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Svoz odpadů
Petr
Nedvědický
primátor
Ústí nad Labem

Vážení občané,
vítám vás u prvního vydání Ústeckých novin v roce 2020.
Věřím, že i tentokrát se pro
vás stanou průvodcem dění
ve městě a najdete v nich potřebné informace o tom, kam jít
za kulturou nebo za sportem.
Dozvíte se, co je nového v muzeu nebo v zoo, a jako obvykle
jsme do novin zařadili i kalendář
odvozu různých druhů odpadu
včetně velkoobjemového odpadu. Přiblížíme vám také rozhodnutí rady a zastupitelstva
města. V prosinci se podařilo
schválit rozpočet na rok 2020.
I když podmínky nejsou jednoduché, město do něj vstupuje
v dobré finanční kondici. Zajištěn je chod všech městských
organizací, město bude i letos investovat do oprav svého
majetku, zejména škol, domovů seniorů a komunikací. Opět
výrazně podpoříme sportovní
a kulturní aktivity dětí a mládeže i dospělých. A přispějeme
také neziskovým organizacím,
které působí v sociální oblasti.
Událostí roku jistě bude otevření zrekonstruovaného koupaliště na Klíši. Zastupitelstvo
města schválilo realizaci generelu rozvoje zoologické zahrady
a schválilo financování tohoto
záměru formou úvěru. Budeme tomu věnovat velkou pozornost, některé projekty jsou
v přípravě, jiné je potřeba nastartovat. Nechci tvrdit, že už
letos začnou v zoo velké opravy
nebo stavby, ale chceme, aby
se zahrada již brzy začala měnit k lepšímu. Stále důležitější
jsou pro vedení města kontakty s vámi občany. Vítáme vaše
podněty, připomínky i kritiku.
Budu proto pokračovat v pořádání dne otevřených dveří a rád
se s vámi sejdu i na dalších akcích, jako jsou setkání seniorů
anebo zasedání dětského parlamentu. Prosím, kdo máte zájem, přijďte nebo napište.
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Zima přišla do města jen zvolna,
lidé a technika jsou v pohotovosti
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První byla
Magdalena
Prvním dítětem roku 2020 v Ústí
nad Labem je Magdaléna Kapicová, narodila se ve středu 1. ledna
ve 13.45 v porodnici Masarykovy nemocnice. Magdaléna vážila
3550 g a měřila 50 cm.

Mamince Lence Kapicové gratuloval k šťastné události primátor
Petr Nedvědický. Miminku přinesl
dárek a mamince kytici. „Ať jste
obě zdravé, ať se vám daří a malá
vám dělá jenom radost,“ popřál primátor.
Pro rodiče prvního dítěte roku
schválili radní města tradiční finanční dar ve výši 20 000 korun.

Rekordní
Tříkrálová sbírka

Nástup zimního počasí byl ve městě zatím mírný,
ale sníh se už v ulicích Ústí nad Labem objevil.
Zimní údržbu městských komunikací a chodníků
zajišťuje společnost AVE Ústí nad Labem.
V případě potřeby jsou připraveni
vyrazit lidé na ruční čistění i potřebná technika. Město je specifické členitostí terénu, příkladem

je ulice Na Schodech, kam vozidla při námraze musí i couvat. Zvláštní údržbu si žádá Mariánský most, který se udržuje

speciální drtí, aby se nepoškozovala ocelová konstrukce. Zimní údržba komunikací v majetku
města probíhá podle operačního
plánu. Městské komunikace jsou
rozděleny do čtyř skupin podle
dopravního významu pro město
a udržují se podle pořadí v předepsaném časovém limitu. Na zimní údržbu je připravena zásoba
více než 1 100 tun soli, 25 tun

solanky a ve skladu je ještě dalších 60 tun posypového materiálu. O kvalitně upravené chodníky
by mělo být postaráno prostřednictvím pěti velkých sypačů a jedenácti malých odklízecích vozidel. Komplikací je, že ne všechny
komunikace patří městu, zejména hlavní tahy vlastní Ústecký
kraj a ŘSD, které si zajišťují jejich údržbu.

Dvě otázky pro primátora Petra Nedvědického k pobočkám knihovny
Projekt
cykloterapie
získal
cenu COT media v kategorii
Startup roku v rámci Velké ceny
cestovního ruchu 2019/2020.
Oddělení cestovního ruchu magistrátu Ústí nad Labem v soutěži
uspělo s projektem Cykloterapie.
Zdravé město Ústí nad Labem se
do této aktivity zapojilo mezi prvními v Česku. Zakoupilo elektrickou cyklorikšu, ve které vyškolení
dobrovolníci vozili v rámci loňské
pilotní sezóny seniory z Domova
Velké Březno. „Na druhou sezónu
se město připravuje už nyní, zájem
o vyjížďky v rikše je veliký a my
jsme rádi, že umožníme projet se
na kole někomu, komu by to jeho
zdravotní stav už neumožnil,“ dodala Hana Slawischová za Zdravé
město Ústí nad Labem.

Slonice
vyprodala
své obrazy

do krajského zastupitelstva, jehož jsem členem. Čekal jsem, že
nás z vedení kraje někdo oficiálně
osloví a přijde například s návrhem
do jednání rady města. Také jednání o odložení tohoto rozhodnutí
proběhlo bez nás, já jsem se to dozvěděl pouze neformálně, podrobnosti jsem si přečetl v médiích.

Přelom roku poznamenalo
dění kolem tří poboček Severočeské vědecké knihovny.
Ústecký kraj je nejdříve
zrušil a pak toto rozhodnutí
o rok odložil s tím, že
město má najít na financování poboček prostředky.
Přidáte knihovně?
O tom, zda a kolik přidáme, je třeba dále jednat. V lednu loňského roku jsme s knihovnou uzavřeli dvouletou smlouvu na zajištění
městské funkce knihovny a náš příspěvek činil 600 000 korun. Když
paní ředitelka informovala, že pro
nedostatek prostředků bude muset pobočky uzavřít, připravili
jsme návrh na zdvojnásobení našeho příspěvku a zastupitelstvo
města ho 16. prosince schválilo.
Ještě předtím, 9. prosince, však

krajští zastupitelé rozhodli o okamžitém zrušení poboček na Střekově a v Krásném Březně, pobočka v Hornické ulici měla být
uzavřena v půlce roku. Vůbec nezáleželo na tom, jestli něco přidáme, nebo ne. Bylo to jednostranné
rozhodnutí bez řádného projednání s městem. Za řádné projednání
nepokládám rozhovor na chodbě,
vzkazy přes média anebo materiál

Jak bude vývoj kolem
poboček knihovny
pokračovat?
Je škoda, že byly knihovnické pobočky vůbec uzavřeny. To se při
zodpovědném postupu nemuselo
vůbec stát. Pořád věřím v jednání. My jsme na ně připraveni. Ale
musí to být na seriózním základě,
rovný s rovným. Informace o tom,
co po nás chtějí, se různí. Paní ředitelka hovořila v médiích, že
bychom měli pobočky převzít,

a radila, jak je máme provozovat.
Zajištění městské funkce knihovny prý stojí 17 milionů korun, pak
zazněla částka 4,4 milionu korun jako ztráta z provozu poboček a nakonec stačilo, že Ústecký kraj přidal dva miliony. Proto
chceme vidět podrobné informace
o nákladech: kolik lidí tam pracuje, co stojí mzdy, energie, nájem
a další náklady na provoz a jestli je možná nějaká optimalizace?
A protože se uspořádání toho, co
v Ústí nad Labem financuje město a co kraj, vyvíjelo dlouhá léta,
nemůžeme řešit jenom knihovnu.
Je to komplexní záležitost a něco
z toho vytrhnout může narušit
citlivou rovnováhu. Proto bude
třeba jednat například i o domovech seniorů, muzeu a dalších
službách, které kraj financuje v jiných městech, ale u nás ne.

Výtěžek 20. ročníku Tříkrálové sbírky překonal v Ústí nad Labem očekávání. Zatímco v minulém roce vybraná částka těsně
překročila 100 000 korun, letos
byli Ústečané podstatně štědřejší.
Po rozpečetí 70 kasiček a sečtení všech bankovek a mincí dosáhla vybraná částka na 160 093 korun. „Všem dárcům moc děkujeme.
Peníze využijeme v našem městě mimo jiné na provoz Domu sv.
Materny na Střekově, kde je dětské nízkoprahové centrum služeb
pro rodinu,“ uvedl ředitel Oblastní
charity Ústí nad Labem Rostislav
Domorák.

Nový tajemník
Ve výběrovém řízení na nového
tajemníka Magistrátu města Ústí
nad Labem uspěl
Miloš Studenovský. Výběrového řízení se zúčastnilo celkem pět uchazečů.
Miloši Studenovskému je 36 let,
je vedoucím právního odboru
a na magistrátu působí od roku
2009. Je absolventem Právnické
fakulty Univerzity Karlovy.

2 Aktuálně z regionu
Z jednání
zastupitelstva města
Úpravy tří vyhlášek
Schváleny byly obecně závazné vyhlášky – evidence značených psů, místní poplatek
ze psa a místní poplatek z pobytu. Vyhlášky reagují na nová
zákonná ustanovení. Studenti
SŠ a VŠ byli po diskuzi osvobozeni od poplatku za ubytování.
Koncepce tělovýchovy
a sportu
Zastupitelstvo schválilo koncepci tělovýchovy a sportu
pro roky 2020–2027. Koncepce je rozčleněna na jednotlivé body a oblasti rozvoje
tělovýchovy a sportu, upozorňuje na nutnost a důležitost
připravenosti města v rámci projektových dokumentací
a studií a s tím související vyčlenění finančních prostředků
z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem na tuto
agendu. Jednou z priorit je
vybudování multifunkční sportovní haly. Podporován je jak
tento projekt, tak vytipovaný
prostor na stavbu této haly
ve Všebořicích.
Revitalizace Parku Míru
Zastupitelstvo schválilo projekt s názvem Regenerace
veřejného prostranství na sídlišti – Park Míru, v jehož rámci bude revitalizována plocha
mezi bytovými domy u křižovatky ulic Malátova a Hoření.
Rada města schválila podání
žádosti o dotaci na realizaci
tohoto projektu z programu
Regenerace veřejných prostranství na sídlištích ze Státního fondu rozvoje bydlení.

