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Spolek Oživení v půlce března doprovo-
dil zprávu o spuštění webu Hlásná trou-
ba, který hodnotí radniční periodika, 
kritickým letákem o  předvolebním vy-
dání ústeckých městských novin z října 
2014. Uvádí v něm, že v novinách bylo 
47krát slovo „primátor“ a 13krát foto-
grafie tehdejšího primátora Mandíka. 
Tolik ostudy stačilo.
Redakční rada nových novin města 
Ústí nad Labem už není anonymní (viz 
tiráž). Na své první schůzce se shodla, 
že noviny nebudou „hlásnou troubou“ 
současné koalice a že budou občanům 
přinášet podstatné informace a  názo-
ry politiků všech stran, nestranných 
odborníků i  veřejnosti. Noviny nemíní 
lakovat práci vedení města narůžovo, 
budou psát o tom, co se chystá, a ptát 
se čtenářů na  názory. Doufáme, že se 
nám do přípravy Městských novin po-
daří zapojit Univerzitu Jana Evangelis-
ty Purkyně, politicky nezávislé intelek-
tuální centrum Ústí nad Labem.
Je třeba přiznat, že nejsme dokonalí 
a  jistě se nezavděčíme vždycky všem. 
Budeme se ale snažit, abyste noviny 
vydávané z  městských peněz četli rádi 
a aby vás alespoň občas vtáhly do dění 
ve městě. Dobré město se neobejde bez 
dobrých politiků a  úředníků – a  ty 
město bude mít stěží, nebudou-li se 
o jejich práci důsledně zajímat sebevě-
domí a aktivní občané.

Vážení čtenáři,

David Daduč

Přečtěte si:
Jezero Milada se těší na vaše nápady

Novinky v městských obvodech

Posviťme si na  fotbal (a  jeho finan-
cování)

Senioři, svěřte svá přání anketě

Unikátní fotografie v ulicích

Láska ke psům – i k těm v útulku

Do práce na kole ve vší parádě

To je vydra mořská. 
Líbí se vám?

Nový ředitel o novinkách v ústecké ZOO (stránky 8–9)
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ČTENÁŘI SE PTAJÍ

Problémů je celá řada (bezpečnost, stav silnic a  chodníků, 
čistota), ale bohužel máme dojem, že současné vedení města 
Ústí nad Labem se soustředilo především na Činoherák. 

Mgr. Jan Tvrdík, Ing. Libor Turek, Ph.D., 
Miroslava Lazarová, zastupitelé města za ODS

Za největší problém města považuji jeho zadluženost a priori-
tu vidím ve vytváření nových podnikatelských příležitostí. Na-
plnění tohoto cíle v konečném důsledku řeší zaměstnanost, 
sociální problémy a  přísun financí do  městského rozpočtu 
a tedy také dotace do sportu, kultury, umožní opravy komu-
nikací a další. 

JUDr. Ilona Tajchnerová, zastupitelka TOP 09

Naprosto nepřijatelná atmosféra v zastupitelstvu města. Ne-
důstojné, mnohdy nepodložené vzájemné napadání, nedo-
statečná komunikace s  opozicí, zastupitelstvo zatím neplní 
to, proč bylo zvoleno. Celá řada problémů je neřešena, plnění 
se odsunuje nebo na neurčito odkládá. 

za zastupitele KSČM PaedDr. Petr Brázda

Vloni vynaložilo město na 70 milionů korun na rekonstrukce 
škol a školek a 66 milionů na údržbu a opravy komunikací. 
Přesto si školní budovy a městské silnice a chodníky zasluhu-
jí nejvyšší pozornost a rozsáhlé investice i v roce 2015. Vyšší 
daňové příjmy města by to měly umožnit.

 za zastupitele ČSSD MUDr. Pavel Dlouhý

Zaujala mě informace o připravovaném 
cvičišti na tzv. street workout. Kde se vý-
stavba cvičiště plánuje? Doufám, že cvi-
čiště získá popularitu a bude se rozrůstat. 

Vojtěch Kučera, Severní Terasa
Hřiště máme v  plánu vybudovat v  le-
tošním roce. Přesný termín ještě ne-
máme, musíme mít záruku finančních 
prostředků z magistrátu. Náklady na vy-
budování se pohybují mezi 400  000 až 
500 000 korunami. V této cenové relaci 
by se jednalo o  hřiště poměrně velké. 
Prostor máme vytipovaný na  Stříbrní-
kách v  cípu, který tvoří ulice Jizerská 
a Šumavská. V přípravné fázi určitě po-
zveme několik lidí z řad veřejnosti, kteří 
mají k tomuto typu sportu blízko a po-
mohou nám vytvořit koncepci hřiště. 
Mohly by se tam pořádat například exhi-
bice i  soutěže. Hřiště bude možné po-
stupně doplňovat o další cvičební prvky.

Pavel Dufek, starosta MO Ústí nad 
Labem – Severní Terasa

1. Mé dotazy se týkají dopravy – nejprve 
k  otáčení osobních aut na  Masarykově 
ulici od polikliniky až k Městskému stadi-

onu – doporučoval bych betonové rozdě-
lovníky, jako jsou před rondelem. Toto se 
děje také v Božtěšické ulici okolo čerpací 
stanice ONO, tam doporučuji totéž.
2. Bydlím ve Spartakiádní ulici a horo-
rové zážitky jsou s vyjížděním na Teplice 
(přejíždění křižovatky ulic Všebořická 
a Plynárenská). Změní se to?

Petr Procházka, Ústí nad Labem 
1. Otáčení vozidel a jeho zákaz řeší zákon 
o provozu na pozemních komunikacích. 
Každý řidič je povinen ho dodržovat. 
Rozhodně nechceme být město betonu. 
U rondelu se instalovaly z důvodu pře-
cházení chodců mimo přechodu. Božtě-
šická ulice je silnicí I. třídy, vlastníkem 
je ŘSD. Nicméně je přikázaný směr jízdy 
vpravo a  od  Terasy je zákaz odbočení. 
Opět jde pouze o porušování zákazů.
2. Souhlasím se čtenářem. Město má 
projektovou dokumentaci na  zřízení 
světelného signalizačního zařízení v této 
křivatce, tato akce je v  zásobníku in-
vestičních akcí. Finanční prostředky 
na ni zatím přiděleny nebyly.

Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru 
dopravy a majetku magistrátu

1. Celoplošné reklamy na  trolejbusech 
údajně odpovídají normě, ale pro ces-
tující to není žádná sláva. Často není 
z okna vůbec vidět.
2. Mám špatnou zkušenost s  nový-
mi vozy, kde i  místa pro invalidy jsou 
na  stupínku. Znám období s  berlemi 
po operaci, nedovedu si tudíž představit, 
jak postižení lidé při zastavování auto-
busu stačí slézt ze stupínku za jízdy, aby 
mohli včas dojít ke dveřím. 

Věra Semrádová, Krásné Březno
1. Reklama je doplňkovým příjmem 
Dopravního podniku města Ústí nad 
Labem, pokud byl zájem klientů, tak 
jsme celovozové polepy umožňovali. 
V  současné době se žádné nové polepy 
nerealizují, není poptávka. A  na  nová 
vozidla – 26 trolejbusů a  30 autobusů, 
což je skoro 60 % vozového parku, které 
byly pořízeny i díky evropské dotaci, se 
reklamy lepit nesmí. Určitě se tedy pro 
cestující dostaví zlepšení. 
2. Vnitřní uspořádání trolejbusů kon-
cipují výrobci. Zákon o veřejných zakáz-
kách nám neumožňuje říci, že vnitřní 
prostor trolejbusu bude vypadat přesně 
takto a  ne jinak. Jako zadavatelé mů-
žeme například požadovat, aby v  tro-
lejbusu byla vyhrazena dvě místa pro 
kočárky. U  velkých kloubových trolej-
busů je vnitřní uspořádání prostoru 
ovlivněno umístěním motoru uprostřed 
vozu (v  zimě trolejbus lépe zdolá kop-
ce). U  trolejbusů patnáctimetrových je 
vnitřní uspořádání komfortnější. 
Ing. Radek Chobot, ředitel Dopravního 

podniku města Ústí nad Labem

Vzkaz koalici. Odpověď opozice na otázku: 
Co je podle vás nejakutnější problém města Ústí nad Labem?

Městské noviny se těší na další dotazy a náměty čtenářů.
Pište na adresu Městské noviny, Velká Hradební 233/8, 40001 Ústí nad Labem anebo na e-mail: mestskenoviny@mag-ul.cz

Odpovědi na všechny otázky opozice přinesou Městské noviny v květnovém vydání. 
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SLEDUJEME

KÁČATA už nebudou na  
jezeře Milada plavat sama

Foto: Alois Jarolímek

Co byste měli vědět, než skočíte do jezera Milada
Už se to chystá: pikniky, cyklistické 
závody, exhibice jachet, ukázky disc-
golfu, závody koloběžek. Jezero Milada 
se konečně otevře veřejnosti. Poprvé – 
a slavnostně – poslední květnovou so-
botu. Dovolí-li počasí, i s koupáním se 
počítá.

Rozhovor s Martou Šaškovou, 
oddělení strategického 

 rozvoje města

Lidé se těší na koupání v jezeře. Je vstup 
z pláže do vody bezpečný?
Vstup do  vody je na  vlastní nebezpečí, 
neboť oblast jezera Milada není kla-
sickým koupalištěm, na  informačních 
tabulích s návštěvním řádem budou vy-
jmenována pravidla. Hlavní pláž a něko-
lik dalších vstupů do  vody bude upra-
veno maximálně přívětivě pro veřejnost.
Návštěvník však vždy musí dbát na to, že 
na  řadě míst se pod hladinou nacháze-
jí vlnolamy, což také bude vyznačeno 
na informačních tabulích. 
Počítáte u pláže s rozmístěním nádob na 
odpad, případně s mobilními toaletami? 
Zázemí pro pláž a  další místa v  okolí 
jezera budou vybavena jak nádobami 
na  odpad, tak mobilními WC, zajištěn 
bude i úklid. V průběhu sezóny budeme 
sledovat, zda dostatečně. Pokud by se 
ukázalo, že ne, tak počet nádob i frekven-
ci úklidu zvýšíme. A  samozřejmě bude-
me rádi, pokud okolí jezera zůstane pří-
jemným místem pro odpočinek obyvatel 

okolních obcí. Pokud uvidíte někoho, že 
se nechová podle pravidel, upozorněte, 
prosím, městskou policii či přítomného 
pracovníka Palivového kombinátu Ústí.
Plánujete, že v  letní sezóně budou na 
kvalitu vody v  jezeře Milada dohlížet 
hygienici? 
Kvalita vody je a  bude i  v  sezóně prů-
běžně sledována, informace budou zve-
řejňovány na  www.jezeromilada.cz, 
na facebooku Jezero Milada a na webu 
Palivového kombinátu www.pku.cz. 
Podmínky monitorování kvality vody 
jsou přísnější než obvykle používané 
na jiných vodních nádržích.
Dohodly se obce ze svazku Jezero Milada 
na spolupráci svých městských policistů? 
V  oblasti budou provádět městské poli-

cie Ústí, Chabařovic a Trmic preventivní 
hlídky a  budou zasahovat u  konkrétních 
případů na přivolání stálé služby PKÚ, s. p., 
anebo veřejnosti. V  případě větších pro-
hřešků bude přivolána Policie ČR. V are-
álu bude omezen pohyb motorových vo-
zidel. Po dobu zkušebního provozu jezera 
nebude zatím umožněno rybaření. 
Jaké další akce se letos na jezeře Milada 
chystají?
To bychom si prozatím nechali jako pře-
kvapení. Uvítáme ale, když se nám s ná-
měty na to, co všechno by se u jezera Mi-
lada mohlo dít, svěří obyvatelé Ústí nad 
Labem a okolních obcí. Náměty, prosím, 
posílejte na  adresu, anebo na  e-mail 
Městských novin. Děkujeme.

