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Přejeme vám s anděly:
užijte si Ústecké Vánoce!
Milí spoluobčané,

nastal čas adventu a my jsm
e se pro vás snažili připra
vit bohatý a zajímavý program Úst
eckých Vánoc. Doufejme, že
nám
přízeň projeví také počasí
a i ono pomůže vykouzlit pří
jemnou
atmosféru, ve které si užijete
vystoupení profesionálních
umělců, amatérských kolektivů
i dětí z ústeckých škol. Oc
eňu
ji, že
jsme na přípravu Ústeckých
Vánoc nebyli sami a děkuji
vše
m
sponzorům, kteří k nadílce
kulturních zážitků přispěli,
a to
v čele s firmami Centropol
Energy, a.s., Eltodo, a.s.,
Spo
lchemie, AVE či Granette &
Starorežná Distilleries, a.s
.
a
OC
Forum, jehož zásluhou se
centrem oslav adventu sta
lo vedle
Lidického i Kostelní náměst
í. Spolupráci se všemi, kte
ří chtě-

jí prospět našemu městu,
a to v nejrůznějších oblast
ech, jsme
a budeme otevřeni.
I my, politici, bychom vám
, obyvatelům Ústí nad Lab
em, rádi
v prosinci nadělili jeden dár
ek – a to dobrý rozpočet
na rok
2017. Věřím, že se to díky věc
nému a konstruktivnímu pří
stupu
zastupitelů statutárního mě
sta podaří.
Prožijte hezký advent a krá
sné Vánoce společně se svý
mi nejbližšími.



primátorka
Ústí nad Labem

AKTUÁLNĚ

Chumelí, na silnice
a chodníky se sype sníh
SJÍZDNOST A SCHŮDNOST MUSÍ ZAJISTIT I MĚSTO. JAK JE V ÚSTÍ NAD LABEM ZAJIŠTĚNA ZIMNÍ ÚDRŽBA?

V

Doběticích, na Severní Terase, v Nové Vsi a Všebořicích jsou
v provozu čtyři meteohlásky.

POHOTOVOST DNEM I NOCÍ
Vedle obrazu z kamery, přenášeného
do dispečinku, nabízejí meteohlásky
údaje o teplotě vzduchu, vozovky, rosném bodu. Registrují, pokud vozovka začne namrzat. V zimním období
má čtyřiadvacet hodin denně službu
dispečer a pět řidičů, čekajících na pokyn k výjezdu.
Město má na starosti zimní údržbu
místních komunikací. Jde o 112 km
vozovek 1. pořadí, 121 km vozovek
2. pořadí a kolem 100 km vozovek
3. pořadí. Na vozovkách, patřících
státu, se o údržbu musí postarat Ředitelství silnic a dálnic. Ústím nad
Labem vedou i silnice, jejichž údržba
je na bedrech Ústeckého kraje. Zimní
údržba na vozovkách ve správě našeho města začíná protahováním tras,
kudy jezdí městská hromadná doprava
a cest, jež vedou k nemocnici. Poté se
pokračuje úklidem páteřních komunikací, spojujících centrum Ústí nad Labem s jednotlivými městskými částmi.
Jsou i ulice, které nejsou zařazeny mezi

prioritní a ty se uklízejí nepravidelně
a až v okamžiku, když už jsou vyčištěny tahy nejdůležitější. Kam spadá
ulice, ve které bydlíte? Dozvíte se to
na webu Ústí nad Labem, stačí kliknout
na http://bit.ly/usti-zimni-udrzba
NÁKLADY? OSMNÁCT MILIONŮ
Spustí-li se sněhová sprška v noci,
s úklidem chodníků se začíná nad ránem, kolem páté hodiny. Obecně –
zimní údržba chodníků startuje, když
už chumelenice končí anebo řídne.
S úklidem chodníků se začíná v centru města u zastávek městské hromadné dopravy, souběžně startuje údržba

chodníků tzv. ze shora, čili z Dobětic, ze
Severní Terasy, z vrchních partií Střekova. Kolik kilometrů chodníků město
v Ústí nad Labem udržuje? V MO Ústí
nad Labem – město 154 km, v neštěmickém obvodě 50 km, na Severní Terase 47 km a na Střekově ještě o jeden
km víc. Do zimní údržby chodníků jsou
zapojeny různé mechanismy – multikáry i sekačky opatřené zimními nástavbami. Do terénu vyráží i parta dvaceti
pracovníků, kteří ručně odstraňují sníh
ze schodů a špatně přístupných míst.
I u chodníků patří mezi priority zastávky MHD, přístup ke školám a školkám či
zdravotnickým zařízením.
Na kolik zimní údržba město přijde?
Jen jeden zásah na chodnících stojí kolem 500 000 korun. Vloni mělo město
Ústí nad Labem v rozpočtu na zimní
údržbu vozovek a chodníků připraveno 18 milionů korun. Vyčerpány byly
do haléře.  Ale není to tak dávno, kdy
byly krutější zimy. Tehdy se roční náklady na zimní údržbu vyšplhaly na
38 milionů korun.
s Odborem dopravy a majetku
Magistrátu Ústí nad Labem připravila Jitka Stuchlíková
foto: archiv

Místní poplatek z ubytovací kapacity
1. LISTOPADU 2016 NABYLA ÚČINNOSTI OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA O MÍSTNÍM POPLATKU Z UBYTOVACÍ
KAPACITY, SCHVÁLENÁ ZASTUPITELSTVEM STATUTÁRNÍHO MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM.
Sazba poplatku činí za každé využité lůžko a den 6 Kč. Poplatníkem poplatku je
ubytovatel. Jedná se o právnickou nebo
fyzickou osobu, která přechodné ubytování poskytla.
Kam se obrátit?
Řízení o poplatku vykonávají úřady městských obvodů – správci poplatku.
Co s sebou ?
Při podání přihlášky k registraci pro ověření údajů je třeba předložit k nahlédnutí
• Výpis z obchodního rejstříku
• Živnostenské oprávnění (u fyzické osoby).
• Kolaudační rozhodnutí o ubytovacím
zařízení.
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• Zplnomocnění k registraci (pokud jde
o osobu, která nemá z výpisu Obchodního rejstříku nebo živnostenského listu
oprávnění k zastupování ubytovatele).
Ubytovatel je povinen ohlásit správci
poplatku vznik nebo zánik poplatkové
povinnosti ve lhůtě do 30 dnů od vzniku nebo zániku poplatkové povinnosti.
Do konce listopadu jsou tedy povinni
registrovat se všichni ubytovatelé, kteří
přechodné ubytování za úplatu poskytují. Poplatek je splatný čtvrtletně nejpozději do 15 kalendářních dnů po skončení každého čtvrtletí. „Neskrýváme, že
motivací k zavedení této vyhlášky byly

především problémové ubytovny. Jsme
jedni z posledních, kdo tuto vyhlášku
ještě nezavedli. Téměř všechna okolní města, jako např. Teplice, Litoměřice,
Děčín nebo dokonce i Zubrnice, tuto
vyhlášku již mají. Vyhláška, kterou jsme
schválili, je v souladu s platnou legislativou ČR, k čemuž máme i vyjádření Ministerstva vnitra,“ říká MUDr. Jiří Madar,
1. náměstek primátorky. Celé znění vyhlášky, informace pro poplatníky a formuláře by měli dotčení nalézt na stránkách
městských obvodů, pod které spadají.
Mgr. Lenka Jaremová, UFO

AKTUÁLNĚ

O rozpočtu a jednom riziku

VE STŘEDU 7. PROSINCE SE SEJDE POSLEDNÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM V LETOŠNÍM ROCE.
NA PROGRAMU BUDE I VELMI DŮLEŽITÝ BOD – NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017.

V

ýchozí úvahou je, že v příštím
roce bude moci Ústí nad Labem
hospodařit s daňovými příjmy
od státu ve výši   1,15 miliardy korun.
Letos to bylo o 50 mil. Kč méně. Ale
ekonomice se v Česku daří, předpoklad,
že Ministerstvo financí ČR vybere více
daní než letos, je reálný. Přesněji: daní
z příjmu právnických osob, fyzických
osob a daní z přidané hodnoty. Pak
přichází ke slovu zákon o rozpočtovém
určení daní, z něhož vyplývá, jaké procento dostane každá obec (přesně to
konkretizuje vyhláška, kterou každý
rok vydává MF ČR). V případě Ústí nad
Labem jde o necelé procento z celkové sumy pro všechny obce v ČR, což je
odvozeno od toho, že v našem městě
žije necelé procento z celkového počtu
obyvatel České republiky.

de), příslušný finanční úřad pak posílá
podíly obcím. Ovšem s jakou částkou
z hazardu bude moci Ústí nad Labem
počítat pro rok 2017, není jisté – tuto
oblast totiž nově upravuje zákon o hazardních hrách, který vstupuje v platnost 1. ledna 2017. Do příjmů rozpočtu
přispívá i samo město – například vybranými poplatky za komunální odpad. Ústí nad Labem dostává i příspěvek na výkon státní správy (v letošním
roce šlo o 60 milionů korun). Oproti
letošku ale nebudou v návrhu rozpočtu
našeho města na rok 2017 figurovat finanční prostředky z evropských dotačních titulů. Důvod je jednoduchý – jedno programovací období EU skončilo,
to nové se teprve rozbíhá.
HROZÍ ROZPOČTOVÉ
PROVIZORIUM?

DALŠÍ ZDROJE
Vedle příjmu od ministerstva financí
plyne do rozpočtu města Ústí nad Labem i podíl z hazardu. Rozpočet na letošní rok počítal s 71 miliony Kč, ve výsledku půjde ještě o něco více. Suma je
odvozena od toho, kolik se v příslušné
obci nachází výherních hracích přístrojů. Firmy odevzdávají odvody územně
příslušnému finančnímu úřadu (může
to být např. v Praze, Zlíně anebo jin-

Ministerstvo financí zpracovalo návrh
tzv. finanční ústavy, který Poslanecká
sněmovna ČR neschválila. Místo toho
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
schválila návrh zákona o pravidlech
rozpočtové odpovědnosti a poslala ho
do Senátu Parlamentu ČR. Tento návrh
zákona z dílny MF ČR vyšel z filozofie,
že když se má přestat zadlužovat stát,
měly by totéž učinit obce. V návrhu zákona stojí, že na obce, které mají dluhy

DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY MĚSTA
• Úvěr od EIB – původně 1 mld. Kč, nyní zůstatek 790 mil. Kč.
Další každoroční splátka 52,6 mil. Kč.
• Úvěr od KB, a. s. – původní revolvingový rámec 1,2 mld.,
nynější zůstatek 395,3 mil. Kč, od 1. 1. 2017 započnou
každoroční splátky tohoto úvěru 50 mil. Kč.
• Rekonstrukce Městského stadionu – původní cena činila
168,5 mil. Kč, aktuální zůstatek činí 101,3 mil. Kč,
s každoročními splátkami 12,7 mil. Kč.

ve výši více jak 60 % ze všech příjmů,
budou uplatněny restrikce. Těm obcím,
které nesplácejí 5 % z částky, převyšující oněch 60 % zadlužení, by byl příjem
od Ministerstva financí ČR o 5 % krácen
(přesněji zadržován). To se Ústí nad Labem netýká, protože i když dluhy ve výši
uvedené v návrhu zákona má, předepsané splátky hradí pravidelně a celkový
dluh už od předchozího volebního období postupně snižuje. Z výše zmíněného
návrhu zákona o rozpočtové odpovědnosti vyplývá, že zadlužené obce, které
neschválí rozpočet do konce letošního
roku, budou muset od ledna 2017 hospodařit podle rozpočtového provizoria.
K dispozici tedy budou mít každý měsíc
pouze 1/12 rozpočtu roku předchozího, v našem případě tedy celkově méně
o 155 mil. Kč, než co nabízí návrh rozpočtu na rok 2017. Pokud návrh rozpočtu na rok 2017 ale zastupitelé do konce
letošního roku schválí, požadavky dle
navrženého zákona o rozpočtové odpovědnosti (v případě, že ho schválí
i Senát PČR a poté podepíše prezident)
by se na Ústí nad Labem vztahovaly až
od roku 2018.
s Ing. Rudolfem Jakubcem,
vedoucím Finančního odboru
Magistrátu Ústí nad Labem
připravila Jitka Stuchlíková

MOŽNÁ FINANČNÍ RIZIKA
• Soudní spor kauza Mariánského mostu
– dodavatel této stavby podal v roce 1999
na město Ústí nad Labem žalobu o 215 mil. Kč
+ úroky z prodlení v řádu až několik stovek mil. Kč.
• Hrozba odvodu z rekonstrukce muzea ve výši
290 mil. Kč + riziko dalších až 290 mil. Kč penále
– podáno odvolání (v případě neúspěchu lze ještě
požádat o prominutí, případně se bránit soudně).
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INVENTURA

Co by se mělo ještě zlepšit?
PŘED ROKEM, 28. LISTOPADU, BYLA SLAVNOSTNĚ OTEVŘENA REKONSTRUOVANÁ PLAVECKÁ HALA NA KLÍŠI.