Z jednání
rady města
Udělení stipendia
primátora a ocenění
studentů Univerzity
třetího věku
Udělení stipendia ve výši
20 000 Kč studentu PřF
UJEP
Davidu
Poustkovi za jeho diplomovou práci
s názvem Využití nanovlákenných materiálů při vývoji mikrofluidních zařízení pro biomedicínské aplikace schválila
rada města. Rada také schválila dary ve výši 3 000 Kč pro
studenty Univerzity třetího
věku. Tento dar obdrželo celkem pět studentů.
Memorandum
k vybudování
datového centra
Rada schválila memorandum
o spolupráci v oblasti vybudování datového a komunikačního centra mezi Ústeckým krajem, statutárním městem Ústí
nad Labem, UJEP Ústí nad
Labem, Inovačním centrem
Ústeckého kraje, Krajskou
zdravotní a Metropolnetem.
Ústecký kraj chce vybudovat technologické a datové
centrum, kde bude provozovat cloudové úložiště pro subjekty veřejné správy v Ústeckém kraji. Toto memorandum
má za úkol spojit organizace
působící v Ústí nad Labem
a jeho okolí při vytváření technologického a personálního
zázemí a má za cíl definovat
požadavky na služby a možnosti datového centra. Za tímto účelem vznikne detailní
analýza využitelnosti datového centra, na které se bude
podílet i společnost Metropolnet.
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Město uspělo v soutěži o síť 5G
Ústí nad Labem je jedním
z pěti měst v Česku, kde
se už od poloviny příštího
roku pilotně rozběhne
vysokorychlostní síť
páté generace 5G.
Město se ve spolupráci s Inovačním centrem Ústeckého kraje
prosadilo v soutěži Ministerstva
průmyslu a obchodu a Ministerstva pro místní rozvoj 5G pro
5 měst. Partnerem města a poskytovatelem sítě je společnost
Vodafone Czech Republic.
„Je to významný úspěch, který bude
výrazným příspěvkem k zapojení Ústí
nad Labem do konceptu chytrých měst.
Otvírá nám to mnoho velkých příležitostí,“ zdůraznil náměstek primátora
Pavel Tošovský, který cenu v Praze
převzal.
Nasazení 5G sítě v Ústí nad
Labem umožní například provozovat tzv. U Smart Zónu pro vývoj
a testování autonomních (bezpilotních) systémů aut v městském
provozu a také podstatně rozšířit uplatnění datové platformy

Město získalo cenu v soutěži Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva pro místní rozvoj

Ústeckého kraje PORTABO,
která má za úkol konsolidovat data
z regionu v jednotném formátu.
Hlavním přínosem nové technologie (5G) je významné, přibližně
desetinásobné zvýšení přenosové rychlosti a podstatné snížení

doby odezvy oproti standardu
4G, tzn. velké objemy dat přenesené velkou rychlostí. To může mít
zásadní přínos pro tzv. internet
věcí, kdy spolu pomocí internetové
sítě komunikují různé objekty/věci
a propojením těchto jednotlivých

Město je patronem řady organizací
zaměřených na pomoc lidem v těžké
životní situaci. Spolupracuje například
s Oblastní charitou v Ústí nad Labem.
služeb a města na snížení negativních zdravotních dopadů zimy
u lidí bez domova. Prioritou
všech zúčastněných je vždy, aby

venku nikdo neumrzl. K tomu
účelu došlo k výměně informací a kontaktů. Probíhají
společné obchůzky strážníků

městské police a sociálních pracovníků. V plánu je i otevření
prvního domu pro krizové bydlení
na území města.

Město bude školit seniory
Na zasedání rady seniorů představili pracovníci
Českého telekomunikačního úřadu programy
zaměřené na zvýšení povědomí o nekalých
praktikách obchodníků při uzavíraní smluv
na telefon nebo jiné telekomunikační služby.
Právě senioři jsou v tomto ohledu nejvíce ohroženou skupinou. Město proto v letošním
roce ve spolupráci s radou seniorů a ČTÚ uspořádá několik školení v domovech pro seniory a seniorských klubech, která by měla
posluchačům pomoci odhalit

podvodné jednání či nekalou obchodní praktiku. „Senioři jsou dnes
více obezřetní při uzavírání různých druhů smluv a závazků. Opatrnost je na místě a další školení
přispějí k možnosti seniorů se lépe
bránit,“ dodal náměstek primátora Tomáš Vlach.

Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2020
Návrh rozpočtu pro rok
2020 statutárního města
Ústí nad Labem schválilo
zastupitelstvo města.
Rozpočet byl projednán se zastupitelskými kluby a obvody.
Celkové příjmy města pro rok
2020 by měly dosáhnout 1,93
miliardy korun. Rozpočet počítá s výdaji ve výši 2,1 miliardy Kč.

Z toho je na neinvestiční část
výdajového rozpočtu určeno 1,76
miliardy Kč, dotace pro městské
obvody jsou 137,4 milionů Kč.
V investiční části výdajového rozpočtu se počítá s 344,4 miliony
Kč. Splátky úvěrů budou činit
102 milionů Kč, rozdíl mezi příjmy a výdaji bude pokryt ze zdrojů
města vytvořených v minulých
letech.
„Je zajištěno financování všech
funkcí města a jeho organizací,

S klesajícími teplotami a snižující se
nabídkou přirozené potravy nastává
čas, kdy vhodným přikrmováním můžeme pomoci lépe zvládnout nástrahy zimy těm ptákům, kteří na zimu
neodletěli do teplejších krajů.
Krmíme pouze v době, kdy je
mráz a sněhová pokrývka, a pro
ptáky je tak přirozená potrava hůře
dostupná. Množství potravy přizpůsobujeme aktuálnímu počasí. Více
krmiva podáváme za mrazů a při
vysoké sněhové pokrývce. Krmítko
umístíme alespoň 1,5 m nad zem,
ideálně na závětrné a nerušené
místo, které je nepřístupné kočkám.
Potrava musí být vždy chráněna před sněhem a deštěm. Krmení pravidelně doplňujeme (nejlépe
tak, aby bylo krmítko plné v odpoledních hodinách, neboť ptáci
si tvoří tukové zásoby především
v druhé části dne) a krmítko čistíme od trusu a zbytků potravy.

částí budou moci vznikat celé koncepty tzv. chytrých měst.
Do soutěže 5G pro 5 měst se
přihlásilo 57 měst. Vedle Ústí
nad Labem uspěla rovněž města
Jeseník, Karlovy Vary, Plzeň
a Bílina.

I v zimě pomáháme lidem bez přístřeší
Město přispělo na zajištění materiální pomoci formou přenosných přístřešků IGLOU a pobytových služeb v Domě Samaritán.
Spolupracuje i s Centrem krizové intervence Spirála v oblasti
včasné pomoci. Významnou práci v terénu odvádí také městská
policie zejména při kontrole a pomoci osobám bez přístřeší. „Bez
spolupráce města, složek integrovaného záchranného systému a neziskového sektoru bychom patrně četli
smutné zprávy o fatálních dopadech
zimy na zdraví lidí bez domova,“
uvedl náměstek primátora Tomáš
Vlach.
K podpoře užší spolupráce proběhl na konci listopadu seminář o připravenosti pomáhajících

Ptákům pomůže
v zimě přikrmování

opět počítáme s podporou kultury, sportu a volnočasových aktivit zejména pro děti a mládež.
Výrazně přispějeme i na sociální
oblast. Zastupitelstvo schválilo můj návrh na zdvojnásobení příspěvku pro Severočeskou
vědeckou knihovnu na 1,2 milionu korun a na převedení deseti
milionů korun ve prospěch investiční rezervy městských obvodů,“
vysvětlila statutární náměstkyně
primátora Věra Nechybová.

Vhodným krmením je např. slunečnice, oves, pšenice, kukuřice,
lněná semínka, proso, ovesné vločky, drcená ořechová jádra, mák,
nastrouhaná mrkev nebo lůj. Kosi
a drozdi přivítají i nakrájená jablka
a jeřabiny. Z naší kuchyně je možné
využít např. neslanou vařenou rýži
a brambory. Koupit můžeme také
oblíbené lojové koule, které ale vybalíme ze sítěk. Ptákům se v nich totiž mohou zachytit drápky; popadané síťky navíc přitahují svou vůní psy,
ježky a další zvířata, která je mohou
pozřít a způsobit si tak vážné zdravotní potíže nebo přímo uhynout.
Nezapomínejme na pítko –
i v zimě potřebují ptáci vodu.  
Nikdy nekrmíme plesnivým či jinak zkaženým krmivem, na krmítko nepatří ani kořeněné, solené,
uzené, přepálené či sladké zbytky
z kuchyně. Na krmítko nepatří též
těstoviny či pečivo (ani tvrdé).
Další zajímavé informace k životu ptactva naleznete např. na
www.birdlife.cz.

Koupaliště
otevře později
Původní termín předání koupaliště v březnu 2020 se nepodaří
dodržet. Dokončení stavby posunuly problémy s bazénovou
technologií.
Při ověřování funkčnosti technologie vznikly trhliny na potrubí. Bude třeba je nejen nahradit, ale zejména přijmout taková
opatření, aby podobné nebezpečí již nehrozilo. Podle předběžných odhadů bude koupaliště
zprovozněno o několik měsíců
později.
„Město je připraveno spolupracovat a na odstranění potíží
se případně budeme podílet i finančně. Cílem je, aby mohli lidé
koupaliště začít využívat od počátku června. Stavba zatím probíhala velmi dobře, podle harmonogramu, značná část areálu už
je hotová,“ uvedl primátor Petr
Nedvědický.
Rekonstrukce za přibližně 115
milionů korun zahrnuje úpravu
stávajících venkovních bazénů
včetně okolních ploch s doplněním atraktivních prvků pro vodní hrátky. Součástí stavby jsou
mimo jiné nové nerezové bazénové vany s vodními atrakcemi
a bazénovou technologií, objekty ošetřovny a pokladny, terasa - paluba, brodítka, sprchy,
sociální zázemí pro návštěvníky,
zázemí pro plavčíky nebo dětský
koutek.

ÚSTECKÉ

www.usti-nad-labem.cz

Aktuálně z regionu 3

NOVINY

Připravuje se výběr projektů
participativního rozpočtu
Participativní rozpočet
města pokročil od příjmu
projektů do další fáze
jejich hodnocení a výběru.
O podrobnostech
hovořil Pavel Tošovský,
náměstek primátora.

elektronického hlasování. Finální výběr podporovaných projektů
by mohl být znám v červenci tohoto roku, pokud se nevyskytnou
nenadálé situace v procesu kontroly a hodnocení projektů. Realizace projektů rovněž musí projít
schválením Rady města Ústí nad
Labem. Realizovány budou projekty dle pořadí výsledků elektronického hlasování a to až do vyčerpání stanoveného finančního
limitu.

Kolik
peněz je
na realizaci
projektů
určeno?
Je to pět milionů korun a podobně
jako
v loňském roce byl mezi občany
o tento program velký zájem.
Jak se bude rozhodovat
o výběru projektů?
Projekty musí projít dle zásad
participativního rozpočtu posouzením odborné hodnotící komise,
která rozhodne o realizovatelnosti podaných projektů. O těchto
realizovatelných projektech bude
rozhodovat také veřejnost formou

Projekty z loňského
roku se už realizují?
Ano, realizace buď probíhá,
nebo se připravuje. A například
grilovací místo na Severní Terase už je hotové a slouží občanům. Oproti loňskému roku
jsme v programu udělali několik
změn. Například částka na jeden projekt se z 350 000 korun
zvýšila na 500 000 korun. Podat projekt bude moci každý,
nejen lidé s trvalým bydlištěm
ve městě a elektronickému hlasování bude předcházet veřejné
projednání.

