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Platba kartou
se v MHD ujala

Úvodní slovo

Petr
Nedvědický
primátor
Ústí nad Labem

Vážení občané,
dostali jste další vydání Ústeckých novin. I tentokrát jsme se
je snažili naplnit informacemi,
které vám pomohou v orientaci
v tom, co se ve městě děje, staví, připravuje. Kam můžete nejen vy, ale i vaše děti zajít za kulturou, sportem a další pokud
možno aktivní zábavou. Dozvíte
se, jak postupuje rekonstrukce
venkovního areálu koupaliště
na Klíši. Stavba probíhá podle
harmonogramu, příští léto se
budeme koupat v příjemném
prostředí v nových moderních
bazénech. Město také investuje nemalé prostředky do oprav
základních, mateřských škol
a domovů seniorů. Rozjíždí se
také příprava projektů participativního rozpočtu, které si
vybrali sami občané. A v běhu
jsou i další akce. Zahájili jsme
například příjem žádostí do dotačního programu na podporu
sociálních služeb. V novinách
najdete také podrobný přehled
termínů odvozu velkoobjemového odpadu a blokového čištění
komunikací. Zároveň si můžete
přečíst o kulturních a sportovních programech. Určitě bude
z čeho vybírat. Z těch největších mohu připomenout 9. ročník Mattoni 1/2Maratonu Ústí
nad Labem. Závod oceněný
Zlatou známkou IAAF k nám
21. září opět přivede světovou
i českou běžeckou elitu a také
početné pole běžců, kteří běhají hlavně pro radost. Věřím,
že Ústečané vytvoří na trase
půlmaratonu opět báječnou diváckou kulisu. Čekají nás také
Dny evropského dědictví, kdy
budou veřejnosti zpřístupněny
památkové objekty ve městě.
Ústí slaví 770 let od povýšení
na královské město. Výročí si
připomeneme 14. září pestrým
programem na Mírovém i Lidickém náměstí. A když jsme u výročí, 17. listopadu to bude 30 let
od Sametové revoluce. Jednou
z připomínek bude koncert Michala Prokopa v Domě kultury.

Poděkování pracovníkům
úklidu města

Podrobnosti na straně 10

Co jsem dělal o prázdninách

Půlmaraton
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Ústí nad Labem se opět
stane místem
setkání světové atletické
špičky i tisíců
amatérských
běžců. 9 ročník Mattoni půlmaratonu se poběží 21. září. Závod oceněný Zlatou
známkou IAAF je doplněný o dm
Rodinný běh a také SPOLCHEMIE Český pohár v Handbike. Pořadatelé počítají ve všech závodech
s účastí sedmi tisíc dospělých i dětí.
Start hlavního závodu je v 15.00.

Blokové čištění strana 6
Se zvládnutím již tradiční slohové práce, kterou školáci
píšou v prvních týdnech září, nebudou mít problém děti,
které vyrazily na některý z letních nebo příměstských
táborů pořádaných ústeckým Domem dětí a mládeže.
Letos jich DDM připravil 61,
byly zaměřeny na nejrůznější aktivity, převažoval pohyb, sport
a pobyt v přírodě. Většina z nich
byla velmi rychle obsazena, rekreovalo se na dva tisíce dětí. Další využily sportovní soustředění

a prázdninové akce se svými oddíly a kluby, které také podporuje město.
Dlouhou tradici má zálesácký tábor Klondyke, který je
zřejmě nejseverněji položeným
táborem v České republice. Je

daleko v lesích za Lobendavou
ve Šluknovském výběžku, nedaleko od německé hranice.
Sedmdesátka účastníků si pobyt
moc pochvalovala. Přitom tu
není žádný komfort. Spí se
ve stanech, vaří na kamnech,
hygienu zajistila tábornická sprcha. A není tu elektřina. Takže
mobil nebo tablet byly zakrátko
vybité.
Ale program stál zato. Od rána
do večera v přírodě, celotáborová

hra, večerní posezení u ohně, zpívání u kytary a plno dalších aktivit.
Tak to bude určitě o čem psát.
A než čekat na příští prázdniny,
je tu možnost zapojit se do některého z kroužků, které Dům dětí
a mládeže pořádá po celý rok. Je jich
téměř 300. Vybrat si lze kroužky
zaměřené na sport, tanec, jazyky,
hudbu, hrátky se zvířátky, ale také
novinařinu pro děti jako je televize a rozhlas. Více podrobností na:
www.ddmul.cz/krouzky.

Dvě otázky pro Tomáše Vlacha, náměstka primátora, o využití bývalého rektorátu UJEP

S pracovníky úklidové čety společnosti AVE se sešel primátor
Petr Nedvědický a poděkoval jim
za práci, kterou pro město dělají. Primátor zdůraznil, že si vedení
města váží práce uklízečů a spoléhá na ně. Skupina pracovníků
v oranžových vestách vybavená
košťaty, lopatami a plastovými kontejnery prochází každý den centrem města a uklízí odpadky po nepořádných chodcích. Na problémy
v centru města si stěžuje řada občanů, proto je sem zaměřena zvýšená pozornost.

Cestující v trolejbusech a autobusech ústeckého dopravního podniku si rychle zvykli na novinku,
kterou je placení jízdného s použitím běžné bankovní platební
karty. Jak informovala mluvčí
DPMÚL Jana
Dvořáková ,
od 18. června, kdy byla
tato změna
v rámci elektronického
odbavovacího systému zavedena,
do 31. července proběhlo 11 228
transakcí. „Na bezplatné infolince
jsou nejčastější otázky týkající se
výstupu z vozidla a přestupů mezi
jednotlivými linkami,“ uvedla Jana
Dvořáková. Proces placení s kartou Visa nebo Mastercard je velmi
jednoduchý. Cestující při nástupu
do vozidla přiloží ke čtečce validátoru svou bezkontaktní kartu z jakékoliv banky kvůli označení nástupu check–in. Před vystoupením
musí udělat totéž kvůli ukončení
jízdy check-out. Jestliže cestující
při výstupu neoznačí check-out,
bude mu účtováno jízdné až na konečnou a to v některých případech
může znamenat vyšší tarif. Stejná
pravidla platí i při přestupování
z linky na linku nebo při nástupu
do náhradního vozu.

Zastupitelstvo města
rozhodlo o koupi bývalého
rektorátu Univerzity J. E.
Purkyně v Hoření ulici
za 61 milionů korun.
Náměstek primátora
Tomáš Vlach vysvětlil
okolnosti transakce
a možné využití areálu.
Jak město kupní
cenu zaplatí?
Cena je rozdělena do tří splátek.
Letos a v příštím roce po dvaceti
milionech korun, v roce 2021 doplatíme 21 milionů korun. Letošní

splátka bude zaplacena z přebytku hospodaření v loňském roce.
Splátky v příštích dvou letech budou uhrazeny z investiční rezervy.
Ta transakce je pro město velmi
dobře nastavena. Navíc univerzita bude ještě následující dva roky

prostory areálu využívat a bude
platit městu nájem, podobně jako
další organizace, které si část prostor pronajímají už nyní. Výnos
z nájemného by měl být více než
dva miliony korun ročně. Ty dva
roky, kdy bude areál využívat univerzita, poskytnou dostatečný prostor pro přípravu projektů úprav
a možného využití a také dotačních žádostí, těch je k dispozici
několik.
Využití areálu bude
k sociálním účelům?
Ano, ale nejenom to. Máme
ve městě nedostatek míst v domovech seniorů. V budově je
120 pokojů, každý se sociálním

zařízením. Po nutné rekonstrukci by to mohlo být vhodné bydlení pro soběstačné seniory, ale také
pro startovací byty mladých lidí. Je
tu i velký přednáškový sál, několik učeben, kancelářské prostory,
dvě tělocvičny a také velká kuchyně a jídelna. Možností využití se
tak nabízí podstatně více. Už nyní
projevil zájem Dům dětí a mládeže, který by tu provozoval aktivity pro děti z přilehlých sídlišť.
Zázemí by tu mohly najít i některé sociální služby. A další možnost
nabízejí pozemky, které přejdou
do majetku města a jsou využitelné pro bytovou výstavbu. Potenciál
je to veliký, budeme se snažit zacházet s ním co nejefektivněji.

Podrobný přehled ulic s termíny,
kdy a kde bude na podzim probíhat blokové čištění. Nezapomeňte
přeparkovat.

Dny Evropského
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Řadu památek,
které nebývají
vždy přístupné,
mohou obyvatelé
i návštěvníci Ústí
nad Labem navštívit o víkendu
14. a 15. září. Své brány otevře řada
kostelů včetně chrámu Nanebevzetí
Panny Marie, technické památky jako
je Masarykovo zdymadlo nebo Parní
vodárna na Střekově či významné
stavební památky typu palácových vil
slavných ústeckých rodin, kde dnes
sídlí Český rozhlas nebo Severočeská
vědecká knihovna. Návštěvníky
přivítá pivovar ve Velkém Březně, kde
bude připravena prohlídka provozů
i ochutnávka.

2 Aktuálně z regionu
Z jednání
zastupitelstva města
Přidělení dotací
 Poskytnutí dotace Sportovnímu klubu policie Sever.
O 100 000 korun byla navýšena dotace na částečnou
úhradu nákladů na 50. ročník GRAND PRIX města Ústí
nad Labem v boxu na celkovou výši 300 000 korun. Dotace byla poskytnuta v rámci
podpory akcí mimořádného
významu pro město.
 Dotace Univerzitě Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí
nad Labem. Částka v celkové výši 350 000 korun
je určena na podporu aktivit UJEP významných pro
město. Peníze budou použity na Historický atlas měst
– svazek Ústí nad Labem
ve výši 102 000 Kč, Univerzita třetího věku UJEP v Ústí
n. L. – Exkurze 2019 ve výši
49 000 Kč, aktivity Vědecké
knihovny UJEP 2019 ve výši
49 000 Kč, akce k výročí 30
let Sametové revoluce a 770
let povýšení Ústí nad Labem
na královské město ve výši
150 000 Kč.
 Mimořádné žádosti o dotaci – Podpora sportovních
klubů a jednot. Na pokrytí zvýšených provozních výdajů za pronájem plavecké
haly Klíše získá Městský plavecký klub Ústí nad Labem
350 000 Kč, TJ Chemička
Ústí nad Labem – oddíl plavání na úhradu zvýšených nákladů za pronájem plavecké haly
Klíše 350 000 Kč, USK PROVOD na pokrytí zvýšených
provozních nákladů na Městském stadionu 105 000 Kč.
 Podpora Mistrovství České
republiky v požárním sportu. Hasičský záchranný sbor
Ústeckého kraje dostane
na akci Mistrovství České
republiky v požárním sportu
300 000 Kč.

Z jednání
rady města
Krizový byt
v Resslově ulici
Vyčlenění jednoho bytu o velikosti 0+1 v Resslově ulici
pro potřeby krizového bydlení
schválila rada. Vyčlenění bytu
doporučila radním majetková komise, která projednávala
seznam volných bytů v majetku města, které jsou ve správě
Městských služeb.
Dotace pro oblast
ochrany obyvatel
a likvidací mimořádných
událostí
Poskytnutí finančních prostředků pro oblast ochrany
obyvatel a likvidací mimořádných událostí pro rok 2019
schválila rada města. Prostředky získali uchazeči: Via
Europa Ústí nad Labem obdrží 27 000 Kč na potřebné vybavení při mimořádných
událostech; Vodní záchranná
služba ČČK Ústí nad Labem
dostala 30 000 Kč na raft
s potřebným příslušenstvím
a osobní ochranné prostředky
pro posádku; HASIČI – ZÁCHRANÁŘI Přestanov získali
25 000 Kč například na hasicí přístroj, motorovou pilu,
žebřík, přenosná svítidla atd.;
SH ČMS – Sbor dobrovolných
hasičů Mojžíř 30 000 Kč například na hadice, proudnice,
přilby nebo protiprořezové návleky; SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Neštěmice dostal 15 000 Kč na celoroční
činnost; MEDIC Ústí nad Labem obdržel na zakoupení defibrilátoru 39 000 Kč.
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Základní a mateřské školy
přes prázdniny prokoukly

V Základní škole Stříbrnická probíhá oprava zázemí bazénu

Výměna oken, opravy sociálních zařízení, rekonstrukce
kuchyně, rozvodů vody, vytápění, podlah a další práce
probíhaly o prázdninách v řadě základních a mateřských
škol. Do zlepšení podmínek pro děti a personál škol
město investovalo na padesát milionů korun.
„Chceme, aby školy byly v dobrém
stavu. Rozhodující jsou opravy v objektech, kde to bylo nejvíce potřeba.
Akcí jsme připravili hodně, někde se
práce protáhnou až do září, je to třeba kvůli technologiím nebo dodávkám některých materiálů,“ vysvětlil náměstek primátora Michal
Ševcovic.
Opravy se týkaly patnácti
škol a školek. Například výměna
oken za 4,8 mil. Kč probíhala

na MŠ Centrum, MŠ Stříbrníky,
MŠ Kytička. Šlo o výměnu všech
starých dřevěných oken a vchodových dveří za okna a vchodové
dveře plastová. Stávající okna
byla v havarijním stavu. K dalším akcím patřila oprava sociálního zařízení bazénu na ZŠ
Stříbrnická. Práce za 5,4 mil. Kč
zahrnovaly opravu sprch, toalet
a šaten vč. zázemí bazénu, které
bylo zastaralé a v havarijním

stavu. Rekonstrukce kuchyně ZŠ
Mírová si vyžádala 11,9 mil. Kč.
Jednalo se o stavební úpravy
částí 1. podzemního podlaží
a 1. nadzemního podlaží pavilonu A. Rekonstrukce zahrnovala výměnu a doplnění provozního vybavení kuchyně a s tím
související
stavební
úpravy
a rozvody vnitřních instalací. Probíhalo také malování
budov mateřských škol – jednalo se o výmalbu mateřských
škol v souladu s hygienickými
předpisy v MŠ Sebuzínská (pod
ZŠ a MŠ Jitřní), MŠ Kytička,
MŠ Motýlek, MŠ Pastelka, MŠ
Svatojakubská, MŠ Zvoneček.
Malování je třeba zajistit dle

hygienických norem jednou
za tři roky. Celková hodnota
těchto akcí činila 896 000 Kč vč.
DPH.
Zároveň byly vyhlášeny veřejné
zakázky na opravu střech ZŠ
Mírová, ZŠ Vojnovičova, MŠ
Zvoneček. Střechy jsou v havarijním stavu. Zahájení prací je naplánováno na září. Probíhá výběr
dodavatele oprav podlah tělocvičen ZŠ Vojnovičova, ZŠ a MŠ
SNP, ZŠ E. Krásnohorské, ZŠ
Stříbrnická – jedná se o opravu
dřevěných podlah v tělocvičnách,
důvodem je jejich havarijní stav,
který nevyhovuje hygienickým ani
bezpečnostním normám. Opravy
jsou plánovány na září 2019.