D

vanáct měsíců provozu přineslo – i na přání návštěvníků – některé novinky. Patnáct minut na převlékání, přidaných ke vstupence navíc, je zákazníky vnímáno velmi
pozitivně, stejně jako zrušení zpoplatnění páry.

PLNO bylo při slavnostním zahájení, návštěvníků
přibylo i v každodenním provozu. Foto: Jitka Stuchlíková

O TŘETINU VYŠŠÍ NÁVŠTĚVNOST
Nově zavedené ranní plavání pro veřejnost navštěvuje průměrně deset zákazníků denně. Osvědčilo se zvýhodněné vstupné
o letních prázdninách, zákazníkům jsme tímto krokem chtěli
kompenzovat uzavření letního areálu, který musí projít rekonstrukcí. S pozitivním ohlasem se setkalo osazení letní terasy
u skokanského můstku lehátky. Návštěvnost v letních měsících
byla závislá na počasí. V začátku léta, které bylo chladnější, lidé
využívali více vnitřní bazén a sauny. Na konci léta, kdy bylo velmi teplé počasí, byla návštěvnost kryté haly slabší - bylo znát,
že lidé spíše navštěvují koupaliště Brná. Celková návštěvnost
Plavecké haly na Klíši se ale zvýšila – a to přibližně o 30 % oproti roku 2013 (s rokem 2014 srovnávat nelze, od poloviny tohoto
roku probíhaly přípravy na rekonstrukci a první stavební úpravy, v roce 2015 pak rekonstrukce). Po úpravě venkovního vchodu  do bufetu haly přibylo i zde zákazníků.
SPOLEČNOU VSTUPENKU ZVAŽUJEME
Bufet využívají především rodiče, jejichž děti v hale trénují.
Nejoblíbenějším ze sortimentu jsou párek v rohlíku a smažený
sýr s hranolky. O některé nealkoholické nápoje jsme rozšířili
nabídku bufetu ve fitcentru. Tímto krokem se zvýšil komfort

pro zákazníky fitcentra. Nově je nastálo v bazénu nainstalována plošina pro seniory a tělesně postižené, tím je na viditelnějším místě a zájem o její použití se zvýšil. Naši zákazníci mají
jasnou představu o tom, co by se mělo v hale ještě zlepšit. Velký zájem je především o zkvalitnění zázemí sauny, kde lidem
chybí ochlazovací bazének a občerstvení. Dále by si lidé přáli
vodní atrakce na dětském bazénu, více centrálních hodin v prostorách celé haly a také zlepšení pokrytí areálu signálem mobilních operátorů. Pokud budeme mít finanční prostředky, tak
bychom chtěli v příštím roce rozšířit centrální hodiny do většiny prostor haly, zesílit signál mobilních operátorů a s tím související zavedení WIFI sítě. Dále bychom chtěli dokoupit  další
lehátka na letní terasu a zvětšit kapacitu zásobníků vody pro
TUV. Zároveň prověříme a zvážíme možnost zavedení společného vstupného pro posilovnu a bazén.
Městské služby Ústí nad Labem

O zeleném městě a jeho novém symbolu
MĚSTU PATŘÍ KOLEM 150 000 STROMŮ. PŘIPOČTEME-LI STROMY, ROSTOUCÍ NA ZAHRADÁCH OBYVATEL A NA
POZEMCÍCH INSTITUCÍ, CELKEM BYCHOM JICH V ÚSTÍ NAD LABEM NAPOČÍTALI MNOHEM VÍCE.
To znamená, že žijeme v jednom z nejzelenějších měst v republice. Odbor životního prostředí ústeckého magistrátu,
přesněji dendroložka Ing. Jitka Nováková, nyní připravuje pasport všech městských stromů.
BĚH NA DESET LET
Začíná základními a mateřskými školami - každá brzy dostane mapku a soupis
stromů a dozví se, v jakém jsou zdravotním stavu. Letos byly zkontrolovány
stromy ve stromořadích a alejích. Posuzovalo se 3 450 stromů a závěr zněl:
tři procenta z nich bude nutné pokácet
a nahradit novou výsadbou. Noví předpěstovaní osm až deset let mladí jedinci, kteří aleje oživí, už nebudou jen
z rodu lip. Ty totiž poznamenává měst-
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ský stres, čili vibrace z dopravy anebo
solení komunikací, nejvíce. V městských
stromořadích se objeví i exotičtější stromy – například akáty. Kontrola
všech městských stromů, pokácení těch
nemocných a vysázení nových je běh
na deset let. A bude na to potřeba až
milion korun každý rok.
NÁŠ NEJSLAVNĚJŠÍ STROM
Soudím, že mnozí z obyvatel krajské metropole by řekli: „Život v jednom z nejzelenějších měst republiky za takovou
cenu určitě stojí.“ Chcete důkaz? Letos
poprvé vyslalo Ústí nad Labem svého reprezentanta do celostátní ankety Strom
roku 2016. A břestovce západní, co sto let
rostou před městským muzeem ve Smetanových sadech, se umístily na druhém

místě. Stalo se tak díky 21 746 hlasům,
které dostaly od žáků ze škol i školek,
od návštěvníků městského informačního centra, ústecké zoo, Plavecké haly
na Klíši a řady dalších míst. Břestovci
fandili i v okolí. Základní škola ve Velkém
Březně sesbírala neuvěřitelných 253 starých mobilů. A protože každý odevzdaný
mobil znamenal dvacet hlasů, školáci
z Velkého Března jich dodali přes pět tisíc! Děkujeme. Jim i všem ostatním. Druhé místo v celostátní anketě, nota bene
hned za Lípou z Lipky, jejíž stáří se odhaduje na osm set let a obvod kmene se
pyšní 900 centimetry, pomohlo v Česku
nabourat stereotyp o Ústí jako o městě,
kde je životní prostředí kdovíjaké a obyvatelé k ekologii laxní.


Jitka Stuchlíková

Kouzlo spolupráce

MOJE MĚSTO

S T UD E N T I, KT E Ř Í SE V Ú STÍ N EN ARO D IL I AN I ZDE NEVYROST LI, PŘ IŠLI S NÁPADY,
KT E R É B Y N AŠ E M ĚSTO ZP ESTŘILY. A N EBY LY B Y DRAHÉ.

Projekty a jejich autoři:

N

ápad, aby se tématem klauzurních prací stalo
Ústí – Moje město vznikl letos na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, přesněji
v ateliéru Grafický design 1, který vede profesor akademický
malíř Karel Míšek. Všichni studenti své práce v červnu obhájili
a veřejnosti představili na výstavě. Uběhly prázdniny a ke studentům i k vedení ateliéru i univerzity zamířila pozvánka
od vedení města Ústí nad Labem. Stálo v ní: přijďte a představte nám vaše projekty.
Prezentace v Kanceláři primátorky za účasti Ing. Věry Nechybové, náměstka Pavla Dufka, pracovnice oddělení cestovního
ruchu magistrátu, prorektora UJEP doc. PhDr. Mgr. Zdeňka  
Radvanovského, CSc., profesora akademického malíře Karla
Míška, PhD., a studentů ateliéru Grafického designu, proběhla
v říjnu. Úspěšně. Pozornost vzbudily jak nová turistická hra,
která výletníky zavede na zajímavá místa Ústecka; tak omalovánky inspirované konkrétními příběhy čtyřnohých obyvatel
ústeckého útulku; stejně tak mobilní aplikace, jež studenty
a další zájemce provede zajímavými ústeckými restauracemi, kulturními zařízeními, turistickými cíli, sekáči atd.; anebo originální přátelská lavička, na níž se můžete zhoupnout
a kochat pohledem na hezká místa. A přichází dobrá zpráva:
vedení Ústí nad Labem teď začíná hledat cesty, jak některé
z dalších projektů (jeden z nich, a to „Směsný není směšný.
Třiďme lépe!“ již statutární město realizuje) podpořit finančně. Panuje shoda: byla by škoda, aby se z univerzitních ateliérů nedostaly k vám, občanům.

OMALOVÁNKY

LAVIČKA

• Nemoc reklam — regulace reklamy ve veřejném prostoru;
Elena Baričiaková, Jana Holečková, Veronika Opatrná;
• Směsný není směšný. Třiďme lépe; Christian Gold a Oleg
Zářecký;
• Turistická hra Objevuj a obdivuj (provádějící po zajímavých
přírodních památkách okolo Ústí); Radka Bartošová, Aneta
Chmelová;
• Zbylo.cz — projekt podporující sdílení přebytečných potravin s potřebnými spoluobčany; Kryštof Palme;
• Omalovánky na podporu psího útulku v Ústí nad Labem;
Karla Gondeková, Lina Skorobogatchenko;
• Průvodce po Ústí pro nováčky na univerzitě (mobilní aplikace); Julie Dítětová;
• YouTube kanál přibližující romskou kulturu obyvatelům
Ústí; Maja Kovačević;
• Industria — pohlednice s motivy industriální architektury;
Ida Fárová;
• Samolepky s nejoblíbenějšími místy Ústečanů; Zuzana
Čermáková;
• Přátelská lavička pro střekovské nábřeží; František Velenský;
• Propagace a vizuální styl souboru Ústí nad Labem, moje
město; Katrin Bittnerová.

text a foto: Jitka Stuchlíková
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SEVERNÍ TERASA

Rozsviťme lampiony

PODZIMNÍ SLAVNOST SPOLEČNĚ USPOŘÁDALY MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBĚTICE A DOMOV PRO SENIORY DOBĚTICE.

P

řivítání všech účastníků proběhlo na zahradě školky a skřítkové pomohli dětem rozsvítit lampiony. Pak už se pomalu průvod vydal
na pochod ulicemi Dobětic. Vedení průvodu se společně ujaly starostka Renata Zrníková a ředitelka
Mateřské školky Jitka Tržilová, které dovedly celý
průvod až na zahradu Domova pro seniory. Tam
na ně čekala, zapálenými svíčkami lemovaná, tajemná cesta po zahradě, foto koutek a děti dostaly od seniorů a pracovníků domova malou odměnu v podobě
sladkostí. Průvodu se (i přes mrazivé počasí) zúčastnilo několik stovek lidí, z čehož měli organizátoři
velkou radost. Rozhodli se z této akce udělat tradici
a za rok uspořádají její další ročník.
text a foto: Pavla Kopáčová

Den pro rodinu
měl úspěch

Hodně zdraví
a krásné dětství

JEN TAK SE SEJÍT, POBAVIT SE A DOZVĚDĚT SE O VŠEM,
CO SE DĚJE V NAŠEM OBVODĚ.
Získat informace, co nabízejí městské i jiné organizace sídlící na území městského obvodu Severní Terasa dětem, jejich rodičům i seniorům
a strávit při tom všem zajímavé odpoledne – to bylo účelem akce Dne pro
rodinu a Dne české státnosti, kterou letos poprvé uspořádal na podzim
městský obvod Severní Terasa.
ZÁŽITKY NA KONI I LANĚ
V Centrálním parku byly k vidění ukázky techniky Integrovaného záchranného systému i ovládání dronu. Velký zájem vzbudily ukázky výcviku
služebních policejních psů a rovněž přehlídka psů, které na akci přivedli
z útulku pro opuštěná zvířata dobrovolníci. Zajímavá byla prezentace Základních škol Mírová, Stříbrníky a Rabasova a středních škol – Gymnázia
a SOŠ dr. V. Šmejkala a Střední průmyslové školy. Představit se přišly také
naše Domovy pro seniory V Klidu, Orlická a Dobětice i dvě centra pro rodiny s dětmi – SIA centrum a Mateřské centrum Ovečka. Na pódiu se tančilo,
zpívalo, povídalo a hrálo, a to vše v podání žáků základních a středních
škol. Svými mistrovskými vystoupeními zpestřila program taneční skupina mistrů světa Freedom. Celé pohodové odpoledne provázelo hudbou
a svými písničkami pěvecké trio Kytiboys, hudebník Martin Říhovský, Marcela Kytka Nováková a Jiří Straněk. Děti se mohly povozit na koních, vylézt
do kajuty služební lodě Poříční policie nebo si sednout do kabiny hasičského či policejního auta. Ti odvážnější si mohli vyzkoušet třeba lanový
žebřík a základy lezeckých technik. Nechybělo malování na obličej pro
nejmenší ani cukrová vata či propečená klobáska. Počasí přálo a tak si
tisícovka návštěvníků skvěle užila sváteční odpoledne.
Mgr. Renata Zrníková, Vaše Ústí,
starostka MO Severní Terasa
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T

aké na podzim vítali na Severní Terase nové
občánky. Tentokrát holčičky převálcovaly
na plné čáře chlapečky v poměru 15:5. Malí
drobečkové dorazili za bohaté podpory svých rodinných příslušníků a byli úžasní. Přejeme našim
malým občánkům hlavně pevné zdraví a krásně
prožité dětství v milující rodině.
Pavla Kopáčová
foto: autorka

SEVERNÍ TERASA

Ovečka oslavila narozeniny
JIŽ DESET LET POMÁHÁ CENTRUM PRO RODINU OVEČKA NA DOBĚTICÍCH ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI.