Venkovní gril slouží občanům na Severní Terase

Digiděti a digirodiče na ZŠ Mírová
Důvěra v digiděti byla tématem
cyklu přednášek pro děti, rodiče
a širší veřejnost, které se v rámci projektu O2 Chytrá škola uskutečnily na Základní škole Mírová.
Žáci 4. a 5. ročníků se učili zacházet bezpečně s mobilním telefonem, rodiče a širší veřejnost
se pobavila s Janem Kršňákem,

zakladatelem portálu Digideti.cz,
o výchově dětí v digitální společnosti.
Díky projektu, který u nás běží
druhým rokem, jsme schopni nabídnout žákům a jejich rodičům
pomocnou ruku při zvládání rychlého náběhu digitálních technologií. V letošním školním roce ještě

připravujeme zajímavou přednášku
pro rodiče a širší veřejnost z oblasti kybernetické bezpečnosti. Pokud
vás tato problematika zajímá, sledujte stránky naší školy www.zsmirova.net.
Petr Samec
Pedagog volného času ZŠ Mírová

Začala II. etapa elektronického
odbavovacího systému v MHD
Druhou etapu elektronického
odbavovacího systému
spustil Dopravní podnik
města Ústí nad Labem.
Mohou ji využívat cestující, kteří chtějí mít
časové jízdné (kupón) na své bezkontaktní
platební kartě a kupují si obyčejné časové
jízdné na 7, 30, 90, 180, 365 dní pro zónu
101 anebo pro zónu 101 a některou ze zón
121, 122 nebo 171. Změna se netýká cestujících s nárokem na zlevněné nebo zvýhodněné jízdné (děti, senioři…)
Pokud cestující nemá nebo nechce využít
svou bezkontaktní platební kartu ke svému
účtu, může si za částku 99 Kč zakoupit platební kartu nebo za částku 129 Kč bezkontaktní nálepku. Získá je v zákaznickém centru dopravního podniku v Revoluční ulici
a v registračním centru DPmÚL v OC

Důležité:
 e Shop EOS automaticky nabídne začátek platnosti časového jízdného ode
dne zakoupení. Pokud cestujícímu datum nevyhovuje, může si zvolit počáteční datum, od kterého má být časová jízdenka platná. Ukončení platnosti
se dopočítá automaticky.

Forum. Tyto platební karty ani nálepky
nejsou svázány s žádným běžným bankovním účtem. Cestující může kartu využít jako peněženku tak, že si nabije pomocí
elektronického nástroje např. zdarma příkazem k úhradě ze svého běžného účtu libovolnou finanční částku. K zakoupené kartě
si cestující může také v eShopu EOS přiřadit obyčejné časové jízdné. Pro aktivaci
platební karty je potřeba na ni převést 2 Kč
příkazem k úhradě nebo 12 Kč při platbě
přes platební bránu, a to z důvodu ověření platební karty v bankovním systému.
Zakoupená bezkontaktní nálepka je připravena k dalšímu použití bez provedení
jakékoliv bankovní transakce, tzv. že na ni
nemusíte převádět žádnou finanční hotovost
z důvodu ověření v bankovním systému.

Pro nákup časové obyčejné jízdenky je
potřeba zaregistrovat se na eShopu EOS
https://eshop-bpk.dpmul.cz
Cestující tam vyplní svůj e-mail a zvolí
si heslo. Po registraci obdrží notifikaci
na zadanou e-mailovou adresu a po jejím
potvrzení doplní požadované údaje a přes
znaménko „plus“ přiřadí platební kartu,
ke které bude chtít přiřadit elektronickou
časovou jízdenku.
Po splnění podmínek registrace má cestující možnost kupovat si jím zvolené elektronické časové jízdenky do všech zón obsluhovaných DPmÚL.
Pro registraci cestujícího, který využívá
obyčejné časové jízdné, není vyžadována
fotografie ani návštěva Zákaznického centra. Cestující může koupit elektronické
časové jízdenky z pohodlí domova.
Přidanou hodnotou je automatické
zasílání informací na zadanou e-mailovou adresu o blížícím se konci platnosti
časové jízdenky, kterou lze v eShopu
prodloužit.

 Při zvolení platby bankovním převodem bude zakoupená časová jízdenka aktivní nejdříve po připsání platby
na účet DPmÚL, což může trvat až tři
dny. Konečné datum platnosti časové
jízdenky při nákupu se nezmění.
 Při nákupu přes platební bránu je časová jízdenka platná po uplynutí 60
minut od zaplacení.
 Máte další dotazy k elektronickému odbavovacímu systému nebo si
nevíte rady s registrací? Na dotazy
k elektronickému odbavovacímu systému byla zřízena na bezplatné infolince 800 100 613 speciální volba
pro rychlejší vyřešení dotazů cestujících. V provozu je v pracovních dnech
od 6 do 18 hod.
 Dále je v provozu registrační centrum
v OC Forum, kde vám zaměstnanci DPmÚL s registrací poradí. Otevírací doba je od pondělí do soboty
od 9 do 19 hodin.
 Podrobný postup je také uveden
na webových stránkách společnosti
www.dpmul.cz, v záhlaví sekce EOS
info, 2. etapa – co to znamená pro
cestující, jaké výhody přinese.

Z jednání
rady města
Dotační program
Kotlíkové půjčky
V rámci přípravy procesu poskytování tzv. kotlíkových půjček pro občany města Ústí
nad Labem schválila rada
města pravidla pro poskytnutí návratné finanční výpomoci,
formulář žádosti o poskytnutí kotlíkové půjčky a vzor veřejnoprávní smlouvy o návratné finanční výpomoci. Město
v září 2019 podalo žádost
o dotaci v rámci výzvy Státní fondu životního prostředí.
Žádost již byla akceptována
a v současnosti čeká na rozhodnutí ministra.
Projekty na přírodní
zahrady
Rada města souhlasila se zapojením 12 škol do výzvy č.
7/2019 „Přírodní zahrady“ vyhlášené Ministerstvem životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního
prostředí ČR. Cílem je rozvoj
environmentálního vzdělávání
a výchovy u předškolních dětí
a žáků základních a středních
škol s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím.
Školy by si tak mohly realizovat vybudování a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu nebo vybudování
a úpravy venkovních areálů
a pozemků pro podporu výuky
ve venkovním prostředí. Minimální výše podpory na jeden
projekt je 100 000 Kč, maximální výše na jeden projekt
500 000 Kč, výše podpory
na jeden projekt činí 85 %
z celkových způsobilých nákladů.
Velkoplošná oprava
vozovky v ulici Malátova
Na základě doporučení hodnotící komise rozhodla rada
o přidělení zakázky Malátova
– velkoplošná oprava vozovky dodavateli, který se umístil
na prvním místě ve výběrovém
řízení, tj. STRABAG. Nabídková cena je 2 938 400 Kč bez
DPH. Předmětem této veřejné zakázky je realizace velkoplošné opravy živičných vrstev vozovky v ulici Malátova
v úseku Hoření – Stříbrnická,
Ústí nad Labem.
Darování pozemku
a garáže v Předlicích
Rada města schválila přijetí další nemovitosti a pozemku v Marxově ulici v Předlicích. Jde o pozemek p. č.
192 o výměře 18 m2. Celkově
se jedná už o čtrnáctou garáž,
kterou město získá od občanů do svého majetku formou
darování. Garáže v této lokalitě jsou zcela zdevastované
a bez možnosti dalšího využití.
Vyhlášení výběrového
řízení na ředitele
DS Chlumec
Rada města vyhlásila výběrové
řízení na ředitele Domova pro
seniory Chlumec. Odstupujícího ředitele Dušana Jahodu
bude zastupovat Miroslav Urban do doby výběru nového ředitele, který by měl proběhnout
do 1. 4. 2020. Rada současně
jmenovala obálkovou i výběrovou komisi pro tuto činnost.
Údržba květinových
výsadeb v centru města
Ústí nad Labem
Veřejnou zakázku na údržbu
květinových výsadeb v centru města Ústí nad Labem přidělila rada společnosti TILIA
Garden, která byla jediným
uchazečem a předložila cenu
2 498 872 Kč bez DPH.

4 Názory / Napsali nám
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Vánoce v DS Bukov
Vánoční oslavy zahájila v Domově pro seniory Bukov paní starostka městského obvodu - město Hana Štrymplová. Na úvod
pogratulovala jubilantům a předala jim nádherné kytice. S sebou přivedla děti ze ZŠ České
mládeže, které si pro naše seniory připravily pohádkové představení, a oblíbené pěvecké duo

OLI, které potěšilo známými
skladbami. Pro všechny seniory
bylo připraveno bohaté pohoštění. Děkujeme paní starostce
za to, že s našimi seniory strávila
odpoledne a připravila jim krásný
vstup do vánočních svátků.
Radka Janovcová
sociální pracovnice DS Bukov
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Chci změny dávek! Práce na černo je problém
Současný sociální systém umožňuje trvale profitovat na systému
sociálního zabezpečení a stává
se překonaným. V době dostatku
volných pracovních míst se více
než dříve ukazuje potřeba přijmout opatření ke zvýšení zapojení dlouhodobě nezaměstnaných
na legálním pracovním trhu.
Častou obavou je ztráta příjmu
vzhledem k exekucím a související práce na černo. Jedním z podpůrných opatření může být vládní
novela exekučního řádu a zvýšení nezabavitelného minima.
Současně by systém měl umět
vymáhat povinnosti u příjemců
nepojistných dávek například formou prodloužení doby, od kdy lze
po vyřazení z evidence požádat
znovu úřad práce o zprostředkování zaměstnání.
Je dobře, že se některé společné návrhy již povedlo přeměnit

Na semináři ve sněmovně promluvil náměstek primátora Tomáš Vlach

do paragrafového znění a existuje velká šance na jejich přijetí
sněmovnou. Jedním z návrhů,
které jsem také předkládal, bylo

sloučení dávek podpory na bydlení
a doplatku na bydlení do jedné
dávky, která by nemohla přesáhnout cenu nájmu v místě obvyklou.

