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Strážníci nastoupili 
do první linie

V první linii se od počátku 
boje s koronavirovou 
nákazou ocitli strážníci 
Městské policie Ústí 
nad Labem. Ženy 
i muži v uniformách ale 
také asistenti prevence 
kriminality plní už řadu 
týdnů úkoly důležité pro 
chod města, bezpečnost 
a ochranu zdraví těch 
nejohroženějších obyvatel.

Rozvážejí desinfekční a hygienic-
ké antibakteriální látky, roušky 
a další materiál. Připravili nouzo-
vé ubytování pro sociálně vylouče-
né a další osoby. Střeží areál Masa-
rykovy nemocnice a v rámci služby 
upozorňují občany na  povinnost 

nosit roušky a  zasahují v  případě 
shromáždění více osob. Čelí při-
tom častým urážkám a  útokům, 
musí se potýkat s opilci a násilní-
ky a  lidmi, kteří odmítají respek-
tovat nařízená opatření. Strážníci 

přitom nutně potřebují pomoc. Je-
jich počet klesá. Městská policie 
proto pořádá nábor nových zájem-
ců o službu. Tato zodpovědná prá-
ce nabízí řadu příležitostí k  dal-
šímu rozvoji, uplatnění najdou 

sportovně založení lidé, zájem-
ci se vztahem k  bezpečnostním 
složkám, technicky nadaní adepti 
i lidé, kteří podle svých schopností 
chtějí pomoci. 
� Informace�na�str.�7�

Dvě otázky pro náměstka primátora Pavla Tošovského ke koupališti na Klíši
Jak postupuje stavba 
koupaliště na Klíši? 
Ovlivnila ji epidemie?
Stavba v  rámci možností pokra-
čuje podle upraveného harmo-
nogramu. Dodavatel musel řešit 
výpadky některých pracovníků 
a rovněž výpadky některých sub-
dodavatelů dodávek, snahou ale je 
předat koupaliště v  červnu. Ani 
kvůli dopadu krizové situace ne-
byly práce a konání pravidelných 
kontrolních dnů přerušeny, i když 
bylo nutné učinit některé kro-
ky   pro dodržení mimořádných 
opatření. Zhotovitel v součinnos-
ti s  autorem projektu řeší i  dů-
sledky prosincové havárie na zaří-
zení, které bylo budováno v rámci 
rekonstrukce stávající haly. K to-
muto řešení je zapotřebí dodání 
nerezových komponentů z Itálie, 
což se jevilo jako problém, který 

způsobilo omezení kontaktu se 
zahraničím v důsledku pandemie. 
Ale komponenty se nakonec po-
dařilo dovézt.

Jaké jsou podrobnosti 
o provozu - vstupné, služby, 
kapacita pro návštěvníky?
Plavecký 50m bazén je po  dél-
ce rozdělen podvodním chod-
níkem na  část plaveckou 
s  hloubkou 2 m a  část relaxač-
ní s atrakcemi. Je tam velká 3 m 
široká skluzavka, lezecká stěna, 
lanový most, vodní číše, vodní 
stěna, masážní lehátka, šplhací 
souprava, masážní trysky. Dět-
ský bazén má tři úrovně hloub-
ky a nabízí atrakce jako je koráb 
s  vodním dělem a  skluzavkou, 
větší točitou skluzavkou, k  dis-
pozici pro nejmenší návštěvníky 
budou skluzavky, stříkající kvě-
tiny a  další vodní děla. U  dět-
ského bazénu bude i dětské hři-
ště s dalšími atrakcemi pro malé 
děti. Prostor mezi bazény dopl-
ňuje objekt, jehož střecha slouží 

zároveň jako sluneční terasa, 
která spolu s  rozšířeným ocho-
zem okolo bazénu nabízí větší 
plochu pro opalování a relaxaci. 
V objektu se nachází zázemí pro 
plavčíky, sociální zařízení pří-
slušející k dětskému bazénu pro 
rodiče s  dětmi a  občerstvení. 
Součástí je i  stupňovitá terasa 
určená opět ke slunění návštěv-
níků. V horní části areálu kou-
paliště je pro návštěvníky hlavní 
sociální zařízení, sprchy, pře-
vlékací kabiny, šatna k  uložení 
osobních věcí a  velké občerst-
vení. Celková denní kapacita by 
měla být 1 500 návštěvníků. Co 
se týče vstupného, mohu zatím 
prozradit, že kromě základní-
ho vstupného budou i  slevy pro 
rodiny. Ceník nicméně musíme 
nejprve schválit na radě města.
� Další�informace�na�str.�3

Úvodní slovo

Vážení spoluobčané,
dovolte�mi,�abych�vás�v�této�neleh-
ké�době�pozdravil�a�poděkoval�vám�
za� trpělivost� a� respekt,� s� kterými�
přijímáte�omezení,� jež�přinesly�po-
slední� týdny.� Zvláště� děkuji� všem,�
kteří�neváhali�a�projevili�svoji�solida-
ritu,�pomáhají�sousedům,�šijí� rouš-
ky,�pracují�jako�dobrovolníci�anebo�
se�ve�své�práci�starají�o�nemocné�
a�lidi�v�karanténě�nebo�klienty�do-
movů�seniorů.�Zajišťují�plynulý�chod�
města,� městskou� dopravu,� úklid�
a�svoz�odpadů�a�další�důležité�služ-
by,�jako�je�fungování�obchodů,�poš-
ty�a�všeho�nezbytného.�Zasloužíte�
si�naše�velké�uznání�a�dík.�Aktuál-
ní� informace�o�šíření� koronavirové�
infekce�znáte�lépe�z�denního�tisku�
a� dalších� médií.� Přeji� nám� všem,�
aby�skutečnost�byla�v�době�distri-
buce� Ústeckých� novin� podstatně�
optimističtější,� než� když� nyní� píšu�
tyto�řádky.�Naším�hlavním�cílem�je�
udržet�provoz�města�a�ochránit�nej-
ohroženější� skupiny� obyvatel� jako�
jsou� lidé� seniorského� věku� a� ne-
mocní�nebo�jinak�oslabení�občané.�
S�předstihem,�ještě�před�vládou�vy-
hlášenými� opatřeními,� jsme� zvýšili�
desinfekci� vozů� MHD,� desinfekční�
a�hygienické�prostředky� jsme� roz-
vezli�do�domovů�seniorů�a�do�škol�
a�ve�spolupráci�s�firmami�z�regionu�
průběžně� zajišťujeme� další.� Obra-
tem�distribuujeme�ochranné� rouš-
ky,�které�dostáváme�od�Ústeckého�
kraje,� z� divadel,� škol,� úřadů,� dob-
rovolníků� a� dalších� dárců.� Činíme�
další�opatření,�která�by�měla�v�tom-
to� nelehkém� období� lidem� pomo-
ci.�Týká�se�to�například�informační�
linky,�dobrovolnické�pomoci�senio-
rům�nebo�prominutí�nájemného�pro�
podnikatele� v� městských� objek-
tech.�Více�si�o�tom�můžete�přečíst�
uvnitř�novin.�Přinášíme�i�informace�
z�jednání�rady�města�a�další�zprávy�
o�tom,�co�se�dělo�nebo�co�připra-
vuje.�Nezapomněli�jsme�ani�na�pře-
hled� svozu� odpadů� a� blokového�
čištění�města�a� jistě�mnohé�z�vás�
zaujme�i�nabídka�DDM�na�pobyto-
vé�a�příměstské�tábory�pro�děti,�což�
už�bude�velmi�brzy�aktuální.�

Prosím,� vydržte,� dodržujte� nut-
ná�omezení,�a�když�můžete,�pomá-
hejte.�

Petr 
Nedvědický

primátor  
Ústí nad Labem

Kam  
na tábor?
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Svoz odpadů 
a blokové 
čištění
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Solidarita 
pomáhá
Město� dostalo� darem� od� úřadů�
a�dalších� institucí,� podniků� i� dob-
rovolníků�velké�množství�materiálu,�
který�bylo�možné�využít�proti�ohro-
žení�koronavirovou�nákazou.�Všem�
dárcům�děkujeme.

Roušky
Ústecký�kraj�poskytl�městu� tisíce�
kusů�ochranných�roušek�a�také�re-
spirátory�pro�městskou�policii.�Dal-
ší� tisíce� roušek� přišly� od� soukro-
mých�firem,�ale�do�jejich�výroby�se�
pustili�také�v�divadlech,�ve�školách,�
na� městských� obvodech� a� odbo-
rech� magistrátu� i� desítky� dobro-
volníků.� Stovek� šitých� roušek� vě-
novala�také�vietnamská�komunita.�
Složila�se�i�na�nákup�plicního�ven-
tilátoru.�Město�ochranné�prostřed-
ky�prakticky�obratem�distribuovalo�
do�domovů� seniorů,� pečovatelské�
službě,�dopravnímu�podniku�a�dal-
ším� lidem,� kteří� se� pohybují� v� te-
rénu�a�pomáhají.�Rouškami�město�
také� vypomohlo� poliklinice,� prak-
tickým� lékařům,� lékárnám� a� slož-
kám� IZS.� Roušky� byly� k� dispozi-
ci� zdarma� občanům� na� úřadech�
městských� obvodů� a� ve� vybrané�
síti�obchodů,�vydávány�byly�zejmé-
na�v�době�od�8.00�do�10.00�urče-
né�k�přednostnímu�nákupu�senio-
rů.

Desinfekce, hygienické gely
V�době,�kdy�se�na�trhu�nedaly�des-
infekční� a� hygienické� prostředky�
vůbec�sehnat,�pomohly�městu�fir-
my� z� regionu.�Spolchemie� vyrobi-
la�ze�svých�produktů�velmi�účinný�
desinfekční�prostředek�a�poskytla�
městu� několik� tisíc� litrů� zdarma.�
Vyrobila� také�antibakteriální�hygi-
enické� gely� na� desinfekci� rukou.�
Stovky�litrů�tohoto�prostředku�vě-
novala�městu�Lovochemie.�Doda-
la� je� také� vietnamská� společnost�
Tamda.� Ochranné� látky� putovaly�
do� sociálních� zařízení,� dopravního�
podniku,�společnosti�AVE,�ale�také�
k�hasičům�a�do�obcí�na�Ústecku.

Dobrovolníci
Do� nejrůznějších� forem� pomo-
ci� se� zapojili� dobrovolníci.� Město�
spustilo� projekt� Pomozte� svému�
sousedovi.� Prostřednictvím� infor-
mační� linky� pomoci� pro� seniory�
475�271�100�se�do�něj�přihlásily�
desítky� lidí�ochotných�pomoci�se-
niorůn� s� nákupy,� s� vyzvednutím�
léků�a�vyřízením�dalších�pochůzek.�
Do� spolupráce� se� zapojil� Junák,�
UJEP,� spolek� Via� Europa,� Hasiči�
záchranáři,�Čističi�Ústí.

Nanolátka pro roušky
Nanolátku,� velmi� účinný� materiál�
pro� filtry� do� textilních� roušek,� do-
stalo�město�od�Univerzity�J.�E.�Pur-
kyně.� Roušky� s� nanofilty� dostali�
klienti�a�personál�domovů�seniorů.

Termokamera
Kamerový�systém,�který�umí�změřit�
a�vyhodnotit�teplotu�lidí�vstupujících�
do�budovy,�věnovala�městu�čínská�
společnost�Dahua�Technology,�kte-
rá�působí�v�České�republice.�

Zástupci� společnosti� také� při-
vezli� jako� dar� dvě� velké� krabice�
ochranných� roušek.� Systém� je�
využit� v� Domově� seniorů� V� Klidu�
na�Severní�Terase�při�prvotní�kont-
role�zdravotního�stavu�lidí�vstupují-
cích�do�objektu.

Město promine 
podnikatelům nájemné
O� prominutí� nájemného� osobám,�
které� podnikají� v� nebytových� pro-
storách�ve�vlastnictví�města,�rozhod-
li�ústečtí�radní.�

Rozhodnutí� je� reakcí� na� to,� že�
na� základě� rozhodnutí� Vlády� ČR�
o�vyhlášení�nouzového�stavu�a�ome-
zení� volného� pohybu� osob� došlo�
k� omezení� či� přerušení� některých�
podnikatelských� činností.� � Rada�
města�tak�zvolila�tuto�formu�podpory�
podnikatelů�a�živnostníků.�Prominu-
tí�části�nájemného�právnickým�a�fy-
zickým�podnikajícím�osobám�odpo-
vídá�2/12�ročního�nájmu�(za�měsíce�
březen�a�duben).�Jde�o�podnikatele,�
jejichž�činnost�v�pronajímaných�pro-
storách� byla� omezena� nebo� přeru-
šena�vlivem�nařízení�vlády�o�nouzo-
vém�stavu.

Celkové�odpuštěné�nájemné�činí�
943� 496� Kč.� Součástí� rozhodnu-
tí�rady�je�navíc�neuplatnění�doložek�
o�možném�zvýšení�nájmů�o�průměr-
nou�roční�míru�inflace�za�rok�2019,�
která�byla�vyhlášena�Českým�statis-
tickým�úřadem�ve�výši�2,9�%.
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Některé investiční akce budou pozastaveny
Rada města schválila, že 
se s ohledem na nynější 
situaci a vývoj ekonomiky 
nebudou v souvislosti se 
šířením koronaviru až 
do odvolání realizovány 
některé veřejné zakázky 
na investiční akce.

Výjimkou jsou akce, které již pro-
bíhají, nové zakázky na řešení ha-
varijních stavů, kdy věc nesnese 
odkladu, a  akce, jejichž financo-
vání je realizováno prostřednic-
tvím dotačních titulů.

„Chceme se soustředit na  úspory 
a  vytváření rezerv, které by mohly 
pomoci v  případě propadu příjmů 
města,“ vysvětlila náměstkyně pri-
mátora Věra Nechybová.

Mezi akce, které budou pokra-
čovat patří mimo jiné rekon-
strukce Moskevské ulice, stavební 
úpravy krizových bytů nebo sta-
vební úpravy mateřské školy 
U Plavecké haly.

Současně rada města ulo-
žila vedoucímu odboru financí 

připravit do  konce dubna  ekono-
mickou rozvahu týkající se dopadů 
vládních opatření a  zpracovat 
návrh na úpravu rozpočtu 2020. 

S  přijatými opatřeními sou-
visí i  zrušení participativního 

rozpočtu Ústečané společně 
v  roce 2020. Radní odsouhla-
sili převedení projektových 
návrhů od  veřejnosti podaných 
do  participativního rozpočtu 
v  roce 2020  do  dalšího ročníku. 

Finanční prostředky z  investiční 
rezervy na Participativní projekty 
na  rok 2020  budou převedeny 
do  rozpočtu finančního odboru, 
který tyto prostředky využije 
na řešení vzniklé situace.

Ministryně Dostálová: 
Stavět na černo se nevyplatí
V souvislosti s přípravou 
změn stavebního zákona 
navštívila město ministryně 
pro místní rozvoj Klára 
Dostálová. Na semináři 
se setkala se zástupci 
magistrátu, obcí a dalších 
institucí, kterých se 
stavební řízení týká. 

Ministryně slibuje v  novém sta-
vebním zákoně přísnější postup 
proti stavbám bez povolení. „Po-
kud začne někdo stavět na  čer-
no, tak mu bude stavba nekom-
promisně odstraněna,“ slíbila 
ministryně.

Současná situace, kdy nelegálně 
začíná stavět desetina stavebníků, 
je neudržitelná. Pokud úřady 
odstraní několik prvních případů, 
další stavebníci si již na  černo 

stavět rozmyslí. U  těch, kteří 
zahájí stavbu s příslušným povo-
lením, ale odchýlí se od  něho, 
bude stavba přerušena. Úřady 
jim však dají možnost chybu 
napravit. V  diskusi se probírala 
ještě další možnost, a  to stavění 

v  tzv. dobré  víře. Pokud staveb-
ník začne bez povolení, ale půjde 
o  stavbu, kterou by úřad za běž-
ných okolností povolil, bude nej-
spíše možné stavbu dodatečně 
povolit. Stavebník by však musel 
počítat s  pokutou. A  ta  nemůže 

být jen symbolická, ale musí 
se odvíjet od  hodnoty stavby. 
Nově navržené řešení černých 
staveb ulehčí hlavně obcím. 
Výkon rozhodnutí, kterým se 
nařizuje jejich zbourání, totiž 
nebudou zajišťovat obce jako 
dosud, ale přímo nová  státní 
stavební správa. Demolici tedy 
nebudou obce platit ze svého roz-
počtu, ale zaplatí ji stát.  „Obce 
tyto úkony často nejsou schopny 
financovat,“ vysvětlila Dostálová. 
Podle návrhu nového staveb-
ního zákona bude stát demo-
lice provádět na  své  náklady 
a  pak je po  hříšnících vymáhat. 
Úřady přitom odhadují, 
že  v Česku vzniká mnohem více 
černých staveb, než kolik jich řeší. 
V  roce 2018 bylo v Česku řádně 
povoleno 70  211  staveb. Dalších 
6  647  staveb získalo povolení 
dodatečně a u 397 staveb nařídily 
úřady jejich odstranění.