MALÁ oslava desátých narozenin.
Foto:Úřad MO Severní Terasa

Z

a dobu své působnosti se stala
vyhledávaným komunitním místem v našem městském obvodu.
Projekty a akce Ovečky jsou zaměřené
na podporu a fungování rodin.
CO V OVEČCE NAJDETE
Obvodní úřad Severní Terasa s Ovečkou dlouhodobě spolupracuje. Děkujeme Ovečce a jejím zaměstnancům
za nadšení, se kterým již deset let v našem městském obvodě rozvíjejí svoji činnost a pomáhají rodinám s dětmi. Přejeme spoustu elánu a nápadů do dalších
let, především pak co nejvíce spokojených rodin a dětí. Do tohoto mateřského
centra se není třeba předem přihlašovat,
doba pobytu závisí na chuti maminky

PODĚKOVÁNÍ si Ovečka zaslouží.
Foto:Úřad MO Severní Terasa

a dítěte a je omezena pouze provozní
dobou. Pokud je maminka na mateřské
dovolené, stačí přijít a zapojit se do širokých aktivit, které Ovečka nabízí. Anebo si maminka může jen tak vypít kávu,
posedět a popovídat si s kamarádkami
nebo navázat kontakt s jinými maminkami. Pro děti jsou zde k dispozici tělocvična s tunelovým bludištěm, houpačkami, míči či trampolínou a prostorná
herna s kuličkovým bazénem, hračkami
od autíček po panenky, stavebnicemi
a pomůckami na malování.
CO OVEČKA NABÍZÍ
Mateřské centrum Ovečka bylo pro veřejnost otevřeno v roce 2006, zároveň
s ním byla zprovozněna výuková míst-

Veletrh vzdělávání

T

uto akci, určenou žákům devátých tříd základních škol a jejich rodičům, pořádá každoročně na podzim Gymnázium a SOŠ Dr. Václava
Šmejkaka na Severní Terase. Letos se konal již XVI. ročník a představilo se na něm rekordních 22 vzdělávacích institucí, středních škol a vyšších
odborných škol nejen z Ústí nad Labem, ale i dalších míst Ústeckého kraje.
Cílem veletrhu je usnadnit žákům volbu jejich další vzdělávací dráhy a informovat o možnostech vzdělávání v našem kraji. Není se co divit, že zájem
žáků byl veliký, vždyť jejich rozhodnutí o výběru střední školy nebo učiliště
může ovlivnit nasměrování jejich dalšího života.    

nost, internetový koutek i právní poradna a byly zahájeny výukové kurzy v rámci
projektu Integrace žen do pracovního
procesu podpořeného z fondů EU. Ovečka je členem Sítě mateřských center ČR.
Nabízí výchovné, vzdělávací a sociálně
aktivizační činnosti, besedy, přednášky,
volnočasové aktivity, projekty zaměřené na fungování rodin, právní poradnu,
nízkoprahové zařízení Tykadlo, předškolní klub s prvky Montessori, zájmové
kroužky pro předškolní děti, nové nápady a inspiraci, nová přátelství, pohledy
na výchovu, předávání zkušeností a jiné.
Více informací naleznete na http://bit.ly/
centrum-ovecka.
Mgr. Renata Zrníková, Vaše Ústí,
starostka MO Severní Terasa

Nabídka se opakuje
Ve druhé polovině minulého roku rozeslal náš
Úřad MO Severní Terasa předsedům SVJ a bytových družstev na Severní Terase, Doběticích
a Stříbrníkách dopis, ve kterém nabídl možnost
bezplatné likvidace starých kovových klepadel
a konstrukcí na sušení prádla. K tomuto kroku
jsme se rozhodli z důvodu, že tyto konstrukce
jsou v dnešní době téměř nepoužívané a pouze
hyzdí vzhled okolí. V průběhu zimního období
jsme na základě písemných žádostí odstranili 144 sušáků na prádlo a 19 klepadel. Protože
nám přicházejí žádosti i nadále, rozhodli jsme
se pokračovat s jejich likvidací. Pokud jste o této
možnosti nevěděli nebo jste své žádosti nestihli
poslat, nevadí, můžete je na na náš úřad doručit.
Formulář obdržíte na podatelně ÚMO ST nebo je
ke stažení na našich webových stránkách http://
www.severni-terasa.cz/rub-urad-mestskeho-obvodu/rub-formulare-ke-stazeni
Pavla Kopáčová

text a foto: Pavla Kopáčová
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NAŠI SENIOŘI

Čtyřnásobný úspěch Ústeckých

S

BLAHOPŘÁNÍ Lenky Jaremové
PhDr. Kudělovi, jehož obraz
byl oceněn v soutěži SENIOR
ART 2016. Foto:archiv

lavnostní ceremoniál při příležitosti vyhlášení třetího ročníku soutěže Senior Art 2016 a Nejaktivnějšího
klubu seniorů proběhl v mosteckém divadle. Všechna
tři díla, která vybrala do krajského kola Rada seniorů Ústí
nad Labem, se umístila na medailových pozicích. V kategorii malba, kresba a grafika zvítězil PhDr. Vladimír Kuděla se svým nádherným obrazem nazvaným „Tady žil, tady
zemřel“. V kategorii fotografie obsadil krásné třetí místo
pan Jaroslav Harapát s fotografií „Opar nad železničním
mostem“. A v kategorii ruční práce máme rovněž bronz,
a to díky výrobku paní Zdeňky Kakutové. Nejaktivnějším
klubem seniorů byl vyhlášen náš ústecký Klub seniorů
Loko depa Ústí. Mít v celém Ústeckém kraji dvě „zlaté“
a dva „bronzy“, to považuji za velký úspěch dříve narozených z Ústí nad Labem. Všem oceněným gratuluji. Buďme
na naše seniory hrdí.
Mgr. Lenka Jaremová, UFO

Písničky z Babiččiny krabičky
V Domově pro seniory na Bukově uspořádal městský obvod Ústí
nad Labem – město zábavné odpoledne. V představení pod názvem „Kouzelný kabaret ze staré Prahy“ zazpívaly „Čupr baby“
kuplety, staropražské písničky a známé lidovky za doprovodu
akordeonu MUDr. Petra Patočky. Kouzelník Grino s pomocí dam
z publika předvedl své umění a vykouzlil úsměvy na tvářích všech
přítomných. Jsme rádi, že se nám podařilo vybrat program, který
klienty bukovského domova oslovil, a oni si společně s účinkujícími známé písničky a „hašlerky“ zazpívali.
text a foto Olga Bačinová

Zveme vás do naší prima party

D

iagnostikoval Vám lékař Parkinsonovu nemoc?
Nebuďte s ní sami a přijďte mezi nás. Kam? V naší
republice existuje Společnost Parkinson, z. s., jejíž
součástí je 21 klubů, které sdružují pacienty s Parkinso-

novou nemocí a jejich rodinné příslušníky. Jeden z klubů
pracuje také v Ústí nad Labem. Najdete nás každé první
úterý v měsíci od 15 hodin v salonku restaurace U Kováře
(Masarykova 115/182, stanice MHD Beethovenova).
Naše činnost je bohatá: cvičíme v tělocvičně Tyršova
domu, s rehabilitační sestrou v bazénu Masarykovy nemocnice, zúčastňujeme se kulturních akcí i vycházek
do přírody. V září jsme prožili víkend spojený s hipoterapií, v říjnu jsme navštívili Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR a nyní se těšíme na společné předvánoční posezení. Společnost Parkinson, z. s., organizuje ozdravné
pobyty, sportovní soutěže, u příležitost Světového dne
Parkinsonovy nemoci výstup na horu Říp. Spolupracuje
s Národní radou zdravotně postižených a provozuje Poradenské centrum. Naši činnost můžeme uskutečňovat
díky pomoci poslanců a finančním dotacím Magistrátu
města Ústí nad Labem, za což všem patří naše upřímné
poděkování.
text a foto Ing. Milan Hons
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POZVÁNKY

TAK VZNIKÁ POHÁDKA. Takhle bude
vypadat liška. Ze zkoušek Pinocchia.

Foto: Činoherní studio

Sny se mohou vyplnit,
pokud si je ze srdce přejeme
ČINOHERNÍ STUDIO DO KONCE LETOŠNÍHO ROKU UVEDE JEŠTĚ DVĚ PREMIÉRY.

N

a začátku prosince to bude drama s prvky černého a absurdního humoru Boj černocha se psy.
A v polovině prosince, v tradičním čase
předvánočním, adaptace známé pohádky Pinocchio.

představí Maxime Mededa, první herec
s tmavou barvou pleti, co kdy účinkoval
v Činoherním studiu. Autoři hru uvádějí
jako hru o životě, o lásce a whisky.

TAJEMNÝ PŘÍBĚH

Známý pohádkový příběh Pinocchio
o chlapci s dlouhým nosem, kterého
hodný truhlář vyřezal z polínka dřeva
a on pak obživl, pro ústecké činoherní
divadlo zdramatizovala Dagmar Haladová a režie se zhostila Tereza Říhová.
Pinocchio doplňuje paletu vánočních
pohádek určených pro nejmenší diváky.
Na jevišti se setkáte v hlavní roli Pinocchia s Adamem Ernestem, novou akvizicí
v hereckém souboru Činoherního studia,

Boj černocha se psy napsal francouzský
dramatik Bernard-Marie Koltès a odehrává se kdesi v Africe, kdy se během jednoho podvečera a noci odehraje tajemný
příběh, který svede dohromady čtyři lidi.
Hru režíruje Michal Skočovský, režisér
v Činoherním studiu úspěšných inscenací My děti ze stanice ZOO a Misantrop. V hlavní roli chystané premiéry se

ÚSTÍ zazpívá Gerald Clark. 

Foto: archiv

PŘÍBĚH PRO NEJMENŠÍ

nebo s Jaroslavem Achabem Haidlerem,
který ztvárňuje jeho „adoptivního“ otce.
Autoři by rádi, aby diváci, zejména ti
nejmladší, hru viděli jako příběh o snech
a přáních, která se mohou vyplnit, pokud
si je opravdu ze srdce přejeme.
Tomáš Tajchner, MBA, TOP 09

V HLAVNÍ ROLI inscenace Boj černocha
se psy se představí Maxime Mededa. 

Foto: Činoherní studio

Příběhy vyprávěné hudbou
NÁRODNÍ DŮM NEÚNAVNĚ CHYSTÁ JEDEN LEPŠÍ HUDEBNÍ ZÁŽITEK
ZA DRUHÝM.
Krom mnoha úžasných koncertů, které nám v letošním roce nabídl, se jako jedna z posledních letošních významných událostí dne 14. 12. 2016 v ústeckém Národní domě
uskuteční koncert Geralda Clarka. Gerald Clark je jihoafrický bluesový hudebník, který
bývá vyzdvihován pro mimořádné schopnosti vyprávět příběh hudbou. Je považován
za jednoho z nejlepších hudebníků – zpěváků a skladatelů Jižní Afriky. Za své akustické
album, Sweepslag, byl v roce 2009 nominován na South African Music Awards. I jeho
druhé a třetí album měly mezinárodní úspěch.
Závěrem bych chtěl z celého srdce poděkovat všem, kteří dění v Národním domě
organizují, a to za všechny úžasné a naprosto výjimečné koncerty, které Národní dům
v letošním roce pořádal.
Tomáš Tajchner, MBA, TOP09
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ÚSTECKÉ VÁNOCE

Vážení a milí spoluobčané,
všichni se těšíme na nadcházející nejkrásnější období v roce. Tím je bezpochyby advent a s ním spojená příprava
na vánoční svátky. Pohodová atmosféra,
kterou bychom si všichni rádi vychutnali,
se však často mění v honbu za těmi nejlepšími – nejdražšími dárky, a cítíme se
i díky tomu být pod velkým tlakem. I proto často zapomínáme, že tím nejdražším
dárkem je to, co nelze vyjádřit či vyvážit
penězi – a to je možnost dívat se do rozzářených očí, vnímat úsměvy a slyšet
milý hlas našich nejbližších, možnost dělit se a prožívat společně s nimi svůj život.
Člověk je tvor (snad až na výjimky) veskrze společenský a tak se obklopujeme
i dalšími lidmi – přáteli, s nimiž je nám
dobře, trávíme s nimi dovolené, věnujeme se svým „koníčkům“ atp. Právě takové
„dárky“, které nám přináší sám život, jsou
skutečně ty nejhodnotnější.
K tomu, abyste se na chvíli v adventním
kolotoči zastavili, velmi rád přispěje
i náš městský obvod, ve kterém je přichystána spousta akcí, pořádaných ať už
samotným úřadem, občany nebo občanskými spolky, kteří se rozhodli potěšit
nejen děti, ale i dospělé.
Veškeré vánoční veselí odstartuje
25. listopadu Tvořivou dílnou, kterou
budete moci navštívit na hřišti TJ Sebuzín. Tvořit se začne v 17 hodin, vyrábět
se budou mimo jiné i ozdoby na sebuzínský vánoční stromek, který bude

slavnostně rozsvícen na první adventní
neděli v 16.30 hodin.
Zářící strom je jedním ze symbolů Vánoc, a proto i my na Střekově rozsvítíme ten náš v parku naproti Krajskému soudu.
Jakmile se přehoupne 1. prosinec, je to jen
skok k příchodu Mikuláše, čerta a anděla, které přivítáme i ve střekovském
obvodě, a to 3. prosince ve Svádově,
na Mikulášské nadílce pro děti, kterou
připravuje nově založený Osadní výbor
a tím navazuje na tradici předešlých let.  
V neděli 4. prosince proběhne obdobná
akce v Sebuzíně, kde bude kromě Mikulášské nadílky přichystána i Pohádka
O Koblížkovi v podání divadélka KOLOBĚŽKA.
V úterý 6. prosince se můžete těšit
na Mikulášskou diskotéku DJ Milana,
která se koná v prostorách obchodní
akademie Národního odboje od 16.30
hodin.
Dovedl by si někdo z vás představit prosinec bez vánočních koled? Já tedy rozhodně ne.
A když už se řeknou koledy, mnohým
z nás se vybaví dětské sbory zpívající
v ulicích nebo kostelech, kde se sice většinou všichni klepeme zimou, ale ten zážitek za to opravdu stojí.
Už teď se těšíme na návštěvu Koncertů
v kostelech Nejsvětější Trojice na Střekově a sv. Jakuba Většího ve Svádově.

