
Slavnostní zahájení letní sezóny 
na jezeře Milada proběhlo sym-
bolicky 18. května ve znamení 
oslav 18. narozenin víly Milady, 
která je mýtickou patronkou 
jezera. Víla Milada zavítala mezi 
návštěvníky akce.

Od přítomných dětí dostala 
darem velký narozeninový dort 

z malovaných kamenů a papí-
rových kytiček. Klub otužilců 
z Trmic jí předal ledový klíč, 
kterým symbolicky odemkli 
jezero pro nadcházející letní 
sezónu. Někteří lidé dokonce vy-
užili teplého počasí a ve vodách 
jezera se vykoupali. U parkoviště 
nad jezerem mohli návštěvníci 

nastoupit do výletního vláčku, 
který je zdarma svezl až k pláži. 
Zde si rodiče s dětmi zaspor-
tovali v různých disciplínách, 
ve stánku města Ústí nad Labem 
se rozdávalo množství upo-
mínkových předmětů. Celý den 
probíhaly ukázky záchranářské 
techniky. Zájemcům se naskytla 

příležitost svézt se po jezeře 
v záchranářském člunu nebo 
se naučit zásady první pomoci. 
Jezero Milada vzniklo rekultivací 
povrchového Dolu 5. květen 
a stala se z něj unikátní přírodní 
lokalita. V létě nabídne své břehy 
k aktivnímu odpočinku, koupání 
a rekreace a sportovním akcím. 

Dvě otázky o hospodaření města v roce 2018 
pro Věru Nechybovou, náměstkyni primátora
Hospodaření města 
v roce 2018 skončilo 
s přebytkem. 
Náměstkyně 
primátora Věra 
Nechybová k tomu 
uvedla bližší 
podrobnosti.

Jaké byly výsledky 
hospodaření?
Celkové příjmy měs-
ta po  konsolidaci v  roce 
2018  překročily 2,1 mili-
ardy korun.  Výdaje měs-
ta byly 2,050 miliardy ko-
run. Vzniklé saldo příjmů 

a  výdajů ve  výši 70,7 mi-
lionu  vyrovnává oblast fi-
nancování. Celkový výsle-
dek hospodaření vytvořený 
v hlavní činnosti magistrá-
tu města v roce 2018 dosá-
hl 291,1 mil. korun, z toho 
činí volné zdroje 82,9 mil. 

korun. Výsledek hospoda-
ření z vedlejší hospodářské 
činnosti dle účetnictví ma-
gistrátu za rok 2018 před-
stavuje 20,2 mil. korun. 
Vzhledem k  uvážlivě při-
pravenému rozpočtu se 
nám dařilo dobře hospoda-
řit a ušetřili jsme 87,5 mili-
onu korun, které jsme na-
vrhli investovat především 
do oprav majetku města. 

Na co konkrétně bude 
částka 87,5 milionu 
korun použita?
Konečné rozhodnutí bylo 
na  zastupitelích. Rada 
města se shodla, že by tak-
to vytvořené prostředky 

měly jít zejména do oprav 
a  rekonstrukcí městské-
ho majetku. Důležité také 
je vytvořit si potřebné re-
zervy. Na  pokrytí mimo-
řádných výdajů města 
a  městských obvodů jsme 
navrhli zvýšit neinvestiční 
část výdajového rozpočtu 
finančního odboru o  17,9 
milionu korun. Na  pro-
jektovou dokumentaci pro 
rozvoj areálů Corso a Vě-
truše bylo určeno pět mi-
lionů, na údržbu a opravy 
mostů devět milionů ko-
run. Na  opravy v  Měst-
ských lázních, které na-
vštěvují převážně senioři 
a  školní děti, jsou určeny 

tři miliony korun, a na po-
sílení bytového fondu také 
tři miliony korun, aby 
i  tam vzniklo důstojné 
prostředí. Jsem ráda, že se 
mi podařilo prosadit de-
set milionů korun jako in-
vestiční rezervu pro zoo, 
i  tak požadavky převyšu-
jí možnosti města. Rozvoj 
zoo byl a  je pro mě prio-
ritou. Se stejnou částkou 
jsme počítali i  v  případě 
investice do  venkovního 
plaveckého areálu na  Klí-
ši. Významná částka 19 
milionů korun byla urče-
na na opravy škol a školek. 
Jde o opravy střech, podlah 
nebo sociálních zařízení. 

Úvodní slovo

Vážení občané,
vítám vás při čtení dalšího vy-
dání Ústeckých novin. Vaše 
ohlasy na první číslo jsou ve-
směs kladné. Oceňujete, že 
jsou noviny plné informací 
o tom, co, jak a kdy se ve měs-
tě děje. V tomto trendu pokra-
čujeme i nyní. Možná se zdá, že 
v létě ubývá příležitostí k zají-
mavým kulturním, sportovním 
zážitkům. Není to pravda. Nuda 
v Ústí nám určitě nehrozí. Novi-
ny jsme proto naplnili informa-
cemi o výstavách, hudebních 
a dalších kulturních událos-
tech, o sportu a ostatních ak-
cích, které pro vás organizátoři 
na léto připravili. Začala sezóna 
na jezeře Milada, s kterou jsou 
spojeny různé aktivity. Vybrat si 
může každý, dospělí, sportovci, 
rodiny s dětmi i kulturní nad-
šenci. To jsme doplnili o infor-
mace z dění ve městě, z rady 
města, odborů magistrátu, pří-
spěvkových organizací nebo 
městské policie. Jarní měsíce 
byly bohaté na úspěchy našich 
sportovců různého věku a vý-
konnostní úrovně, v novinách 
se o tom dozvíte více. Cení-
me si toho a jsme rádi, že jsme 
mohli přispět k vytváření pod-
mínek pro jejich činnost. Město 
však žije i běžnou prací, ke kte-
ré patří opravy a rekonstrukce 
chodníků a komunikací. Ty se 
promítnou i do změn v dopra-
vě. Zároveň pokračují investice 
do oprav městského majetku, 
jako jsou například školy, pro-
bíhá údržba zeleně, trávníků 
a květinových záhonů. Je toho 
mnoho, o čem jsme vás chtěli 
informovat a velmi pravděpo-
dobně se na všechno nedosta-
lo. S vaší pomocí můžeme být 
příště lepší a úplnější. Prosím, 
pište, posílejte podněty, infor-
mace a připomínky.

Petr 
Nedvědický

primátor  
Ústí nad Labem

Kam 
za kulturou 
a sportem 
Letní akce 
ve městě a okolí 10

Nové hřiště 
na Větruši 

Prolézačky, houpačky 
kolotoč a další 
dřevěné atrakce 
pro děti 3

Svoz odpadů
Podrobný přehled 
svozu 
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Ústečtí plavci 
uspěli v Brazílii 

Plavcům z ústecké Střední průmys-
lové školy se podařilo uspět na Mis-
trovství světa středních škol v Brazí-
lii. Doplavali si hned pro tři medaile.

Zlato v kategorii padesát metrů 
prsa získal Vojtěch Janeček. Zla-
tý byl i Pavel Ouředník na padesát 
metrů volný způsob. Na stometro-
vé trati přidal stříbrnou medaili. 

„Před vaším odletem jsem vám 
přál hodně úspěchů v dalekém Riu 
a nyní vám s radostí gratuluji k me-
dailím, které jste vybojovali,“ oko-
mentoval tento úspěch primátor 
Petr Nedvědický. „Je to skvělá vi-
zitka nejen pro vás, ale i pro celé 
město Ústí nad Labem. Jste vzo-
rem pro další generace dětí, které 
by jinak svůj čas trávily před televiz-
ními obrazovkami,“ uvedla náměst-
kyně primátora Věra Nechybová. 

Sportovní tým tvořilo šest stu-
dentů průmyslovky. Od zástupců 
města dostali poukázky na nákup 
sportovních potřeb.

Kůrovcovití 
škůdci řádí 

Zvýšený výskyt škůdců ze skupi-
ny kůrovcovitých byl zaznamenán 
na stromech ve městě. Na smrku, 
borovici, modřínu a douglasce se 
vyskytuje lýkožrout smrkový, lýko-
žrout lesklý  a v menší míře i dal-
ší druhy škůdců. Napadené stromy 
odumírají. Napadení se projevuje 
prosycháním většinou od vrcholu, 
nebo po patrech. Na kmeni může 
být znatelné vytékání smoly z jed-
notlivých ran. Na jasanech se pře-
množil  lýkohub jasanový a lýko-
hub zrnitý. Proti rozšíření škůdců 
je nutné asanační opatření - od-
stranění napadených jedinců.  Nyní 
probíhá monitoring ohnisek výsky-
tu škůdců. Občané mohou jejich 
výskyt ohlásit na odbor životního 
prostředí na e-mailovou adresu  
jitka.novakova2@mag-ul.cz. 

Volit přišlo  
16 470 lidí
Volby do Evropského parlamentu 
provázela v Ústí nad Labem níz-
ká účast. Ze 72 430 zapsaných 
voličů přišlo svůj hlas odevzdat 
jen 16 430 lidí, čili 22,74 procen-
ta. Zatímco do většiny volebních 
místností přišlo alespoň sto voli-
čů, byly okrsky, kde volili jen jed-
notlivci. Například v okrsku číslo 
1015 na studentské koleji na Klíši 
bylo za oba volební dny jen šest ze 
472 zapsaných voličů. Své hlasy 
po dvou rozdělili mezi ANO 2011 
a ODS, Česká pirátská strana 
a Romská demokratická strana 
dostaly po jednom hlase. Dvakrát 
tolik, ale stále jen dvanáct voličů 
přivítala volební komise okrsku 
2010 v Přístavní ulici a ve škole 
v Předlicích v okrsku 1014 voli-
lo 22 lidí. Okrsek 1001 v Paříž-
ské ulici zaznamenal účast 69 
lidí. Jiné to bylo ve škole ve Stří-
brnické ulici, okrsek 3008, kde 
volilo 230 lidí – 28,75 procenta 
a v Malířském koutku na Střekově 
v okrsku 4013 měli 35,91 %, sta-
čilo k tomu 209 voličů.

Podobně jako v rámci republiky 
i v Ústí nad Labem zvítězilo hnu-
tí ANO se 4 448 hlasy a 27,3  %. 
Dál už je pořadí jiné. Na druhé mís-
to dosáhla Česká pirátská strana 
(2228 hlasů/13,63 %), třetí je ODS 
(2022/12,38 %), čtvrtá je SPD  
T. Okamury (1896/11,60 %), páté 
místo obsadila koalice STAN a TOP 
09 (1627/9,96 %) a bodovala 
i KSČM (1222/7,48 %). Ještě hůře 
než v republice dopadla v Ústí nad 
Labem ČSSD (500/3,06 %) a ne-
uspěla ani KDU-ČSL (267/1,63 
%). Ale byly i horší výsledky. Mora-
vany volil jen jeden člověk, Konzer-
vativní alternativu nikdo.  

Sezóna na jezeře 
Milada začala
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Domovy seniorů jsou plné 
aktivit, ale potřebují pomoci

Sociální věci jsou součástí agendy náměstka 
primátora Tomáše Vlacha, v uplynulých 
týdnech se věnoval domovům pro seniory.

„Naše město provozuje sedm domo-
vů. Všechny jsem navštívil a  získal 
řadu zajímavých informací a podně-
tů,“ uvedl Tomáš Vlach. 

Za  nejdůležitější považuje 
další rozvoj zařízení a  investice 

do  domovů. „Je třeba těmto zaří-
zením pomoci, proto rada města 
navrhla přidat na  opravy a  rekon-
strukce pět milionů korun. Setkal 
jsem se se zaměstnanci a  poděkoval 
jim za  práci při péči o  naše seniory 

a také jsem vždy diskutoval s klienty, 
kteří mi předávali podněty k řešení - 
například zastřešení zastávek, bez-
bariérovosti, hluku, službám v zaří-
zeních nebo ke  kvalitě zdravotní 
péče,“ vypočítával získané poznatky 
Tomáš Vlach.

Jak doplnil, domovy žijí 
mnoha aktivitami, kulturními 
a  společenskými akcemi. Patří 
k  nim mimo jiné návštěvy dětí 

ze školek, soutěže i  aktivizační 
dny. I s pořádáním těchto akcí se 
město bude snažit podle potřeby 
pomoci. 

„Řada věcí se již povedla nebo 
se realizuje. Ve  Velkém Březně 
mají nové auto pro převoz klientů, 
v  Krásném Březně řeší výměnu 
oken, další akce například kvůli 
zajištění bezbariérovosti probíhají 
i jinde,“ konstatoval Tomáš Vlach.

Město žádá o dotaci na 
modernizaci varovného systému
Varovný informační systém 
chce město zmodernizovat. 
Žádá proto o dotaci, která 
by umožnila předělat 
varovný systém na plně 
digitální úroveň. 

Náklady projektu Varovný in-
formační systém obyvatelstva – 
VISO jsou vyčísleny na 31 mil. Kč, 
výše dotace by mohla být 21 mi-
lionu korun. Finanční prostřed-
ky budou alokovány v  rozpočtu 
na 2020 a 2021, kdy by mohla pro-
běhnout předpokládaná realizace.

VISO – Varovný a  informační 
systém obyvatelstva pokrývá zónu 
havarijního plánování v  okolí 
areálu Spolchemie a  dále  části 
města ležící v  záplavovém území 
řeky Labe (Vaňov, Brná, Svádov). 
Zahrnuje mimo jiné 236  hlásičů 

na  sloupech veřejného osvětlení 
a sloupech nízkého napětí (rozdě-
leny do třinácti oblastí), čtyři elek-
tronické (mluvící) sirény hasičské 
záchranné služby - HZS (umís-
těné na  Spolchemii, na  budově 
ZŠ Anežky České, na  budově 
Policie ČR na  Masarykově ulici, 
na  obchodním domě Labe) nebo 
domácí přijímače VISO (umístěné 
hlavně ve školách apod.).

Den bez tabáku pomáhal s osvětou
V osvětové centrum 
zaměřené na negativní 
vlivy kouření na lidský 
organismus se 28. května 
proměnilo informační 
středisko na Mírovém 
náměstí. 

Zdravé město Ústí nad La-
bem se tak připojilo ke  Světo-
vému dni bez tábaku. Veřejnost 
měla možnost navštívit stán-
ky Fakulty zdravotnických stu-
dií UJEP, Národní linky pro 
odvykání a  Zdravotního ústa-
vu se sídlem v Ústí nad Labem. 
Na  stáncích bylo možné absol-
vovat zdarma nejrůznější měře-
ní, vyzkoušet si různá preven-
tivní vyšetření a  informovat se 
o tom, jak kouření škodí zdraví 
a kam až sahají dopady této ná-
vykové činnosti. 

Na  negativní jevy a  trendy 
vývoje a  problémy u  dětí a  mla-
distvých poukázala ve  své před-
nášce MUDr.  Kamila Zvolská 
Ph.D.  z  1.  Lékařské fakulty 
Univerzity Karlovy a  Všeobecné 
fakultní nemocnice v  Praze.  
Závěr  akce byl věnován 

předání cen šestadvaceti výhercům 
výtvarné soutěže Naše město, které 
organizoval  Dům dětí a  mládeže 
v  Ústí nad Labem ve  spolupráci 
se Zdravým městem Ústí nad 
Labem.  Mimořádné ceny získalo 
osm autorů, jejichž výtvarné téma 
byl právě Světový den bez tabáku. 

Wolfrumova vila znovu vítá čtenáře
Wolfrumova vila - historická bu-
dova Severočeské vědecké knihov-
ny ve  Velké Hradební ulici zača-
la po  dvouleté rekonstrukci opět 
sloužit čtenářům.

Návštěvníkům knihovny bude 
nově sloužit nejen čítárna, ale i lite-
rární kavárna otevřená do zahrady, 
v  patře vznikla galerie Maximka 
odkazující na  původní název 
Severočeské vědecké knihovny. 
Zrestaurován byl i  dochovaný 
nábytek, rámy a  další vybavení. 
Přístavba budovy nabídne využití 
pro divadelní představení, autor-
ská čtení, knižní křty a další akce. 

Náklady na stavební práce pře-
sáhly 56 milionů korun, čtyři-
ceti miliony přispěly evropské 
fondy, zbytek financoval zřizovatel 
knihovny Ústecký kraj. 

V domově v Krásném Březně vzniká zahrada smyslů určená pro aktivity seniorů v přírodě

Zrekonstruovaná budova knihovny nabízí řadu služeb pro veřejnost

Z jednání  
rady města

Kolik stály volby
Městské obvody obdrží z Minister-
stva financí prostředky na úhra-
du výdajů spojených s konáním 
voleb do Evropského parlamentu 
2 828 000 Kč. Městský obvod Ústí 
nad Labem – Město 1 164 860 Kč; 
Městský obvod Ústí nad Labem – 
Severní Terasa 635 440 Kč; Měst-
ský obvod Ústí nad Labem – Neš-
těmice 587 650 Kč a Městský 
obvod Ústí nad Labem –  Střekov 
440 050 Kč.

