu a
poplatek za komunální odpad uhradí až za následující rok,
vznikne mu malý nedoplatek, na který správce uplatní navýšení 200 procent.
Všechny podrobnosti o platbě za komunální odpad jsou
k dispozici na www.bit.ly/komunalni-odpad-platba
text a foto: Jitka Stuchlíková
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TVÁŘE MĚSTA

Příběh jedné ulice
JMENUJE SE NA NIVÁCH A V JEJÍM OSUDU SE JAKO V KAPCE VODY ODRÁŽÍ LECCOS Z TOHO, ČÍM ŽILO NAŠE MĚSTO
POSLEDNÍCH STO LET. POJĎME ZALISTOVAT KNIHAMI, NOVINAMI, VZPOMÍNKAMI.

POŘÍZENO ve třicátých letech minulého století.
Foto z archivu Muzea města Ústí nad Labem.

L

ámou se století, devatenácté předává vládu dvacátému a v Ústí,
městě na Labi, dopravním uzlu,
kvete obchod. Přibývá pracovních příležitostí, přicházejí lidé, co tu chtějí bydlet, ale byty nejsou. A tak rostou nové
domy. Staví je nejen obec, ale i bytová
družstva.
ZAČÁTEK

Jedno z nich – Ústecký spolek bytový
(Volkswohnugsverein Aussig) – dává
v letech 1909 – 1911 vzniknout domům
v ulici Na Nivách. Podílí se na nich velmi renomovaný stavitel Alwin Köhler,
vlastník velkého dřevozpracujícího
podniku a rovněž cihelny v Krásném
Březně. Muž, jehož návrh například
zvítězil v soutěži na podobu výletní dominanty na Větruši a který při realizaci
ústeckého „červeného“ kostela použil
progresivní technologii nosníků ze železobetonu…
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NĚKDEJŠÍ BULVÁR v ruinách, foto z roku 2015.

TVÁŘE MĚSTA
Evropou se přehnala první světová válka, nastal kýžený mír.
Městské radě v Ústí nad Labem přistálo na stole přes dva tisíce
žádostí o přidělení bytu. Město se pouští do tří stavebních akcí.
V poslední z nich byly v roce 1926 postaveny i 4 obytné domy
v ulici Na Nivách (Flurenstrasse). „Zde se jednalo o typizované domy, každý s 8 byty s pokojem a kuchyní s příslušenstvím
pod uzavřením,“ stojí ve sborníku věnovaném historii Ústí nad
Labem.

TROSKY zbyly z hospůdky U Studánky,
foto z jara 2017.

ZAČÁTEK KONCE
Skočme do druhé poloviny dvacátého století a do jedné kapitoly fakty nabité knihy „Dílo sedmi generací – 150 let Spolku
pro chemickou a hutní výrobu v Ústí nad Labem“. Dozvíme se,
že Spolek měl v roce 1956 v majetku 119 obytných domů s 903
byty a osm svobodáren. V pořadníku na byty ale čekalo dvě stě
žadatelů. Každý rok. Spolek nejprve rekonstruoval, pak stavěl.
V centru Ústí, v Petrovicích, ve Všebořicích, v Brné. V roce 1975
je v majetku Spolku pro chemickou a hutní výrobu 1 770 bytů.
Ale lidé chtějí nejen bydlet, oni chtějí bydlet lépe než jejich rodiče a prarodiče! Staré domy začínají padat k zemi. Na žádost
Spolku například Městský národní výbor vydává v roce 1981
povolení k odstranění čtyř objektů s bytovým fondem IV. kategorie. Je tu ještě jeden důvod: reakcí na poškozované životní
prostředí je vytvoření ochranných hygienických pásem kolem
závodů. Okresní národní výbor v Ústí nad Labem se těmito pásmy zabýval v letech 1983 a 1984. Zrušena byla mateřská školka,
nacházející se u chemičky. A lidé žijící ve starých domech, co se
nacházejí v ochranném pásmu či jeho blízkosti, mají o důvod
víc změnit bydliště. Prchat začínají i z ulice Na Nivách.
PRIVATIZACE
Nivy se mohly pochlubit obstojnou občanskou vybaveností –
obyvatelé měli po ruce mandl, čistírnu, kadeřníka. Píší se léta
osmdesátá, v ulici Na Nivách to po večerech stále halasí v hospůdce U Studánky, opodál přes den funguje obchod s potravinami. „Starousedlíků“ je zde stále dost – zejména v novějších
bytových domech, které patřily Sklárně (stejně jako mateřská
škola – dnes sídlo služebny Městské policie, a jesle). 17. listopad 1989 přináší množství změn. Obecní byty si na privatizaci
ještě chvíli počkají, o něco rychleji se ovšem mění majitelé
bytů, jichž se zbavují privatizované podniky. Bytové domy
staré a chátrající ale kupce shánějí obtížně. Pro příklad: majitelem sedmi domů kousek od ulice Na Nivách, v dolní části
Kekulovy ulice a v sousední ulici Sklářské, byl – ještě v roce
1990 – Státní statek. V říjnu 1992 proběhla demolice těchto
objektů. Již tehdy byly vyrabované. Zákon o zákazu výkupu
kovů ve sběrnách za hotové, po němž krádeže rapidně poklesly, přišel i pro domy v ulici Na Nivách příliš pozdě. Devatenáct
nemovitostí v této ulici centrální městský obvod prodal v roce
2003 za 400 tisíc korun Janu Davidu Horskému a Marii Horské.
V dubnu 2004 vyšel v Radničním zpravodaji tohoto městského obvodu článek „Privatizace bytového fondu – výhoda či
nevýhoda?“ Stojí v něm: „Nejvíce diskutovaným problémem
našeho městského obvodu je rozhodnutí dokončit privatizaci stávajícího bytového fondu v majetku města. Proč jsme se
tak rozhodli? Na repliku, že bytový fond zrezivěl, někdo odpověděl, že zlato nereziví. Jenže náš bytový fond zrezivěl. (…)
Důležitějším argumentem je, že soukromý vlastník je vždy výrazně lepší hospodář, než obec se svým byťákem.“
Žel, ulice Na Nivách na správného vlastníka štěstí neměla.

Co se děje nyní a co
může následovat:
• 21. září 2016 předložil náměstek primátorky Pavel Dufek
Zastupitelstvu Ústí nad Labem materiál „Nabytí nemovitostí
v ulici Na Nivách“. Zastupitelstvo vzalo na vědomí, že město
obdrželo nabídku na odkup 19 bytových domů (ve špatném
technickém stavu a až na šest zatížených zástavním právem)
za 3 miliony korun. Pavla Dufka pověřilo dalším jednáním
o odkupu zmíněných nemovitostí maximálně za 400 tisíc
korun.
• Podařilo se. Na dubnovém zastupitelstvu (5. 4. 2017) se bude
jednat o nabytí objektů (a pozemků pod nimi) v ulici Na Nivách od J. D. Horského za kupní cenu 400 tisíc Kč. Finanční
prostředky by byly uloženy do úschovy právní kanceláře, a to
až do okamžiku výmazu všech závazků, kterými jsou nemovitosti zatíženy,  a do chvíle zápisu nemovitostí na list vlastnictví města.
• Pokud zastupitelé koupi 19 objektů schválí, město Ústí nad
Labem připraví žádost o dotaci na demolice budov v sociálně
vyloučených lokalitách z programu Ministerstva pro místní
rozvoj ČR. Tento program, určený pro obce, vlastnící objekty
k demolici, lze čerpat do roku 2018. Rozděleno bude celkem
300 milionů korun (pro rok 2016 bylo vyčerpáno přes 60 milionů korun, pro rok 2015 120 milionů korun). Dolní limit dotace byl stanoven na 300 tisíc korun, horní na 5 milionů Kč.
• Po demolici musí následovat revitalizace, včetně nové výstavby, ta však musí sloužit jinému účelu než sociálnímu bydlení
– vyrůst může sportovní zařízení, komunitní centrum, školské
zařízení.
• Další pomoc nabízí Restart. Ústecký, Moravskoslezský a Karlovarský kraj prostřednictvím Úřadu vlády požádaly o finanční podporu opatření, která pomohou restartovat ekonomiku
těchto regionů. Vznikla Strategie hospodářské restrukturalizace. 23. března 2017 Restart ohlásil: „Demolice vybydlených
objektů byly vyjednány jako součást restrukturalizace. Nyní
vyjednáváme další zjednodušení programu pro žadatele.“
text a foto: Jitka Stuchlíková
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TVÁŘE MĚSTA

Univerzita buduje kampus
přes deset let
NA POČÁTKU ROKU 2006 OBDRŽEL TEHDEJŠÍ REKTOR, DOC. ZDENĚK HAVEL, SYMBOLICKÝ KLÍČ OD OPUŠTĚNÉHO
AREÁLU VE STŘEDU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM.

KAMPUS, čili univerzitní městečko v srdci
Ústí nad Labem, z ptačí perspektivy.