Z jednání  
rady města

800 000 korun 
na desinfekci
Rada� města� schválila� mimo-
řádně� rozpočtové� opatření�
ve�výši�800�000�korun�na�ná-
kup�dezinfekčních�prostředků�
pro� základní� i� mateřské� ško-
ly,�pro�domovy�seniorů�a�dům�
dětí�a�mládeže.�Rozvoz�do�škol�
a� dalších� zařízení� probíhal� ze�
zásob� CO,� šlo� o� prostředky�
na�úklid�a�desinfekci�povrchů,�
hygienické�gely�a�další�osobní�
ochranné�pomůcky.

Stavební úpravy MŠ 
U plavecké haly 
Rada�města�vyhlásila�veřejnou�
zakázku� na� stavební� úpravy�
MŠ� U� plavecké� haly� s� před-
pokládanou� hodnotou� plnění�
ve� výši� 14� 000� 000� Kč� bez�
DPH.� Předmětem� zakázky�
jsou�stavební�úpravy�suterénu�
mateřské�školy,�kterými�dojde�
k� možnosti� navýšení� kapaci-
ty� MŠ� o� jednu� třídu,� zateple-
ní�objektu,�úpravy�zpevněných�
ploch� a� okapových� chodníků�
kolem� objektu� a� nová� rampa�
se�schodištěm.�

Habrovice - rekonstrukce 
panelové cesty 
Rada�města� schválila� uzavře-
ní� dvou� smluv� o� právu� pro-
vést� stavbu� Habrovice� -� re-
konstrukce� panelové� cesty�
na� částech� pozemků� v� Ha-
brovicích.� Jedná� se� o� rekon-
strukci�stávající�panelové�ces-
ty.� Stavba� částečně� zasáhne�
i� na� pozemky,� které� nejsou�
ve�vlastnictví�města.�Aby�bylo�
možno�vydat�stavební�povole-
ní,� je� nutné� stavebnímu� úřa-
du� předložit� uzavřené� smlou-
vy� o� právu� provést� stavbu�
na�uvedených�pozemcích.

Dotace pro seniory 
Rada� města� vyhlásila� výzvu�
pro�předkládání�žádostí�o�po-
skytnutí� dotace� v� rámci� pro-
gramu�pro�poskytování�dotací�
seniorům� v� roce� 2020.� Cel-
kový� finanční� objem� dotač-
ního�programu�pro� seniory� je�
200� 000� Kč.� Subjekt,� který�
požádá� o� dotaci,� může� po-
dat�max.�1�žádost�na�přísluš-
ný� kalendářní� rok� s�maximál-
ní� výší� požadované� dotace�
20�000�Kč.�Uzávěrka�došlých�
projektů�je�30.�9.�2020.

Ředitelé škol zůstávají 
ve funkcích
Rada� města� rozhodla,� že�
po� ukončení� šestiletého� ob-
dobí� ředitelů� škol� nevyužije�
v� souladu� se� školským� záko-
nem�svého�práva�na�vyhlášení�
konkursu�na�vedoucí�pracovní�
místo� ředitele/ředitelky� školy�
a� ve� funkcích� zůstanou� ředi-
telé� škol:� ZŠ� Palachova,� ZŠ�
Školní� náměstí,� ZŠ� Vinařská,�
MŠ� Větrná,� MŠ� Stříbrnická,�
MŠ�Vojanova,�MŠ�Skalnička.

Dotace pro UJEP
Dotaci� 200� 000�Kč� dosta-
ne� od� města� Univerzita� Jana�
Evangelisty� Purkyně� v� Ústí�
nad� Labem.� Účelem� dotace�
je� částečná� úhrada� nákla-
dů�na�projekt�Podpora�aktivit�
UJEP�významných�pro�město�
v�roce�2020.�Jde�o�Historický�
atlas�měst�–�svazek�Ústí�nad�
Labem� ve� výši� 102� 000�Kč,�
Univerzitu� třetího� věku� UJEP�
v� Ústí� n.� L.� –� Exkurze� 2020�
ve� výši� 49� 000�Kč� a� Aktivi-
ty� Vědecké� knihovny� UJEP�
2020� ve� výši� 49� 000�Kč.�
S� návrhem� souhlasila� rada�
a� schválilo� ho� zastupitelstvo�
města.�

Opravy městských 
komunikací pokračují

Ani složitý stav městských finan-
cí nezastavil postup oprav komu-
nikací v majetku Ústí nad Labem. 
Dokončena byla velkoplošná 
oprava parkoviště v  Meruňko-
vé ulici na  Severní Terase, silni-
čáři se zaměřili také na  opravu 

kaveren (podzemních dutin), kte-
ré ohrožovaly bezpečnost pro-
vozu na  Drážďanské a  Veslařské 
ulici, probíhala příprava na  vel-
koplošnou opravu Malátovy uli-
ce a rozpracovány byly i další akce 
za desítky milionů korun. 

Dary městu mají 
různou podobu
Pomoc městu při zvládání ko-
ronavirové nákazy poskytla 
řada firem. Nebyla to vždy po-
moc pouze materiální, ale obje-
vily se i nabídky různých služeb. 
Zařadila se mezi ně i  společ-
nost euroAWK, která provozu-
je reklamu na zastávkách MHD. 
Městu nabídla využití těch-
to ploch na měsíc duben zdarma 
pro informace občanům, kam se 
mohou obrátit v naléhavé situaci. 
Město využilo patnáct zastávek 

na  frekventovaných místech 
a umístilo na ně informace o lince 
pomoci 475 271 100.

Zastupitelé zdvojnásobili 
příspěvek pro knihovnu 
O  zvýšení poskytnuté dota-
ce na  celoroční činnost pro Se-
veročeskou vědeckou knihovnu 
v  Ústí nad Labem rozhodli za-
stupitelé města. Dotaci navýši-
li o částku 600 000 Kč na celko-
vou výši 1,2 mil. Kč a  rozhodli 
o  uzavření dodatku ke  smlou-
vě o  poskytnutí dotace, jejímž 

účelem je částečná úhrada nákla-
dů na  celoroční plnění městské 
funkce knihovny pro obyvatele 
statutárního města Ústí nad La-
bem v roce 2020. Knihovna pro-
vozuje ve městě vědeckou a lido-
vou část včetně dětské půjčovny 
a také pobočky. Jejím zřizovate-
lem je Ústecký kraj.

Změny územního 

plánu jsou opět ve hře
Ve�městě�bude�opět�možné�pořizo-
vat�změny�územního�plánu.�Zastu-
pitelstvo�města�v�únoru�revokovalo�
usnesení�z� roku�2015,�které�poři-
zování�změn�ukončilo.�

„Jelikož�pořízení�nového�územní-
ho�plánu�města�je�administrativně,�
časově� i� finančně� velice� náročné,�
jeví�se�jako�praktičtější�zahájit�opět�
proces�pořizování�změn�stávajícího�
územního�plánu� �a� současně�pra-
covat�i�na�přípravách�územního�plá-
nu�nového,“� vysvětlila�Eva�Fialová,�
pověřená� zastupitelka� pro� územní�
plán.

Vedle� revokace� původního�
usnesení� zastupitelé� uložili� Evě�
Šartnerové,� vedoucí� odboru� in-
vestic� a� územního� plánování,� ne-
prodleně� zahájit� pořizování� změn�
Územního�plánu�Ústí�nad�Labem.

Strážníci zásobovali 
domovy seniorů
Domovy� pro� seniory� zásobují�
strážníci� několikrát� týdně� hygie-
nickými� a� ochrannými� prostředky.�
Jedna� z� dodávek� z� počátku� dub-
na� obsahovala� 500� ochranných�
roušek,�95�litrů�dezinfekčních�pro-
středků�na�mytí�podlah�a�povrchů�
a��145�balení�desinfekce�na�ruce.�
Aby�byla�ochrana�seniorů�ještě�dů-
kladnější,� bylo� jim� distribuováno�
343�ochranných�štítů.�

Zasedání 
zastupitelstva 
bylo odloženo
Z�důvodu�nouzového�stavu�a�dal-
ších� opatření� státu� v� boji� s� koro-
navirem� bylo� odloženo� zasedání�
zastupitelstva� statutárního� města�
Ústí�nad�Labem,�které�se�mělo�pů-
vodně�konat��27.�dubna.

Rada� města� při� tomto� rozhod-
nutí�vycházela�z�pokynu�pro�obce,�
který� vydalo� Ministerstvo� vnitra,�
kde� je� uvedeno,� že� zastupitelstvo�
se� může� sejít� pouze� za� podmín-
ky,� že� je� jednání� nezbytně� nutné�
a�zcela�nevyhnutelné.��

Další�termín�je�dle�plánu�jednání�
v�červnu�2020,�ale�konkrétní�den�
jednání�zastupitelstva�města�bude�
v�zákonném�termínu�upřesněn.

„Je�velmi�pravděpodobné,�že�se�
sejdeme�dříve�a�projednáme�napří-
klad�závěrečný�účet�města,�úpravy�
rozpočtu,�některé�veřejné�zakázky�
a�další�věci,�které�nesnesou�odkla-
du.�Jsme�připraveni�dodržet�všech-
ny� bezpečnostní� pokyny� včetně�
jednání�na�dálku�nebo�zajištění�od-
stupů�mezi�zastupiteli�v�sále.“�uvedl�
primátor�Petr�Nedvědický.

Eva Nováková je novou 
členkou rady města

Zastup i -
telé� zvo-
lili� novou�
č l e n k o u�
rady�měs-
ta� Evu�

Novákovou�z�hnutí�ANO.�
Ve� funkci� nahradí� Evu� Fi-

alovou� (ANO),�která� rezigno-
vala� z� osobně� rodinných� dů-
vodů.

Eva�Nováková� je�projekto-
vou�manažerkou.

Rekonstrukce Moskevské ulice bude pokračovat i přes omezení investic
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Z jednání  
rady města

Velkoplošná oprava 
vozovky Revoluční
Na� základě� doporučení� hod-
notící� komise� k� veřejné� za-
kázce�Revoluční�–�velkoploš-
ná� oprava� vozovky� přidělila�
rada� zakázku� uchazeči,� kte-
rý� se� umístil� na� prvním� mís-
tě� v� pořadí,� tj.� STRABAG�
s� nabídkovou� cenou� ve� výši�
1�258�907�Kč�bez�DPH.�Po-
dáno� bylo� šest� nabídek,� nej-
vyšší� byla� za� 1� 547� 720� Kč�
bez�DPH.�Termín�realizace� je�
do�30.�06.�2020.

Peníze na nákup 
vybavení do škol
Příspěvek� 70� 905� Kč� pro�
ZŠ�Školní�náměstí�na�nákup�
nové� vodní� lázně� pro� ohřá-
tí� potravin� a� devíti� šatních�
skříní� schválila� rada� měs-
ta .�Vybavení�z�roku�1994�již�
nebylo�ve�vyhovujícím�stavu.�
Rada� dále� schválila� příspě-
vek�90�000�Kč�pro�MŠ�Vy-
hlídka� na� pořízení� School-
Boardu� 65.� Jde� o� pořízení�
mobilní� interaktivní� sestavy�
pro�digitální�vzdělávání,�a�to�
včetně� tiskárny,� interak-
tivního� displeje,� integrova-
né� PC,� pojízdného� stojanu�
a�příslušenství .

Koupaliště na Klíši spěje do finále
I přes určité zdržení 
způsobené poruchou 
technologie a nouzovým 
stavem pokračuje na Klíši 
stavba letního koupaliště. 

Na přelomu března a dubna pro-
bíhaly mimo jiné tyto práce: 
omítky, obklady, dlažby, sanitár-
ní příčky v objektu zázemí, kom-
pletace instalací, práce na  části 
nového oplocení, zpevněné plo-
chy, hrubé terénní úpravy a  roz-
prostírání ornice, výsadba zeleně, 
příprava pro instalaci zavlažo-
vacího systému a  dětské hřiště. 
S generálním dodavatelem město 
prakticky nepřetržitě jedná o do-
držení harmonogramu s cílem za-
hájení provozu venkovního areálu 
k 1. červnu i s tím, že komplika-
ce mohou vzniknout v  souvislos-
ti se zajištěním  možnosti užívat 
zatravněné plochy, což je závislé 
na  dokončení rozprostření orni-
ce, zasetí travního semene a vze-
jití trávníku. Rekonstrukce venkovního koupaliště na Klíši je před dokončením

Zastávky MHD a centrum 
ošetřila dezinfekce
Čištění zastávek městské 
hromadné dopravy párou 
pod tlakem bylo dalším 
krokem města, jak v době 
hrozby koronavirové 
nákazy zastávky nejen 
vyčistit, ale zároveň 
i zlikvidovat nežádoucí 
bakterie a viry. 

Čištění speciálním strojem za-
jistila společnost AVE Ústí nad 
Labem, s níž má město smlouvu 
na úklid ulic. Uklízeči začali nej-
dříve na  frekventovaných zastáv-
kách v centru, poté přišly na řadu 
i ostatní přístřešky, očista se bude 
opakovat až do konce nouzových 
opatření. Pracovní skupina podle 
počasí zvládla umýt až šestnáct 
zastávek denně.

Dalším krokem byla dezinfekce 
ploch v  centru města. Týkalo se 
to prostor mezi OD  Labe a  OC 
Forum přidány byly komuni-
kace od  Předmostí k  vědecké 
knihovně, Velká  Hradební 

ulice, Pařížská  až k  divadlu, 
Revoluční  a  Hradiště až k  hlav-
nímu nádraží. Vydezinfikovány 
byly i  odpadkové koše a  lavičky. 
Dezinfikuje se přípravkem 
na bázi peroxidu vodíku, nanočás-
tic stříbra a  smáčedla. Přípravek 
je netoxický a  biologicky plně 

odbouratelný,  účinkuje proti 
viru okamžitě (do jedné minuty). 
Město doporučuje několik minut 
po  aplikaci přípravku nevstupo-
vat na ošetřené plochy a do doby 
zaschnutí nesedat na  lavičky. 
Desinfekce je účinná   přibližně 
7 dní

Oprava zdi ve Vaňově

S podáním žádostí o dotaci na opra-
vu kotev opěrné zdi ve Vaňově sou-
hlasilo zastupitelstvo města. 

Opěrná zeď zajišťuje rozsáhlý 
sesuv zeminy a  kamení nad sva-
hem Čertovka, který ohrožuje 
bytovou zástavbu.

Kotevní systém i  opěrná 
zeď vyžadují nutnou sanaci 
a opravy. Cílem stavby je nahra-
zení kotevního systému opěrné 
zdi a  oprava poškozených kle-
neb opěrné zdi. Součástí prací 
je rovněž osazení zařízením pro 

sledování velikosti kotevních 
sil.

Předpokládaný rozpočet akce je 
13 mil. Kč. Celková dotace může 
dosáhnout více jak 11 mil. Kč 
a  spolufinancování města (15 %) 
má být 1,9 mil. Kč.

Desinfekce plochy za Obchodním domem Labe

Zastávky MHD procházejí důkladnou očistou

Videokonference 
propojila primátora, 
radní i starosty
Jednání� prostřednictvím� video-
konferencí� nahradilo� vedení�měs-
ta� osobní� schůzky� primátora� Pet-
ra� Nedvědického� s� radními� nebo�
starosty�obvodů.�Osvědčilo�se�i�při�
schůzi�rady�města.

Poprvé� byla� videokonference�
použita�20�března�při�poradě�pri-
mátora� s� radními� a� starosty.� Pro-
bírali�mimo� jiné�distribuci� ochran-
ných� prostředků,� desinfekčních�
látek� nebo� hygienických� gelů�
na�ruce�do�městských�organizací,�
složek�IZS�nebo�obcí�na�Ústecku.

„Je� to�další� krok,� jak�snížit� rizi-
ko� nákazy.� Moderní� systém,� kte-
rý� jsme�zvolili,� funguje� velmi�dob-
ře�a�operativně.�Ulehčí�nám�práci�
v� tomto� období� karantény,“� uvedl�
Petr�Nedvědický.

Podobně� byla� videokonference�
využita� i� při� jednání� rady� města.�
Zapojili�se�do�ní� i�vedoucí� jednot-
livých�odborů,� kteří� na�dálku�pro-
střednictvím� kamery,� mikrofonu�
a�monitoru�představili�projednáva-
né�materiály.�Radní�o�nich�pak�dis-
kutovali�a�hlasovali.

