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Vánoční
program
Petr
Nedvědický
primátor
Ústí nad Labem

Vážení občané,
dovolte mi, abych vám v nadcházejícím adventním čase popřál
mnoho štěstí, pohody a vzájemného porozumění. Užijte si toto
sváteční období ve společnosti
svých blízkých, příbuzných a přátel
a nezapomeňte na to, že příjemná
atmosféra, dobré rodinné vztahy
a radost dětí jsou důležitější než
stoly prohýbající se jídlem a drahé
dárky pořízené v návalu hektického vypětí a předvánočního stresu.
Budeme se loučit s rokem 2019
a vítat nový rok 2020. Do něj vám
přeji co nejméně starostí, zato
hodně zdraví a úspěchů v pracovním i rodinném životě. Přelom roku
je příležitostí k ohlédnutí za tím, co
bylo a přemýšlení o tom, co nás
čeká. Podobně jako v uplynulých
letech hospodařilo naše město
Ústí nad Labem i letos velmi uvážlivě, což jistě potvrdí příznivý stav
městských účtů. Pokračovali jsme
v investicích a opravách městských komunikací, škol a školek
a dalších zařízení. Velmi dobře postupuje rekonstrukce venkovního
areálu koupaliště na Klíši, které
začne veřejnosti sloužit v příští sezoně. Řada dalších akcí se připravuje. Nechci polemizovat o tom,
zda je to hodně nebo málo. Děláme to, co je v současných možnostech města, které nechceme
zatěžovat dalšími dluhy a jinými
závazky. O tom, jaké naše město
je a bude, nerozhodují jen jeho zastupitelé a vedení, ale svým dílem
všichni občané. Děkuji všem, kteří
se o to, co se ve městě děje, zajímají, a neváhají přispět názorem
nebo třeba účastí na akci Ukliďme Česko.
Chci vás všechny pozvat
na vánoční program, který jsme
ve spolupráci s partnery připravili v centru města. Více podrobností se dozvíte uvnitř tohoto vydání Ústeckých novin. Přijďte se
pobavit, ochutnat vánoční dobroty a dopřát si tu pravou vánoční náladu.
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První hrozny z Větruše
jsou sklizeny
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Lidické náměstí
ozdobí jedle
z Chuderova

Vánoční přípravy vrcholí, město už
má zajištěny vánoční stromy pro
Lidické i Mírové náměstí. Jako tradičně je město dostalo darem.
Na Lidickém náměstí bude vánočními svátky provázet krásná
jedle. Městu ji věnovali Erika Da
Pieve s manželem z Chuderova.
Na Mírovém náměstí bude stát
smrk ze Stebna, který darovala
Marie Klausová.
Výšky stromů jsou dané statickým posudkem. Po zasazení
do země bude jedle na Lidickém
náměstí měřit osm metrů a smrk
na Mírovém náměstí deset metrů.

Finský velvyslanec
navštívil Ústí nad Labem

Město získalo
dotaci 22 milionů
Do datové
schránky města
dorazil
důležitý
dokument
– Registrace akce
a rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Varovný informační systém obyvatelstva
(VISO).
Celková výše dotace je téměř
22 mil. Kč z celkových 31 milionů. V rámci tohoto projektu bude
pořízen lokální výstražný a varovný
systém ochrany před povodněmi
a dalšími mimořádnými událostmi
pro statutární město Ústí nad Labem a digitální povodňový plán pro
celý ústecký okres.
„Brzy proběhne výběrové řízení na dodavatele a v příštím roce
začneme s realizací. Celý projekt by měl být dokončen v roce
2021. Město a hlavně jeho občané tak získají moderní nástroj
využitelný k informování v mimořádných situacích,“ uvedl náměstek primátora Pavel Tošovský.

Návrat
plutoniové
dámy

Sklizeň prvních hroznů probíhala
na Městské vinici na Větruši. Pěstování vinné révy zde bylo obnoveno v září 2016.
Do sklízení hroznů se zapojil
primátor Petr Nedvědický, jeho
náměstkyně Věra Nechybová
a také iniciátor myšlenky Pavel

Kacerovský z Ortopedického
centra.
„Sklidili jsme jen několik bedýnek, ale i to je dobrý počinek a příslib
do budoucna. Těším se na ochutnání
prvního vína z Větruše, o jeho výrobu
se postará zkušený vinař,“ uvedl Petr
Nedvědický.

O kvalitě prvního vína prý není
důvod pochybovat. „Hrozny jsou
plné a mají příjemně sladkou chuť,
víno by mohlo být velmi dobré,“
předpověděl Pavel Kacerovský.
Na vinici je vysázeno 44
hlav odrůdy Cerason a 31 hlav
odrůdy Malverina, vybrány byly

ve spolupráci s Cechem českých vinařů. Většina hlav vinné
révy má své patrony, kteří věnovali městu po tisícikoruně
a mají na svůj patronát certifikát. První víno by mohli ochutnat na setkání v dubnu příštího
roku.

V rámci Finských dní pořádaných Vědeckou knihovnou UJEP
a za podpory města Ústí nad Labem zavítal finský velvyslanec Jukka Pesola do našeho města. Přivítal ho primátor Petr Nedvědický se
svými náměstky. Následovala debata o školství, sociálních problémech
a možné vzájemné spolupráci.
Na závěr setkání se pan velvyslanec svým podpisem zvěčnil
do městské kroniky a obdržel jako
dárek obraz, který namalovala slonice Delhi z ústecké zoo.

Stoletá jubilantka
z Dobětic

Dvě otázky pro náměstkyni primátora Věru Nechybovou k rozpočtu města
Připravujete k projednání
návrh rozpočtu města
na rok 2020. S jakými příjmy
lze předběžně počítat?
V úvahu je třeba vzít mnoho faktorů, řadu z nich nemůžeme jako
město ani ovlivnit. Jde například
o to, jaké prostředky dostaneme z rozpočtového určení daní
a dalších státních zdrojů. Kolik
vybereme na různých poplatcích,
jaké dotace budeme moci využít. Výsledkem bude velmi kvalifikovaný odhad. Jsem optimistka a myslím si, že by se příjmy
mohly přiblížit dvěma miliardám
korun.

Co město za tyto peníze
pořídí, existují nějaká rizika,
která je třeba vzít v úvahu?
Požadavky na peníze z rozpočtu
města každoročně převyšují jeho
možnosti. Abychom mohli opravit všechny silnice a chodníky, školy a školky, více zafinancovat sociální služby, vyhovět městským
obvodům, přidat na sport a kulturu, museli bychom mít k dispozici několikanásobně více, než
máme. Proto jsem projednávala návrh rozpočtu s řadou partnerů a probírala s nimi jejich požadavky a naše možnosti. Je to
umění možného. Nejvíce se vždy

hovoří o investicích – na ně chceme vyčlenit 344 mil. Kč včetně rezerv. Jde nejen o dokončení rekonstrukce venkovního koupaliště
na Klíši, kdy v návrhu rozpočtu je

42 mil. Kč, ale i o další akce. Například investiční rezerva pro zoo je
na rok 2020 8,2 milionu korun, rekonstrukce bazénu jeslí 22 mil. Kč,
na stavební úpravy MŠ u Plavecké
haly navrhujeme 20 mil. Kč, stavební úpravy objektu pro Pečovatelskou službu v Krásném Březně
18 mil. Kč, rekonstrukce komunikace Na Spálence 25 mil. Kč, projektová dokumentace rekonstrukce areálu CORSO 12,6 mil. Kč
a splátka kupní ceny za areál UJEP
v Hoření ulici 20 mil. Kč. Jsou to
všechno návrhy, konečné rozhodnutí bude na prosincovém jednání
zastupitelstva města.

Krásných 100 let oslavila paní
Helena Pečivová, klientka Domova pro seniory v Doběticích. Je to
moc milá, usměvavá babička. Paní
Heleně k jejímu jubileu přišli popřát hodně zdraví, vitality a elánu do dalších let starosta Severní
Terasy Jaroslav Šimanovský společně s primátorem města Petrem
Nedvědickým, náměstkem Tomášem Vlachem, členkami Komise
pro občanské záležitosti i vedením
Domova pro seniory Dobětice.
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Dárci krve byli slavnostně oceněni

Lávka přes Labe
a úprava nábřeží
Město řeší záměr vybudování lávky pro cyklisty a chodce
přes řeku Labe, která propojí Střekovské nábřeží s prostorem Zanádraží. Rozpočtové opatření ve výši 4,8 mil.
Kč schválili radní na projektovou dokumentaci k akci Lávka přes Labe a úprava nábřeží. Výsledkem první fáze
bude zpracování studie, která
se bude zabývat volbou nejvhodnější polohy lávky s návazností na přístupové cesty a cyklostezku podél řeky
Labe a návrhem technického
řešení lávky.
Výstavba a rekonstrukce
přístřešků MHD
Rada
města
schválila
560 000 Kč na výstavbu a rekonstrukci přístřešků MHD.
Nové přístřešky budou na žádost občanů pořízeny na zastávky Poláčkova, Skorotice,
Pod Holoměří a Na Spálence.
Přístřešky byly nainstalovány
na konci října.
Parkoviště v centru města
Radě města byl předložen záměr pronájmu pozemků o celkové výměře cca 2 300 m2,
které byly využívány soukromým subjektem jako parkovací
plocha. Pozemky v centru města jsou vybraným majetkem
statutárního města Ústí nad
Labem a vzhledem k nedostatku parkovacích míst radní další
pronájem neschválili a naopak
zadali odboru dopravy a majetku, aby byly učiněny veškeré
kroky k realizaci veřejného parkování pro občany.
Opravy v Severočeském
divadle
Rada města schválila rozpočtové opatření a uvolnila
600 000 korun pro Severočeské divadlo. Neinvestiční dotace ve výši 100 000 Kč bude
na výmalbu diváckých prostor
v historické budově divadla.
Jedná se o malby čtyř schodišť vedoucích z přízemí do bufetu. Investiční dotace ve výši
500 000 Kč bude poskytnuta
na rekonstrukci sociálních zařízení v diváckých prostorách
historické budovy divadla. Cílem této akce je zlepšení dlouhodobě nevyhovující situace
pro diváky.
Nová ortofotopama
Investici 500 000 Kč na ortofotomapu – aktuální letecké
snímky – schválila rada města. Ortofotomapa bude využita jako mapový podklad pro
širokou veřejnost a jednotlivé
odbory magistrátu. Příkladem
je podpora při rozhodování
v území, kdy v nepřístupných
oblastech nahrazuje místní šetření nebo při územním
a stavebním řízení k posouzení objektů – dokazování černých staveb.
Oprava Resslovy
ulice v dubnu 2020
Radní přidělili na základě doporučení hodnotící komise
zakázku Velkoplošná oprava vozovky v ul. Resslova společnosti PETROM STAVBY
s nejnižší nabídkovou cenou
2 892 896 Kč bez DPH. Provedena bude velkoplošná oprava živičných vrstev vozovky
v ulici Resslova v úseku Bezručova – Palachova. Termín
realizace je od 01. 04. 2020
do 31. 5. 2020.

Z jednání
rady města
Program pro poskytování
dotací v oblasti
SPORTU v roce 2020
Program pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce
2020 z rozpočtu statutárního
města Ústí nad Labem schválila
rada města. Celkový předpokládaný finanční objem dotačního
programu v oblasti SPORTU
pro rok 2020 činí v rozpočtu
poskytovatele 56,4 mil. Kč.

Dárci krve zaplnili Severočeské divadlo

Slavnostní večer k ocenění bezpříspěvkových dárců krve se
konal v Severočeském divadle. Předány byly zlaté plakety
prof. MUDr. Jana Janského a zlaté kříže I. až III. stupně.
Večer uspořádalo statutární město Ústí nad Labem ve spolupráci

s Oblastním spolkem ČČK Děčín,
zúčastnili se také zástupci Transfúzní stanice Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a zdravotních pojišťoven. Dárcům krve
přišla poděkovat a předat ocenění náměstkyně primátora Věra
Nechybová.

Nové zázemí pro
fotbalisty v Neštěmicích
Fotbalisté Českého lva Neštěmice
mají po více než půl roce prací nové
šatny. Rekonstrukcí prošly i sprchy, toalety a technické zázemí.
Rekonstrukce probíhala bez omezení provozu fotbalového klubu.
V prostorách umyváren je nová dlažba, obklady, rozvody vody, osvětlení
a hydroizolace. V budově bylo vyměněno vybavení, nefunkční části

kanalizace či okna a dveře. Nové
jsou také omítky, okapy a oplocení podél travnaté části hřiště. To
nově dosahuje do výšky pěti metrů.
Opraveno bylo i zavlažovací zařízení trávníku a chodník podél tribuny.
Náklady na rekonstrukci byly
4 680 000 Kč. V další etapě oprav
se plánuje rekonstrukce divácké
tribuny.

Celkem bylo oceněno 135 dárců:
• zlatá plaketa Prof. MUDr. Jana Janského
za uskutečnění 40 odběrů 
84 dárců
• zlatý kříž III. stupně za uskutečněných 80 odběrů
24 dárců
• zlatý kříž II. stupně za uskutečněných 120 odběrů
23 dárců
• zlatý kříž I. stupně za uskutečněných 160 odběrů
4 dárci
Statutární město Ústí nad Labem ocenilo dárce i finančním darem.

Dotační program
Projektu Zdravé město
a místní Agenda 21
Rada města schválila dotace z Projektu Zdravé město
a místní Agenda 21. Mezi devět
projektů rozdělila 197 858 Kč.
Konkrétně jde o dotace pro
projekty Oáza na sídlišti, Relaxační zóna Schody, Pivovarská žije – živá ulice, Více komunitních zahrad v Ústí nad
Labem!, Hvězdicový turistický
pochod při příležitosti 130 let
vzniku Klubu českých turistů
v Ústí nad Labem, Cykloterapie pro seniory v Ústí nad Labem, Realizace pohybových
prvků pro rodiny s dětmi v rámci naučné turistické geostezky,
Branné dny pro rodiny s dětmi,
Olympijské hry s velikonočním
zajíčkem. Nejnižší dotace je
2 500 Kč, nejvyšší 30 000 Kč.

Křižovatky procházejí
postupnou modernizací
Od loňského roku AŽD Praha
ve spolupráci s NTD group zajišťuje na patnácti křižovatkách
a třech přechodech pro chodce
v Ústí nad Labem postupnou modernizaci světelného signalizačního zařízení.
Původní řadiče jsou nahrazovány
novými typy. Mimo jiné umožňují
vzdálené připojení přenosu dat
a načtení historie řadiče nebo posílání poruchových zpráv přes SMS.
To umožní sledování dopravních statistik či výrazně usnadní
a urychlí servisní práce v případě
poruchy. Modernizace se týká
i dvou křižovatek a přechodu pro
chodce vedoucí přes protipovodňovou vanu.
„Je to akce důležitá pro bezpečnost dopravy ve městě, kterou nebylo
možné dál odkládat. Moderní zařízení nám navíc poskytuje další možnosti k řízení dopravy v rámci zlepšení její plynulosti,“ uvedl primátor
Ústí nad Labem Petr Nedvědický.
Zajímavostí je modernizace světelného signalizačního zařízení na křižovatkách

Nové semafory budou reagovat i na monitoring protipovodňové vany

Pražská - Přístavní a Přístavní
- Hrnčířská a na přechodu
pro chodce přes Přístavní ulici
vedoucí přes protipovodňovou
vanu. Zde jsou nové řadiče propojené se stávajícím systémem
řízení proměnného dopravního
značení protipovodňové vany.
Tento systém je automaticky

ovládán hladinovým radarem
umístěným v čerpací stanici
dešťových a povodňových vod,
který neustále sleduje výšku
hladiny řeky Labe. Světelné
signalizační zařízení tak automaticky reaguje na případné
zatopení protipovodňové vany
vodou.