Město přispěje na sociální služby
Výzvu k podávání žádostí do dotačního programu
na podporu sociálních služeb a služeb blízkých službám
sociálním 2020 vyhlásilo statutární město Ústí nad Labem.
Žádosti je možné podávat do
30. září prostřednictvím Odboru
kultury, sportu a sociálních služeb Magistrátu města Ústí nad
Labem. Dotaci lze získat na podporu sociálních služeb a na činnosti rozvojové povahy, zejména

na podporu kvality sociálních
služeb a na činnosti na podporu
rodiny.
O dotace mohou žádat právnické osoby nezřízené státem a územně samosprávními
celky poskytující sociální služby

v souladu se zákonem č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů a zajišťující
činnosti v oblasti podpory rodiny.
O dotace lze žádat po splnění podmínek zpracovaných v Dotačním
programu města Ústí nad Labem
na podporu sociálních služeb
a služeb blízkých službám sociálním 2020.
Dotační program, vzory formulářů a podrobné informace

jsou k dispozici na webových stránkách www.usti-nad-labem.cz (Občan – Formuláře
– OKSS); platný Komunitní plán
péče SO ORP Ústí nad Labem
2018-2021 na www.usti-nad-labem.cz (Občan – Sociální oblast
– Komunitní plán péče)
Případné informace k dotačnímu programu na rok 2020 lze
získat na telefonních číslech:
475 271 119, 475 271 360.

Prodej fotbalového klubu
Fotbalový
klub
Ústí nad Labem
bude mít nového
majitele. Rozhodli
o tom zastupitelé, kteří schválili
prodej klubu. Důvodem prodeje je
špatná finanční situace klubu, kterou město nemůže řešit z vlastních zdrojů. Nabídku na koupi klubu podal Jiří Hora z Bíliny, který
získá 100 % akcií za 1 000 korun.
Podmínkou prodeje bylo mimo
jiné posílení kapitálu společnosti,
zajištění dostatku finančních prostředků na uhrazení případných
ztrát v příštích letech, zajištění
a pokračování spolupráce s FK
Ústí nad Labem – mládež, zachování a plnění licenčních podmínek
FAČR pro profesionální soutěže
nebo převzetí veškerých platných
smluvních vztahů a závazků.
Schválen byl také splátkový kalendář na úhrady částky
3,5 mil. Kč, které město zapůjčilo klubu. Roční splátka je
stanovena na 500 000 korun
a splatnost dluhu na sedm let.

Setkání k Plánu
udržitelné městské
mobility
V rámci programu Evropského
týdne mobility se 17. září uskuteční na Mírovém náměstí setkání se zpracovateli Plánu udržitelné
městské mobility (od 9.00). Zástupci zpracovatele představí zpracování tohoto plánu, diskutovat se
bude o navržených opatřeních nad
mapou města. Součástí plánovaných aktivit v rámci Evropského
týdne mobility bude také komentovaná vycházka po městě k navrženým opatřením. Bližší informace
na Facebooku: @StrategickyRozvojMestaUstiNadLabem.

Opravy domovů seniorů
Město investuje čtyři miliony korun
na nutné opravy domovů seniorů.
V domově v Orlické probíhá oprava vstupu včetně dveří a místnosti
pro setkávání seniorů za 1,4 milionu
korun. V Doběticích se řeší havarijní stav části zařízení komunikačního systému klient – sestra, oprava
přijde na milion korun. 1,1 milionu
korun stojí úprava deseti koupelen
na bezbariérové v domově na Bukově, za půl milionu korun se v domově
v Krásném Březně opravuje střecha.

Ústecké Zanádraží čeká na hlasy občanů
Ústecké „Zanádraží“ je zařazeno
mezi 110 unikátními proměnami
v České republice, které jsou souhrnně prezentovány v rámci projektu Má vlast cestami proměn.
Město každoročně přihlašuje
vybranou proměnu do této národní
putovní výstavy, jejíž součástí je

veřejné hlasování. Občané mohou
Zanádraží podpořit svým hlasem
až do 30. března 2020.
Zanádraží je unikátní prostor,
který vznikl podle návrhu architekta Zdenka Havlíka propojením podchodu pod ústeckým
hlavním nádražím a terasou

na střeše parkoviště postaveného podél trati. Zanádraží je
oblíbenou zkratkou na most
E. Beneše. Na terase vznikly
obchody,
zařízení
služeb
a kavárničky. Venkovní prostory nabízejí příjemné posezení a výhled na řeku Labe,

ke kterému není na tomto břehu
řeky dost příležitostí.
Prostor za nádražím v Ústí
nad Labem byl dlouhou dobu
zanedbávaný a nevyužitý. Býval
tu zastaralý autoservis, později autosalon, ale objekt zdevastovala povodeň v roce 2002.

Město se proto rozhodlo přistoupit k celkové revitalizaci a vytvořit místo vhodné
k aktivnímu odpočinku pro
obyvatele i návštěvníky Ústí
nad Labem.
Hlasovat lze na www.cestamipromen.cz/promeny-2019/824.

ÚSTECKÉ

www.usti-nad-labem.cz
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Na Klíši už rostou nerezové bazény
Rekonstrukce venkovního
plaveckého areálu
na Klíši postupuje podle
harmonogramu. Stavba
by měla být hotova na jaře
příštího roku a před
letní sezónou bude plně
připravena k provozu.
„Lidé v Ústí nad Labem byli bez
kvalitního venkovního koupaliště až příliš dlouho. Jsem ráda, že se
konečně vše podařilo uvést do pohybu. Plníme tak náš slib z minulého volebního období. Areál na Klíši
poskytne dobré podmínky pro aktivní odpočinek a rekreaci,“ uvedla náměstkyně primátora Věra
Nechybová.

Na Klíši již byla dokončena
hrubá stavba objektu zázemí
s opalovacími stupni (bednění,
betonáž, vyzdívky), ukončena
byla demolice, probíhající betonáž a příprava pro osazení nerezových stěn bazénu. Hotovy jsou
stavební úpravy objektu čerpací stanice (střecha, fasáda, osazení výplní,…), byly zahájeny
práce na oplocení pozemku a také
hydroizolace šachty vrtu nebo
venkovní rozvody elektro.
Na staveništi již nabraly obrysy
stěny nerezových bazénů a probíhají i další práce. Jednotlivé
činnosti se prolínají a doplňují.
Na některých místech již začaly
i terénní úpravy.
Součástí stavby jsou kromě
nových nerezových bazénových

Odvolání v kauze
Mariánský most
Město se odvolalo proti rozsudku
Okresního soudu v Ústí nad Labem, dle kterého je povinno uhradit částku ve výši 78,5 mil. Kč
Hutním montážím jako doplatek
za stavbu Mariánského mostu.
Město nesouhlasí s argumenty,
kterými soud rozsudek odůvodnil. Závěry rozsudku neodpovídají
výsledkům provedeného dokazování, nerespektují závěry znaleckých posudků, jsou přeceňovány
závěry listinných důkazů ve formě zpracovaných a soudu předložených expertiz, v některých
případech je prováděn nepřesný výklad smyslu a obsahu listin.
Rozhodnutí je nepřesvědčivé, zabývající se popisem skutečností
vytržených ze souvislostí. Rada
města uvolnila finanční prostředky ve výši 2,4 mil. Kč k potřebné
úhradě soudního poplatku.

van s vodními atrakcemi a bazénovou technologií také objekty
ošetřovny a pokladny, terasa paluba, brodítka, sprchy, sociální zázemí pro návštěvníky,
zázemí pro plavčíky, dětský

koutek, technický objekt v jihozápadním rohu areálu, terénní
úpravy a zeleň, příprava pro
stánky s občerstvením, veřejné
osvětlení, monitoring a zabezpečení areálu, ozvučení, mobiliář,

příjezdy, přístupy, všechny sítě
(kanalizace, rozvody vody vč.
pitné, el. energie se samostatným
měřením připojovacích bodů
pro stánky, slaboproudé rozvody,
datové sítě).

Zvýhodněná nabídka
dřeva občanům

Připomenutí událostí srpna 1968 a 1969

Ani městským lesům se nevyhnulo sucho a kůrovec. Město proto
nabízí občanům možnost cenově
zvýhodněné samovýroby dřevní
hmoty, zejména jehličnaté. Prostorový metr palivového dřeva se prodává za 242 Kč vč. DPH. V případě zájmu poskytne bližší informace
správce městských lesů Rostislav
Rokos, tel.: 724188082, e-mail:
rostislav.rokos@mag-ul.cz.

Události spojené s okupací vojsky Varšavské smlouvy v srpnu
1968 a 1969 si na Mírovém náměstí spolu s občany připomněli
představitelé města, zastupitelských klubů, městských obvodů,
státních a dalších institucí. Primátor Petr Nedvědický v projevu uvedl, že Mírové náměstí se
v 21. srpna 1969 stalo místem
násilného potlačení demonstrace lidí, kteří přišli vyjádřit svůj
odpor k okupaci. „Zasáhly proti
nim československé pořádkové síly,
lidé byli biti, zatýkáni a perzekuováni. Začalo temné období zvané normalizace,“ zdůraznil Petr
Nedvědický. Písně Karla Kryla na náměstí zahrál a zazpíval náměstek primátora Pavel
Tošovský.

Úpravy ulice Sociální péče u nemocnice
Přechody pro chodce
v ulici Sociální péče
u Masarykovy nemocnice
jsou místem častých
nehod. Několik chodců
už tu zemřelo.

Komunikaci spravuje stát, ale
město trvá na tom, aby byla bezpečnější. Ředitelství silnic a dálnic
na základě požadavku města Ústí
nad Labem nechalo zpracovat
bezpečnostního posouzení na silnici I/30 ul. Sociální péče v Ústí
nad Labem v úseku podél krajské
nemocnice.
Zpracovatel předložil dvě varianty nápravných opatření, které
mají zajistit v místě sledované
lokality celospolečensky přijatelnou úroveň BESIP. Občané se
mohou zapojit do rozhodování,
kterou z variant upřednostnit.
Jste pro variantu 1 nebo 2?
Hlasovat můžete tak, že vystřihnete lístek s číslem varianty a zašlete

ho na adresu: Magistrát města Ústí
nad Labem, odbor dopravy a majetku. Velká Hradební 2336/8,
401 00 Ústí nad Labem, nebo můžete poslat e-mail s předmětem
Sociální péče – úpravy s názvem
Sociální péče – úpravy, varianta 1
nebo 2. E-mail pošlete na adresu
mestske.noviny@mag-ul.cz.

Úpravy ulice
Sociální péče

VARIANTA 1

Úpravy ulice
Sociální péče

VARIANTA 2

Z jednání
rady města

Elektronické hlasování je možné
také na webu města:
www.usti-nad-labem.cz/cz/.
Hlasování bude ukončeno
15. října 2019.
Varianta 1
 nápravné opatření realizovatelné
v kratší době
 zavedením vyhrazených jízdních
pruhů pro IZS, MHD, MP, CYKLO, a to v obou jízdních směrech
 přechody pro chodce budou vedeny pouze přes jeden průběžný pruh
 stavební úpravy křižovatky I/30
x II/528 (ul. Sociální péče a ul.
Petrovická) a hlavního vjezdu
do krajské nemocnice
Varianta 2
 řízení provozu a zabezpečení
přechodů pro chodce světelným
signalizačním zařízením
 z výšení počtu řadicích jízdních
pruhů (samostatný pruh pro levé
odbočení do areálu nemocnice)
 přesunutí MHD zastávky Masarykova nemocnice „pod“ křižovatku

 bez úpravy organizace vjezdu individuální automobilové dopravy
do areálu nemocnice
 zavedením vyhrazených jízdních
pruhů pro IZS, MHD, MP, CYK-

LO, a to v obou jízdních směrech
 p řechody pro chodce budou vedeny pouze přes jeden průběžný pruh

Plynová přípojka pro
zimní sportovní halu
Rada města schválila investici,
která pokryje náklady na vybudování plynové přípojky pro novou zimní sportovní halu. Při vyhotovení projektové dokumentace
na novou sportovní halu pro beach
volejbal bylo zjištěno, že současná
plynovodní přípojka není kapacitně dostačující. Předpokládané finanční náklady na realizaci činí
295 000 Kč včetně DPH.
Mimořádná kontrola
zoo Ústí nad Labem
Rada města rozhodla o mimořádné kontrole k přijatým opatřením k řešení zjištěných nedostatků uvedených v protokolu
o kontrole z roku 2018 v zoo Ústí
nad Labem. V rámci transparentnosti budou k účasti na kontrole
přizváni i další účastníci, kteří získají pověření od primátora města:
JUDr. Karolína Žákovská, zastupitelka; Jan Janeček, zastupitel;
PhDr. René Hladík, CSc., zastupitel; Mgr. Tomáš Kraus, bývalý
ředitel ZOO Ústí nad Labem.
Memorandum
o využití vodíku
v hromadné dopravě
Uzavření memoranda mezi Ústím nad Labem, Spolkem pro
chemickou a hutní výrobu, Dopravním podnikem města Ústí
nad Labem a Cheminvestem
o spolupráci v oblasti využití vodíku pro ekologicky čistou dopravu schválila rada města. Role
města je zejména organizační.
Spolek pro chemickou a hutní
výrobu deklaruje výrobní kapacitu kvalitativně vhodného vodíku. Dopravní podnik bude realizovat jednotlivé dílčí projekty
a současně bude koordinovat
celý proces. Společnost Cheminvest se bude na projektu vodíkové dopravy podílet v podobě
poskytování technické a inženýrské koordinace včetně asistence při zpracování dotačních
podkladů.
Umístění kontejnerů
na textil
Statutární město Ústí nad Labem ke konci roku 2018 obdrželo výpověď společnosti, která
na území města v rámci zajišťování třídění odpadu měla rozmístěné kontejnery na textil. Město
potřebuje tuto službu pro občany opět zprovoznit, proto rada
schválila záměr umístění kontejnerů na textil, vždy o výměře cca
2 m2, na dvaceti místech. Umístění kontejnerů nebude zasahovat
do průjezdních či průchozích profilů komunikací, nájemné bude
2 000 Kč za kontejner. Kontejnery budou umístěné v místech
stávajících kontejnerových stání,
či jejich blízkosti. Umístění kontejnerů je v souladu s územním
plánem.

4 Názory / Cestovní ruch
Světový den turismu v Bertině údolí
Přidejte se k nám a oslavte v pátek
27. září Světový den turismu. A jak
jinak než turistikou. Zveme na komentovanou procházku Bertiným
údolím a dále až k Erbenově vyhlídce. Ale nebudeme se pouze procházet, budeme i soutěžit o zajímavé a atraktivní ceny.
Sraz účastníků proběhne v Informačním středisku města Ústí nad
Labem v 16.00. Každý, kdo na pro-

cházku vyrazí, obdrží slosovatelný
kvíz se čtyřmi otázkami. Odpovědi
na otázky se pozorný posluchač dozví během výkladu průvodce. V cíli
cesty, na Erbenově vyhlídce, pak vylosujeme dva šťastné výherce.