Vinice na Větruši 
byla dosázena
Nových hlav se na  jaře dočka-
la Městská vinice na  Větruši. 
Na svahu, kde se víno před mno-
ha lety tradičně pěstovalo, bylo 
v  dubnu dosázeno 45 nových 
hlav. Přibylo 13 kusů odrůdy 

Cerason a 32 kusů odrůdy Mal-
verina. Instalována byla také zá-
vlaha vinice, která po zkušenosti 
z uplynulých suchých let usnadní 
zavlažování vinohradu a  zabrání 
poškozování révy suchem.
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Má vyrůst další most nad Labem?

„Postavíme novou lávku přes Labe 
a  celou ji zaplatí dotace!“ sdělo-
valo koncem roku 2019 v médi-
ích současné vedení města. Láv-
ka měla stát mezi Benešovým 
a  železničním mostem a  sloužit 
chodcům a  cyklistům.  Na  její 
projektovou přípravu už byla 
i  naplánovaná položka v  letoš-
ním rozpočtu 5,5 milionu ko-
run. Ale PRO! Ústí se podařilo 
při vyjednávání rozpočtu změnit 

účel vynaložených prostředků 
na  studii proveditelnosti lávky 
přes Labe.

Byť přímé propojení Labské 
cyklostezky na Střekově se stře-
dem města je vítané, tak kvůli 
tomu není nutné hned stavět 
novou lávku. Vždyť nedaleko 
od Benešova mostu stojí želez-
niční most disponující lávkou 
pro pěší, která je využívaná 
řídce. V  loňském roce Správa 

železniční dopravní cesty 
f inalizovala generální rekon-
strukci mostu, na  níž město 
letos plánuje navázat rekon-
strukcí nástupů na  lávku pat-
řící do  jeho majetku. Takže 
proč, když už musíme z  měst-
ského rozpočtu investovat 
do  rekonstrukce starých scho-
dišť na  ústecké i  střekovské 
straně (4,5 milionu Kč), nezku-
síme rovnou vymyslet řešení, 

které by umožnilo užívat lávku 
pěším i cyklistům?

Znamenalo by to zásadní 
úpravu nástupů. Z ústecké strany 
by mohla být lávka prodloužena 
až k  Zanádraží k  cyklo centru, 
čímž by překonala rušnou křižo-
vatku pod železničním mostem 
i u mostu přes Bílinu. I na stře-
kovské straně se nabízí řešení 
sjezdů vhodných pro cyklisty. 
Navíc tu stále je možnost obno-
vit na železničním mostě druhou 
lávku blíž ke zdymadlům odříz-
nutou  v  roce 2002 kvůli hrozbě 
povodní, takže by se mohl pro-
voz bezpečně rozdělit na  pěší 
a  cyklisty. Toto řešení by určitě 
bylo mnohem levnější než stavba 
nové lávky a  hlavně by využilo 
z  velké části stávajících kon-
strukcí. V případě čerpání dotací 
by se pak jako rekonstrukce 
mohlo dožadovat oné stopro-
centní náhrady nákladů (u stavby 
nové lávky je to ve  skutečnosti 
max. 80 %). Zda je takové řešení 
reálné, by měla posoudit právě 
studie proveditelnosti, která si 
vyžádá jen malou část z vyčleně-
ných 5,5 miliónů korun v  letoš-
ním rozpočtu. Pokud ale vyjde 
najevo, že je tento nápad nezají-
mavý, pak stále zůstává otevřená 
cesta ke stavbě nové lávky, na níž 
by dle příslibu vedení města měla 
být vyhlášená architektonická 
soutěž. 

Martin Krsek 

zastupitel města Ústí nad Labem     

Kouzla se střekovským rozpočtem
Střekovská zastupitelka, před-
sedkyně jeho finančního výboru 
a současně náměstkyně primáto-
ra Věra Nechybová je přesvěd-
čená, že na  účtech střekovské 
radnice leží mnoho nevyužitých 
peněz. Proto při sestavování ná-
vrhu rozpočtu pro rok 2020 pro-
sadila, aby městský obvod Stře-
kov jako jediný nedostal obvyklé 
čtyři miliony korun na  provoz 
a  dále nedostal ani navýšení fi-
nančních prostředků na  mzdy 
a  odměny zastupitelů. S  primá-
torem, který je mimochodem 
také střekovský zastupitel, hla-
sovali na  obvodním zastupitel-
stvu pro navýšení odměn pro za-
stupitele. Ušetřené čtyři miliony 
korun ze střekovského rozpočtu 
obratem poslali rovným dílem 
obvodu Severní Terasa a Neště-
mice na navýšení odměn zastu-
pitelů a mzdy úředníků. 

PRO! Ústí nesouhlasilo 
s  krácením střekovského roz-
počtu. Tenčící rezerva z  příjmů 
obvodu, jejichž zdrojem byla 

z  dnešního pohledu nepromyš-
lená privatizace, měla být vyu-
žita například na  revitalizaci 
bývalých jeslí na  Kamenném 
Vrchu, pro kterou je hotový pro-
jekt, platné stavební povolení 
a  schválená dotace na  zatep-
lení. V  objektu měla být mimo 
jiné umístěna bezbariérová 
knihovna a  to včetně zpřístup-
nění zahrady pro návštěvníky. 

Střekovský starosta Petr Vinš se 
nechal opít rohlíkem, a když sly-
šel nářky náměstkyně primátora, 
že nejsou peníze v magistrátním 
rozpočtu, pomohl městu s vysá-
tím střekovského rozpočtu. 
K  překvapení všech zastupitelů 
však najednou chyběly peníze 
na dokončení služebny pro poli-
cii v Truhlářově ulici. Ty do roz-
počtu opomněli střekovští radní 
naplánovat, protože v  den, kdy 
schválili rozpočet, schválili sou-
časně posunutí termínu dokon-
čení služebny na  leden 2020. 
V  rozpočtu vznikla naráz díra 
přes osm milionů Kč a  rezerva 
žádná. Nakonec se našlo 
pikantní řešení, a  to čerpání 
mimořádné investiční rezervy, 
která je v rozpočtu města ve výši 
deset milionů Kč pro všechny 
obvody. 

Nyní bylo potřeba najít viníka. 
Náměstkyně primátora pes-
kovala střekovského tajem-
níka za  špatný odhad čerpání 
rozpočtu a  dožadovala se jeho 

potrestání. Z koalice se ho nikdo 
nezastal, rádi přijali teorii, že je 
to jen chyba úřadu. NENÍ to jen 
chyba úřadu. Za  prvé – nebylo 
nutné Střekovu vůbec krátit roz-
počet. Městu se navýšily pří-
jmy od  roku 2014 do  roku 2019 
o  540 miliónů Kč. Stát posílá 
na  zákonem navýšené mzdy 
finanční prostředky. Za  druhé 
– v  minulém volebním období 
jsem osobně žádala primátorku 
o  vylepšení informačního sys-
tému správy financí tak, aby mělo 
vedení města a  obvodů aktuální 
informace o  čerpání rozpočtu. 
Marně. Za třetí – k elementárním 
znalostem zastupitele patří to, že 
může podepsat smlouvu jedině 
tehdy, má-li dost peněz na účtu. 
Tudíž není třeba peskovat tajem-
níka, ale zamyslet se v první řadě 
nad vlastní zastupitelskou zodpo-
vědností a možnostmi, jak udělat 
úřad kvalitnější a efektivnější.

Ing. Eva Outlá 

zastupitelka za PRO! Ústí

Železniční most míval lávku z obou stran

Strategický rozvoj města, 
anebo rychlý prachy?
Na únorovém jednání zastupitel-
stva města došlo k opakovanému 
pokusu o  prodej posledních vol-
ných pozemků v  předlické prů-
myslové zóně v  majetku města 
za cenu 7,6 mil. Kč. Nabyvatelem 
měly být tři firmy spojené s  ús-
teckým podnikatelem Radko 
Vrbíkem. 

Město si stanovilo jako pod-
mínku pro podání nabídky spe-
cifikaci podnikatelského záměru. 
Zájemce ji splnil tak, že dodal jen 
neurčité plány. Podle nich se měly 
stavět jen tupé haly, co jiného. 
A  vedení města bylo spokojené. 
Ovšem, i  kdyby u  skladovacích 
prostor zůstalo, mělo město vyža-
dovat efektivní hospodaření s čím 
dál vzácnější vodou nebo energe-
tickou soběstačnost budov, napří-
klad solárními zdroji na  stře-
chách apod. Toto všechno už je 
dnes běžná, ne-li nezbytná, praxe. 
A  u  tak velkých zastavěných 
ploch, jako v předlické zóně, je to 
nutnost už jen proto, abychom se 
v našem městě brzy neuškvařili. 

K  prodeji se naštěstí nenašla 
potřebná většina. Rozumní zastu-
pitelé nemohli podpořit jedno-
rázový výprodej majetku města. 
Je nutné chtít víc! Průmysl byl 
v Ústí vždy silnou stránkou a naše 
město by se mohlo opět stát líd-
rem v nějakém inovativním a pro-
gresivním oboru. Od  roku 1989 
jsem však osobně nezaregistroval 
jakoukoliv systematickou snahu 

o  směrování města k  inteligentní 
specializaci na perspektivní pod-
nikatelské obory. Přitom řada 
jiných měst se za pomoci státních 
agentur (jako je CzechInvest) 
byla schopná po  krachu státem 
řízené ekonomiky postavit opět 
na vlastní nohy, a to již v ryze trž-
ním prostředí. K tomu je ale zapo-
třebí vůle, odvaha a systematická 
snaha o dosažení výsledku. 

Město by mělo usilovat o obno-
vení proaktivní investorské poli-
tiky a hledání takových investorů, 
kteří přinesou regionu kvalitativní 
posun ve  smyslu průmyslových 
tradic. Posun, který bude stát 
na vysoké přidané hodnotě práce. 
Obyčejných montoven a  skladů 
máme všude dost. Má Ústí ještě 
šanci? Odpověď je přes všechno: 
„Ano, má!“ Jen je zapotřebí najít 
odvahu a  nenechat se ovlivnit 
místními spekulanty, kteří nevidí 
nic jiného, než že za pár let budou 
mít tyto pozemky daleko vyšší 
cenu.

Nakonec si může počkat 
město, kdyby přišly zlé časy a bylo 
pozemky skutečně nutné pro-
dat. Do  té doby doufám, že při-
jde inteligentní záměr města, jak 
s  pozemky naložit, aby přinesly 
pro budoucnost našeho města víc 
než rozpuštění pár miliónů v jeho 
rozpočtu. 

Jiří Němeček 

zastupitel PRO! Ústí

Tvorba rozpočtu 
je hra možného
Paní Outlá opět se-
stavila několik příbě-
hů a vymýšlí další. 

Krátce k  rezer-
vám a  nerezervám 
obvodů: tvorba roz-
počtu města i obvodů 
je hra možného a věřte, že je to 
mnohdy tvrdá bitva, ale vždy se 
v případě potřeby najde nějaký 
kompromis. Mohu doklado-
vat i  nevyčerpané investice 
Střekova za  vlády paní Outlé, 
ale myslím, že to není na stole. 
Na stole je to, že jsem si dovo-
lila peskovat pana tajemníka, 
toho pana tajemníka, kterého 
do  funkce jmenovala paní 
Outlá. A  teď se dostáváme 
k  jádru věci. Každý rozpo-
čet se sestavuje dle množství 
peněz a  důležitým faktorem 

je zůstatek na  ban-
kovních účtech k  31. 
12. Tedy to, co se 
za  daný rok uspořilo 
nebo nevyčerpalo. 
Zastupitelstvo MO 
schvalovalo rozpočet 

v polovině prosince a až v lednu 
jsme se dozvěděli, že pan 
tajemník (správce rozpočtu) nás 
mylně informoval nebo se spletl 
o 4,5 mil. Kč. Nevědět v polo-
vině prosince, jaký bude zůsta-
tek, může jen amatér, a  ať je 
rád za  peskování. V  soukromé 
firmě by šel tzv. „na  hodinu“. 
A  stále nemohu pochopit, že 
za tuto chybu potrestaný nebyl. 

Věra Nechybová, UFO 

Zastupitelka Střekova a první 

náměstkyně primátora města

Nezapomínejme na osobnosti města
Náš kraj si prošel nelehkou historií, a to se 
podepsalo i  na  místních památkách. Nej-
prve Němci v  roce 1938 odsunuli popu-
laci Čechů, poté zase naopak v  roce 1945 
Češi Němce, nakonec se za komunistické-
ho režimu stal sever Čech odkladištěm ne-
pohodlných lidí. To vše zapříčinilo, že se 
zapomíná na  ty, kteří vlastně toto město 
vybudovali. Když k tomu přičteme většinou 
německý či rakouský původ těchto zakla-
datelů, máme recept na zapomnění. Vyko-
řenění je tu cítit dodnes a to je velká škoda. 
Ústecká historie je bohatá a barevná.

Naštěstí v  poslední době přibý-
vají lidé či spolky, kteří se snaží pečovat 
o  naši nedávnou historii. Jedním z  těchto 
spolků je i  Krásné sousedění z  Krásného 
Března, kterého jsem součástí. Cílem 
tohoto spolku, krom dalších aktivit, je 
záchrana chátrajících hrobek význam-
ných ústeckých velikánů na místním hřbi-
tově. Krásnobřezenský hřbitov se nachází 
na  konci této čtvrti při silnici do  sídliště 
Pod Vyhlídkou. Ač svou rozlohou patří 

k těm malým, tak zde našlo místo posled-
ního odpočinku hned několik význam-
ných osobností našich dějin. Najdete zde 
hrobky Carla Georga Wolfruma – zakla-
datele první tkalcovny, Fritze Wolfruma 

– majitele proslulé likérky, Aloise Köhlera 
– architekta a stavitele, či Antona Baselta.

Stav hrobek těchto velikánů je ovšem 
tristní. Od odsunu se o  tyto stavby nikdo 
nestaral a  je to znát. Jedna z  hrobek 
má propadlý krov, u  další jsou už stěží 

rozpoznatelné reliéfy na původně ozdobné 
fasádě. Proto jsme před dvěma roky ve spo-
lupráci s  Památkovým ústavem iniciovali 
návrh na  prohlášení pěti hrobek za  kul-
turní památku. Památkáři i  Ministerstvo 
kultury náš návrh přijali s povděkem, pro-
tože tyto stavby jsou cenné nejenom z his-
torického, ale i  z  architektonického hle-
diska. Naše podání jsme rozšířili i o hrobku 
nejvýznamnější osobnosti, a  to Johanna 
Schichta, která se nachází na Střekovském 
hřbitově. Bez mýdla s  jelenem by nebylo 
Ústí Ústím. Bohužel vše zabrzdily nevyjas-
něné majetkové vztahy, a tak nám nezbylo 
než obcházet všechny zainteresované úřady 
a jednat a jednat. Zdá se, že tato mravenčí 
práce začíná nést ovoce. A proto věříme, že 
brzy přibude na  tenký seznam ústeckých 
památek několik položek. Sice víme, že 
procházka na hřbitov může někomu připa-
dat morbidní, ale opravdu stojí za návštěvu.

Aleš Bárta 

Krásné sousedění z. s.

Univerzita 
rozšiřuje 
poznání
K� zajímavým� poznatkům� dospě-
li� studentky� a� studenti� z� Fakul-
ty� sociálně� ekonomické� UJEP.�
V� rámci� bakalářských� a� magi-
sterských� prací� řešili� například�
témata� efektivnosti� úřadů� nebo�
účinnosti� vládních� investičních�
pobídek.�Tak�například�jedna�stu-
dentka�zjistila,�že�vyřízení� jedno-
ho�dopisu�na�úřadu�ombudsmana�
přijde� na� 13� 000�Kč.� Jedno� vy-
tvořené� pracovní� místo� ve� stra-
tegických� průmyslových� zónách�
v�našem�kraji�přišlo�na�500�tisíc�
až�2�milióny�korun.�Přes�tato�as-
tronomická�čísla�vychází�v�tomto�
případě� návratnost� formou� daní,�
odvodů�a�dalších�poplatků�a�pří-
nosů�v�průměru�kolem�deseti�let.

René Hladík 

zastupitel za SPD

Hrobky významných osobností města nejsou v dobrém stavu
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Ochrana zdraví seniorů 
je pro město prioritou
Město s předstihem 
připravilo opatření 
k ochránění klientů 
domovů pro seniory před 
koronavirovou nákazou. 

Ještě před vyhlášením vládních 
nouzových opatření proběhla se-
tkání ředitelů domovů pro senio-
ry, domovů se zvláštním režimem 
a pečovatelské služby se zástupci 
magistrátu a  Krajské hygienické 
stanice. Bylo doporučeno omeze-
ní návštěv, byl připraven systém 
měření teploty bezkontaktními 
teploměry při vstupu. 