Jitka Stuchlíková

Fotoreportáž

Rekonstrukce plavecké haly na Klíši, březen: 
zdění končí, začíná kladení kabelů

V březnu se plaveckou halou zabývala i Rada města. Na restaurování mozaiky u dětského bazénku, pro jejíž zachování jako památky na určitý architektonický 
styl se vyslovili odborníci z Muzea města Ústí nad Labem, uvolnila 262 500 korun (bez DPH). I tato práce bude svěřena Metrostavu a.s., který má na starosti 
komplexní rekonstrukci plavecké haly. Dobrou zprávou je, že rekonstrukce postupuje podle plánu, říjnový termín dokončení zatím ohrožen není. 
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MO NEŠTĚMICE

Veřejně prospěšní pracovníci se činí, skládky mizí

ZE STŘECHY kus Ne-
štěmic jako na dlani. Sní-
mek pořídila starostka
 Foto: Yveta Tomková

Do odstranění skládky v Mojžíři a úkli-
du odpadu u železniční trati investuje 
neštěmická radnice dvě stě tisíc korun.

Rozhovor s Yvetou Tomkovou, 
starostkou MO Neštěmice

Kolik se vám podařilo získat veřejně 
prospěšných pracovníků?
Jejich počet se nám podařilo ztrojnáso-
bit. Šanci pracovat jsme tak dali dalším 
lidem, kteří se na  trhu práce uplatňu-
jí těžko. Má to velmi pozitivní dopad 
jak na  ně samotné (a  jejich rodiny), 
tak na náš městský obvod. Při letošním 
jarním úklidu můžeme čistit a upravovat 
i  lokality, na  které jsme dříve neměli 
kapacitu. Letos se chceme dostat na po-
čet devadesáti veřejně prospěšných pra-
covníků. Výsledkem jednání s ředitelem 
Úřadu práce je, že veřejně prospěšné 
pracovníky máme ze sta procent do-
tované. Městský obvod hradí pouze 
jejich vybavení, tedy pracovní pomůcky 
a pracovní oděv. Veřejně prospěšní pra-
covníci od nás dostávají ještě stravenky. 
Ale toho, co tito lidé obvodu odvádějí, je 
nepoměrně více.

Pustili jste se do  generálního úklidu 
bývalého koupaliště v  Mojžíři. Co zde 
vznikne?
Odklízíme navezený stavební odpad, 
který zde byl, a  také odpad ze zeleně. 
V minulosti tady došlo nejen k zasypá-
ní bazénů, ale i  k  navezení stavebního 
odpadu. Na  revitalizaci tohoto prosto-
ru se z  velké míry podílí firma AVE, 
která na  tyto práce předložila nejlepší 
nabídku, zhruba za 136 tisíc korun. Za-

pojeni jsou ale i  naši veřejně prospěšní 
pracovníci, kteří především prořezávají 
náletové dřeviny. Terén zavezeme hlí-
nou, srovnáme a zatravníme. 
Sbor dobrovolných hasičů radnici 
požádal, aby tento prostor mohl vyu-
žívat jako výcvikové zázemí. Hotový 
je již úklid podél trati, kde byl rovněž 
navezen odpad. Na odstranění skládek 
radnice na jaře vyčlenila zhruba 200 ti-
síc korun. 

Neštěmice byty mají. A chtějí je opravovat
Který z  městských obvodů v  Ústí nad Labem vlastní nejvíce bytů? Neštěmický. 
Spravuje jich 376. Starostka Yveta Tomková si prohlédla bytové domy všechny. 
Od sklepů až po půdy. 

A nevynechala ani střechy. „Připravuje-
me plán oprav bytů a nemovitostí, které 
jsou v naší správě. Na střechách jsem byla 
pouze tam, kde má do  budoucna dojít 
k  výměně střešní krytiny, aby do  domů 
nezatékalo,“ usmívá se starostka.
Yvetu Tomkovou potkáte v terénu velmi 
často. „Preferuji osobní kontakt. Našim 

občanům říkám: nedopisujme si, sejděme 
se, ukažme na konkrétní problém a řešme 
ho,“ vyznává se. 
Neštěmická radnice chce do  střech, za-
teplení, kanalizace a sanačních prací z by-
tového fondu investovat až 5 700 000 Kč. 
Doufá ale, že se při výběrových řízeních 
dostane na  výslednou částku nižší. In-

vestovat chce nejen do  nových střech, 
ale i do zateplení, kanalizace, sanačních 
prací. „Do  budoucna bych byla ráda, 
abychom náš majetek ještě rozšířili. Byty 
obsazujeme nájemníky, kteří respektují 
naše pravidla. Jsem přesvědčena, že čím 
více majetku obec sama spravuje, tím 
může vytvořit lepší zázemí pro občany,“ 
zdůrazňuje neštěmická starostka.

Stránku připravila Jitka Stuchlíková

Co se chystá
 Divadelní představení pro děti.

 V neděli 24. května do altánu v parku před 
radnicí přijede Sváťovo dividlo. Následovat 
budou akce Hurá na prázdniny a odpoledne 
pro seniory.

 Svatba v Zoo
Neštěmickou radnici již oslovili snoubenci, 
kteří by do  svazku manželského rádi vstou-
pili v  ústecké zoologické zahradě. Například 
před slonincem. Starostka není proti, mat-
rikářka zjišťuje podrobnosti o  náležitostech 
podobných sňatků.

V TERÉNU je Yveta Tomková často. Tady sleduje, 
jak pokračuje revitalizace bývalého koupaliště 
 Foto: Jitka Stuchlíková
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MO STŘEKOV

Šance pro Vrbenského lázně

VSTŘÍCNOST K OBČANŮM. Zatímco rodiče vyřizují, děti si hrají. Dětský koutek před-
stavují místostarosta Ing. arch. Jiří Němeček (vlevo) a starosta  Ing. Miroslav Štráchal. 
 Foto: Jitka Stuchlíková

Střekovská radnice 
připravuje žádost 

na jejich odkup 
Objekt kdysi slavných a  dnes velmi 
zdevastovaných lázní nabízí k  prodeji 
pražská realitní firma. Její reprezentan-
ti se sešli s vedením střekovské radnice 
a Martinem Matou, náměstkem primá-
tora pro finance. Při jednání se podaři-
lo odhadní cenu, stanovenou původně 
na  3,5 milionu korun, snížit na  dva 
miliony. Pokud radní a  zastupitelé sta-
tutárního města vysloví s koupí souhlas, 
zdevastovaný objekt Vrbenského lázní 
bude vyklizen, zazděn a oplocen. Po tom-
to zakonzervování nastoupí druhá etapa 
záchrany jednoho ze symbolů Střekova: 
započne hledání dotačního titulu, který 
by finančně pomohl při budoucí promě-
ně lázní ideálně ve sportovně – relaxační 
středisko, například v  Dům zdraví, kte-
rý by nepostrádal menší moderní balne-
ologické centrum. 

Místo pro třicet aut

Vedle toho zamýšlí MO Ústí nad Labem 
– Střekov v  letošním roce vybudovat 
nové parkoviště v  Tolstého ulici. Akce 
byla zařazena do  investičního plánu 
města Ústí nad Labem, rychlost realiza-
ce je podmíněna finančními možnostmi. 
Jakmile budou uvolněny peníze, vypí-
še střekovská radnice výběrové řízení 

prostor,“ říká starosta Ing.  Miroslav 
Štráchal. Střekovský obvod má na údrž-
bu zeleně uzavřené rámcové smlouvy. 
Pokud díky veřejně prospěšným pra-
covníkům něco ušetří, tak údržbu ze-
leně rozšíří i  do  prostor dříve opomí-
jených, zváží více sečí a vytipuje místa 
pro nové trávníky a další výsadbu.

Řeku otevře starosta.  
S kytarou v ruce 

Střekov je kulturní městskou částí. 
A  zdaleka nejen proto, že zde sídlí Či-
noherák. Střekov měl na  konci měsí-
ce svůj bál a  8. května zve na  Otvírání 
řeky. Sraz je pod střekovským nádražím 
na  břehu Labe naproti cukrovaru. Zá-
bavné odpoledne (od  13 do  17 hodin) 
zpestří nejen koncert (na kytaru zahraje 
a  zazpívá i  starosta Střekova Ing.  Mi-
roslav Štráchal), ale například i  koně, 
které dorazí ze střekovského podhradí. 
Připraveno je (mimo jiné) i představení 
poříční policie na Labi. 
Je možné, že na  „Otvírání Labe“ pozve 
Střekovské i  městský rozhlas. „Městský 
rozhlas se využívá především pro infor-
mování občanů při havarijních situacích. 
Těch naštěstí mnoho není, takže tlampače 
v  ulicích většinou mlčí. A  nás napadlo, 
že by městský rozhlas mohl sloužit i  pro 
propagaci důležitých akcí v našem obvo-
du – například pro informace o  termí-
nech svozu odpadu, o opravách silnic, ale 
i o pořádání kulturních akcí,“ prozrazuje 
střekovský místostarosta Ing.  arch. Jiří 
Němeček.

stránku připravila Jitka Stuchlíková

475 273 910 = nové číslo horké linky
Spolchemie a.s. provoz telefonní linky, na kterou mohli Střekovští nahlásit výskyt 
zápachu, ukončila. Tento způsob monitoringu ovzduší na  svá bedra okamži-
tě převzala střekovská radnice. Lidé mohou od  dubna nelibé vůně, nesoucí se 

jejich čtvrtí, hlásit na  telefon s  čís-
lem 475  273  910. Jde o  přímou 
linku, která vede na podatelnu úřa-
du MO Ústí nad Labem – Střekov. 
Pracovnice podatelny mají k  dis-
pozici formulář, jenž pracuje se tře-
mi kategoriemi zápachů – lehčím, 
středním a  těžkým. Radnice bude 
výskyt zápachu nejen evidovat, ale 
i spolupracovat na  jeho odstranění. 
Jednání s vlastníky provozů v areálu 
bývalé Setuzy už probíhají.

na dodavatele. V Tolstého ulici by mělo 
přibýt kolem třiceti nových parkovacích 
míst, náklady na  tuto investici jsou ko-
lem dvou milionů korun.