T

ento klíč představoval na tři desítky různě zachovaných objektů a pozemků po Masarykově nemocnici.
Tehdy UJEP zahájila běh na dlouhou trať, revitalizaci
brownfieldu o rozloze cca 90 000 m2, který je do dnešních
dnů přeměňován v univerzitní městečko.
KAMPUS Z NEMOCNICE
Již v roce 2003 se dohodla UJEP s vedením města Ústí nad
Labem, Ústeckého kraje a Masarykovy nemocnice na spolupráci při řešení svých prostorových problémů. Vznikl tak
projekt Kampus UJEP, jehož hlavním cílem bylo soustředit
všechna univerzitní pracoviště do jednoho místa.
Masarykova nemocnice se do konce roku 2005 kompletně
přestěhovala do nového areálu na Bukově a již 31. 10. 2006
univerzita ve velkém rozjela budování kampusu. První přišla
na řadu rekonstrukce obrovského pavilonu „B“ pro FUUD
(dnes FUD). Od té doby je univerzitní kampus dějištěm výstavby, za kterou by se nemusela stydět žádná stavařská společnost. Přes skutečnost, že finance na stavbu kampusu nepadají univerzitě do klína a univerzita musela, a stále musí,
o jejich získání bojovat na mnoha frontách, se postupně daří
měnit předaný brownfield do podoby moderního univerzitního prostoru.
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KAVÁRNA, KNIHOVNA, KNIHKUPECTVÍ
V bývalém pavilonu B, jehož současná fasáda probleskuje
Purkyňovým neuronem, již téměř devět let umělecky „rostou“
studenti fakulty umění a designu. Srdcem kampusu se stalo
Multifunkční informační a vzdělávací centrum zahrnující
rektorát, Centrum celoživotního vzdělávání, Centrum informatiky a Vědeckou knihovnu UJEP. Právě zde se nacházejí moderní
sdílené auly a posluchárny pro 315, 190 či 90 posluchačů.
Na čtrnáct až šestnáct metrů vysokých pilotech doslova vyrostla Vědecká knihovna UJEP. Její moderní vzdušný interiér obsahuje nejen knihovní fondy všech fakult univerzity, ale
také prostory pro vzdělávací, společenské i volnočasové aktivity. V suterénu knihovny funguje krásné Univerzitní knihkupectví, které se do kampusu přestěhovalo z Brněnské ulice,
naleznete zde i Literární kavárnu.
KOV, SKLO, A BEZ BARIÉR
Nepřehlédnutelnou je v kampusu v roce 2015 zrekonstruovaná
budova filozofické fakulty. Tým pod vedením Ing. arch. Vladimíra Nováka navrhl při rekonstrukci propojit původní tuberkulózní pavilón F1 a infekční pavilón F2 skleněnou vstupní halou
a prvky skla a kovu doplnil na budovy i po stranách. Samotné

TVÁŘE MĚSTA
STARŠÍ SE SNOUBÍ S NOVÝM,
budova Filozofické fakulty.

POHLED do univerzitní knihovny.

objekty byly v maximální míře ponechány v původním pojetí
včetně repliky autentické fasády.
V kampusu bylo také zbudováno Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami, jehož zásluhou se ústecká univerzita v roce 2015 zapsala
mezi bezbariérové vysoké školy.
Jiná plánovaná rekonstrukce bude na očích přímo u vjezdu do
kampusu. Souvisí s rekonstrukcí a dostavbou současné budovy „H“ a zároveň s centralizací fakulty výrobních technologií
a managementu kompletně do kampusu. Za tím účelem je aktivně připravován projekt CEMMTECH (Centrum materiálů,
mechaniky a technologií), který univerzitě umožní opustit
objekt na Klíši v ulici Na Okraji.
REKONSTRUKCE DOPLNÍ NOVOSTAVBA
Výstavba Centra přírodovědných a technických oborů
(CPTO) byla z důvodu záruky získání architektonicky hodnotného návrhu připravována delší a složitější cestou – na návrh
novostavby byla vypsána veřejná architektonická soutěž. Vítězný návrh vzešel z dílny společnosti Pelčák a partner, s. r. o.
V současné době jsou před finálním předáním kompletní realizační a projektové dokumentace ze strany projekční kanceláře
a univerzita se zároveň připravuje na vyhlášení veřejné soutěže
na dodavatele stavby. Do konce roku 2019 vyroste v kampusu
další moderní i architektonicky hodnotná stavba.
V univerzitním městečku logicky vznikají také nové komunikace, chodníky, silnice a přechody, pásma zeleně a volnočasových
aktivit. V roce 2015 zde byla doplněna síť veřejného osvětlení,
instalován vnější informační i orientační systém a bankomat,
který slouží nejen studentům a zaměstnancům univerzity,
ale také široké veřejnosti. Dále byly otevřeny „50bar“, nová

menzovní výdejna jídla, instalovány stožáry na vlajky, založen
„hmyzník“… V neposlední řadě se v průčelí vstupu do kampusu
zabydlel mladý Purkyně.
VELKÉ STAVEBNÍ HŘIŠTĚ
I v následujících letech se ústecká veřejnost může těšit na další novinky. Kampus UJEP i nadále zůstává velkým stavebním
hřištěm, kde mimo jiného vyrostou edukační zóna pro výuku
ve venkovním prostředí či chill-out neboli relaxační zóny jako
místa odpočinku a přemýšlení, které budou vybaveny chytrými lavičkami s wifi signálem umožňujícím dobíjení mobilních
telefonů, tabletů a jiných elektronických zařízení. Plánovány
jsou sportovní a herní zóny sloužící k aktivnímu odpočinku.
Kromě workoutových ploch tu přibudou zábavní a společenská místa s venkovními šachy či Člověče, nezlob se. Kampus
bude nabízet letní promítání filmů, venkovní grilování i další
drobnosti, které ho učiní místem příjemným pro zábavu i odpočinek.
Všechny úpravy ploch jsou koncipovány s ohledem na současné urbanistické řešení kampusu a citlivě využívají stávajících terénních ploch, rovin i svahů. I v budoucnu budou preferovány návrhy vycházející z přírodních materiálů a rozvíjena
zeleň a dřeviny v kampusu.
„Univerzitní kampus vnímám jako součást města. Jsem rád, že
vyrůstá do podoby moderního, přívětivého i inspirujícího prostoru, který si naše město zaslouží. Proto jsem také otevřený všem
zajímavým návrhům na jeho další vylepšení,“ říká rektor, doc.
Martin Balej.
Mgr. Jana Šiková, tisková mluvčí UJEP
foto: archiv UJEP

POHLED do červené auly.

9

CESTOVNÍ RUCH

Veletržní smršť v Mnichově:
zabalit, vybalit, rozdat
UŽ PO CESTĚ DO BAVORSKÉHO MNICHOVA PŘEMÝŠLÍM NAD TÍM, JESTLI VEZEME VŠEHO DOSTATEK, A O CO BUDE
NA OBŘÍM VÝSTAVIŠTI NEJVĚTŠÍ ZÁJEM.

REKORDNÍ byl zájem návštěvníků o novinky v cestovním ruchu v Mnichově.

Z
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praxe odhadnu, že Němce spojuje turistická nátura, mají rádi cyklistiku, sem tam památky a umí ocenit, když je všechno „gut geplant“ a mohou si tak vše
„richtig genießen“. Na pětidenní veletrh cestovního ruchu
vyrážím s přesvědčením, že je mile překvapím unikátní nabídkou. Návštěvníky veletrhu jsem nakonec nepřekvapila
jen já, ale také oni mě!

Ústecko zná, jezdí sem pravidelně za rodinou či známými:
„mám tam bratrance“, „sestra se k Vám vdala“ nebo „byli
jsme tam jednou a od té doby tam jezdíme každý rok“. Paradoxně možná více příbuzenstva u nás mají lidé z Bavorska,
než ze sousedního Saska, říkala jsem si. Zásoby tiskovin rapidně ubývaly a davy ve veletržních halách utvářely vlnící
se shluky lidí.

JEZDÍME K VÁM KAŽDÝ ROK!