Naše zařízení se v  před-
chozím období zaměřila také 
na  nákup vybraných osob-
ních ochranných prostředků, 

trvanlivých potravin a  byl zvý-
šen úklid a  desinfekce pro-
stor. Byla vydána doporučení 
zaměstnancům ke zvýšení hygi-
eny rukou. Během schůzek byly 
předány kontakty mezi řediteli, 
zástupci KHS a  odborů magis-
trátu k  zajištění podpory záso-
bování desinfekčními a  jinými 

prostředky. Ředitelům byla 
ze strany Odboru hospodář-
ské správy nabídnuta součin-
nost v  případě nákupu ochran-
ných prostředků. Byla nasta-
vena komunikace a  vykazování 
vůči  Odboru městských orga-
nizací a školství (OMOŠ) v pří-
padě karantény zaměstnanců 
nebo klientů. 

Veškerá další opatření byla 
průběžně jednotlivými řediteli 
konzultována s KHS. Například 
došlo k pozastavení všech kultur-
ních a  společenských akcí. Tato 
opatření jsou zaměřena na  sní-
žení rizika přenosu COVID-19 
v  pobytových zařízení zřizova-
ných městem Ústí nad Labem.

Tomáš Vlach 

náměstek primátora

Hasík navštívil 
ZŠ Karla IV. 
Projekt Hasík proběhl na naší škole během 
dvou únorových dnů. Jedná se o interaktivní 
preventivně výchovný program HZS 
ČR s akreditací MŠMT, je zaměřený 
na předcházení nebezpečným situacím, se 
kterými by se děti mohly někdy setkat. 

Výuka byla vedena vyškolenými 
příslušníky HZS z řad požárních 
preventistů a  výjezdových hasi-
čů. Ti během své první návště-
vy poutavě seznámili děti s odě-
vem a pomůckami, které při své 
práci používají. Děti tak moh-
ly z  blízka sledovat, co všechno 
si takový hasič musí na sebe ob-
léci při zásahu. Dále si zopako-
valy důležitá telefonní čísla a jak 
správně postupovat při rozhovo-
ru s operátorem na tísňové lince. 
Při opakované návštěvě hasičů se 
dozvěděly o důležitosti používání 
požárních hlásičů v  domácnos-
tech, o  značení únikových cest 
a o  evakuaci. Blíže se seznámily 

s  postupem při krizových situa-
cích, např. při evakuaci budovy, 
což je pro ně velmi důležité. Ně-
které úniky ze zasažených prostor 
si vyzkoušely i  prakticky. Třeba 
opuštění zakouřeného prostoru, 
kdy se dozvěděly, že tento prostor 
musí opustit v  co nejmenší výš-
ce, nejlépe tedy plazením, což si 
samy i prakticky vyzkoušely. 

Každá taková návštěva má pro 
naše děti velký přínos. Děkujeme 
Hasíkovi za spoustu nových důle-
žitých informací. 

Žáci II. A a třídní  

učitelka Dana Srnková

Čtvrťáci se vydali  
za zubrem Emilem
Žáci 4. tříd Základní školy Karla IV. 
na Střekově se v únoru zúčastnili interaktivního 
dějepisného programu Zubr Emil v pravěku.
V  rámci akce se žáci dostali 
do  pravěké vesnice, ve  které po-
znávali společný život lidí ze star-
ší doby kamenné. Mohli si osahat 
různé materiály používané během 
lovu, zinscenovali rituál k naklo-
nění si boha Velkého Zubra, vy-
tvořili svou osobní Věstonickou 
venuši. Celý program byl završen 
střelbou z  luku se záměrem ulo-
vit vlka.  To vše bylo možné zažít 
na vlastní kůži a užít si školu hrou. 

Všem žákům, oběma učitelkám 
i lektorkám muzejní pedagogiky se 
akce velmi líbila a  těší se na další 
zážitky z historie naší země. 

Závěrem co se nejvíce 
líbilo žákům?
  Nejlepší bylo, jak jsme vyrá-

běli Věstonickou venuši. Také 
jak jsme vymýšleli náš vlast-
ní rituál. Prostě to bylo super. 
(Monika)

  Hráli jsme scénku (krátký pří-
běh) o  pravěku, jak tam loví 
zvířata. Bylo to tam moc hezké 
a  potom jsme tam ještě vyke-
ramikovali Věstonickou venuši 
i stříleli z luku. Hodně jsem se 
dozvěděla! (Klárka)
  Líbilo se mi, jak jsme stříleli, ri-

tuál.  Ještě víc se mi líbilo, jak 
jsme si mohli sahat na  nástro-
je. Je to tam nejlepší a doufám, 
že tam půjdeme ještě jednou. 
(Evička)
  Mně se líbilo střílení z  luku 

a  rituál, to byla skvělá zábava. 
(Kája)
  Mně se nejvíce líbilo, že jsme 

dělali rituály.  Mohli jsme si vy-
brat náčelníka, vtipálka a  další 
postavy. A mě vybrali jako vti-
pálka, protože jsme hlasovali. 
(Lucka).

Učitelka Petra Průšová

Pedagogická fakulta pomáha
Na� PF� UJEP� si� uvědomujeme�
komplikace� karantény,� uzavře-
ní� vzdělávacích� institucí� i� nedosta-
tek� ochranných� prostředků,� proto�
jsme� se� spustili� projekt� PFpomá-
há.� Naše� fakulta� motivuje� své� stu-
denty� k� dobrovolnické� činnosti,�
aby� tak� pomohla� přetíženým� stát-
ním�orgánům�sociální�správy�a�IZS.�
Studenti� zajišťují� různou� dobrovol-
nickou� činnost� především� v� rámci�
pomoci�seniorům�v�Ústí�nad�Labem�
v� koordinaci� s� magistrátem� města.��
V� kraji� počet� dobrovolníků� z� naší�

fakulty� každým� dnem� roste.� Roz-
šiřujeme� nabídku� o� práci� s� dětmi�
a� žáky,� což� vnímáme� jako� základ�
činnosti�pro�naše�dobrovolníky.�Má-
te-li� ve�Vaší� instituci�či�domácnosti�
(nejen�v�Ústí�nad�Labem)�poptávku�
po� pedagogicky� orientované� dob-
rovolné� činnosti� (doučování� dětí,�
pomoc� s� úkoly,� hlídání� apod.),� ne-
váhejte�se�nám�ozvat�na�e-mail�pf-
pomaha@ujep.cz.

Alec Mindák, referent  

oddělení vnějších vztahů UJEP

HOPík na ZŠ 
Karla IV.
I� v� letošním� školním� roce� se� ZŠ�
Karla�IV.�zapojila�do�dlouhodobého�
programu� primární� prevence� na-
zvaného�HOP�aneb�Hravě�o�pre-
venci.� Zkušené� lektorky� ze� SZÚ�
se� ve� třídách� 1.� stupně� zaměřily�
na�zdraví,�zdravý�životní�styl,�pohyb�
a� předcházení� úrazům,� ale� také�
na� prevenci� kouření� a� zneužívá-
ní�alkoholu.�Prevence�v�8.� třídách�
byla� tentokrát� cílena� na� repro-
dukční�zdraví.�Program�byl�interak-
tivní,� a� tak� žáci� během�dvouhodi-
nového�bloku�při�diskusi,�soutěžích�
a� hrách� získali� mnoho� nových� in-
formací�především�o�zdravém�sty-
lu�života�a�předcházení�rizikovému�
chování.�Program�se�moc�líbil�a�již�
se�těšíme�na�další�pokračování.

Učitelka P. Sedlecká

Trénink 
s olympionikem

S� atletkou� Míšou� Hrubou� si� po-
čátkem�března�zatrénovali�žáci�ZŠ�
Hluboká.� Trénink�proběhl� v� � rám-
ci�jarního�tréninku�Sazka�Olympij-
ského�víceboje,�do�kterého�se�celá�
škola�zapojuje�již�šestým�rokem.�

Sportovní�dopoledne�bylo�velmi�
zábavné,� žáci�si�ho�plně�užili.�Dě-
kujeme�celému�týmu�Sazka�Olym-
pijského� víceboje� pod� vedením�
Štěpána�Janáčka�za�krásnou�akci.

M. Studecká

O Čertodějnici
No�řekněte,�kdo�
to�kdy�slyšel,�aby�
si�čert�vzal�čaro-
dějnici� za� ženu�
a�narodila�se�jim�
čertodějnice?

Tělocvična� základní� školy�
v�Brné�se�stala�dějištěm�předsta-
vení�dětí� z�dramatického�kroužku.�
Žáci� si� spolu� se� svými� učitelkami�
připravili�humornou�pohádku,�kte-
rou� nejen� sami� sehráli,� ale� sami�
si� i�navrhli�a�vyrobili�kulisy.�Nejpr-
ve�pohádku�předvedli�spolužákům�
a�dětem�z�mateřské�školy� v�Brné�
a�poté�ji�zahráli�rodičům.�

Velké�poděkování�patří� paní�uči-
telce� Lucii� Horské� a� Jarmile� Str-
nadové� za� trpělivou� práci� a� vedení�
žáků� v� dramatickém� kroužku.� Di-
vadlo� má� pozitivní� vliv� na� utváření�
osobnosti� dítěte.� Přináší� nejen� es-
tetický�a�kulturní�zážitek,�ale�i�prvky�
výchovné�a�vzdělávací.�Jde�o�sdíle-
ní� radosti� mezi� všemi� zúčastněný-
mi,� pochopení� důležitosti� vzájemné�
spolupráce� a� respektování� se� na-
vzájem.� Rozvíjí� cílevědomost,� zod-
povědnost,� fantazii,� představivost,�
tvořivost.

Už�nyní�se�můžeme�těšit�na�další�
pohádku�se�jménem�O�smutné�sani.

Alena Diusová, ředitelka školy 

Návštěvy v Domově  
pro seniory Bukov
Naše jubilanty navštívila v únoru 
starostka městské části Ústí nad 
Labem město Hana Štrymplo-
vá a zastupitelka Ivana Kurljuko-
vá. Obě dámy pogratulovaly jubi-
lantům k jejich krásným výročím, 
předaly nádherné kytičky a  listy 
na památku. Naši senioři mají ze 
zájmu vedení městské části i měs-
ta upřímnou radost a na jejich ná-
vštěvu se těší. Za obyvatele chce-
me poděkovat za návštěvu. 

Navštívil nás také náměstek 
primátora Tomáš Vlach. Přišel 
si popovídat se seniory o  tom, 
co je trápí, co by chtěli zlepšit či 
změnit, o  akcích našeho města 
a  sociálních služeb v  něm. Naše 
seniory trápí především stav 
ulice Za  Vozovnou a  hlučnost 
z Masarykovy ulice. Pan náměs-
tek vyslyšel jejich přání a přislíbil, 
že se jejich podněty bude zabý-
vat. Město věnuje péči o  seni-
ory velkou pozornost. V domově 
na  Bukově například letos pro-
běhne rekonstrukce dvanácti 
koupelen, což přispěje k většímu 
pohodlí klientů.

Věra Vonková 

ředitelka DpS Bukov

Děti ze školního parlamentu 
navštívily magistrát 
Na návštěvu magistrátu 
zamířily děti ze školního 
parlamentu ZŠ Elišky 
Krásnohorské. V zasedací 
místnosti rady města 
je přivítal náměstek 
primátora Tomáš Vlach. 

Školní parlament má na  ško-
le E. Krásnohorské dlouhou tra-
dici, pracují v něm žáci od čtvrté 
do deváté třídy a mají příležitost 
vyjádřit se k  různým otázkám 
provozu školy.

Od Tomáše Vlacha se návštěv-
níci dozvěděli o  struktuře orgánů 
města a  městských obvodů, jak 

jedná zastupitelstvo a  rada města 
a  co vše je v  kompetenci města 
a  jeho úřadu. Velký prostor byl 
věnován otázkám dětí, ptaly se 
například na  budoucnost zoo či 
autobusové nádraží.

Členové parlamentu si na závěr 
své návštěvy prohlédli zasedací sál 
zastupitelstva.

mailto:pfpomaha@ujep.cz
mailto:pfpomaha@ujep.cz


www.usti-nad-labem.cz6 ÚSTECKÉ  NOVINY Svoz�odpadů/blokové�čištění

Kalendář odvozu odpadů – I. pololetí 2020 v Ústí nad Labem
Svoz objemného odpadu
Objemný� odpad� bude� svážen� 1x�
za�pololetí.�Jsou�to�vysloužilé�před-
měty�z�domácností�(např.�vyřazený�
nábytek,�matrace,�koberce,�podla-
hové�krytiny),�které�nelze�pro�jejich�
rozměry�odkládat�do�sběrných�ná-
dob� na� komunální� odpad.� Odpa-
dy� odložte� ke� sběrným� nádobám�
pouze� den� před� termínem� svozu.�
Svoz�začíná�vždy�v�6:00�hodin�ráno�
v�uvedený�den.

Svoz� nebezpečných� složek� ko-
munálního�odpadu

Nebezpečný� odpad� bude� pře-
vzat�1x�za�pololetí�na�označených�
zastávkách.� Na� vývěsce� zastá-
vek� budou� uvedeny� časy� příjezdu�
svozového� vozidla.� Odpad� je� nut-
no�předat� osobně� zodpovědnému�
pracovníkovi.

Důležité upozornění 
a naléhavé žádosti
��Mezi� objemný� odpad� nepat-

ří� pneumatiky,� stavební� odpad,�
konstrukční� prvky� bytu� nebo�
domu�(např.�sanitární�předměty),�
odpad�ze�zeleně�a�použitá�elek-
trozařízení� (např.� ledničky,�mraz-
ničky,�pračky,�sporáky,�televizory�
a� monitory).� Použitá� elektroza-
řízení� odkládejte� na� místa� zpět-
ného� odběru� nebo� do� sběrných�
dvorů.
��Mimo� vyhlášené� dny� svozu� ob-

jemného� odpadu� využívejte� vý-
hradně� sběrných� dvorů� odpadů�
v�Krásném�Březně� a� ve�Všebo-
řicích.
��Aby�město�Ústí�nad�Labem�bylo�

čistým�a�hezkým�městem�i�v�ob-
dobí� plošného� svozu�objemných�
odpadů,�prosíme,�abyste�odpady�
odkládali� ke� sběrným� nádobám�
pouze�den�před�termínem�svozu.�
Naléhavě�ještě�upozorňujeme,�že�
místem�k�odkládání�odpadů�ne-
jsou� zastávky� MHD.� Odkládá-

ní� objemných� odpadů� u� těch-
to� zastávek� je�možno�považovat�
za�vytváření�černé�skládky.