Město investuje do sportovišť, škol i komunikací
V gesci náměstka primátora
Pavla Tošovského jsou
také investice, jejich
realizaci v letošním
roce hodnotí kladně.

Největší letošní investicí je rozsáhlá revitalizace venkovního plaveckého areálu na Klíši. Přes různé
problémy, na které jsme při stavbě narazili, je všechno na nejlepší
cestě ke splnění slíbeného termínu
předání, tedy březen 2020. Chceme, aby Ústečané mohli celý areál využívat už příští letní sezónu.
Těsně před dokončením je také
zimní hala na beachvolejbal. Dokončili jsme také demolice vybydlených objektů v ulici Na Nivách
a tzv. konírny u zimního stadionu.

úsporných opatření je vlastně zaplacen z peněz, které se tímto
ušetří. Dalším projektem, u kterého čekáme na schválení dotace,
je rekonstrukce MŠ U Plavecké
haly. V plánu máme rovněž odvedení odpadních vod z plaveckého
areálu do Klíšského potoka, což
nám ušetří peníze za stočné. S tím
souvisí i oprava ulice Na Spálence, která vyřeší dopravní situaci
u koupaliště.

Jak to vypadá v oblasti
dopravy?
Podařilo se zrekonstruovat vozovky a chodníky ve všech městských
obvodech, například v ulicích
Kojetická, Jizerská, Moskevská,
U Tonasa, Neštěmická a dalších.
Nové jsou okružní křižovatky
Na Hvězdě a v Předlicích.
Jaké investice čekají město
v nejbližší budoucnosti?
Vzhledem k napjatému rozpočtu se snažíme získat pro město co
nejvíce dotací. Tímto způsobem
bychom chtěli provést například
revitalizaci panelových sídlišť, kde
začneme Parkem Míru na Skřivánku. S použitím dotací plánujeme rekonstrukci odborných
učeben na některých základních

školách a provedení energetických úspor v řadě městských objektů. Zde se také soustředíme
na metodu EPC, kdy dodavatel

Co ještě připravujete?
V blízké budoucnosti chceme vybudovat lávku přes řeku
Labe pro pěší a cyklisty. Pracujeme též na rozšíření volnočasových aktivit na Větruši a většího otevření Střížovického vrchu
cyklistickým aktivitám. V rámci

možností budeme samozřejmě
pokračovat s opravami komunikací a chodníků. V oblasti bydlení budeme rekonstruovat zatím
prázdný objekt v ulici Čelakovského. Řadě občanů jistě neuniklo, že jsme koupili od univerzity
objekt v Hoření ulici. V nejbližší době přijde na řadu jeho částečná rekonstrukce. Nerad bych
zapomněl na participativní rozpočet, který bude občany určitě
hodně zajímat. V jeho rámci si
totiž mohou sami určovat, jaké
investice by ve svém okolí viděli nejraději. Náš zásobník investičních akcí je velmi bohatý, ale
stále narážíme na nízký příjem
z rozpočtového určení daní, které je pro Ústí nad Labem velmi
nespravedlivé.
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V Městských
lázních je nově
opravená sauna
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Květiny dál zdobí centrum města

Mimořádné žádosti
o dotace
O poskytnutí mimořádných dotací v oblasti sportu rozhodla
rada města. Vyhověla tak žádosti TJ Sebuzín a na opravu části klubovny, části střechy a části šaten poskytla
31 500 Kč. TJ Chemička Ústí
nad Labem – oddíl badminton získá na akci GRAND
PRIX B U17 Ústí nad Labem
34 000 Kč. Monika Fantová dostane na Podzimní AGI
hrátky 13 000 Kč a Jiří Olyšar
na částečnou úhradu nákladů
tenis klubu 47 200 Kč.

Nový saunový komplex byl slavnostně otevřen v Městských lázních. Spolu s vedením Městských
služeb zařízení otevřela první náměstkyně Věra Nechybová.

Rekonstrukce začala kvůli havarijnímu stavu stropu pod saunovým
světem. Následovalo vybudování
nového hydroizolačního souvrství,
aby už nezatékala voda do nosných konstrukcí stropu. Nová je
i keramická dlažba s obklady či filtrace a cirkulace v malém bazénku. Společné prostory jsou nově
osvětleny LED světly. V parní sauně byla navýšena kapacita, ve finské sauně je zase nové topné těleso. V obou saunách nyní lze díky
vestavěným reproduktorům poslouchat hudbu. Ke zvýšení bezpečí návštěvníků slouží nová SOS tlačítka, s nimiž je možné v případně
nutnosti zavolat okamžitou pomoc.
Celkové náklady byly vyčísleny
na 3,8 milionu Kč. V následujícím
roce by měla proběhnout stavba
nového sociálního zařízení.

Poskytnutí dotací
pro seniory
Poskytnutí dotace určené z dotačního programu pro seniory
schválila rada města. Oblastní
charita Ústí nad Labem dostane na náklady spojené s akcí
Zahradní slavnost X 18 000 Kč.
Eva Nováková získá na částečnou úhradu nákladů akce Den
seniorů v Muzeu 9 500 Kč.
Květinový záhon u OD Labe stále hraje barvami

Léto bylo v centru města ve znamení záplavy květin, ale ani v podzimní a zimní měsíce záhony nezůstanou prázdné. Vysázeny jsou
hlavně barevné kombinace macešek, které jsou doplněny stříbrným
starčekem (Seneciem), některým

truhlíkům
budou
dominovat
okrasné trávy, např. ostřice (Carex)
nebo dochan (Pennisetum) z letní výsadby. Na jaře se pak můžeme těšit na květy cibulovin (různé barvy tulipánů, narcisy, krokusy
a modřence). A to jak v truhlíkách,

tak ve všech maceškových a trvalkových záhonech v centru města.
V létě budily pozornost květinové pyramidy na Mírovém náměstí
a u hlavního nádraží, kde byly vysázeny právě petunie od bílé po tmavě fialovou barvu. Osazovaly se

mobilní nádoby, kterým postupně dominovala povíjnice (Ipomoea) (svěží zelená barva, přerůstající přes okraj nádob), ale kvetly zde
také červeně Canna, žlutě Thymophylla tenuiloba a barevné kombinace Petunií.

Na trať do Prahy se vrátí večerní vlak
Večerní vlak, který spojí Ústí nad Labem s Prahou,
se od 15. prosince vrátí opět na železnici. Podařilo
se tak dosáhnout změny, o kterou město dlouho
usilovalo spolu s krajem a univerzitou.
Podle nového jízdního řádu na rok
2020 vyjede na trať č. 090 Děčín –
Praha denně poslední večerní rychlík s odjezdem z Děčína ve 21.46
a příjezdem do Prahy ve 23.34.
Tento vlak zatím jezdí jen v neděli.

Nový spoj nahradí mezinárodní
vlak do Vídně, který z Ústí nad
Labem odjížděl ve 22.15, ale byl
v roce 2017 z rozhodnutí německého dopravce přesměrován přes
německé území.

„Na zrušení spoje si tehdy stěžovala řada lidí, chyběl nejenom studentům UJEP a dalších
škol, ale i návštěvníkům ústeckých divadel a lidem, kteří se
pozdě večer potřebovali dostat
do Prahy. Jako primátorka města
jsem spolu s rektorem UJEP
a hejtmanem psala ministrovi
dopravy a řediteli Českých drah,
ale tenkrát to zůstalo bez odezvy.
Jsem ráda, že se to nyní podařilo

Vozy MHD najedou
miliony kilometrů ročně
Dopravní podnik města Ústí nad
Labem přepraví za 1 rok více než
39 milionů cestujících. Na 32 autobusových a trolejbusových linkách
se základní délkou téměř 424 km
to znamená najet celkem 6,7 milionů km.
DPMÚL má 77 trolejbusů a 83 autobusů. Vzhledem
k vysokým pořizovacím cenám
nových vozidel je dopravní podnik také nutně žadatelem a zároveň úspěšným příjemcem dotací
na obnovu vozového parku,
zejména z fondů EU a státního
rozpočtu.

Z jednání
rady města

V tomto roce bylo předáno do provozu 5 nových kloubových CNG autobusů, byl pořízen minibus a do konce
roku bude dodáno dalších 5 CNG
autobusů a 9 kloubových parciálních
(na baterie) trolejbusů.V prvním čtvrtletí
příštího roku se můžeme těšit na další
4 autobusy s pohonem na CNG.
V případě úspěšného vyřízení
žádostí a přiznání dotací očekáváme v průběhu let 2021 a 2022
celkem 13 trolejbusů, 17 autobusů
a novinkou by mělo být 5 nových
vodíkových autobusů.
Ve využití vodíkové technologie pro účely MHD v Ústí

nad Labem vidíme velký potenciál. Náš dopravní podnik by
měl využít unikátní konkurenční výhodu, která spočívá
v blízkosti místní Spolchemie.
Ta vyrábí vodík v podstatě
jako odpadní (vedlejší) produkt. Během provozu vozidel
na vodík nejsou produkovány
žádné emise, jedná se o čistou
mobilitu. Nezanedbatelné je
i snížení hlukové zátěže. Pilotní
zavádění vodíkových autobusů
ve veřejné dopravě je správná
cesta i podle zahraniční praxe.
Nejdříve je však nutné vybudovat potřebnou infrastrukturu.
Z tohoto důvodu Dopravní
podnik města Ústí nad Labem
intenzivně pracuje na projektu
výstavby vlastní vodíkové plnicí
stanice.
Všechna nová vozidla jsou
přitom specifikována tak, aby
nabízela dostatečný komfort pro
cestující – trendem je celovozová
klimatizace, moderní informační
systém a elektronický odbavovací systém, případně USB připojení k dobíjení mobilních
telefonů.
Libor Turek,

Na linky dopravního podniku vyjíždějí nová vozidla každý rok

výkonný ředitel společnosti

prosadit. Je to spojení, které naše
město, jeho obyvatelé i návštěvníci opravdu potřebují,“ dodala
náměstkyně primátora Věra
Nechybová.
Ranní dojíždění do práce
do hlavního města posílí nový
rychlík ve směru Teplice v Čechách
(4.57) – Praha (6.36), který zastaví
také v Ústí nad Labem, Lovosicích
a v Roudnici nad Labem a zjednoduší se i večerní návraty díky

novým vlakům Praha (21.34) –
Teplice v Čechách (23.11) a Praha
(22.34) – Ústí nad Labem (23.49).
Na těchto dodatečných spojích
budou využity i komfortní soupravy EuroCity. Oba tyto vlaky
zastaví také v Roudnici nad Labem
a Lovosicích. V pracovní dny bude
také zkrácen interval mezi rychlíky linky R 20 doplněním tří párů
vlaků v úseku Praha – Ústí nad
Labem, resp. Děčín.

Dotace obvodům
na výkon sociální
práce obvodů
Město získalo z MPSV dotaci
3 695 940 Kč na výkon sociální práce. Rada města přerozdělila 2 627 940 Kč mezi jednotlivé městské obvody: MO město
900 000 Kč; MO Severní Terasa 756 940 Kč; MO Neštěmice 540 000 Kč; MO Střekov
431 000 Kč.
Ve městě budou opět
kontejnery na textil
Rada města schválila nový
záměr umístění kontejnerů
na textil, vždy o výměře cca
2 m2. Nájemce je firma DIMATEX CS, kterou doporučila majetková komise. Nájemné
za umístění kontejneru bude
ve výši min. 1 600 Kč/kontejner/rok. Vývoz kontejnerů
bude dle potřeby, minimálně
jednou týdně.

Střekovští hasiči
mají konečně auto
Dobrovolní hasiči v ústecké části Střekov konečně
dostali zásahový vůz Tatra 815 CAS 32. Dostal přezdívku Věrka podle první náměstkyně primátora Věry
Nechybové. Výrazně se zasloužila o to, aby hasiči
auto dostali: „Když bylo u nás mistrovství republiky
v hasičském sportu, vzpomněla jsem si, že by ti naši
kluci a holky potřebovali pomoct. Jsem hrdá na to,
že se podařilo auto získat. Z té přezdívky jsem
opravdu dojatá,“ řekla Věra Nechybová. Vůz
měl původně patřit jinému sboru dobrovolných hasičů, ale ten jej odmítl. „Střekov se
nachází v zátopových místech. Potřebujeme mít techniku, se kterou se můžeme
bezpečně pohybovat a nejsme limitovaní.
S novým vozem můžeme v případě potřeby zasahovat hned,“ uvedl velitel hasičů
Antonín Bauer.