Rekonstrukce domu pro 
Pečovatelskou službu
Rada města schválila úpravy ob-
jektu v ulici Neštěmická 795/37, 
Krásné Březno. Po kompletní re-
konstrukci bude sloužit Pečova-
telské službě jako zázemí pro te-
rénní sociální službu. Dále zde 
bude fungovat např. půjčovna 
kompenzačních pomůcek, hygie-
nické středisko pro klienty, prádel-
na, bezbariérové kontaktní místo 
sociálního poradenství nebo místo 
pro komunitní práci. Předpokláda-
ná hodnota činí 12 500 000 Kč 
bez DPH. Finanční prostředky 
jsou v rozpočtu 2019 alokovány. 
V případě vyhlášení dotačního ti-
tulu MPSV pro oblast Rozvoj a ob-
nova materiálně technické základ-
ny sociálních služeb, ze kterého by 
bylo možné financovat i tento pro-
jekt, město tuto žádost předloží. 

Údržba dětského 
dopravního hřiště
Rada města přidělila městské poli-
cii 75 000 korun na nákup zaříze-
ní pro údržbu dětského dopravního 
hřiště v Krásném Březně. Peníze 
jsou mimo jiné určeny na benzíno-
vý vyžínač, akumulátorové zahradní 
nůžky, ruční nářadí na údržbu a také 
na pomůcky k výuce, jako jsou re-
flexní pásky, vesty, zastavovací terče 
nebo startovní čísla pro děti. 

Dotace pro 
nevidomého plavce
Nevidomého plavce Miroslava 
Smrčku, který již v minulosti zazna-
menal řadu úspěchů, opět podpo-
řila rada města. Na částečnou 
úhradu nákladů spojených s účastí 
na plaveckých závodech IDM Ber-
lín získá Miroslav Smrčka 38 000 
korun a jeho účast na Mistrovství 
světa v Londýně v paraplavání 
podpořili radní 50 000 Kč.

Dotace pro oblast ochrany 
obyvatel a likvidací 
mimořádných událostí
Pro nestátní organizace, které 
působí v oblasti ochrany obyvatel 
a likvidace mimořádných událos-
tí, má kancelář primátora v roz-
počtu 220 000 korun. Podmín-
ky přidělení dotace splnilo osm 
subjektů a radní peníze rozděli-
li takto: Via Europa 27 000 Kč, 
Vodní záchranná služba ČČK 
Ústí nad Labem, pobočný spo-
lek 30 000 Kč, HASIČI – ZÁ-
CHRANÁŘI 25 000 Kč, SH ČMS 
- Sbor dobrovolných hasičů Moj-
žíř 30 000 Kč, SH ČMS - Sbor 
dobrovolných hasičů Neštěmice 
30 000 Kč. Spirála Ústecký kraj 
10 000 Kč, MEDIC Ústí nad La-
bem 39 000 Kč, Potápěči Ústí 
nad Labem 29 000 Kč.

Mimořádné žádosti 
o dotace ve sportu
Radní projednali mimořádné žá-
dosti ve sportu. Rozhodli o při-
dělení částky 50 000 korun pro 
KST Apollo na úhradu částeč-
ných nákladů při změně tréninko-
vých prostor. 37 000 korun získá 
TJ Svádov - Olšinky na opravu 
střídaček poškozených při břez-
nové vichřici Eberhard. 

Finanční prostředky 
příspěvkovým organizacím
Peníze na částečnou úhradu ztrát 
příspěvkové organizaci Městské 
služby schválila rada města. Fi-
nanční prostředky budou použity 
na částečnou úhradu ztrát těch-
to středisek: Mariánské garáže 
168 914,75 Kč; Městské lázně 
250 000 Kč a Pohřební služba  
200 000 Kč.
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Memorandum 
města 
a Spolchemie 
Snižování zátěží pro životní pro-
středí, finanční podpora aktivit 
města a podpora vodíkového po-
honu pro městskou dopravu - to 
jsou vybrané body z memoranda 
mezi městem Ústí nad Labem 
a Spolkem pro chemickou a hut-
ní výrobu.

 „Město se ujme role koordi-
nátora a organizátora projektu 
a zároveň vznikne zvláštní pra-
covní skupina. Ta bude řešit 
proveditelnost a konkrétní kro-
ky, které jsou ke spuštění pro-
jektu nutné. Spolchemie je ne-
dílnou součástí našeho města 
a významný evropský výrobce 
v chemickém průmyslu, který 
využívá nejnovější technologie. 
Spolupráce města a chemičky 
je pro město velmi důležitá,“ řekl 
primátor Petr Nedvědický.

„Jsme rádi, že dohoda není 
jen o obecných frázích, ale star-
tuje konkrétní projekty, které 
mohou našemu městu v mnoha 
ohledech pomoci. Takovým pří-
kladem je start projektu na mož-
né využití ekologického vodíku 
z naší vlastní produkce. Ten by 
mohl sloužit pro čistý pohon 
městské dopravy či veřejně pro-
spěšných vozidel a zlepšit tak 
kvalitu ovzduší ve městě,” vy-
světlil jedno z konkrétních pozitiv 
memoranda Daniel Tamchyna.

Dalším důležitým bodem me-
moranda je důraz na ještě větší 
zvyšování bezpečnosti a zlepšo-
vání havarijního plánování a kri-
zového řízení. Jedním z kroků 
při snižování bezpečnostních ri-
zik je chystané opětovné snížení 
průměrného stavu zásob chloru 
v areálu firmy. 



Z jednání  
rady města

Peníze na platy 
pracovníků VPP
Žádosti obvodu Neštěmice vyho-
věla rada města a schválila dota-
ci pro obvodní radnici ve výši 1,19 
mil. Kč na pokrytí vyšších nákla-
dů na mzdy veřejně prospěšných 
pracovníků. Již dříve byl na stej-
ný účel navýšen rozpočet obvodu 
Severní Terasa.

Dostavba atletických 
prvků na stadionu
Veřejnou zakázku Městský sta-
dion Ústí nad Labem – dovybu-
dování areálu – II. a V. etapa pro-
jednala rada města. Realizace 
zahrnuje rekonstrukci rozběho-
vých a vrhačských ploch (koule, 
kladivo, oštěp), demontáž stáva-
jícího oplocení a montáž nového 
v celkové délce 96,3 m včetně 
osazení ochranných konstruk-
cí (klec, záchytná síť). Všechny 
úpravy by měly být do šesti mě-
síců hotové. V. etapa zahrnuje 
vybudování nového skladu pro 
atletické pomůcky, odstranění 
stávajícího tartanového povrchu 
a vybudování nového. Součás-
tí je také úprava dešťové kana-
lizace po obvodu hřiště. Zakázky 
na obě etapy byly přiděleny fir-
mě VYSSPA Sports Technolo-
gy z Plzně, která nabídla nejnižší 
cenu 10,1 mil. Kč.

Dotace Univerzitě 
J. E. Purkyně 
Rada města souhlasí s poskyt-
nutím dotace pro Univerzitu Jana 
Evangelisty Purkyně v celkové 
výši 200 000 Kč. Účelem dota-
ce je částečná úhrada nákladů 
na projekt Podpora aktivit UJEP 
významných pro město Ústí nad 
Labem v roce 2019. Peníze jsou 
určeny na Historický atlas měst 
– svazek Ústí nad Labem ve výši 
102 000 Kč, Univerzita třetí-
ho věku UJEP – Exkurze 2019 
ve výši 49 000 Kč.

V rámci této aktivity podnik-
nou posluchači univerzity třetí-
ho věku např. historické exkur-
ze do Kutné Hory, geografické 
exkurze do Kadaně, Klášterce 
nad Ohří, Krušných hor a hra-
dišť v oblasti Porta Bohemica 
a na aktivity Vědecké knihovny 
UJEP 2019 ve výši 49 000 Kč 
jako je mimo jiné Noc literatury, 
Rumunské a Finské dny nebo 
Jak se učit a nezbláznit.
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Děti dostaly k svátku  
nové hřiště na Větruši

Barevný region 
přiblížil menšiny

Zástupci národnostních menšin ži-
jících v Ústeckém kraji se předsta-
vili na pátém ročníku akce Barev-
ný region. Uspořádal ji výbor pro 
národnostní menšiny zastupitel-
stva Ústeckého kraje za podpory 
města Ústí nad Labem.

Na Lidickém náměstí pro-
bíhal pestrý kulturní program, 
v kterém vystoupily umělec-

ké a folklorní soubory jednotli-
vých národností. K ochutnání byl 
pravý maďarský guláš, ukrajin-
ské pirohy a speciality vietnam-
ské a dalších národních kuchyní.  
Na festivalu se představily mimo 
jiné kultury Vietnamu, Ruska, 
Ukrajiny, Maďarska, Slovenska, 
Bulharska i židovské a romské ko-
munity. 

Služební pes Max slaví úspěchy
Stříbrnou medaili 
z 21. ročníku kynologické 
soutěže o pohár Kristýny 
přivezli služební pes Max 
a jeho paní, příslušnice 
ústecké městské policie 
Petra Adamcová.

Soutěž pořádal SKS Tart   Libe-
rec,  společně s  Vojenským útva-
rem Grabštejn. Prestižního závo-
du se zúčastnili psovodi vězeňské 
služby, Armády České republiky, 
Policie České republiky, ostrahy 
letiště Ruzyně, městských   policií 
a členové SKS Tart. Závod se sklá-
dal ze cviků poslušnosti, vyhledá-
ní pachatele v terénu, zadržení ne-
bezpečného pachatele při útěku 
a  ochrany psovoda na  veřejnosti.   
Petra Adamcová s Maxem uspěla 
mezi dvaceti závodníky. Naší zá-
stupkyni se dařilo i v závodě smí-
šených družstev, které bylo slože-
no ze zástupce Městské policie 

Ústí nad Labem a psovoda Vězeň-
ské služby Jiřice. Dvojice obsadila 
též druhé místo.  

„Oceňuji skvělé výsledky paní 
Adamcové a  jejího Maxe. Vím, že 
je to   velmi náročná a  zdlouhavá 
práce, ale výsledky se dostavily. 
Jsem na naše zástupce v této soutěži 
velmi hrdý,“ uvedl primátor Petr 
Nedvědický. 

Zvířeti je třeba se neustále 
věnovat. Než se naučí všechny 
dovednosti, jako jsou například    
pachové práce, cviky posluš-
nosti, nebo   obranné práce, 
uplyne mnoho času a  výsledek 
bývá někdy nejistý.   Max, aby se 
mohl stát služebním psem měst-
ské policie, musel nejprve projít 
každodenním základním výcvi-
kem jak v denní, tak i noční době. 
Úspěšně absolvoval   osvědčení 
k  použití u  obecní policie. Až 
poté mohl být zařazen do  běžné 
praxe.   Přezkoušení však psovod 
se služebním psem musí každé 
dva roky opakovat. 

Vrcholem oslav dne dětí na Větruši bylo otevření nového dětského hřiště, které rozšířilo možnosti vyžití 
ve zdejším sportovně rekreačním areálu. Herní prvky jsou z přírodního dřeva a navazují tak na okolní 
les. Součástí hřiště je lanová dráha a pyramida, balanční lávka. houpačky, kolotoč, domeček, herní 
sestava nebo kreslící dvoutabule. Stavbě hřiště předcházela likvidace předchozích herních prvků. Nové 
hřiště stálo 1,2 milionu korun bez DPH. 

Po konírně 
nic nezbylo
Jen volná plocha vysypaná 
štěrkem zbyla po někdejší 
sportovní hale přezdíva-
né Konírna. Nevzhledný 
dřevěný objekt ustoupil 
chystané stavbě nové ledo-
vé plochy. Demolice přišla 
na 3,6 mil. Kč.  Odstraněny 
a odvezeny na skládku byly 
všechny části budovy. 

Na akci vystoupily folklorní soubory jednotlivých národů
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Dotazník ke kotlíkové půjčce 
vyplnilo na padesát lidí
Příjem dotazníků ke kotlíkovým 
půjčkám v květnu skončil. Dotaz-
ník odevzdalo téměř padesát zá-
jemců. Na webu města je stálé 
možné o bezúročnou půjčku za-
žádat.

Nejvíce lidí projevilo zájem 
z městského obvodu Střekov a to 
až po Církvice. 

Do půlky července bude všech-
ny zájemce kontaktovat kotlíko-
vý specialista, který si s nimi do-
hodne schůzku a prověří, zda 
mají nárok na kotlíkovou dotaci. 
V kladném případě kotlíkový spe-
cialista pomůže se včasným podá-
ním elektronické žádosti o kotlíko-
vou dotaci na webových stránkách 
Ústeckého kraje. Po vyhodnoce-
ní žádosti (Ústecký kraj prověří, 
zda žadatel splnil podmínky výzvy 
pro kotlíkovou dotaci) a schvále-
ní smlouvy o poskytnutí kotlíkové 
dotace zastupitelstvem Ústecké-
ho kraje bude s žadatelem smlou-
va uzavřena. Předpoklad uzavírá-
ní smluv je v lednu příštího roku. 
Bezprostředně po podpisu smlou-
vy o poskytnutí kotlíkové dota-
ce bude s žadatelem podepsána 
smlouva o poskytnutí návratné fi-
nanční výpomoci ze strany statu-
tárního města Ústí nad Labem. To 
by mohlo proběhnout v únoru příš-
tího roku. Následně žadatel obdr-
ží finanční prostředky na výměnu 
zastaralého kotle. Nejzazší ter-
mín na výměnu kotle bude uveden 
ve smlouvě o poskytnutí kotlíkové 
dotace.

Zázemí stadionu v Neštěmicích 
prochází obnovou
Oprava zázemí fotbalu na hřišti 
v Neštěmicích probíhá od loňské-
ho prosince. Práce za téměř 6,5mil. 
Kč vč. DPH by měly být hotovy 
do letošního 31. října, ale stavba je 
v předstihu a mohla by být dokon-
čena před podzimní sezónou. 

Práce se zaměřily zejména 
na opravy budovy šaten, tj. oprava 
sprch a WC (výměna dlažby, ob-
kladů, osvětlení, vzduchotechnika, 
nová hydroizolace), oprava šaten 
(omítky, dlažby, okna, osvětlení), 
výměna oken a dveří, nové vyba-
vení šaten, oprava chodby, výměna 
rozvodů zdravotně technické insta-
lace a teplé užitkové vody, výmě-
na osvětlovacích těles, malování, 
oprava omítky objektu, okapového 
chodníku za objektem vč. hydroizo-
lace, oprava dřevěného podhledu 
střechy a na vybudování nového 

oplocení podél travnatého hřiště, 
tj. demontáž stávajícího oplocení, 
nové betonové patky a nové oplo-
cení. Součástí díla je i oprava sys-
tému zavlažování travnatého hři-
ště a částečná provizorní oprava 
chodníku podél tribuny, tj. oprava 
prasklin asfaltového povrchu, opra-
va opěrné zídky, oprava, překotvení 
a nátěr zábradlí. Kompletní rekon-
strukce chodníku bude realizována 
v další etapě spojené s rekonstruk-
cí přilehlé tribuny pro diváky. 

Vysokotlaký čistič 
odstraní i žvýkačky
Bláto, nánosy špíny a dalších ne-
čistot, které ulpěly na  komuni-
kacích a  chodnících, čistí v  Ústí 
nad Labem již od dubna ve zku-
šebním provozu vysokotlaký čis-
tící stroj.

Dokáže si poradit se znečiště-
nou dlažbou i  asfaltovými povr-
chy a  zvládne odstranit i  zašla-
pané žvýkačky, lze s  ním čis-
tit i  stěny od  různých čmáranic 
a očistí i další zařízení jako jsou 
odpadkové koše nebo sloupy 
veřejného osvětlení. Výhodou 
stroje je vysoký tlak 140 stupňů 
horké páry. Zatím je nasazen 
zejména v centru města, ale pra-
coval i v Městských sadech. 

Služební pes Max je cennou oporou strážníků
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Barvami běžely tři tisícovky lidí

V základních školách čekají na 910 prvňáčků
Zápisy do prvních tříd 
proběhly v Ústí nad 
Labem v devatenácti 
školách. Připraveno 
bylo 1280 volných míst 
a evidováno je 910 přijatých 
budoucích prvňáčků.