Svoz objemného 
odpadu
PONDĚLÍ 27. 4. 2020: 
Svádov pravá strana
Chotkova,� Jana� Želivského,� Kvě-
tinová,�K�Zámku,�Pod�Hradištěm,�
Pod� Lesem,� Sokolovská,� Stezka,�
Svatojakubská,� Za� Tratí,� Zelinář-
ská

ÚTERÝ 28. 4. 2020: Budov, 
Olešnice, Olšinky
Budov,� Olešnice� a� Olšinky,� Pod-
lesí,� Děčínská� (od� ČOV),� Vítězná�
(Olšinky)

STŘEDA 29. 4. 2020: 
Kojetice, Nová Ves
Kojetice,�Nová�Ves
MO�Severní�Terasa

I. etapa, Kočkov, 
Severní Terasa

ČTVRTEK 30. 4. 2020: 
Kočkov, ul. Kočovská 
a do ní zaústěné ulice 
nad sídlištěm

Ke� Kopečku,� Kočkovská,� Lužic-
ká,�Průchozí,�Severní,�Slepá,�Úzká�
cesta,�V�Úvozu

PONDĚLÍ 4. 5. 2020: 
Severní Terasa
Meruňková,� Ořechová,� Ovocná,�
Švestková,�Višňová,�Stavbařů

ÚTERÝ 5. 5. 2020: 
Severní Terasa
Burianova,� Herecká,� Maková,�
Marvanova,� Šípková,� Voskovcova,�
Werichova,�Zvonková

STŘEDA 6. 5. 2020: 
Severní Terasa
Jana�Zajíce,�V�Klidu,�Větrná

ČTVRTEK 7. 5. 2020: 
Severní Terasa
Gagarinova,�Glennova,�Oblá,�Svoj-
síkova

PONDĚLÍ 11. 5. 2020: 
Severní Terasa
Ladova,� Pod� Parkem,� Muchova,�
Sociální�péče

II. etapa. Stříbrníky, 
Dobětice

ÚTERÝ 12. 5. 2020: 
Stříbrníky
Jizerská,�Šumavská,�Orlická

STŘEDA 13. 5. 
2020: Stříbrníky
Bratří�Veverků,�Na�Louži,�Pincova,�
Pod�Hůrkou,�Stříbrnická,�Ve�Strou-
ze,�V�Rokli,�Na�Návsi,�Na�Vrstevnici

ČTVRTEK 14. 5. 
2020: Dobětice
Brandtova,�Ježkova,�Poláčkova

PONDĚLÍ 18. 5. 
2020: Dobětice
Krajní,� Nad� Točnou,� Oty� Pavla,�
Pod�Rozhlednou,�Šrámková

ÚTERÝ 19. 5. 2020: Dobětice
Kmochova,� Nad� Březnem,� Raba-
sova

MO Neštěmice
I. etapa, Mojžíř, Neštěmice

STŘEDA 20. 5. 2020:
J.�Plachty

ČTVRTEK 21. 5. 2020:
Hlavní,� Horní,� K� Haldě,� Strážná,�
U�Fary,�Vodařská,�Žitná

PODNĚLÍ 25. 5. 2020:
Na�Skalce,�Peškova,�Picassova

ÚTERÝ 26. 5. 2020:
Ryjická,�Sibiřská

STŘEDA 27. 5. 2020:
Akátová,� Dubová,� Hluboká,� Kvě-
tinová,� Na� Výšině,� Pod� Úvozem,�
Sportovní,�Zelená,�Tři�Kříže

ČTVRTEK 28. 5. 2020:
Jánského,� Májová,� Milešovská,�
Opletalova,� Studentská,� Turistic-
ká,� U� Radnice,� Národní,� Mlýnská,�
Seifertova,� U� Tonasa,� Veslařská,�
V�Ústraní,�Železná

II. etapa, Krásné Březno

PONDĚLÍ 1. 6. 2020: 
sídliště Pod Vyhlídkou
Čechova,�Ke�Třem�křížům,�Obvo-
dová,�Rozcestí

ÚTERÝ 2. 6. 2020: 
Krásné Březno ul. mezi 
Keplerovou a Krčínovou
Neštěmická� (sídliště� Pod� Vyhlíd-
kou),� Keplerova,� Na� Rybníčku,�
Na�Sklípku,�U�Pivovarské�zahrady

STŘEDA 3. 6. 2020: 
Krásné Březno
l.� máje,� Čelakovského,� Družstev-
ní,� Erbenova,� Husova,� Hřbitovní,�
K�Mlýništi,�Karolíny�Světlé,�Krátká,�
Na� Vinici,� Podmokelská,� Příkopy,�
U�Potůčku,�U�Studánky,�V�Doubra-
vě

ČTVRTEK 4. 6. 2020: Krásné 
Březno okolo ul. Nový svět
Matiční,�Na�Břehu,�Postranní,�Rů-
žová,� Svádovská,� Nový� svět,� Pe-
kařská,�Plavecká

PONDĚLÍ 8. 6. 2020 : 
Krásné Březno, ul. mezi 
Krčínovou a Neštěmickou
Anežky� České,� Dr.� Horákové,� Ja-
náčkova,�Jungmannova

ÚTERÝ 9. 6. 2020: Krásné 
Březno, ul. Výstupní, 
Žežická a Neštěmická
Dvojdomí,�Neštěmická�1�a�3,�Pře-
myslovců,�Žežická

STŘEDA 10. 6. 2020: Krásné 
Březno, oblast mezi ul. 
Drážďanská a Přístavní
V�Oblouku,�Vojanova,�Drážďanská,�
Křižíkova,�Na�Náspu,�Na�skládce,�
Přístavní,�V�Háji,�Výstupní,�Zolova

Seznam komunikací pro I. kolo blokového čištění v roce 2020
��27.�4.�2020�Kojetická,�Na�Zákrutu,�Dykova,�Švabin-

ského,�Do�Kopečku,�Matěje�Kopeckého
��28.� 4.� 2020� Škrétova,� Poděbradova,� Rubensova,�

Českých�Bratří,�Jeseninova,�Poslední�cesta
��29.�4.�2020�U�Krematoria,�Truhlářova,�Parkoviště�–�

Kamenná�p.�č.�3241/89,�spojka�ke�Kamenné
��30.�4.�2020�Kamenná�v�sídlišti,�Nová�v�sídlišti
��4.� 5.� 2020� Na� Popluží,� Ostrčilova,� Hany� Kvapilo-

vé,�Sládkova,�U�Panského�dvora,�spojky�Bezručova
��5.� 5.� 2020� České� mládeže,� Resslova� od� České�

mládeže�do�slepé,�Bezručova,�Mezidomí,�Na�Vlnov-
ce,�Za�Válcovnou
��6.�5.�2020�Pasteurova,�Resslova�od�České�mláde-

že�po�Palachovu,�Thomayerova,�U�Nemocnice,�Pod�
Holoměří,�V�Zahrádkách,�Berní,�Růžový�palouček
��7.�5.�2020�Ovocná,�Višňová,�Švestková,�Ořechová,�

Merunková,�Ladova,�parkoviště�Stavbařů
��11.�5.�2020�Maková,�Šípková,�Zvonková,�Stavbařů
��12.�5.�2020�Na�Ovčárně,�Herecká,�Werichova,�Špá-

lova,�Voskovcova,�Burianova,�Marvanova,�Muchova
��13.� 5.� 2020� Oblá,� Glennova,� parkoviště� Maková,�

Větrná,�komunikace�p.�č.�4949/344
��14.�5.�2020�Jizerská�od�Kočkovské�po�Šumavskou,�

Šumavská
��15.�5.�2020�Na�Kohoutě,�Dukelských�hrdinů
��18.� 5.� 2020� Picassova,� parkoviště� p.� č.� 697/87,�

Na�Výšině,�Ryjická,�Tři�kříže,�Akátová

��19.� 5.� 2020� U� Radnice,� Studentská,� Májová,� Mi-
lešovská,� Jánského,� Turistická,� Národní,� Sibiřská�
a�parkoviště�č.�p.�372
��20.�5.�2020�Jana�Zajíce,�V�Klidu
��21.�5.�2020�Na�Vyhlídce,�Elišky�Krásnohorské,�Bě-

lehradská,�Dvořákova,�Na�Schodech
��22.�5.�2020�17.�listopadu,�Plynárenská,�Dukelských�

hrdinů�(od�Všebořické�po�Masarykovu)
��25.�5.�2020�Jizerská�–�od�Šumavské�po�Šrámkovu,�

parkoviště�Jana�Zajíce
��26.�5.�2020�Ježkova,�Brandtova,�Pod�Rozhlednou,�

Poláčkova
��27.�5.�2020�Kmochova,�Pincova
��28.�5.�2020�Rabasova,�Šrámkova�k�MŠ�a�parkovi-

ště�pod�hlavní
��29.�5.�2020�Svojsíkova,�Gagarinova
��1.�6.�2020�Peškova,�Na�Skalce,�Dubová,�Hluboká
��2.�6.�2020�Jindřicha�Plachty,�K�Haldě,�Žitná,�parko-

viště�Jindřicha�Plachty,�Žitná,�Strážná
��3.�6.�2020�Sportovní,�Květinová,�parkoviště�Opleta-

lova,�Zelená,�Hluboká�(za�školou),�Opletalova
��4.�6.�2020�Mlýnská,�Železná,�U�Tonasa,�Vodařská
��5.�6.�2020�Bří�Čapků,�Ve�Stromkách,�Rembrandto-

va,�Kosmova�(od�Bří�Čapků�po�Všebořickou)
��8.�6.�2020�Tolstého,�Sokolská,�Ke�Hradu,�Barran-

dova
��9.�6.�2020�Kramoly,�Žukovova,�Na�Pile,�Těšínská,�

Zeyerova,�Třebízského,�část�Varšavské
��10.�6.�2020�Tomáše�ze�Štítného,�Pionýrů,�Střekov-

ské�nábřeží,�Sukova,�U�Stanice
��11.� 6.� 2020� Puškinova,� Kolárova,� Žukovova� u� č.�

p.� 75,77,� Rozkošná,� Máchova,� Kořenského,� Mysl-
bekova,�Dobrovského
��12.�6.�2020�Raisova,�Varšavská,�Mánesova,�Kozi-

nova,�Purkyňova
��15.�6.�2020�Presslova,�Sienkiewiczova,�Hornická,�

Červený�vrch,�Stará
��16.� 6.� 2020� Emmy� Destinové,� Koněvova,� Stará�

od�Masarykovy�po�křižovatku�Na�Spojce
��17.�6.�2020�Králova�výšina,�Pod�Školou,�Malátova,�

Lisztova,�Ženíškova,�Hollarova,�Stříbrnické�nivy
��18.�6.�2020�V�Jámě,�U�Remízy,�Za�Vozovnou,�Ba-

ráčnická,�V�Podhájí,�Vinařská�(v�sídlišti)
��Kosmonautů,� Kosmova,� Jožky� Jabůrkové,� Ne-

dbalova,�Rembrandtova�dne�19.�6.�2020�od�7.00�
do�16.00

��Hillarova,� Ivana� Olbrachta,� Obránců� míru,� On-
dříčkova,� Mošnova,� Hilbertova� dne� 22.� 6.� 2020�
od�7.00�do�16.00
��23.� 5.� 2020� SNP,� Ve� Smyčce,� Hoření,� Veleslaví-

nova
��24.�6.�2020�Obvodová,�Karoliny�Světlé,�Čechova,�

Rozcestí,� Hřbitovní,� V� Doubravě,� u� Katastrálního�
úřadu�p.�č.�472/�162,�165
��25.� 6.� 2020� Jungmannova,� U� Pivovarské� zahra-

dy,� Křižíkova,� Janáčkova,� Na� Vinici,� Na� Náspu,�
Na�Sklípku
��26.�6.�2020�Spartakiádní�p.�č.57/71�k.�ú.�Všebo-

řice
��29.� 6.� 2020� Keplerova,� Husova,� Družstevní,� Pří-

kopy
��30.�6.�2020�Spartakiádní�p.�č.�57/58,�57/70�k.�ú.�

Všebořice

Blokové čištění bez přeparkování

Při�blokovém�čištění�ulic,�které�v�Ústí�nad�Labem�potrvá�do�konce�června,�nebudou�muset�lidé�přepar-
kovávat�svá�auta.�Důvodem�je,�aby�nemuseli�v�podmínkách�nouzového�stavu�kvůli�přeparkování�vycházet�
z�domu�a�hledat�místo�na�přeparkování�vozu.�Tato�úleva�platí�do�odvolání.�
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INFORMAČNÍ LINKA
PRO OBČANY MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

475 271 100  

Linka je určena především pro seniory a ostatní ohrožené skupiny 
obyvatel, kteří si v této situaci nedokáží pomoci. Pracovníci na lince 
poradí, kam se obrátit v případě potřeby, zajistí nákup, dovoz potravin 
apod.

Město spolupracuje na dobrovolnické bázi s těmito organizacemi: 
PF UJEP, Čističi Ústí, Junák, Hasiči záchranáři, Via Europa, 
YMCA a mohou přibývat i další. 

Další důležité linky

Celostátní infolinka 1212
Krajská hygienická stanice  736 233 176, 704 829 502, 703 365 986 
Státní zdravotní Ústav  724 810 106, 725 191 367, 725 191 370 
Krajská zdravotní – nemocnice 477 111 111
Infolinka Ústeckého kraje 475 657 600 
Linka pomoci Spirála  475 603 390
Laboratoř Diagnostika  800 800 350 (odběry na koronavirus)

Více informací na www.usti-nad-labem.cz a FB 

po-pá 8 - 17 hod.
so-ne 8 - 12 hod.
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Přemnožení divočáci se  
stále pohybují po městě
O možnostech omezení 
výskytu divočáků 
ve městě jednal primátor 
Petr Nedvědický se 
zástupci městské policie, 
mysliveckého spolku, 
odboru životního prostředí 
a městských lesů. 

Reagoval tak na  stížnosti občanů 
na množství divočáků, kteří se po-
hybují zejména po  sídlištích mezi 
obytnými domy. „Musíme využít 
všech možností, které jsou k dispozici, 
abychom omezili výskyt černé zvěře, 
která ohrožuje občany města,“ zdů-
raznil Petr Nedvědický.

Město bude dále pokračo-
vat v  opatřeních, která  zavedlo 
v  předchozím období, jako je 
instalace pachových ohrad-
níků, instalace fotopastí  za úče-
lem ověření tras pohybu prasat 
a  domluví další naháňky s  mys-
liveckými spolky. Odbor život-
ního prostředí bude dále vydávat 
myslivcům povolení k  odstřelu 
prasat i  na  nehonebních pozem-
cích. Nově rozmístěna na trasách 
pohybu divočáků budou i odchy-
tová zařízení.

Městská policie zvýšila počet 
hlídek v  noci na  sídlištích. 

Strážníci se zaměřují na  plašení 
a zahánění prasat a to i za použití 
zvukových efektů.

Občanům se nedoporučuje, aby 
se o  to pokoušeli sami. Většina 
bachyní již má mladé a  setkání 
s  nimi může být nebezpečné. 
Lidé, kteří prasata uvidí, se 
mohou obrátit na  tísňovou linku 
156  anebo v  úředních hodinách 

na  odbor životního prostředí 
magistrátu. Lidé by také  měli 
mít více pod dozorem své psy 
a nepouštět je na volno. Střet psa 
s divočákem nemusí dobře skon-
čit, ohrožená bachyně může zaú-
točit i na majitele psa.

Město zároveň vyzývá vlast-
níky pozemků k  důkladné 
údržbě trávníků –  jejich 

vyhrabání. Zbytky úrody 
a  zbytky ze zeleně by zahrád-
káři rozhodně neměli vyvá-
žet za  plot. Jestli je nechtějí 
kompostovat, mohou je odvést 
do  sběrného dvora. Podobně je 
třeba udržovat pořádek u  kon-
tejnerů na  odpad tak, aby tam 
prasata neměla snadný přístup 
ke zbytkům potravin.

Květiny jsou trvalou ozdobou našeho města
Ani v  uplynulé zimě nezůstalo 
centrum i  další části města bez 
květin. A  platí to o  nastupují-
cím jaru. Macešky, které kvet-
ly i v chladných měsících, začaly 
postupně nahrazovat cibulovi-
ny.  Jako první se objevily kroku-
sy a ladoňky, následovaly narcisy 
a nakonec tulipány   a další kvě-
tiny. Zdobily plochu u OD Labe 
a mezi Labem a Forem i mobilní 
nádoby.  Stejně rozkvetla i plocha 
na Předmostí, kde po strojové vý-
sadbě již kvetly krokusy, ladoň-
ky, modřence, narcisy a tulipány. 
V  průběhu května budou osáze-
ny letničkami mobilní květináče 
v  centru města a současně plochy 
u OD Labe a OC Forum. Pokve-
tou v nich například Canny, pe-
tunie převislé v  barvách růžové, 
bílé, červené, fialové, dále zele-
ná Ipomoea (povíjnice), červeně 

kvetoucí Begonie nebo žlutě 
kvetoucí Thymophylla (douško-
list). Současně budou tyto vý-
sadby doplněny o  okrasné trávy, 
např. pěchava (Sesleria), dochan 
(Pennisetum) a  smělek (Koeleria). 
Na  Mírovém náměstí se budou 
začátkem června instalovat kvě-
tinové pyramidy, které budou 
osazeny opět petuniemi od  bílé, 
tmavě růžové po  fialovou bar-
vu. To se týká i  květinových py-
ramid u  nádraží. Instalovat se 
budou také závěsné květináče, 
z kterých budou přepadat barev-
né petunie (barvy bílá, růžová, 
karmínová, žlutá) a  zelená Ipo-
moea – povíjnice. Stejným způ-
sobem bude osazen také sloup 
trolejového vedení na  kruhovém 
objezdu nad Vladimírem. Vysá-
zení květin a jejich údržba přijde 
na více než milion korun.

Kácení dřevin ve městě se nelze vyhnout 
Kácení dřevin v městské 
zástavbě, ačkoliv ho 
veřejnost často vnímá 
negativně, je nezbytnou 
součástí péče o zeleň.  Má-
li zeleň ve městě plnit své 
funkce a být dlouhodobě 
jako celek udržitelná, 
musí být obnovována 
a tudíž i v opodstatněných 
případech kácena.

Důvody kácení mohou být různé. 
Nejčastěji jsou to stromy nebez-
pečné (částečně nebo zcela od-
umřelé, s problematickými duti-
nami, hnilobou dřeva), přestárlé 
a  někdy i  zanedbané a  tzv. pře-
držené výsadby (jejich původním 
smyslem byl rychlý nárůst zeleně 
a po dopěstování cílových dřevin 
měly být vykáceny), dále nekon-
cepční výsadby malých strom-
ků kolem bytových domů, které 
po desítkách let doslova přerostly 

uživatelům přes hlavu, dřevi-
ny vysazené do  prostoru inže-
nýrských sítí (sítě je nutné občas 
opravit  či rekonstruovat) a zcela 

aktuálně pak stromy napadené 
hmyzími škůdci (např. kalamit-
ní kůrovec). Důvodem může být 
i  cílená obnova určitého prvku 

stávající výsadby (např. celé ale-
je přestárlých větrolamů kolem 
sportovišť, ale i změna koncepce 
sadových úprav).