Stavba bazénů na Klíši pokročila

V areálu venkovního koupaliště na Klíši už se rýsují nerezové stěny nových bazénů. Stavba za 114 milionů
korun začne veřejnosti sloužit od začátku příští sezóny
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Má si město
pořídit „řopík“?
Střekovská radnice odmítla na zářijovém zasedání zastupitelstva
nabídku státu k odkoupení historického objektu lehkého opevnění
z roku 1938 u oblíbené hospůdky
na fotbalovém hřišti v Olšinkách
za 52 tisíc korun.
Radní (ANO, ODS, PZSP, ZLŠ)
prý neví, co by si s betonovým bunkrem počali. Škoda, že se alespoň
nesnažili předem poradit s opozicí.
Koalice PRO! Ústí a ANO ze začátku minulého volebního období totiž
podobný případ řešila a předložila
konkrétní příklady atraktivního využití turistického potenciálu těchto
cenných vojenských památek.    
Objekty lehkého opevnění tzv.
řopíky (dle zkratky ŘOP – Ředitelství opevňovacích prací) nebo
lidově bunkry připomínají dramatické chvíle Československa, které předznamenaly druhou světovou válku. Během let 1935-1938
vyrostlo v neuvěřitelném tempu
cca 10 000 drobnějších i velkých
pevností, které měly bránit zemi
především proti hrozícímu útoku
z Německa, Rakouska a Maďarska. Byť se do dnešních dnů dochovala jen menší část tohoto obdivuhodného fortifikačního díla,
jde v evropském měřítku o unikátní památkový celek. Na Ústecku,
kde se protínají dvě linie opevnění krušnohorská a labská, se nachází soubor betonových pevností
v málo vídané celistvosti. Přestože jsou dnes řopíky často zarostlé,
zanesené smetím, představují nezpochybnitelnou turistickou atrakci, a to zejména na labské cyklostezce, kterou lemují v celé délce až
do Děčína. Jak atraktivně mohou
vypadat, dokládá už příklad několika zrenovovaných řopíků ze strany soukromých nadšenců ve Valtířově.
Ještě donedávna šlo o strategické součásti obrany státu, které kvůli utajení neexistovaly ani v katastru
nemovitostí. Teprve se začátkem
21. století se stát rozhodl pevnosti
definitivně vyřadit, legalizovat jejich
existenci a postupně je privatizovat.
Začátkem roku 2014 dostalo město Ústí nad Labem poprvé nabídku
k získání tří řopíků, dvou ve Svádově u cyklostezky a jednoho poblíž
Větruše, které ležely na městských
pozemcích. Tehdy se předpokládalo, že převod na město bude bezplatný. Přesto majetková komise
ještě pod primátorem Vítem Mandíkem (ČSSD) nedoporučila převzetí řopíků do majetku. Když pak
nové vedení PRO! Ústí a ANO přijalo opačný postoj a předložilo návrh na akceptování této nabídky
na zastupitelstvo v únoru 2015, vystoupil proti zastupitel za UFO Jiří
Madar. Jím prezentované pochybnosti o finančních nárocích na budoucí péči o pevnosti zviklaly část
zastupitelů i z koalice, takže návrh

neprošel. Druhý pokus o totéž se
odehrál na zastupitelstvu v dubnu
2015. Návrh po předešlých výtkách obsahoval i odhad finančních
nákladů. Předběžná kalkulace nezbytných investic pro prvotní zabezpečení tří objektů mřížemi představovala částku cca 15 tisíc korun.
Žádné větší částky vzhledem k bytelnosti železobetonové konstrukce jednoduše nejsou potřeba. Dalších cca 15 tisíc korun by stála
výroba a osazení naučných tabulí
k jednotlivým objektům. Na základě předběžných dohod se spolky
zabývajícími se vojenskou historií,
geocachingem aj. bylo možné počítat s bezplatnými brigádami k vyklizení bunkrů a jejich natření maskovacím nátěrem. Muzeum města
Ústí nad Labem navrhlo, že převezme řopíky do své správy jako
volnou součást sbírky vojenství
a bude odborně zaštiťovat práci
nadšenců. Tentokrát návrh prošel.
Ovšem v roce 2016 došlo k legislativním změnám a Ministerstvo obrany muselo nepotřebný
majetek předat Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Tím sešlo z původně avizovaného bezplatného převodu.
Úřad se chystá v dohledné době
nabídnout už jednou projednávané řopíky městu znovu, tentokrát
ovšem za odhadní cenu, podobně
jako v září střekovské radnici. Pokud stejně jako na Střekově většina zastupitelů nabídku odmítne,
půjde opevnění do veřejné dražby. Za cenu, za jakou se vydraží,
pak dostane město jako majitel
pozemku s předkupním právem
znovu možnost objekt koupit. Pokud znovu odmítne, nabude vlastnická práva vítěz dražby. Teprve
v případě dlouhodobě neúspěšně opakované dražby by teoreticky mohlo dojít k bezúplatnému
převodu na Statutární město Ústí
nad Labem.
Vedoucí oddělení Hospodaření
s majetkem v účetnictví na Územním pracovišti Ústí nad Labem
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Ing. Eva Pavlovičová Veselá ovšem takový scénář
nepředpokládá, neboť úřad eviduje zájem ze strany veřejnosti a dva
řopíky už takto na území města
prodal. Může se tedy stát, že řopíky na městských pozemcích koupí jiný zájemce. Otázkou pak zůstává, jaký záměr s nimi bude mít.
Nemusí se totiž pokaždé jednat
o nadšence pro vojenskou historii, ale třeba o zájemce o originální
reklamní plochu u cyklostezky, což
určitě nebude důstojná prezentace vojenské památky a příspěvek
ke zlepšení image města Ústí nad
Labem.

Řopíky jsou pozůstatkem naší vojenské historie

Martin Krsek, Pro! Ústí
zastupitel města

NOVINY

www.usti-nad-labem.cz

Vláda zvyšuje mzdy, ale platit bude město
Vláda rozhodla o zvýšení platů
ve veřejné sféře. Nejvíce dostanou
přidáno učitelé a na jejich mzdy
stát městu pošle peníze, což je
v pořádku. Jinak tomu ale je u nárůstu platů úředníků. Vláda jejich mzdy zvýšila, ale městu, které úředníky platí, na to přispěje jen
částečně.
Odhaduji, že jde o zhruba 100
milionů korun. Peníze, které
na vládou garantované zvýšení
mezd město od státu dostane,

však pokryjí asi jen třetinu. To
znamená, že v přibližně dvoumiliardovém rozpočtu města
budeme muset najít 70 milionů
korun. Nezpochybňuji, že by
dobře pracujícím úředníkům měl
být zvýšen plat. Zpochybňuji, že
jde o rozhodnutí vlády, ale peníze
musí najít město. Navíc v situaci,
kdy současný způsob rozpočtového určení daní není pro Ústí
výhodný. Počet zdejších obyvatel nedosahuje hranici sta tisíc,

takže jsme dlouhodobě zahrnuti v nižší kategorii. Jiná města,
která tuto hranici přesáhnou jen
o trochu, dostávají ze státního
rozpočtu podstatně více.
O tom, že 70 milionů nejsou
malé peníze, nelze pochybovat.
Mohli bychom za ně například
opravit Žukovovu i Výstupní ulici
najednou a ještě by zbylo na rozjezd Kanceláře architekta města.
Za 70 milionů by se dalo nakoupit
několik bytových domů a vytvořit

Máme málo brownfieldů v Ústí?
Dotace na jejich přeměnu jsou,
Ústí ale zatím (stále) spí.
Město Ústí marní příležitosti,
které stát na řešení problémů nabízí. Jednou z takových příležitostí
jsou dotace na revitalizaci brownfieldů. V roce 2018 MMR vyhlásilo první takovou výzvu výlučně pro
kraje Moravskoslezský, Ústecký
a Karlovarský. Pro obce nad 10 tis.
obyvatel je dotace 50% a strop
dotace je 30 mil. Kč. Součástí nákladů může být i nákup zanedbaného území (brownfieldu) – tedy

nemovitostí, i nová výstavba pro
nekomerční využití. Z Ústeckého
kraje se přihlásila města Litoměřice, Žatec, Šluknov, Chomutov,
Duchcov. Ústí nad Labem neposlalo do výzvy žádný projekt. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)
již druhým rokem letos vyhlásilo
výzvu na podávání žádostí o dotace na regeneraci brownfieldů pro
nepodnikatelské využití. Protože
v rámci fondů EU, konkrétně skrze
program pro podnikání a inovace
spravovaném Ministerstvem prů-

myslu a obchodu (MPO) jsou dotace na nákup a obnovu nemovitostí
v rámci brownfieldů pro podnikatele. Pro obce a města dosud žádný takový program neexistoval.
Nezdá se mi, že by jich naše
město mělo málo a přijde mi s podivem, že i když je výše dotace
pouze 50 %, že se v Ústí nenajde
jediný (i malý) brownfield, kterému
by stálo za to dát nové využití, nový
život. Napadají mě rovnou území třeba pro budoucí Technopark
u nádraží na Střekově nebo bývalé chátrající loděnice v Olšinkách,
kudy by měla vést cyklostezka. Je
jich ale přece mnohem víc! A Ústí
nutně potřebuje proměnu z šedivého města na turisticky atraktivní
oblast, je to jeho budoucnost a jediná šance jak zajistit to, aby zde
měli lidé chuť žít. V tomto roce již
byla výzva otevřena pouze ostatním obcím a městům ve zbylých
krajích. Tudíž smůla pro Ústí, doufejme, že se příště šance, a doufejme, že taková bude, už nepropásne.
Jiří Němeček, PRO! Ústí
zastupitel města

Studentská stávka za klima?
Hlavním mottem akce má být snížení emisí, hlavně CO2, jinak prý
do 12 let hrozí katastrofa.
Mohli bychom to odbýt konstatováním, že školáci zabili několik
much jednou ranou. Ulili se ze školy - to se počítá. Demonstrovat určitě nebudou o víkendu. Učitelům
možná také odpadla výuka, výplata
však běží. Také si dodali důležitosti, které se jim ve škole nedostává.
Vždyť dávají ultimátum vládě! Nic
neriskují, naopak jsou televizními
celebritami, část komentátorů jim
dokonce tleská. Studentská stávka za klima totiž není žádnou rebelií vůči establishmentu, jak se tváří,
naopak, jde o podporu oficiální politiky Evropské unie.
Mnozí to však mohou pokládat za fantasmagorii a důkaz, jak
zúčastnění školáci zhloupli. Jde
o to, že věda (klimatologie) v žádném případě netvrdí, že se klima katastroficky mění. Pokud se
Gréta odvolává na vědu, musíme
konstatovat, že se odvolává na tu
část vědců, kteří již byli usvědčeni z manipulací s fakty (například
slavný hokejkový graf, kdy byla
zfalšována data, aby se zakrylo
středověké teplé období).
Na celé agendě klimaalarmistů
lze celkem snadno odhalit logické
nesrovnalosti. Například, zdůrazňují se negativní účinky CO2 a nezmiňují se pozitivní účinky. Již tento fakt svědčí o tom, že se nejedná
o vědu, ale o ideologii, nové náboženství. CO2 například podporuje fotosyntézu a dosavadní nárůst
koncentrace zvyšuje zemědělskou
výrobu. Můžeme s klidem prohlásit, že se jedná také o významnou
pozitivní externalitu, za kterou příjemci (zemědělci) nic neplatí. Pozitivní externality by však měl stát
podporovat, nikoliv pokutovat.
V tomto světle jsou absurdní i tzv.
emisní povolenky, které nám zdraží
účty za energii.
Oxid uhličitý jistě přispívá
k oteplení planety, není to ale zřej-

mě rozhodující činitel. V letech
1940–1970 jeho koncentrace
rostly, ale planeta se ochlazovala.
Tím je hypotéza o rozhodujícím vlivu CO2 zpochybněna. Mírné oteplení planety by také mělo v mnoha
zemích spíše pozitivní důsledky.
Výrok za padesát let se oteplí
o 2 stupně není vědecký poznatek
(nejedná se o empirický ověřený
poznatek, jako například voda vře
při 100 stupních za běžného tlaku vzduchu). To bude známo až
za oněch 50 let. Vydávat prognózu
nebo odhad za vědecký poznatek
je tedy podvod. Jedná se pouze
o neověřenou hypotézu. Prognózy
v roce 2000 byly, že za 15 let nebude na horách v zimě sníh a že
lyžařská střediska zbankrotují.
V roce 1980 se tvrdilo, že ropy je
na 30-40 let. Všechny tyto předpovědi se nenaplnily, jejich tvůrci
však dostali za tuto vědu zaplaceno. Zkuste si dneska podat vědecký grant na výzkum s hypotézou,
že třeba vliv lidstva na klima je jen
10 %, ostatní jsou přírodní vlivy.
Granty a finance dostanou prostě
jen alarmisté, podobně jako bulvární noviny šíří jen senzace a odchylky od normálu.
K propagaci alarmistů se bohužel přidává i zpravodajství České
televize (24. 9.). Zde je prezentace
emisí CO2 založena na manipulaci,
když vidíme v pozadí kouřící komíny. Tím se divákům podsouvá, že
je to cosi špinavého a smradlavého, zkrátka škodlivina. CO2 je však
bezbarvý plyn bez zápachu, takže
onen kouř je buď prach nebo mlha
ze sražené vodní páry. Jde o to,
že tvůrci této propagandy počítají s tím, že diváci neznají základní
fyzikální vlastnosti plynů. Manipulací je i graf vývoje teploty – jeho
počátek se klade do roku 1850,
kdy vrcholila malá doba ledová.
Není divu, že se od té doby otepluje. Manipulací s časovou řadou lze
dosáhnout jakéhokoliv dopředu zadaného trendu.

Nakonec, proč by mělo spalování
uhlí v Česku vadit? Elektrárny jsou
odprašněné a odsířené, je to tuzemský zdroj energie, relativně levný a navíc do 50 let bude v Česku
stejně konec z důvodů vyčerpání ložisek. Mně uhelné elektrárny vůbec
nevadí. Nehledě na pracovní místa
s tím spojená. Vadí mně naopak větrníky na Krušných horách, ty ohyzdné vrtule devastující reliéf krajiny.
V tomhle chceme žít? V lesu vrtulí?
Ruku v ruce s klimaalarmisty postupují byznysmeni s obnovitelnými
zdroji. Tento byznys je založen na vynuceném nákupu: například elektřinu z fotovoltaických elektráren jsou
povinny rozvodné společnosti odebrat, i když je desetkrát dražší než
z uhlí, a přitom dodávka je méně
kvalitní, protože kolísá podle slunečního svitu. Nejedná se tedy o inovaci
(něco, co je lepší a levnější), naopak
jde o ekonomický úpadek.
Podpora obnovitelných zdrojů
v Česku stojí spotřebitele 40 miliard korun ročně navíc v nákladech
na energie. O to jsou spotřebitelé
chudší. To je bezmála jedno procento hrubého domácího produktu. Takže náš hospodářský růst
je o 1 % každoročně nižší, než
by mohl být. Měli bychom se poučit z případu biopaliv z řepky, kdy
efekt snížení emisí je nejistý nebo
nula, ekologické dopady na krajinu
nula či spíše záporné. Jediné, co
je jistého, je zdražení nafty a zisky
v byznysu obnovitelných zdrojů.
Další chystaná legislativa jako
zdanění emisí CO2, útok na spalovací motory apod. bude znamenat
vážné snížení životní úrovně v Česku a zejména v Ústeckém kraji.
Měl bych na stávkující mládež
jednu otázku: kolik vaše domácnost spotřebuje ročně megawatthodin elektřiny? Ta moje 1,5 MWh.
Tipuji ovšem, že půlka z nich neví,
co je megawatthodina.

v nich sociální byty třeba pro
matky samoživitelky nebo seniory. 70 milionů by uvítala i ústecká
zoo, dal by se za ni postavit třeba
tolik potřebný pavilon pro slony.
Je toho hodně, co by se dalo
udělat, ale neudělá. „Hodná“
vláda potěšila zaměstnance státu
a město to prostě musí zaplatit ze
svého.
Věra Nechybová (UFO)
první náměstkyně primátora města

PRO! Ústí se
otevřelo veřejnosti
Když chce volič vyhledat svého poslance, obvykle ví, kam jít. Ve většině velkých měst mají poslanecké kluby své pobočky, na kterých
v úředních hodinách čeká zvolený
zákonodárce. Co má ale volič dělat, když chce vyhledat svého zastupitele?
Téměř všechny lokální strany
a hnutí jsou pro ně dosažitelné
jen během zasedání zastupitelstva, kde na nějaké osobnější dotazy a setkání není prostor ani čas,
nebo během předvolební kampaně. Výjimkou jsou pouze strany
a hnutí se zastoupením v parlamentu, které mohou využívat svoji
pobočku i pro potřeby lokální.
Proti této situaci jsme se v PRO!
Ústí chtěli vymezit a být pro voliče
k dispozici několikrát týdně v určitý
čas a na určitém místě. Zadařilo se
a naše hnutí tak oficiálně otevřelo
svou pobočku 19. 6. 2019. Od té
doby jsme pro občany k dispozici
v budově Grandu na adrese Velká Hradební 484/2 v prvním patře
naproti schodům. Rozdílem oproti
kancelářím velkých stran ale je, že
my si tu svou platíme z příspěvků
našich členů a příznivců.
Na naši kancelář jsme patřičně hrdí, protože se nejedná pouze o strohou místnost bez nápadu
a jiskry. Design interiéru pro nás
vytvářel známý ústecký umělec Richard Loskot. Jednu celou zeď
tak tvoří mapa Ústí nad Labem
a okolí, kam mohou návštěvníci
lepit své nápady nebo připomínky. Středu místnosti zase dominuje modulární stůl složený z jednotlivých obvodů. Přijďte se podívat
sami, naše dveře jsou vám otevřené a kávovar připravený.   
V kanceláři se naši zastupitelé
střídají, aby se dostalo na všechny obvody, takže doporučujeme
sledovat naše facebookové strán-

ky, kde informujeme, kdo bude kdy
přítomen. Navíc nám tam můžete
i napsat, pokud se chcete setkat
s konkrétním zastupitelem.
Kromě klasických „úředních
hodin“ plánujeme do budoucna i pravidelné přednášky a diskuze. V prosinci tak můžete přijít
na přednášku a následnou debatu
o Kanceláři architektury města, jejíž koncepci momentálně připravuje náš zastupitel Jan Hrouda, nebo
na setkání s našimi zastupiteli rok
od voleb. V lednu pak naše lídryně
Karolina Žákovská plánuje přednášku s debatou o environmentálním problémech současnosti a jejich možných řešení.