Jaro na Střekově:  
více seče, nové trávníky

Jak proběhne na  Střekově jarní úklid? 
„V  letošním roce počítáme se zvýšením 
počtu veřejně prospěšných pracovníků 
z  loňských 34 zaměstnanců na  62  za-
městnanců. Využijeme je především 
na  údržbu zeleně a  úklid veřejných 
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MO SEVERNÍ TERASA

Přerostlá tráva alergiky trápit nebude
Výběrové řízení na  seč trávy a  údrž-
bu zeleně nemohlo dopadnout lépe: 
na  starost ji mají čtyři firmy. Jedna 
Dobětice a Severní Terasu, druhá Stří-
brníky, třetí Jana Zajíce, čtvrtá extravi-
lán.

Firma, která měla vloni údržbu zeleně 
v obvodě Severní Terasa na starosti, 

smlouvu vypověděla. Radnice proto 
mohla vypsat novou soutěž. Celý obvod 
je rozdělen do  několika částí a  extravi-
lán. V  každé části se vybíral zhotovitel 
zvlášť. Podle zákona o  zadávání ve-
řejných zakázek byly vybrány firmy, kte-
ré nabídly nejnižší ceny, korespondují 
ale s  reálnou cenou poptávaných prací. 
„Výběrová komise posoudila všechny na-
bídky a vybrala ty s nejnižší cenovou na-
bídkou. V každé části vyhrála jiná firma. 
Výhodou tak je, že všechny firmy, s nimiž 
jsme uzavřeli rámcové smlouvy, mohou 
začít sekat naráz. Když si seč objednáme, 
bude rychle posečená celá Severní Terasa. 
Pokud by se o celou Severní Terasu starala 
firma jediná, mohlo by se stát, že se bude 
vymlouvat: teď sekáme Dobětice, nemů-
žeme zároveň sekat na  Stříbrníkách,“ 
vysvětluje Pavel Dufek, starosta Severní 
Terasy.

Náročný park

Městský obvod Severní Terasa obdržel 
od statutárního města na údržbu zeleně 
5,6 milionu korun. Seče se za  sezónu 
provádějí čtyřikrát až pětkrát, v extravi-
lánu obvodu pouze dvakrát. Počet 
sečí závisí na  klimatických podmín-
kách. Samostatnou kapitolou je park 
na Severní Terase, o který pečuje radni-
ce městského obvodu sama. „Trávník 
v  parku se musí sekat častěji a  musí se 
provádět tzv. parkové sečení trávy, které 
je náročnější než seče v  jiných částech 
obvodu. Vedle toho se zde trávník ošet-
řuje chemicky a  na  poničených místech 
dosévá. Na  pravidelnou údržbu parku 
vydáváme poměrně značnou část 
peněz,“ prozrazuje Pavel Dufek. O  ze-
leň v parku se starají veřejně prospěšní 
pracovníci, kteří také provádějí údržbu 
keřů i úklid. Městský obvod Severní Te-
rasa jich má pro letošní rok přislíbeno 
celkem šedesát. „Rádi bychom do  bu-
doucna jejich počet ještě navýšili, ale bo-
hužel momentálně máme zázemí pouze 
pro těchto šedesát pracovníků. Budeme 
hledat řešení,“ říká starosta MO Severní 
Terasa Pavel Dufek. 

Pozor na pulce

Veřejně prospěšní pracovníci se věnu-
jí i  prořezávání keřů, stromů a  úklid 
na  celé Severní Terase. Když se ale ne-
dávno čistila laguna v  parku, přednost 
musela dostat specializovaná firma, 
ochránci přírody při takových akcích 

požadují odborný odlov. Než se z  lagu-
ny vypustila voda, odborníci z  ní vy-
lovili pulce a  další chráněné živočichy. 
V okamžiku, kdy byla laguna vyčištěná, 
vyspravená a napuštěná vodou, příslušná 
firma tam všechny zachráněné živočichy 
zase vrátila. 

stránku připravila Jitka Stuchlíková

ÚŘEDNÍ DESKA na Severní Terase je elektronická. Starosta Pavel Dufek připomíná: 
všechny informace o všech městských částech jsou přístupny čtyřiadvacet hodin denně
 Foto: Jitka Stuchlíková

Čtenáři, o knihovnu nepřijdete!
Vedení Městského obvodu Severní Terasa vstoupilo se souhlasem zastupitelstva do  jednání s Policií 
ČR. Cílem je navrátit obvodní oddělení zpět na Severní Terasu, ze které bylo před lety odstěhováno. 
Jednání je na začátku, v případě domluvy by ke zřízení obvodního oddělení došlo v roce 2016. Vedení 
Severní Terasy již má vyhlédnutý prostor, který by byl pro obvodní oddělení státních policistů ideální. 
Je v objektu, v němž sídlí i Městská policie, jejíž kamerový systém by mohlo využívat i obvodní oddělení 
Policie ČR. Menším problémem je, že tento prostor má momentálně v pronájmu pobočka Severočeské 
vědecké knihovny. „Náš záměr jsme již přednesli řediteli knihovny a ubezpečili ho, že pobočku likvidovat 
nechceme a budeme se snažit nabídnout jiné adekvátní prostory na Severní Terase. Několik prostor máme 
již vytipovaných,“ říká starosta MO Severní Terasa Pavel Dufek. A dodává: „Víme, že je pobočka celkem 
hojně využívána občany Severní Terasy a zejména dětmi. Z toho důvodu se čtenáři nemusejí obávat, že 
o pobočku přijdou. Pouze ji v rámci obvodu přemístíme. O výsledcích dalších jednání budeme naše občany 
informovat.“ 
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MO ÚSTÍ NAD LABEM - MĚSTO

Peníze na  investice jsou v  letošním 
roce jednotlivým městským částem 
přidělovány na  konkrétní akce. O  co 
právě žádá centrální obvod?

Sedm set tisíc korun by rád investoval 
do výkupu a demolice zdevastovaných 

garáží v  Předlicích. Tři sta tisíc ko-
run potřebuje na  opravu objektu, který 

v  této lokalitě město vlastní. „V  letošním 
roce počítáme přibližně s  šedesáti veřejně 
prospěšnými pracovníky. Osmnáct z  nich 
by mělo být z Předlic a právě v Předlicích 
by se o  pořádek starali. Abychom je ne-
museli převážet, rádi bychom zázemí pro 
veřejně prospěšné pracovníky vybudovali 
přímo v  Předlicích,“ vysvětluje starosta 
MO Ústí nad Labem – město Ing. Kamil 
Hýbner. 

Nebezpečná zeď

Komunálním politikům, starajícím se 
o  největší ústecký městský obvod, dělá 
starosti padající zeď v ulici Králova vý-
šina. Výběrové řízení na  její opravu 
bylo vypsáno, odhad nákladů na  tuto 
investiční akci se pohybuje kolem 
1,7 milionu korun. „V Masarykově ulici 

V Předlicích se chystají další demolice

STAROSTA Kamil Hýbner studuje plán 
uložení vodovodu v  chodníku a  korytu 
potoka Foto: Jitka Stuchlíková

Hřiště v Hornické ulici 
bude větší a hezčí

Starosta MO Ústí nad Labem – město Kamil 
Hýbner (vlevo) sleduje, jak pokračují zemní prá-

ce v Hornické ulici. Centrální obvod se totiž zavázal 
připravit novou plochu pro společnost GRANETTE 
& STAROREŽNÁ Distilleries, a.s., která zde zbuduje 
nové hřiště. Jedno – vytvořené podle obrázku ško-
láka Jiřího Čalouna – firma věnovala loni Doběticím. 
Ohlas byl obrovský a proto se GRANETTE & STARO-
REŽNÁ Distilleries rozhodla letos investovat až půl 
milionu korun do pořízení originálních herních prv-
ků pro děti MO Ústí nad Labem – město. Větší a hezčí 
hřiště v Hornické ulici má být hotové do prázdnin.

jis, Foto: archiv Kamila Hýbnera

se pro změnu na  jednom místě propadá 
chodník, už jsme ho zabezpečili a chystá-
me jeho opravu. Ta bude daleko levnější, 
přijde přibližně na  sto padesát tisíc ko-
run,“ informuje Kamil Hýbner.

Chodník pro Vaňov

Severočeské vodovody a  kanaliza-
ce připravují v  ulicích Myslivečkova 
a  Ve  Stráni ve  Vaňově rekonstrukci 
vodovodu. Až bude vodovod v  zemi, 
povrch pokryjí nové chodníky. Aby vy-
držely v  dobré kondici, je třeba v  při-
lehlém potoce zpevnit zídku (a  elimi-
novat nebezpečí případného provalení 
hlíny). Centrální městský obvod proto 
připravuje jednání se správcem toku 
na  téma, zda je ochoten se na  této in-
vestici podílet.

DOBRÁ ZPRÁVA PRO OBČANY

Vyjádření zastupitelů města Ústí nad Labem za UFO 

Provozní doba sběrných dvorů bude nadále v  měsících dubnu a  květnu rozšířena 
o provoz o víkendu. 
Cílem je zlepšení služeb pro občany, aby měli možnost využívat sběrné dvory ve svém 
volném čase. 
Na základě posbíraných dat za tyto dva měsíce bude vyhodnoceno, zda se prodloužená 
provozní doba o víkendech stane standardní součástí provozní doby sběrných dvorů. 