Evropský týden mobility 2019
Město Ústí nad Labem se připojí
k tradiční akci Evropský týden mobility, která probíhá ve dnech 16. –
22. září. Letos je v popředí zájmu
zdánlivě nejobyčejnější druh dopravy – pěší chůze. Letošní akce
se budou řídit heslem Projdi se
s námi. A lze nasednout i na kolo
nebo koloběžku.
Zdravé město Ústí nad Labem
ve spolupráci s místními partnery připravilo několik zajímavých
akcí určených jak pro děti, tak
pro dospělé. I v letošním ročníku
se ve spolupráci s Dopravou Ústeckého kraje podařilo vyjednat
v rámci Dne bez aut 22. září den
dopravy v MHD ZDARMA. Bezplatnou přepravu finančně podpořil Ústecký kraj. Připraveny
jsou dále turistické a cyklistické výlety, oblíbená komentovaná procházka městem se soutěží,
bezpečnostní akce ve spoluprá-

ci s městskou policií nebo pro
školáky, ukázky dovedností jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému, Parky
v pohybu pro děti i seniory, semináře a přednášky, Den pro zdraví, tvoření pro seniory, kampaň
Do práce na kole nebo akce Auta
nechte doma, jeďte MHD, Den
s dopravním podnikem a den pro
životní prostředí na Kostelním náměstí – Den s odpady. I pro letošní sezónu bude k dispozici
cyklobus zdarma, který tentokrát
bezpečně přepraví cyklisty z Labské stezky přes Bukov na Severní
Terasu. Podrobné informace na:
www.usti-nad-labem.cz.

ÚSTECKÉ
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www.usti-nad-labem.cz

Město rozdělí téměř 5 milionů
na projekty, které poslali Ústečané
V rámci tzv. „participačního rozpočtu“,
kdy město přijímá
projektové záměry
od občanů, budou
realizovány projekty
za skoro 5 milionů Kč.
Jedná se o první ročník tohoto
projektu a již připravujeme další
ročník s tím, že využijeme všech
zkušeností z toho letošního. Chceme dát lidem příležitost, aby sami
navrhovali a v elektronickém hlasování rozhodovali, co se bude
v našem městě dít.
V informačním centru za přítomnosti zástupců vedení města
představili pracovníci odboru
strategického rozvoje celý projekt
a některé projektové záměry měli
možnost předložit veřejnosti sami
předkladatelé.
A jaké projekty získaly
největší podporu
veřejnosti?
Nejvíce hlasů dostal projekt
vyhlídky na Mariánské skále. Z participativního rozpočtu
bude hrazena projektová studie.
Dále budou např. revitalizovány Vrchlického sady (park i dětské hřiště), rekonstruovány některé chodníky, vybudovány
vyhlídkové altány v Neštěmicích
a na Střekově.

Návrhy projektů byly představeny v informačním středisku

Dále bude postaven přístřešek pro společenské a kulturní
akce v Sebuzíně, doplněno dětské hřiště v Brné a vybudováno
veřejné grilovací místo na Severní
Terase. O budoucnosti některých
projektů ještě jednáme, čekáme

zejména na to, jak se k nim
postaví obyvatelé z přilehlých
bytových domů.
Realizace projektů bude záležitost jak města, tak i jednotlivých obvodů, na jejichž území se
nachází předmětné pozemky.

Jsme rádi, že projekt participativního rozpočtu se setkal již v prvním
ročníku se zájmem občanů a těšíme
se, že tomu tak bude i v dalším období.
Pavel Tošovský, ODS
náměstek primátora

Statut města a jeho revize
Vyhlášení vítězů soutěže
o nejrozkvetlejší balkón

Na konci června letošního
roku proběhla tiskem
informace o vůli otevřít
debatu nad změnami statutu
města Ústí nad Labem, což
je vyhláška statutárního
města upravující chod
města, jeho kompetence
a vztahy a postavení
městských obvodů.

zevrubnou analýzou vybraných
statusů těchto 5 statutárních měst
v Česku (v závorce uveden počet
městských obvodů/částí): Liberec (1), Ostrava (23), Plzeň (10),
Pardubice (8) a Brno (29). Statutárních měst, které mají obvody
nebo městské části, je z celkového
počtu 27 celkem 8, navíc ke zmíněným městům je to ještě Opava, Praha a právě Ústí nad Labem. Zbývající statutární města
vůbec statut města, tedy vyhlášku
upravující vnitřní vztahy, nemají. Většina zmíněných 8 měst jde
do určení vztahů a kompetencí
města a obvodů do mnohem většího detailu než má naše město.

Statutárním městem od roku
1990 (MO z původních národních výborů). Ve vztahu k městských obvodům statut neřeší například způsob výpočtu příspěvku
na provoz a na investice MO, nastavení vztahů/kompetencí mezi
městem a MO, nastavení kontroly
a metodické pomoci MO městem,
jednotné označování písemností a komunikace navenek (např.
okolní obce). Za PRO! Ústí jsme
zformulovali 10 zásadních požadavků vůči stávajícímu statutu
města a chceme najít shodu nad
rozsahem změn v zastupitelstvu
města. Věříme, že pan primátor se
chopí role moderátora k ověření

toho, jaká je vůle u jednotlivých
klubů statut města změnit. Chceme prezentovat závěry analýzy
včetně návrhů jak panu primátorovi, tak ostatním klubům, stejně jako veřejnosti. Na podzim
letošního roku tak uspořádáme
veřejné představení v naší nově
otevřené kanceláři PRO! Ústí
v 1. patře budovy paláce Grand
(Velká Hradební 8). Uvítáme
všechny případné zájemce o zasvěcení do tématu k revizi statutu města, nastavení kompetencí
a budoucnosti obvodů v Ústí.

Vyhlášení vítězů soutěže TOP květinový balkón 2019 proběhne
23. září od 17.00 v Informačním středisku města Ústí nad Labem. Soutěž probíhala od června do srpna
a lidé do ní mohli přihlásit své balkó-

ny s květinami. Výherci si odnesou
dárkové poukázky a věcné ceny, které pro ně připravilo město společně
s partnerem soutěže hypermarketem Globus Trmice. Více informací
na www.usti-nad-labem.cz.

Informační středisko
města nabízí

Tepelné hospodářství
a jeho vliv na cenu tepla

Prodej Tepelného hospodářství
vyvolává otázky

Prodej tepelného hospodářství ještě dlouho nebude aktuální, ale již
vzbuzuje emoce. Na dubnovém
zastupitelstvu přitom byl schválen
záměr převodu podílu města Ústí
nad Labem ve společnosti a započetí úkonů směřujících k ocenění
podílu města v THMÚ.
K samotnému prodeji chybí stanovení předpokládané ceny, vyhlášení záměru, zhodnocení a výběr
nabídek a konečné schválení
prodeje konkrétnímu uchazeči.
Tím může být společnost ČEZ
Teplárenská. Než se tak stane,
uplyne dlouhá doba a není jisté, že
prodej nastane ještě v tomto volebním období.
THMÚ provozuje ve městě
parní, horkovodní a teplovodní
rozvody, výměníkové
stanice
a také plynové kotelny. Její činnost
úzce souvisí s provozem teplárny
v Trmicích, která je v majetku
ČEZ, činnost jedné firmy bez
druhé není prakticky možná.
Za dlouhá léta existence
THMÚ se objevovaly pochyby
o jejím smyslu. Teplárna by samozřejmě zvládla její úkoly převzít
už dávno, městská firma byla jen

Tak nám chtějí prodat Tepelné hospodářství města Ústí, podnik s majetkovým podílem města
(44 %), který zajišťuje distribuci
tepla pro 80 % obyvatel, do rukou
firmy ČEZ Teplárenská z holdingu ČEZ, zásobující teplem i jiná
města v Podkrušnohoří.
Což o to, je nutné provést
nutné investice do rozvodů tepla,
přičemž například střekovská
strana není se zbytkem rozvodné
sítě přes řeku vůbec propojena.
Navíc, kdy značná část Střekova
je ohrožena přerušením dodávek (už teď jsou běžné v letních
měsících) nebo úplným zastavením dodávek tepla od střekovského výrobce (stále fakticky
ovládaného panem Pitrem, stojícím za krachem Setuzy). Záměr
prodat městský podíl v distribuční firmě Tepelné hospodářství
však má i jiný kontext než ohrožení ceny pro koncového spotřebitele v Ústí. Tím je budoucnost
zásobování teplem v našem městě
jako taková. Jistě, když porostou
ceny tepla dodávaného dálkově,
budou majitelé domů v Ústí uvažovat o jiných alternativách, třeba

Originální suvenýr nebo zajímavý
dárek? Obojí můžete pořídit v Informačním středisku města Ústí
nad Labem na Mírovém náměstí.
Máme zcela nový sortiment předmětů, které potěší a navíc jsou
i praktické.

Mlsáte rádi? Pak vás určitě
potěší horká čokoláda do hrnku s hradem Střekov. Nebo spíše preferujete plechové hrnečky?
I takové máme. Touláte se často
přírodou? Pak si u nás nezapomeňte zakoupit kartu na vyndávání klíšťat. Na nákupy můžete chodit
s originální plátěnou taškou.
Potěší vás jistě i nová kolekce
magnetů a pohlednic s motivy města.
Toto a mnoho dalšího zakoupíte v informačním středisku, které je pro vás otevřeno každý den
od 9.00 do 17.00.

Zastupitelské kluby byly vyzvány k poslání návrhů na změnu primátorovi města. PRO!
Ústí k tomuto úkolu přistoupilo

jakousi překládkou mezi výrobcem
a konečným odběratelem. Jsou
v Ústí nad Labem lidé, kteří berou
od ČEZ teplo přímo a ti potvrdí,
že teplo od THMÚ sice hřeje
stejně, ale je dražší.
Možnost města ovlivnit cenu
tepla vůči obří firmě ČEZ je jen
teoretická, větší roli hrají tržní
podmínky, vstupní náklady a další
faktory. Odbourání mezičlánku
v podobě THMÚ se může projevit právě snížením nákladů, což by
mohlo vést, když ne ke snížení, tak
alespoň k udržení stávající ceny.
Jestli je třeba o teple dále diskutovat, pak by to měla být diskuse
o jeho budoucnosti. Za deset let
budeme v našem městě topit asi
stále ještě uhlím. Ale jak to bude
za dvacet, třicet let? Bude to plyn,
energie z obnovitelných zdrojů
nebo dokonce vodík z chemičky?
Zaměřme se na to, diskutujme,
jednejme s odborníky, stanovme
dostatečně včas strategické záměry.
Ať jsme připraveni, až se doba
zeptá.
Pavel Tošovský, ODS
náměstek primátora

domácích kotelnách. Tím sice
budou mít nezávislý zdroj tepla,
ale jelikož většina města leží
v dolíku, nakonec všichni budeme
zamořeni zvýšenými exhalacemi.
A to si myslíme, že by mělo patřit
již do minulosti.
Na
zastupitelstvu
města
15. dubna jsme předložili několik protinávrhů, které měly odpovědět na důležité otázky spojené s prodejem podílu města.
Přesto vládnoucí koalice nakonec
záměr změnit majitele odsouhlasila. Jedním z úkolů, kterým jsme chtěli radu města rozhodnutím zastupitelstva zavázat, bylo zpracovat analýzu rizik
vyplývajících z prodeje podílu
města v této distribuční firmě,
zejména s ohledem na koncovou
cenu tepla pro maloodběratele.
Dalším úkolem bylo zaktualizovat Energetickou koncepci města
z roku 2005 a hledat alternativní
a dlouhodobě udržitelné řešení
dodávek tepla včetně možnosti
využití geotermálních zdrojů.
S ohledem na útlum výroby
energie z hnědého uhlí a tlakem
na ochranu klimatu je evidentní,

Eva Outlá a Jiří Němeček, PRO! Ústí
zastupitelé města

že do budoucna bude nutné mít
jasný a reálný názor, jak bude naše
město (ne)závislé na cenách energií. Ty totiž už dnes neurčuje ani
sama Česká republika, ale jsou
tvořeny na evropském trhu. A to
zejména Německem, které se rozhodlo razantně zvýšit jak svoji
energetickou bezpečnost, tak
zároveň zodpovědnost za dopady
na globální klima.
Všechny tyto otázky, dle
našeho názoru, musí být zodpovězeny, alespoň rámcově, abychom nelitovali svého rozhodnutí
zbavit se vlivu jak na cenu, tak
na způsob výroby energie/tepla
pro Ústí v příštích letech. Toto
rozhodnutí zastupitelstva tak
považujeme za krajně nezodpovědné, protože existuje riziko, že
se ČEZ Teplárenská může svého
nároku na koupi podílu od města
domáhat soudně, nebude-li prodej ze strany města uskutečněn.
Budeme proto ostražitě sledovat další kroky vládnoucí koalice
v této věci.
Jiří Němeček, PRO! Ústí
zastupitel města
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Z deníku městské policie 5

Práce strážníků je pestrá,
zasahují v ulicích ve dne v noci
Různorodé jsou zásahy
strážníků městské policie.
Patří k nim řešení černých
skládek, postihy za pití
alkoholu na veřejnosti,
nepořádek v ulicích
i poskytování první
pomoci. Více ukazuje
výběr zásahů v červenci.
Hlídka vyjela na kontrolu ulice
Sebuzínská, kde byla dle tvrzení
neznámého oznamovatele založena černá skládka. Hlídka zjistila, že zde neznámá osoba odložila hlínu a stavební suť. Strážníci
na místě provedli šetření a podařilo se jim zjistit svědka události,
který sdělil, že zde osobní vozidlo zastavilo a jeho řidič skládku založil. Dále uvedl registrační značku vozidla, kterým řidič
na místo stavební suť přivezl.
Další den hlídka vyjela k železničnímu mostu, kde se měl nacházet muž středního věku, který
se měl pokoušet podřezat si žíly.
Strážníci objevili muže s rukou
od zápěstí po loket rozřezanou
kusem skleněného střepu. Strážníci na místo přivolali zdravotní záchrannou službu. Proběhla také preventivně bezpečnostní

akce v obvodu Severní Terasa, kde
strážníci řešili dvanáct osob, které
svým protiprávním jednáním porušily zákonné normy. V sedmi
případech se jednalo o porušení
obecně závazné vyhlášky města,
která zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích, a v pěti případech

hlídky vykázaly z místa osoby,
které se přehrabovaly v kontejnerech na domovní odpad a na zemi
po sobě zanechaly nepořádek.
Ve dvou případech poskytovali strážníci v centru města první
pomoc, a to v ulici Masarykova,
kde si všimli muže vyššího věku,
který seděl na chodníku opřený

o dopravní značku a na první pohled bylo jasné, že není zdravotně v pořádku. Na dotaz strážníků, zda nepotřebuje pomoc, muž
hlídce odpověděl, že je diabetik
a má zdravotní problémy, které mu znemožňují obvyklý pohyb. Hlídka přivolala zdravotní
záchrannou službu, která seniora

Na pití neměli věk a zvolili špatné místo

Při úniku vody z areálu Setuzy
na Střekově zasahovali strážníci
městské policie. Podařilo se jim
zabránit větším škodám.
Strážníci Jana Řezáčová a Roman Princ byli zrovna na hlídce, když
dostali zprávu z operačního střediska, že ulicí Raisova se valí voda
do ulice Varšavská a jde zřejmě
o prasklé potrubí v Setuze. V areálu závodu směnový mistr strážníkům řekl, že nemají tlak v potrubí
a navíc se jim odpouští zásoba vody
z vodojemu. Hlídka ho informovala, kde se místo poruchy nachází,
a mistr ihned telefonicky povolal
pohotovostní službu. Přes operační středisko byli na místo přivoláni
hasiči, kteří začali celou situaci okamžitě řešit. Strážníci dále zabezpečili místo havárie proti vstupu nepovolaných osob a během hasičského
zásahu odkláněli dopravu.
Za včasný a efektivní zásah poděkoval spolu s ředitelem městské
policie Pavlem Bakulem primátor
Petr Nedvědický. „Zachovali jste
se rozhodně a pomohli jste vyřešit nebezpečnou situaci. Vážím si
toho a děkuji vám za to,“ řekl Petr
Nedvědický.