V praxi by tak došlo k omezení obchodu s chudobou. Už by
nebylo tak snadné platit ze sociálních dávek vysoké nájmy v neadekvátním bydlení.
V dalším období bude potřeba
cílit i na sankční opatření v případech, kdy rodina neposílá
dítě do školy. Prioritou musí být
znovu zavedení hygienických
norem pro bydlení hrazeném prostředky státní sociální podpory.
K tématům potřebných změn
naše město ve spolupráci s poslankyní Evou Fialovou (ANO 2011)
a Institutem pro politiku a společnost uspořádalo v prosinci
odborný seminář ve sněmovně.
Chceme, aby naše názory byly
slyšet a politika se měnila podle
potřeb regionu.
Tomáš Vlach (ANO 2011)
náměstek primátora Ústí nad Labem

Stříbrnický vánoční trh

Ústečanům zásobovaným centralizovaným teplem z uhlí hrozí zdražení, státu menší příjmy do rozpočtu a zároveň teplárnám menší
zisky. Jak je to možné?
Od nového roku začala platit nová
nižší sazba DPH na teplo. Klesla
z 15 na 10 procent. Koncoví odběratelé se však na výraznější zlevnění
nemůžou těšit. Na vině je zdražení
povolenek skleníkových plynů, které musí teplárny platit. Dle odhadů
za rok 2019 za emisní povolenky zaplatily až 8,7 miliardy korun, letos by
se cena mohla vyšplhat až na 13 mi-

liard. (Pramen: Adam Frolík, Seznam
zprávy 10. 1. 2020). Takže nesmyslná politika Evropské unie ohledně
„ochrany klimatu“ už dopadá negativně do našeho regionu.
O tom, že klimatičtí alarmisté
nejsou dobrými prognostiky, svědčí zpráva z amerického státu Montana. V místním Národním parku Glacier Park odstranili cedule
s nápisem, že místní ledovce roztají do roku 2020. Nestalo se.
René Hladík
zastupitel za SPD

Zboží se prodalo, cukroví
snědlo a hudba dohrála, ale hřejivý pocit z vánočního obdarování

druhých nám zůstane. Třídě
8. A se podařilo vybrat 2 189
korun pro spolek Felisicat, který

pomáhá kočkám v nouzi. Výdělek
z prodeje punče a zákusků jsme se
rozhodli věnovat našemu žákovi
Davidovi Syrovému z 5. C, který
se zotavuje po vážném úrazu
a použije peníze na financování léčebného pobytu v lázních. Dobrovolné části výdělku
se ve prospěch Davida ochotně
vzdala i většina tříd a už se všichni
moc těšíme na to, až nás David
navštíví a dostane od nás poukaz
do lázní v hodnotě 14 000 Kč.
Děkujeme všem, kteří nám
s přípravou trhů pomáhali, žákům
a učitelům za pěkné výrobky
a rodičům za to, že přišli s dobrou
náladou a náš trh podpořili.
Jaroslava Štofiková

Žáci se na vánočním trhu dobře bavili

učitelka ZŠ Stříbrnická

Projekt Listen and Respect
Do projektu pro základní školy – Partnerství
škol – School exchange partnership – KA229,
který umožňuje realizovat mezinárodní spolupráci
s dalšími školami z různých evropských zemí, se
zapojila Fakultní základní škola České mládeže.
Podařilo se jí získat grant na dvouletý projekt
Listen and Respect, a to s partnerskými školami
z Itálie, Rumunska, Řecka a Slovenska.

1219/01–IV/20

Extrémistická klimatická politika
EU ovlivní blahobyt Ústečanů

Adventní čas jsme si v ZŠ Stříbrnická i v tomto školním roce zpestřili oblíbeným vánočním trhem.
Zájem o prodejní stánky byl rekordní, zapojilo se 23 tříd. Vánoční dekorace, které naši žáci vyrobili, se zdály opět o něco krásnější
a originálnější než loni. Návštěvníci tak měli z čeho vybírat. Někteří prodávající vsadili na slevy
a vůni čerstvě upečeného cukroví a popcornu, jiní lákali zákazníky zpěvem a hrou na hudební nástroje. Vánoční atmosféru
podtrhla vůně punče a zákusků,
které upekli zaměstnanci školy.
Nechyběl ani barevný stánek se
školním časopisem. O novinku se
letos se zajímavými brožemi a čepicemi postaral kroužek pletení
a háčkování.

Projekt je zaměřen na demokratickou výchovu, parlamentní demokracii a školní samosprávu.
V rámci projektu spolupracujeme
na vybraných tématech – například školní parlament, finanční gramotnost, charita, budoucí
profese nebo práva dítěte. Díky
projektu máme možnost výjezdů
a jako hlavní organizátoři jsme
v říjnu zajistili úvodní setkání.
Přijely k nám skupiny z každé
partnerské školy.
Součástí
programu
bylo
setkání s náměstkem primátora
Tomášem Vlachem. Představitel
města Ústí nad Labem se s námi
setkal v zasedací místnosti, kde
jsme zhlédli prezentaci o ústeckém regionu s odborným výkladem náměstka Vlacha a zapojili jsme se do zajímavé a živé
diskuse. Do programu jsme
zahrnuli i krátkou prohlídku
města Ústí nad Labem a výhled
z Větruše. Také jsme se vypravili do Prahy, kde jsme navštívili Parlament České republiky
a poslechli jsme si živě jednu
z parlamentních diskusí v době,
kdy probíhalo schvalování státního rozpočtu. V dalších dnech
jsme naše hosty zasvětili do činnosti školního parlamentu a jeho
organizace a zúčastnili se různých aktivit připravených školním parlamentem. Naši hosté
viděli, jak probíhá konkrétní

volba předsedy a místopředsedy
parlamentu, jaké aktivity využíváme na našich zasedáních.

Zahraniční hosté se také mohli
pod vedením našich žáků zapojit
do zajímavých workshopů.
Kyriaki Miliadi, koordinátorka projektu z Řecka, považuje jako největší benefit této
mobility zhlédnutí činnosti školního parlamentu a jeho aktivit:
„Získali jsme nové nápady a myšlenky, které můžeme implementovat do činnosti školního parlamentu u nás ve škole.“
Zástupkyně partnerské země
Slovenska Soňa Čiefová zhodnotila pobyt: „Myslím si, že nejlepší
byla příjemná atmosféra a opravdu
přátelské prostředí, které je důležité
obzvlášť pro děti.“
Druhá mobilita nás čeká
v únoru 2020. Tentokrát
vyjedeme do města Zvolen
na Slovensku, kde náš čeká opět
nabitý program, nosným tématem bude finanční gramotnost.
Petra Holasová
ředitelka školy
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Kalendář odvozu odpadů – I. pololetí 2020 v Ústí nad Labem
Svoz odpadu ze zeleně ve vacích
Vaky pro svoz se budou vydávat od 16. do 20. března 2020 od 8.00 do 17.30 hod. ve sběrném dvoře
v Krásném Březně (vchod z ul. Křižíkova). Svoz vaků
naplněných odpady ze zeleně bude proveden v jednotlivých městských obvodech v dále uvedených termínech. Vaky připravené k odvozu musí být přistaveny
na místě přístupném svozové technice (u vozovky).

II. etapa, Osada, Brná

Svoz nebezpečných složek
komunálního odpadu
Nebezpečný odpad bude převzat 1x za pololetí
na označených zastávkách. Na vývěsce zastávek budou uvedeny časy příjezdu svozového vozidla. Odpad
je nutno předat osobně zodpovědnému pracovníkovi.

ČTVRTEK 16. 4. 2020: Brná
Azalková, Doerellova, Hvozdíková, Jabloňová, Jetelová, Karafiátová, Kladenská, Kolmá, Lázeňská, Malá,
Marušky Kudeříkové, Mečíková, Na Rybárně, Pod Ostrým, Pod Rezervací, Průjezdní, Rodinova, Sebuzínská
(mezi Slunečnou a Jitřní), Šeříková, U Lesíka, U Ráje,
Vodárenská, Wagnerova, Zelené údolí, Zlatá stezka
(mezi Slunečnou a Jitřní)

Svoz objemného odpadu
Objemný odpad bude svážen 1x za pololetí. Jsou to
vysloužilé předměty z domácností (např. vyřazený nábytek, matrace, koberce, podlahové krytiny), které nelze pro jejich rozměry odkládat do sběrných nádob
na komunální odpad. Odpady odložte ke sběrným nádobám pouze den před termínem svozu. Svoz začíná
vždy v 6.00 hodin ráno v uvedený den.
Důležité upozornění a naléhavé žádosti
M
 ezi objemný odpad nepatří pneumatiky, stavební
odpad, konstrukční prvky bytu nebo domu (např. sanitární předměty), odpad ze zeleně a použitá elektrozařízení (např. ledničky, mrazničky, pračky, sporáky, televizory a monitory). Použitá elektrozařízení odkládejte
na místa zpětného odběru nebo do sběrných dvorů.
 Mimo vyhlášené dny svozu objemného odpadu využívejte výhradně sběrných dvorů odpadů v Krásném
Březně a ve Všebořicích.
 Aby město Ústí nad Labem bylo čistým a hezkým
městem i v období plošného svozu objemných odpadů, prosíme, abyste odpady odkládali ke sběrným
nádobám pouze den před termínem svozu. Naléhavě
ještě upozorňujeme, že místem k odkládání odpadů nejsou zastávky MHD. Odkládání objemných odpadů u těchto zastávek je možno považovat za vytváření černé skládky.

STŘEDA 15. 4. 2020: Střekov,
Osada za hradem
Březová, Jasanová, Koperníkova, Litoměřická, Malířský koutek, Na Čihadle, Na Zacházce, Průchodní,
Slunečná, Svatojiřská, Topolová, Tizianova, U Řeky,
V Ohybu

ÚTERÝ 17. 3. 2020: Klíše
České mládeže, Hany Kvapilové, Na Popluží, Ostrčilova, Pasteurova, Resslova, Sládkova, Thomayerova,
U Nemocnice, U Panského dvora
STŘEDA 18. 3. 2020: Klíše
Klíšská (mezi Jateční a Londýnskou), Mezidomí,
Na Vlnovce, U Městských domů
ČTVRTEK 19. 3. 2020: Předlice
Beneše Lounského, Boženy Němcové, Černá cesta,
Dostojevského, Hrbovická, Husitská cesta, Chabařovická, Jateční, Jiráskova, K Vavřinečku, Kekulova, Komenského, Konečná, Mahenova, Majakovského, Marxova, náměstí Prokopa Velikého, Na Luhách, Na Nivách,
Na Vantrokách, Okresní silnice, Palackého, Pětidomí,
Prostřední, Průmyslová, Řeháčkova, Sklářská, Školní
náměstí, Škroupova, Textilní, Tovární, U Jeslí, U Kolejí,
U Lanovky, U Vlečky, ulice Práce, Za Válcovnou

SVOZ OBJEMNÉHO ODPADU

III. etapa, město-centrum, Hostovice, Vaňov

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

PONDĚLÍ 23. 3. 2020: město ul.
Stará a do ní ústící ulice
Emy Destinové, Hornická, Koněvova, Na Ladech,
Na Spádu, Na Výsluní, Stará