Mikuláš, čert i anděl
s pravou Mikulášskou nadílkou
Tak je to potvrzeno, již dlouho se snažíme získat pro náš městský obvod město
a tedy potažmo pro Vás a Vaše dítka velkou celebritu prosincových svátků.
Sám velký sv. Mikuláš se uvolil, že přijde do našeho města, aby mu tak vyjádřil
podporu (neb s námi jsou všichni svatí) a dopřál našim občanům možnost svým
dětem zařídit Mikulášskou nadílku ☺.
Netradiční Mikulášskou nadílku bude na začátku prosince hostit obřadní síň
W. Churchilla, kam dorazí Mikuláš, čert i anděl, kteří mají pro malé diváky připravený koš plný sladkostí.
Celou akci jsme s Mikuldou naplánovali takhle: od 16 hodin je buď Kouzelnický
program nebo Sváťovo dividlo a překvapení ☺. Pak přijde Mikuláš i s celou kumpanií a nadílka bude moci začít.
K hezké atmosféře letošních Ústeckých Vánoc jistě přispěje i krásný strom, kterým jsme ozdobili atrium před Úřadem MO Ústí nad Labem – město. Daroval
nám ho pan Martin Jouza ze své zahrady v Chuderově a my mu moc děkujeme.
Vám všem pak přejeme hezké prožití času adventního a vánočních svátků.
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Karel Karika, PRO!Ústí
místostarosta MO Ústí nad Labem – město

Koncerty jsou přichystány na páteční
odpoledne 9. prosince na Střekově
a 16. prosince ve Svádově.
Jednou z posledních akcí před Štědrým
dnem, kterou můžete na Střekově navštívit, je Tvořivá vánoční dílnička. Všichni, kteří v sobě rádi probudí kreativního
ducha a chtějí si mimo jiné vyrobit vlastní vánoční ozdoby nebo dekorace, mohou
přijít ve středu 14. prosince do zasedací
místnosti ÚMO Střekov (v přízemí budovy pošty v Žukovově ulici).
Je mi potěšením a velkou ctí poděkovat svým jménem i jménem zaměstnanců Úřadu městského obvodu
Střekov Vám všem a zejména těm
občanům a občanským spolkům, kteří se do předvánočního dění zapojují
a organizují akce pro děti, přátele,
sousedy i vzdálenější známé.
Podrobnější informace ke každé akci
najdete na facebookovém profilu městského obvodu Střekov a webových
stránkách úřadu, případně na webových
stránkách jednotlivých spolků. Těšíme
se na Vás!
Dovolte mi, abych na závěr Vám všem
popřál co nejkrásnější a spokojené
prožití vánočních svátků v kruhu
rodiny a úspěšné vykročení do roku
2017.
Viktor Malinkovič, KSČM,
zastupitel MO Střekov

ÚSTECKÉ VÁNOCE

Vážení a milí spoluobčané,
je tady předvánoční čas, doba shonu,
ale také čas blížících se vánočních
svátků.

Rádi bychom Vám u nás na Severní
Terase vytvořili pěknou předvánoční
atmosféru, proto jsme připravili již
tradiční Slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Naplánovali jsme
ho na pátek 25. listopadu od 16 hodin v Centrálním parku. A připravili
zajímavý program – vánoční písničky
a koledy pěveckého souboru Terasáček dětí z Dětského domova na Severní Terase, soutěže pro děti a mnohé

další. Nezapomněli jsme ani na jedinečnou podívanou a zážitek – na mobilní zvonkohru pražského Manouškova zvonařství a na ohňostroj.
Ve stejném čase bude také rozsvícen
vánoční strom na Doběticích v blízkosti kruhového objezdu a před Úřadem městského obvodu.
V neděli 11. prosince od 10 do 11
hodin se přijďte podívat do Centrálního parku na Vánoční ladění, novou společnou akci Mateřských škol
Větrná, Stříbrníky a Dobětice spolu
s Domovy pro seniory V Klidu, Orlická a Dobětice. Děti zazpívají písničky
s vánoční tematikou seniorům a senioři zazpívají dětem. Setkání nejmladší
a nejstarší generace bude bezpochyby
provázet velmi milá atmosféra, proto
neváhejte přijít Vy, kteří budete mít
v dopoledních hodinách čas – senioři,
maminky s dětmi na mateřské a všichni ostatní.
Pojďme se alespoň na chvíli, v tomto
čase blížících se vánočních svátků,
zastavit a věnovat čas sobě, svým rodinám a blízkým.

Dovolte mi, vážení spoluobčané,
abych Vám z celého srdce popřála
klidný adventní čas, kouzelné Vánoce a splněná přání.
Do nového roku 2017 Vám, milí
spoluobčané, přeji pevné zdraví, dostatek životního optimismu
a lásky ve všech jejích podobách.
Mgr. Renata Zrníková, Vaše Ústí,
starostka MO Ústí nad Labem
– Severní Terasa

Statutární město Ústí nad Labem ve spolupráci s Ústeckým podzemím
pořádá akci

á
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M
nadílka
od Labské
královny

neděle 4. 12. 2016
od 16 hodin
Ústecké podzemí
(Muzeum civilní obrany), Žižkova ul.

mikulášská nadílka
animační program pro děti
s DanceMission.CZ
tvořivá dílna
čertovské malování
na obličej zdarma
opékání buřtů
ohňová show
ohňostroj a další

Vstupné: 30,- Kč/dítě • Dospělí vstup zdarma • Teplý čaj pro děti zdarma
Více informací a podrobný program na www.usti-nad-labem.cz a
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SVÁTEČNÍ ČAS

Nadační fond Matěje Proška zve:
rozsviťme opět Ústí nad Labem!
AKCE NA PODPORU HANDICAPOVANÝCH DĚTÍ PROBĚHNE 21. PROSINCE
OD 16 DO 18 HODIN NA LIDICKÉM NÁMĚSTÍ V ÚSTÍ NAD LABEM.

V

ystoupí Daniel Matoušek, talentovaný mladý tenorista, hostující v Národním divadle, sourozenecká dvojice Dalibor a Sabina Slepčíkovi, známá z televizní
hudební show, dále vítězka rozhlasové soutěže a objev roku

Ježíšek pro
chlupatý kožíšek
TO JE JIŽ TRADIČNÍ VÁNOČNÍ AKCE CENTRA PRO ZVÍŘATA V NOUZI PŘI ZOO ÚSTÍ NAD LABEM. I LETOS JI
CHYSTÁ, A TO VE DNECH OD 19. DO 23. PROSINCE.
Útulek bude zájemcům otevřen denně od 9 do 12 a od 13
do 16 hodin. „Tentokrát bychom poprosili hlavně o krmivo
a malé pelíšky vhodné pro kočky. Jinak jako obvykle přijímáme vše, co nám lidé darují a předem děkujeme jménem
našich svěřenců,“ uvedla vedoucí centra Jaroslava Ježková.
Kdo nestihne samotnou akci, může přijít do útulku i o svátcích. Jen pozor na upravenou otvírací dobu 24., 25., 26.,
31. prosince a 1. ledna – od 9 do 13 hodin.
Také centrální městský obvod stejně jako v minulých letech
na opuštěná zvířata nezapomene. „I letos pro útulek uspořádáme veřejnou sbírku v rámci vánočních oslav, a to formou pokladničky, která bude umístěna na Lidickém náměstí
u vánočního stromu,“ potvrdila Jitka Parýzková, referentka
odboru tajemnice Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – město. Sbírka bude zahájena 1. prosince a ukončena
21. prosince. Šek v hodnotě vybrané částky pak organizátoři
předají útulku.
Loni Ústečané do kasičky pro útulkové pejsky a kočičky věnovali 12 700 korun.
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Mgr. Jitka Hadašová

Nela Kailová.  Árie uslyšíme od zpěvačky a dobrého anděla
DD Střekov, Aleny Skalové. Vánoční písně zazpívá Dětský
sbor Domu dětí a mládeže a Dětského domova Severní Terasa. Kouzelnou atmosféru si budeme moci prožít s Vánočním
příběhem souboru Krtečci z Umělecké školy Neštěmice, písně a koledy si zazpíváme s žáky ZŠ Neštěmická a sólistkou
Aničkou Duškovou. Ohňovou show nám předvedou děvčata
ze skupiny Vox Luminax. Chybět nebudou minikoníčci ze
stáje Tivani, Sváťovo dividlo či vystoupení s pejsky Magdy
Dzurkové.
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem připraví
burzu knih, vědomostní kvízy a spoustu dalších zábavných
aktivit. Celou akcí nás bude provázet moderátor a herec Matouš Rajmont.
Organizátoři doufají, že akce přispěje ke kouzelné atmosféře předvánočních svátečních dní a pomůže splnit přání těch, pro které jsou tyto akce  připravovány. Vrcholem
bude společné vypouštění lampionů přání. Celá vybraná
částka bude v plné výši předána vybraným postiženým dětem. Jejich příběhy si můžete přečíst i na našich stránkách
www.uprimnesrdce.cz.
Eva Jersáková, Nadační fond Matěje Proška
Foto: archiv NF Matěje Proška

SVÁTEČNÍ ČAS

Brná i Sebuzín si notují:
chceme, aby se u nás stále něco dělo!
V SEBUZÍNĚ SE PARTA KAMARÁDŮ ROZHODLA USPOŘÁDAT PRVNÍ AKCE PŘED DESETI LETY. DALŠÍ DOBRÁ PARTA
STÁLA U ZRODU SPOLKU VESELÁ BRNÁ.

V

Sebuzíně i Brné mají letos
na kontě řadu zajímavých
akcí. Teď vás pozvou na oslavy Vánoc.
„Rádi se potkáváme a vymýšlíme, co
by se dalo v Sebuzíně podnikat. Tradičními pilíři našeho celoročního
snažení jsou čtyři akce – Sebuzínský
ples, Dětský den, Den seniorů a Advent v Sebuzíně,“ říká předseda sebuzínského spolku Martin Jan Tůma.
ŠTĚDROVEČERNÍ ZPÍVÁNÍ
Organizačně a finančně je nejnáročnější Dětský den, který navštěvuje více než 200 dětí. Velký ohlas má
i Den seniorů. Letos senioři navštívili
porcelánku v Dubí a klášter v Oseku
a pochvalných reakcí na tento výlet
přišlo víc než dost.
„Zvláštní kouzlo mají Vánoce,
rozsvícení stromku u kapličky má
vždy neopakovatelnou atmosféru.
A velmi hrdí jsme na tradici zpívání u stromečku. To, že si s námi
na Štědrý den večer přijde tolik lidí
zazpívat koledy, to nás vždycky příjemně naladí. Ostatně přijeďte se
do Sebuzína přesvědčit sami“, zve
Martin Jan Tůma.  

STROMEK v Sebuzíně se
těší na vánoční koledy.