K železničnímu mostu přes Labe
byla v sobotu večer vyslána hlídka strážníků. Podle oznamovatelky
měl někdo posprejovat most.
Strážníci na místě zadrželi mladého muže z Německa, který se
ke sprejerství doznal. Zasahujícím
strážníkům předal barvy, které použil k posprejování druhého mostního pilíře. Vzhledem k podezření
ze spáchání trestného činu, které-

Před čtyřmi mladými lidmi stála na zemi natočená piva. Protože měl podezření, že se jedná
o osoby mladší osmnácti let, přivolal na místo hlídku strážníků.
Při kontrole občanských průkazů
vyšlo najevo, že třem ze čtyř přítomných není osmnáct let. Strážníci je vyzvali k provedení dechové
zkoušky na přítomnost alkoholu
v dechu. Ta se ukázala u všech jako
pozitivní. Na dotaz hlídky, kde
k alkoholu přišli, čtvrtý ze skupiny
přiznal, že pivo kupoval v místním
baru on a následně jej pak podal
svým mladším kamarádům.
Barmanka uvedla, že pivo prodávala pouze tomuto muži, který
se při nákupu prokázal občanským průkazem, že mu již bylo
osmnáct let. Po tomto zjištění
bylo hlídkou mladíkovi sděleno
důvodné podezření ze spáchání
přestupku, kterého se dopustil tím,
že podal alkohol nezletilé osobě.

ho se svým protiprávním jednáním
mladík dopustil, byla na místo přivolána Policie ČR. Muž byl ve zkráceném řízení odsouzen k peněžitému trestu.

Kráva běhala po náměstí

Dopravní hřiště má opravený povrch
Dětské dopravní hřiště, které v Krásném
Březně provozuje městská policie, potřebovalo
opravy. Během prázdnin se podařilo opravit
povrch dráhy i přístupovou cestu.

Do ulice J. Plachty vyjížděli strážníci k muži, který měl zkolabovat.
Na místě zjistili muže středního
věku, u kterého došlo k zástavě srdce a dechu. Z těchto důvodů zasahující strážníci použili k jeho oživení
defibrilátor a až do příjezdu záchranářů prováděli masáž srdce. Ti se
na místo dostavili zhruba za pět minut a muže si od strážníků převzali
a pokračovali dále v oživování muže.
Následně byl ve stabilizovaném stavu převezen zdravotní záchrannou
službou do Masarykovy nemocnice.

Havárie potrubí
zaplavila Střekov

Sprejer z Německa tvořil
na ústeckém železničním mostě

Ke skupince mladých lidí
popíjejících pivo v atriu
magistrátu vyrazil strážník
z oddělení ostrahy budov.

Defibrilátor pomohl
zachránit život

převezla do Masarykovy nemocnice k vyšetření. V ulici U Kostela strážníci nalezli na zemi ležícího muže. Muž měl krvácivé
zranění na hlavě. Strážníci mu
poskytli první pomoc a přivolali
zdravotní záchrannou službu.
Nejvíce přestupků bylo řešeno
v centru města, kde i nadále
pokračují opatření, která mají
zlepšit situaci s čistotou v ulicích U Nádraží, V Jirchářích,
Hrnčířská a na Mírovém náměstí.
V této lokalitě bylo řešeno celkem
175 osob převážně za znečištění
veřejného prostranství, za kouření
na zastávkách městské hromadné
dopravy a za požívání alkoholu
na veřejnosti v místech, kde to
obecně závazná vyhláška města
zakazuje.
Při kontrole čistoty v okolí
kontejnerů na domovní odpad
a popelnic v obvodu Střekov
nalezli strážníci v ulici Sebuzínská
ležet vedle kontejneru na odpadky
papírovou krabici, ve které byly
dvě želvy. Ty strážníci odvezli
do městského útulku pro opuštěná
zvířata. V obvodu Neštěmice bylo
řešeno 28 přestupků, převážně
za znečištění veřejného prostranství nebo požívání alkoholu v místech, kde to vyhláška města zakazuje. Tyto kontroly budou pokračovat i nadále.

„Hřiště slouží dětem k dopravní výchově, učí se tu bezpečnému pohybu na komunikacích. Je samozřejmé, že
i toto hřiště musí být bezpečné, proto jsme rozhodli o jeho
opravě,“ uvedl primátor Petr
Nedvědický.
Část prací týkajících se
odstranění starých vrstev
na cyklistické dráze zajistila
městská policie. Položení
nového
povrchu
dráhy
a malování vodorovného
dopravního značení dostala
na starost odborná firma.

Hřiště slouží dětem z celého
okresu k dopravní výchově. Žáci
své nabyté vědomosti a praktické
zkušenosti uplatňují mimo jiné
i při dopravních soutěžích „ Malý
cyklista“.
Každoročně se dopravní
výchovy zúčastní na šest tisíc dětí
a pořádají se zde i okresní a krajská kola v teoretických znalostech a praktických dopravních dovednostech. Toto hřiště
slouží i k volnočasovým aktivitám široké veřejnosti, většinou
z Krásného Března, Neštěmic
a Mojžíře.

Ke krávě pobíhající v noci po Školním náměstí v Předlicích vyslal
operační důstojník městské policie hlídku strážníků. Podle oznamovatele zvíře ohrožovalo bezpečnost a plynulost dopravy.
Po příjezdu hlídky na místo bylo
zvíře v krátké době odchyceno.
Strážníci se pokoušeli místním
šetřením zjistit majitele krávy, ale
to se nepodařilo. Proto ji strážníci dočasně umístili v objektu služebny městské policie Na Nivách.
Vzhledem k tomu, že kráva byla
v uchu označena číslem, podařilo
se strážníkům najít a kontaktovat
majitele krávy, který se v odpoled-

ních hodinách pro zvíře dostavil.
Po sepsání úředního záznamu byla
kráva majiteli vrácena.

Nemohoucí žena volala o pomoc
O pomoc volala starší žena z bytu
v ulici SNP. Hlídka na místě zjistila, že jde o nemohoucí paní z prvního patra, která neustále volala
o pomoc. Přes vchodové dveře
strážníkům sdělila, že má obrovské bolesti a žádala je o vyražení
dveří. Strážníci dveře otevřeli pomocí páčidel. Po vstupu do bytu
spatřili ženu ležet na posteli, kdy
spodní část těla byla mimo postel. Seniorka strážníkům sdělila,

že je nemohoucí a nějakým způsobem se jí spodní část těla dostala přes hranu postele. Hlídka
uložila ženu do postele a na místo přivolala zdravotní záchrannou
službu. Po příjezdu zdravotníků
lékař ženu prohlédl a konstatoval, že převoz do nemocnice není
nutný. Strážníci informovali syna
ženy, přislíbil, že se na místo dostaví a o matku se postará a zabezpečí vchodové dveře.

6 Odpady/úklid
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Kalendář svozu odpadů – II. pololetí 2019 v Ústí nad Labem
Svoz odpadu ze
zeleně ve vacích
Svoz vaků naplněných odpady ze zeleně bude proveden
v jednotlivých městských obvodech. Vaky připravené k odvozu musí být přistaveny na místě přístupném svozové technice
(u vozovky).

čářská
ČTVRTEK 10. 10. 2019:
Střekov, nad tratí od ul.
Žukovova směrem
na Litoměřice
Barrandova, Dobrovského,
Karla IV., Kollárova, Máchova,
Kořenského, Myslbekova, Purkyňova, Puškinova, Riegrova,
Rozkošná, Šafaříkovo náměstí,
V Zeleni

Svoz nebezpečných složek
komunálního odpadu
Nebezpečný odpad bude převzat
1x za pololetí na označených zastávkách. Na vývěsce zastávek budou uvedeny časy příjezdu svozového vozidla. Odpad je nutno
předat osobně zodpovědnému
pracovníkovi.
Svoz objemného odpadu
Objemný odpad bude svážen
1x za pololetí. Jsou to vysloužilé předměty z domácností (např.
vyřazený nábytek, matrace, koberce, podlahové krytiny), které
nelze pro jejich rozměry odkládat do sběrných nádob na komunální odpad. Odpady odložte
ke sběrným nádobám pouze den
před termínem svozu. Svoz začíná vždy v 6 hodin ráno v uvedený den.
Důležité upozornění
a naléhavé žádosti
 Mezi objemný odpad nepatří pneumatiky, stavební odpad,
konstrukční prvky bytu nebo
domu (např. sanitární předměty aj.), odpad ze zeleně a použitá elektrozařízení (např. ledničky,
mrazničky, pračky, sporáky, televizory a monitory). Použitá elektrozařízení odkládejte na místa
zpětného odběru nebo do sběrných dvorů.
 Mimo vyhlášené dny svozu objemného odpadu využívejte výhradně sběrných dvorů odpadů v Krásném Březně
a ve Všebořicích.
 Aby město Ústí nad Labem bylo
čistým a hezkým městem i v období plošného svozu objemných
odpadů, prosíme, abyste odpady odkládali ke sběrným nádobám pouze den před termínem
svozu. Naléhavě ještě upozorňujeme, že místem k odkládání
odpadů nejsou zastávky MHD
a že odkládání objemných odpadů u těchto zastávek je možno považovat za vytváření černé skládky.
MO Město
Svoz objemného odpadu
I. etapa, Božtěšice, Strážky,
Skorotice, Bánov, Habrovice,
Bukov, Všebořice
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 Sběrnému Dvoru, Lipová, Plynárenská,
Podhoří, Pod Vodojemem, Slunná,
Spartakiádní, Tichá, U Garáží,
V Závětří, Všebořická (mezi Lipovou a Slunnou)
II. etapa, Klíše, Předlice
STŘEDA 11. 9. 2019:
Klíše
Cestička, Gočárova, Lesní cesta,
Na Drahách, Na Okraji, Na Spálence, 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, Herbenova, Masarykova (mezi Štefánikovou a Londýnskou), Palachova,
U Stadionu, V Zahrádkách, Pod
Holoměří

PONDĚLÍ 14. 10. 2019:
Střekov, nad ul. Karla IV.
směrem ke hradu
Ke Hradu, Ovčácká cesta, Sokolská, Tolstého
II. etapa, Osada, Brná
ÚTERÝ 15. 10. 2019:
Střekov, Osada za hradem
Březová, Jasanová, Koperníkova, Litoměřická, Malířský koutek, Na Čihadle, Na Zacházce,
Průchodní, Slunečná, Svatojiřská, Topolová, Tizianova, U Řeky,
V Ohybu
PONDĚLÍ 16. 9. 2019:
Klíše, Město, mezi ul.
Masarykova, Štefánikova
a Palachova
Alešova, Balbínova, Beethovenova, Bezručova, Berní, Bozděchova,
Brožíkova, Růžový palouček, Sadová, Slavíčkova, Šaldova, Vilová
ulička
ÚTERÝ 17. 9. 2019:
Klíše
České mládeže, Hany Kvapilové,
Na Popluží, Ostrčilova, Pasteurova, Resslova, Sládkova, Thomayerova, U Nemocnice, U Panského
dvora
STŘEDA 18. 9. 2019:
Klíše
Klíšská (mezi Jateční a Londýnskou), Mezidomí, Na Vlnovce,
U Městských domů
ČTVRTEK 19. 9. 2019:
Předlice
Beneše Lounského, Boženy
Němcové, Černá cesta, Dostojevského, Hrbovická, Husitská
cesta, Chabařovická, Jateční,
Jiráskova, K Vavřinečku, Kekulova, Komenského, Konečná, Mahenova, Majakovského,
Marxova, Náměstí Prokopa Velikého, Na Luhách, Na Nivách,
Na Vantrokách, Okresní silnice,
Palackého, Pětidomí, Prostřední,
Průmyslová, Řeháčkova, Sklářská, 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, Koněvova, 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 Hilarovou a Malátovou), SNP, Veleslavínova
STŘEDA 25. 9. 2019:
Skřivánek
Elišky Krásnohorské (mezi Hoření
a Malátovou), Hanzlíčkova, Hilarova, Hilbertova, Hollarova, Hoření,
Ivana Olbrachta, Malátova, Mošnova, Lisztova, Obránců míru, Ondříčkova, 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, Dvořákova, Elišky Krásnohorské (mezi
Bělehradskou a Hoření), Horova, 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, Fibichova, Hradiště, Malá Hradební, Moskevská, Na Vyhlídce,
Pařížská, Předmostí, Revoluční (od Masarykova směrem
do Předlic), Rooseveltova, Solní
stezka, Stroupežnického, Střelecká, Špitálské náměstí, U České
besedy, U Chemičky, U Nádraží,
Vaníčkova, Velká Hradební, Winstona Churchilla, Zámečnická,
Žižkova a celé Hostovice : Arbesova, Hospodářská, Hostovická,
K Cízovi, Ke Hřišti, Ke Kovářovi,
Na Úpadě, Na Větruši, Na Výhledech, Pod Svahem, Rozmezí, Sokratova, Sousedská, V Besídkách,
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, Mařákova, 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, Národního odboje, Rybářská, Varšavská
(od Národního odboje k Mariánskému mostu), Zeyerova, Žukovova, 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, Jeseninova, Kojetická, Poděbradova, Poslední cesta, Rubensova,
Škrétova, Truhlářova, U Krematoria
ÚTERÝ 8. 10. 2019:
Střekov, od ul. Kojetická
směrem na Novou Ves
Do Kopečka, Dykova, Kubelíkova,
Marie Hubnerové, Matěje Kopeckého, Na Hřebence, Na Rozhledu,
Na Zákrutu, Novosedlické náměstí, Novoveská, Stoupačka, Švabinského, U Lesa, V Třešňové aleji
STŘEDA 9. 10. 2019:
Střekov, pod tratí
od Národního odboje
směrem na Litoměřice
Kozinova, Kramoly, Na Pile, Pionýrů, Raisova, Střekovské nábřeží, Sukova, Těšínská, Tomáše ze
Štítného, Třebízského, U Stanice, Varšavská (mezi Národního
odboje a Žukovovou), Železni-

STŘEDA 16. 10. 2019: Brná
Azalková, Doerellova, Hvozdíková, Jabloňová, Jetelová,
Karafiátová, Kladenská, Kolmá,
Lázeňská, Malá, Marušky Kudeříkové, Mečíková, Na Rybárně, Pod Ostrým, Pod Rezervací,
Průjezdní, Rodinova, Sebuzínská (mezi Slunečnou a Jitřní),
Šeříková, U Lesíka, U Ráje,
Vodárenská, Wagnerova, Zelené
údolí, Zlatá stezka (mezi Slunečnou a Jitřní)
ČTVRTEK 17. 10. 2019: Brná
Bedlová, Broskvoňová, Jasmínová, Jedličkova, Jitřní, Karla Maye,
K Srdíčku, Ke Studánce, Lermontova, Pod Tratí, Rozcestí, Říční,
Sebuzínská (mezi Jitřní a Karla
Maye), Skupova, Šikmá, U Kapličky, 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, Mezistanice, U Stodol, Vítězná
ČTVRTEK 24. 10. 2019:
Svádov pravá strana
Chotkova, Jana Želivského, Květinová, K Zámku, Pod Hradištěm,
Pod Lesem, Sokolovská, Stezka,
Svatojakubská, Za Tratí, Zelinářská

PÁTEK 25. 10. 2019:
Budov, Olešnice, Olšinky
Budov, Olešnice a Olšinky, Podlesí, 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, Svojsíkova
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, Pincova, 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, Rabasova
MO Neštěmice
Svoz objemného odpadu
I. etapa, Mojžíř, Neštěmice
ÚTERÝ 19. 11. 2019:
J. Plachty
Pokračování na následující straně

Sběrné dvory
Sběrný
dvůr

Otevírací doba

Umístění

Druhy přijímaného odpadu

Místo zpětného odběru elektrických 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., přístupný z ul. Křižíkova

objemný odpad
elektroodpad
nebezpečný odpad
směsný komunální odpad

ANO – převzetí podmíněno předáním 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 předáním 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 množství do 750 kg na jednu dodávku ve sběrném dvoře ve Všebořicích bezplatně.