NÁVŠTĚVNICKÝ REKORD PŘEKONÁN

Město Ústí nad Labem se na konci letošního února v Mnichově prezentovalo společně s Ústeckým krajem v rámci
expozice České centrály cestovního ruchu. Na návštěvníky
svítil již z dálky světlý a vzdušný stánek se spoustou měst,
regionů a dalších subjektů. Tradičně jsme připravili na pult
soubor tištěných materiálů a reklamních drobností a vyčkávali na první návštěvníky. Jaký bude první dotaz? Vědí vůbec
o nás? Byli někdy u nás? Kdybych byla v Drážďanech, které
jsou pro Ústí opravdu dlouholetý „zásobník turistů“, ani neváhám a vykládám materiály na pult po kilech. V deset hodin
dopoledne se otevřely turnikety pro veřejnost a plán byl jasný: vybalovat, rozdávat, doporučovat. Pět dní dokola.
S pozdravem Grüß Gott! přicházeli ke stánku lidé se zájmem
a velmi konkrétními dotazy. Překvapivě vysoký podíl z nich

Každý, kdo pracuje v cestovním ruchu, musí vědět, že co region, to odlišný přístup. U států to platí dvojnásob. Když ty
shluky lidí kroužily mezi stánky, bylo vidět, že každý „prodává“ svůj unikát – někdo pláže, jiný hory, další lázně a jiný
třeba církevní památky. O to spokojenější jsem byla, když
vím, že v našem městě a kraji máme opravdu téměř vše. Ačkoli je pravda, že smysl veletrhů se v čase mění, původně
to byly neopakovatelné příležitosti pro zakoupení dovolené
s obrovskou slevou; k navázání kontaktů, které nebyly jinak
dohledatelné anebo pro okouknutí strategie „toho od vedle“.
Pak přišla éra, kdy byly nabídky na veletrzích relativně vyrovnané, lidé už věděli, že se ke slevám a referencím dostanou i jinak. I aktuální otázka teroristických hrozeb vnesla do
veletrhů svou stopu, konkrétně v Mnichově sami návštěvníci

CESTOVNÍ RUCH
potvrdili, že ve společnosti dlouho panovaly obavy z účasti
na takovýchto masových akcích. Chuť cestovat a poznávat
nová místa ale převážila a letošní ročník tak přinesl nový
rekord v návštěvnosti tohoto veletrhu: během pěti dní navštívilo veletržní haly více než 135 tisíc lidí. V přepočtu tedy
za jeden den v Mnichově přišlo stejně lidí, jako za třídenní
veletrh v Drážďanech.
PREZENTACE Ústí nad Labem
na veletrhu v Drážďanech.

Veletrh Die Reise und Freizeitmesse,
21. – 26. února 2017, Mnichov
Veletrh navštívilo rekordních 135 000 návštěvníků, prezentovalo se více jak 1 300 vystavovatelů z 65 zemí světa. Co se severu Čech týče, největší zájem byl o turistické
mapy, cyklotrasy podél Labe i v Krušných horách, tipy na
výlety v přírodě a po hradech a zámcích.

Veletrh Vakantiebeurs,
10. – 15. ledna 2017, Utrecht
Veletrh navštívilo 108 779 návštěvníků, prezentovalo se
1 080 vystavovatelů (z toho 358 z Evropy). Město Ústí
nad Labem se představilo v rámci expozice CzechTourismu. Návštěvníci se zajímali o cykloprůvodce Labskou
stezkou, o ubytování podél Labské stezky (zejména
o kempy), o Zoo Ústí nad Labem, o Tiské stěny a NP České
Švýcarsko.

Poslední den veletrhu zavíráme prázdný pult a vracíme se
všichni na oddělení cestovního ruchu, kde si probereme dojmy a tipy na to, jak by to šlo zase jinak a lépe. Říkám si,
že veletrhy k cestovnímu ruchu patří asi tak, jako k pekaři
pekařství. Když jdete kolem vonícího pekařství, kde na Vás
kouká čerstvý bochník zpod skla s lákavou cedulkou, prodá
se zkrátka snáz.
RNDr. Eva Berrová,
oddělení cestovního ruchu Magistrátu Ústí nad Labem
foto: oddělení cestovního ruchu

Veletrh Reisemesse,
27. – 29. ledna 2017, Drážďany
Veletrh, na němž se představilo na 400 vystavovatelů,
navštívilo 30 000 lidí. Město Ústí nad Labem se prezentovalo v rámci expozice Ústeckého kraje „Brána do Čech“.
Největší zájem byl o tipy na pěší výlety, o cyklostezky,
o hrad Střekov, o lanovku a areál výletního zámečku Větruše, o ústeckou Zoo, vodopády, vyhlídková místa, lodní
dopravu a také o informaci, zda je potřeba mít dálniční
známku při přejezdu z Drážďan do Ústí.

Zahájení turistické sezóny 2017 v Ústí nad Labem
OSMÝ ROČNÍK AKCE „ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY V ÚSTÍ NAD LABEM“ ODSTARTOVAL V SOBOTU 25. BŘEZNA
A POTRVÁ DO 14. KVĚTNA.

Smyslem této akce je podpořit a propagovat město Ústí nad Labem a jeho
okolí jako turisticky zajímavou destinaci, která se může pochlubit jedinečnými přírodními podmínkami, velkým
počtem kulturně-historických památek
i řadou možností sportovního, kulturního a relaxačního vyžití.
PAMÁTKY I PROCHÁZKY
Letošního ročníku se opět účastní mnoho subjektů kulturních, sportovních či
historických. Patří mezi ně například
Hrad Střekov, Státní zámek Velké Březno, Zoologická zahrada, Muzeum města
Ústí nad Labem, Severočeská vědecká

knihovna, Soubor lidové architektury
Zubrnice a řada dalších.
Pro návštěvníky je až do poloviny května připraven zajímavý program, který je
obohacen o odborné historické a přírodovědné exkurze. Za všechny jmenujme přírodovědeckou procházku kolem
jezera Milada či komentované procházky městem s historikem Tomášem
Okurkou.
SOUTĚŽ NECHYBÍ!
Do slosování budou zařazeni účastníci, kteří do neděle 21. 5. 2017 předloží v Informačním středisku města Ústí
nad Labem (Mírové nám. 1/1, Palác

Zdar) platnou vstupenku nebo jiný doklad nejméně ze tří navštívených akcí
a čitelně vyplní slosovací formulář.
Slavnostní předání cen vítězům soutěže proběhne v pondělí 29. května v Informačním středisku města Ústí nad
Labem. Při této příležitosti budou oceněni pan Karel Punčochář za dlouholetou činnost pro rozvoj turistiky a pan
Miroslav Konopásek za dlouholetou
činnost pro rozvoj cykloturistiky.
Podrobný program „Zahájení turistické
sezóny v Ústí nad Labem“ je k dispozici
na www.bit.ly/turisticka-sezona-2017.
text a foto: oddělení cestovního ruchu
Magistrátu Ústí nad Labem
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Prvomájový výstup na Kozí vrch
letos už po sedmdesáté
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ LOKO ÚSTÍ NAD LABEM VT ZVE VŠECHNY PŘÍZNIVCE ZDRAVÉHO POHYBU NA PRVOMÁJOVÝ
VÝSTUP NA KOZÍ VRCH.
turistickou značku, která vás dovede přes Mašovice na louku
pod Kozím vrchem (5 km). Případně se lze vydat z Neštěmic
po zelené značce přes Ryjice, hrad Blansko, Mírkov a Mašovice
(10 km). Další variantou je cesta vlakem do Neštědic, odkud je
to též po zelené značce do sedla pod Kozím vrchem 2 km.
Zdatnější turisté mohou jít s průvodcem Klubu českých turistů. Sraz je v 8.15 hodin v Doběticích na konečné zastávce MHD
u domova seniorů. Půjde se po trase Dobětice – Žežice – Ryjice
– hrad Blansko – Mírkov – Mašovice – louka pod Kozím vrchem,
což je i s výstupem na vrchol Kozího vrchu 15 km.
NA MONT KOZE po výšlapu chutná.
Na louce pod Kozím vrchem bude připraven pestrý program.
Každý účastník obdrží mimořádně vydanou absolventskou vizitku, k dispozici bude ohniště, možnost zakoupit si občerstveedná se pravděpodobně o nejstarší turistickou akci v Ústecní, k poslechu zahraje hudební skupina a na děti budou čekat
kém kraji. První výstup na Kozí vrch, který je známý i pod
zábavné hry a oblíbené Sváťovo dividlo. Výstup účastníků na
jménem Mont Koza, podnikli turisté už v roce 1948.
vrchol Kozího vrchu je individuální.
Na Kozí vrch bude možné se dostat po libovolně zvolené trase. Například z Neštěmic-Skalky po silnici na Mírkov, asi 500
text a foto: Karel Punčochář
metrů před Mírkovem se odbočí ze silnice vpravo na zelenou

J

Ústecký schod

BĚH DO SCHODŮ A JÍZDA NA KOLE DO VRCHU SE USKUTEČNÍ
V NEDĚLI 14. KVĚTNA V PRUDCE STOUPAJÍCÍ ULICI NA SCHODECH.

Prezentace cyklistů je u Národního domu od 8 hodin, prezentace běžců od 9 hodin. Vedle běhu na klasické trati
100 + 1 schod se startem u Národního domu a s cílem
u vchodu do Českého rozhlasu Sever bude připravena trať
pro děti (běh do 30 schodů) a jízda na kole (s cílem na křižovatce s ulicí Elišky Krásnohorské).
Zpestřením bude oblíbený běh se psem. Účastníci, kteří
psa nevlastní, si ho mohou půjčit z ústeckého útulku pro
opuštěná zvířata.
Obnovený závod Ústecký schod organizovaný městským
obvodem Ústí nad Labem – město se letos uskuteční již
potřetí. Přijďte si prověřit svoji fyzickou kondici a dobře
se pobavit. Každý účastník Ústeckého schodu 2017 obdrží
pamětní list, vítězové diplomy s medailemi.
Aktuální informace sledujte na www.usteckyschod.cz.
text a foto: Karel Punčochář,
zastupitel MO Ústí nad Labem – město, PRO!Ústí

ORIGINÁLNÍ závod se těší stále větší přízni.