NOVÝ BETLÉM V KAPLIČCE

vybereme nejlepší vánočku a vánoční cukroví, ale hlavně se sejdeme
a odložíme spěch, sousedské spory
a bude nám fajn,“ těší se Zdeněk
Kymlička.
Spolek se mimo kulturních aktivit
(velký ohlas měl letos Masopust, kterého se účastnilo na pět stovek lidí,
stejně tak podzimní Den vína a burčáku, na nějž do Brné dorazil dokonce Karel IV.) snaží zvelebit kapličku
a její okolí. Daří se to díky vlastním
silám i díky pomoci střekovské radnice a nově i ústeckého magistrátu. „O letošním Adventním setkání
představíme v kapličce – hlavně našim dětem – nový betlém,“ informuje
Zdeněk Kymlička.
Spolek se snaží také nezapomenout
na rodáky a významné spoluobčany. „Dopis, který jsme poslali k narozeninám generálovi Klemešovi,
poslednímu žijícímu parašutistovi,
vysazenému na území protektorátu, podepsalo na jedné z našich akcí
velké množství lidí,“ dodává Zdeněk
Kymlička.

Adventní setkání při svařáku chystá 16. prosince spolek Veselá Brná.
„Zahraje nám saxofonový kvartet,
prohlédneme si obrázky našich dětí,

Miroslava Lazarová, ODS,
členka zastupitelstva
MO Ústí nad Labem – Střekov

Adventní noční běh je benefiční
JIŽ PODRUHÉ SE ORGANIZÁTOŘI ÚSTECKÝCH BĚŽECKÝCH ZÁVODŮ ROZHODLI V NEDĚLI 4. PROSINCE
OD 17 HODIN USPOŘÁDAT ADVENTNÍ NOČNÍ BĚH.

Akce je určena celé rodině – všem běžcům bez
rozdílu věku, kteří si v adventním shonu přijdou
protáhnout tělo, potkat se s přáteli, zahřát svařákem nebo čajem a popřát si hezké vánoční svátky. Adventní noční běh je benefiční – celý výtěžek
bude patřit handicapovanému sportovci.
Trasa závodu není náročná – vede po Labské cyklostezce od Mariánského mostu ke zdymadlům
a zpět (5 km). Startovné je dobrovolné – celý obsah kasičky věnuje Nadační fond Plamínek naděje handicapovanému sportovci – Petru Cibulkovi z Ústí nad Labem, který utrpěl na kole vážné
poranění míchy a krčního obratle a je z něho
kvadruplegik. Petr se v současné době zotavuje
v sanatoriu v Kladrubech. V příštích měsících by

se mohl pomalu vracet domů a bude potřebovat
řadu pomůcek a nákladné péče. Jakákoli finanční pomoc bude pro Petra velmi důležitá. Obrátil
se proto o pomoc i na Plamínek naděje, který je
partnerem Adventního nočního běhu. Minulý rok
jsme přispěli na rehabilitační terapii pro Adélku
Učňovou, která vrhala koulí za Nolu Teplice. Běžci darovali 24 331 Kč a charitativní partner akce
Spolpharma 5 000 Kč.
Podrobné informace pro běžce naleznete
na http://www.plamineknadeje.cz/news/a2-adventni-nocni-beh/.
text a foto Ing. Jana Procházková,
Nadační fond Plamínek naděje
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UNIVERZITA A MĚSTO
ROZHOVOR S DOC. RNDR. MARTINEM BALEJEM, PH.D., REKTOREM UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ

Osobní pohled na sklonku poločasu
Jak byste popsal práci a pozici rektora?
Je něco, co Vás na tomto postu překvapilo – ať mile či nemile?
Rektor je nejvyšší představitel univerzity,
ovšem mnoho pravomocí bohužel nemá.
V akademickém prostředí, kde se většina
klíčových návrhů schvaluje v akademickém
senátu, správní radě či projednává ve vědecké radě a kde mají jednotlivé fakulty výraznou autonomii, musí být rektor v první
řadě hlavně vnímavý, chápající vyjednavač
s co možná dokonalým přehledem o stavu
věcí na fakultách. Nemohu říci, že by mě
něco překvapilo. Mám radost z nadšení
a pozitivní energie týmu lidí kolem mě.
Vždy jsem tvrdil, že se považuji za týmového hráče a jsem velmi rád, že mí spolupracovníci, a tím nemyslím jen prorektory,
ale i celou řadu dalších pracovníků rektorátu, vnímají, že jsme jeden tým a že jenom
tak můžeme univerzitu společně rozvíjet.
A netěší mě někteří škarohlídi, kterým pod
rouškou „obecného blaha“ jde o vlastní
prospěch a často šíří polopravdy či fámy.
Co nevidět dokončíte Vaše funkční pololetí. Co se dá vůbec ve funkci rektora
stihnout za dva roky?
Popravdě, myslím si, že jsme se s týmem
nenudili, neboť jsme museli vyřešit řadu
palčivých problémů z minulosti, vpadli
jsme do nového programovacího období

pro projekty EU, byla schválená nová legislativa pro VŠ a v řádu měsíců po nástupu jsme sestavili nový strategický záměr
naší univerzity na čtyři roky. Z toho pro
nás zároveň vyplynula povinnost inovace
většiny předpisů, kterými se univerzita řídí,
a samozřejmě příprava a podání projektů
(v celkové výši za téměř dvě a půl miliardy).
Významnou prioritou je i výstavba Centra
přírodovědných a technických oborů, pro
kterou se nyní dokončuje projektová dokumentace. Celý tým pracovníků usiluje o to,
aby stavba za více než půl miliardy začala
v příštím roce a byla dokončena do konce
roku 2019.
Mimo tyto opravdu velké akce se snažíme drobnými stavbami oživit a zpříjemnit
prostředí kampusu. Podařilo se nám sem
umístit bankomat, vybudovat zde nový
vnitřní infosystém a navigační systém
do kampusu instalovat i na příjezdové komunikace do města a po městě. Reprezentativnosti kampusu dodaly stožáry s vlajkami a kultivováno bylo také průčelí vstupu
do areálu univerzitního městečka. Uzavřeli
jsme řadu smluv, které jsou prospěšné jak
pro studenty, tak i pro zaměstnance, a to
např. s generálním partnerem Českou spořitelnou, se sportovními kluby FK Teplice,
HC Slovan Ústí nad Labem apod. Inovovali
jsme smlouvy s městem Ústí nad Labem
a s Ústeckým krajem. Z pozice rektora jsem

také absolvoval nespočet setkání a schůzek
s politiky, velvyslanci, šéfy firem a s řadou
dalších osobností.
Co Vás na práci rektora těší, potažmo,
co Vás za ty necelé dva roky potěšilo?
Funkce rektora mi umožnila realizovat
moje představy a nápady na fungování
univerzity, ale také usilovat o možný vliv
na fungování města či kraje. Tedy jednoduše řečeno, co jsem dříve s kamarády
a svými blízkými diskutoval „jen u piva“,
mohu nyní řešit s klíčovými partnery ať už
v akademickém prostředí, tak i v prostředí
města a kraje.
Co Vás naopak z pohledu rektora mrzí?
Je něco, co jste si předsevzal a zatím se
Vám to nepodařilo?
Jsem velmi rád, že v České konferenci rektorů k sobě velmi rychle našli cestu rektoři
podobných univerzit. Ono nám také mnoho
jiného nezbývalo, když sledujeme, jak rok
od roku rozpočet na naše univerzity klesá.
Např. pro UJEP za posledních 5 let klesl
základní příspěvek z MŠMT o cca 30 mil.
korun, dále např. VŠB TU v Ostravě o 60
mil., UTB ve Zlíně o 50 mil. Oproti tomu
univerzitám v Praze a v Brně příspěvek
vzrostl. S tím však zásadně nekorespondují
sliby ministrů nebo vlády o podpoře Ústeckého kraje a Moravskoslezského kraje jako

Univerzitní Vánoce 2016
UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ SE I V LETOŠNÍM ROCE VÝZNAMNĚ
ZAPOJILA DO PŘÍPRAVY ÚSTECKÝCH VÁNOC. KROMĚ TOHO VSTOUPÍ DO ADVENTNÍHO ČASU V ÚSTÍ NAD LABEM A JEHO OKOLÍ DALŠÍMI SAMOSTATNÝMI
VÁNOČNÍMI AKCEMI. A BUDE JICH MNOHO.

KALENDÁRIUM
UNIVERZITNÍCH VÁNOC
• 30. 11., 15.30–17 hodin: Origami vánoční ozdoby (a navíc trochu jinak).
Ve Vědecké knihovně UJEP proběhne
první předvánoční skládání mnohostěnů. Tato akce se zde zopakuje ve stejném čase ještě dne 13. prosince.
• 1. 12., 11 hodin: Univerzita rozsvítí svůj
vánoční stromek.
K čerstvě zasazené jedličce před budovu rektorátu přijdou zazpívat pěvecké
sbory, zapojené do mezinárodního projektu Viva la vida.
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• 1. 12., 16 – 18 hodin, Kostelní náměstí:
Den s UJEP.
Vystoupí zde univerzitní studentské
kapely Team Play nebo Hanny a sóloví
zpěváci Matěj Kutil či Honza Suchánek.
Den s UJEP se na Kostelním náměstí
zopakuje 8. 12., kdy v rámci studentských pěveckých vystoupení Honzu
Suchánka nahradí Tomáš Kostka.
• 3. 12., 16 hodin, Kostelní náměstí: Pohádkové Vánoce v OC Forum.
Od 16 hodin zde vystoupí Ústecký dětský sbor UJEP.
• 11. 12., v 17 hodin rozezní Severočeské divadlo Ústí nad Labem Vánoční

UNIVERZITA A MĚSTO
Jaké jsou Vaše plány pro další dva roky?
Na prvním místě musím zmínit Centrum
přírodovědných a technických oborů. Se
stavbou takového rozměru a složitosti má
univerzita pramalé zkušenosti a bude to
pro nás všechny velká výzva. Důležité bude
dokončení veškerých legislativních norem
a pravidel, která upravují všechny činnosti na univerzitě. Hodlám dále pokračovat
v postupném vylepšování areálu kampusu.
V plánu je např. venkovní výukový amfiteátr, relaxační zóna s workoutovými prvky
a další drobné projekty. Klíčové pro nás
bude získat maximum prostředků z fondů
EU a jejich využití pro akceleraci vědeckovýzkumné a umělecké činnosti univerzity.
Snažím se také, aby byla univerzita pro veřejnost viditelnější a prospěšnější.

JSME JEDEN TÝM, jen tak můžeme
univerzitu rozvíjet, říká Martin Balej.

strukturálně postižených regionů. Nerozumím, jak se náš region má posunout výrazně dál, když jedna z velmi důležitých místních institucí dostává z Prahy čím dál méně
peněz. Mým velkým cílem je spojit klíčové
aktéry, politickou reprezentaci napříč stranami a prosadit opravdu skutečnou podporu cílenou do našeho regionu. Jiné regiony se takto uvnitř umějí spojit a dosáhnout

svého. A konkrétní příklad z našeho kraje?
Na jaře jsem pozval poslance a senátory
za Ústecký kraj na neutrální půdu univerzity, abychom společně hledali možnosti,
jak konkrétní podporu našemu kraji získat.
Z oslovených více jak 20 regionálních senátorů a poslanců se přihlásili všeho všudy
tři a dva se omluvili. Tak obrovský zájem
mají naši politici o Ústecký kraj.

koncert Ústeckého dětského sboru
UJEP.
• 12. 12., v 18 hodin zaplní kostel v Libochovanech tóny České mše vánoční
Jana Jakuba Ryby v podání sboru Chorea Academica a jeho hostů.

míra Hrona v Domě kultury města Ústí
nad Labem. Začátek je v 19 hodin.
• 14. 12., pořádá fakulta sociálně ekonomická ve své budově v Moskevské
54 od 10 do14 hodin tradiční Vánoční
trhy FSE. Na Lidickém náměstí v rámci
Odpoledne se sbory z UJEP od 14 do
17 hodin vystoupí sbory KHV, NONA,
Popularizace a Kuželky. Tytéž sbory poté přejdou do Chrámu Apoštola
Pavla, tzv. Červeného kostela, aby zde
od 18 hodin přednesly Adventní koncert sborů KHV PF UJEP. Tady se k nim
přidá Písnička a Chorea Academica.
• 15. 12., se v rámci Ústeckých Vánoc
a akce Den pro školy představí na Lidickém náměstí od 16 do17 hodin také
Ústecký dětský sbor UJEP. Na Kostelním náměstí v té době až do 18 hodin
opět vystoupí studentské kapely (Den
s UJEP).
• 19. 12., rozezní Česká mše vánoční
od 19 hodin Kostel sv. Floriána v Krás-

• 13. 12., v 11 hodin se můžete přidat
k již tradiční Rybovce na schodech,
konkrétně na schodech mezi 1. a 2. patrem pedagogické fakulty, kterou provedou sbory katedry hudební výchovy
doplněné příchozími zpěváky.
• 13. 12., vystoupí Ústecký dětský sbor
UJEP také na akci Vánoční hvězdy Vladi-

Na sklonku tohoto roku vrcholí oslavy
pětadvacetiletí ústecké univerzity. Kdybychom ji personifikovali na čerstvou
absolventku UJEP, jaké byste jí Vy osobně dal doporučení pro budoucí zaměstnavatele?
Jsem přesvědčený o tom, že jde o šikovnou,
flexibilní absolventku, která to doposud
rozhodně neměla jednoduché, nedostala
nic zadarmo, a proto se umí o věc poprat
a umí ji prosadit. Je aktivní, je schopná se
učit nové věci a postupy, poučit se z vlastních chyb, na nic si nehraje a je svá. Taková
je naše univerzita.
Mgr. Jana Šiková,
tisková mluvčí UJEP
Foto: archiv UJEP

ném Březně, kam si Chorea Academica
pozvala také své hosty.
• Univerzitní Vánoce uzavře 22. 12. Chorea Academica Českou mší vánoční
v rámci Vánočního koncertu se Severočeskou filharmonií od 19 hodin
v koncertním sále teplického Domu
kultury.
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Drážďany a jejich Dynamo
DYNAMO DRÁŽĎANY JE DNES KLUBEM S NEJVĚTŠÍ ZÁKLADNOU FANOUŠKŮ V NOVÝCH SPOLKOVÝCH ZEMÍCH.