PONDĚLÍ 2. 3. 2020: Božtěšice – Strážky
Chuderovská, Jahodová, Lidická, Na Pažitě, Nad Potokem, Petrovická, Pod Skalou, Široká, Třešňová, Zemědělská
ÚTERÝ 3. 3. 2020: Skorotice
– Bánov – Habrovice
Bánov, 5. května, Bezinková, Božtěšická, Bukovská,
Buzulucká, Do Vrchu, Javorová, Jedlová, Jílová, K Dubině, K Chatám, K Rybníku, K Vilám, K. H. Borovského, Kopretinová, Kostelní, Leknínová, Liliová, Lísková,
Luční, Malé náměstí, Na Pláni, Na Svahu, Na Valech,
Nové aleje, Oblouková, Osvoboditelů, Platanová, Polní, Skorotická, Slovanská, Svážná, Trnková, U Hřiště,
U Pošty, Údolí, V Břízkách, V Lánech
STŘEDA 4. 3. 2020: Bukov
Štursova, Hynaisova, Bratří Čapků, Kosmova, Rembrandtova, Holečkova, Slavíkova, V Podhájí, V Jámě,
Klicperova, Nedbalova, Nezvalova
ČTVRTEK 5. 3. 2020: Bukov
Jožky Jabůrkové, Kpt. Jaroše, Kpt. Nálepky, Kosmonautů, Masarykova (mezi Štefánikovou a Dukelských
hrdinů), Návětrná, Sovova, Školní, Ve Stromkách, Vojnovičova, Všebořická (mezi Slunnou a Rondelem),
Za Vozovnou, Baráčnická, Vinařská
PONDĚLÍ 9. 3. 2020: Všebořice
17. listopadu, Dukelských hrdinů, Na Kohoutě, Masarykova (mezi Lipovou a Dukelských hrdinů), Zahradní
ÚTERÝ 10. 3. 2020: Všebořice
Habrovická, Havířská, Hornické domy, K Zahrádkám,
Ke Sběrnému dvoru, Lipová, Plynárenská, Podhoří,
Pod Vodojemem, Slunná, Spartakiádní, Tichá, U Garáží, V Závětří, Všebořická (mezi Lipovou a Slunnou)
II. etapa, Klíše, Předlice
STŘEDA 11. 3. 2020: Klíše
Cestička, Gočárova, Lesní cesta, Na Drahách,
Na Okraji, Na Spálence, Na Stráni, Na Výrovce,
U Koupaliště, V Osadě, V Přírodě, V Zátiší, Wolkerova
ČTVRTEK 12. 3. 2020: Klíše
Klíšská (mezi Hvězdou a Jateční), Střížovická, Štefánikova, Herbenova, Masarykova (mezi Štefánikovou
a Londýnskou), Palachova, U Stadionu, V Zahrádkách,
Pod Holoměří
PONDĚLÍ 16. 3. 2020: Klíše, Město, mezi
ul. Masarykova, Štefánikova a Palachova
Alešova, Balbínova, Beethovenova, Bezručova, Berní, Bozděchova, Brožíkova, Růžový palouček, Sadová,
Slavíčkova, Šaldova, Vilová ulička

ÚTERÝ 24. 3. 2020: město a Skřivánek
Červený vrch, Králova výšina, Presslova, Sienkiewiczova, Údolní, V Kutišti, V Lukách, V Pískovně, Ve Strži,
Bělehradská (mezi Hilarovou a Malátovou), SNP, Veleslavínova
STŘEDA 25. 3. 2020: Skřivánek
Elišky Krásnohorské (mezi Hoření a Malátovou),
Hanzlíčkova, Hilarova, Hilbertova, Hollarova, Hoření,
Ivana Olbrachta, Malátova, Mošnova, Lizstova, Obránců míru, Ondříčkova, Pod Školou, Stříbrnické nivy,
Ve Smyčce, Ženíškova
ČTVRTEK 26. 3. 2020: město mezi ul. Důlce,
Hoření, Londýnská, Panská a Revoluční
Bělehradská (mezi Hilarovou a Velkou Hradební), Bratislavská, Brněnská, Dlouhá, Důlce, Dvořákova, Elišky Krásnohorské (mezi Bělehradskou a Hoření), Horova, Hrnčířská,
Lidické náměstí, Londýnská, Masarykova (mezi Londýnskou a Revoluční), Mírové náměstí, Na Schodech, Prokopa Diviše, Revoluční (od Mírového náměstí k Masarykova)
PONDĚLÍ 30. 3. 2020: městocentrum - Hostovice
Bílinská, Fabiána Pulíře, Fibichova, Hradiště, Malá Hradební, Moskevská, Na Vyhlídce, Pařížská, Předmostí,
Revoluční (od Masarykovy směrem do Předlic), Rooseveltova, Solní stezka, Stroupežnického, Střelecká, Špitálské náměstí, U České besedy, U Chemičky, U Nádraží, Vaníčkova, Velká Hradební, Winstona Churchilla,
Zámečnická, Žižkova a celé Hostovice: Arbesova, Hospodářská, Hostovická, K Cízovi, Ke Hřišti, Ke Kovářovi,
Na Úpadě, Na Větruši, Na Výhledech, Pod Svahem, Rozmezí, Sokratova, Sousedská, V Besídkách, Ve Štěpnici
ÚTERÝ 31. 3. 2020: město od železničního
mostu směrem na Vaňov a Vaňov
Brzákova, Čajkovského, Dětská, Goethova, Jachtařů,
K Prameni, K Přejezdu, Kruhová, Mařákova, Mozartova,
Myslivečkova, Nebeské schůdky, Olympijských vítězů,
Pavla Stránského, Pod Vrchem, Pod Vrkočem, Potoční, Pražská, Rybova, Skalní, Spojka, Vaňovská, Veslařů,
Ve Stráni
MO Střekov
I. etapa, Střekov
STŘEDA 1. 4. 2020: Střekov,
od Národního oboje směrem na Děčín
Děčínská (jen k ulici K Loděnici), Hviezdoslavova,
Mánesova, Národního odboje, Rybářská, Varšavská
(od Národního odboje k Mariánskému mostu), Zeyerova, Žukovova, K Loděnici, Farská louka
ČTVRTEK 2. 4. 2020: sídliště Kamenný vrch
Kamenná, Nová

PONDĚLÍ 6. 4. 2020: Střekov, nad tratí
od ul. Žukovova směrem na Děčín
Bratří Mrštíků, Českých bratří, Jeseninova, Kojetická,
Poděbradova, Poslední cesta, Rubensova, Škrétova,
Truhlářova, U Krematoria

PONDĚLÍ 20. 4. 2020: Brná
Bedlová, Broskvoňová, Jasmínová, Jedličkova, Jitřní, Karla Maye, K Srdíčku, Ke Studánce, Lermontova, Pod Tratí, Rozcestí, Říční, Sebuzínská (mezi Jitřní
a Karla Maye), Skupova, Šikmá, U Kapličky, U Potoka,
U Točny, U Viaduktu, V Průčelí, Zlatá stezka (mezi Jitřní a točnou MHD)
III. etapa, Sebuzín, Církvice, Svádov, Budov,
Olešnice, Olšinky, Kojetice, Nová Ves
ÚTERÝ 21. 4. 2020: Sebuzín

ÚTERÝ 7. 4. 2020: Střekov, od ul.
Kojetická směrem na Novou Ves
Do Kopečka, Dykova, Kubelíkova, Marie Hűbnerové, Matěje Kopeckého, Na Hřebence, Na Rozhledu,
Na Zákrutu, Novosedlické náměstí, Novoveská, Stoupačka, Švabinského, U Lesa, V Třešňové aleji
STŘEDA 8. 4. 2020: Střekov, pod tratí
od Národního odboje směrem na Litoměřice
Kozinova, Kramoly, Na Pile, Pionýrů, Raisova, Střekovské nábřeží, Sukova, Těšínská, Tomáše ze Štítného,
Třebízského, U Stanice, Varšavská (mezi Národního
odboje a Žukovovou), Železničářská
ČTVRTEK 9. 4. 2020: Střekov, nad tratí
od ul. Žukovova směrem na Litoměřice
Barrandova, Dobrovského, Karla IV., Kollárova, Máchova, Kořenského, Myslbekova, Purkyňova, Puškinova, Riegrova, Rozkošná, Šafaříkovo náměstí, V Zeleni
ÚTERÝ 14. 4. 2020: Střekov, nad
ul. Karla IV. směrem ke hradu
Ke Hradu, Ovčácká cesta, Sokolská, Tolstého

STŘEDA 22. 4. 2020: Církvice
ČTVRTEK 23. 4. 2020: Svádov levá strana
28. října, K Zátoce, Labská, Mezistanice, U Stodol, Vítězná
PONDĚLÍ 27. 4. 2020: Svádov pravá strana
Chotkova, Jana Želivského, Květinová, K Zámku, Pod
Hradištěm, Pod Lesem, Sokolovská, Stezka, Svatojakubská, Za Tratí, Zelinářská
ÚTERÝ 28. 4. 2020: Budov, Olešnice, Olšinky
Budov, Olešnice a Olšinky, Podlesí, Děčínská
(od ČOV), Vítězná (Olšinky)
STŘEDA 29. 4. 2020: Kojetice, Nová Ves
Kojetice, Nová Ves

Svoz odpadů na Severní Terase a v Neštěmicích proběhne v květnu a v červnu. Podrobnější informace přinese dubnové vydání Ústeckých novin.
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ÚSTECKÉ

ÚS TECKÝ
MAS PUS T
SOBOTA 15. 2. 2020 OD 11:00
LIDICKÉ NÁMĚSTÍ, KOSTELNÍ NÁMĚSTÍ
LIDICKÉ NÁMĚSTÍ
11:00 SRAZ ÚČASTNÍKŮ MASOPUSTNÍHO PRŮVODU
11:15

ČAJ PRO DĚTI ZDARMA
MASOPUSTNÍ PRŮVOD NA K OSTELNÍ NÁMĚSTÍ
ZA HUDEBNÍHO DOPROVODU KAPELY Ú STEČANKA

KOSTELNÍ NÁMĚSTÍ 10:00–15:00
• PRODEJ ZABIJAČKOVÝCH SPECIALIT
• SOUTĚŽE PRO DĚTI
A DOSPĚLÉ
• HUDEBNÍ DOPROVOD
• ZOO - KOUTEK
• MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ
• TEMATICKÝ FOTOKOUTEK
VSTUP VOLNÝ
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
POŘADATEL:

www.usti-nad-labem.cz

PARTNEŘI:

ÚSTÍ NAD LABEM - VOLNÝ ČAS
MEDIÁLNÍ PARTNER:

NOVINY

www.usti-nad-labem.cz

ÚSTECKÉ

www.usti-nad-labem.cz

Autobus
poškodil značku
Sloup trakčního vedení a na něm
umístěnou dopravní značku poškodil v Hrnčířské ulici v centru
města zájezdový autobus. Řidič
z místa nehody ujel. Všimla si toho
hlídka městské policie a informovala operační středisko. Operátor
autobus sledoval pomocí kamerového systému a navigoval k němu
autohlídku. Ta autobus zastavila
na výjezdu z města v Hrbovické
ulici. Událost převzala k dalšímu
šetření Policie ČR.