Rozdíly mezi školami
Konečný stav se samozřejmě může 
ještě do  zahájení nového školního 
roku změnit, ale již nyní je zřejmé, 
že jsou velké rozdíly v  počtu při-
hlášených dětí na  jednotlivé školy, 
bez ohledu na  počet očekávaných 
dětí ze stanovené spádové oblasti. 
Samotná spádovost zaručuje pou-
ze zvýhodněnou pozici uchazeče 
pro přijetí na určenou školu. Ředi-
tel základní školy nesmí odmítnout 
žáka z  jiného spádového obvodu 
ve  správním řízení, pokud má vol-
nou celkovou kapacitu ve škole (bez 
ohledu na fakt, jestli má např. perso-
nální zajištění, volný školní nábytek, 

velký počet dětí 
ve  třídě, volnou 
místnost apod.). 

Doporučení 
ředitelům zá- 
kladních škol, 
které se občas 

objevuje i  v  různých médiích, 
přijímat žáky pouze a  jedině ze 
spádové oblasti školy považuji 
doslova za  protizákonné, protože 
není v  souladu s  platnou škol-
skou legislativou. Tento model 
sice funguje i v některých státech 
Evropské unie např. ve  Francii, 
kde opravdu děti mohou cho-
dit na  základní a  střední školy 
pouze v „místě bydliště“, ale v ČR 
byl tento systém definitivně zru-
šen po roce 1989 a domnívám se, 
že za  současné politické situace 
je nereálné opět uzákonit občas 
navrhovaný model přijímání dětí 
do  základní školy striktně dle 
místa bydliště. Rodiče, zejména 
ve  velkých městech, v  praxi uká-
zali, že si prostě nepřejí, aby 
jim kdokoliv a  jakkoliv úředně 

doporučoval, do  jaké školy mají 
zapsat své dítě. 

Neodborné zásahy 
do školství
A proč se tedy nacházíme v situaci, 
kdy se rozevírají nůžky mezi pře-
plněnými a poloprázdnými škola-
mi nejen v Ústí nad Labem? Podle 
mého názoru je současná situace 
v  českém školství pouze odrazem 
dění v celé společnosti. Velkou roli 
hraje samozřejmě sociální složení 
obyvatelstva dané lokality ve městě 
v blízkosti konkrétní školy. A bo-
hužel i opakované neodborné, po-
litické, úřednické nebo aktivistické 
zásahy do  českého školského sys-
tému v  posledních dvaceti letech 
způsobily velkou nestabilitu a roz-
kolísanost celého systému. Např. 
zavedení tzv. „finského modelu“ 
na  české byrokratické podmínky 
v oblasti inkluzivního vzdělávání je 
toho smutným důkazem. Někteří 
rodiče, na  základě této nestabili-
ty a nespokojenosti s úrovní výuky, 
zákonitě začali hledat pro své děti 

tu nejlepší vhodnou cestu (např. 
alternativní, soukromé, církevní, 
„lepší“ školy apod.).

Spádovost není všelék
Žádný ředitel základní školy nemů-
že tuto situaci změnit na celostátní 
úrovni, ale může se snažit dlouho-
době vytvořit spřízněnou komuni-
tu žáků, rodičů a zaměstnanců ško-
ly tak, aby se škola stala atraktivní, 
bezpečná, přátelská a kladla přitom 
důraz na kvalitní způsob vzdělává-
ní pro všechny zúčastněné. Pokud 
zaměstnanci školy, děti nebo i  ro-
diče nechtějí být součástí této ko-
munity, považuji za správné i legi-
timní hledání jiné nebo tzv.  „lepší 
školy“, která bude lépe vyhovovat 
přáním a požadavkům konkrétních 
osob. Proto nehledejme ve  spádo-
vosti všelék, ale naučme se ji brát 
jako podstatnou součást přijímací-
ho řízení do základní školy.

Michal Ševcovic, 
náměstek primátora pro oblast 
školství (PRO Zdraví a Sport)

Běh Barvám Neutečeš přilákal první červnový den do Centrálního parku na Severní Terase na tři tisícovky lidí. Všichni absolvovali pětikilo-
metrovou trať a čekalo je pět barevných zón, kde se na ně snesla sprcha barev. Běh má na Terase už šestiletou tradici a i tentokrát se jeho 
účastníci parádně bavili. 

ZŠ Mírová pomáhá rodičům proti sextingu 
Seminář na téma 
sexting připravila pro 
rodiče Základní škola 
Mírová v rámci projektu 
O2 Chytrá škola. 
Spolupracovala přitom 
s odborníky Univerzity 
Palackého v Olomouci 
Kamilem Kopeckým 
a Reném Szotkowskim.

Rodiče se na  semináři dozvě-
děli, jaké nebezpečí dětem hro-
zí. Sexting - dobrovolné sdílení 
vlastních intimních informa-
cí (fotografií a  videí) s  jinými 
uživateli v  online prostředí, je 
celosvětově na  vzestupu.  Za-
sažení sextingem se pohybu-
je v  dětské populaci kolem 10 
–15 procent. Osobní údaje, 
které v rámci sextingu uniknou 
na  internet, se mohou snad-
no stát nástrojem vyhrožování 

či  vydírání a  mohou být vyu-
žity i  v  rámci tzv. kybergroo-
mingu (manipulace s dítětem a 
možnému sexuálnímu zneuži-
tí). Kromě seznámení s daným 
problémem se mohli všichni 

dozvědět, jak ho minimalizo-
vat a  jak zabezpečit svá zaří-
zení proti nechtěnému obsahu, 
který je začátkem sextingu. 

„Děkuji moc za  možnost si 
o  tomto problému vyslechnout více 

informací a  za  ujištění, že mé 
obavy nejsou zbytečné ani trivi-
ální, jak to vnímá mé okolí i  mé 
děti, které si opravdu myslí, že je 
všechno v  pohodě,“ uvedla jedna 
z maminek. 

Aněžčata jsou nejlepší v kraji
Školní časopis Agnes, který tvoří 
v podstatě všichni školáci ze Zá-
kladní školy Anežky České v Krás-
ném Březně se v soutěži, kterou 
pořádá Asociace středoškolských 
klubů umístil na prvním místě 
v Ústeckém kraji. 

Agnes tak postupuje do ce-
lostátního kola, které se koná 
na podzim 2019 v Brně. 

Název Agnes vychází z latin-
ského ekvivalentu jména Anež-
ky ve jménu školy a také trochu 
z řeckého gnósis, což znamená 
poznání.

„Časopis Agnes vznikl vícemé-
ně náhodou v srpnu 2018, kdy 
jsme si povídali, co plánujeme 
na nadcházející školní rok. Během 
září a října jsme dali dohroma-

dy první číslo s tématem 100 let 
Československa,“ popsal redaktor 
Jan Musil. Časopis vychází měsíč-
ně vždy s hlavním tématem. „Za-
tím poslední, květnové číslo prolí-
nal klasický máj-lásky čas s nám 
blízkým Českým středohořím,“ do-
plnila jeho kolegyně Kateřina Su-
chá: „Do každého čísla se snažíme 
maximálně zapojovat děti napříč 
ročníky. Takže tu za letošek máme 
obrázky od prvňáčků, delší články 
od starších dětí i rozhovory s uči-
teli,“ uvedla redaktorka. 

Dluhy za odpad Ústí 
od dětí nevymáhá

Vymáhání dlužných poplatků 
za odpad od dětí do osmnácti let 
zastavilo město Ústí nad Labem 
v roce 2016. Stalo se tak na zá-
kladě nálezu Ústavního soudu.

U kulatého stolu, který se za-
býval problematikou exekucí dětí, 
byla tato informace doplněna čísly. 
Město zastavilo 4 700 exekučních 
titulů v celkovém objemu přes šest 
milionů korun, které odepsalo. 

U kulatého stolu diskutova-
li představitelé města, zastupite-
lé, pracovníci magistrátu, zástupci 
městských firem, krajského úřadu 
a neziskových organizací. 

Dluhy dětí za jízdu na černo 
řeší i Dopravní podnik města Ústí 
nad Labem. Jak informoval ředi-
tel Libor Turek, u dětí do dvanácti 
let volí revizoři místo postihu do-
mluvu, u starších by mělo být lo-

gické, že za dluhy dětí ručí rodi-
če nebo jejich zákonní zástupci. 
Jízdné od šesti do osmnácti let 
činí jen čtyři koruny, což není ni-
jak přemrštěná cena. Mezi černý-
mi pasažéry mají děti od dvanácti 
do patnácti let asi dvouprocent-
ní podíl. V loňském roce jich bylo 
na šest set. 

Také městská policie nezleti-
lé nepokutuje, závažnější případy 
předává k řešení OSPOD a pro-
hřešky mladistvých (15 – 18 let) 
přestupkové komisi.

Účastníci kulatého stolu se do-
hodli, že město osloví své příspěv-
kové organizace, aby zpracova-
ly přehled o dětských exekucích, 
včetně případů dospělých s exe-
kucemi, které vznikly v době, kdy 
jim ještě nebylo patnáct nebo osm-
náct let. 

Pomůcky pro prvňáčky
Základní školy dostaly první zá-
lohy ve výši 60 procent před-
pokládané částky na poříze-
ní učebních pomůcek a potřeb 
pro žáky prvních tříd. Město 

poskytuje 2 000 korun na ka-
ždého prvňáčka. Příspěvek činí 
1 195 200 Kč. Druhá část zá-
lohy bude vyplacena podle sku-
tečného počtu žáků.

Kuličkyádu si děti 
z mateřských školek užily

Kuličkiádu, soutěž v tradiční dětské hře se cvrnkáním kuliček, uspo-
řádali pro děti z mateřských školek dobrovolní hasiči z Neštěmic.
Soutěže se zúčastnilo šestnáct družstev ze školek v neštěmickém 
městském obvodě. Jejich zápolení podpořila starostka obvodu Yveta 
Tomková spolu s hejtmanem Ústeckého kraje Oldřichem Bubeníč-
kem, který nadšeným dětem přišel předat ceny.



www.usti-nad-labem.cz ÚSTECKÉ  NOVINY Zeleň ve městě 5

Rekonstrukce zeleně 
v Masarykově ulici 
Investiční akci Rekonstrukce zele-
ně v ulici Masarykova u pobočky 
České spořitelny realizoval měst-
ský obvod Město. 

Jak informovala Monika Králo-
vá, vedoucí oddělení čistoty a ze-
leně na obvodním úřadě, k rekon-
strukci vedly hlavně skutečnosti, 
že prostor se starými a prosycha-
jícími keři a poškozenými deska-
mi v záhonech se pozvolna stával 
nevzhledným zákoutím sloužícím 
jako veřejné WC, či úkryt pro ne-
zvané nocležníky i narkomany 
a zároveň lákal svou nepřehled-
ností k odkládání odpadků. I údrž-
ba zeleně byla vzhledem ke stavu 
porostu, složitá a úklid odpadků ze 
vzrostlých pichlavých či jehlična-
tých keřů byl téměř nemožný. Mís-
to je přitom velmi frekventované. 
Obvod se proto rozhodl stav loka-
lity řešit.

„Stávající porost byl odstraněn, 
s výjimkou dvou vzrostlých borovic, 
zemina byla kompletně vyměněna 
a proběhla výsadba stromků, keřů, 
růží, trvalek, okrasných travin a ci-
bulovin. Máme smluvně zajištěnou 
i následnou péči o rostlinky bě-
hem celého příštího roku,“ uvedla 
Monika Králová. 

Po odstranění vzrostlé zeleně 
se odkryly obruby záhonů, kte-
ré jsou zčásti poškozené a budou 
ještě letošní rok opraveny, chybě-
jící desky budou doplněny tak, aby 
nebyla poškozena nová výsadba. 
Odstraněny budou i nevzhledné 
graffity nápisy.

Nevhodný způsob péče o trávníky 
vede k jejich poškození a likvidaci
Změna péče o trávníky 
ve městech je nutná. 
Podle Jitky Novákové, 
dendroložky odboru 
životního prostředí 
ústeckého magistrátu, 
jinak hrozí vysychání 
trávníků, jejich likvidace 
a úbytek vody.

Pro většinu občanů je trávník 
jako trávník. Když není 
posekaný, stěžují si alergici 
na pyl a pejskaři na klíšťata.
Musíme se zaměřit na to, aby kaž-
dý trávník dostal odpovídající péči, 
která se liší podle způsobu využi-
tí. Množství pylu travin lze velmi 
dobře eliminovat jarní sečí, na-
opak pozdní sečí se snižuje kvetení 
bylin, které jsou většinou hmyzos-
nubné a  nejsou tedy vysoce aler-
genní. A pejskaři a  klíšťata? Plo-
chy, které jsou aktivně využívány, 
jsou a musí být sekány, ale oprav-
du nevidím důvod, proč sekat celé 
velké plochy na  krátko jen proto, 
že tam lidé chodí venčit psy. Při 
využití mozaikové seče se střída-
jí posekané a  neposekané plochy 
a pak je jen na majiteli pejska, aby 
ho nepouštěl do vysoké trávy. 

Na Lidickém náměstí vzniká 
trávník. Jaký bude?
Měl by to být okrasný – parterový 
trávník, jeho hlavní funkce je este-
tická. A proto by měl mít tu nej-
lepší péči. Měl by být hustý, jemný 
a  plně zapojený bez dvoudělož-
ných plevelů. Skladba travin u par-
terových trávníků je volena tak, aby 
měly rychlou regenerační schop-
nost. Použité druhy musí snést 
časté a  krátké kosení. Samozřej-
mostí by mělo být intenzivní hno-
jení a závlaha. Takový trávník však 
nesnese zátěž, a proto by se na něj 
pokud možno nemělo vstupovat. 

V poslední době se hodně 
mluví o květnatých loukách 
a bylinných trávnících.
Část veřejností velmi požadu-
je založení květnatých luk jakož-
to odpověď na sníženou biodiver-
zitu v  městské krajině. Správné 

založení květnatých luk je znač-
ně problematické, silně závislé 
na  místních podmínkách a  hlav-
ně časově i  finančně náročné.  Je 
naprosto nezbytné, aby druhové 
složení odpovídalo místním bio-
topům a  lokálnímu druhovému 
složení porostů. Naprosto nepří-
pustné je pak vnášení do  kraji-
ny geograficky nepůvodních dru-
hů. Proto je v mnoha případě lepší 
změnit technologii péče o krajinu 
a  obnovit luční porosty extenziv-
ním způsobem přirozenou sukcesí 
a podporou růstu bylin ze semen-
né banky vlastní plochy. Květnaté 
louky nelze použít všude a  nelze 
je také vytvořit jen tím, že bychom 
do  našich trávníků rozsypali se-
mínka kopretin a zvonků.

Co znamená péče 
o trávník kromě výšky 
sekání a počtu sečí? 
Nejvíce péče vyžadují okrasné 
trávníky, kde je třeba i  intenzivní 
zálivka, přihnojování, dosev, ver-
tikutace nebo zamezení pošla-
pu a  zatěžování. U  standardních 

trávníků určených pro pobyt osob 
je třeba se zaměřit na  výšku seče 
a dosev. Bylinné trávníky potřebují 
sekat méně, v některých případech 
i  jen dvakrát ročně. U nich se dá 
i  využít způsobu mozaikové seče, 
což je záměrné ponechání nepose-
kaných ploch k zajištění biodiver-
zity a  sukcese, tyto plochy se pak 
v  dané lokalitě postupně střídají. 
Výška seče musí být asi na  deset 
centimetrů, nikdy nižší. Podob-
né je to u krajinných trávníků, kde 
doporučuji extenzivní péči se se-
káním nejlépe lištovou sekačkou 
nebo ručně kosou. 

Ve vašem podání je údržba 
trávníku málem věda.
Dodržení základních pravidel je 
nutné. Například u  intenzivně 
udržovaných trávníků by nikdy 
neměla být odstraněna více jak 
jedna třetina hmoty. Špatný způ-
sob sekání, kdy je odstraňováno 
pravidelně velké množství hmoty, 
zapříčiňuje degradaci trav a zvyšu-
je zaplevelení dvouděložnými ple-
vely. Při velmi nízké seči dochází 

k  poškozování travních uzlin 
a k snížení odnožování. Trávník se 
vysiluje, mnohem hůře regeneruje 
a žloutne. A důležitá je i doba seče.  
Nejdůležitější jsou jarní seče, teh-
dy má tráva největší nárůst hmo-
ty a nejlépe odnožuje, naopak zce-
la nesmyslné jsou seče v  horkém 
suchém létě. Tehdy tráva neroste 
a  není schopna reagovat na  stres 
způsobený sekáním.  Také je ne-
vhodné sekat trávníky v době sil-
ného slunečního úpalu, nebo na-
opak za mokra. 

Co vše by se mělo kolem 
trávníků změnit?
Především je třeba péči zracionali-
zovat. Nelze věnovat stejnou péči 
všem plochám. Proto si musíme 
rozdělit porosty podle způsobu 
využití a podle toho se jim věno-
vat. A hlavně zakládat můžeme jen 
takové porosty, o které se můžeme 
postarat. V mnoha případech jsou 
trávníky zakládány na  místech, 
kde by být neměly a  zvyšují tak 
náklady na údržbu. Jedná se pře-
devším o různé travnaté ostrůvky 

v komunikacích a pásy mezi chod-
níkem a silnicí, ale také svahy nebo 
plochy pod stromy.  Zde je kvalitní 
travnatý porost neudržitelný. Ná-
hradou trávníku za  půdokryvné 
suchomilné trvalky nebo poléha-
vé či nízké polštářovité dřeviny by 
došlo k snížení provozních nákla-
dů na údržbu a k zvýšení estetic-
kého dojmu dané lokality. 