ÚSTECKÉ

www.usti-nad-labem.cz

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

Seznam komunikací pro II. kolo blokového čištění 2019
Čištění komunikací probíhá
od 7.00 do 16.00

žovatky České mládeže ke Klíšské

9. září
Svojsíkova, Gagarinova, Oblá,
Glennova, Větrná

25. září
Pasteurova, Resslova – od České
mládeže po Palachovu, Thomayerova, U Nemocnice, Pod Holoměří, V Zahrádkách

10. září
Ovocná, Višňová, Švestková, parkoviště Stavbařů, Ořechová, Meruňková, Ladova
11.září
Maková, Šípková, Zvonková, Stavbařů, parkoviště nad Meruňkovou

Dokončení ze strany 5
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, Květinová, Na Výšině, Pod Úvozem,
Sportovní, Zelená, Tři Kříže
STŘEDA 27. 11. 2019:
Jánského, Májová, Milešovská,
Opletalova, Studentská, Turistická, 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, Obvodová, Rozcestí
PONDĚLÍ 2. 12. 2019:
Krásné Březno ul. mezi
Keplerovou a Krčínovou
Neštěmická (sídliště Pod Vyhlídkou), Keplerova, Na Rybníčku,
Na Sklípku, U Pivovarské zahrady

ÚTERÝ 3. 12. 2019:
Krásné Březno
l. máje, Čelakovského, Družstevní, 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, Janáčkova, Jungmannova
PONDĚLÍ 9. 12. 2019:
Krásné Březno, ul. Výstupní,
Žežická a Neštěmická
Dvojdomí, Neštěmická 1 a 3, Přemyslovců, 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
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12. září
Picassova, parkoviště p.č. 697/87
– Peškova, Na Výšině, Ryjická, Tři
kříže, Akátová
13. září
U Radnice, Studentská, Májová, Milešovská, Jánského, Turistická, Národní, Sibiřská k hotelu Český Lev
16. září
Sportovní, Květinová, parkoviště
Opletalova, Zelená, Hluboká –
spodní část, Opletalova od Seifertovy po Sibiřskou
17. září
Jindřicha Plachty, K Haldě, Žitná,
Strážná
18. září
Veslařská, parkoviště Neštěmická, Růžová, Postranní, Nový Svět,
Svádovská, Matiční, Plavecká
19. září
Žežická včetně točny MHD
23. září
Na Popluží, Ostrčilova, Hany Kvapilové, Sládkova, U Panského dvora, spojky k Bezručově
24. září
České mládeže, Resslova od kři-

26. září
Presslova, Sienkiewiczova, Hornická, Červený vrch, Stará –
od Bělehradské po křižovatku
Na Spojce
27. září
Králova výšina, Pod Školou, Malátova, Lisztova, Ženíškova, Hollarova, Stříbrnické nivy
30. září
Emy Destinové, Koněvova, Stará
– od Masarykovy po křižovatku Na Spojce, Růžový palouček,
Berní

Klienti azylového
domu uklízeli
V
okolí azylového domu
na Klíši probíhal úklid, který
zorganizovala Charita Ústí nad
Labem se svými klienty. Ruku
k dílu přiložil Tomáš Vlach,
náměstek primátora a další
městští zastupitelé. Podobným způsobem na různých
místech městech uklízejí i další iniciativy, například Ústečtí
čističi nedávno uklízeli na hradě Střekov.
7. října
Hilarova, Ivana Olbrachta, Obránců míru, Ondříčkova, Mošnova,
Hilbertova
8. října
SNP, Ve Smyčce, Hoření, Veleslavínova

15. října
Mlýnská, Železná, U Tonasa, Vodařská
16. října
Tolstého, Sokolská, Ke Hradu,
Barrandova

1. října
Obvodová, Karoliny Světlé,
Čechova, Rozcestí, Hřbitovní,
V Doubravě

9. října
Na Vyhlídce, Elišky Krásnohorské, Bělehradská, Dvořákova,
Na Schodech

17. října
Purkyňova, Puškinova, Kollárova,
Rozkošná, Šafaříkovo náměstí,
Máchova, Kořenského, Myslbekova, Dobrovského

2. října
Jungmannova, U Pivovarské
zahrady, Křižíkova, Janáčkova,
Na Náspu, Na Sklípku, Na Vinici

10. října
V Jámě, U Remízy, Za Vozovnou,
Baráčnická, V Podhájí, Vinařská
– v sídlišti

18. října
Kramoly, Žukovova – spodní část
od Děčínské, Na Pile, Těšínská,
Zeyerova, Třebízského

3. října
Keplerova, Husova, Družstevní,
Příkopy

14. října
Peškova, Na Skalce, Dubová,
Hluboká

21. října
Tomáše ze Štítného, Pionýrů, Střekovské nábřeží, Sukova, U Stanice
22. října
Raisova, Varšavská, Mánesova,
Kozinova

Pozor na značky, hrozí odtah vozidla

Při blokovém čištění jsou majitelé vozidel povinni uvolnit čištěné komunikace a přeparkovat. Na blokové čištění ulic s předstihem upozorní mobilní dopravní značky s vyznačeným datem prací. V případě, že
na komunikaci vozidla zůstanou, budou za asistence městské policie
odtažena. Podle zákona má město povinnost po ukončení čištění přivést auta zpět. Majitel pak zaplatí za zpětný odtah (3500 Kč) a ještě
ho čeká citelná pokuta.

23. října
Na Ovčárně, Herecká, Werichova,
Špálova, Voskovcova, Burianova,
Marvanova, Muchova
24. října
Jana Zajíce, V Klidu

INZERCE

1207/UN8–VII/19

NATANKUJTE
ZADARMO
s Českým rozhlasem Sever
Po celé září vyhrávejte v našem
vysílání poukázky na pohonné hmoty
v hodnotě 1 000 Kč!

SO U T Ě

Ž

severní Čechy 88.8 FM | 103.1 FM | R-SEVER
SEVER_inz_285x205_Natankujte_soutez_press.indd 1
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Tyčkař Matěj Ščerba je
dvojitým sportovcem měsíce
Atlet Matěj Ščerba se stal už
dvakrát sportovcem měsíce
v Ústeckém kraji. V únoru získal
toto ocenění za úspěšné reprezentační vystoupení na halovém
mistrovství Evropy v Glasgow
a v červenci za 2. místo ve skoku o tyči na mistrovství republiky atletů.
Putovní i osobní pohár mu předal primátor Petr Nedvědický. „Gratuluji a děkuji za skvělou reprezentaci města. Jste vzorem pro naši

mládež a budeme rádi, když budete Ústí nad Labem reprezentovat
i dál,“ uvedl Petr Nedvědický.
Matějovi je dvacet let, skáče
o tyči, jeho letošní výkon je 555
centimetrů, velmi dobře si vede
i ve skoku do dálky (727 cm).
Jeho trenéry jsou Simona Gunarová a Pavel Beran.
Sportovce měsíce vyhlašuje krajská organizace České unie sportu
na základě čtenářské ankety v Deníku.
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www.usti-nad-labem.cz

Orientační pochod tmou v Ústí nad Labem
TyfloCentrum jako nezisková organizace pomáhá nevidomým
a zrakově postiženým občanům
v Ústeckém kraji procházet tmou.
Na říjen připravilo orientační pochod městem.
Cílem akce bude pro nevidomé trénovat prostorovou orientaci a pro vidící si ozkoušet, jaké
to je chodit bez zraku. Akce se
bude konat na Mírovém, konkrétně
16. října od 10 do 17 hod. Star-

tovným bude koupě bílé pastelky
a příspěvek půjde rovnou do kasičky na veřejnou sbírku Bílá pastelka.
Po cestě bude deset stanovišť,
na které budou soutěžící muset
dojít a plnit různé úkoly. Kromě
splnění úkolu se bude také sledovat čas. Nejlepší dostanou ceny,
všichni ostatní alespoň diplom.
Nevidomí budou mít na trasu
doprovod. Vidící dostanou klapky a bílou hůl, aby si to ozkouše-

li (pravděpodobně pro ně nebude
vyhrazena celá trasa, ale jen část
tak, aby to zvládli).
Při akci budou účastni pracovníci TyfloCentra a spolupracující
organizace SONS a dále studenti UJEP a středních škol z Ústí
nad Labem. Ti kromě toho, že
budou doprovázet po trase, budou také na dalších různých místech po městě vybírat příspěvky
na sbírku Bílá pastelka.

Univerzitní hokejový tým se chystá na ligu

Bruslení
pro veřejnost

Do nově vzniklé Univerzitní hokejové ligy by mohl zasáhnout také
tým Univerzity J. E. Purkyně v Ústí
nad Labem, který se připravuje
ve spolupráci s HC Slovan Ústí
nad Labem.
„Tým sestavujeme pod pracovním názvem HC UJEP Ústí nad
Labem. V současné době probíhá hledání a monitoring hráčů, kteří přicházejí v úvahu. První akcí by mohl být přátelský
zápas s mančaftem TU Liberec

Bruslení pro veřejnost zahájily od září
Městské služby
Na zimním stadionu si mohou zájemci zabruslit každou neděli od 17.30
do 19.00.
Změna programu je vyhrazena, bližší
informace na www.msul.cz.

v lednu 2020,“ vysvětlil prorektor pro vědu UJEP Martin Novák, který je zároveň dlouholetým hokejovým funkcionářem.
Spolupráce Slovanu s ústeckou univerzitou má v této podobě hned několik pozitiv. Studenti
UJEP s hokejovou zkušeností mohou svůj talent rozvíjet i při studiu a bojovat za svoji alma mater, naopak ústečtí hokejoví
junioři, pokud studují na UJEP
a neprobojovali se do A-týmu

Slovanu, získávají v univerzitním týmu příležitost. Ústecká
univerzita chce založením týmu
zároveň získávat studenty-hokejisty, kteří nyní museli univerzitní hokej následovat do jiného města, především do Prahy.
UJEP a HC Slovan vyzývají všechny vhodné kandidáty na hráče
univerzitního týmu, aby se neváhali přihlásit. Veškeré potřebné
informace jim sdělí Ing. Jiří Pelc
(jiri.pelc@slovanusti.cz).

Kam
Kamza
zafotbalem
fotbalemaahokejem
hokejem
hokej
Slovan Ústí n. Labem
Domácí zápasy
14. září 16.00
Jihlava
18. září 18.00
Přerov
23. září 18.00
Poruba
28. září 16.00
Frýdek-Místek
5. října 16.00
Sokolov

9. října 18.00
Třebíč
19. října 16.00
Benátky nad Jizerou
21. října 18.00
Slavia

26. října 16.00
České Budějovice
2. listopadu 16.00
Chomutov
16. listopadu 18.00
Vsetín
20. listopadu 16.00
Havířov
27. listopadu 18.00
Prostějov
2. prosince 18.00
Kadaň

4. prosince 18.00
Litoměřice
Venkovní zápasy
11. září
Slavia
16. září
České Budějovice
21. září
Chomutov
25. září
Vsetín
2. října

Havířov
7. října
Prostějov
12. října
Kadaň
16. října
Litoměřice
23. října
Jihlava
30. října
Přerov
13. listopadu
Poruba

18. listopadu
Frýdek Místek
23. listopadu
Sokolov
30. listopadu
Třebíč
7. prosince
Benátky nad Jizerou
fotbal
FK Ústí nad Labem
Domácí zápasy
13. září 18.00

FC Hradec Králové
22. listopadu
Slavoj Vyšehrad

FK Baník Sokolov
27. září 18.00
MFK Vítkovice
18. října 18.00
MFK Chrudim
1. listopadu 18.00

INZERCE

Venkovní zápasy
21. září 10.15
Dukla Praha
5. října 16.00
SK Líšeň
26. října 10.15
FK Fotbal Třinec
10. listopadu 10.15
FK Viktoria Žižkov
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XAVER
A HOST

pondělí–pátek
13.00–14.00

severní Čechy
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MATTONI 1/2MARATON ÚSTÍ NAD LABEM 2019
ÚSTECKÉ

www.usti-nad-labem.cz

Sport 9

NOVINY

Vážení obyvatelé,
v sobotu 21. září 2019 se Ústí nad Labem opět stane centrem běžeckého dění. Již devátý ročník závodu Mattoni 1/2Maraton
Ústí nad Labem, který je oceněn zlatou známkou kvality, konaný dle pravidel Mezinárodní asociace atletických federací
IAAF a za podpory města Ústí nad Labem, se již od začátku řadí mezi světovou elitu dálkových běhů. Letos se aktivně
zúčastní více než 7 000 běžců z celého světa, z toho 3 300 účastníků dm rodinného běhu. To vše s sebou přináší určitá
omezení v podobě dopravních uzavírek.
Prosíme vás, abyste přijali s pochopením nezbytná dopravní omezení, ke kterým v den konání závodu dojde. Zároveň
bychom vás tímto chtěli pozvat do ulic k aktivní účasti a sledování závodu či poslechu některé z více než 10 kapel.

Mattoni 1/2Maraton – setkání se světovou atletikou
Petr Nedvědický, primátor statutárního města Ústí nad Labem | Carlo Capalbo, předseda organizačního výboru RunCzech

Nejrychlejší trať,
nejsvižnější časy a také
jedinečné spojení
přírodního běhu se
zastávkou v gigantickém
průmyslovém areálu.
Takový je Mattoni
1/2Maraton Ústí
nad Labem.

DOPRAVNÍ OPATŘENÍ PO DOBU KONÁNÍ ZÁVODU MATTONI 1/2MARATON ÚSTÍ NAD LABEM
DOPRAVNÍ OMEZENÍ JSOU PLATNÁ V SOBOTU 21. ZÁŘÍ 2019

Úplná uzavírka včetně zákazu zastavení (parkování)
Brněnská 6:00 – 19:00; Děčínská 13:00 – 19:00; Dlouhá 6:00 – 20:00; Hrnčířská 6:00 – 20:00;
Hrbovická 13:00 – 19:00; Kekulova (úsek Tovární – Sklářská) 13:00 – 19:00; Kostelní náměstí
6:00 – 20:00; Malá Hradební 6:00 – 19:00; Mírové náměstí (od 20. 9.) zákaz zastavení 20. 9. od
22:00 – 21. 9. 21:00; most E. Beneše 6:00 – 20:00; Na Luhách 13:00 – 19:00; Národního odboje
13:00 – 19:00; Panská 6:00 – 17:00; Pařížská 6:00 – 19:00; Pivovarská 6:00 – 20:00; Předmostí
(úsek Hrnčířská – most E. Beneše) 6:00 – 20:00; Revoluční (v úseku Panská – Tovární) 6:00 –
20:00; Střekovské nábřeží 13:00 – 19:00; Textilní 13:00 – 19:00; Tovární 13:00 – 19:00; U Kostela 6:00 – 18:00;
U Nádraží 6:00 – 19:00; U Vlečky (až po ulici Na Luhách) 13:00 – 19:00; Velká hradební 6:00 – 19:00 (totéž i ve
směru Revoluční – atrium magistrátu); Vítězná 13:00 – 19:00; Železničářská 13:00 – 19:00.