NOVINY

Z deníku městské policie 7

Hrůzný nález v bytě plném koček
Na zásahu v bytě
v Krásném Březně
zaplněném kočkami se
podíleli strážníci městské
policie. O spolupráci
při odběru koček
z bytu v prvním patře
požádala Policie ČR.

Strážníkům se za asistence veterinářky a pracovnice spolku Felisi CAT z bytu podařilo zachránit
22 koček, které byly hlídkou odvezeny do městského útulku pro
opuštěná zvířata. Dále se na místě nacházelo 16 uhynulých koček,
některé byly i v mrazicím boxu.
Strážníci je posbírali do igelitových pytlů a odvezli do kafilerie
ústecké ZOO. Případ vyšetřuje
Policie ČR pro podezření z trestného činu týrání zvířat.

Řídil auto
bez oprávnění
Při kontrole v okolí obchodního
domu Forum a prostorů pod bílinskými mosty si hlídka strážníků
v ulici Přístaviště všimla osobního vozidla, které zastavilo na zákazu zastavení. Řidič byl hlídkou vyzván k prokázání totožnosti
a k předložení dokladů potřebných
k řízení. Padesátiletý muž z Ústí
nad Labem sdělil, že u sebe řidičský průkaz nemá. Strážníci v registru zjistili, že řidič nemá vysloven zákaz řízení motorových
vozidel, ale že vůbec není držitelem příslušného oprávnění k řízení motorových vozidel. Dále bylo
zjištěno, že vozidlo nemá platnou
technickou prohlídku. Z tohoto
důvodu byla na místo přivolána
hlídka Policie ČR, která si případ
převzala k dalšímu šetření.

Kočky žily v bytě v otřesných podmínkách

Nepořádek museli bezdomovci uklidit

Strážníci
dostali kamery

Strážníci městské policie během Vánoc
uskutečnili několik preventivně bezpečnostních
akcí zaměřených na čistotu u sběrných
kontejnerů na domovní odpad a jejich okolí.
Dále kontrolovali lidi bez domova, kteří neoprávněně vstupují
do energetických kolektorů a jiných veřejně prospěšných zařízení a dělají tam nepořádek a škody. Během tohoto opatření bylo
zjištěno 12 osob, které se přehrabovaly v popelnicích a nádobách
na domovní odpad a na zemi
po sobě zanechávaly nepořádek.
Tyto osoby strážníci donutili nepořádek po sobě uklidit a z místa je po řádném poučení vykázali.

Ve dvou případech strážníci zjistili osoby, které v ulici
Sociální péče neoprávněně přebývaly v tepelném kolektoru.
I zde zbyl po nezvaných hostech značný nepořádek. Ten se
vešel do osmi pytlů, které byly
odvezeny. Oba muži byli z místa
vykázáni. „Nepořádek v ulicích
občanům velmi vadí, proto budeme
v těchto opatřeních pokračovat
i nadále,“ poznamenal primátor
Petr Nedvědický.

Nalezená
holčička

Myslivci si vyšli na černou zvěř

V Masarykově ulici hořelo

Dopolední naháňka divokých
prasat se uskutečnila nad Mariánskou skálou poblíž centra města. Naháňky se zúčastnili vedle myslivců ze sdružení Diana
i strážníci městské policie, kteří
během lovu usměrňovali dopravu, dohlíželi na bezpečnost a na
to aby do prostoru nevstupovaly
nepovolené osoby a nedošlo k jakémukoli zranění. Během tohoto odstřelu bylo uloveno sedm
divočáků.

U požáru administrativního objektu v Masarykově ulici zasahovali po šesté hodině ráno strážníci městské policie. Hořelo
podkroví a střecha domu. V objektu se nikdo nenacházel. Strážníci po dohodě s hasiči a Policií

Opuštěné čtyřleté holčičky si
na hlavním nádraží všimla v podvečer žena a zavolala hned na tísňovou linku městské policie 156.
Přivolaní strážníci se pokoušeli
od dítěte zjistit nějaké informace,
ale to nekomunikovalo. Proto se
obrátili na Policii ČR a vyšlo najevo, že dítě bylo v pátrání, ztratilo se
matce v Hrnčířské ulici. Matka si
zakrátko mohla dceru převzít.

S osobními kamerami začali sloužit
první strážníci městské policie. Postupně je dostanou všichni. Kamery
poskytují záznam pohybu a činnosti strážníků, jejich jednání s občany
i případné zákroky při konfliktech.
Jsou zároveň doplněním městského kamerového systému. Dokáží
například zdokumentovat přestupky kuřáků, kteří odhazují nedopalky
na zem, dopravní přestupky a další
negativní jevy.

V kolektoru bylo osm pytlů odpadků

ČR usměrňovali během zásahu
hasičů provoz na frekventované
komunikaci a zabezpečovali místo požáru proti vstupu nepovolaných osob. Celá akce byla ukončena po více než třech hodinách
práce.

Při naháňce bylo uloveno sedm divočáků

Agresivní žena
kousla strážníka
Do nočního baru byla krátce
po půlnoci vyslána hlídka strážníků. Podle telefonického oznámení měla v baru hosty obtěžovat žena, která byla pod vlivem
návykových látek a velmi vulgární. Hlídka zjistila ženu, která zde
pokřikovala na hosty, její jednání bylo plné vulgarismů a chovala se velmi nevhodně. Hlídka
ženu vyzvala k opuštění provozovny a k následnému prokázání totožnosti. Opilá žena však začala strážníkům hrubě nadávat

a jednoho z nich udeřila do tváře.
Hlídka použila donucovací prostředky a agresivní žena nakonec skončila v poutech. Během
zákroku stačila dotyčná kousnout jednoho ze zasahujících
strážníků do ruky. Při kontrole
na přítomnost alkoholu v dechu
jí strážníci naměřili 2,27 promile
alkoholu. Na místo byla přivolána hlídka Policie ČR, která si celý
případ převzala k dalšímu šetření pro podezření z trestného činu
napadení úřední osoby.

8 Muzeum města Ústí nad Labem
Kresby
Miroslava Houry
Výstavu kreseb Miroslava Houry připravilo Muzeum města Ústí nad Labem.
Miroslav Houra (3. 8. 1933 –
19. 1. 2006) patří k nejvýznamnějším osobnostem výtvarného umění
na Ústecku ve druhé polovině 20.
století. Do severozápadních Čech
přišel v roce 1955 jako učitel výtvarné výchovy, v Ústí nad Labem žil
od roku 1960 až do své smrti. Práce
pedagoga mu byla znemožněna počátkem sedmdesátých let, po zbytek života se věnoval volné výtvarné
tvorbě.
Vedle grafiky a malby realizoval
řadu děl pro veřejný prostor nebo pro
interiéry. Patří k nim i největší mozaika v Československu a jedna z největších mozaik na světě z roku 1985,
méně známé jsou ale například jeho
práce pro ústecký kostel sv. Vojtěcha
a související klášter. Mezinárodního
uznání dosáhl především jako autor
více než 700 ex libris.

ÚSTECKÉ
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Projekt Ústecká NEJ
inspiroval už třetí město

Vývrat v Tisé
odhalil fosílie
Vývrat břízy v Tiských stěnách odkryl ke konci loňského roku pískovcovou vrstvu s fosíliemi z druhohor, z geologického období křídy
(stáří cca 90 mil. let).

K Ústeckým NEJ patří i nejšikmější věž kostela ve střední Evropě

Výstava dvaceti kreseb perem
Miroslava Houry představuje jednu
z méně známých částí jeho tvorby.
Přitom kresba byla vždy na počátku
každé jeho realizace. Některé kresby se staly studiemi k dalším dílům,
jiné zůstaly jako samostatný artefakt
svědkem autorova hledání a tvorby.
Vybrané kresby perem reprezentují také základní motivy Hourova díla,
jako je například mýtus o Ikarovi,
mýtus ukřižování, symboličtí jezdci
na koních nebo lidé v převoznických
člunech, kteří jsou na cestě někam
na druhou stranu řeky nebo života.
Výstava potrvá do 1. března 2020.

Muzeum představilo
vzácné daguerrotypie
Exponátem měsíce ledna v Muzeu
města Ústí nad Labem byly tři daguerrotypie z poloviny 19. století
ze sbírky muzea. Daguerrotypie je
technologie zobrazování, která je
poměrně vzácně dochovaná v muzejních sbírkách, neboť je velmi citlivá na podmínky uložení, případně
i vystavení. Proto také nebyly vystaveny všechny tři daguerrotypie najednou, ale střídaly se v desetidenním intervalu.
Tři daguerrotypie z ústecké muzejní sbírky byly odborně určeny
teprve nedávno, poprvé byly prezentovány spolu s vůbec nejstarší dochovanou daguerrotypií – se
skupinovým portrétem rodiny Chotků z roku 1839 – na zámku Velké
Březno dne 2. listopadu 2019. Muzejní daguerrotypie vznikly nejspíše
někdy ve 40. letech 19. století.

Sbírka muzea obsahuje desetitisíce fotografických negativů, diapozitivů nebo pozitivů, které se postupně odborně evidují a digitalizují. Mezi
nimi se nachází i další různé historické techniky zobrazování a fotografie.
Vystaveny byly: dvojportrét muže
a ženy, šestinová deska 7,2 x 8,1 cm,
datace 1845–1850, anglo-americký typ; portrét muže, osminová deska 5,4 x 8,1 cm, datace 1847–1855
a portrét muže, šestinová deska 7,2
x 8,1 cm, datace 1845–1850.

Víte, kde se vyráběly první české žiletky, kde se
narodila panička nejslavnější lvice světa Elsy Joy
Adamsonová anebo odkud vzešla legendární
Fidorka? To všechno se dočtete v knize
Opavská NEJ, která je nejčerstvější novinkou
knihovny Muzea města Ústí nad Labem.
A proč v Ústí propagujeme Opavu? Protože přímou inspirací pro

Opavská NEJ byl úspěšný projekt našeho muzea z let 2006 až

2007 Ústecká NEJ. Kmotrem
byl ústecký historik Martin Krsek, autor Ústeckých NEJ, jež
Opavu inspirovala. „Idea vznikla ve chvíli, kdy jsem pořád poslouchal, jak je to u nás nejhorší
a nejsmradlavější. Možná to souvisí s jakousi vykořeněností. S odsunem německých obyvatel odešla i velká část kolektivní paměti
včetně povědomí o největších nej,“
konstatoval.

Opava je třetím městem, které
projekt inspiroval, knihu svých nej
mají i Teplice a Litoměřice.
V knihovně Muzea města Ústí
nad Labem si lze půjčit i publikaci Teplická NEJ vydanou
v roce 2016, také o rok mladší
Litoměřická NEJ a samozřejmě
knihu Šedesát ústeckých NEJ.
Všechny čtyři tituly na jednom
místě nabízí jako jediná knihovna
v republice.