VELKOLEPĚ zahajují v Drážďanech zápasy Dynama.

M

á ovšem velkého konkurenta. RB Lipsko hraje soutěž
nejvyšší a zatím fantasticky. Dynamo hraje druhou německou
ligu, stejně jako klub vlastněný naším městem, Arma, tedy FK Ústí nad
Labem druhou ligu českou. V Drážďanech a ve velmi širokém okolí už
dlouho panuje téměř posvátná úcta
k Dynamu, a tak, na nedávno vystaveném stadiónu, s kapacitou 30 000
diváků, bývá plno a zpravidla dopředu i vyprodáno. Vyrazili jsme s nejmladším synem na utkání Dynamo
– Stuttgart.
JE N S C H N IT Z E L JE D R AŽ Š Í
Vstupenky byly dávno před utkáním vyprodány, my jsme je získali
přes přátele. Dají se získat také přes
e-shop. Průměrné vstupné je 20 Euro.
Zápas měl výkop ve 13 hodin, my
jsme dorazili v 11hodin a zaparkovali
asi 500 metrů od stadiónu. Samozřejmě – parkoviště v okolí je zpoplatněno. Kolem stadiónu už bylo živo, sjíž-
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děly se výpravy z celého Saska, ale
mířili sem i fandové z Čech a Polska.
Některé výpravy byly na čekání vybavené a „kempovaly“ poblíž stadiónu.
Měly zde občerstvení, lahvové pivo
a sendviče.
Až po vstupu na stadión, mimochodem po důkladné prohlídce ze strany pořadatelů, jsme pochopili proč.
Stánky s občerstvením jsou podřízeny klubu. Nákup je možný na kartu,

kterou obdržíte za 2 Eura a musíte
si ji nabít nějakou částkou. Chce to
raději víc, protože pivo stojí 3 Eura,
stejně jako kafe, kola, Bockwurst,
Bratwurst, jen Schnitzel je dražší.
Všude v okolí stadiónu jsou stánky
s lákadly pro fanoušky. Šály, čepice, bundy, vlaječky, plakáty, obtisky,
trička, dresy, prostě, kromě nás dvou,
každý divák měl něco s Dynamem
na sobě.

PLNO, VYPRODÁNO, na utkání dorazilo 29 906 diváků.

REPORTÁŽ
KEMP fanoušků Dynama Drážďany.

PŘ ED S TAVEN Í ,
KT E R É MU S Í TE VI D ĚT
Stadión je to krásný a je stavěn podobnou technologií jakou byla postavena tribuna na našem ústeckém Městském
stadiónu (panelová skládačka). Ze všech míst je perfektní
přehled, sedačky jsou pohodlné i pro větší váhy.
Na utkání dorazilo 29 906 diváků. Byli fantastičtí, hnali
hráče k maximálnímu výkonu. Vždyť Stuttgart byl v době
naší přítomnosti na utkání v tabulce třetí (a má ambice
postoupit), kdežto domácí byli někde na dvanáctém místě.
Hosty přijelo povzbudit kolem 3 000 fanoušků. Než utkání
začalo, připravil domácí sedmitisícový kotel choreo. Při
klubové hymně celý stadion stojí a zpívá, vstává se samozřejmě při gólu, (tady se volá „Tóór“). A to se při naší
návštěvě podařilo celkem pětkrát. Na konci tohoto svátku
sportu a fotbalu zvlášť svítilo na tabuli skóre 5:0.
Loučení diváků a hráčů obou stran nebralo konce. My uháněli k autu, abychom se vyhnuli dopravním zácpám. Nepodařilo se, ale v těch pauzách v drážďanských ulicích jsme

si přáli, aby podobný svátek zažívalo v blízké budoucnosti
i naše město. Když jsme porovnávali úroveň fotbalu, tak
drážďanští převyšují naše hráče jen v nasazení, fotbalová úroveň je srovnatelná. Drogou číslo jedna jsou ovšem
diváci.   A ti naši zatím vyčkávají. Na fotbal do Drážďan
vyrazíme znovu. To fantastické představení stojí za to.
text a foto: PaedDr. Petr Brázda
(KSČM)

Parkour je sport, ale i umění

ZÁŽITEK

MOŽNÁ JSTE SE UŽ SETKALI S KLUKY NEBO DĚVČATY, KTEŘÍ VE MĚSTĚ PROVOZUJÍ TÉMĚŘ ARTISTICKÉ KOUSKY.

N

ejsou to adepti varietního
nebo cirkusového umění, ale
vyznavači sportu, který se
jmenuje PARKOUR.

CO JE PARKOUR?
Parkour je sportovní disciplína, která se řadí k bojovým, sebeobranným
sportům. Někdy se také říká, že je
formou tréninku pro útěk. Základy
položil Francouz David Bel v roce
1998 a sport se rychle šíří světem. Při
tréninku jde o to zbavit se strachu,
překonávat sebe sama, nejde o soupeření s ostatními. Určitě se nejedná o sport extrémní, protože trénink
a výchova jsou    zaměřeny na bezpečné zvládnutí jednotlivých prvků a pochopení jejich významu. Jde
o překonávání fyzických a psychických překážek; jde o to ovládnout
lépe své tělo, průběžně zdokonalovat
svůj pohyb. Parkour je v podstatě životní  cesta a filozofie.

KDE SE TRÉNUJE?

Přestože se jedná o mladý sport, má
v našem městě už více než padesát vyznavačů. Trénuje se ve třech kategoriích, děti 6–11 let, 12–15 a 15 a více,
včetně dospělých. Tréninky vedou
trenéři  Jan Pehy Pehl a Vojta Rajchl.
Trénuje se v tělocvičně a za příznivého počasí venku. Na trénink se mohou zájemci přijít podívat, případně
se přihlásit do oddílu. Kontakt: www.
parkourusti.webnode.cz
text a foto: Parkour Ústí
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Sázka, která se vyplácí

BOHATÁ HISTORIE ÚSTECKÉHO BASKETBALU POTVRZUJE: FILOZOFIE KLUBU, TEDY VÝCHOVA MLADÝCH HRÁČŮ
A JEJICH ZAŘAZOVÁNÍ DO A TÝMU, JE TOU SPRÁVNOU CESTOU.

HLEDÁNÍ talentů se ústečtí
basketbalisté věnují dlouhodobě.

V

srpnu 1996 se vstupem generálního partnera Spolku
pro chemickou a hutní výrobu, a. s., vzniká BK Spolchemie, a. s.
KOŠE NOVĚ NA KLÍŠI

Úkolem je navázat na úspěšnou mládežnickou základnu klubu, která v minulosti vychovala například československou reprezentantku Marii Soukupovou – Záhoříkovou, dlouholetého reprezentanta - internacionála
Kamila Brabence anebo tehdejší oporu národního družstva Pavla Bečku. Významnou úlohu při
organizování výkonnostního a vrcholového basketbalu nadále hrají občanské sdružení BK 91 Ústí nad Labem, SeveroMOMENTKA basketbalistů
Slunety z probíhající sezóny.

česká plynárenská, a. s., a město Ústí nad Labem. Cílem pro
nadcházející sezóny je stabilizovat působení v 1. lize mužů.
K větší divácké atraktivitě basketbalu v Ústí nad Labem přispěl přechod ze stísněných prostor haly TJ Slavoj Severotuk
na Střekově do příjemného prostředí větší haly TJ Chemička
v ústecké čtvrti Klíše.
SÁZKA NA ODCHOVANCE
Mladý tým vedený Ústečákem Janem Šedivým se
dokázal v sezóně 2004/05 po pěti letech a teprve
potřetí v historii klubu probojovat do play-off národní basketbalové ligy. Ukázalo se, že filozofie klubu, tedy
výchova mladých hráčů a  jejich zařazování do A týmu, je tou
správnou cestou. V sezóně 2005/06 se podařilo 7. místem vyrovnat historicky nejlepší umístění, a to i přesto, že v průběhu
sezóny odstoupil generální sponzor Severočeská plynárenská. Na družstvo to ale naštěstí vliv nemělo. Na konci sezóny
2007/2008 tým ukončil své několikaleté působení v Mattoni
NBL. Sestup do 1. ligy vyvolal významnou obměnu jak hráčského kádru, tak i managementu klubu.
POD KŘÍDLY SLUNETY
Vlastníkem sportovní haly TJ Chemička se stal nový generální partner ústeckého basketbalu – společnost SLUNETA.
Díky tomuto kroku klub získal stabilní působiště. V sezóně 2008/2009, ačkoli se hrála 1.liga, si do nově vzniklého
SPORTCENTRA SLUNETA našlo cestu mnoho fanoušků.
Na začátku další sezóny 2010/2011 obsadil trenérskou žid-
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Košíkovou pro Ústí objevil
rodák ze Strakonic

li po Dominiku Feštrovi, dlouholetém hráči a funkcionáři
klubu, Roman Bednář, který s mladým, ale ambiciózním
kádrem vybojoval v základní části pátou příčku a v play-off chtěl útočit na nejvyšší příčky. Nakonec jsme zůstali
před branami vysněného finále a obsadili 3. místo. Vzhledem k avizovanému rozšíření národní basketbalové ligy
na 14 týmů od sezóny 2011/2012 měli mít oba finalisté právo postupu mezi českou elitu – o to více nás bolela porážka
s Jindřichovým Hradcem. Jelikož ale Jihočeši jako poražený
finalista (vítězem se stal Chomutov), tohoto privilegia nevyužili, právo postupu do nejvyšší tuzemské basketbalové soutěže mužů bylo v našich rukách. Po jednáních se sponzory,
ve kterých významnou roli sehrál generální partner klubu,
společnost SLUNETA, a. s., se náš klub rozhodl využít jedinečné nabídky a po třech sezónách strávených v 1. lize se
Ústí nad Labem vrátilo na mapu NBL.
ZRODILA SE HVĚZDA I ÚSPĚCH
V ročníku 2013/2014 tým, vedený Martinem Stavělem, začal
vyhrávat a stal se z něj černý kůň soutěže. Byla to právě SLUNETA, která objevila pro evropské palubovky hvězdu jménem Kwamain Mitchell, který se stal tahounem našeho týmu
a za jehož éry jsme překonali nejeden milník v historii klubu,
například rekord 17 domácích výher v řadě. Díky dobrým výsledkům se týmu podařilo po dlouhých 8 letech probojovat
do play-off, kde mu stopku vystavily Pardubice, ale i tak se
tato sezóna zapsala do novodobé historie jako nejúspěšnější. Po odchodu Mitchella byla basketbalová veřejnost zvěda-

• Před sedmdesáti lety, v polovině roku 1946, přichází mladý středoškolský profesor tělovýchovy Květoslav
Soukup do Ústí nad Labem na Obchodní akademii v Pařížské ulici. Rodák ze Strakonicka byl velkým vyznavačem košíkové a tak na akademii založil družstvo košíkové. Inspiroval tím vznik dalších chlapeckých družstev
na ostatních středních školách, která se utkala koncem
roku 1946 na prvním turnaji.„Akademický pohár“ získalo družstvo Obchodní akademie z Pařížské ulice.
• V restauraci „U Ranního slunce“ v Ústí nad Labem byla
v březnu 1947 založena Severočeská župa košíkové, působící v rámci České obce sokolské. Župa vzápětí uspořádala Tyršův pohár – 1. ročník turnaje mužů v Ústí nad
Labem. V roce 1947 vzniklo rovněž první družstvo žen
v rámci Sokola Ústí nad Labem.
vá, jak si tým povede bez své hvězdy. Hráči nezklamali, i tentokrát se dokázali probojovat do vyřazovacích bojů a opět
dokázali překonat významný milník v historii, když se jim
podařilo vyhrát první domácí utkání v play-off. Série s Prostějovem, hraná na 3 vítězná utkání, se tak musela do Ústí
vrátit, a i když dále postoupil náš soupeř, tak tým Slunety
sklidil od publika „standing ovations“ za celou sezónu.
AMBICE KOMPLIKUJÍ ZRANĚNÍ
Další sezóna už tak povedená nebyla, tým se „protrápil“
k záchraně, ale přesto tato sezóna měla hvězdu – byl jí Michal Čarnecký, který již před začátkem sezóny avizoval, že
tato bude jeho poslední a náležitě si ji užíval. Miláček publika a tahoun SLUNETY zakončil bohatou kariéru právě zde
v Ústí nad Labem. Po této sezóně odešel také trenér Martin
Stavěl. Na post hlavního trenéra nastoupil bývalý šéftrenér
a odchovanec klubu Antonín Pištěcký, který sestavuje velmi ambiciózní tým. Podařilo se udržet jednoho z hlavních
stavebních kamenů kádru: Ladislava Pecku, který podepsal
v Česku nevídanou pětiletou smlouvu. Zatím si tým nevede
špatně, po odehrané čtvrtině se pohybuje v těch místech tabulky, kde by chtěl být. Momentálně ho ale sužují zranění,
pro která chybí hned tři hráči ze základní rotace.