Devátý závod RunCzech sezony
oceněný IAAF Road Race Gold
Label a pětihvězdičkovým certifikátem Evropské atletiky ovládne
město 21. září.
Přijedou běžci ze světové špičky,
ale také sportovci všech úrovní
z celé republiky, ze zahraničí, aby
si užili neopakovatelnou atmosféru sportovně naladěného Ústí.
Profil a prostředí ústeckého
půlmaratonu jsou ojedinělé mezi
všemi ostatními závody v kalendáři RunCzech. Běží se téměř
po hladké trati, kde atleti nenarazí
na větší stoupání i klesání. Okruh
přeje extrémně rychlým časům,
a to jak v případě elitních, tak

Vjezd a výjezd z nadzemních garáží OC Forum po dobu startu 1/2Maratonu omezen (cca 14:00 – 16:00), po celou dobu
závodu bez omezení vjezdu i výjezd do podzemních garáží od Kruhového objezdu od Žižkovy ulice x Přístavní
Dovolte, abychom Vás upozornili, že zákaz parkování se vztahuje na celou trasu závodu.
Prosíme, přeparkujte své vozidlo s dostatečným předstihem a předejdete tak zbytečným nepříjemnostem
spojených s odtahem vašeho vozidla.

i amatérských běžců. Důkazem
je, že tři sezony po sobě na severu
Čech vítěz mužského závodu
zaznamenal čas pod hodinu,
což je známka obrovské kvality
i skvěle postavené trati. Navíc si
v Ústí velká část startovního pole
„hobbíků” vytvořila osobní rekordy.
Rychlou trať ocení zvláště
elitní závodníci série EuroHeroes

MOŽNOSTI VJEZDU A VÝJEZDU Z OMEZENÝCH OBLASTÍ

Challenge. V Ústí totiž celý čtyřdílný seriál vygraduje a třešničkou
na dortu by byl i dosavadní nejlepší půlmaratonský čas. Vítězství
je mezi muži nejblíže Ital Yassine
Rachik, ženské kategorii suverénně
vládne svými výkony také Lilia
Fisikovici. Oba sportovci vyhráli
všechny předcházející závody, ale
zdaleka nemají výhru v kapse.

1. Lokalita Klíše – oblast po celou dobu závodu přístupná z ulice Okružní, Jateční, Kekulova
2. Lokalita Centrum – Panská, Brněnská, Masarykova, Revoluční - lokalita uzavřena od 6:00 do 19:00 hod
bez možnosti vjezdu a výjezdu, poté možnost výjezdu směr ulice Tovární, Klíšská nebo U Trati
3. Lokalita centrum, Mírové nám. a okolí – lokalita uzavřena od 6 do 19 hod (Mírové nám. Od 5 do 21) bez
možnosti vjezdu a výjezdu. Od cca 18:30 bude možný na pokyn Policie ČR výjezd ulicí Velká Hradební.
4. Lokalita ul. Žižkova a okolí – oblast po celou dobu závodu přístupná
5. Lokalita Střekovské nábřeží – lokalita uzavřena, nedostupná od 13:00 do min. 18:00 hod
6. Lokalita Děčínská, Železničářská – lokalita uzavřena, nedostupná od 13:00 do min. 18:00 hod, objezd možný
ul. Karla IV. a Nová na Mariánský most
7. Lokalita Děčínská – Vítězná – lokalita uzavřena od 13:00 do 19:00 – objezd možný přes Kojetice, Březí
a Olešnici. Ulice Pražská – Přístavní (hlavní tah z Lovosic na Děčín) po celou dobu průjezdný bez omezení
8. Lokalita Předlice – lokalita dostupná přes ulice Za Válcovnou, Jateční

MHD – DOPRAVNÍ OMEZENÍ
Informace o změnách MHD naleznete na www.dpmul.cz, www.runczech.com. Dále budou informace k dispozici
na informačním panelu před budovou DPmUL v Revoluční ulici, na zastávkách MHD – Hraničář, Divadlo, Revoluční,
Mírové náměstí, Malá Hradební a Hlavní nádraží. Dne 21.9.2019 bude rovněž v provozu informační centrum +
bezplatná informační linka 800 100 613 (týkající se pouze MHD).

Organizátoři letos sáhli ještě
k několika dalším drobným změnám. Trasa se kosmeticky změní
při průběhu areálem průmyslového podniku Spolchemie. Podnik
zato zvažuje zatraktivnění nového
úseku výstavou nejrůznějších
archivních předmětů z výroby. Trať
se nepatrně mění také v Předlicích.

Tradičně se v Ústí nad Labem
jezdí
také
SPOLCHEMIE
Český pohár v Handbike. V rámci
závodní soboty se poběží také dm
Rodinný běh, který odstartuje už
ve 13.30. Zúčastnit se ho může
celá rodina i ti nejmenší. Součástí
Mattoni
1/2Maratonu
Ústí
nad Labem je také Běh o pohár

rektora Univerzity Jana Evangelisty
Purkyněho i závod štafet 2Run
na 10+11 km. Hlavní závod odstartuje primátor Petr Nedvědický v
15 hodin. Celého běžeckého dne se
může zúčastnit až 7 tisíc dospělých
i dětí. Organizátoři i závodníci se
těší na další tisíce lidí, kteří je přijdou povzbudit kolem trati.

MOŽNOSTI VJEZDU A VÝJEZDU Z OMEZENÝCH OBLASTÍ
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Vjezd a výjezd z nadzemních garaží
OC Forum nebude umožněn
v čase od 14:00 do 16:00.

oblast s omezením vjezdu
oblast s omezením vjezdu

Veškerá dopravní omezení jsou platná pro Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem, který se koná v sobotu 21. 9. 2019. Jeho součástí jsou tyto závody: Mattoni 1/2Maraton,
Štafetový 1/2Maraton, 2RUN, Spolchemie Handbike 1/2Maraton a dm Rodinný běh 3 km.
Policie ČR a městská policie obsazuje významné křižovatky po trase závodu od 6:00 do 19:00 hodin. Dopravu bude koordinovat PČR.

800 165 102

19. – 20. 9. | 09:00 – 17:00
21. 9. | 07:00 – 19:00

UVEDENÉ ČASY JSOU PŘIBLIŽNÉ A MOHOU SE MĚNIT PODLE AKUTÁLNÍ SITUACE.

BEZPLATNÁ DOPRAVNĚ—INFORMAČNÍ LINKA: 800 165 102 je k dispozici ve čtvrtek 19. 9. a v pátek 20. 9. od 9:00 do 17:00
a v den závodu v sobotu 21. 9. od 7:00 do 19:00. Informace budou rovněž na www.runczech.com/doprava.
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Vystoupí
Michal
Prokop
a Framus
Five.
Předprodej
www.vstupenkyusti.cz

na
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INZERCE

ÚSTECKÉ
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ÚSTECKÉ

PODLAHY JÓN
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Úvodní slovo

Pozor
na rychlost
v tunelech

Vyroste místo
ní nová ledová
plocha

Petr
Nedvědický

Město začne
vyměřovat
řidičům pokuty

2

ulic občané,
ČištěníVážení

3

primátor
Ústí nad Labem

Vážení občané,

tento informační zpravodaj
města navazuje na Městské
číslo
noviny, jejichž poslední
Přijste dostali vloni v červnu.
pravujeme ho ve spolupráci
formě
s firmou R Media. K této
zastájsme přistoupili proto, že
váme názor, že je lepší využívat
o toslužeb odborníků, než se
růztéž pokoušet sami s rizikem
Firma
ných chyb a nedostatků.
získala zakázku ve výběrovém
řízení, do kterého se přihlásilo
zajistí
sedm zájemců. R Média
všechny povinnosti vydavatele,
v celgrafiku, tisk a distribuci a
podstatně
to
je
kovém součtu
vylevnější než, když v minulosti
dávalo město noviny samo.
inPreferujeme především
článků.
formační charakter
přeDůležité je, abyste získali
městě
hled o tom, co se ve
staly,
děje. Jaké události se
co se
jaké změny nás čekají,
připravuje. Chceme podrobněji
informovat o takových věcech,
blojako jsou svozy odpadů,
jejich
kové čištění komunikací,
doopravy, změny v městské
týkající
pravě a další záležitosti
města.
se každodenního života
i inV příštích číslech přidáme
kulturformace o sportovních,
ních a společenských progra-

Zabýváme se prodejem,

Fabiana Bytyqi zůstala
mimo ring
neporažena a vítězí i

mech.
spoPočítáme také s vaší
inforluprací, posílejte prosím
tipy
mace o chystaných akcích,
na zajímavosti o městě, podněsnažit
ty a nápady. Budeme se
je využít.

Mosazná šipka
ukazuje odklon věže
kostela Nanebevzetí
Panny Marie

plovoucích, vinylových,
dřevěných, masivních,
laminátových, parketových

Odklon věže kostela Nanebevzetí
Panny Marie činí 200,9 centimetrů.
moPochybovače o tom přesvědčí
vstupem
sazná šipka umístěná před
do chrámu na Kostelním náměstí.
město
Za realizaci zaplatilo
152 000 korun.
bomKostel má šikmou věž po
kdy byla
bardování v dubnu 1945,
centra.
zničena část městského
úsDnes patří k nejznámnějším
teckým historickým památkám.

Kostel patří k nejvýznamnějším
ústeckým památkám

že to
Fabiana po zápase uvedla,
který
byl zatím nejtěžší zápas,
chtít abvybojovala a určitě bude
odvetný
solvovat s Vargasovou
zápas.
Fabiany
Sportovní úspěchy
mimo ring.
Bytyqi se promítají i

Na výměnu kotle zajistí
Pilotní projekt
bezúročných půjček
na výměnu kotlů spouští
Ministerstvo životního
prostředí. Ministr
Richard Brabec v Ústí
nad Labem informoval,
že pro tři kraje je určeno
740 milionů korun.

6

Sezóna na jezeře
Milada začala

Kůrovcovití
škůdci řádí

spouští v Moravskoslezském,
kraji.
Karlovarském a Ústeckém
k výměně
Jeho cílem je motivovat
starého kotle i nízkopříjmové
slabdomácnosti z ekonomicky
je zároších krajů. Ve dvou z nich
veň kvalita ovzduší dlouhodobě
nevyhovující.

10

Volit přišlo
16 470 lidí

Volby do Evropského parlamentu
provázela v Ústí nad Labem
nízká účast. Ze 72 430 zapsaných
voličů přišlo svůj hlas
odevzdat
jen 16 430 lidí, čili 22,74
procenta. Zatímco do většiny
volebních
místností přišlo alespoň
sto voličů, byly okrsky, kde volili
jen jednotlivci. 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
volilo 22 lidí. Okrsek 1001
v Pařížské ulici zaznamenal
účast 69
lidí. Jiné to bylo ve škole
ve Stříbrnické ulici, okrsek 3008,
korun. Výsledek hospodakde
měly jít zejména do oprav
volilo 230 lidí – 28,75
ření z vedlejší hospodářské
procenta
tři miliony korun, a na poa rekonstrukcí městskéa v Malířském koutku na
činnosti dle účetnictví maStřekově
sílení bytového fondu také
ho majetku. Důležité také
v okrsku 4013 měli 35,91
gistrátu za rok 2018 předtři miliony korun, aby
%, staje vytvořit si potřebné rečilo k tomu 209 voličů.
stavuje 20,2 mil. korun.
i tam vzniklo důstojné
zervy. Na pokrytí mimoPodobně jako v rámci republiky
Vzhledem k uvážlivě připrostředí. Jsem ráda, že
se
řádných výdajů města
i v Ústí nad Labem zvítězilo
pravenému rozpočtu
mi podařilo prosadit dehnuse
a městských obvodů jsme
tí ANO se 4 448 hlasy
nám dařilo dobře hospodaa 27,3 %.
set milionů korun jako innavrhli zvýšit neinvestiční
Dál už je pořadí jiné. Na druhé
řit a ušetřili jsme 87,5 milivestiční rezervu pro zoo,
mísčást výdajového rozpočtu
to dosáhla Česká pirátská
onu korun, které jsme nai tak požadavky převyšustrana
finančního odboru o 17,9
(2228 hlasů/13,63 %), třetí
vrhli investovat především
jí možnosti města. Rozvoj
je ODS
milionu korun. Na pro(2022/12,38
%), čtvrtá je SPD
do oprav majetku města.
zoo byl a je pro mě priojektovou dokumentaci pro
T. Okamury (1896/11,60
%), páté
ritou. Se stejnou částkou
rozvoj areálů Corso a Věmísto obsadila koalice STAN
Na co konkrétně bude
jsme počítali i v případě
a TOP
truše bylo určeno pět mi09 (1627/9,96 %) a
částka 87,5 milionu
bodovala
investice do venkovního
lionů, na údržbu a opravy
i KSČM (1222/7,48 %). Ještě
korun použita?
plaveckého areálu na Klíhůře
mostů devět milionů konež v republice dopadla
Konečné rozhodnutí bylo
v Ústí nad
ši. Významná částka
19
run. Na opravy v MěstLabem ČSSD (500/3,06
na zastupitelích. Rada
%) a nemilionů korun byla určeských lázních, které nauspěla ani KDU-ČSL
města se shodla, že by tak(267/1,63
na na opravy škol a školek.
vštěvují převážně senioři
%). Ale byly i horší výsledky.
to vytvořené prostředky
Jde o opravy střech, podlah
Moraa školní děti, jsou určeny
vany volil jen jeden člověk,
Konzernebo sociálních zařízení.
vativní alternativu nikdo.

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

za sebou.