René Hladík, SPD

Lukáš Pokorný, PRO! Ústí

zastupitel města

tajemník

ÚSTECKÉ

www.usti-nad-labem.cz

Italové opět na ZŠ Stříbrnická
Návštěvu ze školy
G. B. Grassi z italského
městečka Uggiate Trevano
přivítali v Základní škole
Stříbrnická. V rámci již
pátého ročníku partnerství
obou škol hostila ústecká
škola společně s rodinami
žáků sedmých a osmých
ročníků 22 Italů.
Po půlročním seznamování a přátelství na dálku přes telefon, chat,
dopisy a videa se čeští žáci nemohli dočkat, až se se svými italskými
přáteli poprvé setkají tváří v tvář.
Vybaveni vlajkami a vítacími cedulemi vyrazili 23. září přivítat
Italy na pražské letiště. Při pikniku na Petříně dostali všichni italští
žáci brožurku o Praze, kterou pro
ně Češi vyrobili. Následovala prohlídka Prahy z Petřínské rozhledny
komentovaná českými dětmi, návštěva Pražského jezulátka a procházka Malou Stranou a Starým
Městem. Na závěr dne zbyl čas
i na rozchod a nakupování suvenýrů. Po návratu z Prahy už na děti
čekala večeře a postel v rodinách
českých školáků, které se postaraly o to, že se u nás v Ústí Italové
i přes jazykovou bariéru cítili jako
doma a nevnímali často překvapivé
kulturní rozdíly jako překážku, ale
jako zajímavé obohacení.

Školství 5

NOVINY

Bilingvní výchova od první třídy
Hudební, výtvarná či tělesná výchova pouze v angličtině na běžné
základní škole? Ano. Základní škola Elišky Krásnohorské v Ústí nad
Labem má od roku 2016 povolení ministerstva takto děti vyučovat, a to už od 1. třídy a ve všech
výchovných předmětech. V tomto
školním roce všichni žáci prvního
stupně pracují podle pokynů v angličtině na pracovních činnostech.
Dětem nedělá problém požádat
o pomoc a ptát se na materiál či
postup – pokud jim znalosti anglického jazyka nestačí, obracejí se
na vyučující v češtině. Ti odpovídají

výhradně anglicky a dětem to kupodivu většinou dostačuje. Schopnost přijímat pokyny bez ohledu
na jazyk je u nich obdivuhodná.
Ale abychom nikoho nestrašili:
V hodinách jsou přítomny i třídní učitelky jako pojistka, kdyby to anglicky opravdu nešlo. Přidanou hodnotou je skutečnost, že se mezi žáky
pohybují dva dospělí, v případě třídy
s asistentem pedagoga i tři, a tak
má každé dítě vždy někoho k ruce,
aby mohlo v klidu tvořit a cizí jazyk
vstřebávat jen tak mimochodem.
Šárka Mikulášková

Handbike půjčí ve škole Pod Parkem

Studenti z Itálie nezůstali jen v Ústí nad Labem, ale vydali se i do Prahy

V dalších dnech provedli čeští
žáci italské kamarády svou školou
a zúčastnili se italsko-česko-anglického workshopu, kde se naučili nejzákladnější české a italské
fráze a vytvořili pro své spolužáky
výukový plakát. Během odpoledne
s iPady poznávali centrum města
při týmové fotografické soutěži.
Navštívili Tiské stěny a jedno odpoledne zůstali v rodinách. Dostali
tak příležitost poznat, jak žijí
rodiny v Česku. Užili si také zábavu

v Jump centru a na závěr se věnovali přípravě prezentací na společné
večerní posezení s rodinami a učiteli ve školní jídelně. I přes počáteční obavy z početného publika
a mikrofonu se anglické prezentace
českých žáků povedly. Všichni pak
se zájmem sledovali fotky a povídání italských žáků o svém městě
a škole. Příští rok v březnu se totiž
role hostů a hostitelů vymění
a čeští žáci stráví týden v italských
rodinách.

Vedení obou škol partnerství
podporuje nejen jako důležitou
součást výuky cizího jazyka, ale
i jako prostředek k zvýšení sebevědomí žáků a k rozšíření jejich
obzorů o mezikulturní zkušenosti.
Koordinátorky projektu italské
i české strany ocenily dlouholetou
skvělou spolupráci obou škol a těší
se na organizaci dalšího ročníku.

Handbike – sportovní vozík
pro handicapované začala zájemcům půjčovat Speciální základní škola a Praktická škola
v Ústí nad Labem Pod Parkem
2788.
Škola handbike získala darem
při charitativním Běhu pro školu hrou od neziskové organizace
ČERNÝ KONĚ.

Půjčení handbiku je zdarma každý všední den od 7.00 - 19.00. Podrobnosti lze domluvit na telefonním čísle 775 888 331 s průkazem
ZTP (pouze pro handicapované
klienty). Využití handbiku je možné
přímo v sousedství školy na okruhu
v Centrálním parku na Severní Terase, ale například i na cyklostezce
a jiných vhodných místech.

Jaroslava Štofiková
ZŠ Stříbrnická Ústí nad Labem

Čtvrťáci od Karla IV. byli v Tisé
Školáci ze Střekova uklízeli Česko

Žáci čtvrtých tříd Základní školy Karla IV.
na Střekově se zúčastnili stmelovacího kurzu
v Tiských stěnách. Jednalo se o výjezd do přírody,
kde děti přespaly v horolezecké chatě.
Pro žáky byl zajištěný program
od firmy exex.cz zastoupené
Davidem Kovaříkem, horolezcem, který pořádá teambuildingy a akce zaměřené na prevenci
šikany, zlepšení vztahů a celkově zkvalitnění klimatu ve třídě,
ve které se potkávají žáci z různých sociálních skupin.
V rámci akce si žáci vyzkoušeli
cross golf, střelbu z airsoftových
zbraní, jízdu na kladce, slaňování a ti
nejodvážnější vylezli až na vrcholky
skal.
Součástí preventivního

Do akce Ukliďme Česko se zapojili
také žáci 7. A a 8. B ze ZŠ Karla IV.
na Střekově. Vydali se uklidit okolí paneláků na Novosedlickém náměstí a Novoveský potok.
Bylo to tam opravdu zaneřáděné odpadky. Žáci posbírali několik pytlů plastů, lahví, polystyrénů,

programu bylo týmové řešení obtížných situací, kdy děti musely společně nalézt cestu, aby se zachránily.
Mnohé překvapil zážitek z pocitu
nevidomého ze hry Ariadnina nit.
Večer byl zpestřen rozděláváním
ohně, opékáním špekáčků, orientací
v neznámém prostředí i stezkou
odvahy. Všem 21 žákům, oběma
učitelkám i instruktorům se kurz
velmi líbil a těší se na další podobnou akci.
Jitka Plašilová, Petra Průšová

P. Sedlecká, P. Peterka

Anežka zažila popáté 72 hodin

Tiské stěny nabídly školákům mnoho zážitků

Přírodní zahrada ve Zvonečku
Projekt Přírodní zahrada Zvoneček realizuje Mateřská škola Zvoneček ve Všebořicích. Požádala SFŽP ČR o dotaci v rámci Výzvy č. 16/2017
k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu životního prostředí. Žádost
o dotaci byla úspěšná, ale ke vzniku zahrady nestačí jen peníze. Důležitá je také spolupráce s rodiči, kteří nelitovali práce ani času a svým přičiněním
přispěli k vytvoření podnětného prostředí pro děti.
Přeměna přispěla k efektivnímu využití rozsáhlé školní zahrady, ke zkoumání přírodních zákonitostí a zajímavostí, k umístění nových prvků

plechovek a mnoho dalších předmětů, které rozhodně do přírody
nepatří. Po třech hodinách práce
odcházeli do školy s dobrým pocitem, že zase vrátili kousku přírody
její původní tvář.

Součástí zahrady je hmatový chodník

pro rozvoj motoriky a smyslů v rámci ekologické
výchovy a vytvoření příjemného místa k setká-

vání s rodiči. Vzniklo 12 nových zahradních prvků a děti dostaly nové příležitosti k participačním aktivitám s rodiči. Pod jejich rukama vyrostl
např. hmatový chodník, bylinková spirála, záhonky pro jednotlivé třídy, hmyzí domeček, obří ještěrka z kamenů k pozorování hmyzu. Zahrada se
pyšní i novým amfiteátrem s altánem a lavicemi
z akátu.
Náklady na projekt se blíží půl milionu korun,
přičemž 85 % tvoří dotace SFŽP ČR a 15 % spolufinancování zřizovatele školy Statutárního města Ústí nad Labem.

Rodinný víceboj pro Elišku – pátý
ročník dopoledne pro celou rodinu se uskutečnil na Základní škole
Anežky České. Letošní ročník byl
pojat slavnostněji, protože jsme si
zároveň připomínali 35. výročí naší
školy. „Anežka“ je tedy škola v plném rozkvětu.
Během předcházejícího týdne se
u nás ve škole stále něco dělo (sběr
baterií a elektra, doplňující volby
do Rady dětí) a stejně jsme se stihli sejít a připravit program na rodinný víceboj. Podobně jako v minulých
ročnících se společným zájmem stala pomoc handicapované Elišce, které bude věnován výtěžek z celé akce.
Do prostor tělocvičen a školní zahrady tak mohlo dorazit přes 150 rodičů se svými ratolestmi, aby si společně ověřili svou zdatnost, odolnost,
trpělivost a souhru: přes dvacet stanovišť důkladně vyzkoušelo obrat-

nost při skákání v pytlích, přesnost
v hodu na koše, trpělivost u chytání
ryb či koordinaci při trojnohém běhu.
Ke konci našeho setkání došlo
i na zmíněný dárek. Ředitelka školy Jindra Šteflová oficiálně „pokřtila“
venkovní učebnu, která je součástí
školního projektu „Anežčina zahrada“.

Závěrem několik čísel:
• celkem přišlo přes 150 návštěvníků,
• organizaci zajistilo zhruba 50 dobrovolníků (z toho polovina žáků
školy),
• snědlo se skoro 10 kg dobrot,
které připravily obětavé paní
učitelky,
• pro Elišku se vybralo 7 000 Kč.
Výtěžek z akce společně s penězi utrženými za sběr víček bude
předán Eliščiným rodičům na již
tradiční akci Vánoční těšení.

Školství potřebuje mít jistotu a stabilitu
Vláda slíbila, že průměrný
učitelský plat by měl
na konci volebního období
činit asi 45 tisíc korun.
Učitelé v ČR brali loni
v průměru 35 089 Kč
hrubého měsíčně.
Deset procent navíc šlo
do tarifů a pět procent
na odměny a příplatky.
Vládní cíl je zřejmě splnitelný, ale
musíme si uvědomit, že pokud by
měl být průměrný plat českých učitelů v poměru k platům ostatních

vysokoškoláků srovnatelný, musel
by dosahovat téměř 53 000 Kč. Ať
se to veřejnosti líbí nebo ne, učitel
je absolvent vysoké školy.
Učitelské odbory vyhlásily
stávku, to je ale krajní řešení.
Učitelé určitě nechtějí komplikovat situaci zejména rodinám s nejmenšími školáky, ale pokud dlouhodobě poslouchají pouze sliby,
pravděpodobně jinou možnost již
nemají.
Učitelé jsou stigmatizováni
na veřejnosti neustále. Jsou zdůrazňovány jen požadavky pedagogů
a nikdo si neuvědomuje, že role
školy je sice významná, ale úplně
se vytratila výchovná funkce rodiny
a zodpovědnost rodičů vůči vlastním

dětem. Chceme po škole, aby děti
vzdělávala, vychovávala, socializovala
a to nejlépe 24 hodin denně. Stávka
proto už víc učitelům neublíží.
V současné době učí už opravdu
jen nadšenec. Přiznejme si, že
ve školách je pedagogický sbor
zastoupen zejména učiteli ve středním věku. Noví absolventi z fakult
pedagogického zaměření se do školství právě nehrnou a ti, kteří mají
chuť něco změnit a přesto do škol
nastoupí, jsou v menšině. Studium
na pedagogické fakultě je dnes
téměř „vulgární“ spojení. Neustálé
snižování významu učitele přispívá
k faktu, že učitelé prostě nejsou.
Ten tlak veřejnosti a rodičů, nevychované děti bez vnitřní motivace

se vzdělávat, prostě zvládne málokdo. Rovněž vidina nějakého platového postupu v řádu desítek let není
nijak motivující pro mladé začínající vysokoškolsky vzdělané učitele.
Rostoucí snahy o neodborné zasahování do dlouhodobé koncepce ve školství ze

strany politických stran i neziskového sektoru situaci spíše zhoršují. Pokud budeme každý půl rok
něco měnit, nikam se nepohneme.
Chybí dlouhodobá koncepce
s uspokojivým výstupem. A jsou
věci, které se děti prostě musí
naučit nejen „googlit“. České školství potřebuje jasné a srozumitelné
vize a jednotný směr k cíli. Velkým
problémem se ukazuje i obrovská
administrativní zátěž, která se valí
na školy ze všech stran.
Každé dítě v současné době zná
zpaměti hlavně svá práva. Ze života
žáků a studentů se ztratilo slovo
povinnost. Je to jen a jen odraz naší
doby, kdy děti jsou výrazně ovlivňovány médii a sociálními sítěmi.