Za pokácené stromy je možné 
uložit náhradní výsadbu.  Ne 
vždy ale má smysl náhradní 
výsadbu ukládat (to jsou pří-
pady např. nekoncepčních výsa-
deb) a  ne vždy je to možné 
(město je protkáno množstvím 
zejména podzemních inženýr-
ských sítí a  jejich ochranných 
pásem, kde možnosti výsa-
deb jsou zakázány anebo ome-
zeny). Souběžně s  náhradními 
výsadbami za  pokácené stromy 
probíhají ve  městě i  zcela nové 
výsadby dřevin. Množství 
zeleně ve městě je tak stále udr-
žováno na zhruba stejné úrovni. 
Co se však mění, to je rozložení 
zeleně v  jednotlivých místech 
města a  její věková, velikostní 
a druhová skladba.

Kácení lip v aleji Elišky 
Krásnohorské
V  březnu probíhalo kácení sed-
mi exemplářů lípy (Tilia sp.) 
rostoucích v  ulici Elišky Krás-
nohorské. Důvodem ke  kácení 

těchto stromů byl jejich špatný 
zdravotní stav, zhoršená provoz-
ní bezpečnost a snížená stabilita. 
Za  pokácené stromy bude pro-
vedena náhradní výsadba osmi 
exemplářů lípy velkolisté (Tilia 
platyphyllos), a to ve spodní čás-
ti aleje. 

Alej v  ulici Elišky 
Krásnohorské je dvoustranná 
alej vzrostlých lip, její stáří je 
přibližně 120 let. Alej vede 
podél cesty, v současnosti hodně 
využívané (v minulosti zde vedla 
úvozová cesta). Chodí tudy děti 
z  blízké základní školy, lidé si 
tudy zkracují cestu do  centra. 
Kácené stromy jsou tedy součástí 
aleje, která má jako celek vyso-
kou estetickou a  funkční hod-
notu, bohužel její stav je celkově 
zhoršený i  se zhoršenou pro-
vozní bezpečností. I přes kácení 
těchto stromů však zůstanou 
v  aleji vzrostlé staré lípy, které 
budou dále plnit svou funkci, 
a  to společenskou, mikroklima-
tickou a ekologickou. 

Poradna 
při finanční 
tísni sídlí  
na náměstí
Poradna� při� finanční� tísni� po-
skytuje� již� deset� let� své� služby�
v�Ústí�nad�Labem.�Za�tuto�dobu�
se� na� její� poradce� obrátilo� více�
než�dvacet�tisíc�klientů,�kteří�nej-
častěji� chtěli� řešit� osobní� bank-
rot,�případně�zodpovědět�dotazy�
z�oblasti�exekucí.�

Na�konci�roku�2019�se�porad-
na� přestěhovala� do� nových� pro-
stor� –� přímo� na� Mírové� náměstí�
109/33,� a� to� do� budovy� McDo-
nald’s�do� třetího�patra� (prostory�
jsou�bezbariérové,�v�domě�je�vý-
tah).�V�loňském�roce�došlo�k�zá-
sadním� změnám� v� insolvenčním�
zákoně,� podle� kterých� již� soud�
na� počátku� oddlužení� nezkou-
má,� zda� dlužník� bude� schopen�
uhradit�alespoň�třicet�procent�ze�
svých�dluhů.�Tato�významná�no-
vinka� přivedla� do� poradny� mno-
ho� nových� klientů,� kteří� se� tak�
po� letech�v�exekucích�pokouše-
jí� své� dluhy� jednou� pro� vždy� vy-
řešit.� Veškeré� informace� k� od-
dlužení� poskytnou� zaměstnanci�
poradny�buď�osobně�na�uvedené�
adrese,� a� to� v�pondělí�–� čtvrtek�
od�8�do�16�hodin,�v�pátek�do�15�
hodin� (nutno� se� objednat� pře-
dem),� anebo� telefonicky� na� čís-
le�411�135�200,�kde�lze�zároveň�
sjednat� osobní� schůzku.� Každý�
pracovní�den�od�8�do�17�hodin�je�
v�provozu�bezplatná�linka�na�čís-
le�800�722�722.�Kontakt�je�mož-
ný� rovněž� e-mailem� na� adrese�
poradna@financnitisen.cz.� Po-
radna� je� akreditovaným� subjek-
tem� Ministerstva� spravedlnosti�
ČR� k� poskytování� služeb� v� ob-
lasti� oddlužení,� veškeré� služby�
jsou�zdarma.

Vodíková stanice 
pomůže dopravě
Vodíkové� dopravě� jde� Ústí� nad�
Labem� naproti.� Prvním� krokem�
bude� vybudování� vodíkové� plni-
cí� stanice� pro� vozidla� využívající�
toto�palivo.�

Výstavba�vodíkové�plnicí�stani-
ce� je� naplánovaná� na� rok� 2021,�
město� na� ni� obdrží� dotaci� té-
měř� 31� milionů� Kč� z� Operační-
ho� programu� Doprava.� Stanice�
bude� postavena� na� okraji� areá-
lu� Spolku� pro� chemickou� a� hut-
ní� výrobu,� který� bude� zároveň�
dodavatelem� vodíku.� Zavádění�
infrastruktury� vodíkové� mobility�
navazuje�na�memorandum�o�spo-
lupráci� mezi� městem� a� Spol-
chemií� a� na� Národní� akční� plán,�
jehož� cílem� je� zlepšit� kvalitu� ži-
vota�ve�městech�a�snížit�závislost�
na�ropných�produktech.�Po�vybu-
dování�stanice�by�mělo�následo-
vat� pořízení� vodíkových� autobu-
sů,�které�by� zajistily� jak�dopravu�
městskou,� tak� krajskou,� protože�
jejich�dojezd�je�až�350�km.

Jako první vykoukly na Předmostí z trávy narcisy

Divočáci se v poklidu popásají v poledne u hlavní silnice v průmyslové zóně

Poražen musel být i strom na Lidickém náměstí 
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Noční mejdan v prodejně rušil
Do Hornické ulice vyjížděli krát-
ce před půlnocí strážníci. Podle 
oznamovatele tu mělo být v pro-
dejně více osob, které  chodí ven 
kouřit a popíjejí alkohol. Po pří-
jezdu hlídek se skupinka osob po-
stávajících před objektem  rych-
le přesunula do objektu, uzamkla 
vchod a pozhasínala všude světla. 

Vzhledem k důvodnému pode-
zření na  porušování několika 
nařízení vlády  předala  hlídka 
strážníků   tento poznatek ope-
račnímu středisku Policie ČR, 
které na místo vyslalo svoji auto-
hlídku. Osoby, které se nacházely 
uvnitř provozovny,  byly po pří-
jezdu hlídky Policie ČR vyzvány 
k  opuštění objektu za  účelem 
provedení  dalších  úkonů, ale 
na  výzvy policistů nijak nere-
agovaly, proto policisté přivo-
lali kriminalistického technika. 
Ten po  příjezdu   otevřel hlavní 
dveře do  provozovny. Uvnitř 
policisté zajistili tři velmi pod-
napilé muže, kteří byli převezeni 
na obvodní oddělení PČR k dal-
ším úkonům.

Nezvaný host v chatce
Na�strážníky�se�obrátila�majitel-
ka� chatky� v� zahrádkářské� kolo-
nii� v� Havířské� ulici.� � Při� přícho-
du� na� svou� zahrádku� zjistila,� že�
branka� má� jiný� visací� zámek,�
a� sdělila,� že� se� má� někdo� neo-
právněně� nacházet� i� v� její� chat-
ce.�Hlídka�se�nemohla�na�zahra-
du� dostat,� proto� byla� vchodová�
branka�vysazena�z�pantů.�Vzhle-
dem� k� tomu,� že� chatka� byla�
uzamčena� a� majitelka� nemě-
la� klíče,� zabouchali� strážníci�
na� dveřeaa� vyzvali� osobu,� která�
se�v�chatce�zdržovala,�aby�objekt�
opustila�a�vyšla�ven.�Po�této�vý-
zvě�z�chatky�vyšel�muž�středního�
věku,�který�hlídce�sdělil,�že�zám-
ky�u�branky�a�v�chatě�po�vypáče-
ní�vyměnil�za�své�a�že�v�chatce�již�
několik� dní� přebývá.� Hlídka� pro�

důvodné� podezření� ze� spáchá-
ní� trestného� činu� muže� � omezi-
la� na� osobní� svobodě� a� přivola-
la�Policii�ČR,�která�si�celý�případ�
převzala�k�dalšímu�šetření.

Kontrola  průmyslové zóny
Na�pravidelnou�kontrolu�do�prů-
myslové�zóny�v�Předlicích�vyrazili�
strážníci.�

Zaměřili� se� na� dodržování� do-
pravního� značení� a� zákona�O�kri-
zovém�řízení.�Vzhledem�k�tomu,�že�
neukáznění�řidiči�odstavených�ka-
mionů�nedodržovali�nařízení�o� za-
krytí� úst� a� nosu� a� vytvářeli� po-
četné� skupinky,� byly� v� celé� zóně�
rozmístěny�značky�zákaz�zastave-
ní.� Strážníci� zjistili� čtyři� přestupky�
v�dopravě,�které�předali�k�dořeše-
ní� příslušnému� správnímu� orgá-
nu.� Mimo� těchto� přestupků� byla�
na� místě� zjištěna� žena� středního�
věku,�která�řidičům�zaparkovaných�
kamionů� nabízela� sexuální� služ-

by.� � Vhledem� k� tomu,� že� neměla�
zakrytá�ústa� a�nos� rouškou�nebo�
jiným� vhodným� způsobem,� byl� její�
přestupek� zadokumentován� a� též�
předán�příslušné�přestupkové�ko-
misi.�Ženu�strážníci�po�řádném�po-
učení�z�místa�vykázali.�

�

Celostátně 
hledaný kašlal 
na karanténu
Po� hlavním� nádraží� se� v� noč-
ních� hodinách� pohybovali� dva�
muži� a� popíjeli� alkoholické� ná-
poje.� Bylo� to� přitom� v� době� vlá-
dou� vyhlášené� karantény.� Oba�
muži��porušovali�nejen�vnitřní�řád�
železniční�stanice,�ale�i�podmínky�
nouzového�stavu.�Hlídka�strážní-
ků�je�podle�zákona�vyzvala�k�pro-
kázání� totožnosti.� Bylo� zjištěno,�
že� na� jednoho� z� nich� byl� v� září�
roku�2019�vydán�příkaz�k�zatče-
ní.� Jednalo�se�o�muže�středního�
věku,� bytem� Šluknov,� který� se�
několik� měsíců� volně� pohyboval�
po� celém� území� � ČR.� � Strážníci�
muže�zadrželi�a�na�místo�přivolali�
Policii�ČR,�které�dotyčného�pře-
dali�k�dalšímu�šetření.

Agresivní 
žena plivala 
na strážníka
Sprostě� nadávala� a� plivala�
v� Drážďanské� ulici� na� strážníka�
žena�středního�věku,�kterou�hlíd-
ka� na� zastávce� MHD� upozornila�
na�to,�že�nemá�roušku.�Ženu�toto�
upozornění�rozčílilo�do�té�míry,�že�
začala��být�velmi�agresivní.�Hlíd-
ka�ji�vyzvala,�aby�upustila�od�své-
ho�protiprávního�jednání,�jinak�že�
proti�ní�budou�použity�donucova-
cí� prostředky.� Z� důvodu� pokra-
čujícího� agresivního� chování� na-
konec� skončila� v� poutech.� Celý�
případ�bude�dořešen�u�správního�
orgánu,�kde�na�ženu�může�čekat�
poměrně�vysoká�pokuta�za�poru-
šení�usnesení�vlády�č.�247�o�při-
jetí�krizového�opatření.

Mám koronavirus, křičel
K�neznámému�muži,�který�v�Pa-
lachově�ulici�vstupoval�do�vozov-
ky� a� křičel,� že� má� koronavirus,�
byla�vyslána�hlídka�městské�po-
licie.�

Strážníci� na� místě� zjistili� muže�
středního�věku,�který�zmateně�po-
bíhal�po�vozovce�a�svým�chováním�
ohrožoval� nejen� sebe,� ale� hrozi-
lo� i� to,� že� svým� jednáním� způsobí�
dopravní� nehodu.� Strážníkům� se�
podařilo�muže�chytit,�ale�ten�začal�
být�agresivní�a�pokusil�se�je�fyzic-
ky� napadnout.� Museli� proti� němu�
proto�použít�donucovací�prostřed-
ky,�muž�tak�nakonec�skončil�v�pou-
tech�a�byl�odveden�mimo�vozovku.���

Z� důvodu� chování� zadržené-
ho� muže� byla� na� místo� přivolána�
zdravotní� záchranná� služba,� která�
ho�za�asistence�strážníků�převez-
la�do�Masarykovy�nemocnice�k�vy-
šetření.

Dva Ukrajinci 
bez jízdenky
Oznámení� pracovníků� hlavního�
nádraží,�že�se�na�nástupišti�nachá-
zí�dvě�osoby,�které�byly�vyloučeny�
z� přepravy� z� důvodu� nezakoupe-
ní� jízdenky,� prověřovali� strážníci.�
Hlídka�našla�dva�muže�v�silně�pod-
napilém� stavu,� jeden� z� nich� ležel�
na� zemi� neschopen� pohybu.� Šlo�
o� dvojici� mužů� ukrajinské� národ-
nosti,�která�přicestovala�z�Němec-
ka,� proto� � strážníci� provedli� ne-
zbytná�bezpečnostní�opatření,�kdy�
uzavřeli� místo� proti� vstupu� nepo-
volaných� osob� a� dále� zabezpečili�
transport�dvojice�mužů��do�vozidla�
rychlé�záchranné�služby,�která�se�
na�místo�dostavila.�Poté�záchraná-
ři�oba�muže�převezli�do�Masaryko-
vy�nemocnice�k�vyšetření.�

Nehoda na 
cestě z nákupu
Dvě� osobní� auta� se� v� podvečer�
srazila�na�výjezdu�z�parkoviště�pro-
dejny�Lidl,�který�ústí�na�frekvento-
vanou�Všebořickou�ulici.
Při� srážce� byli� zraněni� účastníci�
nehody.�Na�místě�spolu�se�složka-
mi� IZS� zasahovali� strážníci� měst-
ské� policie.� Usměrňovali� provoz�
a� zajišťovali� hladký� průběh� vyšet-
řování�příčiny�dopravní�nehody�pří-
slušníky�Policie�ČR.�

Srbský autobus se najednou objevil odstavený v Ústí nad Labem

V Armaturce hořelo
Do areálu bývalé továrny Arma-
turka vyjela hlídka strážníků. Po-
dle oznámení tam měl někdo vy-
palovat kabely.   Hlídka zjistila, 
že z  jedné   budovy vychází hus-
tý černý dým. Na místo se rovněž 
dostavila hlídka Policie ČR i ha-
siči. Hořelo v  neobývané budo-
vě, na místě se nezdržovala žád-
ná osoba, která by byla požárem 
ohrožena na  zdraví nebo živo-
tě.   Po  uhašení požáru si případ 
převzala Policie ČR k dořešení. 

Ochranné pomůcky pro strážníky
Městská policie Ústí nad La-
bem děkuje Krajskému úřadu 
Ústeckého kraje za   poskytnutí 
ochranných pomůcek v podobě   
polomasek, které jsou   schopny  
ochránit před některými viry 
a bakteriemi. 

Tyto polomasky strážníci 
využili při plnění   úkolů, kdy 
mohlo být ohroženo jejich 
zdraví, například když mimo 
svoji běžnou činnost zaváželi 
základní školy, domovy pro 
seniory a  mateřské školy hygi-
enickými prostředky. Tento typ 
masek je vybaven společným 
dechovým a  výdechovým ven-
tilem, který chrání nejen před 
prachem, ale i  před bakteriemi 
a viry. 

V provozovně v Hornické ulici bylo v noci až příliš rušno

Autobus vykázaný z Berlína skončil na ústecké ulici
Opuštěný zahraniční turistický 
autobus byl koncem ledna odsta-
ven ve  Vinařské ulici v  Ústí nad 
Labem. 