Zdravé město Ústí nad labem zve:
• V pondělí 10. dubna 2017 proběhnou ve spolupráci se Zdravotním ústavem DNY ZDRAVÍ.
• Na čtvrtek 20. dubna 2017 je ve spolupráci s Domem dětí a mládeže v rámci kampaně „Ukliďme svět – Ukliďme Česko“ naplánován úklid.
• V květnu se Ústí nad Labem zapojí do dalšího ročníku celorepublikové soutěže DO PRÁCE NA KOLE. Účastníci se mohou hlásit
do 30. dubna 2017.
• V neděli 14. května 2017 bude v cyklokempu Loděnice zahájena CYKLOSEZÓNA, chybět nebude doprovodný program.
• Ve středu 31. května 2017 odstartuje na Mírovém náměstí charitativní cyklotour v rámci projektu NA KOLE DĚTEM.
• PARKY V POHYBU – přijďte si s námi zacvičit do Městských sadů a Centrálního parku na Severní Terase.
Aktuální informace naleznete na www.usti-nad-labem.cz a https://www.facebook.com/magistratusti.
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Národní dům žije víc,
než se komu může zdát

ŽE SE V ÚSTÍ NIC NEDĚJE? ŽE ÚSTÍ NIC NENABÍZÍ? ŽE JE ÚSTÍ MRTVÉ? NÁRODNÍ DŮM POŘÁDÁ SKVĚLÉ KONCERTY,
TO NENÍ NIC NOVÉHO.

T

entokrát si ovšem vezměte pořádně tlustou tužku
a začněte si kroužkovat v kalendáři, bude to stát za
to. Označte si těchto následujících pět dat – pět perel
měsíce května. Tuto informaci přinášíme s měsíčním předstihem, abychom Vám poskytli dost času se na tuto porci
připravit a vyblokovat si následující data. Takže Ústí, květen
patří těmto dnům:
1. 5. 2017 – PONDĚLÍ, 20 HODIN, NÁRODNÍ DŮM
KATIE BRADLEY (UK)

a minimalismu, a stylové hranice volně překračují. Do Prahy
pak kapela přijíždí představit nové album Vertigo.
15. 5. 2017 – PONDĚLÍ, 20 HODIN, NÁRODNÍ DŮM
COTTON WING

Kentská bluesová písničkářka a hráčka na harmoniku natočila v roce 2012 bluesový hit „I Hear the River“, který byl téhož
roku nominován za nejlepší původní píseň v britských Blues
Awards.
2.5. 2017 – ÚTERÝ, 20 HODIN, NÁRODNÍ DŮM
VLADIMÍR MIŠÍK (CZ) – 70 LET

Klasické a excelentní rhythm & blues obohacené mixem
rocku, funky a gospelu. Výhodou skupiny jsou vlastní skladby se soulovým přesahem, s poselstvím zemitosti, ryzí
opravdovosti a dobré a vkusné zábavy. Soubor Cotton Wing
získal mnohá polská bluesová ocenění a hrává často dlouhá
a úspěšná turné v německy mluvících zemích.
23. 5. 2017 – ÚTERÝ, 20 HODIN, NÁRODNÍ DŮM
THE STEEPWATER BAND (USA)

Legenda legend – hudebník, zpěvák, kytarista, skladatel, zakládající člen skupin The Matadors, Blue Effect, též zakladatel rockové skupiny Etc… oslavil v letošním roce (8. března)
svoje 70 narozeniny.
12. 5. 2017 – PÁTEK, 20 HODIN, NÁRODNÍ DŮM
THE NECKS (AUS)
Australská kultovní kapela, která natočila sedmnáct alb a má
pověst té nejlepší ze stylově nezařaditelných kapel. Vytváří
jemně strukturované zvukové plochy, které čerpají z jazzu

Americká rocková skupina, která vznikla v Chicagu v roce
1998. V roce 2000 se poprvé objevila na Chicago Blues Festivalu. O rok později vydala své první studiové album „Brother Snakee“. V současné době vyšlo několik publikací audio
a video, což podporuje šesté studiové album, „Shake Your
Faith“. Jejich hudba byla použita v mnoha televizních pořadech a filmech. Absolvovali koncerty po celých Spojených
státech a Evropě, společně mimo jiné s Lynyrd Skynyrd.
Tomáš Tajchner, MBA, TOP 09
foto: archiv
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Boj s větrnými mlýny…
…ČASTO PŘIPOMÍNÁ PRÁCE S BEZDOMOVCI. LIDÉ BEZ DOMOVA, ŽIJÍCÍ SVŮJ KAŽDODENNÍ ŽIVOT NA ULICI,
VE VĚTŠINĚ PŘÍPADŮ JAKOUKOLI POMOC ODMÍTAJÍ.
níků, sociálních pracovníků a charitativních organizací využije.
Čím déle lidé na ulici žijí, tím je menší pravděpodobnost, že se
někdy navrátí do normálního života. Většina z nich je závislá
na alkoholu nebo drogách a i v případě, že využijí nabídnutou
pomoc „střechy nad hlavou“, po krátké době se na ulici opět
ocitnou, protože nejsou schopni dodržovat jakákoli pravidla
a řád.
OPAKOVANÁ POMOC

NA OBCHŮZCE míst, kde se
vyskytují lidé bez domova.

S

ociální pracovnice našeho obvodního úřadu Severní Terasa neustále monitorují místa jejich výskytu a dochází
pravidelně, v doprovodu městských strážníků, na jejich
kontroly. Při nich se snaží lidem v nouzi poskytnout nejen poradenství, jak se z tíživé situace dostat, ale také pomoc při vyřizování záležitostí s úřady a pomoc hmotnou, kdy je každému
z nich nabídnuta možnost přijít kdykoli na náš úřad a vyzvednout si potřebné oblečení.
MALÁ ODEZVA

Tito lidé téměř ve všech případech o jakoukoli pomoc nestojí.
Přestože se nacházejí v sociální izolaci a trpí psychickým i fyzickým strádáním, pouhých 5 % z nich pomoc městských stráž-

V současné době v našem obvodě pravidelně monitorujeme
třináct míst, kde se bezdomovci zdržují. Za posledního půl
roku vyjížděli jen městští strážnici na Severní Terase ke 45 nahlášeným případům, kdy bezdomovci neoprávněně pobývali
na veřejných místech a svým chováním obtěžovali okolí. Šlo
převážně o Masarykovu nemocnici, obytné domy, Centrální
park nebo nákupní centra. Scénář je pak téměř vždy totožný.
Strážníci vykážou tyto lidi, poučí je o jejich protiprávním jednání a přimějí je k uklizení nepořádku, který kolem sebe vytvořili. Pokud se bezdomovci zdržují ve veřejném prostoru volně
přístupném všem a nekonají nic protiprávního, je obtížné jim
zabránit v tom, aby se na taková místa znovu nevrátili. Jestliže
jsou kolemjdoucí občané svědky pohoršujícího chování bezdomovců na veřejnosti, měli by informovat Městskou policii nebo
obvodní úřad.
Práce s bezdomovci je nekonečná a náročná a přesto, že se zdá
často bezvýsledná, občas se podaří někoho z nich přivést zpět
do normálního života a vyzdvihnout ho z pomyslného dna.
A to je jedním z cílů práce našich sociálních pracovnic.
text a foto: Pavla Kopáčová

O veřejné službě
NEJEN MĚSTSKÝ OBVOD SEVERNÍ TERASA, ALE I OSTATNÍ OBVODY BUDOU S ÚŘADEM PRÁCE V ÚSTÍ NAD LABEM
SPOLUPRACOVAT PŘI ZAJIŠTĚNÍ VEŘEJNÉ SLUŽBY.
Od 1. 2. 2017 došlo ke změnám zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, a s tím přichází možnost vykonávat tzv.
veřejnou službu. Cílem je zohlednit u dlouhodobě nezaměstnaných snahu o zvýšení příjmu vlastní prací, což může mít následně vliv na vyšší stanovení částky na živobytí a výši opakovaných
dávek. Nezaměstnaní, kteří se rozhodnou vykonávat veřejnou
službu, budou zaměstnanci Úřadu práce. Hlavním principem je
dobrovolnost vykonávání veřejně prospěšné práce (20 hodin za
měsíc) s vlastní motivací na vyšší příjem.
ČTYŘICET UCHAZEČŮ NA SEVERNÍ TERASE
Obce, samosprávy, školská zařízení, neziskové a další organizace ve veřejném zájmu mohou organizovat veřejnou službu.
Například Úřad MO Severní Terasa plánuje organizovat čtyřicet
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uchazečů o veřejnou službu. Náplní práce veřejné služby bude
např. udržování čistoty ulic, veřejných prostranství, veřejné zeleně, pomocné práce aj. Alespoň částečně zpočátku nahradí
tříměsíční výpadek veřejně prospěšných pracovníků, s kterým
se momentálně potýkáme. Později je doplní v jejich činnosti.
Potkávat je budete v červených vestách.
V neziskových organizacích, státní správě a dalších zařízeních
může veřejná služba vykonávat i další práce – pomocné práce
administrativního charakteru, pomocné práce při zajištění zdravotní péče nebo sociální péče, udržovat veřejný pořádek apod.
Veřejná služba je novým projektem Úřadu práce, čas ukáže, zda
se osvědčí a bude pokračovat či se jinak rozvíjet, nebo zanikne.
Mgr. Renata Zrníková,
starostka MO Ústí nad Labem – Severní Terasa, Vaše Ústí

NÁVŠTĚVA NA SEVERNÍ TERASE

Náš tradiční ples
BÁJEČNÁ atmosféra vládla
na tradičním plese seniorů.