Učitel nemůže nahradit rodičovskou výchovu. A pak už je jen krok
k pohrdání autoritami, jakými učitelé bezpochyby jsou! A bohužel někteří rodiče se ve velké míře
na tomto fenoménu podílejí.
Naše školství má asi nejfrekventovanější výměnu ministrů ze
všech rezortů v republice. Je tristní, že za 26 let od vzniku ČR se
na postu vystřídalo 19 ministrů!
Je mnoho zemí, kde bychom se
měli inspirovat např. Finsko, Velká
Británie nebo Rakousko. A hlavně
opakovaně nerušit to, co funguje
na velmi dobré úrovni.
Michal Ševcovic, Pro zdraví a sport
Náměstek primátora pro školství
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Vánoční trhy na Lidickém náměstí od 1. do 23. 12. 2019 v čase 10 – 21 hodin
1. 12.

I. adventní neděle

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
Moderátor – Kamil Bílský
16.00	Ježíškův poštovní úřad u vánočního stromu otevírá
16.10	Vánoční radovánky s Majdou – Kouzelná školka
16.50	Dětský pěvecký sbor Ústecké Bambini
17.10	Jiří Korn – slaví v letošním roce významné životní jubileum
17.45	Přivítání primátora města Ústí nad Labem a arciděkana –
vánoční poselství
17.55	Slavnostní zapálení svíčky na adventním věnci
18.00	Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
Adventní ohňostroj
2. 12.	Dny pro školy
16.00	Sváťovo dividlo – Kašpárek a Honza v pekle
17.00	MŠ Internátní – hudební vystoupení
18.00	Musical school při DDM Ústí n. L. – pásmo vánočních
písní a koled

16.00-20.00	Vánoční hrátky s Inkou Rybářovou a Klaunem Rybičkou
11. 12.	Hvězda přání
17.00-20.00	Vánoční radovánky s Pepou Melenem
12. 12.	Country Vánoce
14.00	Loutkové divadlo Na Nitích rodiny Kopeckých – Zakletá
princezna
15.00	MŠ Pomněnka – vánoční zpívání
16.00	B. B. Flink
17.00	Desperadi – country bluegrass music band
18.00	Karavana – lovosická country kapela
19.00	Kliďánko – ústecká country kapela
13.12.	Středověké Vánoce
14.00-20.00	Dobová řemesla, středověká hudba, rytířské souboje, zázemí rytířů, ukázka zbraní
Flašinetář, harmonikář, kejklíři

3. 12.	Den pro seniory
14.00	DDM Ústí nad Labem – hudební vystoupení
15.00	Kamelie – legendární pěvecké duo ve složení H. Buštíková a D. Vlková
16.00	Staropražští pardálové
17.00	Karel Bláha
18.00	Marcel Zmožek

17. 12.	Sportovní odpoledne
14.00-20.00	Prezentace ústeckých sportů – fotbal, hokej, basketbal,
volejbal, florbal
18. 12.	Vánoční revival
17.00	Wanastovi Vjeci revival
18.00	Michal David revival
19.00	KABÁT band
19. 12.	Rozsviťme Ústí
16.30-20.00	11. ročník charitativní akce nadačního fondu Upřímné
srdce, pořádané na podporu hendikepovaných dětí. Akce
je spojena s tradičním vypouštěním lampiónů.
20. 12.	Den pro zdravotně a mentálně
postižené děti a mládež
14.00	Sváťovo dividlo – Jak kočička s pejskem slaví Vánoce
15.00	Helias Ústí nad Labem, o.p.s
16.00	Lucarino dance – Line dance
17.00	Hudební skupina A je to!
18.00	Ústečtí trubači
19.00	Hudební skupina Terezky z Terezína hraje k tanci a poslechu
21. 12.	Den plný muzikálu
14.00-16.00	Křížem krážem muzikálem
16.00	Musical school při DDM Ústí n. L. – Dracula
17.00	Michael Hejč – houslista
18.00	Pavel Vítek
19.00	Bohuš Matuš

4. 12.	Folkové Vánoce
17.00	R.A.Š.
18.00	Bob a Bobci
19.00	Poutníci

22. 12.	IV. adventní neděle
Moderátor – Josef Šutara

5. 12.	Mikulášská nadílka
14.00-18.00	Čertovská diskotéka pro děti s čerty Jirkou a Martinem
18.00-20.00	Mikulášská nadílka, ohnivá show, pekelná váha, Luciferův
trůn
Čertovská patrola – průvod skupiny čertů s maskami
ve stylu krampus
6. 12.	Andělské Vánoce
14.00	Sváťovo dividlo – Perníková chaloupka
15.00	DDM Ústí nad Labem – hudební a taneční vystoupení
16.00	Divadélko Myšky Elišky – Pohádka „Čerti nikdy nespí“
17.00-20.00	Václav Upír Krejčí – A bude legrace! – kontaktní představení pro děti
7. 12.	Pohádkový víkend pro děti
14.00	Vánoční kreslení s prof. Zlomtuškou
15.00	Martin Sochor – Trosečník Robinson
16.00	Loutkové divadlo Na Nitích rodiny Kopeckých – Kašpárek a varieté
17.00	Divadlo Krabice – Mrkvomen
18.00	Andělská show

8. 12.	II. adventní neděle
14.00	Worskhopy a tvůrčí dílny s vánoční tematikou
15.00	Michal Volf – vánoční písně a koledy
16.00	Jolana Smyčková – ústecká rodačka a operetní zpěvačka
17.00	Ústecký dětský sbor Včelka a Cvrček
18.00	Petr Lüftner
19.00	Ústečtí trubači a zapálení svíčky na adventním věnci
9. 12.	Dny pro školy
16.00	MŠ Internátní – pásmo vánočních písní a koled
16.30	MŠ a ZŠ SNP Ústí nad Labem – vánoční koledy, recitace
a taneček
17.00	DD Severní terasa – pěvecký sbor Terasáček
18.00	ZUŠ Evy Randové
19.00	Musical school při DDM Ústí n. L. – pásmo vánočních
písní a koled
10. 12.	Nezbedné Vánoce
14.00-16.00	Vánoce jsou zase tady – hudební show s Jirkou, Martinem a Lůcou

14. 12.	Rockové Vánoce
14.00	Labe
15.00	Tarantule
16.00	Cumbal
17.00	Sklap
18.00	Black Sabáka
19.00	The Rumble of Skulls

15. 12.	III. adventní neděle
14.00	Musical school při DDM Ústí n. L. – pásmo vánočních
písní a koled
15.00	Radka Sehnoutková – sopranistka, sólistka opery Divadla
J. K. Tyla v Plzni
16.00	Mladá scéna – Kocour Modroočko
17.00	Ústečtí trubači
18.00	Milan Peroutka a Perutě
19.00	Zapálení svíčky na adventním věnci
16. 12.	Dny pro školy
16.00	MŠ Motýlek – vánoční koledy
16.30	ZŠ Neštěmická – vánoční zpívání
17.00	MŠ Stříbrníky – pěvecké vystoupení
18.00	ZŠ Mírová
19.00	ZUŠ Evy Randové

Ústecká klasika
14.00	Kozí bobky a J. A. Náhlovský
15.00	Radegast
16.00	Total
17.00	Bonifanti
18.00	Depeche Mode revival
19.50	Zapálení svíčky na adventním věnci
23. 12.	Slavnostní zakončení Ústeckých Vánoc
12.00-16.00	Primátorská rybí polévka
14.00	Michal Volf – vánoční písně a koledy
15.00	Radka Sehnoutková – sopranistka, sólistka opery Divadla
J. K. Tyla v Plzni
16.00	Eliška Lüftnerová
17.00	Kapela Brass Bombers
18.00	Leona Machálková
19.00	Lenka Graf, Ústečtí trubači a zapálení svíčky na adventním věnci
Změna programu vyhrazena.
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Úvodní slovo

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
kovém součtu je to podstatně
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.
života
se každodenního
i inV příštích číslech přidáme
kulturformace o sportovních,
ních a společenských progra-

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

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.

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

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

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

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,
kde
měly jít zejména do oprav
volilo 230 lidí – 28,75
procenta
tři miliony korun, a na poa rekonstrukcí městskéa v Malířském koutku na
Střekově
sílení bytového fondu také
ho majetku. Důležité také
v okrsku 4013 měli 35,91
tři miliony korun, aby
%, staje vytvořit si potřebné rečilo k tomu 209 voličů.
i tam vzniklo důstojné
zervy. Na pokrytí mimoPodobně jako v rámci republiky
prostředí. Jsem ráda, že
se
řádných výdajů města
i v Ústí nad Labem zvítězilo
mi podařilo prosadit dehnua městských obvodů jsme
tí ANO se 4 448 hlasy
a 27,3 %.
set milionů korun jako innavrhli zvýšit neinvestiční
Dál už je pořadí jiné. Na druhé
vestiční rezervu pro zoo,
mísčást výdajového rozpočtu
to dosáhla Česká pirátská
i tak požadavky převyšustrana
finančního odboru o 17,9
(2228 hlasů/13,63 %), třetí
jí možnosti města. Rozvoj
je ODS
milionu korun. Na pro(2022/12,38 %), čtvrtá
je SPD
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
jsme počítali i v případě
a TOP
truše bylo určeno pět mi09 (1627/9,96 %) a
bodovala
investice do venkovního
lionů, na údržbu a opravy
i KSČM (1222/7,48 %). Ještě
plaveckého areálu na Klíhůře
mostů devět milionů konež v republice dopadla
v Ústí nad
ši. Významná částka
19
run. Na opravy v MěstLabem ČSSD (500/3,06
%) a nemilionů korun byla určeských lázních, které nauspěla ani KDU-ČSL
(267/1,63
na na opravy škol a školek.
vštěvují převážně senioři
%). Ale byly i horší výsledky.
Jde o opravy střech, podlah
Moraa školní děti, jsou určeny
vany volil jen jeden člověk,
Konzernebo sociálních zařízení.
vativní alternativu nikdo.

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

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
Jaké byly výsledky
 pokryje 100 škůdců
je nutné asanační
str Richard Brabec.
opatření - odhospodaření?
výdajů
podaří
„Věřím, že se společně stranění napadených jedinců.
dobu
celou
Nyní
po
Celkové příjmy
všech
bezúročná

do
dostat ekologické topení probíhá monitoring ohnisek
0 %) ta po konsolidaci měsvýskysplácení (RPSN
kvalitu
v roce
domácností a zlepšit tu škůdců. Občané kdykoli
bez sankce
2018 překročily 2,1 miliměstu
 lze ji mohou ajejich
ovzduší. Finance, kterévýskyt ohlásit na odbor životního
ardy korun. Výdaje měspředčasně splatit
využiprostředí
na e-mailovou adresu
po splácení úvěru zůstanou,
měsíční splátka neta byly 2,050 miliardy komax.
zeleně

obnovu
jitka.novakova2@mag-ul.cz.
jeme na progresivní
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.

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
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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
připravili.
Začala sezóna
diskutoval se stuna jezeře Milada,
neziskos kterou jsou
denty UJEP i se zástupci
spojeny
vých organizací. různé aktivity. Vybrat si
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
oblasti.
pokračují
sociální
v
investice
vali o své práci
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,
řekl Tomáš Vlach.
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.
bolicky 18. května ve znamení
návrhů
několik
ho jednání vyšlo
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
darem velký narozeninový
já jsem
dort
A Fabiana zvítězila i v okresním
„Ne, nejsme příbuzní. Ale
jméno
kole. Nejúspěšnější sportovkyní
starší, takže on má vlastně
potřetí
Ústí nad Labem se stala
po mně,“ usmál se.

5

číslo 1 | červen 2019

Nové hřiště
na Větruši

Prolézačky, houpačky
kolotoč a další
dřevěné atrakce
pro děti

Petr
Nedvědický
primátor
Ústí nad Labem

Pozor
na rychlost
v tunelech

Konírna
zmizela

NOVINY

města Ústí nad Labem

Úvodní slovo

duben 2019

nad Labem
pro občany města Ústí

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.

korun. Výsledek hospodaření z vedlejší hospodářské
činnosti dle účetnictví magistrátu za rok 2018 představuje 20,2 mil. korun.
Vzhledem k uvážlivě připravenému rozpočtu
se
nám dařilo dobře hospodařit a ušetřili jsme 87,5 milionu korun, které jsme navrhli investovat především
do oprav majetku města.

Na co konkrétně bude
částka 87,5 milionu

korun použita?

Konečné rozhodnutí bylo
na zastupitelích. Rada
města se shodla, že by takto vytvořené prostředky

NOVINY

Inzerce 7

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.

Zájemci o inzerci, kontaktujte prosím manažerku inzerce
Jitku Parbusovou: tel.: 777 174 407, e-mail: jitka.parbusova@seznam.cz

INZERCE
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Svátek seniorů se opět vydařil
Oslavu Svátku seniorů
uspořádalo pro naše
nejstarší spoluobčany
město Ústí nad Labem
v Domě kultury.

Soutěžilo se v osmi disciplínách, mimo jiné také v petangue

Šestnácté sportovní
hry si všichni užili
Tradiční sportovní hry
plné různých aktivit
a zábavy se v Domově
pro seniory Orlická
konaly již po šestnácté.
Šest sportovních družstev, která
byla složena z klientů i zaměstnanců DPS Orlická, soutěžilo
v osmi disciplínách (ruské kuželky, šipky, petangue, kroket, koule
– spin ladder, hod obručí, florball
a košíková). Cílem nebylo získat

co nejvyšší počet bodů a být první, ale hlavně si užít co nejvíce
zábavy.
Po sportování si každý soutěžící poseděl a občerstvil se vodou,
kávou a sladkým zákuskem.
Vítězná tři družstva dostala
hezké ceny, které byly zakoupeny
z finanční podpory ÚMO Severní
Terasa. Po vyhlášení vítězů se
konalo ještě společné grilování.
Během Sportovních her tak klienti nejen sportovali, ale hlavně se
i dobře bavili.

Několik set účastníků přišli pozdravit primátor Petr Nedvědický a jeho náměstkyně Věra
Nechybová.
Součástí programu bylo vyhlášení vítězů soutěže SenArt 2019.
V kategorii ruční práce vyhrála
paní Ludmila Hodková se svými
ručně dělanými šperky. Kategorii
malba ovládl pan Jindřich
Poulíček, v kategorii fotografie
paní Hana Dvořáková. Ceny však
obdrželi všichni soutěžící.
Senioři zhlédli ukázky izraelských tanců a mažoretek z Domu dětí a mládeže,
poslechli si hudbu skupiny
Oli a hlavní hvězdy Marcela
Zmožka. Taneční parket byl
po celou dobu úplně zaplněn.