Strážníci zjistili, že autobus 
na  první pohled vykazuje vážné 
technické závady. Při prověřo-
vání kamerových záznamů vyšlo 
najevo, že autobus na  místo při-
vezla odtahová služba z  Berlína. 
Na webových stránkách berlínské 
policie byla zpráva, že němečtí 
policisté tento autobus odstavili 
kvůli velmi špatnému technic-
kému stavu, odebrali mu regis-
trační značky a  nařídili, aby byl 
autobus odstaven z  pozemní 
komunikace. Autobus byl majet-
kem srbské firmy. Město zajis-
tilo odtažení autobusu do  areálu 
dopravního podniku.

Zástupci firmy si pro auto-
bus do  Ústí nad Labem přijeli 
14. února. Zaplatili poplatky 
a  náklady na  odtažení a  parko-
vání vozidla a autobus za dohledu 
hlídky strážníků odtáhli z města.
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Frída tančí v Severočeském divadle
Strhující příběh jedné z nejslavnějších 
malířek 20. století přinesla únorová premiéra 
tanečního představení Frída v podání 
baletního souboru Severočeského divadla.
Mistrovská díla Fridy Kahlo jsou 
nádherná, okamžitě rozpoznatel-
ná i plná bolesti. Představení na-
bízí náhled do života a tvorby této 
známe mexické umělkyně, která 
se odmítala stát pasivní obětí své-
ho osudu, a místo toho začala ma-
lovat svou vlastní realitu jedineč-
ným vizuálním jazykem, který ji 
proslavil po celém světě.

Režie a  choreografie se ujala 
Marika Mikanová. Kostýmy 

a  scénu vytvořil výtvar-
ník Aleš Valášek. Hudba 
Elliot Goldenthal, Francisco 
Tárrega, Manuel de Falla 
a  další. Hudební koláž Miloš 
Vondráček. Světelný design 
Vratislav Mikan.

Další uvedení Frídy záleží 
na  zrušení omezení kvůli koro-
naviru. Sledujte prosím program 
divadla na  jeho webových strán-
kách www.operabalet.cz.

Rekord, v muzeu se sešlo 700 Střekovů!
Výstava 700x Střekov, která byla 
upořádána k loňskému výročí 700 
let od  nejstarší písemné zmínky 
o  tomto hradu, je ozdobena svě-
tovým rekordem. 

Dětské sčítání hradů na výstavě 
700x Střekov potvrdilo, že se 
podařilo ústeckým muzejní-
kům naplnit množství obsažené 
v samotném názvu výstavy. I díky 
vydatné pomoci veřejnosti, která 
přispěla řadou zápůjček, mohli 
návštěvníci zhlédnout na  jednom 
místě neuvěřitelných 700 vyob-
razení ústecké dominanty v  těch 
nejrozmanitějších formách. Což 
je bezesporu světový rekord hodný 
zápisu do  Guinessovy knihy 
rekordů.

„Spočítat je nebyl jednoduchý úkol 
ani pro nás muzejníky, natož pro 

děti. Měli jsme tu několik chytáků, 
třeba hned tři Střekovy v  jediném 
exponátu, kde se nesmělo opomenout 
započíst i  razítko střekovské rad-
nice s  obrázkem hradu. Většina také 
přehlédla největší siluetu Střekova 
na  výstavě, kterou představovala 
jedna z  výstavních kulis,“ pozna-
menal kurátor výstavy Martin 
Krsek. Výsledky soutěžících měly 
velký rozptyl a  to od  318 do  850, 
ale naprostá většina se pohybo-
vala právě kolem číslovky 700, 
plus mínus 30 kusů. Z kontrolního 
přepočítání pak vzešlo konečné 
číslo - čistých 700. Účastníci zís-
kají od partnera muzea společnosti 
House of Lobkowicz volnou vstu-
penku na hrad Střekov na běžnou 
prohlídku nebo speciální dětské 
akce. 

Taneční představení Frída v podání baletu Severočeského divadla

Na výstavě bylo shromážděno 700 různých zobrazení hradu Střekov

Umění má být dostupné pro každého
Michal Mašek, klavírní virtuos 
a hudební nadšenec, je hlavní po-
stavou festivalu Hudební setkání, 
který na  různých místech Ústec-
kého kraje představuje význam-
né osobnosti nejen ze světa hudby.

Jak vás napadlo pořádat 
Hudební setkání? 
Pořádat vlastní přehlídku jsem 
chtěl od  nepaměti, ale nebyly 
k  tomu vhodné podmínky. Mu-
síme si uvědomit, že z  podstaty 
věci umění bylo vždy podporová-
no šlechtou a tak je tomu i dnes, 
jsou to naši politici. Bez nich to 
nejde a  mě těší, že za  těch sko-
ro deset let máme hezké vztahy 
a  všichni vidí, že důvěra, kterou 
mi dali, se vrací v podobě plných 
sálů. Mít plný sál spokojených lidí 
byl pro mě cíl od prvního koncer-
tu. Je to nejvyšší hodnota. Navíc 
koncerty lákají do města i poslu-
chače někdy z  velmi vzdálených 
krajů.  Nikdy jsem nepřemýš-
lel o  tom pořádat přehlídku jin-
de než na severu Čech. Jsem tady 
doma a  chtěl jsem hlavně uká-
zat, že hudba může být v tom nej-
lepším provedení pro každého, 

nejenom pro nějakou elitu nebo 
snoby. Proto jsem také velice 
rád, že máme trochu jiné publi-
kum složené z  lidí všeho druhu. 
Od  začátku jsem také chtěl, aby 
se u koncertů hovořilo. Jako když 
máte umělce doma. Zavedli jsme 
komunikaci a  pak také koncerty 
s herci. Důležité je si na nic ne-
hrát.  Mým cílem je vozit sem to 
nejlepší a  jedinečné, každý pro-
gram je vymyšlený pro jeden ve-
čer a  nevidím důvod, proč by 
měli lidé jezdit do  Vídně nebo 
Salzburgu. Umění má být do-
stupné pro každého. Někdy velmi 
nesmlouvavě přesvědčuji uměl-
ce, že je nutné jezdit do  odleh-
lých míst. Teď myslím třeba Ji-
řetín, Jirkov…  Stejně jako by 
tam neměl problém zahrát kdysi 
Beethoven nebo Mozart, umělci 
by to měli dělat také. 

Ohlasy jsou velmi kladné, 
už máte představu 
o devátém ročníku?
Festival je připraven, ale vzhle-
dem k současnému vývoji je těž-
ké tvrdit v jaké podobě a jestli se 
vůbec uskuteční. Nápady mám 

i  na  další léta v  hlavě. Bohužel 
jsem schopen zájem uspokojit 
sotva z poloviny. 

Je těžké přesvědčit takové 
hudební velikány, jakými 
jsou například Eva Urbanová 
a Jaroslav Svěcený, aby 
přijeli na sever Čech?
Jelikož již máme vybudované 
dobré jméno, není to těžké. Na-
víc jsem jejich kolega a to se také 
počítá. 

My diváci zažíváme festival 
především z hlediště, ale 

jaké je jeho zákulisí? Orga-
nizační práce, financo-
vání a další problémy? 
Je to celoroční, nepřetržitá práce. 
Když mám deset grantových říze-
ní, dva dny minimálně zpracová-
vám žádost, vyúčtování to samé. 
To máte již dva měsíce pouze prá-
ce na  grantech. Kontroly, nepře-
tržité stýkání se s lidmi, cestová-
ní a  samozřejmě sponzoři. Jsou 
to dlouhodobě budované vztahy. 
Dělám také celý rok přednášky 
pro stovky lidí. 

Na jakých akcích mimo 
hudební festival vás 
můžeme vidět?
V období přibližně květen až ří-
jen 2020 skoro nikde, jsem zalez-
lý a  téměř jenom připravuji fes-
tival a  pomáhám také různým 
institucím.

S hudbou jste začínal 
ve velmi útlém věku, určitě 
jste měl jiné dětství než vaši 
vrstevníci. Nelitujete toho? 
Takto dávno nepřemýšlím. Jsem 
tam, kde jsem, dělám nejlépe to, 
co umím. Každý má svůj osud. 

Lepší než na vlastní oči!
Možnost�nahlédnout�do�depozitá-
řů�v�době�nuceného�uzavření�nabí-
zí�Muzeum�města�Ústí�nad�Labem.�
Prostřednictvím� internetu�postup-
ně�představí�poklady�ze�svých�sbí-
rek�v�podobě�jejich�3D�modelů.�

„Veřejnost�si�prohlédne�naše�vy-
brané� výjimečné� exponáty� do� po-
sledního� detailu� tak,� jak� je� dosud�
nikdy� při� běžné� návštěvě� neměla�
možnost�vidět,“�zdůraznil�ředitel�mu-
zea�Václav�Houfek.�Prvním�zveřej-
něným�exponátem� je�svatební�po-
hár�z�15.�století�vykopaný�v�Ústí�při�
dostavbě� magistrátu� v� roce� 1977.�
Zvláštní� nádoba� umožňuje� dobový�
svatební�rituál.�Proto�také�zobrazu-
je�dvě�tváře,�muže�a�ženu.��Existu-
jí� jen�tři�podobné�v�České�republi-
ce.�Na�webových�stránkách�muzea�
si� můžete� pohár� otáčet� ze� všech�
stran,�přiblížit�každý�detail�a�přitom�
poslouchat�příběh�předmětu�v�po-
dání� kurátorky�archeologické� sbír-
ky� Elišky� Wiesnerové:� „Legenda�
o�vzniku�svatebního�poháru�vyprá-

ví�o�lásce�šlechtické�dcery�jménem�
Kunigunda� a� mladého� zlatníka.�
Šlechtic�lásce�nepřál�a�dal�zlatníko-
vi�zdánlivě�nesplnitelný�úkol,�vyrobit�
pohár,� z�něhož�mohou�pít�dva� lidé�
naráz.�On�to�zvládl�a�pohár�se�stal�
symbolem�vzájemného�přizpůsobe-
ní,�věrnosti�a�lásky,“�uvádí�mimo�jiné�
archeoložka�v�komentáři.�

Hrad Střekov 
rozezní opera Libuše
Operu Bedřicha Smetany budou 
moci příznivci krásné hudby zažít 
v  originálním prostředí gotické-
ho hradu Střekov. Nezmění-li plá-
ny organizátorů nouzová opatření, 
bude se představení konat večer 29. 
května od 20.30.

Netradiční zážitek připravuje 
u  příležitosti 30. výročí svého 
vzniku nejstarší ústecká privátní 
agentura For.  Agentura již něko-
likrát na  hradě připravila  zají-
mavé akce, ale letošní uvedení 
jedné z  nejkrásnějších českých 
oper bude opravdovou lahůdkou. 
Pozván je soubor Severočeského 
divadla a  jeho hosté  a  hlavně 
se podařilo zajistit do  titulní 

role   světovou pěvkyni Evu 
Urbanovou. Na  hradě Střekově 
nejsou samozřejmě podmínky, 
na  které je tato pěvkyně zvyklá, 
přesto své vystoupení potvr-
dila. Je třeba konstatovat již 
nyní dobrou spolupráci s hradem 
Střekovem, který se snaží vše 
připravit ke  spokojenosti všech. 
Vstupenky si můžete zakou-
pit v  síti „Vstupenkyústi“ a  nebo 
na  Ticketstreamu. Uvedení 
opery v  těchto prostorách je 
vždy něco výjimečného.   Záštitu 
nad akcí převzal primátor města 
Petr Nedvědický a  místosta-
rostové obvodu Střekov Aleša 
Kymličková a Pavel Peterka. 

Máte doma jakékoli dokumenty, předměty či fotografie, 
spojené s nacistickou perzekucí na území naší republiky 
a chcete je vyhodit? Nedělejte to a dejte nám vědět na 
vyzva@pamatnik-terezin.cz!

Zajímají nás předměty a dokumenty spojené s osobami vězně-
nými v Terezíně a Litoměřicích, ale i ty, dokumentující věznění 
v dalších koncentračních táborech, věznicích, káznicích i jiných 
nacistických perzekučních zařízeních. 

� Děkujeme�především�za�naše�budoucí�generace!

 Památník Terezín
 státní příspěvková organizace

Minulost do popelnice nepatří!

N C 
 kostelů,
muzejní  
a galerijní

N   C
5 / 6 / 2020

Ústí nad Labem

Možná změna termínu.Sledujte aktuální informace.

http://www.operabalet.cz
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Taneční skupina DANCE CENTER 
MARVERCI při DDM se předvedla
Po spolupráci, která byla 
v loňském roce velice 
úspěšná, jste znovu mohli 
vidět zahájení Centropol 
Plesu Patriotů v podání 
taneční skupiny Marverci.

Jak už je zvykem, předvedla str-
hující show. Choreografie trvala 
dvacet minut, tančilo čtyřicet ta-
nečníků, bylo použito osmdesát 
nejrůznějších kostýmů a  rekvizit 
v cirkusovém stylu. 

O  dechberoucí atmosféře svěd-
čila absolutní pozornost návštěv-
níků v  sále, výrazný potlesk pub-
lika po  každém vstupu, viditelné 
emoce v jejich očích a milé úsměvy 
na  tvářích. Jednotlivým taneční-
kům se podařilo přinést nevídanou 
energii, která provázela celý ples. 

Vedoucí taneční skupiny 
Martina Vernerová hodnotila 
výkon svých tanečníků slovy: 
„Jsem na Vás hrdá!“

Marverci patří k  nejpočetněj-
ším oddělením ústeckého domu 
dětí a  mládeže. Radost z  tance 
a pohybu si užívají všechny věkové 
kategorie tanečníků. Odměnou 
jsou jim přední umístění z  řady 
soutěží a také tituly mistrů repub-
liky a světa. Marverci sbírají na soutěžích řadu ocenění

Přírodní prostředí jezera Milada láká k proběhnutí

Daniel Drábek uspěl 
v Bratislavě
Velká� cena� Slovenska,� tradičně�
v� Bratislavě,� hostila� 22.� 2.� 2020�
na�20�států�z�celého�světa.�Řada�
zemí� zde� stavěla� konfrontační�
týmy�pro�nadcházející�ME.

Ústecký� Daniel� Drábek� bojoval�
v� kumite� se� skvělým� výsledkem�
2.�místa�v�kumite�seniorů�–�60�kg�
a� rovněž�2.�místem�v�kumite�U21�
–�60kg.�

Drábek� v� první� kategorii� Seni-
or�prošel�vítězně�pěti�zápasy�přes�
závodníky� z� Maďarska,� Ukrajiny�
a� Malajsie� (výborný� závodník,� vy-
rovnaný�souboj).�Finálový�duel�vy-
zněl� vítězně� pro� slovenského� zá-
vodníka�Imricha.�

V�druhé�kategorii�do�21� let�vy-
bojoval�vítězství�nad�reprezentanty�
Polska,�Ukrajiny,�Slovenska�a�pod-
lehl�pouze�v�silném�finále�závodní-
kovi�z�Kazachstánu.�

Na stadionu se může 
házet a vrhat v novém
Na� Městském� stadionu� bylo� do-
končeno� další� zařízení� pro� atlety.�
Proběhla� rekonstrukce� rozběho-
vých� a� odhozových� ploch� (koule,�
kladivo,� disk� a� oštěp)� v� místech�
tréninkové�plochy�vrhačských�dis-
ciplín.

Nevzhledné� zákoutí� na� okraji�
stadionu�se�proměnilo�v�místo,�kde�
mohou�atleti�trénovat�v�podstatně�
kvalitnějších�podmínkách.�

Součástí� stavby� byla� demon-
táž� stávajícího� oplocení� a� do-
dávka�a�montáž�nového�oplocení�
tréninkové� plochy� v� úseku� mezi�
tréninkovou� plochou� a� komu-
nikací� v� areálu� v� celkové� délce�
96,3�m� včetně� osazení� ochran-
ných� konstrukcí� (klec,� záchytná�
síť).�Vznikl�nový�povrch�tréninko-
vých�ploch.�Náklady�přesáhly�2,6�
milionu�korun.�

Do práce na kole
Cesta� do� zaměstnání�
se� může� stát� příle-
žitostí� k� soutěži.�
V� Ústí� nad� La-
bem� proběhne�
již� osmý� ročník�
květnové� vý-
zvy� Do� práce�
na�kole.�Soutěž�
opět� bude� orga-
nizovat� Magistrát�
města� Ústí� nad� La-
bem,� oddělení� cestovní-
ho�ruchu.

Vydejte� se� na� cestu� do� práce�
na�kole,�pěšky,�na�koloběžce�nebo�

třeba�doběhněte�a�v�tý-
mech� nebo� jako�

jednotlivci� se� zú-
častněte�soutěže�
o�zajímavé�ceny.�
Těšit� se� může-
te� na� řadu� akcí�
na� triko� a� chy-

bět� nebude� ani�
slavnostní� vyhlá-

šení�celé�soutěže.
Přidejte�se�na�face-

book�do�skupiny�Do�práce�
na�kole�-�Ústí�nad�Labem,�kde�na-
jdete� veškeré� aktuální� informace�
a�novinky.