Vážená paní Stuchlíková, 
předem děkuji za UFO za zaslané informace ohledně Městských novin 
a za požadavky na vyjádření OPOZICE do Městských novin. 
Připadá mi to, že jste buď naivní, nebo si z  nás jako ÚSTECKÉHO 
FÓRA OBČANŮ děláte srandu. My jsme také poslali návrh na člena 
redakční rady Městských novin, ale „neprošel výběrem“. Klíč výběru 
členů je na koalici a tak jako u komisí a výborů, jej asi nikdy nepochopí-
me. Ale je to věc koalice. My jsme celou záležitost projednali a sjedno-
tili se na následujícím postupu. Pokud nejsme součástí redakční rady, 
tak se nás prosím na takto stavěné ankety neptejte. My budeme chtít 
naše názory a vyjádření prezentovat v Městských novinách na základě 
Tiskového zákona. A nechceme odpovídat na tyto typy alibistických 
a v nesprávnou dobu položených otázek. Na oblast sportu jsme již 
do městských novin na stejné otázky nedávno odpovídali. Na koncep-
ci ředitele ZOO se koalice a RADA MĚSTA dle nás měla ptát OPOZICE 
před výběrovým řízením a ne ex post, když již rozhodla. 
Žádám vás na základě Tiskového zákona, aby tato naše reakce byla 
v Městských novinách zveřejněna. Takto budeme prezentovat i na na-
šem webu a facebookových stránkách. 

S pozdravem MUDr. Jiří Madar, předseda UFO

Reakce redakce: 
Odpovědi na  všechny otázky opozice přinesou Městské noviny 
v květnovém vydání. 
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NÁŠ HOST

V co se promění zoologická zahrada? V ráj exotiky!
Rozhovor s novým ředitelem ústecké Zoo Jiřím Bálkem

Kde se tvá láska k hadům vzala? 
Příroda mě bavila od  dětství, v  dese-
ti letech jsem si ale začal uvědomovat, 
že celou zvířecí říši jeden člověk ne-
obsáhne. Plazi mě zaujali, protože byli 
u mnoha lidí neoblíbení, a o to více mě 
lákalo, abych je poznal. 
Hadi ti neutíkali? 
Jednou jsem byl na  besedě v  Českém 
rozhlase Sever a posluchač položil otáz-
ku, kdy naposledy mi had utekl. Odpo-
věděl jsem, že to už se dlouho nestalo. 
Do  rozhlasu jsem vzal jednu krajtu 
královskou, druhá zůstala doma. Sotva 
pořad skončil, volala přítelkyně, že jsem 
nechal otevřené terárium a druhá krajta 
nám běhá někde po bytě. Ale našel jsem 
ji hned. 
Zvířaty tvého srdce jsou i  lemuři. Proč 
oni?
Zamiloval jsem se do  Madagaskaru. 
Madagaskar je pro přírodovědce země 
zaslíbená. Je to země, která se sto še-
desát milionů let vyvíjela samostatně – 
od okamžiku, kdy se odtrhla od Afriky. 
Fauna a  flóra na  tomto ostrově je díky 
jeho izolaci výjimečná. Jsou tam třeba 
lemuři, kteří kdysi byli i v Africe, ale od-
tamtud je vytlačily jiné skupiny zvířat. 
Na  Madagaskaru lemuři zůstali a  vyvi-
nuli se do mnoha a mnoha druhů. 
Doma máš kolem třicítky zvířat. Kolik 
jich máš v ústecké zoologické zahradě?
V zoologické zahradě je zvířat přes tisí-

covku. Reprezentují více než dvě stovky 
druhů. Tato zvířata ale nemám já. Sta-
rá se tu o ně sedmdesát lidí. Chovatelů 
je devětadvacet. Ostatní pečují o  chod 
zahrady (přípravna krmiv, údržba, za-
hradníci, doprava, vzdělávání a  propa-
gace, ekonomika).
Ústeckou zoologickou zahradu chceš po-
stupně proměnit v  ráj exotiky. Čím za-
čneš?
První vlaštovky nabídneme ná-
vštěvníkům již během této sezóny. Po-
zveme je například na  mexický den. 
V  jeho průběhu budou moci ochutnat 
tacos a některá další mexická jídla, po-
slechnout si mexickou hudbu, podívat 
se na  tance aztéckých bojovníků. Při 
této příležitosti otevřeme novou expo-

zici plazů kalifornského poloostrova. 
Další podobně zaměřené dny chceme 
věnovat Indonésii a  Filipínám. Vedle 
toho otevřeme nové prodejny suvenýrů 
– ta u exotária by měla mít podobu me-

1.  Co říkáte koncepci dalšího rozvoje ústecké ZOO, kte-
rou představil Jiří Bálek? 

2. Je něco, co vám v té koncepci schází?

1. Zvolení Jiřího Bálka na post ředitele ZOO je logickým vyvr-
cholením jeho celoživotního zájmu o tento obor. Domníváme 
se, že po odchodu MVDr. Poživila z této funkce je opět v čele 
naší ZOO odborník. Věříme, že se v této funkci projeví i jako 
dobrý manažer a provede i změny ve vedení ZOO. 
2. Pro ZOO je nejdůležitější zájem běžného návštěvníka, který 
se bude často vracet. Nejsme přesvědčeni o tom, zda tohoto 
běžného návštěvníka zajímá zaměřenost zahrady. Ten chce 
vidět určitě různorodá zvířata (opice, hady, lachtany, tygry, 

lvy, žirafy, slony, papoušky…..) a nejen unikátní druhy opiček 
z jihovýchodní Asie, které ocení pouze odborník. 
A  teď k  lachtanům – lachtan byl vyhlášen zvířetem roku, 
byl dlouhá léta v  logu ZOO, měl obrovskou zásluhu na ná-
vštěvnosti. Nevidíme důvod, proč o něj přijít. Nestálo by např. 
na zvážení pořídit nějaký menší druh lachtana? 

 Mgr. Jan Tvrdík, Ing. Libor Turek, Ph.D., 
 Miroslava Lazarová, zastupitelé města za ODS

1. Koncepce je to opatrná, vychází zřejmě ze znalostí, jak 
se město k ZOO může stavět, především finančně. Určitě je 
potřebné změnit permanentku, lidé do ZOO, až na výjimky, 
nechodí pětkrát nebo šestkrát za  rok, takže od  čtvrté ná-
vštěvy, možná třetí, už by to mělo být zdarma, možná by se 
mělo uvažovat o systému svozu dětí k návštěvě ZOO, dotace 
města formou bezplatné autobusové přepravy jednotlivých 

Ptali jsme se:

Bez zvířat si Jiří Bálek život představit nedovede. Doma má dva psy, devítiletou 
fenku hovawarta Sárinku a čtrnáctiletou fenku křížence Ferdu. V teráriích chová 
bodlíny. Pocházejí z Madagaskaru, vypadají jako ježci, ale příbuzní s nimi nejsou. 
Právě se probouzejí ze zimního spánku. V  příbytku pana ředitele nechybějí ani 
hadi. Teď jich má kolem pětadvaceti.

Do ZOO i večer
ZOO mění letní otevírací dobu. Otvírat bude, stejně jako v sezóně zimní, v devět hodin. „Je to proto, 
abychom ráno stihli navézt krmení a vyvézt hnůj a odpad a návštěvníci nebyli pak při procházce po zoolo-
gické zahradě rušeni dopravou,“ vysvětluje Jiří Bálek. 
ZOO prodlužuje návštěvní dobu večerní. „Pokladny budou otevřeny do 18 hodin, pavilóny do 19 hodin 
a návštěvníci u nás mohou pobýt až do 21 hodin, po 19 hodině bude možné zatím vycházet pouze spodním 
vchodem (do doby než vybudujeme výstupní turniket u horní pokladny). Návštěvníci tak získají možnost 
zamířit do zoologické zahrady i po pracovní době,“ zdůrazňuje Jiří Bálek.

Permanentky zlevnily
ZOO Ústí nad Labem výrazně snižuje ceny permanentních vstupenek – ze 750 korun na 450 korun pro 
dospělého a na 225 korun pro dítě. Rodinná permanentka přijde na 1300 korun. Permanentky umožní 
neomezený počet vstupů do ZOO, jsou nepřenosné a vyplatí se nyní již při čtvrté návštěvě. 

Venkovský dvorek 
je dotykový koutek, v němž se představují domácí zvířata, zejména zakrslá plemena. Děti si tady mohou 
některá zvířata pohladit a rovněž nakrmit, pouze ale krmivem z automatů u vchodu do venkovského 
dvorku. Venkovský dvorek zaplnili kozy, ovce, slepice, husy, holubi, králíci, miniprasátka. 

LEMUŘI Jiřímu Bálkovi nechybí, po-
tkává je i v ústecké ZOO
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NÁŠ HOST

xického puebla. Nabídka suvenýrů bude 
zcela jiná, pro děti lákavější a více spjatá 
se zvířaty, která tu chováme.
Jaký nový pavilón potřebujete vybu-
dovat nejdříve?
V  současnosti řešíme akutní havárii. 
Rozpadá se část terasy u restaurace. Vě-
říme, že opravu stihneme tak, aby ná-
vštěvníci mohli od  konce dubna terasu 
opět plně využívat. Orangutanům schází 
venkovní výběh a  také vnitřní prostory 
jsou nevyhovující. Projekt na  rekon-
strukci máme připravený a  doufáme, 
že se nám na  tuto investici podaří zís-
kat evropskou dotaci. Hotový je rovněž 
projekt na exotárium, v němž se rozpa-
dá strop. Náklady na  venkovní výběh 
orangutanů se pohybují kolem třiceti 
milionů korun, na rekonstrukci exotária 
je potřeba stejná částka. Letos chceme 
připravit i projekty další. V plánu máme 
vypracování projektové dokumentace 
na  dostavbu pavilónu slonů a  na  vý-
stavbu stání pro sloního samce. S výda-
ji na  tuto dokumentaci rozpočet města 
počítá, jde o částku dvou milionů korun.
Už se ví, kdo nahradí lachtana Moritze?
To, že chov lachtanů – v té podobě, v jaké 
tu byl – u nás pokračovat nemůže, jsme 
doufám lidem vysvětlili. Lachtani žijí 
v  harémech (jeden samec a  větší počet 
samic) a tomu musí odpovídat i prostor, 
v němž se zvířata chovají. Starý pavilón 
je malý, stavba nového by přišla na pa-
desát – šedesát milionů korun. A muse-
li bychom ho přestěhovat na úplně jiné 
místo. Jaké máme záměry s pavilónem, 
který po lachtanovi zůstal? Mohl by být 
využit pro chov tučňáků, úpravy by při-
šly na dvanáct až patnáct milionů korun. 
Jako další možnost se nabízí zřídit zde 
chov mořských vyder. Mořská vydra je 
velice ohrožený druh. Programy na  její 
záchranu jsou nejrozvinutější v  USA, 
kde ročně zachrání přes osm set vyder. 