Vladimír Hejl
foto: archiv BK Ústí nad Labem

Pozvánka na domácí utkání ústeckých basketbalistů
4. 12. 2016

17:00

neděle

SLUNETA Ústí nad Labem

Orli Prostějov

18. 12. 2016

17:00

neděle

SLUNETA Ústí nad Labem

BK JIP Pardubice

28. 12. 2016

18:00

středa

SLUNETA Ústí nad Labem

ČEZ Basketball Nymburk

15. 1. 2017

17:00

neděle

SLUNETA Ústí nad Labem

mmcité Brno

28. 1. 2017

17:00

neděle

SLUNETA Ústí nad Labem

USK Praha
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DISKUSE

Názor zastupitele:

Jak (ne)vzniká nový územní plán?
Bude tomu právě rok, kdy Zastupitelstvo schválilo zahájení pořizování nového územního plánu města. Ten by
měl nahradit problematický stávající plán z roku 2011,
pořízený s nemalými náklady 35 milionů korun. Už při
jeho zpracování byl přitom kritizován především kvůli
nabubřelé dopravní tunelové koncepci (která byla prakticky ihned v době schválení plánu zrušena) a nesmyslně
rozsáhlému rozšíření zastavitelné plochy města na úkor
volné krajiny (především mezi Skoroticemi a Strážkami nebo kolem Habrovického rybníka). I přes tyto obrovské a později také soudním rozhodnutím potvrzené
chyby, byl tehdejšími zastupiteli schválen. Už po pár letech se však všechny nedostatky potvrdily a městu tak
nezbývá než připravit územní plán zcela nový. Člověk
by logicky očekával, že dojde k poučení se z předešlého debaklu, ve snaze dojít k podstatně lepšímu výsledku, kterým by byl kvalitní a dlouhodobě platný územní
plán. Ten by měl být postaven na jasné vizi vývoje města,
udávat směry jeho rozvoje, pracovat se zastavěním centra města a využitím brownfieldů. V neposlední řadě by
měl obsahovat udržitelnou koncepci dopravy a pracovat
s   řekou a krajinou na území města. Přestože jsou městu nabízeny mnohé možnosti spolupráce s místními architekty i dalšími zkušenými odborníky z celé republiky
(Fakulta architektury ČVUT, Institut plánování a rozvoje
hl. m. Prahy a další), laxní přístup a mizivá aktivita vedení města vedou k odůvodněným obavám, že vše postupuje opět stejným způsobem, jako pořizování předešlého zpackaného územního plánu. Připojil jsem se proto
k nedávné výzvě téměř dvacítky ústeckých architektů
a inženýrů. Jejím obsahem byla snaha poukázat právě
na tristní stav pořizování nového plánu, kdy chybí jak silná koncepce a vize, tak především odpovědný a kvalitní
tým ve struktuře magistrátu města. Tento tým, standard-
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ní ve většině porovnatelných českých měst, na ústeckém
magistrátu neexistuje. Jednotlivé oblasti rozvoje jsou
rozdrobeny do několika odborů bez reálné možnosti koordinované spolupráce na přípravě plánu, úředníci jsou
zahlceni běžnou agendou a hlavní architekt je prakticky
bez pravomocí i povinností zařazen na pozici řadového
referenta. Měl by to být přitom právě hlavní architekt
s dostatečným týmem koncepčních pracovníků, který by
začal intenzivně pracovat na podrobných a kvalitních
podkladech, základní koncepci města a ve výsledku pak
na dobrém zadání a procesu pořízení nového územíno
plánu. To by pak dávalo naději ve vznik kvalitního dokumentu. V celé věci jde přitom o zcela zásadní otázku budoucnosti města. Tématika územního plánování je jistě
složitá a zdlouhavá, právě proto je třeba k ní přistupovat
svědomitě a s dostatečným důrazem na kvalitu a odbornost. Je to totiž nakonec mimo jiné právě územní plán,
který přenáší v realitu dlouhodobé vize a koncepce rozvoje města, čímž předurčuje to, jak a v jakém městě budeme
my nebo naše děti jednou žít. V neposlední řadě je pak
územní plán také dokumentem, se kterým přijde do styku
prakticky každý občan a obyvatel města, který vlastní pozemek nebo chce realizovat stavbu.
Chtějme proto územní plán kvalitní a srozumitelný, vedoucí k dlouhodobě udržitelnému rozvoji města. Chtějme plán otevřený občanům, s jasnou vizí, která pomůže
městu v jeho budoucnosti a vrátí mu jeho zašlou slávu.
Přesně takový územní plán totiž Ústí nad Labem po letech
stagnace nutně a naléhavě potřebuje. A právě s takovýmto cílem by měl být současný proces pořizování nového
plánu bezodkladně uchopen!
Ing. arch. Jan Hrouda
zastupitel, PRO! Ústí

DISKUSE

Názor vedení města:

Vážený pane zastupiteli,
vážení občané,
návrh členů odborné komise, která bude poradním
orgánem města pro přípravu nového územního plánu, předložíme Zastupitelstvu Ústí nad Labem 7. prosince 2016. Členství jsme nabídli řadě expertů – ze
signatářů výzvy, kterou Ing. arch. Hrouda argumentuje, například Ing. arch. Janu Harciníkovi anebo Ing.
arch. Jitce Fikarové (oba dva přijali). Někteří odborníci, jako například architekti Matěj Páral anebo Pavel
Plánička, se omluvili z důvodu časového zaneprázdnění. Přesto se domníváme, že v návrhu na členy komise pro územní plán figurují osobnosti velmi zajímavé. Za všechny jmenujme například doc. Ing. arch.
Jana Jehlíka (hlavní architekt Ústí nad Labem v letech
1991 – 1996, nyní vedoucí Ústavu urbanismu Fakulty
architektury ČVÚT), Ing. akad. arch. Jiřího Klokočku
se zkušenostmi urbanisty měst a obcí arondisementu  
(územně správní jednotky) Kotrijk v Belgii, odborníka
na dopravní stavby Ing. Jana Špilara, rektora Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem doc. RNDr. Martina Baleje Ph.D., PhDr. Benjamina Frágnera, ředitele
Výzkumného centra průmyslového dědictví ČVÚT,
který se mimo jiné podílel na „Industriální topografii Ústeckého kraje“ – a tak bychom mohli pokračovat
dál a dál…
Za členy odborné komise byli navrženi architekti, demografové, odborníci na regionální rozvoj, dopravní
inženýři. Koordinátorem přípravy nového územního
plánu bude hlavní architekt města a nebude na to sám
– zastupitelům Ústí nad Labem bude na již zmíněném prosincovém zasedání předložen návrh na vznik
samostatného oddělení hlavního architekta Odboru

investic a územního plánování Magistrátu Ústí nad
Labem.
Abychom připravili co nejkvalitnější zadání nového
územního plánu, jsme rozhodnuti nejprve pořídit řadu
studií – demografickou, krajiny, urbanisticko-dopravní a rovněž plán udržitelné mobility. Vznik územního
plánu není levná záležitost, proto pozorně sledujeme
vypisované programy, z nichž bychom mohli na zpracování některých studií získat dotace.
Byli bychom velmi rádi, aby se do zadání územního
plánu zapojili v co největší míře nejen odborníci, ale i
laici, tedy obyvatelé Ústí nad Labem. Náměty na změny
platného územního plánu nám mohou zasílat formou
speciálního formuláře, který jsme vytvořili (k dispozici
je na http://www.usti-nad-labem.cz/cz/uredni-portal/
sprava-mesta/formulare/).
Vznikající zásady územního plánu budou samozřejmě podrobně diskutovány i s jednotlivými městskými
částmi.
O územním plánu se říká, že je to „dohoda“ mezi obyvateli města, dalšími uživateli jeho území (například
investory) a úředníky, kteří mají hájit veřejný zájem.
Taková dohoda musí vést k větší prosperitě, ale i k trvale udržitelnému rozvoji města. Pro Ústí nad Labem
je to velmi důležitý úkol (a stejně jako u všech měst –
je to běh na tři, čtyři, pět let).
Rádi bychom tento úkol vyřešili nejpozději do roku
2020, a to co nejlépe.
Pavel Dufek
náměstek primátorky
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VÁNOČNÍ HRÁTKY

Malý test

Otázka 1.:
Jak dlouho trvá adventní doba?
a) 4 neděle před slavností Narození Páně 25. 12.
b) 4 neděle před Velikonočním pondělím
c) 4 dny před slavností Narození Páně 25. 12.
Otázka 2.:
Co znamená slovo ADVENT?
a) z latinského slova ‚adventus‘, což znamená ‚odchod‘
b) z latinského slova ‚ad ventus‘, což znamená ‚čtyři svíce‘
c) z latinského slova ‚adventus‘, což znamená ‚příchod‘
Otázka 3.:
Co je od nepaměti symbolem vítězství, královské důstojnosti
a úcty?
a) svíce
b) věnec
c) jehličnatý strom
Otázka 4.:
Odkud pochází tradice zdobení stromečku?
a) z Anglie
b) z Německa
c) z Francie

Otázka 5.:
Kdo je sv. Mikuláš?
a) patron dětí, františkánů, teologů, dělníků, nosičů břemen
a výrobků z hedvábí
b) světec, přítel dětí, patron zajatců, ochránce dobré svatby,
biskup, mučedník, pomocník v nouzi
c) vymyšlená postava pro zpestření adventu
Otázka 6.:
Čím se o adventu vyjadřuje projev vítězství a jeho hořící
svíce vyjadřují přicházejícího Krista, který rozptyluje
temnotu a strach?
a) svíčky na vánočním stromečku
b) sedmiramenný svícen
c) adventní věnec
Otázka 7.:
Kvůli čemu se Josef z rodu Davidova vydal do Judska, města
Davidova nazývaného Betlém, s Marií, která mu byla
zasnoubena a čekala dítě?
a) stěhovali se za prací
b) kvůli soupisu lidu, který byl nařízen císařem Augustem
c) utíkali před králem Herodem
Otázka 8.:
Jaké dary přinesli malému Ježíškovi Tři králové?
a) zlato, kadidlo a myrtu
b) zlato, kadidlo, svěcenou vodu
c) kadidlo, myrhu a zlato
Otázka 9.:
Co má člověk při štědrovečerní večeři udělat pod štědrovečerním stolem, aby ho nebolely nohy a zůstal celý rok zdráv?
a) šlápnout do čerstvého žloutku
b) rozdrtit ořech
c) bos šlápnout na sekeru

Správné odpovědi: 1a,2c,3b,4b,5b,6c,7b,8c,9c,10a
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Otázka 10.:
Jak se správně napíší začáteční písmena ve slovech ‚VÁNOCE‘,
‚NOVÝ ROK 2016‘, ‚NOVÝ ROK‘ (myšleno 1. leden)?
a) Vánoce, nový rok 2016, Nový rok
b) vánoce, Nový rok 2016, nový rok
c) Vánoce, Nový rok 2016, Nový rok

DOBRÝ SKUTEK

Z gauče do kotce a zase zpátky
aneb Příběh se šťastným koncem
SKORO SEDM LET ŽILA BETYNKA U SVÉ PANIČKY ŠŤASTNÝM PSÍM ŽIVOTEM, MILOVANÁ A OPEČOVÁVANÁ. TO SE VŠAK
DEN ZE DNE ZMĚNILO...
psychice. Pravidelným dlouhými procházkami pomohl fence, která byla
značně při těle, shodit přebytečná kila
a naučil ji mít radost z pohybu. To už
se ale blížila zima a všem bylo jasné, že
by ji Betynka v útulku prožívala těžce.
Slovo dalo slovo a Betynka putovala
do dočasné péče nedalekého domácího depozitu pro handicapované pejsky
– do azylu Matýsek. Tady jí zvelebili
kožíšek, pustili na její milovaný gauč

J

a dali pocit, že život zase je, jak má
být. A zároveň pro ni hledali trvalý domov.
Dočkala se ho za pár dnů – přijela si
pro ni paní se synem a Betynka tak jen
vyměnila jeden gauč za druhý a zase
má paničku jen pro sebe. Tak hodně
štěstí, Betynko, ať už je to napořád…    
text: Jitka Hadašová
foto: archiv Jaroslava Vaňka

LOUČENÍ s náhradním páníčkem v ústeckém útulku.

ejí panička zemřela a fenka rovnou
z gauče putovala do kotce ústeckého
útulku. Nechápala, byla nešťastná,
celé hodiny se jen tiskla k mřížím a vyhlížela, kdy už si pro ni panička zase
přijde.
Naštěstí se Betynky zakrátko ujala
dobrá duše útulku – „náhradní páníček“ Jaroslav Vaněk. Betynku si vzal
do parády a zapracoval nejen na její

ZASE NA GAUČI – v domácím
azýlku jménem Matýsek.