BLAHOPŘÁNÍ manželům Marii a Vilémovi
Neubauerovým k diamantové svatbě.

Diamantová svatba
Psal se rok 1956, když se mladý voják z Plzně, sloužící základní vojenskou službu na Skřivánku, potkal na „čaji“
v centru Ústí s mladičkou Marií, která se krátce před tím přistěhovala se svojí maminkou ze Slovenska. Tehdy přeskočila
pověstná jiskra a zrodila se láska na celý život. Láska, která
trvá již obdivuhodných šedesát let. Letos oslavili manželé
Marie a Vilém Neubauerovi ze Severní Terasy diamantovou
svatbu. O tom, že uměli svůj život naplnit, svědčí i fakt, že
společně vychovali tři děti a v současnosti se těší ze šesti
vnoučat a deseti pravnoučat. Po celý svůj život jsou svým
blízkým pevnou oporou, zahrnují je láskou a péčí a předávají
jim bohaté životní zkušenosti. Připojujeme se ke gratulantům a děkujeme Vám, že jste i nám příkladem a důkazem, že
při oboustranné snaze, toleranci a dobré vůli lze všechny životní nesnáze a překážky překonat a udržet fungující a spokojené manželství. Přejeme hodně zdraví do dalších let.

Ten letošní byl již šestnáctý. Pro všechny zúčastněné byl připraven bohatý kulturní program, tombola, živá hudba i dobré
občerstvení. O kulturní vystoupení se postarali žáci ze ZŠ Mírová. Dívky nám nejen krásně zazpívaly, ale předvedly i břišní
tanec. Poté se tančilo, zpívalo a mnoho účastníků plesu vyhrálo krásné dary v tombole. Milou návštěvou byla starostka
Severní Terasy Mgr. Renata Zrníková, která pro naše seniory
přinesla velice dobré slané i sladké pohoštění spolu s darem
do tomboly. Na našem šestnáctém plese vládla milá atmosféra, kterou jsme si všichni moc užili.
text a foto: Bc. Michaela Vlček Rybanská,
Domov pro seniory Orlická, p. o.

text a foto: Mgr. Renata Zrníková,
starostka MO Severní Terasa, Vaše Ústí

Pozvánka

KULTURNĚ SPOLEČENSKÉ AKCE MO ÚL – SEVERNÍ TERASA 2017
30. dubna:
17. května:
1.–4. června:
17. června:
5. srpna:
2. září:
28. září:
14. října:
29. října:
1. prosince:
12. prosince:

Pálení čarodějnic
Děti baví děti (akce MŠ)
Porta 2017 (spolupořadatelství)
Rainbow Run
Letní party s obří klouzačkou a laser show u Laguny
Den Severní Terasy s módní přehlídkou
Den pro rodinu
Drakiáda
Halloween v parku
Rozsvícení vánočního stromu
Vánoční ladění MŠ

Návštěvníci se mohou těšit na tradiční i novou zábavu. V letošním roce snižujeme počet ohňostrojů na polovinu, diváci je budou
mít možnost vidět na zahajovací akci Pálení čarodějnic, kdy se zároveň spustí vodní prvky, dále na Dni Severní Terasy a u příležitosti
Rozsvícení vánočního stromu. Samozřejmě i v letošním roce se v Centrálním parku na Severní Terase budou konat také akce dalších
pořadatelů, jako např. závody kočárků, koloběžek a mnohé další.
Aktuální informace sledujte na www.severni-terasa.cz a www.facebook.com/severniterasa

Pavla Kopáčová
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Pro trénink dalších dětí
chybějí hrací plochy
FOTBALOVÝ KLUB ZADAL STUDII JEDNODUCHÉHO SPORTOVIŠTĚ. NOVÝ SPORTOVNÍ AREÁL BY
MĚL VYRŮST VE VŠEBOŘICÍCH.

F

otbalová asociace České republiky má zájem na rozšíření především dětské a mládežnické
základny a proto finančně podporuje
pravidelné soutěže a také fotbalové
akademie, sportovní centra a střediska mladých.
LÍHEŇ PRO PRVNÍ TÝM
Podpora je směřována do těch klubů,
které jsou schopné vytvořit optimální podmínky – především personální
(trenéři, funkcionáři) a materiální.
Aby FK Ústí nad Labem mohl dále rozšířit počet trénujících žáků, potřebuje další hrací plochy. Už dnes v Armě
trénuje přes pět stovek dětí, dorostenci a nově i ženy. Od příští sezony
se uvažuje o vzniku „B“ týmu, který
by byl líhní pro první tým. Na hlav-
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ním stadiónu se dá trénovat omezeně
(šetří se tráva), zbývá „umělka“ a dvě
hrací plochy na Klíši. Klub proto hledá rozumné východisko a zadal studii
nenáročného jednoduchého sportoviště, které by ústeckému fotbalu pomohlo asi nejvíce. Studie byla financována z příspěvků rodičů sportovců
a z vlastních zdrojů.
ZASTUPITELÉ, POMŮŽEME?
Pokud se podaří získat všechna povolení, bylo by do dvou let hotovo.
V první etapě může vyrůst pět travnatých hřišť a zázemí (šatny, klubovna,
sklad), k tomu i parkoviště. V další
etapě by se mohlo pokračovat stavbou
hřiště na americký fotbal, baseballového hřiště, kurtů na volejbal a tenis.
Na hřištích by se našel i prostor pro

„hobby fotbal“. Je však potřeba urychleně vyřešit umístění tohoto sportovního areálu. Fotbalisté by ho chtěli
vybudovat ve Všebořicích – v místech,
kde začíná oblast po bývalém povrchovém dole Gustav. A začít by potřebovali co nejdříve, dokud je Fotbalová
asociace České republiky na dotace
štědrá. Bude potřeba, aby s povolovacím procesem pomohl magistrát
a možná i zastupitelstvo.
Bylo by opravdu úžasné, kdyby se
v Ústí nad Labem podařilo vybudovat
toto nenáročné, ale velice potřebné sportoviště, na české poměry mimořádně rychle, tedy do konce roku
2018.
PaedDr. Petr Brázda,
zastupitel Ústí nad Labem za KSČM
foto: FK Ústí nad Labem
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Historie a současnost fotbalu na Ústecku

• Fotbal má v našem městě dlouhou tradici. Velmi brzy
po roce 1945 vznikla celá řada klubů, prakticky v každé
čtvrti byl nejméně jeden. Bohužel mnohé kluby zanikly,
namátkou Předlice, Kudla v Krásném Březně, Severotuk
na Střekově, Božtěšice, Rudá hvězda, Chemička, Baník
Všebořice. Zánik byl zákonitý – ekonomika, odliv dobrovolných funkcionářů a kvalifikovaných trenérů a k tomu
další, v našem městě specifické faktory.
• Bohužel se zánikem tradičních klubů zanikla i hřiště.
Chybou je i fakt, že se nepodařilo dokončit tzv. vyšší ob-

čanskou vybavenost nových sídlišť. A tak stadión i hala
Rondo a plavecký bazén pro Severní Terasu zůstaly jen
na papíře. Stejný osud potkal i Krásné Březno.
• Největším klubem je FK Ústí nad Labem, známá Arma.
Velkým klubem je Český Lev Neštěmice, dobře si vedou
v Brné, Vaňově. Fotbal žije ve Svádově, Pod hradem, v Sebuzíně, Skoroticích, Hostovicích, Mojžíři.
• S výchovou ústeckých kluků pomáhají v Chuderově nebo
Chabařovicích. Už se nehraje na škváře, základním standardem je kvalitní tráva nebo hřiště s umělým povrchem.

Ústecká stopa na
evropském šampionátu

ÚSTEČANÉ David Drábek, Martin Drábek
a Petr Podrábský na ME juniorů a kadetů.