A již se něco mění? 
Jako všechno v  přírodě to chvil-
ku trvá. Nicméně už jsme zača-
li a to je důležité. Některé plochy 
jsou sekány extenzivnějším způ-
sobem, někde se bude uplatňo-
vat mozaiková seč. Problémem je 
i lidský faktor, prostě někdy nejde 
uhlídat pracovníky, aby dodržovali 
výšku seče tak, jak jim bylo řečeno. 
Také se musí vždy zvážit využití 
prostoru a i lidé si musí zvyknout, 
že nebude v celém městě posekáno 
na pět centimetrů. Ale za to nám 
třeba za  pět, za  deset let začnou 
ve městě kvést kopretiny a zvonky 
a naše děti zase budou pozorovat 
kovaříky a modrásky. 

Město pokvete až do podzimu
Pestře kvetoucí záhony 
zkrášlují nejen centrum, 
ale i další části Ústí 
nad Labem od jara 
do podzimu. Jako první 
rozkvetly cibuloviny a ty 
střídají další druhy. 

Tulipány, narcisy, ladoňky, kro-
kusy kvetly od  dubna na  ploše 
u OD Labe a v mobilních nádo-
bách – musely tam být vysazeny 
už na  podzim, doplnily je ma-
cešky různých barev. Podobné to 
bylo i na ploše na Předmostí, kde 
po strojové výsadbě již druhým ro-
kem kvetly krokusy, ladoňky, mod-
řence, narcisy a tulipány. 

Nyní se osazují letničkami 
mobilní květináče v  centru 
města, kde pokvetou například 
Canny, petunie převislé v  bar-
vách růžové, bílé, červené, fialové, 
dále zelená Ipomoea (povíjnice) 
a Plectranthus - molice nebo žlutě 
kvetoucí Thymophylla douškolist. 
Osazuje se plocha u  OD  LABE, 
kde hlavní prvek budou tvo-
řit okrasné trávy – Pennisetum 

- dochan, dále zde pokvetou žluté 
afrikány, červené šalvěje, fialově 
kvetoucí Verbeny sporýš a  žlutě 
kvetoucí (s  červeným středem) 
Rudbeckia hirta - třapatka srst-
natá. Osázen byl kruhový objezd 
Klíše – Hvězda, kde střed bude 
tvořit modře kvetoucí šalvěj - 
Salvia farinacea a  žlutě kvetoucí 
třapatka Rudbeckia a okolo bude 
přepadat zelená Ipomoea.

Na  Mírovém náměstí se budou 
začátkem června instalovat květi-
nové pyramidy, které budou osa-
zeny opět petuniemi od bílé, tmavě 
růžové po fialovou barvu. Stejným 
způsobem budou osazeny květi-
nové pyramidy u nádraží. Instalovat 
se budou také závěsné květináče, 
z  kterých budou přepadat barevné 
petunie, zelená Ipomoea - povíj-
nice a  žlutě kvetoucí Thymophylla 
- douškolist. Dobře se daří rostli-
nám v  zeleném pásu v  ul. Panská, 
který už od  brzkého jara kvete, 
a na okružní křižovatce pod Větruší, 
kde město také udržuje zeleň.

Cena údržby za  celkovou kvě-
tinovou výzdobu je ročně cca 
1 143 000 korun, záleží na četnosti 
zálivky a kolik toho občané zcizí.

Trávník ve Smetanových sadech je po loňské sezoně ve špatném stavu

Záhony v zákoutí prokoukly

Plochu na Předmostí zjara rozjasnily tulipány
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Svoz odpadu ze 
zeleně ve vacích
Svoz vaků naplněných odpady ze 
zeleně bude proveden v  jednotli-
vých městských obvodech. Vaky 
připravené k odvozu musí být při-
staveny na místě přístupném svo-
zové technice (u vozovky).

Svoz nebezpečných složek 
komunálního odpadu
Nebezpečný odpad bude převzat 
1x za pololetí na označených za-
stávkách. Na vývěsce zastávek bu-
dou uvedeny časy příjezdu svo-
zového vozidla. Odpad je nutno 
předat osobně zodpovědnému 
pracovníkovi.

Svoz objemného odpadu
Objemný odpad bude svážen 
1x za  pololetí. Jsou to vyslouži-
lé předměty z domácností (např. 
vyřazený nábytek, matrace, ko-
berce, podlahové krytiny), které 
nelze pro jejich rozměry odklá-
dat do  sběrných nádob na  ko-
munální odpad. Odpady odložte 
ke sběrným nádobám pouze den 
před termínem svozu. Svoz začí-
ná vždy v 6 hodin ráno v uvede-
ný den.

Důležité upozornění 
a naléhavé žádosti
  Mezi objemný odpad nepatří 

pneumatiky, stavební odpad, kon-
strukční prvky bytu nebo domu 
(např. sanitární předměty aj.), od-
pad ze zeleně a použitá elektroza-
řízení (např. ledničky, mrazničky, 
pračky, sporáky, televizory a mo-
nitory). Použitá elektrozařízení 
odkládejte na místa zpětného od-
běru nebo do sběrných dvorů.
  Mimo vyhlášené dny svo-

zu objemného odpadu využí-
vejte výhradně sběrných dvo-
rů odpadů v  Krásném Březně 
a ve Všebořicích.
  Aby město Ústí nad Labem bylo 

čistým a hezkým městem i v ob-
dobí plošného svozu objemných 
odpadů, prosíme, abyste odpady 
odkládali ke  sběrným nádobám 
pouze den před termínem svozu. 
Naléhavě ještě upozorňujeme, že 
místem k odkládání odpadů ne-
jsou zastávky MHD a že odklá-
dání objemných odpadů u těch-
to zastávek je možno považovat 
za vytváření černé skládky.

Důležitá upozornění 
z hlediska svozu 
využitelných a objemných 
složek komunálních odpadů

Sběr a svoz papíru 
a papírových obalů
  Sběr se provádí do  odpado-

vých nádob o  objemu 1100  lit-
rů s horním výsypem modré bar-
vy, nebo alespoň s víkem modré 
barvy, rozmístěných na  celém 
území města. U papírových oba-
lů je potřeba před jejich odlo-
žením co nejvíce zmenšit je-
jich objem. Pokud je kontejner 
plný, je potřeba vyčkat na  jeho 
vyprázdnění.
  Svoz je prováděn na celém úze-

mí města jednou nebo dvakrát 
týdně. Svozovými dny jsou pon-
dělí nebo čtvrtek (v případě pře-
kážky ve svozu, nebo při poruše 
vozidla bude proveden náhradní 
svoz zpravidla následující den). 
Svoz je prováděn střídavě v ran-
ní a odpolední směně.

Sběr a svoz plastů, 
plastových obalů 
a nápojových kartonů
  Sběr se provádí do  odpado-

vých nádob o  objemu 1100  lit-
rů s horním výsypem žluté bar-
vy rozmístěných na celém území 
města. U plastových obalů je po-
třeba před jejich odložením co 
nejvíce zmenšit jejich objem. 
Zejména PET lahve je potřeba 

sešlapat a  zavíčkovat. Pokud je 
kontejner plný, je potřeba vyčkat 
na jeho vyprázdnění.
  Do kontejnerů nevkládejte pod-

lahové krytiny, nádoby od  ba-
rev, nerozřezané polystyrénové 
obaly. Tyto plasty lze odevzdat 
ve sběrných dvorech.
  Svoz je prováděn na celém úze-

mí města jednou nebo dvakrát 
týdně. Svozovými dny jsou úte-
rý nebo pátek (V  případě pře-
kážky ve svozu, nebo při poruše 
vozidla bude proveden náhradní 
svoz zpravidla následující den). 
Svoz je prováděn střídavě v ran-
ní a odpolední směně.

Sběr a svoz skla 
a skleněných obalů
  Sběr se provádí do odpadových 

nádob o  objemu 1100, 1300, 
2500 a 3350 litrů s dolním vý-
sypem zelené, nebo u dělených 
nádob 3350  litrů bílo zelené 
barvy, rozmístěných na  celém 
území města. Dělené nádoby 
jsou určené pro oddělený sběr 
čirého a  barevného skla. Tyto 
nádoby jsou vybaveny štěrbinou 
u směsného skla pro čiré tabu-
lové sklo. Pokud je kontejner 
plný, je potřeba vyčkat na  jeho 
vyprázdnění. Skleněné tabule 
a objemné skleněné nádoby ne-
odkládejte u  kontejnerů volně, 
hrozí nebezpečí úrazu. Do kon-
tejnerů nevkládejte jiné druhy 
skla (dráto-sklo, auto-sklo, zr-
cadla a  keramiku). Tyto druhy 
skla lze odevzdat ve  sběrných 
dvorech.
  Svoz je prováděn na celém úze-

mí města podle potřeby, zpra-
vidla jedenkrát za  dva měsíce. 
V případě, že se kontejner blíží 
k naplnění, laskavě volejte tel. č. 
uvedené na nádobě, nebo provo-
zovnu svozové společnosti tel. č. 
475  316  211, nebo OŽP Ma-
gistrátu města Ústí n. L. tel. č. 
475 271 linku 705 a 708.

MO Město
Svoz objemného odpadu
I. etapa, Božtěšice, 
Strážky, Skorotice, Bánov, 
Habrovice, Bukov, Všebořice 

PONDĚLÍ 2. 9. 2019: 
Božtěšice - Strážky
Chuderovská, Jahodová, Lidická, 
Na Pažitě, Nad Potokem, Petro-
vická, Pod Skalou, Široká, Třeš-
ňová, Zemědělská

ÚTERÝ 3. 9. 2019: 
Skorotice - Bánov 
– Habrovice
Bánov, 5. května, Bezinková, Bož-
těšická, Bukovská, Buzulucká, 

Do Vrchu, Javorová, Jedlová, Jílo-
vá, K Dubině, K Chatám, K Ryb-
níku, K Vilám, K. H. Borovského, 
Kopretinová, Kostelní, Lekníno-
vá, Liliová, Lísková, Luční, Malé 
Náměstí, Na Pláni, Na Svahu, 
Na Valech, Nové Aleje Oblouko-
vá, Osvoboditelů, Platanová, Polní, 
Skorotická, Slovanská, Svážná, 
Trnková, U Hřiště, U Pošty, Údolí, 
V Břízkách, V Lánech 

STŘEDA 4. 9. 2019: 
Bukov
Štursova, Hynaisova, Bří Čapků, 
Kosmova, Rembrandtova, Ho-
lečkova, Slavíkova, V Podhájí, 
V Jámě, Klicperova, Nedbalova, 
Nezvalova

ČTVRTEK 5. 9. 2019: 
Bukov
Jožky Jabůrkové, Kpt. Jaroše, 
Kpt. Nálepky, Kosmonautů, Ma-
sarykova (mezi Dukelskými hrdiny 
a Štefánikovou), Návětrná, Sovo-
va, Školní, Ve Stromkách, Vojno-
vičova, Všebořická (mezi Slunnou 
a Rondelem), Za Vozovnou, Ba-
ráčnická, Vinařská

PONDĚLÍ 9. 9. 2019: 
Všebořice
17. listopadu, Dukelských hrdinů, 
Na Kohoutě, Masarykova (mezi 
Lipovou a Dukelských
hrdinů), Zahradní

ÚTERÝ 10. 9. 2019: 
Všebořice
Habrovická, Havířská, Hornické 
domy, K Zahrádkám, Ke Sběrné-

mu Dvoru, Lipová, Plynárenská, 
Podhoří, Pod Vodojemem, Slunná, 
Spartakiádní, Tichá, U Garáží, 
V Závětří, Všebořická (mezi Lipo-
vou a Slunnou)

II. etapa, Klíše, Předlice 
STŘEDA 11. 9. 2019: 
Klíše
Cestička, Gočárova, Lesní cesta, 
Na Drahách, Na Okraji, Na Spá-
lence, Na Stráni, Na Výrovce, 
U Koupaliště, V Osadě, V Přírodě, 
V Zátiší, Wolkerova

ČTVRTEK 12. 9. 2019: 
Klíše
Klíšská (mezi Hvězdou a Jateční), 
Střížovická, Štefánikova, Herbe-
nova, Masarykova (mezi Štefáni-
kovou a Londýnskou), Palachova, 
U Stadionu, V Zahrádkách, Pod 
Holoměří 

PONDĚLÍ 16. 9. 2019: 
Klíše, Město, mezi ul. 
Masarykova, Štefánikova 
a Palachova 

Alešova, Balbínova, Beethoveno-
va, Bezručova, Berní, Bozděchova, 
Brožíkova, Růžový palouček, Sa-
dová, Slavíčkova, Šaldova, Vilová 
ulička

ÚTERÝ 17. 9. 2019: 
Klíše
České mládeže, Hany Kvapilové, 
Na Popluží, Ostrčilova, Pasteuro-
va, Resslova, Sládkova, Thomay-
erova, U Nemocnice, U Panského 
dvora

STŘEDA 18. 9. 2019: 
Klíše
Klíšská (mezi Jateční a Londýn-
skou), Mezidomí, Na Vlnovce, 
U Městských domů 

ČTVRTEK 19. 9. 2019: 
Předlice
Beneše Lounského, Boženy 
Němcové, Černá cesta, Dosto-
jevského, Hrbovická, Husitská 
cesta, Chabařovická, Jateční, 
Jiráskova, K Vavřinečku, Ke-
kulova, Komenského, Koneč-
ná, Mahenova, Majakovského, 
Marxova, Náměstí Prokopa Ve-
likého, Na Luhách, Na Nivách, 
Na Vantrokách, Okresní silnice, 
Palackého, Pětidomí, Prostřední, 
Průmyslová, Řeháčkova, Sklář-
ská, Školní náměstí, Škroupova, 
Textilní, Tovární, U Jeslí, U Kolejí, 
U Lanovky, U Vlečky, ulice Práce, 
Za Válcovnou

III. etapa, město-centrum, 
Hostovice, Vaňov
PONDĚLÍ 23. 9. 2019: 
město ul. Stará 
a do ní ústící ulice
Emy Destinové, Hornická, Ko-
něvova, Na Ladech, Na Spádu, 
Na Výsluní, Stará

ÚTERÝ 24. 9. 2019: 
město a Skřivánek
Červený vrch, Králova výšina, 
Presslova, Sienkiewiczova, Údolní, 
V Kutišti, V Lukách, V Pískovně, 
Ve Strži, Bělehradská (mezi Hi-
larovou a Malátovou), SNP, Vele-
slavínova

STŘEDA 25. 9. 2019: 
Skřivánek
Elišky Krásnohorské (mezi Hoření 
a Malátovou), Hanzlíčkova, Hilaro-
va, Hilbertova, Hollarova, Hoření, 
Ivana Olbrachta, Malátova, Moš-
nova, Lisztova, Obránců míru, On-
dříčkova, Pod Školou, Stříbrnické 
nivy, Ve Smyčce, Ženíškova

ČTVRTEK 26. 9. 2019: 
město mezi ul. Důlce, 
Hoření, Londýnská, 
Panská a Revoluční

Bělehradská (mezi Hilarovou 
a Velkou Hradební), Bratislavská, 
Brněnská, Dlouhá, Důlce, Dvořá-
kova, Elišky Krásnohorské (mezi 
Bělehradskou a Hoření), Horo-
va, Hrnčířská, Lidické náměstí, 
Londýnská, Masarykova (mezi 
Londýnskou a Revoluční), Mírové 
náměstí, Na Schodech, Prokopa 
Diviše, Revoluční (od Mírového 
náměstí k Masarykova)

PONDĚLÍ 30. 9. 2019: 
město-centrum - Hostovice
Bílinská, Fabiána Pulíře, Fibi-
chova, Hradiště, Malá Hradeb-

ní, Moskevská, Na Vyhlídce, 
Pařížská, Předmostí, Revo-
luční (od Masarykova směrem 
do Předlic), Rooseveltova, Solní 
stezka, Stroupežnického, Střelec-
ká, Špitálské náměstí, U České 
besedy, U Chemičky, U Nádraží, 
Vaníčkova, Velká Hradební, Win-
stona Churchilla, Zámečnická, 
Žižkova a celé Hostovice : Arbe-
sova, Hospodářská, Hostovická, 
K Cízovi, Ke Hřišti, Ke Kovářovi, 
Na Úpadě, Na Větruši, Na Vý-
hledech, Pod Svahem, Rozmezí, 
Sokratova, Sousedská, V Besíd-
kách, Ve Štěpnici