Cyklozávod Milada v novém
Podobně jako Milada Run i tradiční Cyk-
lozávod musel být vzhledem k situaci od-
ložen na srpen. Nový termín byl ustano-
ven na sobotu 15. srpna. Závod tak celou 
Tour uzavře slavnostním vyhlášením. 

Velkou změnou je přesun zázemí 
závodu z  Roudníků do  většího prostoru 

Motoareálu Chabařovice. Příjemnou 
novinkou je také to, že všichni závodníci 
nově obdrží originální medaili. 

Se změnou zázemí souvisí i úprava jed-
notlivých tras. Kratší trasa je určena pro 
sportovce, kteří si chtějí užít pohodovou 
vyjížďku v okolí jezera Milada a přitom 

zažít atmosféru závodu. Delší trasa bude 
o  poznání náročnější a  prověří odol-
nost všech bikerů i mezi kopci Českého 
středohoří. 

Součástí 13. ročníku Cyklozávodu jsou 
také oblíbené rodinné a  dětské závody. 
Nejen pro děti bude připraven zajímavý 

doprovodný program. Nebude chybět 
kvalitní občerstvení ani hudební dopro-
vod. Stejně jako u zimního běhu dostane 
prvních sto přihlášených dětí krásné 
funkční tričko zdarma.

„Moc si vážíme toho, že je město Ústí 
již mnoho let významným partnerem této 

tradiční akce a  snaží se i  tímto způso-
bem podporovat cyklistiku a  aktivní život 
obyvatel,“ dodal ředitel Tour Michal 
Neustupa.  

Registrovat do Cyklozávodu Milada se 
můžete na  webu www.miladatour.cz až 
do poloviny srpna. 

Milada Run láká k jezeru Milada
Běžecký závod Milada Run, je-
hož je město Ústí nad Labem 
významným partnerem, přivítá 
v neděli 2. srpna u severočeského 
jezera Milada již počtvrté stovky 
běžců. Odložený závod startuje 
přímo z hlavní pláže. 

Dnes zatopený bývalý 
hnědouhelný důl a  jeho 

revitalizované okolí je pro 
návštěvníky jedním z  vel-
kých lákadel. Běžci se na  tra-
sách rozhodně nudit nebudou. 
Přírodní povrch střídá drobná 
šotolina nebo nově vybudo-
vané cesty. Když si ke  křiš-
ťálově čisté vodě v  jezeře při-
dáte výhledy na  Krušné hory 

i  České středohoří, odjedete 
domů jistě s velkým zážitkem. 

Milada Run nabízí také roz-
manitý výběr délky tras a katego-
rií. Půlmaraton se svými dvěma 
rozdílnými okruhy je opravdo-
vou výzvou. Oblíbená rovinatá 
desítka už je na  Miladě klasi-
kou a na pětku si troufají i běžci 

začátečníci. Součástí je také 
rodinný běh a dětské závody.

A že jde teprve o čtvrtý ročník? 
Nenechte se zmást. Pořadatelé 
od  začátku nasadili vysokou 
laťku. Kvalitu závodu dokazuje 
nadstandardní závodní servis, 
účast nejlepších běžců z  kraje 
i  program pro návštěvníky. Ty 
čeká autogramiáda olympioniků, 
soutěže a hry pro děti, biketrial 
show, bubenická show a mnoho 
dalšího. 

Letošní novinky se postupně 
odhalují, ale s  jistotou při-
bude například možnost hlí-
dání dětí během závodu nebo 
prize money pro vítěze celého 
seriálu. 

Nenechte si utéct své startovní 
číslo a  přihlaste se včas online 
na www.miladatour.cz

Nevzhledné zákoutí se proměnilo v nové sportovistě

http://www.miladatour.cz
file:///C:\Users\michalneustupa\Desktop\Milada%20Tour\_Milada%20Tour%202020\Média\www.miladatour.cz
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V zoo se narodili malí jelimánci
Za zavřenými branami zoo 
se začala rozrůstat rodina 
lemurů kata, v rozmezí 
čtrnácti dnů se postupně 
narodilo šest mláďat 
s pruhovanými ocásky. 
Celá skupina lemurů 
obývá expozici v horní 
části zoo, která je spojena 
s venkovním výběhem. 

Samici Jůlince se stejně jako sa-
mici Bětě narodila dvojčata, obě 
jsou již zkušenými matkami 
a odchov probíhá bez problémů. 

Samici Verunce a  Robertě se 
narodili jedináčci, pro obě je to 
premiéra, ale starají se o své pr-
vorozené bez potíží. Mláďata se 
zprvu drží na  břiše matky, kde 
sají mateřské mléko. Nejstarší se 
již odhodlávají k cestě na matči-
na záda, kde ji škádlí okusová-
ním uší. Samice projevují zájem 
i  o  ostatní benjamínky, očichá-
vají a kontrolují je při každé pří-
ležitosti. Otcem všech malých 
jelimánků je osmiletý samec 
Julián, který přišel v  roce 2018 
z varšavské zoo. Celá rodina čítá 
celkem třináct jedinců, vyjma 
všech zmíněných jsou ve skupi-
ně také dvě loňská mláďata.  

Nová samice geparda v zoo
Novou samici geparda 
štíhlého jménem Jasmine 
má ústecká zoologická 
zahrada. Jedná se 
o mladé zvíře, které 
se narodilo 13. dubna 
2018 v Zoo Varšava. 

„ Její cesta k  nám trvala nece-
lých osm hodin a  probíhala bez 
problémů,“ informovala mluvčí 
zoo Nikola Roštejnská. „Sami-
ce přišla na základě naší žádos-
ti o  rozšíření stávajícího chovu 
a  zvýšení šance na  rozmnožení 
těchto afrických šelem. Její trans-
port doporučil koordinátor cho-
vu gepardů. Věříme, že její pří-
chod nám do budoucna pomůže,“ 
přiblížil zástupce ředitele pro 
zoologii a  zahradnictví Lukáš 
Štěrba.

Chov těchto nejrychlej-
ších suchozemských savců se 
v  ústecké zoo datuje k  roku 
1999, kdy přišla samice Gara 
a samec Inongo. V historii chovu 
se prozatím nepodařilo úspěšně 
odchovat mláďata. „V  květnu 
loňského roku z Nizozemska při-
cestoval samec jménem Sami, aby 
vytvořil pár se samicí Virgulí. 
Z počátku samice o samce nepro-
jevovala zájem a při jeho přiblí-
žení k hranici oddělující výběhy 
mu hrozila vrčením. Na  pod-
zim po  podání uklidňující látky 
jsme oba jedince spojili. K  žád-
nému fyzickému ataku nedošlo 
a samice začala postupně respek-
tovat přítomnost samce, čímž se 
podařilo odstranit její strach. 
Příchod další samice zvýší prav-
děpodobnost odchovu,“ doplnil 
Lukáš Štěrba.

130 let založení Klubu českých turistů v Ústí nad Labem
V  tomto roce si připomeneme 
130. výročí, kdy čeští zájemci 
o  turistiku založili v  Ústí nad 
Labem první odbor Klubu čes-
kých turistů na  území dnešní-
ho Ústeckého kraje. Stalo se 
to na  ustavující valné hromadě 
20. dubna 1890, kdy si zvolili 
8členný výbor. Přihlásilo se 25 
členů a už koncem prvního roku 
jich bylo 32. Ústí tehdy bylo 
obydleno převážně německým 
obyvatelstvem a  pro Čechy to 

někdy bylo až nepřátelské pro-
středí, a  proto o  to více je tře-
ba vážit si těch, kteří se nebáli 
a odbor založili. Pohnutka k za-
ložení odboru nebyla jen čistě 
turistická, ale spolupůsobil zde 
i popud národního citu.

Časopis turistů redigovaný 
Jiřím Guthem přivítal šestý 
odbor v  Českém království 
slovy: „Stanovy tohoto veledůle-
žitého odboru byly již ke schválení 
zadány. Doufáme, že tento odbor 

bude ještě v  letošní saisoně míti 
hojně příležitosti k  platné práci 
v našem zájmu. Srdečně jej vítáme 
v našem středu!“

Náš nejstarší český odbor 
v kraji vedl svůj 1. výlet 4. května 
roku 1890 na  Císařskou výšinu, 
dle současné Mapy.cz zvaný 
Vyhlídka (370 m), nad ústeckou 
částí Mojžíř. 

Pro připomenutí této 
významné historické události 
připravil odbor Klubu českých 

turistů Loko Ústí nad Labem 
VT dne 16. května 2020 hvěz-
dicový turistický pochod s cílem 
na  vrcholu kopce Vyhlídka. 
Podrobnosti o akci budou k dis-
pozici v  Informačním středisku 
města Ústí nad Labem, Mírové 
náměstí 1/1 (palác Zdar) o  pří-
padných změnách budeme 
informovat.

Karel Punčochář 

KČT Ústí nad Labem

Kam na tábor? Do města, nebo do přírody?
Jako již každoročně Dům dětí a mládeže v Ústí nad Labem připravil pestrou nabídku příměstských a pobytových táborů na letošní léto – 43 příměstských a 12 poby-
tových. V nabídce byly i dva pobytové tábory v zahraničí – Itálie a Španělsko, které se však vzhledem k současné situaci s největší pravděpodobností neuskuteční.

Nabídka letních příměstských táborů:

Sportovní�týden�R+D 29.06. - 03.07.

PT-�Imaginárium-fantazie,�zábava,�tvoření 29.06. - 03.07.

Výletíme�po�památkách 01.07. - 03.07.

Cyklotábor�DDM�Chababařovice 06.07. - 10.07.

In-line�1 06.07 - 10.07

In-line�Chlumec 06.07. - 10.07.

Farmářem�na�týden�-�příměstský�tábor 07.07. - 10.07.

Letní�muzikál�s�Olgou 07.07. - 10.07.

Příměstské�sportovky�1 07.07. - 10.07.

Příměstský�tábor�s�Jančou 07.07. - 10.07.

PT�-�Beauty�týden 07.07. - 10.07.

Výletíme�za�zvířátky 07.07. - 10.07.

In-line�2 13.07. - 17.07.

Letní�příměstský�tábor�Telnice 13.07. - 17.07.

Prázdniny�s�prťaty�1 13.07. - 17.07.

Příměstský�Sportovní�Camp 13.07. - 17.07.

Příměstský�tábor�s�Vendy 13.07. - 17.07.

PT�-�Týden�vyrábění�s�výlety 13.07. - 17.07.

Únik�z�pevnosti�Boyard 13.07. - 17.07.

In-line�3 20.07. - 24.07.

Prázdniny�s�prťaty�2 20.07. - 24.07.

Prázdniny�v�DDM�1 20.07. - 24.07.

Příměstský�tábor�s�Adri�a�Šári�DDM�Chaba 20.07. - 24.07.

In-line�4 27.07. - 31.07.

Příměstské�sportovky�2 27.07. - 31.07.

Příměstský�hudebně�tvořivý�tábor 27.07. - 31.07.

Příměstský�tábor�s�Nikol�a�Mončou 27.07. - 31.07.

Skřítci�-�příměstský�tábor�pro�nejmenší 27.07. - 31.07.

Turistický�PT�Chabařovice 03.08. - 07.08.

In-line�5 03.08. - 07.08.

Skřítci�2-�příměstský�tábor�pro�nejmenší 03.08. - 07.08.

Poznávací�PT�s�Kájou 03.08. - 07.08.

Prázdniny�v�DDM�2 03.08. - 07.08.

Týden�na�zámku 10.08. - 14.08.

In-line�6 10.08. - 14.08.

Skřítci�3-�příměstský�tábor�pro�nejmenší 10.08. - 14.08.

Fitness�aerobic�příměstský�tábor 17.08. - 21.08.

In-line�7 17.08. - 21.08.

PT�-�Beauty�týden�2. 17.08. - 21.08.

Sportujeme-Stepujeme 24.08. - 28.08.

In-line�8 24.08. - 28.08.

Letní�soustředění�MUSICAL�SCHOOL 24.08. - 28.08.

Příměstský�tábor�s�Barčou�a�Kačkou 24.08. - 28.08.

Nabídka letních pobytových táborů:

LT�s�Přírodovědou�Desná�2020 30.06. - 10.07.

Aerobic�summer�camp�2020 01.07. - 10.07.

Indiánský�LT�R+D 12.07. - 18.07.

Zakletý�Greenwitch 18.07. - 31.07.

Geocaching�camp� 28.07. - 09.08.

Expedice�badatelů�2020 28.07. - 12.08.

Světlá�nad�Sázavou�2020 30.07. - 07.08.

Klondyk�2020 01.08. - 15.08.

Barevná�dílna�Štědronín�2020 02.08. - 14.08

LT�Fantom�DDM�2020 08.08. - 22.08.

Letní�soustředění�ÚSTECKÉ�BAMBINI 16.08. - 22.08.

Letní�taneční�tábor�DCM�-�Doksy 23.08. - 29.08.

Bližší� informace�o�táborech�a� jejich�aktuální�nabídku�najdete�na��www.�
ddmul.cz
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Otevírací doba a vstupné
LETNÍ SEZONA (duben–září)
Pokladny otevřeny:
od�9.00�do�18.00�hodin
Pavilony otevřeny:
od�9.00�do�18.00�hodin�
Areál zoo:
do�19.00�hodin�(turnikety�
u�spodního�či�horního�vcho-
du)�Po�dobu�letní�sezóny�jsou�
otevřeny�oba�vchody�(spodní�
i�horní).
Vstupné
Dospělí:�120�Kč
Děti�(3–15�let),�studenti�
(do�26�let),�důchodci*:�60�Kč
*Pro�přiznání�slevy�je�nutné�předložení�
platného�průkazu�–�u�studentů�jakýkoliv�
v�daném�roce�platný�studijní�průkaz,�in-
dex,�ISIC,�žákovská�knížka,�studentský�
průkaz�na�dopravu�apod.;�u�důchodců�
potvrzení�o�přiznání�důchodu,�rozhodnutí�
ČSSZ�apod.�Rodinné�vstupné�=�2�dospělí�
a�2�děti�(3-15�let):�310�Kč�Děti�do�3�let:�
zdarma

Přípravy na letní 
sezónu jsou 
v plném proudu
Tradiční�akce�k�Zahájení�turistické�
a�cyklistické�sezóny,�která�se�těší�
velké�oblibě�nejen�Ústečanů,�byly�
pro�letošní�rok�zrušeny.�Ale�ani�tak�
pracovníci�oddělení�cestovního�ru-
chu� nezahálejí� a� chystají� pro� vás�
několik� věcí,� na� které� se� již� nyní�
můžete�těšit.

Plánované� obnovení� informač-
ních�tabulí�naučné�stezky�Bertino�
údolí� proběhne� v� náhradním� ter-
mínu,� a� jakmile� to� situace� dovolí,�
potkáme�se�na�komentované�pro-
cházce.�Rovněž�dokončujeme�no-
vou� gaocachingovou� trasu� Dlou-
honohých� skřítků,� abyste� ji� mohli�
v� létě�s�dětmi�absolvovat�a� získat�
zajímavé�odměny.�

Pracovníci� oddělení� cestovní-
ho� ruchu� a� informačního� středis-
ka�nejen� že�připravují� infostředis-
ko�ke�znovuotevření,�ale�nastoupili�
také�k� telefonům� informační� linky�
města� 475� 271100,� aby� pomoh-
li� s� organizací� nákupů� potravin� či�
léků� pro� seniory� nebo� odpovídali�
nejrůznější� dotazy� ohledně� distri-
buce� roušek� či� fungování� úřadů�
a�poradili,�kam�se�obrátit�v�případě�
specifických�dotazů.

Lemur Kata

Jasmine ze Zoo Varšava je novou obyvatelkou zoo

Informační středisko města 
Ústí nad Labem
Otevírací doba: 
květen�-�září�
Po�-�Ne�9.00�–�17.00�
říjen�-�duben�
Po�-�Pá�9.00�–�18.00�
So�9.00�–�12.00�
státní�svátky�
9.00�–�14.00�
Adresa:
Mírové�náměstí�1/1�
400�01�Ústí�nad�Labem

Přívoz do Svádova je v provozu
Přívoz� přes� Labe� mezi� Neštěmi-
cemi� a� Svádovem� byl� počátkem�
dubna� opět� zprovozněn.� Den-
ně� bude� vozit� cestující� � od� 9.00�
do�18.00.V�době�nouzového�stavu�
jsou�lidé�na�palubě�povinni�dodržo-
vat�všechna�omezení�včetně�noše-
ní�roušek.

Upozornění
V�době�uzávěrky�tohoto�vydání�
Ústeckých�novin�byly� zoo� i� in-
formační� středisko� uzavřeny.�
Sledujte�prosím�aktuální� infor-
mace�na�webu�města�a�v�dal-
ších�zdrojích.�
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