Nález zkamenělin ohlásil Správě Národního parku České Švýcarsko německý turista. Její pracovníci ve spolupráci s geoložkou
Muzea města Ústí nad Labem nález zdokumentovali, část fosílií byla
vyjmuta z pískovcového masívu
a byla přemístěna do muzejního
depozitáře.
„Středně zrnitý až hrubozrnný
pískovec tzv. bělohorského souvrství obsahoval několik otisků
schránek mořských mlžů i chodbičky po vrtání červů v písku původního mořského dna,“ řekla Zuzana Vařilová, geoložka Muzea
města Ústí nad Labem, a dodala:
„Nejzachovalejší fosílie, jejíž otisky
jsou k dispozici jako takzvaný pozitiv i negativ, je druh Mytiloides labiatus, který je pro oblast Labských
pískovců typický.“

Barokní hodiny stály tisíce hodin
Výsledek dvaceti
let cizelérské práce
prezentuje v Muzeu
města Ústí nad Labem
Ústečan Pavel Pitelka.
Tolik času mu trvalo dokončení volné repliky stolových barokních hodin, jejichž obrázek ho kdysi zaujal ve starém
kalendáři.
Osmdesátiletý kutil doma
pomocí
lupínkové
pilky
a zubních frézek formoval
mosazné dílce podle vystřiženého obrázku. „Říkal jsem
si, že musím ty hodiny vidět
naživo, a tak se mi podařilo
domluvit návštěvu depozitáře
Uměleckoprůmyslového muzea,
kde je mají uloženy. Jsou o trošičku menší, než jsem si myslel,“ doplnil Pavel Pitelka. Měl
možnost si hodinářský skvost

vyrobený v Augsburgu roku
1736 Johannesem Beitlrockhem
detailně změřit a zakreslit. Když
se blížil do finále, zdály se mu
hodiny chudé, a tak je okrášlil
ještě o bohatě zdobený zvonek, pro nějž si vypůjčil inspiraci u renesančních stojacích
hodin z roku 1560, taktéž ze
sbírek Uměleckoprůmyslového
muzea. S prací byl hotov roku
2001. Volnou repliku skříně
historických mosazných hodin
osadil moderním hodinovým
strojkem, takže jsou i funkční.
Záhy po dokončení této mety
si vybral další hodiny, tentokrát
podle volné fantazie na motivy
gotické architektury. Na nich se
už činí osmnáctý rok. „Teď jsem
měl dva roky výpadek, byl jsem
nemocný, ale rád bych je dokončil
ještě letos,“ poznamenal.
Hodiny Pavla Pitelky budou
v muzeu k vidění do března
letošního roku.

„Zdokumentování a přenesení nálezu do muzejní sbírky bylo
možné především díky správnému
postupu návštěvníka, který nám
nález ohlásil,“ doplnil Jakub Šafránek, geolog Správy Národního
parku České Švýcarsko, a vysvětlil: „Pokud by fosílie zůstaly delší
dobu odkryté, poměrně rychle by
zvětraly a zanikly.“
Pestrost zkamenělého světa
Labských pískovců si veřejnost
bude moci prohlédnout již koncem
letošního února v Muzeu města
Ústí nad Labem, které připravuje
k tomuto tématu výstavu.

Klubovna zve
Pavel Pitelka se svými hodinami

Vojenská bunda zažila první
atomový výbuch, skončila v Ústí
Z amerického Washingtonu dorazil mimořádný dárek
do Muzea města Ústí nad Labem. Ježíškem je Christopher
Hornig, syn vědců Lilli a Dona
Hornigov ých, kteří se za druhé světové války zásadně podíleli na v ý voji atomové bomby
svržené v srpnu 1945 na Nagasaki. V balíčku se skrý vala vojenská bunda americké armády
z druhé světové války, kterou
nosila Lilli Hornig v poušti
Los Alamos v Novém Mexiku
v rámci svého nasazení na tajném projektu Manhattan. Jde
o jediný artefakt v českých muzejních sbírkách přímo spojený s touto zlomovou historickou událostí.

Lilli se narodila v Ústí nad
Labem v roce 1921 pod dívčím jménem Schwenk a žila
zde do svých osmi let. S rodinou kvůli židovskému původu
prchla roku 1933 před nacisty
do USA. Tam absolvovala studium chemie na Harvardu
a na jaře 1944 byla po boku
svého muže povolána do projektu
s
krycím
názvem
Manhattan. Strávila dva roky
na přísně střežené základně.
Přihlížela prvnímu zkušebnímu atomovému výbuchu
světa. Ohromena jeho ničivou
silou podepsala petici vědců,
která vyzývala prezidenta USA,
aby bombu nejdříve použil jen
demonstrativně.

„Darovaná bunda zvaná parka
pochází z výstroje horských jednotek. Chránila Lilli Hornig před
chladem, který v noci na poušti
panoval. Vyrobená byla v roce
1941,“ uvedl historik Martin
Krsek.
„Já a moje rodina jsme potěšeni
a pyšní na to, že jsme přispěli artefakty mé matky Lilli S. Hornigové
do Muzea města Ústí nad Labem.
Moje maminka začínala v Ústí
a následně významně přispívala
k vědeckému vzdělávání a rozšiřování role žen ve vědě. Těšilo by
ji, kdyby věděla, že v muzeu bude
její příběh inspirací pro mladé
lidi, ale zejména pro mladé ženy,
které dnes vyrůstají v Ústí,“ sdělil
Christopher Hornig.

Součástí muzea je i muzejní klubovna, ve které probíhají pravidelné krátkodobé výstavy a koncerty.
Návštěvníci muzea si zde mohou zakoupit suvenýry, v klidu vypít kávu a přečíst denní tisk. Klubovna má i svou venkovní terasu.
Přijďte si k nám odpočinout, rádi
Vás uvítáme.

Otevírací
doba muzea:
Otevřeno denně od úterý
do neděle 9.00–18.00 hod.
Otevírací
doba
muzejní
knihovny od úterý do pátku
9.00–17.00 hod.
VSTUPNÉ
základní
zlevněné
rodinné
školní skupiny
předškolní skupiny

50 Kč              
30 Kč
100 Kč
30 Kč                 
10 Kč
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Kam za kulturou
Noc na Karlštejně
16. února od 17.00
Severočeské divadlo
Muzikál Karla Svobody, Zdeňka
Podskalského a Jiřího Štaidla
Frida
21. a 23. února od 19.00
Severočeské divadlo
Taneční představení s nahrávkou
v podání baletního souboru Severočeského divadla v Ústí nad
Labem
Symfonický koncert se
zahraničními hosty
25. února od 19.00

NOVINY

RunTour bude na Střekově již popáté
Tradiční běžecký závod
PVZP RunTour Ústí
nad Labem se v roce
2020 uskuteční již
popáté na Střekově
v sobotu 18. dubna.

Severočeské divadlo
Opera W. A. Mozarta
Caveman
28. února od 19.00

Závod je určen pro rodiny s dětmi, hobíky a začátečníky. Svoji distanci si zde najde opravdu
každý. Pro děti jsou připraveny
trasy s Rákosníčkem na 500 m
a 1000 m, pro dospělé běhy
na 5 km a 10 km a letos na běžce čeká i novinka – rodinný běh
na 3 km.
Na každého závodníka čeká
v cíli krásná kovová medaile,
eko taška, fotografie ze závodu
zdarma a spousta benefitů
a dárků od partnerů závodu.
Každoročně s RunTour běhá
ambasador Lukáš Konečný,
poběží i ústecký primátor Petr
Nedvědický.
Z každého startovného putuje
50 Kč na podporu charitativních
nadací. Závody RunTour jsou
typické svojí jedinečnou a přátelskou atmosférou. Vezměte celou
rodinu a přijďte na vlastní kůži
zažít, že RunTour je radost běžet!
Více informací a registrace najdete
na webu www.run-tour.cz.
Omezení v dopravě čekejte
hlavně před krajským soudem

Severočeské divadlo
One Man Show
Peer Gynt, Carmen
29. února od 17.00

Hledá se Čardášová princezna a spol.

Severočeské divadlo
Koncert ke 250. výročí narození
Ludwiga van Beethovena, sólisté:
Gianfrancesco Federico – housle
Angelo Federico – violoncello,
Hyeji Choi – klavír. Dirigent Fabrizio Da Ros
Zasněžená romance
26. února od 19.00
Severočeské divadlo
Muzikálová swingová show v režii
Pavla Trávníčka plná tance a zpěvu s hudbou Glenna Millera
Kouzelná flétna
27. února od 19.00

Severočeské divadlo
Baletní suity
Sex noci svatojánské
28. února od 19.00
Dům kultury
Legendární komedie; hrají: Václav
Kopta, Barbora Munzarová a další
Koncert společná věc
3. března od 19.00
Národní dům
Tomáš Pfeiffer rozezní prastarý
hudební nástroj vodnářský zvon
Zpíváme pro tebe
8. Benefiční koncert –
pomůžeme k prvním krokům
5. března od 18.00
Severočeské divadlo
Benefiční koncert Ústeckého
dětského sboru, Hlavní host: 4tet,
Hosté: Kateřina Brožová, Daniela
Šinkorová a Jan Šťastný
Setkání seniorů
u příležitosti MDŽ
10. března 14.00 – 18.00
Dům kultury
Tradiční společensko-zábavné
odpoledne pro seniory, kulturní
program (kapela k tanci a poslechu, speciální host, taneční
a kouzelnické vystoupení). Akci
pořádá Rada seniorů statutárního města Ústí nad Labem
Miroslav Donutil
– Na kus řeči
19. března od 19.00
Dům kultury
One man show Miroslava Donutila, skvělé historky, nové příběhy
a zážitky
Herci jsou unaveni
29. března od 19.00
Dům kultury
Francouzská komedie
Antigona (Fuck You, Daddy)
27. března od 19.00
Činoherní studio
Inscenace Dodo Gombára
se dívá skrze starou antickou hru
na naši současnost
Velikonoce 2020
8. dubna 11.00 – 20.00
Lidické náměstí
1. ročník městských velikonočních trhů (tradiční velikonoční
sortiment, regionální produkty, občerstvení, ukázky řemesel
a velikonočních tradic, doprovodný kulturní program)

Kultura / sport 9

Severočeské divadlo vypsalo veřejný konkurz na obsazení všech rolí do operety Emmericha Kálmána: Čardášová
princezna.