ÚTERÝ 1. 10. 2019: 
město od železničního 
mostu směrem 
na Vaňov a Vaňov

Brzákova, Čajkovského, Dětská, 
Goethova, Jachtařů, K Prameni, 
K Přejezdu, Kruhová, Mařáko-
va, Mozartova, Myslivečkova, 
Nebeské schůdky, Olympijských 
Vítězů, Pavla Stránského, Pod 
Vrchem, Pod Vrkočem, Potoční, 
Pražská, Rybova, Skalní, Spojka, 
Vaňovská, Veslařů, Ve Stráni

MO Střekov
Svoz objemného odpadu
I. etapa, Střekov
STŘEDA 2. 10. 2019: 
Střekov, od Národního 
oboje směrem na Děčín
Děčínská (jen k ulici K Loděnici), 
Hviezdoslavova, Mánesova, Národ-
ního odboje, Rybářská, Varšavská 
(od Národního odboje k Marián-
skému mostu), Zeyerova, Žukovo-
va, K Loděnici, Farská louka 

ČTVRTEK 3. 10. 2019: 
sídliště Kamenný vrch
Kamenná, Nová

PONDĚLÍ 7. 10. 2019: 
Střekov, nad tratí od ul. 
Žukovova směrem na Děčín
Bří Mrštíků, Českých bratří, Jese-
ninova, Kojetická, Poděbradova, 
Poslední cesta, Rubensova, Škré-
tova, Truhlářova, U Krematoria

ÚTERÝ 8. 10. 2019: 
Střekov, od ul. Kojetická 
směrem na Novou Ves
Do Kopečka, Dykova, Kubelíkova, 
Marie Hubnerové, Matěje Kopec-
kého, Na Hřebence, Na Rozhledu, 
Na Zákrutu, Novosedlické náměs-
tí, Novoveská, Stoupačka, Švabin-
ského, U Lesa, V Třešňové aleji

STŘEDA 9. 10. 2019: 
Střekov, pod tratí 
od Národního odboje 
směrem na Litoměřice

Kozinova, Kramoly, Na Pile, Pio-
nýrů, Raisova, Střekovské nábře-
ží, Sukova, Těšínská, Tomáše ze 

Sběrné dvory
Sběrný 
dvůr

Otevírací doba Umístění Druhy přijímaného od-
padu

Místo zpětného odběru elek-
trických a elektronický ch 
zařízení

Krásné 
Březno

pondělí–pátek 
8:00–18:00 
sobota 
8:00–16:00 
neděle 
od 1. 3. do 31. 10. 
8:00–14:00

v areálu AVE Ústí n. L. s.r.o., přístup-
ný z ul. Křižíkova

objemný odpad 
elektroodpad 
nebezpečný odpad 
směsný komunální odpad

ANO – převzetí podmíněno pře-
dáním úplného zařízení

Všebořice pondělí–pátek 
8:00–18:00 
sobota  
8:00–16:00 
neděle 
od 1. 3. do 31. 10. 
8:00–14:00

v areálu skládky stavebních odpadů 
přístupný ze světelné křižovatky v ul. 
Havířská

objemný odpad 
elektroodpad 
nebezpečný odpad 
odpad ze zeleně 
stavební odpad 
směsný komunální odpad

ANO – převzetí podmíněno pře-
dáním úplného zařízení

Občané města, kteří prokáží občanským průkazem, že mají trvalý pobyt na území města Ústí nad Labem, mohou předat komunální odpad 
ve sběrných dvorech bezplatně.

Občané města, kteří prokáží občanským průkazem, že mají trvalý pobyt na území města Ústí nad Labem, mohou předat stavební odpady v množ-
ství do 750 kg na jednu dodávku ve sběrném dvoře ve Všebořicích bezplatně.

Kalendář svozu odpadů – II. pololetí 2019 v Ústí nad Labem
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Zabýváme se prodejem, 
montáží a pokládkou 
plovoucích, vinylových, 
dřevěných, masivních, 
laminátových, parketových 
a PVC podlah. Pokládáme 
linolea, marmolea, 
koberce. Provádíme 
broušení a renovace 
podlah, jejich vyrovnávání, 
stěrky, začišťovací 
a dokončovací práce.

Podlahářství Václav Jón | Alfonse Muchy 419/14 | 41201 Litoměřice
Mobil: +420 735 248 639 | e-mail: podlahy.vj@seznam.cz | www.podlahy-vj.cz

PODLAHY JÓN

Štítného, Třebízského, U Stani-
ce, Varšavská (mezi Národního 
odboje a Žukovovou), Železni-
čářská

ČTVRTEK 10. 10. 2019: 
Střekov, nad tratí od ul. 
Žukovova směrem 
na Litoměřice

Barrandova, Dobrovského, 
Karla IV., Kollárova, Máchova, 
Kořenského, Myslbekova, Pur-
kyňova, Puškinova, Riegrova, 
Rozkošná, Šafaříkovo náměstí, 
V Zeleni

PONDĚLÍ 14. 10. 2019: 
Střekov, nad ul. Karla IV. 
směrem ke hradu
Ke Hradu, Ovčácká cesta, Sokol-
ská, Tolstého

II. etapa, Osada, Brná
ÚTERÝ 15. 10. 2019: 
Střekov, Osada za hradem
Březová, Jasanová, Koperníko-
va, Litoměřická, Malířský kou-
tek, Na Čihadle, Na Zacházce, 
Průchodní, Slunečná, Svatojiř-
ská, Topolová, Tizianova, U Řeky, 
V Ohybu

STŘEDA 16. 10. 2019: Brná
Azalková, Doerellova, Hvozdíková, 
Jabloňová, Jetelová, Karafiáto-
vá, Kladenská, Kolmá, Lázeňská, 
Malá, Marušky Kudeříkové, Me-
číková, Na Rybárně, Pod Ostrým, 
Pod Rezervací, Průjezdní, Rodi-
nova, Sebuzínská (mezi Sluneč-
nou a Jitřní), Šeříková, U Lesíka, 
U Ráje, Vodárenská, Wagnerova, 
Zelené údolí, Zlatá stezka (mezi 
Slunečnou a Jitřní)

ČTVRTEK 17. 10. 2019: Brná
Bedlová, Broskvoňová, Jasmíno-
vá, Jedličkova, Jitřní, Karla Maye, 
K Srdíčku, Ke Studánce, Lermon-
tova, Pod Tratí, Rozcestí, Říční, 
Sebuzínská (mezi Jitřní a Karla 
Maye), Skupova, Šikmá, U Kaplič-
ky, U Potoka, U Točny, U viaduktu, 
V Průčelí, Zlatá stezka (mezi Jitřní 
a točnou MHD)

III. etapa, Sebuzín, Církvice, 
Svádov, Budov, Olešnice, 
Olšinky, Kojetice, Nová Ves
PONDĚLÍ 21. 10. 
2019: Sebuzín
Sebuzín

ÚTERÝ 22. 10. 2019: Církvice
Církvice

STŘEDA 23. 10. 2019: 
Svádov levá strana  
28. října, K Zátoce, Labská, Mezi-
stanice, U Stodol, Vítězná 

ČTVRTEK 24. 10. 2019: 
Svádov pravá strana 
Chotkova, Jana Želivského, Kvě-

tinová, K Zámku, Pod Hradištěm, 
Pod Lesem, Sokolovská, Stezka, 
Svatojakubská, Za Tratí, Zelinář-
ská

PÁTEK 25. 10. 2019: 
Budov, Olešnice, Olšinky
Budov, Olešnice a Olšinky, Pod-
lesí, Děčínská (od ČOV), Vítězná 
(Olšinky)

ÚTERÝ 29 10. 2019: 
Kojetice, Nová Ves
Kojetice, Nová Ves

MO Severní Terasa
Svoz objemného odpadu
I. etapa, Kočkov, 
Severní Terasa
STŘEDA 30. 10. 2019: 
Kočkov, ul. Kočovská a do ní 
zaústěné ulice nad sídlištěm
Ke Kopečku, Kočkovská, Lužická, 
Průchozí, Severní, Slepá, Úzká 
cesta, V Úvozu 

ČTVRTEK 31. 10. 2019: 
Severní Terasa
Meruňková, Ořechová, Ovocná, 
Švestková, Višňová, Stavbařů 

PONDĚLÍ 4. 11. 2019: 
Severní Terasa
Burianova, Herecká, Maková, 
Marvanova, Šípková, Voskovcova, 
Werichova, Zvonková

ÚTERÝ 5. 11. 2019: 
Severní Terasa
Jana Zajíce, V Klidu, Větrná

STŘEDA 6. 11. 2019: 
Severní Terasa
Gagarinova, Glennova, Oblá, Svoj-
síkova

ČTVRTEK 7. 11. 2019: 
Severní Terasa
Ladova, Pod Parkem, Muchova, 
Sociální péče

II. etapa. Stříbrníky, Dobětice
PONDĚLÍ 11. 11. 
2019: Stříbrníky
Jizerská, Šumavská, Orlická 

ÚTERTÝ 12. 11. 
2019: Stříbrníky
Br. Veverků, Na Louži, Pinco-
va, Pod Hůrkou, Stříbrnická, 
Ve Strouze, V Rokli, Na Návsi, 
Na Vrstevnici

STŘEDA  13. 11. 
2019: Dobětice
Brandtova, Ježkova, Poláčkova 

ČTVRTEK 14. 11. 
2019: Dobětice
Krajní, Nad Točnou, Oty Pavla, 
Pod Rozhlednou, Šrámková 
PONDĚLÍ 18. 11. 2019: Dobětice
Kmochova, Nad Březnem, Raba-
sova

MO Neštěmice
Svoz objemného odpadu
I. etapa, Mojžíř, Neštěmice
ÚTERÝ 19. 11. 2019:
J. Plachty

STŘEDA 20. 11. 2019:
Hlavní, Horní, K Haldě, Strážná, 
U Fary, Vodařská, Žitná

ČTVRTEK 21. 11. 2019:
Na Skalce, Peškova, Picassova

PONDĚLÍ 25. 11. 2019:
Ryjická, Sibiřská

ÚTERÝ 26. 11. 2019:
Akátová, Dubová, Hluboká, Kvě-
tinová, Na Výšině, Pod Úvozem, 
Sportovní, Zelená, Tři Kříže 

STŘEDA 27. 11. 2019:
Jánského, Májová, Milešovská, 
Opletalova, Studentská, Turistic-
ká, U Radnice, Národní, Mlýnská, 
Seifertova, U Tonasa, Veslařská, 
V Ústraní, Železná

II. etapa, Krásné Březno
ČTVRTEK 28. 11. 2019: 
sídliště Pod Vyhlídkou
Čechova, Ke Třem křížům, Obvo-
dová, Rozcestí

PONDĚLÍ 2. 12. 2019: 
Krásné Březno ul. mezi 
Keplerovou a Krčínovou
Neštěmická (sídliště Pod Vyhlíd-
kou), Keplerova, Na Rybníčku, 
Na Sklípku, U Pivovarské zahrady

ÚTERÝ 3. 12. 2019: 
Krásné Březno
l. máje, Čelakovského, Družstev-
ní, Erbenova, Husova, Hřbitovní, 
K Mlýništi, Karolíny Světlé
Krátká, Na Vinici, Podmokelská, 
Příkopy, U Potůčku, U Studánky, 
V Doubravě

STŘEDA 4. 12. 2019: Krásné 
Březno okolo ul. Nový svět
Matiční, Na Břehu, Postranní, 
Růžová, Svádovská, Nový svět, 
Pekařská, Plavecká

ČTVRTEK 5. 12. 2019 : 
Krásné Březno, ul. mezi 
Krčínovou a Neštěmickou
Anežky České, Dr. Horákové, Ja-
náčkova, Jungmannova

PONDĚLÍ 9. 12. 2019: 
Krásné Březno, ul. Výstupní, 
Žežická a Neštěmická
Dvojdomí, Neštěmická 1 a 3, Pře-
myslovců, Žežická

ÚTERÝ 10. 12. 2019: Krásné 
Březno, oblast mezi ul. 
Drážďanská a Přístavní
V Oblouku, Vojanova, Drážďanská, 
Křižíkova, Na Náspu, Na skládce, 
Přístavní, V Háji, Výstupní, Zolova

Kalendář svozu odpadů – II. pololetí 2019 v Ústí nad Labem

2019
květinový balkón 

v Ústí nad Labem
Statutární město Ústí nad Labem společně s hypermarketem Globus Trmice vyhlašuje pro milovníky květin premiérovou soutěž 
o nejrozkvetlejší balkón. Smyslem soutěže je podpořit a ocenit pěstitelské snahy, chuť zvelebovat městská obydlí zelení a krásnými květy. 
Stačí si svůj rozkvetlý balkón, bytovou terasu nebo lodžii vyfotit! Vítězové budou odměněni poukázkami na nákup a drobnými cenami. 

PRAVIDLA SOUTĚŽE
Kdo soutěž vyhlašuje?
Vyhlašovatelem je statutární město Ústí nad Labem v rámci 
Projektu Zdravé město a místní Agenda 21. Soutěž probíhá pod 
záštitou radní města Ing. Evy Fialové. 

Pro koho je soutěž určena?
Soutěž je určena pro všechny občany žijící na území statutárního 
města Ústí nad Labem. Soutěžící musí být osoba, která se stará o svůj 
balkón, lodžii nebo bytovou terasu, kde pěstuje kvetoucí rostliny 
a keře. V případě sdílených balkónů bude přijata pouze jedna při-
hláška od jedné osoby. Do soutěže se nebudou přijímat fotogra� e 
zahrad, zahradních teras, předzahrádek, samostatných parapetů, 
parků, okrasných chodníků apod. 

Jaký je harmonogram soutěže?
1. 6. – 31. 8. 2019 příjem soutěžních fotogra� í
16. 9. 2019 v 17:00 proběhne v rámci Evropského týdne 
mobility v Informačním středisku města Ústí nad Labem 
vyhlášení vítězů. Slavnostním předáváním cen za účasti 
zástupců vedení města a hypermarketu Globus Trmice bude 
provázet Stanislav Berkovec.

Jak se do soutěže přihlásit?
Do soutěže se můžete přihlásit zasláním e-mailu na adresu 
info.stredisko@mag-ul.cz s předmětem „TOP BALKÓN 2019“. 
Připojte fotogra� e (jednu či více), z níž bude zřetelná květinová 
výzdoba vašeho balkónu, lodžie nebo bytové terasy (nikoliv detail 
na květ, apod.).
Dále uveďte:

jméno a příjmení soutěžícího
adresu soutěžního místa
telefonní kontakt

Jak proběhne vyhodnocení a jaké budou ceny?
Ze soutěžních fotogra� í vybere hodnotící komise tři hlavní výherce. 
Posuzovat bude zejména: 

originalitu a efektivnost úprav 
kompoziční uspořádání 
celkový vzhled prostoru

Hlavní výherci obdrží hodnotné ceny od partnera soutěže, 
kterým je hypermarket Globus Trmice:

1. místo: dárková poukázka hypermarketu Globus Trmice
 v hodnotě 3 000 Kč a drobný dárek

2. místo: dárková poukázka hypermarketu Globus Trmice
 v hodnotě 2 000 Kč a drobný dárek

3. místo: dárková poukázka hypermarketu Globus Trmice
 v hodnotě 1 000 Kč a drobný dárek

Celkem 20 nejúspěšnějších soutěžících si odnese dárkové tašky 
města Ústí nad Labem. Výherci budou předem kontaktováni. 

Klauzule o akceptování podmínek a souhlasu se zveřejněním
Vyhlašovatel soutěže tímto stanovuje, že každý soutěžící v momentě přihlášení 
prohlašuje, že se seznámil s pravidly soutěže a akceptuje je. Dále, že zaslané 
údaje jsou pravdivé, má výhradní vztah k vyfotografovanému místu a daná květi-
nová výzdoba je výlučně výsledkem jeho snažení. Současně dává soutěžící souhlas 
vyhlašovateli ke zpracování svých osobních údajů, a to pouze v rozsahu nutném pro 
průběh a vyhodnocení soutěže. Soutěžící souhlasí s použitím jeho zaslané soutěžní 
fotogra� e k účelům propagace po dobu dvou let od vyhlášení soutěže. Vyhlašova-
tel i partner soutěže mohou zveřejnit jména výherců a soutěžní fotogra� e pro účely 
medializace soutěže (web, FB, tiskoviny pořadatele i partnera apod.). Osobní údaje 
budou po ukončení soutěže odstraněny. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv zrušit.