Zvýšený výskyt škůdců ze
skupiny kůrovcovitých byl zaznamenán
mil. Kč,
Moravskoslezský kraj – 500
na stromech ve městě.
mil. Kč,
„Klasický model kotlíkových
smrku,
Ústecký kraj –Na170
spoluúčastí
borovici, modřínu a kraj
Kč. v roce 2018 skončilo
dotací počítá se vstupní
– 70 mil.
se
Karlovarský douglasce
zaplatí,
vyskytuje lýkožrout smrkový,
vlně kotlíkožadatele, který nejprve kotel
s přebytkem.
Pro lesklýInformace o třetí lýkodotaci.žrout
vymění a následně obdrží
v menší
https://www.mzp.cz/
míře i dalNáměstkyně
výchadotací:
prakticky
ší druhy škůdců. Napadené
některé domácnosti je ale
stromy
cz/news_19010_KD
nový
na odumírají.
primátora Věra
Napadení
nemožné našetřit peníze
kotlíkových půjčInformaceseo projevuje
se pro
Nechybová k tomu
úřady městkotel dopředu, a tím pádem prosycháním
od také
vrcholu,
poskytnou
káchvětšinou
nedoně kotlíkové dotace stávají nebo po patrech.
Na kmeni může
uvedla bližší
ských obvodů.
pomoci
stupné. Právě s tím by měl být znatelné vytékání smoly z jedpůjpodrobnosti.
notlivých
ran. Na jasanech se přenáš nový program kotlíkových
přemnožil
lýkohub jasanový a lýko-půjčky
ček, který jim umožní výměnu
miniVýhody kotlíkové
dem zafinancovat,“ vysvětlilhub zrnitý. Proti rozšíření
způsobilých
škůdců
%
Jaké byly výsledky
 pokryje 100
je nutné asanační
str Richard Brabec.
opatření - odhospodaření?
výdajů
podaří
„Věřím, že se společně stranění napadených jedinců.
Nyní dobu
Celkové příjmy
 bezúročná po celou
do všech
dostat ekologické topení probíhá monitoring ohnisek
0 %) ta po konsolidaci měsvýskysplácení (RPSN
kvalitu
v roce
domácností a zlepšit tu škůdců. Občané kdykoli
mohou
sankce
bez
jejich
a
2018
ji
lze
městu

překročily 2,1 miliovzduší. Finance, kterévýskyt ohlásit na odbor životního
ardy korun. Výdaje měspředčasně splatit
využiprostředí
na e-mailovou adresu
po splácení úvěru zůstanou,
ta byly 2,050 miliardy kozeleně
 max. měsíční splátka nejitka.novakova2@mag-ul.cz.
jeme na progresivní obnovu
jak
bude požadována vícerun.
Vzniklé saldo příjmů
tak, aby naše město pokračovalo
2 000 Kč (s výjimkou první
v trendu jednoho z nejzelenějších
zvýšené splátky, která bude
přicháměst republiky, v úvahu
vody
ve výši poskytnuté kotlíkové
zejí i projekty na zadržení
dotace)
škol a škov krajině a na zateplení
 doba splácení až 10 let
Ústí nad
lek,“ uvedl primátor
Labem Petr Nedvědický.
Dotazník pro zájemce
vyčleFinanční prostředky
o půjčku na straně 5
půjčky
něné na kotlíkové

Kam
za kulturou
a sportem
Letní akce
ve městě a okolí

Ústečtí plavci
uspěli v Brazílii

Plavcům z ústecké Střední
průmyslové školy se podařilo uspět
na Mistrovství světa středních škol
v Brazílii. Doplavali si hned pro tři
medaile.
Zlato v kategorii padesát
metrů
prsa získal Vojtěch Janeček.
Zlatý byl i Pavel Ouředník na
padesát
metrů volný způsob. Na
stometrové trati přidal stříbrnou medaili.
„Před vaším odletem jsem
vám
přál hodně úspěchů v dalekém
Riu
a nyní vám s radostí gratuluji
k medailím, které jste vybojovali,“
okomentoval tento úspěch
primátor
Petr Nedvědický. „Je to
skvělá vizitka nejen pro vás, ale
i pro celé
město Ústí nad Labem.
Jste vzorem pro další generace dětí,
které
by jinak svůj čas trávily před
televizními obrazovkami,“ uvedla
náměstkyně primátora Věra Nechybová.
Sportovní tým tvořilo šest
studentů průmyslovky. Od
zástupců
města dostali poukázky
na nákup
sportovních potřeb.

nastoupit do výletního
vláčku,
který je zdarma svezl až
k pláži.
Zde si rodiče s dětmi zasportovali v různých disciplínách,
ve stánku města Ústí nad
Labem
se rozdávalo množství
upomínkových 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 hospodař
ení města v roce 2018
u půjčkupro Věru Nechybov
ou, náměstkyni primátora
města domácnostem bezúročno
Hospodaření města

na ekologické topení minimálně
sedmi tisícům domácností.
spustilo
Na začátku ledna
prostředí
Ministerstvo životního
kotlítřetí a zároveň finální vlnu
z evropkových dotací hrazených
navazuje
ských fondů. Na tu nyní
který
doplňkovým programem,

našetDomácnosti, které nemají
stařeny prostředky na výměnu
moci dorého kotle, si budou
o tzv.
předu požádat u své obce
výměnu
kotlíkovou půjčku, z níž
zaplatí. Půjčka bude bezúročná,
natakže nezaplatí ani korunu
šetrné
víc. Moderní ekologicky
dostupné
zdroje se tak stanou
byly
i pro domácnosti, pro které
na nádosud vstupní náklady
kup nového zdroje překážkou.
minisNa nový pilotní program
740 miterstvo vyčlenilo celkem
přejít
lionů korun, které umožní

roku
Stala se letošní sportovkyní
Úspěšným
Ústeckého kraje.
v Sevesportovcům předávala
také
ročeském divadle ocenění
Věra Nenáměstkyně primátora
Fabiana
chybová. „Jsme rádi, že
Labem.
reprezentuje Ústí nad

Svoz odpadů
Podrobný přehled
svozu
objemného
odpadu

a výdajů ve výši 70,7 milionu vyrovnává oblast
financování. Celkový výsledek hospodaření vytvořený
v hlavní činnosti magistrátu města v roce 2018 dosáhl 291,1 mil. korun, z toho
činí volné zdroje 82,9 mil.

Zájemci o inzerci, kontaktujte
prosím manažerku inzerce

linolea, marmolea,
koberce. Provádíme

1200/UN8–X/19

podlah, jejich vyrovnávání,
stěrky, začišťovací

Podlahářství Václav Jón | Alfonse Muchy 419/14 | 41201 Litoměřice
| e-mail: podlahy.vj@seznam.cz | www.podlahy-vj.cz

Bytyqi
Ústecká boxerka Fabiana
šampionky
obhájila pás světové
váze.
organizace WBC v atomové
Sluneta
Ve sportovním centru
Soledad
s Mexičankou Mariou
zápas
Vargasovou neprohrála,
remízou.
skončil po deseti kolech
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Přehled vítám vás při čtení dalšího vydání Ústeckých novin.
o blokovém
Vaše
čištění ohlasy na první číslo jsou vesměs kladné. Oceňujete,
že
komunikací
jsou noviny plné informací
o tom, co, jak a kdy se ve
městě děje. V tomto trendu
pokračujeme i nyní. Možná se
zdá, že
v létě USA
ubývá příležitostí k zajíVelvyslanec
mavým kulturním, sportovním
městoNení to pravda. Nuda
navštívilzážitkům.
v Ústí nám určitě nehrozí.
NoviStephen B. King,
ny jsme
velvyslanec USA proto naplnili informacemi o
v České republice, výstavách, hudebních
a dalších kulturních událosnavštívil Ústí nad
tech, o sportu a ostatních
Jednal
akLabem.
cích, které pro vás organizátoři
s vedením města,
na léto
diskutoval se stu- připravili. Začala sezóna
na jezeře Milada,
neziskos kterou jsou
denty UJEP i se zástupci
spojeny různé aktivity. Vybrat
si
vých organizací.
může každý,
Univerv aule
dospělí,
sportovci,
Návštěva začala
rodiny s zájem
disku- naddětmi oi kulturní
zity J. E. Purkyně,
šenci. To jsme doplnili
několiko inforsi s velvyslancem projevilo
mace z dění kafe
se Ste-z rady
ve městě,
set studentů. V Barka
města, odborů
s projektem,
magistrátu, příve B. King seznámil
spěvkových organizací
nebo
který pomáhá handicapovaným
městské policie. Jarní měsíce
zapojit se do společnosti.
byly bohatépřivítala
velvyna úspěchy
našich
Na magistrátě
sportovců různéhoprimátověku a výslance první náměstkyně
byli
konnostní úrovně,
Přítomni
v novinách
ra Věra Nechybová.
se o tom dozvítePavel
více.ToCenínáměstci Tomáš Vlach,
me si toho a jsme rádi,
Hovořili
že jsme
šovský a Michal Ševcovic.
mohli přispět k vytváření
příležitospodmimo jiné o investičních
mínek pro jejich činnost.
společnosti
Město
tech a roli občanské
však žije i běžnou prací, ke
kteve městě.
ré patří opravy
se zúB. Kingem
a rekonstrukce
Setkání s S.
chodníků
a komunikací.
desítky neziskoTy se
častnili pracovníci
promítnou do změn
ho informov dopravých organizací,i kteří
vě. Zároveň sociální oblasti.
investice
vali o své práci v pokračují
do oprav městského
na tisVlachmajetku,
Náměstek Tomáš
se
jako jsou například
že prouvedl,školy,
kové konferenci
bíhá údržba zeleně, trávníků
dohodli
s americkou stranou
a květinových záhonů.směrech.
Je toho
na spolupráci v několika
mnoho, o čem jsme vás
materiály
chtěli
„Předáme velvyslanectví
informovat
a také
velmi pravděpoo možnostechainvestování
dobně se akce,
na všechno
které ambasáda
nedostapodpoříme
lo. S vaší pomocí
nad Labem,“
v Ústímůžeme
být
bude pořádat
příště lepší
a úplnější. Prosím,
Vlach.
řekl Tomáš
se
pište, posílejteocenil
setkání
inforVelvyslanec podněty,
mace a kteří na něj měli řadu
studenty,připomínky.
měsdotazů. K jednání s vedením
jedním
ta řekl: „Nechci být jen
přijedou
z řady velvyslanců, kteří
se, Slavnostní zahájení letní sezóny
město navštívit, ale zajímám
na jezeře Milada proběhlo
Z našesymjak bych mohl pomoci.
návrhů bolicky 18. května ve znamení
ho jednání vyšlo několik
oblas- oslav 18. narozenin víly Milady,
v sociální i podnikatelské
mohl která je mýtickou patronkou
ti, při jejichž realizaci bych
i další
Zmí- jezera. Víla Milada zavítala mezi
Poděkování si zaslouží
přispět,“ uvedl S. B. King.
návštěvníky akce.
uvedla
jmenovúspěšní ústečtí sportovci,“
nil se i o svém slavném
Kingovi. Od přítomných dětí dostala
Věra Nechybová.
ci spisovateli Stephenu
jsemdarem velký narozeninový dort
já
Ale
A Fabiana zvítězila i v okresním
příbuzní.
„Ne, nejsme
jméno
kole. Nejúspěšnější sportovkyní
starší, takže on má vlastně
potřetí
Ústí nad Labem se stala
po mně,“ usmál se.
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Nové hřiště
na Větruši

Prolézačky, houpačky
kolotoč a další
dřevěné atrakce
pro děti

Petr
Nedvědický
primátor
Ústí nad Labem

Konírna
zmizela

NOVINY

města Ústí nad Labem

Úvodní slovo

duben 2019

města Ústí nad Labem

Informační
periodikum
Magistrátu města
Ústí nad Labem
vychází 4× ročně
v nákladu 40 000 ks
a je distribuováno
bezplatně do všech
domácností města
Ústí nad Labem.

Jitku Parbusovou: tel.: 777 174 407,
e-mail: jitka.parbusova@seznam.cz

ÚSTECKÉ

www.usti-nad-labem.cz

Kam
do divadla

Severočeské
divadlo
15. října, 17.00
Noc na Karlštejně,
muzikál

22. září, 15.00
Čtyřlístek a talisman
moci, pohádka pro děti
23. září, 9.00 a 10.30
Čtyřlístek a talisman
moci, pohádka pro děti
24. září, 19.00
Veselá vdova, opereta
29. září, 17.00
Libuše, opera,
slavnostní představení
ke 110. výročí otevření
ústeckého divadla
4. října, 19.00
Louskáček, balet
– premiéra nové
zpracování
6. října 19.00
Louskáček, balet
– premiéra nové
zpracování
10. října 19.00
Carmen, opera
13. října 17.00
Vitka, činoherní
představení divadla
Husa na provázku
15. října 19.00
Koncert se
zahraničními hosty,
symfonický koncert
16. října 19.00
Rigolleto, opera
18. října 19.00
Romeo Julie, balet
20. října 15.00
Čaroděj ze země OZ,
pohádka pro děti
21. října, 9.00
Čaroděj ze země OZ,
pohádka pro děti
21. října, 19.00
Veselá vdova, opereta
23. října, 19.00
Marná opatrnost
aneb špatně střežená
dcera, balet
24. října, 19.00
Limonádový
Joe, muzikál
27. října, 17.00
Malá mořská víla,
taneční pohádka
31. října 19.00
Slavnostní večer k výročí
republiky, umělecký
přednes, sólisté Carmen
Mayerová, Michal
Mašek a Igor Ardašev

700× Střekov najdete v muzeu
Výstava 700x Střekov se
do 12. ledna 2020 se koná
v Muzeu města Ústí nad
Labem. Výstavu pořádá
muzeum u příležitosti
770. výročí první písemné
zmínky o královském
městě Ústí nad Labem
a 700. výročí první písemné
zmínky o hradu Střekov.
Výstava je poctou historické dominantě a vizuálnímu symbolu
města a kraje. „Skála s hradem Střekov nad řekou Labe je pro naše město
a kraj stejně významnou dominantou, jakou je například pro Prahu
panorama Pražského hradu nebo pro
Liberec panorama Ještědu,“ uvedl
ředitel Muzea města Ústí nad Labem Václav Houfek.
Muzeu se podařilo nashromáždit velké množství výtvarných děl, fotografií, pohlednic
a dalších předmětů, na kterých je
zachycen hrad Střekov v posledních více než dvou stech letech.
Jen v úvodním výstavním sále je
shromážděno celkem 142 uměleckých vyobrazení, kde mezi autory
nechybí Carl Croll nebo Ernst
Gustav Doerell, Karl Quarck,
Josef Reiner, Ernst Neuschul,
Rudolf Popper nebo Josef Stegl.
Jsou zde ale také díla anonymní,

Premiéry sezony
2019/2020
11. října
Herman Hesse:
Stepní vlk¨

6. prosince
Carlo Goldoni:
Sluha dvou pánů
14. února
Tomáš Loužný, Karel F.
Tománek: Funny games
27. března
Podle Sofokla: Antigona
12. června
Letní speciál pod
širým nebem

Změny programu vyhrazeny

Odpoledne
pro seniory

Na oslavu Dne seniorů zve vedení
města nejen dříve narozené seniory. Akce se uskuteční v pondělí
7. října odpoledne ve velkém sále
Domu kultury.
Součástí programu bude mimo
jiné hudba k poslechu i tanci, vystoupení souborů dětí z Domu dětí
a mládeže a další příjemná zábava.
Bližší informace budou zveřejněny
na webu města: www.usti-nad-labem.cz.

Konec sezony
na Miladě
Vernisáž výstavy se těšila velkému zájmu. Foto: Muzeum města Ústí nad Labem

nebo
díla
neprofesionálních
umělců. Desítky jmen výtvarníků,
fotografů a designerů ukazují sílu
romantického obrazu s hradem
Střekovem až do současnosti.
Zcela výjimečný je vystavený
deník českého romantického
básníka Karla Hynka Máchy,
který také hrad Střekov navštívil a tužkou si ho namaloval. Tato

jedinečná památka se na místo
svého vzniku vrátila po více než
180 letech. Vzhledem k jeho
jedinečnosti může být tento
deník vystaven pouze prvních 30
dnů trvání výstavy, poté se vrátí
do Památníku národního písemnictví, odkud byl zapůjčen.
Pro všechny ústecké patrioty
a
příznivce
hradu

Střekov připravilo Muzeum
města Ústí nad Labem web
www.tvujstrekov.cz. Zde by
chtěli ústečtí muzejníci nashromáždit k 700. výročí hradu
700 jeho vyobrazení, a to
za pomoci široké veřejnosti.
Každý může na web nahrát svůj
hrad Střekov a sdílet ho tak
online s návštěvníky muzea.