Například vydry uvízlé v  sítích rybá-
řů, anebo opuštěná mláďata. Ameri-
čané po rehabilitaci vydry mořské vrací 
do přírody. A ta zvířata, která se do moře 
vrátit nemohou, umisťují do  zoolo-
gických zahrad v USA. V Evropě chovají 
mořské vydry pouze dvě akvária – v Li-
sabonu a v Dánsku. 
Je šance, že se mořská vydra v Ústí nad 
Labem opravdu objeví?
Naše pracovnice už Lisabon navštívila, 
zjišťovala tam podmínky, které musí za-
hrada pro chov mořské vydry vytvořit. 
Nadějné je, že všechny tyto podmínky 
bychom v  ústecké zoologické zahra-
dě dokázali zajistit. Našeho delegáta 
jsme vyslali i  do  amerického Seattlu, 
který hostil workshop všech chovate-
lů mořských vyder. Právě od  něj přišla 
zpráva, že možnost získat vydry je re-
álná. Čeká nás ale ještě mnohaměsíční 
práce. Podnikáme vše pro to, abychom 
se do projektu na záchranu ohrožených 
vyder mořských mohli zapojit. Pokud se 
to podaří, pustíme se do přestavby pavi-

lónu po  lachtanech tak, aby vyhovoval 
mořským vydrám. Potěšitelné je, že tato 
rekonstrukce by neměla být finančně 
příliš náročná. 
Pokud všechno dobře dopadne, ná-
vštěvníci i  u  nás zažijí komentované 
krmení mořských vyder, které probíhá 
pětkrát denně. To první ještě v  zázemí, 
vydra je zvážena, ošetřovatel zkontroluje 
její zdravotní stav. Zbylá čtyři krmení se 
už odehrávají před zraky návštěvníků. 
Vydry si berou kousky potravy, kladou 
je na bříško, plavou přitom na zádech…

 Jitka Stuchlíková
Autor (všech fotografií):  

archiv ZOO Ústí nad Labem

tříd DPMÚ v  okrese Ústí nad Labem. Problémem je par-
koviště, to je třeba řešit co nejdříve. Třeba i patrové (nemusí 
být betonové) před stávajícím vstupem. Z parkoviště ke vstu-
pu je třeba udělat přechod se semaforem.
Pokud jde o chovy, nemělo by docházet ke ztrátě chovu jen 
proto, že nejsme schopni vytvořit potřebné materiální pod-
mínky. Tady musí město hledat zdroje, dotace a granty.
2. ZOO by se mohla v blízké budoucnosti rozšiřovat i na zá-
pad. Doufejme, že lom Mariánská skála bude v  dohledné 
době končit, už teď udělal pěknou díru do krásného přírodní-
ho výtvoru. Třeba by ZOO mohla tuto lokalitu účelně využít. 
Ředitel se zatím jasně nevyjádřil, co po lachtanovi Moritzovi. 
I mořské vydry by musely mít lepší prostory.

 za zastupitele KSČM PaedDr. Petr Brázda

1.–2. Myšlenky nového ředitele ZOO jsou pěkné a  bylo by 

pro ZOO a tedy i pro město určitě pěkné, kdyby se podařilo 
všechny realizovat. Žijeme v určité ekonomické realitě.

 JUDr. Ilona Tajchnerová, zastupitelka města za TOP 09

1.–2. V  minulých letech se ZOO soustředila na  dětského ná-
vštěvníka – od nové expozice tuleňů přes zrekonstruovaná či zce-
la nová dětská hřiště až po nedávno rozšířenou dětskou (kontakt-
ní) ZOO. Zahrada byla také velmi aktivní v pořádání nejrůznějších 
víkendových akcí pro celou rodinu. Nový ředitel plánuje výrazné 
zvýšení návštěvnosti lepší propagací a otvíráním nových expozic 
a pavilónů. ZOO potřebuje mimo jiné nový sloninec, rozšířený 
pavilon orangutanů, ale také třeba lepší parkoviště. Koncepce 
slibuje vyšší ekonomickou soběstačnost ZOO a aktivní hledání 
nových zdrojů financí na  nákladnou výstavbu a  rekonstrukce. 
Přejme v tom novému řediteli hodně úspěchů.

 za zastupitele ČSSD MUDr. Pavel Dlouhý

Chlupáč, který plave znak

 Vydra mořská obývá 
severní pobřeží Tichého 
oceánu od  Kurilských 
ostrovů až po Kalifornii.

 Zatímco mořští savci se chladu brání vrst-
vou tuku, vydra mořská je vybavena velmi 
hustou srstí (až 150 tisíc chlupů na jeden cen-
timetr čtvereční). Právě kvůli hustému koži-
chu (a lidem lačnícím po kabátu z něj) mnoho 
vyder zaplatilo životem. 

 Mořská vydra měří přes metr (včetně kor-
midla – přibližně pětatřiceticentimetrového 
ocasu), její váha se pohybuje mezi 15–45 ki-
logramy.

 Mořská vydra se dokáže potopit až do sto-
metrové hloubky, na  mořském dně ulovit 
kraba, vyplout na hladinu, položit se na záda, 
na bříško položit kámen, druhý vzít do tlapy 
a roztlouct jím skořápku kraba.

 Na svém bříšku vozí vydra mořská i svého 
potomka, o kterého se stará tak rok a půl. 

To by byla v ústecké zoologické zahradě po-
dívaná!

PRVNÍ MLÁDĚ roku 2015: gueréza 
pláštíková
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Posviťme si na fotbal

FK Ústí nad Labem je akciovou spo–
lečností. Jaký podíl v ní má město?
Podíl statutárního města Ústí nad 
Labem je zhruba 77 %, dvaadvacet pro-
cent patří FK Teplice, ten se však ani 
na  dotacích, ani na  ztrátách nepodílí. 
Základní kapitál FK Ústí nad Labem 
byl stanoven na 4,5 milionu korun, nyní 
ale kapitál klubu tvoří necelý milion ko-
run. Neznamená to, že by FK Ústí nad 
Labem byl v insolvenci, tedy že by měl 
závazky, které nedokáže vykrýt. Problé-
mem ovšem je, že jeho základní kapi-
tál je neustále v  mínusu. V  této chvíli 
je na  stole žádost FK Ústí nad Labem 
o  dotaci v  hodnotě 2,2 milionu právě 
na  pokrytí základního kapitálu. Bude-
me se snažit najít vhodnou cestu, jak 
FK Ústí nad Labem pomoci.

Co se za  termínem „de minimis“ 
skrývá?
Evropská komise, která toto pravidlo 
stanovila, pohlíží na  sportovní kluby, 
působící v  prvních dvou nejvyšších 
ligových soutěžích, jako na  podniky. 
Vychází z toho, že se zapojují do ekono-
mických činností, jakými jsou například 
přestupy hráčů, uzavírání reklamních 
a  sportovních smluv, distribuce re-
klamních předmětů a podobě. 
Na  základě této skutečnosti Evropská 
komise stanovila, že podpora těchto 
klubů bude „de minimis“, čili podpora 
malého rozsahu. Její limit byl stanoven 
na 200 000 EUR za tři roky. Vzhledem 
k tomu, že město Ústí nad Labem dotuje 
FK Ústí nad Labem částkou 3 miliony 
korun ročně, stanovený limit vyčerpá 

dříve než za  tři roky. Jak v  rámci celé 
České republiky, tak i v dalších evrop-
ských zemích se hledá cesta, jak tento 
problém vyřešit. 
Možná jste zaznamenali, že kvůli 
pravidlu „de minimis“ byly vyšetřová-
ny fotbalové kluby FC Barcelona, Real 
Madrid anebo FC Valencia. Není vy-
loučeno, že do  budoucna se přijme 
podobná výjimka, jako se to stalo v ob-
lasti dotací do kultury. Veřejnosti slibu-
ji, že FK Ústí nad Labem podporovat 
budeme a udržíme ho.

Chcete ho jen podporovat, anebo 
i spoluvlastnit? 
To je otázka, kterou si musí položit za-
stupitelstvo statutárního města Ústí nad 
Labem.

Fotbalový klub Ústí nad Labem se po-
třebuje dostat do lepší kondice. Nejen 
té sportovní, ale i  finanční. Město ho 
podporovat bude. Výše dotace je ale 
závislá nejen na  momentálním stavu 
pokladny statutárního města, ale 
i na pravidlu de minimis. To stanovila 
Evropská komise.

Rozhovor s Martinem Matou, 
náměstkem primátora 

pro finance
MRAKY nad ústeckým fotbalem chce město rozehnat

Autor: archiv města Ústí nad Labem

1.  Má město vlastnit fotbalový klub, hrající v nejvyšších 
soutěžích? 

2.  Koho (co) by mělo město v oblasti sportu v následují-
cích čtyřech letech financovat především? 

1. Město by z principu nemělo vlastnit žádný sportovní klub. 
Otázka na náš fotbalový klub v Ústí nad Labem, který hraje 
jednu z nejvyšších soutěží, a který město již vlastní, je za sou-
časných podmínek absence strategických partnerů irelevantní. 
2. Město by rozhodně mělo podporovat mládežnické oddí-
ly – fotbal, volejbal, basketbal, florbal, hokej, házená, stolní 
tenis… Podpora by nadále měla být u  čtyř divácky atrak-
tivních sportů (hokej, fotbal, basketbal a volejbal), které hrají 
nejvyšší soutěže. Pro děti a mládež je důležité mít své vzory 
a úspěšní sportovci jsou jako vzor ideální. 

Mgr. Jan Tvrdík, Ing. Libor Turek, Ph.D.,  
Miroslava Lazarová, zastupitelé města za ODS

1. V současné době je podpora a vlastnictví velké části fot-

balového klubu městem nezbytná. Není totiž zatím žádný 
potenciální a silný zájemce o vlastnictví klubu. Pokud by se 
takový našel, pak by to asi bylo pro město i pro klub vysvo-
bození. Přesto, pokud by tato situace nastala, město by si 
mělo část vlastnických práv nechat jako pojistku.
2. Město by mělo rozumně podporovat všechny sporty. Mělo 
by dbát na větší zapojení dětí a mládeže, vytvářet podmínky 
pro sportovní, turistické a branné aktivity obyvatel, samozřej-
mě, mělo by i  výrazněji podporovat vrcholový sport, který je 
nejen příležitostí k zábavě diváků, ale je to i reprezentace města 
a příklad pro mladou generaci. Z vrcholových sportů podpo-
řit fotbal, hokej, basketbal, volejbal, hokejbal, box, atletiku, 
veslování a  další vodní sporty (jezero Milada), plavání, vodní 
pólo, tenis, krasobruslení, lyžování, atd. Jde vesměs o tradiční 
ústecké sporty. Pozornost je však také třeba věnovat novým 
sportům jako je florbal, bojové sporty, americký fotbal atd. Bylo 
by třeba obnovit zaniklá hřiště v  obvodech a  obnovit tělový-
chovné organizace (Slavoj Krásné Březno, Božtěšice, apod.)

 za zastupitele KSČM PaedDr. Petr Brázda

Opozičních zastupitelů se ptáme již nyní:
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Máme pro vás námět, kde a  jak se 
pustit do  rychlostního tréninku. Při 
zářijovém Mattoni 1/2Maratonu Ústí 
nad Labem vám to přijde vhod. 