Více na www.usti-nad-labem.cz a  a na www.globus.cz/trmice.html

P o h á d k o v é  n e d ě l e  
v  A r e á l u  V ě t r u š e

h o s t é :  S v á ťo v o  d i v i d l o  &  Š těp á nč i n o  d i v a d é l k o

VYPRÁVĚNÍ OVČÍ BABIČKY
0 7 . 0 7 . 2 0 1 9  o d  1 4 : 0 0  h o d i n

JAK SE SLONOVI SPLNIL SEN
2 1 . 0 7 . 2 0 1 9  o d  1 4 : 0 0  h o d i n

KOBLÍŽEK NA CESTÁCH
0 4 . 0 8 . 2 0 1 9  o d  1 4 : 0 0  h o d i n

POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE
1 8 . 0 8 . 2 0 1 9  o d  1 4 : 0 0  h o d i n

Z m ě n a  p r o g r a m u  v y h r a z e n a .
 

V  p r ů b ě h u  a k c e  m ů ž e  b ý t  p o ř i z o v á n a  n á h o d n á  f o t o / v i d e o
d o k u m e n t a c e  n a  z á k l a d ě  o p r á v n ě n é h o  z á j m u  p ř í s p ě v k o v é

o r g a n i z a c e  M ě s t s k é  s l u ž b y  Ú s t í  n a d  L a b e m  p r o  t i s k o v é
ú č e l y .  P r o  t e n t o  ú č e l  p o u ž í v a n é  z á b ě r y  p o v o l u j e  N a ř í z e n í

E U  a  N o v ý  o b č a n s k ý  z á k o n í k .  V e š k e r é  i n f o r m a c e  o
o c h r a n ě  o s o b n í c h  ú d a j ů  j s o u  k  d i s p o z i c i  n a  w w w . m s u l . c z .

V S T U P  
Z D A R M A

INZERCE
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30. 8.—1. 9. 2019

v požárním sportu

profesionálních

a dobrovolných hasičů

MĚSTSKÝ STADION 
ÚSTÍ NAD LABEM

Mistrovství České republiky

GENERÁLNÍ
PARTNER

TITULÁRNÍ PARTNEŘI

UL – LET zaplnil 
centrum adrenalinem 

Opravy komunikací 
jsou v plném proudu
Velkoplošné opravy 
komunikací probíhají 
v Ústí nad Labem 
na několika místech.

Platí to o  ulicích Kojetická, Bra-
tří Veverků, Větrná (parkoviš-
tě) a U Tonasa. Tyto velkoplošné 
opravy budou v  průběhu červ-
na postupně dokončeny. Hotova 
je velkoplošná oprava chodníku 
v ulici Masarykova mezi fotbalo-
vým a zimním stadionem. 

Začalo předání staveniště pro 
IV. etapu velkoplošné opravy 
chodníku v  ulici Jizerská. Na 
začátku července bude zahá-
jena velkoplošná oprava části 
okružní křižovatky Hvězda (kon-
krétně výjezdová větev do  ulice 
Klíšská a  vjezdová větev z  ulice 
Na Popluží).

V květnu byly zahájeny i práce 
na  rekonstrukcích komuni-
kací, konkrétně II. etapa rekon-
strukce komunikace Moskevská 
(úsek Sadová – Londýnská). 
Ve  spolupráci s  Ústeckým kra-
jem byla zahájena rekonstrukce 

křižovatky Tovární x Hrbovická x 
Majakovského v Předlicích. 

Řidiči se musí připravit 
i  na  dopravní komplikace na  sil-
nici  podél Labe od  křižovatky 
Pod Větruší u železničního mostu 
po čerpací stanici Hokal na Pražské 

ulici, kterou realizuje Ústecký kraj. 
Osobní vozy místem projedou, 
nákladní auta nad 3,5 tuny ale 
budou muset pro cestu mezi Ústím 
a  Lovosicemi využívat objízdnou 
trasu přes dálnici D8. Práce by 
měly být hotovy do konce září. 

V MHD zaplatíte běžnou platební kartou
Zaplatit za jízdné v městských au-
tobusech a  trolejbusech umožňu-
je nový elektronický odbavovací 
systém, jehož první etapu spustil 
Dopravní podnik města Ústí nad 
Labem.

Běžné bezkontaktní platební 
karty Mastercard nebo VISA se 
staly alternativou papírových jíz-
denek, SMS jízdenek a  jízde-
nek Sejf. Jsou přitom levnější 
a výhodnější.

„Cestující při nástupu do vozidla 
přiloží ke čtečce validátoru svou bez-
kontaktní kartu z  jakékoliv banky 

kvůli označení nástupu check–in. 
Před vystoupením musí udělat 
totéž kvůli ukončení jízdy check-
-out. Odpadá tak shánění papí-
rových jízdenek, kartu má k  dis-
pozici většina cestujících. Ti, kteří 
kartu nemají, si mohou v  zákaz-
nickém centru koupit předplacenou 
kartu, kterou si dobijí třeba ze svého 
bankovního účtu,“ vysvětlil ředitel 
dopravního podniku Libor Turek.

Stejná pravidla platí i  při pře-
stupování z  linky na  linku nebo 
při nástupu do  náhradního vozu. 
Platba kartou je o  deset procent 

levnější než současné jízdenky 
za  18 a  21 korun. V  případě, že 
jízda bude do  45 minut, odečte 
se částka 16,20 Kč. Při jízdě, která 
bude delší 45 min nebo do  jiné 
zóny než 101, odečte se částka 
18,90 Kč. 

Při kontrole jízdenek bude ces-
tující revizorem požádán o přilo-
žení bezkontaktní platební karty 
k revizorské čtečce.

Prudké sjezdy, hrůzostrašně vyhlížející skoky, divoké obraty a další ukázky umění statečných měst-
ských jezdců na divokých bicyklech provázely devátý ročník dvoudenní akce UL – Let, která se konala  
17. a 18. května v areálu Letního kina a v centru města. Více než stovka riderů poměřila své síly na náročné 
ústecké trati. UL – Let se stal první zastávkou Czech Downtown Series, kam patří i závody v Příbrami, Ra-
kovníku, Dačicích a v Praze.

Aktuální informace o dopravní situaci včetně oprav komunikací při-
náší web www.dopravniinfo.cz

Platba za parkování 
je jednodušší
Platbu za parkování pomocí spe-
ciální mobilní aplikace ParkSimply 
od společnosti Globdata zavedly 
Městské služby Ústí nad Labem.  
Placení je velmi jednoduché a in-
tuitivní, probíhá ve třech krocích. 
Nejprve je nutné zvolit formát pla-
cení. Poté stačí na mapě zadat ta-
rifní zónu, ve které se řidič právě 
nachází. A nakonec zvolit, na jak 
dlouhou dobu chce parkovné za-
platit. Celý proces zabere jen ně-
kolik vteřin a ušetří uživatelům 
mnoho času.

Ústí nad Labem je první v re-
publice, které tuto aplikaci zaved-
lo, podobně jako bylo před jede-
nácti lety první, kde společnost 
Globdata zavedla platby prostřed-
nictvím SMS.

Nový tarif 
lanovky 
na Větruši

Návrh dopravního pod-
niku na úpravu ceníku 
lanové dráhy na Vě-
truši schválila rada 

města. Důvodem je snížení ztrá-
ty vzniklé provozem lanové dráhy, 
která za uplynulý rok 2018 činila 
1 582 808 Kč. Základní jedno-
směrná jízdenka bude stát 25 Kč, 
zpáteční jízdné 45 Kč, jednosměr-
ná jízdenka za psa a spoluzava-
zadlo 20 Kč a zpáteční jízdenka 
za psa a spoluzavazadlo 30 Kč. 
Radní se rozhodli do návrhu dopl-
nit ještě zvýhodněné jízdné pro ro-
dinu s dětmi (dva plus dva) za cenu 
120 Kč. Nový tarif bude platný 
od letošního 1. července.

Bližší podrobnosti na  
www.dpmul.cz.

http://www.dpmul.cz
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Děti tábořily se strážníky v Holanech
Pobyt v malebné přírodě 
Českolipska si užila třicítka 
dětí z lokalit ohrožených 
sociálním vyloučením.

Pro děti, které si nejlépe ved-
ly v  celoroční soutěži  projek-
tu Městská policie dětem, uspo-
řádali strážníci týdenní program 
v  kempu u  Milčanského rybníka 
v Holanech.

O  děti pečovali strážníci spolu 
s  asistenty kriminality. Hlavní 
náplní tábora byl   zdravotnický 
a sportovní  výcvik a pokračování 
výuky právního vědomí a  také 
společenská část, různé besedy 
a  ukázky z  činnosti strážníků 
Městské policie Ústí nad Labem. 

Děti navštívil primátor města 
Petr Nedvědický, který je garan-
tem projektu. „Oceňuji příklad-
nou práci městské policie, která se 
věnuje mládeži v  sociálně vylou-
čených lokalitách. V  oblasti pre-
vence začala působit jako první 
v  republice. Děti, které jsou sou-
částí tohoto projektu, se nedostávají 
do rozporu se zákonem,“ uvedl Petr 
Nedvědický. 

Na  táboře probíhala sportovní 
Holanská olympiáda,  ve které  se 
soutěžilo mimo jiné v  hodu gra-
nátem na  cíl, orientačním běhu 
a   dalších sportovních disciplí-
nách. Spolu s  asistenty prevence 
kriminality děti podnikly několik 
výletů  po okolí Holan. 

Městské kamery zaznamenaly 
kontejnerového žháře
Požáry šestnácti plastových 
kontejnerů na odpad má 
na svědomí 28letý muž. 
Policistům z obvodního 
oddělení v Ústí nad Labem 
při pátrání pomohly záběry 
z kamer městské policie.

Žhář se pod tíhou důkazů přiznal, 
své jednání zdůvodňoval tím, že 
byl naštvaný po hádkách s přítel-
kyní a ventiloval si tak svůj vztek. 
Je stíhaný pro poškození cizí věci, 
hrozí mu až roční trest odnětí 
svobody.

Městský dohlížecí kamerový 
systém, který obhospodařují 
městští strážníci, slouží v  Ústí 
nad Labem již více než dva-
cet let. Srdcem systému je ope-
rační středisko, ve  kterém dva-
cet čtyři hodin denně sledují 
strážníci dění v  ústeckých uli-
cích a snaží se tak předejít nej-
různějším událostem, které 
by mohly   znepříjemnit život 
lidem ve městě. 

Záznamy z  kamer se zálohují 
a  tyto záznamy často využívá při 
své práci   Policie ČR. Vedle tra-
dičních stacionárních kamer jsou 
v  posledních letech využívány 

i  mobilní kamery, které jsou dle 
potřeby instalovány ve  vytipo-
vaných lokalitách a  slouží pře-
devším k  odhalování pachatelů, 
kteří například zakládají černé 
skládky. To se naposledy podařilo 

strážníkům začátkem května, kdy 
díky mobilní kameře a  pomocí 
čtyř fotopastí bylo odhaleno čtr-
náct hříšníků, kteří zakládali 
černé skládky v  obvodu Střekova 
a Sebuzína.   

Nastoupí noví asistenti prevence kriminality
Výběrové řízení na pozici asistent 
prevence kriminality (APK) uspo-
řádala Městská policie Ústí nad 
Labem. 

Komise vybírala šest asis-
tentů a stejný počet náhradní-
ků na tuto pozici.  Noví asisten-
ti prevence kriminality budou 
do roku 2021 působit na Severní 
Terase a v obvodě Město. Závě-
rečných pohovorů se zúčastnilo 
dvacet dva zájemců o tuto pozici. 

Město spolu s městskou po-
licií využilo dotační výzvu Mini-
sterstva vnitra v rámci Progra-

mu prevence kriminality na rok 
2019. 

Asistenti budou rozděleni 
do dvoučlenných hlídek. Jejich 
činnost je opřena o perfektní míst-
ní znalost lokality, její problematiky 
a požadavků obyvatel. Mezi hlavní 
úkoly patří dohled u místních zá-
kladních škol v době před a po vy-
učování. Ale pomohou i při odha-
lování černých skládek a v oblasti 
občanského soužití budou řešit 
bagatelní nejčastější problémy, 
jako je volné pobíhání psů, nad-
měrný hluk a nepořádek. 

Cyklohlídky vyrazily na cyklostezky
Jako každý rok i letos vyjeli stráž-
níci na kolech dohlížet  na bez-
pečnost uživatelů cyklostezek.  

Strážníci na kolech se zamě-
řují  nejen na bezpečnost ob-
čanů,  na dodržování pravidel 
silničního provozu na cyklostez-
kách,  ale mohou také lépe kont-
rolovat i městský mobiliář. Na cy-
klohlídky se samozřejmě mohou 
obracet občané se svými podněty 
a problémy, týkajícími se bezpeč-
nosti nebo třeba čistoty města. 
Všech osm bicyklů,  které měst-
ská policie vlastní, bude během 
sezony plně využito ke kontrolní 
činnosti a cyklohlídky tak výrazně 
přispějí k ochraně zdraví a majetku 

spoluobčanů.

Mladí cyklisti soutěžili na dopravním hřišti
Okresní kolo Dopravní 
soutěže mladých cyklistů 
uspořádala Městská 
policie Ústí nad Labem 
na svém dopravním hřišti 
v Krásném Březně.

Soutěž je určena dětem starším 
deseti let - žákům čtvrtých až os-
mých ročníků základních škol roz-
dělených do  dvou věkových ka-
tegorií. Cílem akce je přispívat 
ke zvýšení efektivity dopravně vý-
chovného působení, správnému 

a  bezpečnému chování dětí v  sil-
ničním provozu, ke  snižování do-
pravní nehodovosti a  zlepšování 
techniky jízdy na  kole v  doprav-
ním provozu. Soutěž je rozdělena 
do  dvou částí, kdy žáci prokazují 
teoretické znalosti pravidel silnič-
ního provozu a v druhé části sou-
těže   absolvují praktická cvičení 
ve zvládnutí jízdy na kole v simu-
lovaném silničním provozu. Nedíl-
nou součástí celé akce je první po-
moc při úrazech v dopravě. 

Okresního kola se zúčast-
nilo 92 žáků z  dvanácti základ-
ních škol. Vítězem se v  obou 
kategoriích stala Základní škola 

E. Krásnohorské a  postoupila 
do  krajského kola této soutěže. 
Nejlepší žáci obdrželi poháry, 
diplomy a  věcné ceny, které jim 
věnovalo vedení města. Na   prů-
běh soutěže   dohlížel regionální 
manažer Besipu.   Garantem 
klání   byl   primátor   města Ústí 
nad Labem Petr Nedvědický, 
který ocenil, co se žáci v dopravní 
výchově naučili: „Prevence 
v  dopravě je velmi důležitá, a  to 
zvláště u  dětí školního věku. Jsem 
rád, že tomu městská policie věnuje 
takovou pozornost a za vedení mohu 
slíbit trvalou podporu pro tuto čin-
nost,“ uvedl primátor Nedvědický.

Na táboře strážníci připravili ukázky za své činnosti

Strážníci se prevenci v dopravě věnují dlouhodobě

Žhář zapaloval kontejnery kvůli hádkám s přítelkyní

Krátce

Dým zaplnil byt
Hustý dým vycházel večer 
z okna domu v Kmochově 
ulici. Na tísňovou linku 158 
to oznámila všímavá občan-
ka. Strážníci byli krátce na to 
na místě. Zjistili v pátém pat-
ře pootevřené dveře do bytu, 
odkud vycházel hustý bílý 
dým. Na sporáku v hrnci byla 
vyvařená voda a maso se již 
pálilo. Strážníci sporák vypnu-
li a maso zalili vodou. Po čás-
tečném rozplynutí dýmu 
strážníci spatřili na sedačce 
ležícího muže vyššího věku, 
který na podněty strážníků 
nereagoval. Muže okamžitě 
vynesli ze zakouřeného bytu 
na chodbu domu a až zde za-
čal částečně komunikovat. 
Přivolána zdravotní záchran-
ná služba si muže převezla 
do Masarykovy nemocnice 
k vyšetření. 

Požár starých plastů
Zápach pálícího se plastu 
oznámila na tísňovou linku 
občanka z ulice Jana Zajíce. 
Při kontrole byl hlídkou spat-
řen u opuštěného objektu 
oheň, který hořel na nakláda-
cí rampě. Hořely staré plas-
ty, které se strážníci pokusili 
uhasit a zároveň na místo při-
volali hasiče. Ti oheň během 
půl hodiny uhasili. Strážníci 
během zásahu hasičů zabez-
pečovali prostor proti vstupu 
nepovolaných osob.

Stříkačky ležely 
u kontejneru

Nález injekčních stříkaček 
u kontejneru na odpad ohlá-
sil městské policii neznámý 
občan. Do ulice Novoveská 
byla vyslána hlídka. Strážníci 
na místě prohledali okolí a na-
lezli devatenáct kusů tohoto 
infekčního materiálu.  Stráž-
níci veškerý infekční materiál 
posbírali a uložili do bezpeč-
nostního boxu.  Stříkačky byly 
odvezeny k likvidaci. 