Ukončení sezony 2019 na jezeře
Milada se připravuje na 22. září.
Součástí akce bude opět pestrý
program pro děti i dospělé. Více
informací na www.jezeromilada.cz,
www.pku.cz nebo FB.

Postel, hospoda, kostel

Tanečníci se sjedou na velkou cenu
Účast tanečních párů
mezinárodní třídy
v tancích standardních
i latinskoamerických
slibuje 29. ročník taneční
soutěže Grand Prix
Ústí nad Labem, který
se uskuteční 21. září
2019 v Domě kultury.
Vyřazovací kola až do čtvrtfinále budou zahájena od 14.30 hodin (ukončení v 18.00 hodin),
od 19.00 hodin proběhne semifinálový a finálový galavečer

tanečních párů za doprovodu
Big bandu. Předprodej vstupenek je v pokladně Domu kultury a UL KRAS - Dvořákova 2
(děti do 120 cm vstup zdarma).
22. září 2019 se uskuteční jubilejní 50. ročník – Ústeckého
poháru – soutěž je věnována dětským tanečním párům různých
věkových skupin od 6 do 12 let a různých kvalitativních tříd, juniorům
12–16 let a mládeži do 18 let.
Zahájení soutěží je od 10.00
hodin. Ukončení v 16.00 hodin
(celkem 52 soutěží).

O netradiční zahájení Ústecké forbíny se v postará duchovní Zbigniew Czendlik. Jeho talk show
Postel, hospoda, kostel se koná
v Národním domě 16. září od 19.30.
Představení navazuje na jeho stejnojmennou knihu. Na programu forbíny bude dalších šest představení,
například Plný kapsy šutrů, Lakomec nebo Pánský klub. Bližší informace na www.agenturafor.cz.

Další informace www.tanec-usti.cz

Dny Evropského dědictví otvírají památky
O víkendu 14. a 15. září
pokračují v Ústí nad Labem
Dny Evropského dědictví.
Své dveře návštěvníkům
otevřou tyto památky:
Hrad Střekov
(vstupné)
9.30 –17.00
Chrám apoštola Pavla
(„Červený kostel“) 9.00–16.00
Doprovodný program:
bohoslužby, možnost prohlídky chrámu
Kostel Nanebevzetí Panny
Marie v Církvicích
10.00–16.00

Činoherní studio

Kultura 11

NOVINY

Kostel Nanebevzetí Panny
Marie v Ústí nad Labem
14. 9. 2019 10.00–16.00 a 15. 9.
2019 12.00–16.00
Doprovodný program:
14.00–16.00 varhanní koncert

Kostel sv. Floriána
v Krásném Březně
(vstupné) 14. 9. 2019 10.00–14.00
a 15. 9. 2019 10.00–15.00
Doprovodný program:
15. 9. 17.00 vystoupení Přemysla
Kšici (varhany) a Miroslava Smrčka (trubka)
Kostel sv. Jakuba
Většího Svádov
14. 9. 2019 10.00–15.00 a 15. 9.
2019 14.00–16.00
Kostel sv. Václava Valtířov
14. 9. 2019 10.00–15.00
a 15. 9. 2019 14.00–16.00
Masarykovo zdymadlo
na Střekově
10.00–16.00
Doprovodný program:
ukázky rybího přechodu, strojovny
jezu a informační místnosti, kde bude
promítán krátký film o výstavbě zdymadla Střekov s odborným výkladem
Muzeum lehkého opevnění
vz. 36 Hostovice
(dobrovolné vstupné)
10.00–17.00
Doprovodný program:
dobový vojenský tábor s technikou
Muzeum lehkého opevnění
vz. 37 Velké Březno
„Řopík“–bunkr (Velké Březno)
10.00–16.00
Doprovodný program:
prohlídka objektu, průvodce v dobové uniformě, střelba airsoft
zbraněmi na terč

Palácová vila Carla
Hermanna Wolfruma
(Severočeská vědecká knihovna,
Velká Hradební 49)
9.00–16.00
Doprovodný program:
výstava dobového denního tisku, vědomostní kvíz provázaný s návštěvou Palácové vily H. Weinmanna
Palácová vila Hanse
Weinmanna
(Severočeská vědecká knihovna,
W. Churchilla 3)
9.00–16.00
Doprovodný program:
výstava dobového denního tisku, vědomostní kvíz provázaný
s návštěvou Palácové vily C. H.
Wolfruma
Palácová vila Ignatze
Petschka
(Obřadní síň, W. Churchilla 4)
10.00–16.00
Parní vodárna Střekov
(střekovské vlakové nádraží)
10.00–18.00
Doprovodný program:
vodárna pod parou
Pivovar Velké Březno
(vstupné)
10.00–16.00
Doprovodný program:
prohlídka všech hlavních provozů pivovaru s výkladem průvodce, ukázka klasické technologie
vaření českého piva, ochutnávka
velkobřezenského piva
(začátky prohlídek 10.30, 12.30 a 14.30)

Vila Sebuzín
(Sebuzín 115)
10.00–16.00
Doprovodný program:
výstava obrazů a perokreseb
Zdeňka Urbana
Vodní elektrárna Střekov
(Pražská ul., Ústí nad Labem)
10.00–16.00
Správní budova Spolku pro
chemickou a hutní výrobu
12.00–16.00
Doprovodný program:
prohlídka historické správní budovy,
informace o historii SPOLCHEMIE
Správní budova–
Unipetrol výzkumně
vzdělávací centrum, a.
s. (dříve VÚANCH)
7.–8. 9. 2019 a 14.–15. 9. 2019
10.00–16.00
Doprovodný program:
komentované prohlídky každou
celou hodinu (začátek poslední
prohlídky 15.00)
Státní zámek Velké Březno
(vstupné)
10.00–17.00
Doprovodný program:
oživený zámek–strhující hraný
příběh ze života zámku a jeho
obyvatel
Ústecké podzemí Muzeum civilní obrany
(Žižkova ul., Ústí nad Labem)
(vstupné)
10.00–16.00

Vyhlídková věž Větruše
(dobrovolné vstupné)
10.00–16.00
Zámek Krásné Březno
13. 9. 2019
10.00–15.00
Doprovodný program:
expozice rodové galerie posledních majitelů zámku Skrbenských
z Hříště
Zámek Trmice
10.00–16.00
Doprovodný program:
prohlídky muzea
(začátky prohlídek 10.00, 13.00
a 15.00), závody na autodráze
Zoologická zahrada
Ústí nad Labem
(vstupné)
9.00–18.00
Zubrnická museální
železnice
10.00–17.00
Doprovodný program:
provoz vlaku s parní lokomotivou
na trase
Ústí n. L./Střekov–Zubrnice

12 Zoologická zahrada
Pravidelné
předváděcí akce
Cvičení: slonice Delhi
(denně mimo úterý a středu, 14.30)
Krmení: tuleňů (denně mimo
úterý, středu, 10.00; 15.30 v so +
ne + sv. navíc i v 17.30 hodin)
Enrichment u orangutanů
(denně, 10.15)
lemurů (denně, 11.30);
piraň (sobota 12.15)
surikat (denně 12.45)
Ostatní:
setkání u tučňáků (denně 10.30)
procházka slonice Delhi
po zoo (pondělí až pátek, 11.00,
za příznivých podmínek, s tolerancí 30 minut)
medový strom pro malajské
medvědy (so + ne + sv. 12.30)
ukázka dravců (čt + pá + so +
ne, 15.00)

Akce v zoo
sobota 5. října 2019
Den přátel zoo
sobota 5. října 2019
Světový den zvířat
sobota 26. – středa 30. října
2019
Stezkami zoo
sobota 2. listopadu 2019
Strašidelná zoo
sobota 30. listopadu 2019
Advent v zoo
úterý 24. prosince 2019
Štědrý den v zoo

Otevírací doba a vstupné
LETNÍ SEZONA
(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
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Zahrada je stále plná mláďat
V zoo Ústí nad Labem se
během posledních týdnů
narodila řada mláďat.
Některá z nich mohou
návštěvníci pozorovat
od prvního dne, další
se ukážou až později.
„Ve výbězích v horní části zoo se narodilo mládě jihoamerickým lamám
krotkým, které se přírůstkem pochlubily po dlouhých šesti letech. Malá
samička má šedou barvu a ve výběhu je k vidění společně s oběma rodiči,“ vysvětlil chovatel Vítězslav
Rokos.
Další mládě patří jinému druhu
lam, alpakám. Je to také samička,
tentokrát tmavě hnědé barvy, přičemž zbarvení potomků je vždy
překvapením, protože se projevuje genetika a mláďata mohou
být úplně jinak zbarvená než jejich
rodiče. Stádečko tohoto druhu
čítá jednoho chovného samce a tři
samice a návštěvníci je mohou
pozorovat ve společném výběhu
s velbloudy dvouhrbými.
Ústecká zoo chová ze čtyř
druhů lam hned tři, kromě těchto
dvou se mohou návštěvníci setkat
i s lamou guanako, což je divoká
forma lamy.
V expozici v pavilonu orangutanů odchovává své první mládě
samice velemyši obláčkové. „Přišla
k nám letos v březnu z německé Zoo
Neunkirchen. Po svém příchodu
byla poměrně plachá, většinu času
trávila v dutině kmenu, nevylézala přes den ani na krmení, takže
jsme žádnou komunikaci se samcem
nepozorovali,“ popsala chovatelka

Jelen bělohubý pochází z Tibetu

Na svět přišlo také mládě
jelenů bělohubých. Tento vzácný
jelen je endemitem Tibetské plošiny, žije v nadmořských výškách
od 3500 do 5100 m n. m. V tomto

extrémním prostředí je pouhých asi 20 dní v roce bez mrazu.
Zvláštností nohou je také tzv. klikání při chůzi, bývá slyšitelné
do 50 metrů.

Samička lamy krotké se již probíhá po výběhu

Jana Klementová. Dokladem
vzácného přírůstku byly typické
zvuky ozývající se z dutiny. „Takže
jsme hned věděli, že je tam mládě.
Zatím se zdá, že je vše v pořádku,“
dodala
chovatelka. Velemyš
obláčková je hlodavec obývající

Filipíny, konkrétně ostrov Luzon.
Dosahuje délky cca 60 – 90 cm,
z toho zhruba 50 cm připadá
na tělo, zbytek na ocas. Jedná se
o zvířata s noční aktivitou, tráví
život většinou v korunách stromů,
na zem slézají jen výjimečně.

Velemyš obláčková je aktivní hlavně v noci

Výběh nosorožců nezůstane dlouho opuštěný
V zoo musela být kvůli
vážnému zdravotnímu
stavu utracena samice
nosorožce tuponosého
Zamba. Vedení zahrady
spolu s městem řeší další
pokračování chovu těchto
mohutných zvířat.
Možnost získat pro zoo dva nové
nosorožce existuje, ale je třeba
upravit výběh tak, aby splňoval
náročné podmínky chovu. Rada
města proto schválila investiční
příspěvek ve výši 665 500 korun

pro zoologickou zahradu. Peníze jsou určeny na realizaci výběhu
pro nosorožce. V rámci akce bude
odstraněno a odvezeno staré asfaltové podloží, navezen bude nový
podkladový materiál a velké volně
ložené kameny. Instalován bude
ohradník, oplocení a akátové tyčoviny tak, aby se noví obyvatelé výběhu cítili dobře
Ostatky Zamby získalo muzeum
v Protivíně, které je registrováno v Centrální evidenci sbírek
Ministerstva kultury ČR. Na své
náklady je vypreparuje a vystaví.
Zamba tak bude opět stát vedle
svých dřívějších spolubydlících

Rohy Zamby budou umístěny v ústeckém muzeu

z Ústí - nosorožců Dana a Saši,
kteří se do Protivína dostali už
dříve. Spolu s ostatky dalších nosorožců bude tvořit nejrozsáhlejší
sbírku koster nosorožců na světě.
Rada města jednala i o dalším
využití rohů Zamby, které podléhají přísné kontrole a nelze s nimi
volně nakládat. Radní souhlasili
s bezúplatným převodem rohů
nosorožce do Muzea města Ústí
nad Labem. Dojde tak k protokolárnímu předání rohů. O vydání
výjimky pro účely vystavení exempláře veřejnosti požádá zoo Krajský
úřad Ústeckého kraje. Muzeum
zajistí náležité zabezpečení.

Sloni měli svátek
Mezinárodní den slonů oslavila 12. srpna také ústecká
zoologická zahrada. Svým návštěvníkům připomněla, že
tato mohutná zvířata čelí ve své domovině řadě problémů.

Ústecké noviny vycházejí
jako dvouměsíčník v nákladu
40 000 výtisků a jsou zdarma.
Doručeny mají být občanům
do domovních schránek. Případné 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
Mezinárodní den slonů slavila zoo v minulosti již několikrát.

Asijští sloni jsou na seznamu
ohrožených druhů (RDB) zapsáni v kategorii endangered =
ohrožený a jejich populace má
klesající tendenci, hlavním důvodem je ztráta biotopu, degradace a fragmentace území, lov pro
různé části těla či zabíjení z důvodu ničení úrody. Mezinárodní
den slonů slavila zoo v minulosti
již několikrát.
„I letos jsme se rozhodli veřejnosti přiblížit chov slonů v naší
zoo, který má dlouholetou tradici, první slonice Kala dorazila
do naší zoo v roce 1985, o dva
roky později přibyla i Delhi, kterou momentálně jako jedinou
mohou návštěvníci v naší zoo
spatřit,“ sdělil chovatel Pavel
Kökert.
Delhi byla na svátek ozdobena indickými motivy a vydala
se na pravidelnou procházku areálem zoo. Reakce kolemjdoucích byly jako vždy mnohdy překvapující, protože potkat slona
na běžné návštěvnické trase není
příliš obvyklé.

Expozice orangutanů je v dolní části zoo nedaleko hlavního vchodu

Orangutani v přírodě bojují o přežití
Kritické podmínky pro přežití orangutanů připomněl mezinárodní den
těchto primátů, do kterého se zapojila i ústecká zoo. V zahradě chovají orangutány od roku 1989. Mají
tu samici orangutana bornejského
Ňuninku a její dceru Cantik a také
křížence orangutana bornejského a sumaterského Ferdu. Ňuninka a její partner Ňuňák se do zoo
dostali jako mláďata kvůli natáčení
filmu Dva lidi v zoo, později se zjisti-

lo, že byli odchyceni pytláky. Padesátiletý Ferda přijel z Prahy v roce
2002, protože pražskou zoo zaplavila povodeň. Naděje na to, že by
se stejného věku dožili v přírodě, by
byla velmi malá. V Indonésii na ostrovech Sumatře a Borneu, odkud
pocházejí, probíhá intenzivní pěstování palmy olejné. Plantáže vznikají
na místě vypálených pralesů, přirozené životní prostředí orangutanů
tak rychle ubývá.