V  severočeské metropoli nelze 
doporučit příhodnější místo 

k  tréninkovým „intervalům“, než 
rovinku na střekovském nábřeží. Přesně 
tu rovinku, na níž lze při závodě nahnat 
spoustu vteřin. Vedle toho, že oplývá 
hlaďoučkým asfaltem, od parní vodárny 
v Železničářské ulici pod most Edvarda 
Beneše měří takřka přesně 1400 metrů. 
Což znamená, že umožňuje příhodný po-
měr pro odběhání etalonu intervalového 
tréninku. Totiž dvou čtyřstovek, k  nim 
po  třech stovkách metrů na  vyklusání 

následuje ladná otočka zpátky. Mimo-
chodem – víte, že Emil Zátopek v  čase 
své největší slávy naběhal za  jediný tré-
nink až dvaasedmdesát čtyřstovek? Vám 
ale pro začátek postačí takových rovinek 
šest, další týden osm, pak deset. A abyste 
měli nějaké zpestřující porovnání, spo-
čítali jsme pro vás zajímavý údaj. Vězte, 
že poslední ústecký vítěz Adugna Ta-
kele (čas 1:00:45) vloni prolétl takovou 
čtyřstovku za  necelých 69  vteřin! To 
znamená, že na  polabský „intervalový“ 
úsek spotřeboval pouhopouhé čtyři 
minuty. V  žádném případě však nedo-
poručujeme pokusit se jej i na tak krát-
kém úseku byť jen náznakem napodobit. 
I při intervalovém tréninku poslouchejte 
v první řadě hlas svého srdce. To by při 

onom rychlém úseku mělo tlouci nanej-
výše na  88 procent svých současných 
možností. Při meziklusu se dokonale vy-
dýchejte. A pokud začínáte, nestyďte se 
zařadit klidně i mezichůzi. Samozřejmě 
se nezapomeňte před během řádně roze-
hřát a po něm se důsledně uvolnit stre-
činkem. Až se druhou zářijovou sobotu 
rozlehne ústeckým Mírovým náměstím 
startovní výstřel, vy se budete těšit k Labi 
dvojnásobně! 

 Zdenka Pecková, 
tým propagace Mattoni 1/2Maratonu

SPORT

ZLATOU známku získal Ústecký půlmaraton. Povede i  letos Spolchemií? Dozvíte se 
příště  Autor: archiv města Ústí nad Labem

Poměříte se s Keňany pod střekovským hradem?

1. Město jako vlastník fotbalového klubu a  jako výrazný 
donátor sportu a  fotbalového klubu je povinen zajistit jeho 
ekonomické zázemí, sportovní rozvoj a to včetně zázemí pro 
mládež. Rozhodnutí, zda je schopno těmto závazkům dostát 
v  pozici většinového vlastníka, nebo pouze v  pozici doná-
tora, který určí podmínky spolupráce, je na  politickém ve-
dení města. Je možné, že nějaký nový strategický partner, 
investor, nabídne více pro budoucnost fotbalu v Ústí, než je 
schopno nabídnout město. Toto rozhodnutí je třeba důkladně 
zvážit a zasmluvnit, aby nebyl fotbal a tím i využití stadionu 
ohroženo. 
2. TOP 09 nečeká, že by nastala revoluce v  tom, jaké spor-
ty budou nejvíce podpořeny. Pravděpodobně to bude fot-
bal, hokej, basketbal a  volejbal v pilíři mediálně atraktivních 
sportů. Pevně doufám, že vedení města předloží do prázdnin 
jasnou koncepci podpory a kritérií, která bude s čtyřletým ho-
rizontem. 
Je třeba zohlednit i  pronájem sportovišť, zprůhlednit právní 
a ekonomické vazby a zachovat hospodářskou soutěž a pod-
mínky podpory de-minimis. Vše by mělo vést ke  stabilitě 
a rozvoji sportovního prostředí. 

 Ing. Radim Bzura, zastupitel za TOP 09

1. Město by nemělo být vlastníkem sportovních klubů, ama-
térských ani profesionálních. Nemělo by se ale zříkat odpo-
vědnosti za potřebnou infrastrukturu. Rekonstrukce a údržba 
stávajících sportovišť, případně výstavba nových, které stotisí-
covému městu chybí, vyžaduje aktivní účast radnice. Dobrým 
příkladem jsou vloni dokončené stavby městského fotbalové-
ho stadionu a nového skateparku. Výzvou pro vedení města je 
potřeba vybudovat na městském stadionu zázemí pro atlety, 
v Ústí chybí také třeba druhá ledová plocha, či tréninková hala 
pro míčové sporty. Investovat je třeba do školních tělocvičen 
a hřišť.
2. Nejdůležitější je podpora sportování dětí a mládeže. Po dva 
roky dostávají ústecké děti šeky, které mohou využít při svém 
celoročním sportování. Šeky odevzdávají ve  sportovních 
oddílech a  klubech,  a  ty za  ně dostávají peníze z  městské-
ho rozpočtu. Jde o  velmi transparentní způsob financování. 
O  rozdělení peněz nerozhodují politici, úředníci či sportovní 
funkcionáři, ale děti se svými rodiči. Šeky a peníze tak putují 
do  těch oddílů, kde se o  děti dobře starají a  kde nejmladší 
sportovci smysluplně tráví volný čas.

 za zastupitele ČSSD 
MUDr. Pavel Dlouhý

Zajímavosti
 Čtyři miliony korun (přesně 4 024 900 Kč) 
vynaloží město Ústí nad Labem v  roce 2015 
na  sport dětí a  mládeže do  osmnácti let. 
O  dotacích rozhodli děti a  jejich rodiče. 
A to tak, že společně šeky od města přidělili 
jednotlivým sportovním klubům, v nichž děti 
aktivně tráví volný čas. Dotace pro sportovní 
kluby, které ve výsledku přesahují částku pa-
desát tisíc korun, bude schvalovat zastupitel-
stvo statutárního města 22. dubna. Dohro-
mady půjde o 3 283 000 Kč (dotace oddílům 
a klubům pod padesát tisíc korun již schválila 
Rada města). 

 Radní Milan Krejčí ve  spolupráci s  členy 
komise mládeže a  sportu Rady města při-
pravují koncepci sportu na  další čtyři roky. 
Posvítí si v ní i na stav sportovních zařízení 
v  Ústí nad Labem. Cílem je naplánovat ne-
zbytné modernizace a rekonstrukce tak, aby 
v  budoucnu sportovní zařízení lépe sloužila 
jak sportovcům, tak i veřejnosti.
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Nové slevy pro  aktivní seniory

Speciální pas

Lidé, kteří dovršili pětapadesáti let, si 
mohou pořídit Senior Pas. Nově je k dis-
pozici i  v  Informačním středisku města 
v  Ústí nad Labem, umístěném v  Paláci 
Zdar na Mírovém náměstí. Držitel Senior 
Pasu může využít například snížených cen 
vstupenek do kulturních památek, galerií 
i vybraných relaxačních center. Více infor-
mací je na http://www.seniorpasy.cz/.

Co si přejete?

Zastupitelka statutárního města Ústí nad 
Labem Květoslava Čelišová (KSČM), 
členka kolegia republikové Rady senio-
rů prozrazuje, že se připravují podklady 
k zákonu o seniorech, do něhož by jeho 
tvůrci chtěli zařadit i  slevy pro seniory 
ve vlacích, autobusech a dalších službách.
„V  Ústí nad Labem nám teď jde o  to, 

abychom zmapovali všechny kluby a svazy, 
které se o  seniory starají. Pracuje tu na-
příklad velký klub důchodců pod vedením 
Věry Frankové. Schází se v  Národním 
domě, pořádá setkání, zájezdy, besedy s lé-

kaři, s  policisty, s  kulturními osobnostmi 
a  má početnou skupinu turistů. Víme, že 
velmi aktivní jsou i  senioři – bývalí že-
lezničáři. S  náměstkyní primátora Janou 
Bohuňkovou, která má sociální oblast 
na starosti, jsme se dohodli, že se pokusíme 
zjistit, jak seniorům v našem městě pomo-
ci, aby mohli trávit čas daleko aktivněji,“ 
říká Květoslava Čelišová. Prvním krokem 
je anketa, kterou náměstkyně primátora 
Jana Bohuňková připravila. Naleznete ji 
na protější stránce.

Pietní procházka s mapou v ruce:

Dříve narozeným obyvatelům Ústí nad Labem vyšly vstříc Městské služby. Věkovou 
hranici pro uplatnění seniorské slevy snížily z původních 65 let na současných 62 let. 
Zlevněné vstupné pro seniory platí v bazénu a sauně Městských lázní a v okamžiku, 
kdy se otevře termální koupaliště v Brné, i tam. Senioři, kteří mají o slevu zájem, 
předloží u  pokladny platný doklad s  fotografií (např. občanský průkaz, řidičský 
průkaz, kartu pojištěnce).

Unikátní fotografie se přestěhují do ulic
U  příležitosti letošního 70. výročí 

bombardování připravilo Mu-
zeum města Ústí nad Labem foto-
grafickou výstavu v  ulicích. Výstava 
bude zahájena v pátek 17. dubna v rám-
ci vzpomínkových aktů k  uctění obětí 
této tragické události v dějinách města 
Ústí nad Labem. Výstava je tvořena 
dvaceti stojany, na kterých jsou unikátní 
fotografie z let 1945–46, dokumentující 

Pohled z  ruin budovy knihovny 
na  dnešním Lidickém náměstí směrem 
k bývalé poště v dnešní Revoluční ulici

Ulice Malá Hradební, v  pozadí kostel 
Nanebevzetí Panny Marie

Bombardování Ústí nad Labem 17. 4. 
1945

následky bombardování města 17. a  19. 
dubna 1945, které uskutečnila 8.  letecká 
armáda USA. Fotografie naleznete nejen 
v centru města, ale i na Větruši a v Muzeu 
civilní obrany v  Žižkově ulici. Jednot-
livá místa jsou očíslovaná a  jejich mapu 
a  kompletní soupis obdržíte v  pokladně 
ústeckého muzea   nebo v  Informačním 
středisku města Ústí nad Labem. K  le-
tošnímu jubileu skončení 2. světové války 

připravuje Muzeum města Ústí nad 
Labem řadu  dalších akcí, z nichž nej-
větší bude výstava „Tenkrát na  seve-
rozápadě“, která bude zahájena po-
čátkem  září. Výstava chce zmapovat 
historii celého roku 1945 na Ústecku.