Záchrana kachny

K mláděti kachny divoké 
byla vyslána hlídka strážníků. 
Oznamovatel na linku měst-
ské policie volal, že se v uli-
ci Těšínská pohybuje mládě 
kachny divoké, kterému hrozí 
zranění od projíždějících vozi-
del. Strážníci na místě kach-
nu odchytili a předali ji správci 
líhně kachen v Sebuzíně.
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Severočeské divadlo nabízí 
předplatné na sezónu 2019/20

Na novou sezónu se chystá 
Severočeské divadlo v Ústí 
nad Labem. Připravuje 
nová představení 
a další novinky.

Již nyní je jisté, že ke 110. výročí 
vzniku divadla uvede letos v září 
Smetanovu operu Carmen.

Čajkovského balet Louskáček, 
swingový muzikál Zasněžená 
romance, opereta Čardášová prin-
cezna, taneční představení Frida 
a opera Tristan a Isolda jsou sou-
částí nové nabídky předplatného 
Severočeského divadla na  sezónu 
2019/20. 

Diváci, kteří předplatné využijí, 
získají slevu oproti vstupenkám 
z  volného prodeje, mají zajištěno 
stálé místo v  hledišti, abonentní 

vstupenky jsou přenosné, lze je 
darovat nebo půjčit.

Marvercům se povedla 
evropská medailová úroda

Velmi úspěšní byli na Mistrovství 
Evropy Best Dance Group 2019 
v Praze tanečníci Dance Center 
Marverci  z ústeckého Domu dětí 
a mládeže. 

Přivezli celkem šest medailí. 
Zlato získaly děti v kategorii show 
art s vystoupením Podivná Made-
moiselle  a  stejnou medaili vezou 
junioři show art The Legendary 
Warrior Hua Mulan. Stříbro mají 
baby show art za Den s Minnie, 

dospělí show art za Caught in the 
Walls a senioři monumental cho-
reografie za Tanec mezi hvězdami. 
Bronzovou medaili si vytancovali 
junioři great freestyle s Game of 
Throne. Úspěchem je také čtvrté 
místo juniorů hip hop za Genera-
ce Lost.

Marvercům se dařilo i na mist-
rovství Českého republiky, kde do-
sáhli na dvě zlaté a jednu stříbrnou 
a bronzovou medaili.

Klementina má 
talent na karate
Pohár pro Top závodníka 
tradičního Májového po-
háru nadějí karate žac-
tva získala v Lovosicích 
Klementina Nývltová ze 
Shotokan Klubu Rajchert 
Sport Union.

Rozhodli o tom rozhod-
čí soutěže při posuzování 
výkonů všech talentova-
ných dětí v soutěži, kte-
ré se zúčastnilo více než 
120 žákovských karatis-
tů. Sportovci obou středi-
sek (Lovosice a Ústí nad 
Labem) Shotokan Klubu 
Rajchert Sport Union zís-
kali celkem 28 medaílí.

Dům dětí a mládeže 
už přijímá přihlášky
Zájemci o kroužky, 
kurzy a další aktivity, 
které pořádá Dům dětí 
a mládeže v Ústí nad 
Labem, se už mohou 
hlásit na příští sezónu. 

Nabídka je připravena pro děti, 
mládež i  dospělé, vybrat si lze 
z  více než dvaceti tematických 
okruhů, v  každém z  nich působí 
i několik různých kroužků.

Tradiční zájem je o výuku cizích 
jazyků, výpočetní techniku, drama-
tické, hudební a  taneční kroužky. 
Výtvarné nebo ruční práce. Ale 

nechybí ani pohybové aktivity, jako 
sportovní nebo turistické kroužky, 
aerobic a v DDM mají i programy 
pro mateřské školy.

V DDM se budou dětem věno-
vat i o prázdninách, připravili pro ně 
několik desítek letních pobytových 

i příměstských táborů. Většina míst 
je však již nyní obsazena, zbývají 
jen poslední místa nebo místa pro 
náhradníky. Určitou šanci předsta-
vuje letní tábor Španělsko v  ter-
mínu od 26. července do 4. srpna 
2019 v  Blanes. Cena tábora je 
6  750  Kč. V  ceně je zahrnuto: 
doprava, ubytování ve velkých sta-
nech s předsíní vybavených elektři-
nou, plná penze, pitný režim, peda-
gogický dozor, táborový materiál 
a pobytová taxa. Tábora se mohou 
zúčastnit i rodiče s dětmi. 

Freedom 
zlatý, stříbrný 
i bronzový
Taneční skupina FREEDOM si 
z Mistrovství České republiky 
v Praze přivezla medailovou na-
dílku. 

Získala stříbrnou medaili 
v dětské věkové kategorii s cho-
reografií Příběh žraloka a titul 
Mistra ČR si vytančila hlavní vě-
ková kategorie s choreografií 
Boj o korunu. Freedom získal 
medaile i ve všech věkových ka-
tegoriích formací. Dětská věko-
vá kategorie má za choreografii 
Cirkus stříbro, juniorská bronz 
s MJ IDOL a hlavní věková kate-
gorie stříbro za choreografii In-
sanity.

Ústecký 
sen-art 2019

Výtvarnou soutěž pro seniory z Ústí 
nad Labem vyhlásila Rada seniorů 
Ústí nad Labem. Soutěž je určena 
pro seniory ve věku nad 60 let z Ústí 
nad Labem. Senioři mohou soutěžní 
práce doručit tajemnici Rady senio-
rů Ústí nad Labem do budovy ma-
gistrátu města na Lidickém náměstí 
Lence Jaremové (2. patro, č. dveří 
284) do 31. srpna 2019. 

Tématem soutěže je: Moje lás-
ka. Každý ze soutěžících může pře-
dat maximálně jednu práci v každé 
kategorii. Všechny práce musí mít 
popisek se jménem a příjmením, vě-
kem, adresou a telefonem.

Vyhlášení soutěže bude v říjnu 
v rámci oslav Dne seniorů. Soutěžní 
kategorie: 1. ruční práce, 2. kresba, 
malba, grafika a 3. fotografie.

Kam  
za kulturou

Malý Hamburk 
(Městské sady)
každou neděli 
(červen–září) od 14 hodin

Promenádní koncerty 
(Kostelní náměstí)
7., 14., 21., 28. července
Vystupuje orchestr a sólisté 
Severočeského divadla

Střekovské hudební 
léto (Hrad Střekov): 
Michal Prokop Trio
12. července 
Ústecký Beerfest (Městské 
sady) 20. července

Střekovské hudební 
léto (Hrad Střekov): Olin 
Nejezchleba & Kybabu
26. července

Café Max na ulici 
(Pivovarská ul.): Inventa 
Storca, La Banda De 
Contenedor, Universal 
Swing Brothers

3. srpna

Promenádní koncerty 
(Kostelní náměstí)
4., 11., 18., 25. srpna

Střekovské hudební léto 
(Hrad Střekov): Jananas 
9. srpna

Fírfest (Letní kino): 
Jana Kratochvílová & 
Illuminatica, Miloš Dodo 
Doležal, Petr Kadlček

17. srpna

Divadelní zahrada ČRo 
Sever (Na Schodech 10):
19. – 24. srpna 
Čtvrtý ročník festivalu nejen 
o Shakespearovi proběhne 
v areálu lesoparku Českého 
rozhlasu Sever. Těšit se mů-
žete na pět dní plných divadla 
nejen od Činoherního studia.

Střekovské hudební 
léto (Hrad Střekov): 
Vodňanský & Skoumal 
23. srpna

Radiofest (Letní kino): 
Mirai, Chinaski, Mig 21, 
Xindl X, Marek Ztracený
25. srpna

Barevná planeta 
(Lidické+Mírové 
náměstí)
7. září

O bezdoplatkové 
zóně bylo 
rozhodnuto

O opatření obecné povahy, kte-
rým se celé území statutárního 
města Ústí nad Labem a měs-
ta Trmice stává oblast se zvý-
šeným výskytem sociálně ne-
žádoucích jevů, bylo schváleno 
a vyvěšeno na úřední desce. Plat-
né je od 4. března 2019.

Znamená to, že v dotčené ob-
lasti nebudou nově příchozím, či 
novým žadatelům přiznány a vy-
pláceny doplatky na bydlení. Ni-
koliv příspěvky na bydlení, které 
jsou dávkou státní sociální pod-
pory. O doplatek na bydlení ne-
přijdou občané, kteří ho již pobí-
rají ani v takovém případě, že mají 
nájemní smlouvu na dobu určitou 
a ta se pravidelně obnovuje. Toto 
není považováno za nový právní 
akt. Bezdoplatková zóna se rovněž 
nedotkne objektů se zaregistrova-
nou pobytovou sociální službou, 
jako jsou např. domovy pro senio-
ry, azylové domy apod.

Všechny podané námitky byly 
správním orgánem zamítnuty.

Výstavy  
v Muzeu města

SCHICHTOVA EPOPEJ 
pozor - končí 30. června

Dvě desítky velkoplošných 
pláten se zlomovými okamžiky 
české státnosti nechali k de-
sátému výročí vzniku Česko-
slovenska namalovat němeč-
tí továrníci z Ústí nad Labem 
Georg a Heinrich Schichtovi. 

 „ŠICHTOVKA“ DNES 
pozor – končí 7. července
Výstava fotografií doplňující 
výstavu Schichtova epopej 
muzejního fotografa Jiřího 
Preclíka z areálu Schichto-
vých závodů v průběhu let 
2011–2018.

ZEMĚ ČESKÁ,  
DOMOV MŮJ!  
do 14. července
Putovní výstava zabývající 
se soužitím Němců a Čechů 
v severních Čechách v letech 
1918–1945.

TRPASLÍCI 
do 11. srpna
Výstava o historii trpaslí-
ků od pravěku přes starověk 
a středověk až do součas-
nosti. Zvláště je prezentován 
jejich výskyt na hradech Stře-
kov a Blansko nebo v Marián-
ské skále v Ústí nad Labem.

HISTORICKÁ FILMOVÁ 
TECHNIKA 
do 6. září
Sběratel Miloš Štěpán ve spo-
lupráci s muzeem představí 
více než 200 projektorů a ka-
mer různých filmových formá-
tů a velikostí. K vidění bude 
i první kočovný kinematograf 
zn. Pathé Frères Paris Úste-
čana Josefa Hasenkopfa.

ZDENĚK LYČKA – LABE, 
DUNAJ, ODRA 
6. září
Putovní výstava fotografií 
vznikla z trilogie vodáckých 
cestopisů. Zdeněk Lyčka si 
splutím tří řek splnil cíl do-
plout na mořském kajaku 
z bývalého Československa 
do tří okolních moří.  

KLAUS HORSTMANN-
CZECH – DIALOG 
S ČASEM 
do 31. 12.

Mramorové plastiky význam-
ného evropského sochaře 
a ústeckého rodáka.

Severočeské divadlo letos slaví 110. výročí vzniku

Členové souborů divadla neopustí prkna, která znamenají svět ani 
o prázdninách. Severočeské divadlo vyjede za svými příznivci do Pra-
hy, na Moravu, do Slezska a také na Slovensko. Uvede opery Nabu-
cco, Carmen a Aida. 

Podrobnější informace jsou 
na www.operabalet.cz.

Bližší informace na  
www.ddmul.cz.

Vladimír Kuděla patří k úspěš-
ným účastníkům soutěže

Kam 
za sportem

Pohár města Ústí nad 
Labem 2019 (ÚL – 
jezdecká stáj Bukov)
9. - 11. srpna

Miladatlon 2019 
(jezero Milada)
24. srpna

Sportovní den 
v Hostovicích (ÚL 
– Hostovice)
1. září

Ústecké nebe plné 
letadel 2019 (ÚL – 
letiště Všebořice)
7. září

Grand Prix Ústí nad 
Labem v atletice 2019 
(ÚL – Městský stadion)
12. září

http://www.rozhlas.cz/sever/portal/
http://www.rozhlas.cz/sever/portal/
http://www.operabalet.cz
http://www.ddmul.cz
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Erbenova vyhlídka láká 
k výhledům už 130 let
Jednou z nejstarších 
turistických atrakcí je 
na Ústecku Erbenova 
vyhlídka, turisté se z ní 
dívají do krajiny Českého 
středohoří už 130 let.

V roce 1889 byla na místě dneš-
ní Erbenovy vyhlídky vybudo-
vána  stavba, složená z  kamenné 
podezdívky a  z  dřevěné šinde-
lem kryté konstrukce. Byla vy-
soká 20 metrů a měla tři vnitřní 
patra. Dostala název Rozhled-
na císaře Františka Josefa. Od té 
doby několikrát změnila svou 
podobu, dřevěná stavba podlehla 
bleskům i náporům vichřice. Ka-
mennou podobu získala při ob-
nově v  roce 1933 a  kompletně 
zrekonstruována a  zvýšena byla 
v  roce 2006, kdy z  osmi metrů 
vyrostla na patnáct. Její současné 
jméno připomíná Alexandra Er-
bena, předsedu tehdejšího hor-
ského spolku.

Rozhledna je zdarma pří-
stupná celoročně. I  když je 
výhled omezen stromy, je odtud 
vidět na  Milešovku, Bukovou 
horu, Teplice, Krušné hory 
a  část Ústí nad Labem. Přístup 

k rozhledně je možný z několika 
stran: z Dobětic, z konce sídliště 
po modré značce nebo po zelené 
turistické značce z  horní části 

Severní Terasy, ale také 
z Chuderova nebo ze silnice 
do Žežic.

Informační středisko 
slaví 10. narozeniny
Informační středisko města 
působí v Paláci Zdar již 
deset let. Otevřeno bylo 
11. května 2009, do té 
doby sídlilo v malých 
prostorách v ulici Hradiště 
v budově ČNB.

S novým a větším prostorem přišly 
i nové možnosti. V galerii v horní 
části se pořádají výstavy, nejčastěji 
lokálních umělců. Pro velký zájem 
je vystavovatelům nyní k dispozi-
ci i  spodní prostor infostřediska. 
V galerii probíhají další akce jako 
předávání cen tradičních soutěží - 
Zahájení turistické sezóny či Dny 
evropského dědictví, odborná jed-
nání nebo setkání infocenter z Ús-
teckého kraje.

V infostředisku jsou také zajiš-
ťovány exkurze pro školy včetně 
praxí, různé semináře či veřejné 
diskuse. Od  loňského roku se 
navíc rozběhla tradice každomě-
síčních cestovatelských předná-
šek. Posluchačům přibližují nejen 

místa vzdálená, ale i  samotné 
Ústecko. Další novinkou je oblí-
bená Knihobudka. Přispěli do  ní 
známí knihkupci i  knihomolové 
z řad veřejnosti.

Dominantou je gotický por-
tál ze 14. století, který je jednou 
z  posledních památek na  středo-
věkou podobu města. Byl objeven 
během archeologického výzkumu 

pod budovou Paláce Zdar, vyzdvi-
žen a  ještě před stavbou umístěn 
v  budoucím infocentru, nechybí 
ani malá expozice Muzea města 
Ústí nad Labem.

Bazén na Klíši bude 
v červenci uzavřen
Plavecký areál Klíše chystá v čer-
venci každoroční odstávku pro-
vozu. Proběhne čištění bazé-
nů a  drobné opravy na  bazénové 
technologii, které lze uskutečnit 
pouze při vypuštěných bazénech. 

Dále se uskuteční oprava prask-
lých obkladů a  dlažeb; malování 
recepce, předsálí šaten a  fitcentra. 
Vyčištěny budou skleněné stěny 
včetně výměny prasklých skel. 
Řádnou kontrolou projde pokladní 
systém včetně skříněk a  elektro-
nických zámků. Parkoviště před 
objektem bude důkladně uklizeno 
od  nečistot z  probíhající stavby 
letního koupaliště a bude osazeno 
novými odpadkovými koši.

Důležitou akcí pak bude napo-
jení letního koupaliště, které pro-
chází rekonstrukcí, na  inženýrské 
sítě z plavecké haly.  Pokud by se 
to dělalo mimo odstávku, musel by 
být provoz haly minimálně na dva 
dny přerušen.

V  srpnu, stejně jako v  minu-
lých letech, budou mít zákazníci 

zvýhodněný vstup do  bazénu 
v podobě jedné hodiny navíc.

V  plném provozu bude kou-
paliště Brná, kde sezóna začala  
1. května a potrvá do 15. září. 

Před začátkem letní sezóny 
byly vymalovány kabiny u  pla-
veckého bazénu, vyměněny spá-
rovací hmoty plaveckého bazénu, 
proběhla rekonstrukce brodítek 
u  bazénu s  tobogánem, rekon-
strukce pánského a  dámského 
WC (u  bazénu s  tobogánem), 
opravy chodníků, lavičky dostaly 
nové výplně a nový nátěr má dět-
ské koupaliště.

Připravuje se program dopro-
vodných akcí na červenec a srpen, 
které budou přizpůsobeny stavu 
počasí. 

I  v  letošním roce je díky štěd-
rému přispění Severočeské 
vědecké knihovny možné zapůj-
čení knih různých žánrů i časopisů.

Více podrobností a  aktualit je 
na  webu a  facebooku Městských 
služeb. 

Na Rodinném dni v Drážďanech 
Ústecko nezapadlo
Oblíbený Rodinný den uspořáda-
lo počátkem května Letiště Dráž-
ďany, které je partnerem města 
v oblasti cestovního ruchu.

Odbavovací hala i  další pro-
story letiště se proměnily v obrov-
skou expozici, která přilákala více 
jak 12  000 návštěvníků. Rodinný 
den navštěvují rodiny s  dětmi jak 
z Německa, tak z Čech. Návštěvníci 
měli možnost seznámit se s  pro-
vozem terminálu, prohlédnout si 
letadla, hasičské a  technické vozy 
nebo soutěžit o zajímavé ceny. 

Město Ústí nad Labem se 
představilo na  stánku, kde děti 
mohly vyhrát drobné ceny v něko-
lika kvízech a  soutěžích, které 
byly zaměřeny na  Dlouhonohé 

skřítky a další pohádkové bytosti. 
Pro rodiče byly připraveny infor-
mace o  turistických zajímavos-
tech. Zájem byl obrovský, děti si 
odnášely nejčastěji zlaté čokolá-
dové mince se skřítkem, voskovky, 
omalovánky, pexesa nebo bloky 
s pohádkovými motivy.

Letiště Drážďany využívá k ces-
tám na  dovolenou stále více lidí 
z  Ústí nad Labem a  dalších čes-
kých měst. K dispozici mají řadu 
služeb včetně informačních mate-
riálů nebo i  webových stránek 
www.letiste-drazdany.cz v češtině

Erbenova vyhlídka poskytuje rozhled do Českého středohoří

Informační středisko města poskytuje služby v Paláci Zdar na Mírovém náměstí

Dlouhonozí skřítci 
mají jména

Jména pro Dlouhonohé skřítky byla vybrána ze záplavy 
návrhů, které jste zasílali v rámci soutěže o jejich pojmenování. 
Jména byla odtajněna na den dětí v areálu na Větruši.

A jak že se Dlouhonozí skřítci tedy 
jmenují? Představujeme vám My-
slínka, Bumbálka, Veselínka a  Še-
dovouska. Autoři dostali pamětní 
list a  tašku s  dárky od  Dlouhono-
hých skřítků.  Následně se rozběhla 

zábava doprovázená skvělou nála-
dou. Děti zkoušely své dovednos-
ti na čtyřech soutěžních stanoviš-
tích, kde mohly získat magnetku 
od  jednoho ze skřítků. Ti nejši-
kovnější si odnesli magnetky čtyři.

Zábavné léto s geocoiny
Vyrazte na lov kešek 
v Ústí nad Labem 
a okolí a získejte 
originální geocoin.

Touláte se rádi přírodou?  Máte 
rádi lov „kešek“? 

Nepřehlédněte akci Zábavné 
geocachingové léto s  geocoiny, 
která probíhá do 31. srpna.

A  jak na  to?  Je to jednodu-
ché. V  Informačním středisku 
města Ústí nad Labem si vyzved-
něte pas k  jedné nebo dvěma 
trasám Labské královny spolu 
s  GPS  souřadnicemi a  váš lov 

může začít. Geocoin si odnesete 
pouze v  tom případě, že budete 
úspěšní a  nasbíráte všech sedm 
razítek do  jednoho pasu. Za  čtr-
náct razítek v obou pasech obdr-
žíte stříbrný i  zlatý geocoin.  
Šest razítek najdete ve  schrán-
kách, poslední sedmé získáte 
v  informačním středisku, kde jste 
si vyzvedli pas.

Bližší informace o  trase se 
dozvíte také na  www.geocaching.
com.

Putujte s  námi za  pokladem 
Labské královny a  poznávejte 
pověsti vážící se k  místům podél 
řeky Labe!

http://www.letiste-drazdany.cz
https://www.usti-nad-labem.cz/cz/volny-cas/turistum/informacni-stredisko-mesta-usti-nad-labem/
https://www.usti-nad-labem.cz/cz/volny-cas/turistum/informacni-stredisko-mesta-usti-nad-labem/
http://www.geocaching.com/
http://www.geocaching.com/
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Ústecká zoo zabodovala 
v soutěži Bílý slon
Dvě ceny v soutěži českých a slovenských zoologických zahrad BÍLÝ 
SLON 2018 získala ústecká zoo.  V kategorii ostatní získal 1. místo odchov 
kajmánků malých a na 3. místo se dostal odchov korovce mexického. 

Zejména odchov kajmánků je velmi cenný 
a významné je, že proběhl přirozeným způ-
sobem. „Samice si z  předloženého materiálu 
sama nahrabala kupu, do  které nakladla vej-
ce, snůšku si ostražitě hlídala,“ popsal chovatel 
František Šubík. „Po  čtyřech měsících nastal 
proces líhnutí, celkem se vyklubalo deset mlá-
ďat. Část jsme nechali v expozici s rodičovským 

párem, kde je mohli pozorovat i  návštěvní-
ci, zbytek jsme pro jistotu oddělili a  umísti-
li do zázemí. Zajímavé je, že se po vylíhnutí 
mláďat rapidně změnilo chování samce, který 
začal být agresivní a mláďata urputně bránil,“ 
dodal chovatel.

V  kategorie odchovů – savci bylo dále 
z  Ústí nad Labem nominováno mládě 

medvěda malajského, které se narodilo 
po  sedmileté pauze nejen u nás, ale v  celé 
Evropě, a  dvojčata nosálů bělohubých. 

Jednalo se o  první odchov našeho nově 
sestaveného páru, José a Rosalinda se v  té 
době spolu se zvířaty ze Zoo Magdeburg 
stali jedinými úspěšnými rodiči v  celoev-
ropském měřítku.

Sdružení Česká zoo ve spolupráci s Unií 
českých a slovenských zoologických zahrad 
(UCSZOO) vyhlašuje již od  roku 1994 
soutěž o nejlepší odchov a stavbu (či pře-
stavbu) v  daném roce. Za  rok 2018 se 
do  soutěže o  odchov roku a  stavbu roku 
přihlásilo 17 institucí s nominací 10 staveb 
a 50 významných odchovů. 

Zvířata v zahradě očima výtvarníků U3V
Skupina výtvarníků 
Univerzity třetího věku 
při UJEP spolupracovala 
v průběhu letního semestru 
2018/2019 se Zoologickou 
zahradou Ústí nad Labem.

Studenti tvůrčího kurzu UK17 Zákla-
dy kresby a malby zavítali do zoo za úče-
lem studijní kresby zvířat. „Během návštěvy 
vzniklo množství skic, ve  kterých byla po-
zornost soustředěna nejen na  vystižení zá-
kladní charakteristiky živočichů, ale taktéž 
na prostředí, ve kterém se zvířata pohybova-
la,“ informovala Andrea Balejová z útvaru 
kontaktu s veřejností z ústecké zoo. „Nej-
větší oblibě ze strany kreslířů se dostalo vět-
ším savcům v  horní části zoo, dále pak te-
rarijním zvířatům a  akvarijním rybkám 
v pavilonu exotária,“ doplnila.

„Vytvořené studijní kresby se následně 
v  ateliéru staly předlohou pro malby 
na  plátna,“ dodal lektor kurzu Základy 
kresby a  malby Jakub Havlíček. „Cílem 
bylo osobitým způsobem vyjádřit speci-
f ické a  charakteristické rysy vybraných 
obyvatel zoologické zahrady. Důraz byl 
kladen na  usazení do  formátu, zvlád-
nutí  proporcí, práci s  barvou a  v  nepo-
slední řadě na  kompaktnost, tj. aby práce 
působila komplexním a  plnohodnotným 
dojmem. Jak si s  tímto úkolem účast-
níci kurzu poradili, se mohou přesvědčit 
i návštěvníci ústecké zoologické zahrady,“ 
řekl Jakub Havlíček.

Obrazy třinácti autorů jsou vysta-
veny v  pavilonu slonů. Výstava, která je 
k  dispozici všem příchozím návštěvní-
kům, představuje některé zvířecí druhy 
z ústecké zoo. 

Zoo děkuje autorům za  jejich vstříc-
nost a ochotu své výtvory zapůjčit.

Bulan je z Malajsie, ale přijel z Prahy
Nového obyvatele – 
mladého tygra malajského 
jménem Bulan má ústecká 
zoologická. Dorazil 
v pátek 10. května  
ze Zoo Praha, kde se  
3. října 2017 narodil. 

Bulan zvládl přesun bez problé-
mů. Po příjezdu byl až do neděle 
ještě trochu pod vlivem narkózy, 
kterou dostal pro lepší zvládnutí 
transportu. Je to pro něj složité, je 
v novém prostředí, pryč od rodi-
čů a od sestry. 

„Tygr malajský patří mezi kri-
ticky ohrožená zvířata. V  Evropě 
je podle údajů ZIMS chován pouze 
v  sedmi zoologických zahradách 
a populace v  lidské péči čítá pouze 
15 jedinců. V českých a slovenských 
zahradách je chován pouze v praž-
ské a  ústecké zoo. Chov tohoto 
tygra tedy vyžaduje velikou spolu-
práci všech zoo,“ přibližil vedoucí 

zoologického útvaru Lukáš 
Štěrba. „Pro příchod Bulana 
jsme se rozhodli právě proto, aby-
chom i my pomohli populaci tygrů 
malajských. Umístit samce může 
být složité, někdy i hrozí, že budou 
muset být vykastrováni. U  takto 
málo početné populace je ale velmi 
důležité mít reprodukce schopné 
jedince. A to byl ten hlavní důvod, 
proč jsme se rozhodli pro jeho pří-
jezd. Chceme mít v naší zoo samce 
schopného reprodukce, který zde 
dospěje, vyzraje a  bude moci mít 
v  budoucnu mláďata. Dále ho 
budeme chtít také zkoušet spo-
jit s  naší starší samicí Indrou. 
Hlavním cílem už nebude její roz-
množení, ale chceme, aby Indra 
„vychovala“ mladého Bulana. Aby 
si zvykl na  samice a  věděl, jak se 
k  nim chovat. I  takto může starší 
samice ještě něco udělat pro tygry 
malajské. A kdyby náhodou samice 
ještě zabřezla, bylo by to pro nás 
velké překvapení,“ zakončil Lukáš 
Štěrba. 
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Ústecké noviny vycházejí 
jako dvouměsíčník v nákladu 
40 000 výtisků a jsou zdarma. 
Doručeny mají být občanům 
do domovních schránek. Pří-
padné problémy s doručením – 
noviny umístěné mimo schránky 
nebo vůbec nedoručeny – 
oznamte prosím redakci. 

Obsah redakčně připravila  
Kancelář primátora statutárního 
města Ústí nad Labem.  
 
Kontakt – tel: 475 271 678,  
e-mail: mestskenoviny@mag-ul.cz

Ptáci z Austrálie se 
usadili nedaleko 
vchodu
Novinkou ústecké zoo je expozice 
australského ptactva poblíž spod-
ního vchodu. Od začátku května 
zde návštěvníci mohou pozorovat 
několik zástupců nejmenšího kon-
tinentu, jako jsou zajímavé čejky 
australské, kystráčkové modrolící, 
holubi chocholatí, několik druhů 
neofém a amadin. 

„Ke stavbě nás vedla myšlen-
ka využití volného prostoru poblíž 
spodního vchodu, kudy přichází 
většina našich návštěvníků. Řada 
z nich zde navíc čeká na vláček, 
který je vyveze do horní části zoo, 
a naším cílem bylo jim čekání tro-
chu zpříjemnit,“ sdělil ředitel zoo 
Roman Končel. „Voliéru jsme te-
maticky věnovali ptactvu Austrálie, 
jednak z toho důvodu, že austral-
ských zvířat v zoo moc nemáme, 
jednak kvůli tomu, abychom zvýšili 
druhovou skladbu ptačích obyvatel, 
vždyť naše zoo vznikla právě z pta-
čí rezervace,“ dodal Roman Končel.

Otevírací doba a vstupné 
LETNÍ SEZÓNA  
(duben – září)
Pokladny otevřeny:
od 9.00 do 18.00 hodin

Pavilony otevřeny:
od 9.00 do 18.00 hodin

Areál zoo:
do 19.00 hodin (turnikety 
u spodního či horního vchodu)
Po dobu letní sezóny jsou 
otevřeny oba vchody (spodní 
i horní).

Vstupné
Dospělí: 120 Kč
Děti (3 – 15 let), studenti  
(do 26 let), důchodci*: 60 Kč
*  Pro přiznání slevy je nutné 
předložení platného průkazu – 
u studentů jakýkoliv v daném 
roce platný studijní průkaz, 
index, ISIC, žákovská knížka, 
studentský průkaz na dopravu 
apod.; u důchodců potvrzení 
o přiznání důchodu, rozhodnutí 
ČSSZ apod.

Rodinné vstupné = 2 dospělí 
a 2 děti (3-15 let): 310 Kč

Děti do 3 let: zdarma

První odchov tučňáků brýlových v České republice
Velký chovatelský úspěch zazna-
menali v  druhé  polovině května 
v  ústecké zoologické zahradě – 
tučňákům brýlovým se vyklubala 
dvě mláďata. Vzhledem k  tomu, 
že tento druh v  České republi-
ce žádná jiná zoo nechová, je to 
poprvé nejen v  historii zoo, ale 
i v rámci celé Unie českých a slo-
venských zoologických zahrad 
(UCSZOO). 

„Tučňáky brýlové chováme od lis-
topadu 2017, kdy z  anglické zoo-
logické zahrady Paignton dorazila 
první skupina čítající pět samic 
a  pět samců. Jedna samice byla již 
pohlavně dospělá, ale ostatní tuč-
ňáci byli na reprodukci dosud mladí. 
Na nové prostředí, chovatele a režim 

si zvykali velice pomalu, pravděpo-
dobně i  díky tomu, že tučňáci jsou 
ptáci žijící v  koloniích a  bezpečněji 

se cítí ve větších skupinách, než jsme 
měli my,“ uvedl ředitel zoo Roman 
Končel. „Po  jednáních s  koordi-
nátorem EEP jsme zhruba po  roce 
dovezli z  polské Zoo Wroclaw dal-
ších šest jedinců v poměru tři samice 
a tři samci,“ dodal Roman Končel.

Ihned bylo vidět několik změn 
v  chování, kdy docházelo k  větší 
sebejistotě celé skupiny, ale 
i  samotných tučňáků. „Především 
jsme si přes zimu všímali, že se 
tučňáci začínají pomalu párovat. 
U tučňáků hraje při výběru partnera 
svoji roli jednak samotný vzhled 
a  zdatnost, ale také jakýsi tanec 
a zpěv, což u nich znamená nesne-
sitelný řev a křik s pobíháním kolem 
sebe, plácání křídly a  pohybování 

hlavou, takže pořádná romantika 
J,“ líčil zoolog Lukáš Ševcovic. 
„V předjaří letošního roku vytvořilo 
několik tučňáků páry, které u  nich 
bývají celoživotní. Aktuálně v naší 
expozici vytvořili tučňáci párů 
hned pět, dva jsou čistě anglického 
ražení, další dva kříženého anglic-
kopolského a jeden pár je čistě polský. 
Páření bylo pozorováno právě u pol-
ského páru vytvořeného samcem 
Alfiem a  samicí Bobinou, jejíž ori-
ginální jméno zní Jamealybillybob 
J. Tento pár si vybral ke  hníz-
dění skalní dutinu, do které si nosil 
hnízdní materiál v  podobě suchého 
rákosí, trávy a  větviček. Protože 
téměř nevylézali, rozhodli jsme se 
do kmene před dutinu nainstalovat 

fotopast, která nám následující 
dny ukázala, že jsou v  hnízdě dvě 
vajíčka, což je u  tučňáků našeho 
druhu konečný počet. Vajíčka 
zahřívala z  70 % samice Bobina 
a  samec Alfie jí neustále nosil nový 
čistý materiál na  hnízdo. V  sobotu  
18. května se z  nory začalo ozý-
vat pípání a  radost byla na  místě, 
ze záběru jsme zjistili, že se vylíhlo 
první mládě a  že bylo v  pořádku. 
Za dva dny bylo na videozáznamu 
vidět líhnutí druhého mláděte. 
K  prvnímu krmení došlo po  dvou 
dnech od  vylíhnutí, než mláďata 
tučňáků strávila vaječný žloutek. 
Na  samotném krmení mláďat se 
střídají poctivě oba rodiče,“ popsal 
průběh odchovu Lukáš Ševcovic.Tučňákům se v Ústí daří

Výtvarná díla jsou vystavena ve sloninci
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