S NOVÝMI PÁNÍČKY
v novém domově.

Hledají nový domov

CHARLIE: Pes, plemeno pitbulteriér,
barva žíhaná s bílou náprsenkou, asi
dva roky starý. Charlie je pohodový
pes, byl zvyklý žít v bytě a je velmi čistotný. V útulku už jednou byl a bohužel i nyní měl smůlu, jeho páníček ho
opustil a tak se Charlie vrátil zpátky.
Přesto nezanevřel na lidi a tomu, kdo
mu poskytne teplý pelíšek, bude dobrým přítelem a společníkem.

NELA: Fena, kříženka, asi 55 cm vysoká, šest let stará. Srst má drsnější, hnědé barvy s krémovými znaky. Nela se
do útulku dostala od majitele, který se
o ni již nemohl starat. V bytě je čistotná
a je dobrácké povahy, přátelská k lidem
i ke zvířatům. Má ráda i děti, nepere se
s ostatními psy a snese i kočku.
Více na www.utulek-ul.cz.

C E ZA R: Pes, kříženec rottweilera.
Má krátkou srst, černou s hnědými
znaky. Jsou mu asi dva roky. Cezar
je nedůvěřivý pes, potřebuje si nejprve na nového majitele zvyknout.
Bylo by dobré, kdyby za ním zájemce nejdříve několikrát přišel, třeba
ho i vyvenčil a získal si jeho důvěru. Hodí se k domku nebo k hlídání
objektu.
text a foto: Centrum pro zvířata v nouzi
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TIPY NA ZÁŽITKY
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Generální partneři

Lidické náměstí / Kostelní náměstí
Vánoční trhy 27. 11. – 23. 12. 2016 10:00–19:00
Slavnostní zahájení
v neděli 27. 11. od 15:00 na Lidickém náměstí
Lidické náměstí
neděle
15:00
15:45
16:00
17:00
15:00–18:00

27. 11.

I. adventní neděle – Slavnostní rozsvícení
vánočního stromečku a vánoční výzdoby
Pohádkový příběh „Starý rok“ s Divadlem v Pytli
ZUŠ Evy Randové – mladí trubači
Vánoční koncert Davida Deyla
Ústecký dětský sbor UJEP
Slavnostní rozsvícení vánočního stromečku a vánoční výzdoby
Zoovláček

pondělí 28. 11. Den pro děti s divadlem
16:00–17:00 Sváťovo dividlo
17:00–18:00 Štěpánčino divadlo
úterý 29. 11. Sportovní Vánoce
16:00–18:00 Ústečtí sportovci slaví Vánoce
středa 30. 11. Den pro seniory
16:00–18:00 Rosťa Pechoušek a jeho band

středa
14:00–14:30
14:30–15:00
15:00–15:30
15:30–16:30
16:30–17:00
17:00–17:30
17:30–17:45
17:45–18:00
18:00–19:00
čtvrtek
15:00–15:30
15:30–16:00
16:00–17:00
17:00–17:30
17:30–18:30

14. 12.

Kostelní náměstí, OC Forum
neděle 27. 11. I. adventní neděle v duchu pohádek a hudby
13:00–14:00 Divadelní soubor Li-Di – pohádka „Čert to nemá nikdy lehké“
14:00–15:00 Queen revival

Den s Deníkem a sbory z PF UJEP

Sbor KHV
Sbor Nona
Sbor Popularizace
Mozaika
Sbor Kuželky
Mozaika
ZUŠ Evy Randové
Česko zpívá koledy s Deníkem
Zpívání koled

čtvrtek
16:00–16:30
16:30–17:00
17:00–17:30
17:30–18:00

15. 12.

Den pro školy
ZŠ a MŠ SNP 6 – pěvecký sbor Sboreček
ZŠ Vojnovičova – pásmo písniček a koled „Kouzlo Vánoc“
Ústecký dětský sbor UJEP – Včelka, Cvrček, hlavní sbor
Vánoční vystoupení Daniela Matouška
Vánoční zpívání s Dětským domovem Severní Terasa
a Domem dětí a mládeže

čtvrtek 1. 12. Den pro školy
16:00–18:00 Vánoční zpívání s Dětským domovem Severní Terasa
a Domem dětí a mládeže

pátek 16. 12. Historický pátek
16:00–18:00 Historický pátek s šermíři, historickou hudbou, pohádkou
a závěrečnou ohnivou show

pátek 2. 12. Historický pátek
16:00–18:00 Rytíři – boj o přízeň královny, provazochodkyně,
historická hudba Venas, historická řemesla

sobota 17. 12. Sobota v duchu pohádek a hudby
14:00–15:00 Diva-Dlo – pohádka „Ježíšek žije“
16:00–17:00 Muzikál Děti ráje
18:00–18:30 Ústečtí trubači

sobota 3. 12. Sobota v duchu pohádek a hudby
15:00–16:00 Divadelní soubor Li-Di – pohádka „Voda dobrá, voda zlá“
16:00–17:00 Bee Gees revival
neděle 4. 12. II. adventní neděle s Divadlem v Pytli
16:00–18:00 Pohádka „O Nikolausovi“
18:00–18:30 Ústečtí trubači
15:00–18:00 Zoovláček
pondělí 5. 12. Den s Mikulášem, čertem a andělem
17:00–19:00 Čertovský program plný pohádek, hudby a soutěží. Mikulášská
nadílka, čertovský průvod masek a závěrečná ohnivá show
19:00–19:30 Ústečtí trubači
15:00–18:00 Zoovláček
úterý 6. 12. Den plný hudby
16:00–18:00 Vánoční koledy
středa 7. 12. Den pro seniory
16:00–18:00 Koncert Babouků
čtvrtek 8. 12. Den pro školy
16:00–16:20 Mateřská škola Pomněnka – „Vánoční koledování
s Pomněnkou“
16:30–16:45 ZŠ Elišky Krásnohorské – vystoupení flétniček „Pásmo
pohádkových písniček“
16:45–17:00 ZUŠ Evy Randové – žáci dechového oddělení paní
uč. Stanislavy Viznerové
17:00–17:30 ZUŠ Evy Randové – žáci klávesového oddělení paní
uč. Kateřiny Pavelkové a Vladimíra Belana
pátek 9. 12. Historický pátek
16:00–18:00 Vánoční hra „Cirkus Berto“
Historické městečko a řemesla
sobota 10. 12. Sobota v duchu pohádek a hudby
15:00–16:00 Diva-Dlo – pohádka „Kouzelný kalendář“
16:00–17:00 Muzikál Pomáda
18:00–18:30 Ústečtí trubači
neděle 11. 12. III. adventní neděle s divadlem
13:30–14:30 Divadlo Uličník
16:00–18:00 Divadlo BezeVšeho
15:00–18:00 Zoovláček
pondělí 12. 12. Den pro děti s divadlem
16:00–18:00 Pohádka „Ledové království“
úterý 13. 12. Den plný hudby
16:00–18:00 Vánoční koledy

neděle 18. 12. IV. adventní neděle
Živý betlém s agenturou Stol Art
15:00–16:00 Dobrá zpráva z cébéčka: „Zpěvem a slovem přemýšlíme
o duchovním významu Vánoc“
16:00–18:00 Živý betlém s agenturou Stol Art
15:00–18:00 Zoovláček
pondělí 19. 12. Den pro děti s divadlem
„Zavřete oči a začněte snít“
16:00–17:00 Cirkus Mini
17:00–18:00 Divadlo Krabice Teplice

Změna programu vyhrazena

sobota 3. 12. Pohádkové Vánoce v OC Forum
14:00–15:00 Štěpánčino divadlo
15:00–16:00 Dobrá zpráva z cébéčka: „Zpěvem a slovem přemýšlíme
o duchovním významu Vánoc“
16:00–17:00 Ústecký dětský sbor UJEP – Cvrček
17:00–18:00 Vánoční zpívání s Dětským domovem Severní Terasa
a Domem dětí a mládeže
neděle 4. 12. II. adventní neděle plná hudby
16:00–17:00 The Boom – The Beatles Revival Band
pondělí 5. 12. Den s Mikulášem, čertem a andělem
15:00–17:00 Čertovský program plný pohádek, hudby a soutěží. Mikulášská
nadílka, čertovský průvod masek a závěrečná ohnivá show
čtvrtek
16:00–16:30
16:30–17:00
17:00–17:30
17:30–18:00

8. 12. Den s PF Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
Žárofky – Václav Říha a Václav Nekolný
Matěj Kroutil
Tomáš Kostka
Hanny – Hana Řánková

sobota 10. 12. Pohádkové Vánoce v OC Forum
13:00–14:00 Divadlo Krabice Teplice
16:00–17:00 Kapela No Headache
17:00–18:00 Základní umělecká škola Děčín pod
vedením paní uč. Moniky Jindrákové
neděle 11. 12. III. adventní neděle plná hudby
16:00–17:00 Vánoční koncert Lucie Bergerové

úterý 20. 12. Den pro seniory
16:00–18:00 Jitka Band
středa 21. 12. Rozsviťme Ústí
16:00–18:00 8. ročník charitativní akce Nadačního fondu Matěje Proška
pořádané na podporu handicapovaných dětí,
akce je spojena s tradičním vypouštěním lampiónů

čtvrtek
16:00–16:30
16:30–17:00
17:00–17:30
17:30–18:00

15. 12. Den s PF Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
Team Play – Tomáš Říha a Petra Andělová
Matěj Kroutil
Tomáš Kostka
Honza Suchánek

14:00–16:00 Naše děti, naše energie
16:00–18:00 Monika Absolonová, Lenka Graf se sborem

sobota 17. 12. Pohádkové Vánoce v OC Forum
13:00–14:00 Sváťovo dividlo
16:00–17:00 Základní umělecká škola Děčín pod
vedením paní uč. Moniky Jindrákové
17:00–18:00 Vánoční zpívání s Dětským domovem Severní Terasa
a Domem dětí a mládeže

pátek 23. 12. Brass Bombers
15:30–16:30 Vánoční koncert kapely Brass Bombers

neděle 18. 12. IV. adventní neděle plná hudby
16:00–17:00 Abba revival

čtvrtek

22. 12.

Den s

Ježíškova cesta

Vánoční trhy

27. 11. – 22. 12.

27. 11. – 23. 12.

Ježíškova pošta a Strom splněných přání
Vhoďte své přání do Ježíškovy schránky a Vaše přání se splní

10:00–19:00 Lidické náměstí a nově ve velkém i Kostelní náměstí
V rámci vánočních trhů zvířátka a kolotoče

Vánoční dílničky v OC Forum

Atrium magistrátu města
Výstava Pedagogické fakulty UJEP – Andělé
Ústecký betlém

3.–4. 12., 10.–11. 12., 17.–18. 12.
10:00–18:00 Každou sobotu a neděli

TIP města

Kostel sv. Vojtěcha

neděle 4. 12. Ústecké podzemí
16:00–19:30 Mikulášská nadílka od Labské královny

Koncerty s

Doprovodný program
Ve vybraných dnech na Lidickém náměstí
Zoovláček, historický kolotoč, betlém, zvířátka,
soutěž o nejlepší vánoční cukroví

ÚSTECKÝ

Více info
r m ac

1. 12. Den s PF Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
Team Play – Tomáš Říha a Petra Andělová
Matěj Kroutil
Honza Suchánek
Hanny – Hana Řánková

í, další akce a podrobný program na

w

11. 12.

neděle

III. adventní neděle plná hudby
Inflagranti s hostem Josefem Vojtkem

neděle

18. 12. IV. adventní neděle plná hudby
Jaroslav Svěcený, Julie Svěcená,
Miloslav Klaus a Ladislav Horák
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facebook.com/usteckevanoce
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