Na ME v kategorie dorostu, juniorů
a U21 byli nominováni i zástupci
ústeckého klubu Shotokan Rajchert
SPORT UNION. Mezi šestadvaceti
členy české reprezentace soutěžili

v kategorii kadetů a juniorů v disciplíně kumite.
Nejvýraznějšího úspěchu dosáhl dorostenec Petr Podrábský v kumite
do 57 kg, když v prvním kole porazil

Quentina Dartoise (Francie) na praporky 3:2, ve druhém kole Krzysztofa Szewczyka (Polsko) 8:0. Ve třetím
kole však podlehl jedním bodem
pozdějšímu mistru Evropy Artemovi
Seredovi (Ukrajina) 0:1.
Dorostenec Martin Drábek v prvním
kole stanul proti vysokému Makedonci, na kterého sotva dosáhl. Přesto jej atakoval, ale Makedonec ho
v poslední sekundě zápasu zasáhl
spornou technikou na hlavu, což ovšem rozhodčím stačilo pro ukončení
zápasu.
Na tento turnaj přijela řada států
s novou generací závodníků ve skvělé formě. Vedle zemí jako Kosovo,
Gruzie, Makedonie výrazně uspěly
i další státy, které konkurovaly tradičním Španělům, Italům, Francouzům nebo Turkům. Bylo to velké mistrovství mladých závodníků.
text a foto: Josef Rajchert
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Jak dosáhnout většího
propojení s přírodou,
jak získat více jejích ochránců
PAŘÍŽ HOSTILA KONFERENCI PRACOVNÍKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Z EVROPSKÝCH ZOOLOGICKÝCH ZAHRAD, AKVÁRIÍ,
OCEANÁRIÍ, SAFARI A DALŠÍCH INSTITUCÍ.
mě přednášek jsme se jedno odpoledne
v menších skupinách zúčastnili diskuzního workshopu. Mě zaujala problematika „Využití veřejné pitvy zvířat ke
vzdělávacím účelům“ a musím říci, že
to bylo velice zajímavé, i když se většina účastníků shodla, že veřejnost (asi
jen s výjimkou Dánska) ještě není na
takový způsob připravena.
Prezentovala se v Paříži i ústecká
Zoo?
Ano, s bývalým ředitelem Ing. Moudrým jsme se domluvili na prezentaci
prostřednictvím posteru, tedy jakéhosi
velkého plakátu formátu A1. Nosným
tématem byla ochrana přírody na lokální úrovni, ale věnovaná historickým
souvislostem, které jsou v naší zoo unikátní. Pan Heinrich Lumpe, nadšený

POSTER ústecké Zoo na konferenci
v Paříži přibližuje Ing. Věra Vrabcová.

R

ozhovor s Ing. Věrou Vrabcovou, vedoucí útvaru kontaktu
s veřejností, která na konferenci zastupovala Zoo Ústí nad Labem.
Kolik účastníků z kolika zemí se na
této konferenci sešlo, byla jste z České republiky jediná?
Kdepak, zastoupena byla také Zoo Jihlava, Zoo Hluboká nad Vltavou, Zoo
Liberec a Zoo Brno, ze slovenských kolegů Zoo Košice. Celkem se konference
účastnilo 157 účastníků z 35 zemí. Nejpočetněji byla zastoupena pořádající
Francie, kde je okolo stovky menších
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či větších zoologických zahrad, ať již
státních nebo privátních.
Jaké bylo téma konference?
Mottem byla otázka, jak lze návštěvníky zoologických zahrad podnítit
k zapojení do ochranářských aktivit
a jakými rozmanitými prostředky lze
dosáhnout většího propojení s přírodou. Dopolední a odpolední přednášky
byly věnovány například umění zajímavých prezentací příběhů v ochraně
druhů, možnostem využití nových
technologií, vzdělávacím programům
ochrany přírody, poutavé prezentaci
zvířat, užšímu zapojení veřejnosti. Kro-

SEZNAMTE SE – to je vzácný
klokan Goodfellowův.

9

,21Ĭ

9

,21Ĭ

Poslání Evropské asociace
zoologických zahrad
a akvárií (EAZA)

KAPUSTŇÁK k vám připlouvá...

• Ústecká zoologická zahrada je členem Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA) již řadu let.
• Členství v této prestižní organizaci znamená dodržování etického kodexu pro chov zvířat, spolupráci při
záchovných programech, možnost bezúplatné výměny
jedinců oběma směry, tedy doplňování chovných skupin či párů nebo poskytování odchovaných mláďat.

amatérský ornitolog, založil v roce 1908 první ptačí rezervaci
ve střední Evropě, ze které postupně vznikla dnešní zoo. Byl
to zároveň člověk velice osvícený a dbal mimo jiné i na vzdělávání veřejnosti, zejména školní mládeže. Vydával různé letáčky upozorňující na užitečnost zpěvného ptactva, při prohlídkách podával informace o zde žijících druzích apod. Naše
zoo se stále k jeho odkazu hlásí, již v roce 2008 při oslavách
100 let od založení Lumpeparku jsme připravili řadu aktivit,
ve kterých pokračujeme i nadále.
Byli jste se podívat i v pořádající zoologické zahradě?
Naštěstí jsme se i přes nabitý program stihli podívat do
obou pařížských zoo. Parc Zoologique de Paris je zcela rekonstruovaná zoo, která byla v období 2008–2014 šest let
zavřená právě kvůli přestavbě, a výsledek stojí za to. Otevřené expozice, prosklené průhledy, přírodní výběhy, vyba-

• EAZA pořádá vždy na podzim výroční zasedání, kterého se účastní ředitelé zoo a většinou i zástupci zoologického oddělení, neboť je to příležitost k osobnímu
kontaktu a dohodám o přesunech zvířat. Kromě toho
se v průběhu roku pořádají různé semináře, komise,
konference, které slouží k výměně zkušeností a získávání nových informací – jako například březnová
konference EZE (European Zoo Educators) v Paříži.
vení odpovídá potřebám zvířat, a k tomu řada druhů, které
nejsou vůbec obvyklé, např. kapustňáci či chápani vlnatí…
Podobné to bylo i v druhé zoo, nejstarší ve Francii a druhé
nejstarší veřejné zoo na světě, v Ménagerie du Jardin des
Plantes. Sice zde byly vidět staré prvky, takže na nás trochu
dýchla nostalgie, ale přírodní vybavení expozic vyhovující zvířatům, čisto a uklizeno, a opět celá řada zajímavých
a vzácných druhů.


jis, foto Ing. Věra Vrabcová
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Tento mezinárodní projekt je zaměřený na
nalezení nového modelu péče o kulturní
dědictví. Smyslem je navázání spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem,
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V případě Ústí nad Labem se soustředí
na specifickou oblast Předlic. Jako pilotní projekt bylo navrženo Muzeum (stálá
expozice) Jaroslava Foglara v prostorách
ZŠ Předlice.
připravila Ing. Tereza Lakyová,
Odbor strategického rozvoje
Magistrátu Ústí nad Labem
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Střelci přivezli šest medailí

TUZEMSKÝ ŠAMPIONÁT VE VZDUCHOVÝCH ZBRANÍCH HOSTILA LETOS V BŘEZNU PLZEŇ.

Bronz ze soutěže družstev si odnesla Adéla Bláhová ze SSK
Ústí nad Labem (společně s Karlem Šubrtem a Daliborem
Krejčím ze SSK Louny město).
Bronzová medaile ze soutěže družstev v kategorii starších
dorostenek patří Báře Chovancové ze SSK Ústí nad Labem.
A bronzovým se stalo i družstvo mužů, které nastoupilo ve
složení Jiří Boháček ze SSK Boletice n/L, Jan Polách ze SSK
Louny město a Tomáš Bláha ze SSK Ústí nad Labem.
Bylo to opravdu nádherné zakončení sezóny.
text a foto: Tomáš Bláha
MISTRYNÍ republiky se v Plzni stala Adéla Bláhová.

N

áš klub SSK Ústí nad Labem opět získal ve vzduchových zbraních titul mistra České republiky, a to zásluhou střelkyně Adély Bláhové, která se na šampionátu
mohla pochlubit nástřelem 360 bodů a šesti centrovými desítkami (naposledy jsme získali titul mistra ČR v roce 1997!).
Nelze ale opomenout ani další střelce, díky kterým náš klub
získal na letošním MČR celkem šest medailí. Bára Chovancová vybojovala nádherné třetí místo nástřelem 358 bodů.
Eliška Dobnerová získala stříbro v družstvech (společně
s Michaelou Vavrouškovou ze SSK Louny město a Pavlem Nachtigalem ze SSK Unitop Louny).

STUPNĚ VÍTĚZŮ obsadily Ústečanky
A. Bláhová, E. Dobnerová, B. Chovancová.

Mínění zastupitele
Člověk by si myslel, že když je zastupitelstvo nejvyšším orgánem města, bude se často scházet, povede zásadní politické diskuse o směřování města
a bude se zajímat o názory občanů. Jenže v Ústí chyba lávky!
Líní či bezradní politici často udělají jen to, co musejí – a obvykle musejí jen to, co vyžaduje zákon anebo dotěrní voliči. A tak se kromě přihrávek
kamarádům často dělá jen zákonné minimum, občané se zahánějí do rezignace a jejich požadavky se atomizují (primátorce si můžete osamoceně
postěžovat, když má den otevřených dveří, ale při veřejných slyšeních nejsou kritické názory vítány!).
Zákon o obcích říká, že zasedání zastupitelstva se musí konat nejméně každé tři měsíce. V naprosté většině měst a obcí se ale pochopitelně zasedá
častěji. Ve většině statutárních a větších měst se zastupitelstva scházejí každý měsíc. Zní to celkem logicky, vzhledem k množství témat a problémů,
které každé větší město musí a má řešit.
V prosinci proto PRO!Ústí předložilo návrh, aby zastupitelstvo města v roce 2017 zasedalo pravidelně každý měsíc, vždy druhou středu v měsíci
s pevně daným začátkem ve 14 hodin a pevně zařazeným bodem „Diskuze občanů města Ústí na Labem“ v 16 hodin. Vzorem byl obdobně fungující
systém v Hradci Králové a jiných statutárních městech. Náš návrh bohužel většina zastupitelů bez diskuze smetla ze stolu.
Napjatě jsme proto očekávali, jak termíny pro zasedání zastupitelů určí primátorka Věra Nechybová a její rada města. A výsledek nás rozladil. Vedení
města na rok 2017 naplánovalo, vyjma krátkého zasedání začátkem ledna (které se věnovalo pouze financování profesionálního sportu), pouhopouhé
čtyři termíny. Zastupitelé se tak znovu sejdou až začátkem dubna. Jsme tak zcela na hraně dané zákonem, což v žádném srovnatelném městě ani ve
většině menších měst nemá obdoby. V Ústí nad Labem už je to bohužel smutnou tradicí.
O důvodech můžeme jen spekulovat. Většina zastupitelů v čele s primátorkou asi nemá zájem častěji pro město pracovat, za což mimochodem dostává každý zastupitel pravidelnou měsíční odměnu, kterou jsme si pro letošek hned v lednu schválili. Anebo je důvod ještě horší a primátorka a její
náměstci nemají zájem se zastupiteli diskutovat, nechtějí s nimi řešit zásadní problémy města, odmítají vysvětlovat svá rozhodnutí a vyslechnout si
názory opozice.
Ještě závažnější je fakt, že jsou z diskuse zároveň vyřazeni občané města. Zasedání zastupitelstva je rovněž veřejným fórem, kde má mít možnost vystoupit každý občan města se svým problémem či připomínkou. Právě proto jsme navrhovali pravidelný měsíční interval, posunutí začátku jednání na
odpolední hodinu a pravidelné zařazení bodu pro diskuzi občanů, což by umožnovalo pohodlnou a jednoduše srozumitelnou účast široké veřejnosti.
Vedení města naopak očividně účast občanů na zasedání zastupitelstva nezajímá, či dokonce obtěžuje. Svědčí o tom začátky jednání v dopoledních
hodinách a kvůli množství témat, která se během dlouhých prodlev mezi zasedáními nakupí, také odsouvání diskuze občanů až na pozdní večerní,
či dokonce noční hodiny. Na to má čas a výdrž málokdo. Vrcholem arogance vůči opozici a občanům bylo odmítnutí zařadit diskusní bod „Různé“ na
posledním zastupitelstvu. Nebylo tak už vůbec možné vznést vlastní připomínky a podněty. Takový přístup ochromuje základní demokratické principy.
Primátorka a její vedení města, opřeni o hlasy komunistů, jako by vycházeli z leninského názoru, že zastupitelstvo je „pustá žvanírna“ a že za mocenské
páky je lepší tahat v ústraní, za zdmi primátorského křídla magistrátu. Nám takový přístup vadí.


za zastupitelský klub PRO! Ústí Ing. arch. Jan Hrouda
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Prvňáčkem na zkoušku

BUDOUCÍM PRVŇÁČKŮM se v ZŠ SNP líbilo.

Není lehké si představit, jaké to je být
žáčkem první třídy. To si asi myslí řada
dětí z mateřských školek, a proto naše
KRÁLÍČKA v přírodovědném
kroužku si chtěl pohladit každý.

škola, ZŠ a MŠ SNP 6, chce dětem z mateřinek ukázat, že se není čeho ve velké
škole obávat. Během ukázkových dnů
navštívilo celkem šest mateřských škol
s předškolními dětmi výuku v prvních
třídách naší základní školy. Děti si prohlédly třídy, vyzkoušely si s prvňáčky
plnit úkoly z matematiky i českého jazyka, zapojily se do her a soutěží na interaktivní tabuli. Šlo jim to opravdu dobře
a po chvíli zmizely obavy z nového
prostředí. Po výuce jsme dětem ukázali
družinu a přírodovědný kroužek s živými zvířátky. Sněhobílé králíčky si chtěl
pohladit úplně každý! Na závěr děti obdržely malý dárek a diplom.

Teď už se vstupu do školy nikdo bát nebude. Těšíme se na všechny své budoucí
žáčky 11. dubna u zápisu!
text a foto: Mgr. Lenka Kůtková,
zástupkyně ředitelky ZŠ a MŠ SNP

Církvická kulturní
společnost
vás srdečně zve

Pohádka o malých hrnčířích
a keramické peci
MALÍ hrnčíři při práci.

Jak to začalo? Jedna podnikavá maminka, jejíž dcerka navštěvuje Mateřskou školu Hvězdička v Malém Březně
u Ústí nad Labem, domluvila schůzku
s firmou Gastrotechno Group, s.r.o.
Důvod? Pořízení keramické pece pro
děti malobřezenské mateřinky.
Co následovalo? Majitel firmy pan
Mrázek děti v MŠ Hvězdička navští-

vil, prohlédl si prostory školky i její
vybavení a slíbil, že firma keramickou
pec zakoupí. A to takovou, jakou si
školka vybere, tedy vhodnou pro děti
a bezpečnou. Pec před rokem dorazila
a všem udělala velkou radost.
Práce s hlínou v kroužku Hrnčíři poskytla dětem seznámení s dalším
tvárným materiálem a příjemným
i zábavným způsobem přispěla k rozvoji jemné motoriky, koordinace oka
a ruky, fantazie i představivosti a v neposlední řadě i tolik potřebné soustředěnosti.
Co dodat? Poděkovat dárcům. Za
vstřícnost, za schopnost vnímat i naslouchat a zejména za chuť pomáhat.
Jana Hucková,
foto: archiv

29. 4. – ZAHAJOVACÍ KONCERT
v 16.15
ELIŠKA LÜFTNEROVÁ – zpěv,
LUDĚK HAVEL – klavír
a MARTIN ŘÍHOVSKÝ – kontrabas

13. 5. – NAROZENINOVÝ KONCERT
v 16.15
VĚRA PÁCHOVÁ A JEJÍ HOST

10. 6. – SÁM SE SVÝM STÍNEM
v 16.15

Sólové vystoupení JIŘÍHO STIVÍNA
Všechna hudební představení
se konají v kostele Nanebevzetí
Panny Marie v Církvicích.
Dostanete se k nám autobusem č. 17
až na konečnou. Těšíme se na vás!
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PŘÍBĚHY LIDÍ A ZVÍŘAT

Spolek u pejska a kočičky
na Čeřeništi hledá ty nejlepší
majitele pro své svěřence

K

adopci nabízí asi šestiměsíční štěně, které bylo odebráno
z nevhodných podmínek. Píďa
žil spolu se smečkou divokých psů,
byl hladový, začervený i zablešený. „Teď už je
v pořádku, jen
se ještě musí
naučit spoustu
věcí. Ale to půjde rychle, proPÍĎA
tože je chytrý
a učenlivý. Vhodný je spíše pro aktivní
lidi, miluje děti a perfektně vychází se
psími kamarády,“ uvedla Sabina Fiedlerová, která azyl na Čeřeništi vede.
Klidný domov, třeba u starších lidí,
by přivítala tříbarevná kastrovaná
Merry. Roční kočičku odchytili lidé
u popelnice. Ještě stále je plašší, ale
když si na člověka zvykne, je z ní

skvělý mazlík. Na psy je podle Sabiny
Fiedlerové zvyklá, i když jejich společnost vysloveně nevyhledává, jiné
kočky jí nevadí vůbec.

MERRY

Černý Uhlíček, přibližně osmiměsíční
kocourek, pochází z koťátek, které někdo vyhodil u lesa. Je také spíše plašší,
ale když si zvykne, je z něj milý společník, který se moc rád mazlí. Hodí se
do bytu, určitě ne ven a psí ani kočičí
parťáci nejsou překážkou.
Adopční poplatek za psy z Čeřeniště
je 1 300 a za kočky 950 Kč. „A protože

mě osud námi zachráněných zvířátek
zajímá i poté, co najdou domov, vyžaduji kontakt s novými majiteli“, upozornila Sabina Fiedlerová.

UHLÍČEK

Azyl, který se stará i o staré a handicapované psy a kočky, jež v něm už
dožijí, nepobírá žádné dotace. Uvítá
proto jakékoli dary v podobě potřeb
pro provoz zařízení – hygienické potřeby, hobliny, podestýlku pro kočky,
ale i krmení, hlavně pro seniory aj.
Více se dozvíte: Spolek u pejska a kočičky na Čeřeništi | Facebook

Centrum pro zvířata v nouzi
při Zoo Ústí nad Labem
bodovalo v soutěži Osobnost
Ústeckého kraje 2016
Ocenění v kategorii Dobrý skutek převzalo letos v únoru za služby, které poskytovalo ve prospěch zvířat nejen
loni, ale už přes dvacet let. „Slouží od roku 1995 jako
útočiště pro opuštěná a týraná zvířata a jako záchranná
stanice. Bez obětavosti jeho zaměstnanců a ochotných
pomocníků, kteří nelitují volný čas, by jeho obyvatelé,
převážně psi a kočky, nepřežili. Již od začátku existence
provádí centrum cílené kastrace potulných koček a dohlíží na to, aby byla zvířecí populace zdravá,“ znělo odůvodnění nominace útulku na ocenění.
Čtenářskou anketu, jejímž cílem je vyzdvihnout ty, jež
svými schopnostmi, umem či výjimečnými činy šíří
dobré jméno regionu,
pořádaly Vydavatelská skupina Metropol
a Skupina ČEZ již pošesté. Celkem bylo do
tohoto ročníku nominováno
šestadvacet
osobností.
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stránku připravila Mgr. Jitka Hadašová
foto: Spolek u pejska a kočičky na Čeřeništi

PŘÍBĚHY ZVÍŘAT A LIDÍ

Smolař Bárt, aneb tyran snad trestu neujde
BÁRT Z ÚSTECKÉHO CENTRA PRO ZVÍŘATA V NOUZI JE MILÝ A PŘÁTELSKÝ PES. JE ALE TAKÉ NADPRŮMĚRNĚ
TEMPERAMENTNÍ,  A TO JE PRÁVĚ PROBLÉM.
„Byl opakovaně umístěn do adopce.
A i když jsme zájemce vždy upozorňovali
na jeho temperament, pokaždé ho vrátili
s tím, že nevydrží chvilku na místě,“ uvedla
vedoucí centra Jaroslava Ježková s tím,
že poslední zájemce se ale konečně jevil
nadějně. Přišel s tím, že má velkou zahradu, kterou potřebuje ohlídat. „To bylo
přesně to, co Bárt potřeboval. Byli jsme
šťastni, že mu to nakonec přece jen vyšlo,“
doplnila.

KRVAVÁ RÁNA
Radost však netrvala dlouho. Za pouhé dva měsíce zavolala do útulku žena,
která oznamovala, že na zahradě v Krásném Březně je uvázaný vyhublý pes
s ošklivou ránou na krku a že majitel na

RÁNA chudáka Bárta.

žádné domluvy nedbá. Jak útulek vzápětí s hrůzou zjistil, šlo o jejich smolaře
Bárta. „Požádali jsme Krajskou veterinární správu, aby oznámení prošetřila a psa
případně převezla k nám. Ta v součinnosti
s Městskou policií opravdu shledala, že je
ve špatném stavu. Na krku měl velkou otevřenou ránu od pevně utaženého obojku,
byl uvázaný na krátkém řetězu a pohyboval se ve vlastních výkalech. Když ho dopravili k nám, zhrozili jsme se,“ popsala
Jaroslava Ježková.

NA LIDI NEZANEVŘEL
Nikdo v útulku nechápal, jak za tak krátkou dobu může někdo takhle zdevastovat psa, který byl předtím zcela v pořádku. „Bárt ihned podstoupil operační
zákrok, kdy mu byla odstraněna shnilá
tkáň a dvaceticentimetrová rána sešita.
A světe div se, když se probudil z narkózy,
byl to stejně milý a veselý pes jako dřív. Ani
po tom, co mu člověk udělal, na lidi nezanevřel,“ je ráda vedoucí útulku.
Teď už je Bárt zase v kondici a opět čeká,

BÁRT je zase v kondici.

jestli pro něj přijdou hodní lidé, kteří mu
dají hezký domov. Dobrý konec? Ne, ten
nastane, až chlupatý smolař takový domov opravdu najde. A také, až jeho tyran
bude po zásluze potrestán. „Samozřejmě
o to usiluji,“ potvrdila Jaroslava Ježková.
Mgr. Jitka Hadašová
foto: Centrum pro zvířata v nouzi
při Zoo Ústí nad Labem

Čekají na nový domov

BADY: Maďarský ohař, barva rezavá,
výška 55 cm, stáří 1–2 roky. Bady je
velmi temperamentní a potřebuje
spoustu pohybu. Uvítal by proto sportovně založeného páníčka, který mu
ho zajistí. Je vhodný pouze k domku
se zahradou, protože v bytě se neumí
chovat, ničí jeho zařízení. Jinak je milý
a přátelský pes.

CHARLIE: Pitbulteriér, barva žíhaná
s bílou náprsenkou, asi 2 roky starý, výška 55 cm. Charlie byl zvyklý žít v bytě a je
velmi čistotný. V útulku není poprvé, měl
opět smůlu na majitele, který ho opustil
a tak se vrátil zpět. Přesto na lidi nezanevřel, je to pohodový pes a tomu, kdo mu
poskytne hezký domov a teplý pelíšek,
bude dobrým společníkem.

SPIKE: Kříženec dalmatina s černobílou hrubší srstí, výška 55 cm. Spike je
mladý pes – věk asi 1,5 roku, a je hodně temperamentní. Bohužel ho nikdo
asi moc nevychovával, potřeboval by
základní výcvik. Hodí se spíše ke sportovně založenému páníčkovi, který se
mu bude věnovat a zajistí mu i dostatek pohybu.

Nevybrali jste si z dnešní nabídky chlupáčů? Nevadí, v útulku čekají desítky dalších domova chtivých psů, ale i koček.
Podívat se na ně můžete na www.utulek-ul.cz či ještě lépe osobně přímo v Centru pro zvířata v nouzi při Zoo Ústí nad Labem (V lukách 21).
Anebo alespoň můžete některému z opuštěných pejsků zpříjemnit život procházkou. foto: archiv útulku
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POZVÁNÍ

Vybíráme z programu
Zahájení turistické sezóny 2017
8. DUBNA (SOBOTA)
• Ústecká jarní padesátka, start mezi 6 a 8 hodinou,
pořádá KČT, trasy vedou směrem na Střížovický vrch
a Chlumec, začátek u bývalého Apolla (Důlce).
• Václavské náměstí v Trmicích, Bílinské údolí na kole,
pořádá SK Cyklotour, start v 10.15 hodin.
• Přírodovědecká procházka kolem jezera Milada,
13 – 16 hodin: komentovaná procházka o délce 10 km.
• Soubor lidové architektury Zubrnice, 9 – 16 hodin:
Velikonoce v Zubrnicích.
TIP: Svezte se historickým vláčkem! Zubrnická museální
železnice v rámci Velikonoc posiluje vlaky.
14. DUBNA (PÁTEK)
• Zahájení jízd cyklobusu, vyjeďte do nové sezóny na
kole a využijte pravidelných jízd cyklobusu.
15. DUBNA (SOBOTA)
• Zámek Velké Březno, 10 – 16 hodin: Hraběcí mlsání
– Velikonoční čokoláda s princeznou.
17. DUBNA (PONDĚLÍ)
• Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Kostel sv. Vojtěcha, 12 – 18 hodin: Den památek – zpřístupnění kostelů
pro veřejnost.
18. DUBNA (ÚTERÝ)
• Muzeum města Ústí n. L., 17 hodin: Výstavou „STŘEDOVĚKÉ ÚSTÍ“ s Eliškou Wiesnerovou.
22. DUBNA (SOBOTA)
• Zámek Velké Březno, 20 hodin: NOČNÍ PROHLÍDKA.

23. DUBNA (NEDĚLE)
• Muzeum lehkého opevnění vz. 36, 10 – 17 hodin: Zrekonstruovaný objekt předválečného opevnění v Hostovicích otevřen pro veřejnost.
29. DUBNA (SOBOTA)
• Pivovar Velké Březno, 10 hodin: Vepřové hody pana
Cibicha.
1. KVĚTNA (PONDĚLÍ)
• Zoo Ústí nad Labem: Ptačí den v zoo – ranní pozorování ptactva, ukázka odchytu a kroužkování zpěvného
ptactva, po celý den řada soutěží a her.
6. KVĚTNA (SOBOTA)
• Zámek Velké Březno, 8 – 18 hodin: O POHÁR HRABĚTE CHOTKA – 16. ročník závodu autoveteránů.
13. – 14. KVĚTNA (SOBOTA, NEDĚLE)
• Soubor lidové architektury Zubrnice, 9 – 17 hodin:
Zubrnický májový jarmark, po oba dny je pro veřejnost otevřeno Železniční muzeum na nádraží v Zubrnicích (10 – 17 hodin).
• Parní vodárna na Střekově, 10 – 16 hodin.
14. KVĚTNA (NEDĚLE)
• Cyklokemp Loděnice v Brné, 10 – 16 hodin: Jarní odemykání Labské stezky 2017 – zahájení cyklistické sezóny s bohatým doprovodným programem.
Podrobné informace o všech akcích čtěte na adrese:
http://www.bit.ly/turisticka-sezona-2017
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