Závod přivede běžce na břeh Labe

a kolem něj, kde bude postaveno zázemí závodu a všechny
tratě zde odstartují. Se stavbou
zázemí souvisí v pátek 17. dubna
i zákazy zastavení a zákaz vjezdu

Plánovaná premiéra je 19. června 2020. Konkurz se koná dne
9. března 2020 od 9.00 do 12.30.
Na konkurz si připravte:
- jednu libovolnou operetní árii

do ulice Varšavská. V sobotu
18. dubna budou zákazy zastavení a zákazy vjezdu téměř v celé
této oblasti. Trasa závodu uzavře v sobotu především ulici
Železničářská. Uzavřený bude
také most Dr. E. Beneše, prosíme
o využití Mariánského mostu.
Celá oblast mezi Střekovským
nábřežím a ulicí Železničářská
tak bude v sobotu od 09.00 hod.
do 16.00 hod uzavřena. Děkujeme
za pochopení. V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte pořadatele na info@run-tour.cz.

- dvě árie z Čardášové princezny /případně duet/
Přihlášky /profesní životopis
+ foto/ zasílejte e-mailem: alena.
vaicova@operabalet.cz.

Pohár talentů v karate
Tradiční Vánoční pohár talentů v karate SKR SU, obohacený
o obratnostní disciplíny pro předškolní mládež a veřejnost, uvítal
ve sportovní hale Střední průmyslové školy v Ústí nad Labem
Doběticích na 170 soutěžících.
V obratnostních disciplínách
překážkové dráhy, cvičení kihon
na místě nebo v pokročilejších
kategoriích v sestavách kata se
utkali závodníci od 4 do 14 let.
„Máme krásnou tradici uspořádat hezký, zábavný turnaj pro
děti s množstvím cen pro každého
účastníka,“ osvětlil praxi tohoto
turnaje jeho organizátor Josef
Rajchert.
Ve 29 kategoriích startovali
nejen závodníci domácích středisek SKR Sport Union, ale i soutěžící z Mladé Boleslavi, Teplic,
Milovic, Loun, České Lípy
a Prahy. Jako každoročně kromě
vítězů jednotlivých kategorií
byly vyhlášeny i výsledky soutěže Talenti 2019. Mezi dívkami
byla sborem rozhodčích vybraná
Adéla Konůpková z lovosického střediska SU a mezi chlapci
David Vuong Minh Duc ze střediska SU Krásné Březno.

STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM
OZNAMUJE
MOŽNOST PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ
DOTACE v roce 2020
Program pro poskytování dotací v oblasti VOLNOČASOVÝCH
AKTIVIT v roce 2020 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem
Akce zdravotně postižených osob
žádost o dotaci je možné podávat v období od 6. 1. 2020 do 30. 6. 2020
nebo do vyčerpání finančních prostředků.
Program pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2020
z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem
Podpora sportovních aktivit handicapovaných sportovců
žádost o dotaci je možné podat v období od 6. 1. 2020 do 30. 6. 2020
nebo do vyčerpání finančních prostředků
Adéla Konůpková je talentem roku 2019

Ústecký maj&les – největší oslava jara v Ústí nad Labem
Tradiční Ústecký majáles se
ve spolupráci s městem Ústí
nad Labem a Kulturním
střediskem města uskuteční
25. dubna v Letním kině.
Svátek studentů v roce 2020
oslaví ústečtí návštěvníci opravdu ve velkém. Jaro přijede
do Ústí nad Labem oslavit Divokej Bill, Tomáš Klus s aktuální deskou Spolu či jeho žánrový kolega Vojtaano, písničkář
vycházející z prostředí stand-up
komiků. Jeho klip k singlu Budulínek vs galantní jelen se stal

virálním hitem. Ani letos nebude chybět skupina UDG, která
je v Ústí nad Labem i na pódiu
jako doma. Poprvé se na festivalu představí i brněnská kapela Poletíme? Organizátoři rovněž vyslyšeli přání návštěvníků
a přivezou i Mirai, na jejichž
loňské vystoupení byly výborné
ohlasy. Line-up doplní skupina
Poetika.
„Letos jsme se rozhodli oslavit
jaro opravdu pořádně. Pozvali jsme
samé veselé party, na které se nejen
dobře tančí, ale s nimiž si i návštěvníci s radostí zazpívají. Majáles je
jeden z prvních openairů a mejdan

na čerstvém vzduchu bude vítanou
změnou i pro nás. Chceme si to tentokrát užít úplně všichni, návštěvníci, pořadatelé a těší se i kapely,“
uvedl za pořadatele Tomáš
Staněk.
Samozřejmostí bude i doprovodný program, jenž bude
postupně odhalován.
Vstupenky kupujte v sítích
xticket nebo v lokálních předprodejích
FIRO
TOUR
(OC FORUM), KAVÁRNA
ALBERT
(HYPERNOVA
SEVERNÍ TERASA)
https://www.facebook.com/
majalesusti/

Mimořádné sportovní výkony
žádost o dotaci je možné podat v období od 1. 4. 2020 do 30. 10. 2020
nebo do vyčerpání finančních prostředků
Mimořádné žádosti o dotaci
žádost o dotaci je možné podat v období od 6. 1. 2020 do 30. 6. 2020
nebo do vyčerpání finančních prostředků
Důležité informace:
Předepsané formuláře žádostí o dotaci včetně znění Programu VOLNOČASOVÉ AKTIVITY a SPORT je možné získat na internetových stránkách www.usti-nad-labem.cz .
Případné další informace k dotačnímu Programu SPORT sdělí na tel. čísle - 475 271 688 Bc. Gabriela Krčilová (č. dv. 249) nebo
na tel. čísle - 475 271 576 p. Pavlína Veselá (č. dv. 248).
Případné další informace k dotačnímu Programu VOLNOČASOVÉ AKTIVITY sdělí na tel. čísle - 475 271 688 Bc. Gabriela Krčilová
(č. dv. 249) nebo na tel. čísle - 475 271 576.
Žádosti o dotace se podávají písemně, pouze na předepsaném formuláři včetně povinných příloh na adresu:
Magistrát města Ústí nad Labem, Odbor kultury, sportu a sociálních služeb
Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
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Úspěšná výstava obrazů slonice Delhi

Slonice Delhi ve spolupráci
s ošetřovateli v ústecké zoo docela hezky maluje. Ošetřovatel ji
namočí štětec do barvy, přidrží
plátno a slonice tvoří.

Otevírací doba a vstupné
ZIMNÍ SEZÓNA (listopad–
únor)
Pokladny otevřeny:
od 9.00 do 16.00 hodin
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!
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.

Informační středisko města
Ústí nad Labem
Otevírací doba:
květen - září
Po - Ne 9.00 – 17.00
říjen - duben
Po - Pá 9.00 – 1.:00
So 9.00 – 12.00
státní svátky
9.00 – 14.00
Adresa:
Mírové náměstí 1/1
400 01 Ústí nad Labem

Obrazy mají takovou úroveň,
že v informačním středisku města
proběhla jejich první prodejní
výstava. Zájem byl veliký, v krátké
době se prodalo více než 40 obrazů,

prodejní ceny se přitom pohybovaly
od 400 korun do 2 000 korun.
Slonice samozřejmě tvoří
dál, malování ji velmi baví. Její
obrazy si mohou zájemci koupit

přímo v zoo v prodejně suvenýrů Sepilok, která se nachází
ve správní budově poblíž spodního vchodu a je otevřena vždy
o víkendech.

Suvenýrová bankovka propaguje zoo
Originální suvenýrovou
eurobankovku s nulovou
nominální hodnotou
vydala Zoologická zahrada
Ústí nad Labem.
Tento typ bankovek je sběratelským fenoménem po celé Evropě.
Po mnoha turistických místech se
tak ústecká zoo přidala do skupiny, která vydává vlastní motiv.
Na eurobankovce jsou vyobrazena
zvířata z ústecké
zoo – tučňák brýlový, tapír čabrakový, tygr malajský a lemur kata.
Suvenýrová
bankovka je
vyrobena ze
100% bavlněného
papíru používaného při výrobě
skutečné bankovky a obsahuje i některé

ochranné prvky jako pravá bankovka (hologram, mikrotisk,
UV ochranné prvky) a zároveň
je opatřena proti případnému
zneužití v automatech i v čtečkách. Každý kus je unikátní,

neboť je opatřen sériovým číslováním. Výrobu zajišťuje společnost Oberthur Technologies,
která vyrábí i pravé eurobankovky. Ústecká zoo do prodeje
uvolnila 3 500 kusů eurobankovek. K prodeji zbývá posledních několik stovek bankovek,
získat je lze v prodejně suvenýrů Sepilok, která je otevřena
vždy o víkendech.
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Zahájení turistické a cyklistické
sezóny 2020 v Ústí nad Labem

Oslavte zahájení nové
turistické sezóny
a vydejte se na výlet!
4
 . – 5. 4. Zážitková trasa po turistických cílech města – Sbírej
razítka, splň úkoly a vyhraj!
 9. – 13. 4. Velikonoční prázdniny
s geocachingem Dlouhonohých
skřítků – představení nové geocachingové trasy
 18. – 19. 4. Otevření zrenovované NS Bertino údolí s komentovanou procházkou
 25. – 26. 4. Zahájení cyklosezóny v Ústí nad Labem – zaháje-

ní provozu cyklobusu z Labské
stezky na Klíši, Bukov a Severní
Terasu zdarma, v neděli sportovní den v Cyklokempu Loděnice
v Brné pro rodiny s dětmi
FOTOSOUTĚŽ:
termínu
Zasílejte
nám
v
1. – 30. 4. 2020 své fotografie turistických cílů v Ústí nad
Labem a okolí a vyhrajte jednu
z dvaceti cen.
Pro více informací sledujte
www.usti-nad-labem.cz a facebook a instagram Ústí nad Labem
– volný čas.

Krmení tuleně Caspera probíhá denně kromě úterý a středy
v 10.00 a 15.30

Ústecké noviny

Ústecké noviny vycházejí
jako dvouměsíčník v nákladu
40 000 výtisků a jsou zdarma.
Doručeny mají být občanům
do domovních schránek. Případné problémy s doručením –
noviny umístěné mimo schránky nebo vůbec nedoručené
– oznamte prosím redakci.

www.usti-nad-labem.cz

Generel rozvoje zoo
schválili zastupitelé
Plán rozvoje ústecké zoo, tzv. generel zoo,
na období do roku 2035 schválili v prosinci
zastupitelé města. Všichni přítomní hlasovali pro.
Dokument navrhuje řešení pro
budoucnost zoologické zahrady. Jako realistická a vhodná varianta byl oceněn i Evropskou
asociací zoologických zahrad
a akvárií.

„Je to velký krok k záchraně
naší zoo. Přislíbení finančních
prostředků nám umožňuje podat
zprávu do Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií, což
je prvním krokem k navrácení

plného členství v této mezinárodní organizaci,“ poznamenal
ředitel zahrady Roman Končel.
Rada města má dále zajistit
další oponentní expertní analýzy k posouzení vytvořeného
generelu. Schváleno bylo zřízení peněžního účelového fondu
a případné čerpání úvěru, ze
kterého budou moci být financovány projekty pro rozvoj zoo.