Václav Houfek, 
ředitel Muzea města Ústí nad Labem

SENIOR PAS lze po zaregistrování získat v Informačním středisku města v Paláci Zdar. 
 Foto: Romana Macová

AKTUALITY
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ANKETA

Nejprve, prosím, krátké info o  Vás 
 (zakroužkujte):
1) Jste:   

a) muž         b) žena 

2) Je Vám:  
a) 60–65 let, 
b) 65–70 let, 
c) 70–80 let, 
d) 80–85 let, 
e) 85 a více let 

3) Žijete v domácnosti:  
a) sám/sama, 
b) s partnerem, partnerkou, 
c) vícegenerační 

4) Nejvyšší dosažené vzdělání:
a) základní
b) střední odborné
c) střední s maturitou
d) vysokoškolské

5)  Jste v kontaktu s dětmi, vnoučaty, ostat-
ními příbuznými, pokud ano, jak často:

......................................................................

6)  Vaše příjmy jsou ve  výši průměrné-
ho důchodu (podle údajů ČSÚ byl 
průměrný důchod za 1. pololetí roku 
2014 11 050 Kč):
a) ano          b) ne

7) Jak trávíte volný čas: 
a) kino, TV
b) divadlo, koncerty
c) výtvarné umění, výstavy
d) sport, turistika
e) kavárna
f) cestování
g) zahrádka
h) kutilství, domácí práce
ch)  finanční situace mi neumožňuje 

trávit volný čas podle přání

8)  Jaké služby využíváte? A  jak často? 
(uveďte: denně, 1x týdně, 1x měsíc, 1x 
6měsíců, 1x rok, jinak):
a)  pečovatelskou službu
b) kluby seniorů 
c)  vzdělávací programy pro seniory

9) Pracujete?            
a) ne
b) příležitostně
c) hlavní pracovní poměr
d) dohoda o provedení práce/činnosti

e) podnikám
f) dobrovolník/dobrovolnice

Nyní něco o Vašich přáních:
a)  Rád(a) bych víc vhodných kulturních 

akcí. (koncerty, taneční pro seniory, 
divadelní představení, kulturní akce 
na náměstí apod.)

Uveďte, o co byste měli zájem:   

......................................................................

......................................................................

......................................................................

b)  Rád(a) bych na výlety. (vyjížďka lodí 
na Labi, tematické cesty na Zubrnické 
železnici, komentované procházky 
městem a okolím apod.)

Uveďte, o co byste měli zájem: 

......................................................................

......................................................................

......................................................................

c)  Rád(a) bych zlepšil(a) svou fyzickou 
kondici. (venkovní tělocvičny, vyzna-
čení procházkových tras apod.)

Uveďte, o co byste měli zájem:

......................................................................

......................................................................

......................................................................

d)  Rád(a) bych, aby mi někdo pomohl 
při vyřizování mých věcí na úřadech.

     (zřízení asistenta, který poradí, kde ja-
kou agendu na úřadě vyřídit, přehledný 
tištěný pomocník o  tom, kde a  jakým 
způsobem se vyřizují jednotlivé agendy, 
sekce pro seniory na webu města apod.)

Uveďte, o co byste měli  zájem:

......................................................................

......................................................................

......................................................................

e)  Rád(a) bych se dále vzdělával(a) 
(univerzita třetího věku, semináře 
a  kurzy nad tématy, která navrhnete, 
akce v knihovně)

Uveďte, o co byste měli zájem: 

......................................................................

......................................................................

......................................................................

f) Cítíte se osamělý(á)?

......................................................................

......................................................................

g)  Měl(a) byste zájem o  společenský 
kontakt s vrstevníky, mladší generací, 
dětmi? 

......................................................................

h)  Měl(a) byste zájem o  zapojení 
do  dobrovolnické činnosti, být 
v kontaktu s lidmi? 

......................................................................

Podělte se s  námi o  další nápady 
ke  zkvalitnění služeb pro Vás a  které 
přispějí k Vašemu aktivnímu zapojení 
do veřejného života:

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

Vyplněné lístky, prosím, odevzdejte 
do  15.  5.  2015 na  recepci Magistrátu 
města Ústí nad Labem nebo obvodní 
radnice  Ústí n/L - město, Střekov, Neště-
mice, Severní Terasa. 
Pro slosování o  dárkový balíček města 
Ústí nad Labem, prosím, uveďte kontakt-
ní adresu, e-mail, telefon. 

jméno: .........................................................

adresa: .........................................................

e-mail: .........................................................

Vážení senioři, 
rádi bychom zjistili, jaké služby využíváte a jak často, co byste uvítali a o jaké aktivity byste měli zájem.  
Pomůžete nám, když vyplníte tuto anketu. Děkujeme.
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Společný jmenovatel – láska ke psům
Desítky dobrovolníků z řad Ústečanů nezištně pomáhají v útulku s péčí o opuštěná zvířata

Bezmála šedesát psů obývá v  sou-
časnosti kotce ústeckého Centra pro 

zvířata v  nouzi. Stálým pracovníkům 
v péči o ně, především s venčením, po-
máhají dobrovolníci z řad Ústečanů. 
 Například čtrnáctiletý Matěj Šauer sem 
za  pejsky dochází den co den už dva 
roky, a to přesto, že má doma také svého 
vlastního. „Baví mě to, vždycky vyvenčím 
jednoho nebo dva, chodím s nimi na delší 
procházky,“ řekl.
 Ale nejen děti, i když těch chodí nejvíce, 
se snaží psím bezdomovcům zpestřit 
útulkový život. Někdy, hlavně o víkendu 
za nimi zajdou třeba i celé rodiny a vý-
jimkou mezi dobrovolníky nejsou ani 
starší lidé.

Zažili spoustu zla

Třeba Jaroslav Vaněk, který své svěřence 
nejen venčí, ale trpělivě, nenásilně a s lás-

kou je převychovává, aby zvýšil jejich šan-
ci na nový domov. Už pět let si bere kaž-
dodenně neposlušné, agresivní, kousavé 
pejsky, které nikdo moc nechce. Vždy 
tak třem čtyřem dělá náhradního pána 
celou dobu, co tu jsou. „Oni nejsou zlí, 
jen v životě zažili spoustu zla, proto se bojí 
a  nikomu nevěří. Snažím se to napravit, 
ukázat jim, že je někdo má rád, navrátit 
jim důvěru v  lidi,“ vyprávěl. Paradoxně 
největší radost má, když o svého svěřence 
přijde – když odejde do nového domova 
a má se tam dobře. Ani pak mu ale jeho 
další osud není lhostejný, s novými ma-
jiteli bývá ve spojení a raduje se z každé 
zaslané informace či fotky.

Součást mého života

Cenu za věrnost útulkovým obyvatelům 
by si bezesporu zasloužila Eva Tresche-
lová. Poprvé ji za  nimi ještě coby dítě 
přivedla kamarádka na  podzim roku 
1997. Párkrát šla s ní a pak si sama půj-
čila „svého“ prvního pejska. A  po  něm 
přišli další a další, za 17,5 roku jich bylo 
nepočítaně. Dodnes do útulku dochází, 
kdykoli má volný čas. „No, strávila jsem 
tím více než polovinu svého života, takže 
jak to nazvat? Poslání? Droga? Úchylka? 
Ani sama nevím. Vím jen, že je to sou-
část mého já,“ svěřila se. Kromě venčení 
pomáhá i  s  focením pejsků a  kočiček 
(o  které se útulek rovněž stará) na  in-
ternetové stránky. Také jezdí jako do-
provod s dětmi na výstavy voříšků a jiné 
umísťovací akce. A  dokonce asi rok 

brigádně pracovala jako ošetřovatelka, 
když útulek potřeboval záskok za nemoc 
nebo dovolenou. 

Přidáte se?

V  současnosti chodí do  útulku zhruba 
desítka dlouhodobých dobrovolníků 
pravidelně a  spolu s  nimi další, kteří 
zajdou jen občas. „Jejich pomoc vítá-
me,“ potvrdila vedoucí Centra pro zví-
řata v  nouzi Jaroslava Ježková. Zájemci 
mohou přijít vyvenčit psa denně mezi 
14.00 až 16.00 hodin, a to včetně víken-
dů. Nezletilí od  12 do  18 let musí mít 
podepsaný souhlas od rodičů (příslušné 
prohlášení najdou na  webové stránce 
útulku), mladší děti mohou venčit jen 
v doprovodu osoby starší 18 let. Vzhle-
dem ale k tomu, že v útulku bývá pořád 
dost větších a  silnějších psů, uplatní se 
také fyzicky zdatnější venčitelé. A  také 
ti, které neodradí ani horší počasí, ne-
boť pes potřebuje ven každý den a nejen 
když svítí sluníčko.

Jitka Hadašová 

Uklízíte?

Ukliďme svět!

Do celosvětové kampaně „Clean up the 
World“ se můžete zapojit i v Ústí nad 
Labem. Sraz je ve  čtvrtek 23.  dubna 
v 16 hodin na zastávce trolejbusů č. 53 
a č. 54 v Doběticích (točna). Nezapo-
meňte na  pracovní oděv a  vhodnou 
obuv. Rukavice a občerstvení dostane-
te. Uklízet se bude Erbenova vyhlídka 
a její okolí. I tuto akci, která vyvrcholí 
opékáním vuřtů, pořádá Dům dětí 
a  mládeže ve  spolupráci s  Fakultou 
životního prostředí UJEP a za podpo-
ry města Ústí nad Labem.

Čisté město = zdravé město

Město Ústí nad Labem zkusí apelovat 
na  majitele psů, aby uklízeli exkre-
menty po svých čtyřnohých miláčcích. 
V květnu se zástupci městských obvo-
dů, doprovázení městskými policisty, 
vydají do míst, kde majitelé venčí své 
psy nejčastěji. Vzorní páníčci obdrží 

Děti, chystáte se na Den Země?

Oslavit ho můžete ve  středu 22. dubna 
od  15 do  17 hodin v  ústeckém Domě 
dětí a  mládeže. Pro vás i  vaše rodiče 
jsou připraveny přírodovědné soutě-
že a dovednostní hry. Za  splnění úkolů 
získáte speciální penízky, které lze v ob-
chůdku Domu dětí a  mládeže směnit 
za nějakou dobrotu. Bude-li zábavnému 
odpoledni přát počasí, nebude chybět 
ani opékání vuřtů.

praktický dárek. Majitelé, kteří na pořá-
dek nedbají, si vyslouží napomenutí. 