Taneční parket byl stále plný

Žolíkový turnaj pobavil

Pes Max navštívil
klienty domova Orlická
Australský ovčák jménem Max
se svým páníčkem panem Zemanem navštívil Domov pro seniory v Orlické. Pan Zeman klientům
představil svého psa i původ zajímavého plemena a předvedl, jakým kouskům svého psa za dva

roky naučil. V závěru vystoupení
si každý z téměř padesátky zúčastněných mohl Maxe pohladit a s panem Zemanem pohovořit. Akce sklidila veliký úspěch
a vykouzlila mnoha lidem úsměv
na tváři.

Senioři z domovů v Ústeckém
kraji se zúčastnili 6. ročníku
karetního turnaje Orlický žolík,
který tradičně uspořádal ústecký domov v Orlické. O zahájení

se postaralo pěvecké uskupení
DPS Orlická Zpíváme si pro radost. Všichni hráči z řad seniorů
měli předem daná pravidla hry,
podle kterých se turnaj ode-

hrával, a jednotlivci postupovali
do vítězných kol. Ale Orlický žolík není jen o vítězství, ale i o tom
poznat nové lidi, pobavit se s nimi
a užít si den plný zábavy.

Aplikace EEP –
Pomáhej pohybem
Do projektu aplikace EEP – Pomáhej pohybem se zapojil Domov
pro seniory Velké Březno. Získané
prostředky z projektu byly použity
na nákup koupacího lůžka a sprchovacího křesla pro klienty domova s omezenou mobilitou, či pro
plně imobilní uživatele.

Koupací lůžko a sprchovací
křeslo umožňuje rychlé, jednoduché a bezpečné sprchování kombinované s komfortem koupání.
Používáním sprchovacího lůžka se
ulehčila namáhavá fyzická práce
pracovníků přímé obslužné péče
při manipulaci s uživateli při jejich
koupání. Pořízením tohoto vybavení se zlepšila úroveň poskytované
péče. Projekt prospěl nejen klientům, ale také rodinám a v neposlední řadě i pracovníkům poskytující přímou obslužnou péči.

Projekt Seniorská obálka
Město se zapojí do projektu Seniorská obálka. Ten bude pomáhat seniorům v ohrožení zdraví či
života.
Seniorská obálka je tiskopis
určený lidem seniorského věku,
především pak těm, kteří žijí
osamoceně. Do tiskopisu senior
vyplní údaje o svém zdravotním stavu. Například jaké užívá
léky, zda trpí nějakou alergií
nebo jestli byl někdy hospitalizován. Součástí jsou i formuláře pro
Pes Max byl centrem pozornosti

Otevření Poradny
pro domácí pečující
Pečovatelská služba Ústí nad Labem ve spolupráci s Domovem pro
seniory Orlická zahájily provoz Poradny pro domácí pečující.
V poradně je pečujícím osobám
poskytováno základní sociální poradenství a odborné ošetřovatelské rady, včetně názorných ukázek
péče o nemocnou osobu. Součástí poradenského centra je i tzv.
edukační a simulační místnost,
která je vybavena kompenzačními a zdravotními pomůckami, díky
kterým je možné prakticky předvádět pečovatelské úkony a ošetřovatelské postupy. Po domluvě se

zájemci je možné poskytnout poradenství i terénně, přímo v jejich
domácím prostředí.
Kontakt: Poradna pro domácí pečující, Domov pro seniory Orlická,
Orlická 1, 400 10 Ústí nad Labem.
tel. číslo 725 033 123
e-mail jungbauerova@psul.cz,
web: www.psul.cz
Provozní doba:
pondělí až pátek 7.00 – 15.00
pouze po předchozí domluvě se
sociální pracovnicí PhDr. Y. Jungbauerovou

vyplnění kontaktů na blízké osoby
a praktického lékaře. Obálka tak
poslouží zdravotníkům, hasičům či
policistům v případě nutné rychlé
pomoci. Údaje by měly být umístěny na dobře viditelném místě
– na dveřích lednice nebo vnitřní
straně vchodových dveří. Obálka
bude distribuována přes seniorské
kluby a zdravotnická zařízení, případně bude ke stažení na webových stránkách města. Náklady
jsou odhadovány na 50 000 Kč.

Podpora seniorů je naše priorita
Nedávno jsem navštívil
všechny naše domovy
pro seniory a diskutoval
s klienty. Nechybí jim
potřebný elán a zájem
o dění ve městě. Pokud jim
to zdraví dovolí, účastní se
sportovních her, kulturních
a společenských akcí.
Domovy je pořádají pravidelně
společně s aktivizačními programy či přednáškami o bezpečnosti a podpoře zdraví. Prodlužuje se
věk odchodu do důchodu a délka života, což představuje nutnost neustále rozvíjet služby pro

naše občany v seniorském věku.
Mimo možnosti umístění v pobytových službách nabízíme pro
seniory žijící v domácím prostředí asistenci pečovatelské služby. Tato služba se již na podzim
2020 nastěhuje do nových prostor
na sídlišti Vyhlídka, což umožní
rozvoj a nábor nových pečovatelek. Ve zrekonstruované budově
vznikne centrum osobní hygieny, školicí středisko pro osoby pečující o blízkého nebo prádelna.
Předpokládá se vznik i menší komunitní kavárny pro občany z přilehlého okolí.
Osobně jsem rád za trvající
a velmi dobrou spolupráci mezi
městem a Radou seniorů včele
s paní Květoslavou Čelišovou.

Senioři také díky spolkové činnosti tráví stále více času společně,
vyměňují si zkušenosti a předávají

městu důležité podněty pro další
rozhodování. Podpora těchto aktivit je zajištěna pravidelně ze strany
úřadu. Dále je možné čerpat prostředky z dotačního titulu města
určeného na podporu volnočasového vyžití seniorů. Na výše zmíněných pozitivech lze stavět. Jako
náměstek primátora pro sociální
oblast považuji za důležité pomáhat seniorům i v otázce bydlení
a snažit se rozšířit bytový fond
právě s důrazem na vznik malometrážních bytů pro seniory.
K tomu povede ještě dlouhá cesta,
která s ohledem na finanční možnosti města nebude jednoduchá.
Čím dříve začneme, tím lépe.
Tomáš Vlach, ANO 2011
náměstek primátora Ústí nad Labem

ÚSTECKÉ
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Žena musela
nepořádek uklidit
Při kontrole v obvodu Severní Terasy v ulici Ořechová spatřili strážníci ženu středního věku, která se
přehrabovala v kontejneru na smíšený odpad a po sobě zanechala na zemi značný nepořádek.
Strážníci dohlédli na to, aby žena
po sobě nepořádek uklidila a následně ji vykázali z místa.

Preventivní akce
na cyklostezce
Mezi akce pro veřejnost, které pořádají strážníci městské policie ze
skupiny prevence kriminality a dopravní výchovy, patřilo zakončení cyklistické sezóny 2019 na Labské stezce.
Zamykání Labské stezky pořádalo Zdravé město Ústí nad Labem. Strážníci mimo jiné vysvětlovali, jak má vypadat správná
výbava kola a bezpečné chování
cyklisty v silničním provozu. Zaměřili se hlavně na děti a seniory, protože je nezbytně nutné, aby byly
tyto skupiny, které jsou v silničním
provozu nejvíce ohrožené, dostatečně informovány o tom, jaká výbava kola je správná a bezpečná.

Z deníku městské policie 9
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Autovraky hyzdí ulice města
Vypadají hrozně, mohou
být nebezpečné, ohrožují
životní prostředí a zabírají
místa na parkování. Ulice
Ústí nad Labem hyzdí
desítky autovraků, odstranit
je však není jednoduché.
Každý případ se řeší individuálně.
Je třeba pokusit se zjistit majitele
a vyzvat ho. Při neúspěchu následuje řada dalších podmínek, které
je třeba dodržet, než je možné vrak
odtáhnout.
„Chápu, že jsou určité zákonné
postupy, ale není možné, aby takový
vrak stál někde na ulici nebo jiném
pozemku města několik měsíců
a nedalo se s ním nic dělat. Proto
jsem dal odboru majetku a dopravy
a městské policii pokyn, aby celý proces maximálně urychlili,“ vysvětlil
primátor Petr Nedvědický.
Řada vraků by tak z města měla
zmizet ještě do konce roku.

Vyhodnocení dopravní výchovy
Tisíce žáků základních škol se každý
rok zúčastní dopravní výchovy
na dopravním hřišti městské
policie v Krásném Březně.
Strážníci vyhodnotili uplynulý ročník. Na základě průběžných testů a závěrečných jízd
na kole podle pravidel silničního provozu
na dopravním hřišti byly stanoveny výsledky
dopravní výchovy. Nejlepší škola, třída a jednotlivci obdrželi od strážníků pohár, diplomy,
drobné dárky a reflexní prvky. V letošním roce
zvítězili žáci ZŠ E. Krásnohorské.

Žáci vítězné školy E. Krásnohorské

Městská policie Ústí nad Labem již devatenáct let zajišťuje výuku dopravní výchovy
pro žáky základních škol v regionu Ústí
nad Labem. Výuka probíhá v areálu dětského dopravního hřiště v Krásném Březně.
Vyučujícími jsou výhradně strážníci městské policie ze skupiny prevence kriminality a dopravní výchovy, kteří mají osvědčení
o absolvování seminářů Ministerstva dopravy
ČR k výuce dopravní výchovy na dětských
dopravních hřištích.
Ve školním roce 2018/2019 se výuky
dopravní výchovy zúčastnilo na šest tisíc dětí
z třiceti základních škol.

K nehodě nákladního auta v ulici Výstupní vyjela hlídka strážníků. Na místě zjistila, že se tu náklaďák převrátil a vysypala se z něj
část nákladu.
Při nehodě byl zraněn řidič, kterého záchranáři odvezli do nemocnice. Vůz a jeho náklad zablokovaly dopravu mezi Severní Terasou
a Krásným Březnem. Na místě
zasahovali hasiči, kteří zasypali
vzniklé olejové skvrny sorbentem
a vozovku posléze zbavili nečistot.
Strážníci po dobu zásahu usměrňovali dopravu. Celou událost si
převzala k došetření Policie ČR.

Strážníci zachraňují zdraví i životy

Všichni strážníci jsou k tomu řádně vyškoleni, prošli kurzem první
pomoci, kterou pro ně pravidelně pořádá Masarykova nemocnice, a poskytnutí první pomoci tak
většinou nepředstavuje až tak velký problém.
Potvrdilo se to, když na tísňovou linku městské policie telefonoval oznamovatel, že se v ulici
Dr. Horákové nachází neznámý
muž, který má na levé ruce asi
osm řezných ran. Strážníci mu
poskytli první pomoc a na místo
přivolali zdravotní záchrannou
službu. Šetřením bylo zjištěno,
že muž si v opilosti zranění způsobil sám. Protože byl ke svému
okolí agresivní, skončil po ošetření
v nemocnici na záchytné stanici
v Teplicích.
Ve druhém případě pomáhala
hlídka strážníků zdravotníkům
při resuscitaci muže se selháním

Branný závod smíšených hlídek
se uskutečnil v areálu zámeckého
parku v Krásném Březně. Zúčastnili se ho žáci základních škol.
Již osmnáctý ročník soutěže
uspořádala Městská policie Ústí
nad Labem. Soutěž je nedílnou
součástí projektu prevence kriminality MP dětem, který je primárně zaměřen na děti žijící v lokalitách ohrožených sociálním
vyloučením.
Branný závod pro čtyřčlenné smíšené hlídky se skládal ze
střelby ze vzduchovky, zdravovědy, hodu granátem na cíl, štafety
a všeobecných znalostí. Nejlepší žáci obdrželi diplomy, poháry
a hodnotné ceny.
Vítězem letošního branného závodu se stala hlídka ze Základní
školy Předlice. Jak uvedl garant
celého klání, náměstek primátora
Tomáš Vlach: „Je nezbytně nutné
věnovat čas dětem a rozšířit jim jejich znalosti a dovednosti, dát jim
šanci na lepší vývoj a rozvoj osobnosti.“

Mnoho vraků nevypadá takhle zdevastovaně, ale i ty musí z ulic zmizet

Převrácený náklaďák blokoval dopravu

Případy, kdy strážníci
městské policie poskytnou
první pomoc zraněným,
přibývají. V posledních
týdnech museli pomoci
čtyřem občanům.

Žáci si užili
branný závod

srdce. Další událost se stala před
obvodní radnicí - Město, kdy muž
vyššího věku vycházel z budovy
a na mokrém chodníku upadl. Při
pádu si poranil záda a špatně se mu
dýchalo. Strážníci se po telefonu
spojili s lékařkou z Masarykovy
nemocnice a plnili její pokyny
až do příjezdu zdravotníků. Ta
muže převezla k dalšímu ošetření
do Masarykovy nemocnice.
Poslední případ poskytnutí
zdravotní pomoci strážníky se
stal v obvodu Krásné Březno.
Na žádost operačního střediska městské policie byl proveden výjezd strážníků do ulice
Drážďanská, kde se měla nacházet osoba v bezvědomí. Po příjezdu hlídky na místo byla v bytě
zjištěna žena vyššího věku, která
ležela na pohovce, se strážníky
nebyla schopna komunikovat
a na podněty hlídky nijak nereagovala. Když se seniorka po chvíli
probrala, tak strážníkům sdělila,
že zde leží již dva dny a nemůže
se hýbat. Hlídka dotyčné zajistila
životně důležité funkce a s ženou
komunikovala až do příjezdu zdravotní záchranné služby, která si
seniorku odvezla do Masarykovy
nemocnice k ošetření.

Spolupráce městské policie
a Masarykovy nemocnice neprobíhá jen na bázi poskytování první
pomoci. V rámci prevence kriminality a dopravní výchovy zacházejí strážníci preventisté na různá
oddělení nemocnice, kde malým
pacientům vysvětlují, jak předcházet úrazům nebo jak se chovat v různých dopravních situacích, které mohou nastat v jejich
běžném životě. Za dětskými

pacienty Masarykovy nemocnice dojíždí na letní ozdravné
pobyty i strážníci ze skupiny operačního zákroku, kteří
s dětmi besedují a seznamují je se
svojí činností. Jak uvedl primátor města Petr Nedvědický, je to
důležitá část výkonu služby strážníků: „Oceňuji, že dokáží účinně
a kvalifikovaně zasáhnout a lidem
v našem městě pomáhají,“ řekl
primátor.

Milan Holub z městské policie
pomáhá sluchově postiženým
Sluchově postiženým občanům
pomáhá Milan Holub, lektor městské policie, který je zároveň tlumočníkem znakové řeči. Jeho
práci ocenil i primátor Petr Nedvědický.
Primátor spolu s vedením městské policie předal Milanu Holubovi ocenění a drobné dárky: „Je pro
nás ctí, že pracujete s námi a pomáháte lidem s vážným handicapem. Moc vám za to děkuji,“ uvedl
Petr Nedvědický.
Milan Holub je zaměstnancem
Městské policie Ústí nad Labem,
zabývá se prevencí a výukou dětí
na dopravním hřišti. Jeho schopnosti využívají při své práci nejen
strážníci městské policie, ale i Policie České republiky, soudy, úřady
městských obvodů, školy a zdravotnická zařízení při jednání se sluchově postiženými klienty. Tlumočí
při různých zdravotnických vyšetřeních, řešení trestné i přestupkové činnosti, spolupracuje s neziskových organizacemi, s úřady např.
OSPOD. Aktivně se podílí na činnosti CESPA (centrum služeb pro
sluchově postižené). Milan Holub

je držitelem osvědčení o kvalifikaci tlumočníka znakového jazyka,
které vydal Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR.
Vedení města i městské policie dostává k jeho práci řadu děkovných dopisů. Například Ivana
Koubová z Poradny pro občanství/
Občanská a lidská práva napsala:
„Chtěla bych touto cestou poděkovat za vstřícné jednání a ochotu
Vašeho zaměstnance pana Milana
Holuba, tlumočníka do znakového jazyka. Poskytl mně i klientovi
podporu pří jednání na Magistrátu
Ústí nad Labem - oddělení sociálně-právní ochrany dítěte.“

Milan Holub

Defibrilátor zachránil život dítěti

Strážníci poskytují první pomoc často

Defibrilátor pomohl městské policii při záchraně pětileté holčičky. Na operační středisko volala žena a sdělila, že holčička,
kterou hlídala, při koupání omdlela
a přestala na její podněty reagovat.
Hlídku městské policie poslala
do bytu v šestém patře, kde otec
dítěte zatím prováděl masáž srdce.
Strážníci dorazili na místo jako
první a podle telefonických pokynů
lékařky ze záchranky použili
defibrilátor. Následně prováděli
masáž srdce až do příjezdu
zdravotní záchranné služby. Dívka
byla převezena ve stabilizovaném
stavu do Masarykovy nemocnice
k dalšímu ošetření.

Za záchranu dětského života dostali Kamila Najmanová a David
Milko ocenění od primátora Petra
Nedvědického. Není to poprvé, kdy
tato dvojice byla oceněna. V loňském roce obdržela poděkování
za dopadení dvou uprchlých vězňů,
kteří se ukrývali v Krásném Březně.

10 Kultura/sport
Výstavy v Muzeu
města Ústí nad Labem
do 31. 12.
CESTA MĚSTA 770 LET
Výročí první písemné zmínky
o Ústí připomíná série výstav
ve veřejném prostoru: KŘIŽOVATKA CEST (Hlavní vlakové
nádraží ČD), MĚSTO V MUZEU (ústecké muzeum, Masarykova ul.), MAPY MĚSTA
(FF UJEP, 1. patro budovy A),
HRADBY MĚSTA (v ulicích
centra) a CESTA MĚSTA (Ředitelství PČR, Revoluční ul.).
do 5. 1. 2020
NEUVĚŘITELNÝ SVĚT
PRVNÍCH ZEMĚDĚLCŮ
Interaktivní výstava o životě
našich předků před 7000 lety.
Kromě unikátních exponátů,
zapůjčených z několika muzeí,
jsou k vidění trojrozměrné
modely a repliky nástrojů. Některé dovednosti prvních zemědělců si návštěvníci mohou
sami vyzkoušet.
do 12. 1. 2020
700x STŘEKOV –
NEJROMANTIČTĚJŠÍ
ZŘÍCENINA V OBRAZECH
Ruina Střekova se pro svou „pohádkovou“ polohu vysoko nad
řekou řadí k předním evropským
ikonám romantismu. Výstava k letošnímu jubileu 700 let
od první zmínky o hradě ukazuje
symbol Ústecka v klasických
i nečekaných podobách.
do 5. 1. 2020
KLAUS HORSTMANNCZECH – DIALOG S ČASEM
Mramorové plastiky významného evropského sochaře
a ústeckého rodáka.
do 26. 1. 2020
DĚTI NEPŘÍTELE?
Výstava představuje nelehké
osudy dětí narozených z česko-německých vztahů, ale
i jiných podobných okrajových
skupin obyvatel poválečného
Československa. Výstava Filozofické fakulty UJEP ve spolupráci s Universität Augsburg
a Pamětí národa.

ÚSTECKÉ

Netradiční nápad zapojit
do tvorby výstavy
700x Střekov veřejnost
se ústeckému muzeu
vyplácí. Už sto příspěvků
od návštěvníků obohatilo
expozici otevřenou
začátkem srpna k 700.
výročí první zmínky
o slavném hradu Střekov.
„Nejčastěji k nám lidé nosí obrazy, jak od profesionálních malířů, tak vlastní tvorbu. Ale objevily se i nečekané kuriozity, třeba
plechovka od bonbónů s reprodukcí
slavného Richterova obrazu Přívoz pod Střekovem, turistické hole
pobité pamětními odznaky s vyobrazením hradu Střekov nebo nášivka tělovýchovné jednoty. Věci
zařazujeme do výstavy s popiskem,
v němž zdůrazníme osobní vazbu
na zapůjčitele,“ poznamenal kurátor výstavy Martin Krsek. Pro
tyto exponáty vyčlenili muzejníci
zvláštní místnost.

22. prosince, 18.00
Basketbal muži
Sportcentrum Sluneta
SLUNETA Ústí nad Labem
vs. BK Opava

Zoologická zahrada Ústí
nad Labem
Předvečer 1. adventní neděle
- slavnostní rozsvícení vánočního stromu, zpívání koled.
Odpoledne - zhotovení vánoční výzdoby (svícny, adventní
věnce…), pečení vánočního
cukroví a další program.

15.30
Park naproti krajskému soudu
Africké trhy
10.00
Národní dům
Nabídka čerstvého ovoce
z Afriky a Asie, sušeného
ovoce, koření ze Zanzibaru,
kávy, čokolády

K výstavě o Střekově přispívá svými exponáty i veřejnost

2. prosince

51. GRAND PRIX
NORTHBOHEMIA Hayashi
Cup 2019 v karate

Plutoniová dáma
se vrací domů

Honza Nedvěd

Mezinárodní soutěž 51. GRAND
PRIX NORTHBOHEMIA Hayashi Cup 2019 v karate tentokrát
slavila úspěchy nově na Zimním
stadionu. Sjelo se na 700 očekávaných soutěžících z Evropy, Indie
a i Saudské Arábie.
Na šesti tatami se bojovalo do večerních hodin.
Nejpočetnějšími
kategoriemi
byly tradičně kata a kumite
žactva.
Domácí
závodníci

Americká atomová vědkyně Lilli Hornig se jako
šestiletá holčička s kočárkem a s plyšovým medvědem
vrátila do rodného Ústí nad Labem. Kolemjdoucí
ji mohou potkávat každý den na chodníku před
secesním činžákem na Masarykově ulici čp.
1603/70, v němž přišla na svět roku 1921.

17.30
Kouzelný muzikál
Popelka

„Chtěla jsem vrátit paměť místa do ústeckých ulic a zpřítomnit nějakou zajímavou osobnost
z dějin města. Myslím, že většina Ústečanů ani neví, že tady
žila žena, která se účastí na vývoji první atomové bomby podílela na porážce hitlerovského
Německa a jeho spojenců. Až ji
teď náhodně potkají, určitě jim
v paměti uvízne,“ poznamenala autorka projektu Michaela Valášková, která se snaží
v Ústí z pozice řadového občana vylepšovat veřejný prostor.
Na realizaci připomínky
Lilli Hornig získala podporu ve výši 5 000 Kč ze
Spolchemie. Inspiraci pro
netradiční pamětní desku
v podobě fotografie v životní
velikosti čerpala v zahraničí.
Pro nápad získala i majitele
domu.

Nadílka, spousta soutěží, her
a úkolů

poměřovali svou přípravu nejčastěji se soupeři z Ukrajiny, kterých byla v kategoriích převaha
a nakonec vybojovali i pohár
nejúspěšnějšího klubu (Sen Bin
Ukrajina). Top Fighterem se zlatými medailemi v kata i kumite
se stala Barbora Šťastná z Kesl
ryu Praha.
Domácí pořadatelský klub SKR
SPORT UNION nakonec vybojoval krásných 21 medailí.

6. a 10. prosince 19.00
MLÁDEŽ BEZ
BOHA, PREMIÉRA

15. prosince, 18.00
Basketbal muži
Sportcentrum Sluneta
SLUNETA Ústí nad Labem
vs. Kingspan Královští Sokoli

ADVENT V ZOO

ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
NA STŘEKOVĚ

14. prosince 17.00
VÁNOČNÍ KONCERT
Ústeckého dětského
sboru a jeho hostů
ČINOHERNÍ STUDIO

8. prosince, 18.00
Basketbal muži
Sportcentrum Sluneta
SLUNETA Ústí nad Labem
vs. egoé Basket Brno

30. listopadu

09.00 hodin
Tradiční předvánoční jarmark
plný originálních výrobků
a inspirací na dárky
VCHOD PRO VEŘEJNOST
Z BRNĚNSKÉ UL.

1. 12., 17.00, 3 12., 19.00
ZASNĚŽENÁ ROMANCE
Swingový muzikál s hudbou
Glenna Millera

4. prosince, 18.00
Hokej muži
Zimní stadion
HC Slovan Ústí nad Labem
vs. HC Stadion Litoměřice

Kultura

IX. ADVETNÍ TRHY
V MUZEU

SEVEROČESKÉ DIVADLO

2. prosince, 18.00
Hokej muži
Zimní stadion
HC Slovan Ústí nad Labem
vs. SK Kadaň

www.usti-nad-labem.cz

Návštěvníci přinesli už sto nových
exponátů na výstavu 700x Střekov!

Kam do divadla

Kam za sportem

NOVINY

Karatisté bojovali urputně

sezóně hrají také druhou nejvyšší
soutěž 1. ligu žen.
V klubu působí několik českých reprezentantů. V současnosti
i úřadující juniorský mistr světa
Dominik Beneš. V novém dvouletém cyklu juniorské reprezentace

se do nominace dostali tři další
hráči s ústeckým znakem na prsou
Ondřej Kawulok, Jan Peška
a Vladimír Trčka. Českou republiku také reprezentovali odchovanci
oddílu Jakub Kolstrunk, Mikuláš
Krbec nebo Martin Pražan.

3. prosince

Zimní stadion
5. prosince
12.00
Mikuláš v DDM

20.00
Ústecký folkový podzim
Národní dům
Fleret – Vánoce na Valašsku
9. prosince
19.00
Vojtěch Dyk &
B-SIDE BAND
Dům kultury
14. prosince
19.30
29. vánoční koncert
The Boom - Beatles
Revival Band &
Symphonic Orchestra
Dům kultury
Tradiční benefiční koncert
Lilli Hornig jako šestiletá

Ústecký florbal je nejúspěšnější v kraji
Florbal v Ústí nad Labem působí
již pomalu čtvrt století a od roku
2013, kdy se původní dva oddíly
UKS Slavie a FBC Ústí nad Labem spojily, patří florbal na severozápadě Čech k největším sportovním klubům.
V novodobé historii se v elitních kategoriích podařilo hrát
ty nejvyšší soutěže a letos nově
elitní ligu hrají i ženy. Díky
tomu je Florbal Ústí nejúspěšnější florbalový klub v Ústeckém
kraji.
Muži již několik let hrají druhou nejvyšší soutěž 1. ligu ve florbale, ve které patří dlouhodobě
k nejlepším týmům a v sezóně
2017/2018 si zkusili jaké to je
hrát v Superlize. Ženy zaznamenávají v posledních pěti letech
raketový růst, juniorky hrály nejvyšší soutěž a po postupu žen
z regionální druhé ligy v letošní

19.00
Dům kultury
Koncert českého folkového
a trampského písničkáře

Florbal je opravdu pro každého,
kdo má chuť poznávat nové kamarády a cítit se ve sportovním prostředí dobře a vítán. Všem nově
začínajícím florbalistům a florbalistkám nabízí Florbal Ústí
až měsíc zdarma, kdy si mohou
vyzkoušet florbal a až potom se
rozhodnou, zda chtějí pokračovat. Výše příspěvku je 3 000 Kč
na pololetí. Rodičům nabízí splátkový kalendář příspěvků a zároveň má úlevy na sourozence a další
výhody. Nábory probíhají celoročně pro kluky i holky od 6 do 15
let.
Veškeré informace naleznou lidé
na webových stránkách www.florbalusti.cz, pro účely náboru dětí
klub vytvořil speciální webovou
prezentaci
www.pojdhratflorbal.
cz, kde se dočtou veškeré důležité
informace a mohou zaslat nezávaznou přihlášku.

15. prosince
16.00
Vánoční koncert
Ústecké bambini
Dům kultury
3. Vánoční koncert dětského
pěveckého sboru DDM
17. prosince
20.00
Ústecký folkový podzim
Národní dům
Karel Plíhal – recitál
24. prosince
Štědrý den v zoo
Tradiční vánoční nadílka pro vybrané druhy zvířat formou enrichmentu – dobroty zabalené
ve vánočních dárcích a stromky
ozdobené řetězy z ovoce a zeleniny. Vstupné dobrovolné.
14.00
Hudební Církvice
Kostel Nanebevzetí Panny
Marie v Církvicích
Manželé Moozovi – odpolední zpívání

ÚSTECKÉ
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Komentovaná procházka
městem s vánoční atmosférou
Projděte se s námi
vánočním městem
a nechte na sebe dýchnout
sváteční náladu.
Sraz zájemců proběhne v Informačním středisku města Ústí nad
Labem na Mírovém náměstí 6.
prosince v 16.00.
Společně navštívíme prostory čtyř významných ústeckých
budov, a sice Vilu Carla Friedricha
Wolfruma, kde dnes sídlí ústecká
redakce Českého rozhlasu, vilu
Ignaze Petschka, která slouží
jako obřadní síň, budovu Muzea
města Ústí nad Labem a na závěr
Severočeské divadlo.
Procházku zakončíme na Lidickém náměstí, kde z přítomných
účastníků vylosujeme jednoho
výherce, který získá unikátní sérii
tří výpravných publikací Jiřího
Svobody, Tajemství Českého středohoří, Zázračné České středohoří a novou knihu Východní
Krušné hory.
Každý, kdo se s námi na procházku vydá, obdrží navíc drobný
vánoční dáreček.

Město se připojilo k oslavám
Dnů české státnosti v Písku
Na Dnech České státnosti v Písku
se prezentovalo Ústí nad Labem
spolu s dalšími královskými městy,
která pojí společná přemyslovská
historie.
Významná kulturně společenská
akce probíhala pod záštitou Evy
Vanžurové, starostky města Písku.

Město Ústí nad Labem se po vzoru loňských let účastnilo prezentace infocenter, jejichž zástupci přednesli hostům zajímavosti o městě
a nabídli řadu propagačních materiálů. Největší zájem byl o mapy města, pěší turistické trasy v Českém
středohoří a zoologickou zahradu.

Centrum města bude opět patřit vánočnímu trhu

Za vánočními nákupy do informačního střediska
S blížícími se Vánoci mnoho z vás
hledá vhodný dárek pro své blízké.
A pokud jim chcete udělat radost
něčím originálním, rádi vám pomůžeme v Informačním středisku
města Ústí nad Labem.
Děti
potěší
pohádka
O
Dlouhonohých
skřítcích
na DVD. Dozvíte se v ní, kdo jsou
Dlouhonozí skřítci nebo odkud
připlula zlatá rybka. Ale tím to
nekončí. K pohádce můžete pořídit
i tematické dárky jako je klíčenka,
plechový hrnek, čokoláda nebo
pexeso. A pro malé zdatné turisty
turistický deník s motivem skřítků.
Pro dospělé je nově k dispozici
kávová směs z místní pražírny, kterou si můžete vypít z originálního
keramického nebo plechového

hrnku s motivem města. Hrnek
poslouží stejně dobře i na horkou čokoládu, kterou zde také
zakoupíte.
Čtenářům můžeme nabídnout výběr z krásných publikací
s fotografiemi z Českého středohoří, představující nejen krásu

krajiny, jako jsou například minerály a orchideje. Vybírat můžete
i z mnoha historických knih
zachycujících dřívější podobu
Ústí nad Labem a jeho okolí.
Unikátním dárkem může být série
tří výpravných knih autora Jiřího
Svobody Tajemství Českého

středohoří, Zázračné České středohoří a Východní Krušné hory.
Zajímavým překvapením budou
jistě plechové cedule místních lokálních značek. Kdo by neznal například značku Schicht, tvůrce známého sloganu „Čistota, půl zdraví“
a jeho slavné mýdlo s jelenem.
V informačním středisku lze pořídit
dvě dárkové sady s výrobky od této
firmy. Ale Schicht není jediná
značka, kterou zde můžete najít.
Další jsou například Stará žitná, likér
Klášterní tajemství, Březňák a jiné.
Toto vše a mnoho dalšího
můžete nakoupit nejen přímo
v informačním středisku, ale také
z pohodlí vašeho domova, a to
prostřednictvím našeho e-shopu
(www.usti-nad-labem.cz/e-shop).

Ceny za TOP květinový balkón 2019 byly rozdány
Slavnostní předání cen vítězům
soutěže o TOP květinový balkón 2019 se uskutečnilo v informačním středisku. Předáním provázel Stanislav Berkovec, známý
moderátor a herec. Ceny si soutěžící převzali z rukou Evy Fialové, radní města, Tomáše Vlacha, náměstka primátora města,
Pavla Vodseďálka, zastupitele
města a Miloše Musila, zástupce
hlavního partnera soutěže - hypermarketu Globus Trmice.
Dárkové tašky města získala
dvacítka nejúspěšnějších soutěžících. Hlavní ceny získaly
Hana Vojtíšková, Jana Křížová
a Stanislava Bejčková.
Komise udělila na závěr i speciální cenu za vítězství ve facebookové soutěži. Vítězkou se stala
paní Petra Hanušová s 381 hlasy.

„Jsem rád, že soutěž vyvolala takový
zájem, město ji určitě vyhlásí i příští rok.
Uvažujeme o tom, že rozšíříme kategorie, aby se mohli zapojit i lidé s terasami,
předzahrádkami a podobně,“ dodal
náměstek primátora Tomáš Vlach.
Poděkování patří všem zapojeným soutěžícím a hypermarketu
Globus Trmice a věříme, že výhercům udělaly ceny radost. O dalším ročníku soutěže budeme včas
informovat.

Vyhodnocení soutěže probíhalo v informačním středisku

Přednášejte o svých zážitcích z cest
Máte rádi cestování? Chtěli byste
se s někým podělit o své zážitky,
rady či tipy z cest? Co takhle v informačním středisku?
Nabízíme možnost bezplatného
pronájmu prostor i promítací techniky. Postaráme se také o propagaci vaší cestovatelské přednášky
či o drobné občerstvení pro vás
i posluchače. Nezáleží na tom, jak
daleká nebo dlouhá byla vaše cesta, ale na tom, jaké vzpomínky jste
si přivezli. Přijďte nám o nich vyprávět.

Jak nás kontaktovat?
E-mail: tereza.fajfrova@mag-ul.cz
nebo info.stredisko@mag-ul.cz
Telefon: +420 475 271 514 nebo
+420 475 271 700

Na Dnech české státnosti v Písku se mluvilo i o Ústí nad Labem

Již nyní můžete kupovat
vstupenky na lednová představení
Na vstupenkovém portále www.
vstupenkyusti.cz naleznete lístky
na řadu zajímavých pořadů či vystoupení. Již v tyto dny také můžete kupovat vstupenky na ledno-

vá představení, které mohou být
skvělým vánočním dárkem.
Vstupenky rezervujte online
a vyzvedněte na jednom z pěti prodejních míst.
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Ferda oslavil padesátku
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Kuskus není jenom jídlo
Návštěvníci ústecké zoo se
mohou seznámit s unikátní
dvojicí obyvatel zahrady.
V pavilonu exotária uvidí
skutečnou raritu – vzácné
vačnatce kuskuse medvědí.
Tento druh začala zoo chovat
již v roce 2017, ale pár – samec
a samice – byli umístěni v zázemí, v péči je měli chovatelé pavilonu zimoviště. Bylo to proto, aby
si zvířata v novém prostředí zvykla,
aby byla v klidu a aby chovatelé vypozorovali, co jim nejvíce vyhovuje, jaké mají projevy chování a jak
se o ně starat, aby to co nejlépe
odpovídalo potřebám zvířat. O jejich životě v přírodě se toho moc
neví, v zoologických zahradách
se chovají velice zřídka. V Evropě
je návštěvníci mohou vidět pouze
v belgické Zoo Pairi Daisa, kde je
umístěn jeden samec, a v polské
Zoo Wroclaw. Další dva jedince
z evropských šesti zvířat mohou
návštěvníci spatřit právě v Ústí nad
Labem. Podle databáze ZIMS žije
v lidské péči na celém světě 14 jedinců v pěti institucích.
Kuskusové jsou zvláštní zvířata,
která žijí v neporušených nížinných
tropických vlhkých lesích Celebesu do nadmořské výšky 600 m n.
m. Patří mezi vačnatce, pohybují se
ve větvích stromů, mají ovíjivý ocas,

Kříženec orangutana sumaterského a bornejského, který do Ústí nad Labem přišel v roce 2002 z pražské zoo, oslavil úctyhodné výročí –
padesáté narozeniny. Jedná se o nejstaršího orangutana v rámci Unie českých a slovenských zoologických zahrad. Ke svým kulatinám dostal
dort, mnoho dárků a také nová lana a pneumatiku do své venkovní expozice.

Otevírací doba a vstupné
ZIMNÍ SEZÓNA (listopad–
únor)
Pokladny otevřeny:
od 9.00 do 16.00 hodin (horní
vstup uzavřen)
Pavilony otevřeny:
od 9.00 do 16.00 hodin
Areál zoo:
do 17.00 hodin (turnikety
u spodního či horního vchodu)
Po dobu zimní sezóny je horní
pokladna uzavřena!
Dne 24. a 31. prosince bude
zoo otevřena pouze do 14.00
hodin.
Vstupné
Dospělí: 100 Kč
Děti (3–15 let), studenti
(do 26 let), důchodci: * 50 Kč
Rodinné vstupné = 2 dospělí
a 2 děti (3–15 let): 270 Kč
Děti do 3 let: zdarma
* 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.
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Výměna samců kabarů
Kabar pižmový je menším druhem
sudokopytníka, jehož charakteristickým znakem u samců jsou špičáky dorůstající délky až 10 cm.
Jedná se o archaický rys tohoto starobylého druhu přežvýkavce. Patří mezi potravní specialisty,
jeho jídelníček tvoří z 80 % lišejníky, a proto je chov v zajetí velice náročný.
Populace tohoto druhu je nyní
v evropských zoologických zahradách v kritickém stavu. Celkem je
chováno pouze osm samců a čtyři
samice. Problémem celé populace
je příbuznost, k níž dochází při
takto malé početní základně zvířat. Německá zoologická zahrada
v Lipsku přišla v letošním roce
o svého chovného samce. Jedná
se o jedinou instituci, které se
daří pravidelně odchovávat mláďata. V rámci spolupráce se zahraničními kolegy byl domluven

přesun ústeckého samce, který má
na rozdíl od ostatních samců nižší

Kabar pižmový

koeficient příbuznosti ke dvěma
samicím z lipské zoo, a proto je
jeho zapojení do chovu klíčové
v rámci budoucnosti celého druhu.
A tak se pětiletý samec vrátil zpět
do svého rodiště, odkud do ústecké
zoo před čtyřmi lety přišel.
Současně z německé zoo přišel do Ústí tříměsíční samec jménem Ben, který se narodil letos
v červnu. Mladý sameček byl
po příjezdu vpuštěn do výběhu,
který postupně prozkoumával a po několika hodinách již
v klidu ležel a nebyly na něm
očividné žádné známky stresu.
Kabaři jsou velice plachá zvířata,
která reagují na rušivé vlivy, proto
na aklimatizaci potřebují dostatek času. Ve svém novém domově
již bez problému přijímá potravu
a návštěvníci ho mohou sledovat
z dřevěné pozorovatelny či hlavní
návštěvnické trasy.

za který se mohou i zavěsit. Jsou to
živočichové s denní aktivitou. Patří mezi potravní specialisty a živí se
hlavně listy a květy, to je hlavní složka jejich potravy. Přes léto to není
až takový problém, ale je potřeba
myslet na zimu a zásobit se dostatečným množstvím potravy. Ve vegetačním období je nutné nasbírat

Kuskusové jsou zvláštní zvířata,
v evropských zoo jich žije jenom
málo

přes 100 kg listí, které se následně mrazí. Mezi největší pochoutku
kuskusů patří mladé listy ovocných
stromů, přednost dávají meruňkám,
švestkám či špendlíkům. Kromě
listí dostávají nakrájenou kořenovou zeleninu, jako je mrkev, petržel,
celer a červená řepa, k tomu ještě speciální granule pro kuskuse,
což jsou vlastně usušené a slisované listy doplněné o minerální látky
a vitamíny. Dále dostávají dvakrát
týdně i živočišnou potravu, konkrétně vařená vejce a vařené kuřecí
maso, které mají velice rádi.

Stěhování aligátora Libora
Americký aligátor Libor se před
nástupem chladných dní přestěhoval do svého zimoviště. I v letošním roce se uskutečnil transport
podle předem stanoveného scénáře, pro chovatele jde už téměř
o rutinní záležitost.
„Pro úspěšný přesun je zásadní přetáhnout aligátorovi přes hlavu smyčku lana a s jeho pomocí
jej vtáhnout do přepravní bedny.
Vzhledem k teplému počasí mohl
být aligátor ve svém „letním bytě“
až do začátku měsíce října,“ sdělila
mluvčí zoo Nikola Roštejnská.
„Libora čeká přibližně osmiměsíční pobyt ve vytápěném zimovišti, kde je udržována teplota i dostatečná vlhkost. Prostor souše
je vyhřívaný podlahovým topením
a k dispozici má i bazén s vodou
o teplotě 18–20 °C,“ vysvětlila
chovatelka Jana Bárnetová.
Aligátor Libor je nejstarším
zvířetem ústecké zoo. Byl zakoupen v roce 1974 ve věku cca
3–4 let od soukromého chovatele za 670 korun českosloven-

Aligátor Libor

ských. Ústecká zoo chová také
samici Adélu, která přišla v roce
2013 ze záchranného centra Zoo
Plzeň. S ohledem na rozdíl velikostí a hmotností obou jedinců se
chovatelé obávají, že by jí samec
mohl v malém venkovním výběhu ublížit, proto žijí každý zvlášť.
„V zimovišti je však k dispozici větší bazén, kde jsme začátkem roku
oba jedince spojili, neboť byly vypozorovány akustické projevy říje.
Adéla po prvním spojení nesnesla
žádná vejce, ale do budoucna nevylučujeme další spojení,“ uvedl
zástupce ředitele pro zoologický
a botanický útvar Lukáš Štěrba.

Kostra indické slonice Kaly je v muzeu
Kompletní kostru slona
indického (Elephas
maximus) mohou nyní
vidět návštěvníci Muzea
města Ústí nad Labem.
Kostra slonice Kaly je
umístěna ve foyer muzea
hned za hlavním vchodem.
Návštěvníky upoutá nejen svojí
velikostí. Kostra nerozšiřuje jen
zoologické znalosti, ale pomáhá
také připomínat historii města a
zoologické zahrady. Slonice Kala
přicestovala do Ústí nad Labem
jako roční slůně, pravděpodobně
odchycené v přírodě Vietnamu,
v listopadu 1985. Hned od svého
příchodu se stala maskotem zoo
a spolu s družkou Delhi, která
do Ústí doputovala v roce 1987,
tvořily nerozlučnou dvojici. Bohužel 5. února 2019 musela být
z důvodu zdravotních komplikací utracena.
Kostra slona je velmi charakteristická, řada lidí by mohla

mít problém s určením, kterému
druhu patří. Na kostře totiž
chybí chobot, svalnatý orgán
pro slony typický. Chybí také
kly, neboť většina samic slona
indického (a dokonce ani mnozí
samci) kly nemá. Pokud je mají,
jsou jen drobné, u živého slona
bez otevření tlamy neviditelné. I ostatní zuby jsou velmi
pozoruhodné. Sloni indičtí
mají v dospělosti zubů velmi
málo. V horní čelisti lze u Kaly
pozorovat dvě obří stoličky,
ve spodní čelisti stoličky čtyři.
Stoličky jsou postupně obrušovány a po několika letech jsou
vytlačeny další stoličkou, která
se nasouvá ze zadní části čelisti.
Staří (v přírodě až šedesátiletí)
sloni často hynou hlady, neboť
po opotřebování šesté stoličky již žádná další nevyroste.
Pozoruhodný je i celkový počet
kostí. Zatímco lidská kostra má
210 kostí, v kostře slona jich je
až 351. Počet může být i v rámci
jednoho
druhu
proměnlivý. Bezpečně rozlišíte kostru

Kostra Kaly je vystavena ve vestibulu muzea

slona indického od slona afrického podle počtu žeber. Slon
africký jich má vždy 21 párů,
sloni indičtí jen 19 až 20 párů.
Jedinečná je i morfologie nohou
– sloni jsou i přes svoji vysokou
hmotnost vlastně prstochodci.
Slonice Kala se od svého příchodu potýkala s problémy levé
přední nohy, které se jí nakonec
staly osudnými. Problémy byly
tak výrazné, že i na kostře v prstové části levé přední nohy jsou
vidět četné deformace.
Při
příležitosti
vystavení
kostry slonice Kaly byla podepsána smlouva o spolupráci
mezi Muzeem města Ústí nad
Labem a Zoologickou zahradou Ústí nad Labem. Smlouva
se týká spolupráce při realizaci
společných vědeckých, vzdělávacích nebo kulturních projektů.
Mimo jiné také dává Muzeu
města Ústí nad Labem přednostní právo na získání pozůstatků vybraných uhynulých zvířat ze zoo pro výrobu kosterních
a dermoplastických preparátů.