Jaroslav Vaněk psům v útulku vrací dů-
věru v lidi.  Foto: Jitka Hadašová

Eva Treschelová pomáhá v  útulku již 
osm náctým rokem. Tady je s  pejskem 
Banym.  Foto: archiv

DOBRÉ SKUTKY
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POZVÁNKY

S příchodem jara Český rozhlas Sever začal vysílat 
pravidelnou rubriku pro turisty. 

Ti, co pravidelně vyrážejí za  krásami 
Ústecka i přilehlých regionů, si mohou 
každý den v  11.40 hodin poslechnout 
pozvánky na  turistické akce a  tipy 
na zajímavé výlety. 

„Samotní turisté mají možnost roz-
hodnout o tom, co odvysíláme. Pokud nás 
chtějí informovat o  všem, co se v  jejich 
organizacích děje, např. o  akcích, výro-
čích, setkáních, rádi tyto informace po-
sluchačům na našich rozhlasových vlnách 
zprostředkujeme. Poskytneme jim také 
příležitost namluvit pozvánku nebo přání 
osobně,“ říká ředitel ČRo Sever Milan 
Knotek.

Český rozhlas Sever oslovil kluby 
a spolky turistů dopisem, ve kterém jim 
možnost prezentace nabízí. „Už druhý 
den po  odeslání nabídky nám přišlo 
mnoho pozitivních reakcí, například ze 
Štětí, Varnsdorfu, Hrádku nad Nisou, 
Janova, Jílového a z dalších obcí. Turisté 
píší, že se rádi zapojí a některá sdružení 
už informovala o  svých akcích s  žádostí 
o odvysílání“, doplňuje Milan Knotek.
Rubriku pro turisty má na  starosti re-
daktorka a moderátorka ČRo Sever Eva 
Bucharová. Kdo má o nabídku Českého 
rozhlasu Sever zájem, může se obrátit 
na  tel.: 602  295  653 nebo na  e-mail: 
eva.bucharova@rozhlas.cz.

Český rozhlas Sever vysílá pro turisty

Zahájení turistické sezóny 2015 v Ústí nad Labem provází soutěž

Do slosování budou zařazeni všich-
ni, kteří do  19. 5. 2015 předloží 

v  Informačním středisku města Ústí 
nad Labem (Mírové nám. 1/1, Palác 
Zdar) platnou vstupenku nebo jiný 
doklad alespoň ze 3 navštívených 
akcí z  programu „Zahájení turistické 
sezóny“. V  informačním středisku 
pak soutěžící čitelně vyplní slosova-
cí formulář. Účastníci soutěže, kteří 
uspějí, budou o  výhře informováni 
nejpozději do  23. 5. 2015. Předávání 
cen proběhne v  Informačním středis-

ku města Ústí nad Labem. Všechny ceny 
je nutno převzít osobně (a  prokázat se 
průkazem totožnosti.) Ve hře jsou volné 
vstupenky, dárkové předměty, mapy 
a hodnotné publikace o městě. Komplet-
ní program a  informace o  soutěži na-
jdete v  Informačním středisku města 
Ústí nad Labem na  Mírovém náměstí 
a  na  http://www.usti-nad-labem.cz/ 
files/akce/20150321_zts-pravidla.pdf 

     Hana Slawischová, 
oddělení cestovního ruchu magistrátu 

města Ústí nad Labem

Do práce na kole ve vší parádě
Do  květnové akce pražské iniciativy Auto*Mat se zapojilo pětadvacet měst. Ústí 
nad Labem mezi nimi nechybí. Tým postaví i magistrát našeho města.

Soutěžní týmy se skládají ze dvou až 
pěti cyklistů. Je třeba, aby se nejpoz-

ději do konce měsíce dubna zaregistrova-
ly na  portálu www.dopracenakole.net. 
První padesátce cyklistů, kteří se zaregis-
trují nejrychleji, uhradí startovné město 
Ústí nad Labem. Ostatní za startovné za-
platí 250 korun. Co za to cyklisté, kteří 
budou do  práce jezdit na  kole, získají? 
Vedle dobrého pocitu z pohybu kvalitní 
designové triko z biobavlny od tiskárny 
OP Tiger. Od města Ústí nad Labem pak 
řadu drobných cen. 

Soutěží se v kategoriích pravidelnost, vý-
konnost (čili počet najetých kilometrů), 

a v kreativitě. Není náhodou, že mottem 
letošní kampaně je slogan „Do  práce 
na kole ve vší parádě“. Upnutý cyklistický 
dres totiž zdaleka nemusí být jediným 
oděvem městského cyklisty. Na  kole je 
možné vyrazit v  jakémkoliv oblečení, 
včetně obleku či šatů a  bot s  vysokými 
podpatky, a vypadat elegantně.
Další informace o  registraci týmů, 
pravidlech soutěže, vypsaných kategoriích 
a  zajímavých doprovodných akcích jsou 
k dispozici na www.dopracenakole.net. 

 Hana Slawischová, 
garant projektu Zdravé město, 

magistrát města  
Ústí nad Labem

CYKLISTÉ DO  GALA. V  letošní 
soutěži se na kole do práce nebude 
jezdit pouze ve sportovních dresech.
 Foto: archiv města

OTEVŘENÍ bike parku na  Střížáku 
v  programu zahájení turistické sezóny 
nechybí.  Foto: archiv města
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11. dubna (sobota)
Otevření Bike parku na Střižáku 12.00 – 16.00
Zahájení bikové sezóny
Minizávod v XC, dirtová exhibice, možnost zapůjčení MTB a BMX kola, 
poradenství, konzultace MTB, možnost projet si UFO cyklotrasy. 
Host: M. Měchura, trojnásobný vícemistr světa v 4X (fourcross).
U Hospůdky Pohoda u Střížovického rybníku.
Organizátor si vyhrazuje přesun akce na jiný termín 
v případě nepříznivého počasí.

Muzeum města Ústí nad Labem 9.00 – 17.00
Fenomén Merkur
Komentované prohlídky výstavy (10.00, 14.00) a stavitelská soutěž pro děti.

12. dubna (neděle)
Procházky historií města 10.00, 14.00
Ústecké pomníky
Komentovaná procházka s historikem T. Okurkou. Sraz před 
Informačním střediskem města Ústí nad Labem.
Z kapacitních důvodů pouze pro zaregistrované zájemce – nutná 
předchozí registrace v informačním středisku na Mírovém náměstí.

17. dubna (pátek) 

Muzeum civilní obrany 12.00 – 14.00
70 let od náletu na Ústí nad Labem. Odhalení pomníku obětem náletu, 
prohlídky muzea, výstava fotografií z období náletů na město.

18. dubna (sobota)
Ústecká jarní 50 start mezi 6.00 – 10.00
49. ročník turistické akce. Začátek bývalé Apollo (zastávka Důlce).  

Kostel sv. Floriána 
a zámek v Krásném Březně 10.00 – 15.00
Mezinárodní den památek 
Komentované prohlídky kostela a zahájení výstavy v atriu zámku 
„Skryté poklady z ústeckých vil“ - zabavené kulturní dědictví  
z ústeckých nemovitostí po roce 1945. Výstava bude dále přístupná 
pouze v pracovní dny až do 5. června.

Pivovar Velké Březno 10.00 – 14.00
Slavnosti Viktora Cibicha
Prohlídka pivovaru s ochutnávkou. Prohlídky každou půlhodinu. 

Zámek Velké Březno 10.00 – 16.00
Pan Cibich u hraběte Chotka
Mimořádné kostýmované prohlídky zámku s mlsáním na konec.

Exkurze „Zaniklé hrady v okolí Velkého Března“  9.45 
Vlastivědná exkurze s archeologem J. Šedivým na pozůstatky  
hradů Varta a Pustý zámek, celková délka 8 km. Sraz v 9.45 na konečné  
autobusu č. 13 Olešnice (u Svádova).

Muzeum civilní obrany 10.00 – 18.00
Pravidelné prohlídky muzea, beseda s  pamětníky, kteří se zde 
schovávali při náletu, výstava fotografií z období náletů na město. Pod 
Větruší otevřené též:

Muzeum lehkého opevnění vz. 36 10.00 – 17.00
Zrekonstruovaný objekt předválečného československého opevnění 
v Hostovicích.

19. dubna (neděle)
Muzeum civilní obrany 10.00 – 18.00
Pravidelné prohlídky muzea. Výstava fotografií z  období náletů 
na město. Pod Větruší otevřené též:

Muzeum lehkého opevnění vz. 36 10.00 – 17.00
Zrekonstruovaný objekt předválečného československého opevnění 
v Hostovicích. Muzeum pořádá:

Exkurze po opevnění v okolí Větruše 11.00, 14.00
Sraz na vyhlídkové terase na Větruši.

25. dubna (sobota)
Cyklojízda Českým středohořím 9.00
Start na parkovišti u hlavního nádraží
XII. ročník. Tři trasy (50, 75 a 130 km). Krátká trasa do Velkých Žernosek 
a  přívozem do  Českého středohoří, střední a  dlouhá trasa podél řeky 
Bíliny a  následně do  Českého středohoří. Na  startu k  dispozici mapa, 
itinerář a výklad tratě. Ukončení jízdy v Koštově.

Zoologická zahrada 13.00 – 17.00
Mezinárodní den Země
Divadelní a  hudební představení, projektové dny dětí ze základních 
škol na téma Mezinárodní den Země, křtiny lenochoda.

26. dubna (neděle)
Procházky historií města 10.00, 14.00
Ústecká NEJ (10.00)
Vilová architektura (14.00) 
Komentované procházky s  historikem M. Krskem. Sraz před 
Informačním střediskem města Ústí nad Labem. 
Z kapacitních důvodů pouze pro zaregistrované zájemce – nutná 
předchozí registrace v informačním středisku na Mírovém náměstí.

1. května (pátek) 
Prvomájový výstup na Kozí vrch 8.15
Nejstarší turistická akce v Ústí nad Labem. Tradiční prvomájový výstup 
na Kozí vrch nad Neštědicemi s libovolným startem. Trasa s průvodcem 
z  Dobětic (start 8.15 Dobětice točna) přes hrad Blansko (15 km).  
Na  louce u  Kozího vrchu (cíl) Sváťovo dividlo (14.00), akce pro děti  
a občerstvení.

Turistická sezóna na Ústecku odstartovala 
V dubnu zve na tyto akce:


