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Město opraví  
další kilometry ulic

Opravy ulic a  chodníků se 
ve městě nezastavily ani po ome-
zení investic vzhledem ke  koro-
navirové krizi. Během léta dostala 
nový povrch například Resslova 

ulice (na  snímku), na  které byl 
opraven jak úsek u UJEP, tak část 
procházející kolem průmyslovky. 
Další opravy probíhaly v  Mos-
kevské ulici, U Městských domů, 

ve Školní, Návětrné, Vojnovičově, 
Novoveské, na propojení ulic Čer-
ná cesta a U Koupaliště a ve spo-
lupráci s  krajem i  rekonstrukce 
křižovatky Tovární, Hrbovická 

a  Majakovského. Součástí oprav 
byla i výměna kamerových systé-
mů. Připravuje se i projektová do-
kumentace na další akce jako jsou 
parkoviště nebo opravy mostů. 

Dvě otázky pro tajemníka magistrátu Miloše 
Studenovského ke sporu s Lukášem Blažejem
Podle nepravomocného 
rozsudku máte zastupiteli 
Lukáši Blažejovi (PRO! Ústí) 
poskytnout informace o polo-
letních odměnách vedoucím 
odborů v roce 2015. Jaký 
bude další postup úřadu?
Musíme rozsudek a  jeho odů-
vodnění zanalyzovat a  rozhod-
neme se, zda se odvoláme. Spor 
se táhne dlouho. Zastáváme ná-
zor, že výše příjmů zaměstnanců 
je velmi citlivý údaj, který je tře-
ba chránit. A  na  tom se nic ne-
mění. Pan Blažej nejdříve argu-
mentoval, že dva vedoucí odměny 
nedostali, protože nebyli loajál-
ní k  novému vedení města. Jed-
na pozice přitom nebyla obsazena 

a další vedoucí předtím dostal vý-
tku a odměny mu nebyly přizná-
ny (tato informace byla přitom 
panu Blažeji známa od  samého 

počátku). Takže pan Blažej začal 
tvrdit, že odměnu dostali ti, kte-
ří znesnadňovali práci předchozí-
mu vedení města. To bylo odvo-
láno 24. června 2015. V  té době 
už bylo o  odměnách rozhodnu-
to. Členové nového vedení měs-
ta primátorky Nechybové do nich 
nemohli zasáhnout. Obecně je 
stanovení výše odměn záležitostí 
vedení úřadu, politici jsou o nich 
informováni, ale nemají možnost 
do nich zasahovat.

Neznamená tento rozsudek, 
že příjmy zaměstnanců 
už nejsou důvěrné?
Působí to tak. Zřejmě bychom 
mohli platy, odměny a  další 

příjmy zaměstnanců rovnou vy-
věšovat na  úřední desku, pak by 
si kverulanti přišli na své. Krajský 
úřad, ke  kterému se pan Blažej 
odvolával, nám uložil, abychom 
mu tyto údaje poskytli a  tím je 
prakticky zveřejnili. Zkusili jsme 
to proto opačně a  podle záko-
na o  informacích požádali kraj 
a  také soud o  sdělení výše platů 
a  odměn vedoucích funkcioná-
řů. Soud nám poskytl jen holou 
informaci o  základních platech. 
Úřad Ústeckého kraje vůbec nic. 
Je to klasické uplatnění dvojího 
metru. Ale je-li něco důvěrné, má 
to zůstat důvěrné, zvláště když se 
zveřejněním nesouhlasí lidé, kte-
rých se to týká.

Úvodní slovo

Vážení spoluobčané,
opět se scházíme u další-
ho vydání Ústeckých novin, 
v kterých přinášíme řadu in-
formací o tom, co se ve městě 
stalo nebo co připravuje. Do-
zvíte se o výsledcích jednání 
zastupitelstva a rady města, 
novinky ze sportu a kultu-
ry a z dalších oblastí života 
města. Rád bych zmínil ka-
lendář odvozu odpadů ve dru-
hém pololetí nebo nabídku 
kroužků Domu dětí a mláde-
že. Významnou událostí bude 
10. ročník ústeckého půlma-
ratonu. Závod oceněný zla-
tou známkou kvality IAAF 
se poběží v našem městě 
19. září a věřím, že občané 
i návštěvníci města opět vy-
tvoří všem běžcům neopako-
vatelnou atmosféru a že i le-
tos mnozí z nich vymění svá 
místa na chodníku za aktivní 
účast v závodním poli. Těšit 
se můžeme i na další událos-
ti, které organizátoři připravi-
li na příští týdny a měsíce. Již 
prvního září přivítáme spo-
lu s dětmi na Kostelním ná-
městí začátek školního roku. 
Nás dospělé čekají 4. září 
na Lidickém náměstí slav-
nosti burčáku. Doufejme, že 
tyto a další akce nepozna-
menají zpřísňující se opatření 
kvůli koronaviru. Už jsme si ta 
omezení prožili v jarních mě-
sících, je to nepříjemné, ale 
zdraví je to nejdůležitější. Bu-
deme pokračovat v úzké spo-
lupráci s hygieniky. Chceme 
ochránit klienty domovů se- 
niorů a další ohrožené sku-
piny obyvatel. Můžeme vy-
cházet z dobrých zkušeností 
z jara, kdy bylo šíření náka-
zy v Ústí nad Labem na velmi 
nízké úrovni. Navíc jsme ten-
tokrát velmi dobře připraveni 
po materiální stránce, máme 
dostatečné zásoby dezinfek-
ce i ochranných prostředků.

Petr 
Nedvědický

primátor  
Ústí nad Labem

10. ročník 

půlmaratonu
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Vesele do školy 

Akce k zahájení nového školního 
roku se uskuteční v úterý 1. září 
od 10 hodin na Kostelním náměstí 
(u OC Forum). Jsou zváni všichni, 
malí i velcí, školáci i jejich rodiče. 
Přichystán bude pestrý doprovod-
ný program v podobě různých dru-
hů atrakcí a aktivit. Součástí akce 
bude i  Kroužkofest, který předsta-
ví zájmové kroužky, sportovní klu-
by a další volnočasové aktivity pro 
děti a mládež z Ústí nad Labem. 
Od 14 hodin vystoupí populární 
zpěvák Adam Mišík.
 Podrobnosti na str. 4

Podpora  
sportování 
dětí 
Příspěvky na celoroční sportovní 
aktivity dětí a mládeže do 21 let 
formou šeků schválili zastupitelé. 
Město tak sportovním klubům při-
spěje téměř deset milionů korun. 

Hodnota šeku výkonnost-
ního sportu byla stanovena 
na 2 000 Kč a zájmové sportov-
ní činnosti na 1 000 Kč. Město 
obdrželo v řádném termínu cel-
kem 67 žádostí o tuto formu pod-
pory, finanční objem dotací činí 
9 734 000 korun.

Zastupitelstvo schválilo pří-
spěvky nad 50 000 Kč. Šlo např. 
o Athletic Club Ústí nad Labem 
(502 000 Kč), Fotbalový klub Čes-
ký Lev Neštěmice (493 000 Kč), 
Basta Cheerleaders (246 000 Kč) 
či Městský plavecký klub Ústí nad 
Labem (231 000 Kč). Již dří-
ve městští radní schválili dota-
ce pro menší kluby – EHK kara-
te club (47 000 Kč), Jezdecký 
klub LIBERTAS Ústí nad Labem 
(16 000 Kč), TJ Lokomotiva Ústí 
nad Labem (10 000 Kč) a další.

Navíc byla rozšířena věková 
kategorie výkonnostního sportu 
na věk od 8 do 21 let (původně 
10–18 let).

Protipovodňové 
cvičení omezí 
dopravu

Cvičení protipovodňové ochra-
ny města proběhne ve dnech 
11. – 13. září 2020. Cvičení, kte-
ré připravuje Povodí Labe, se bude 
týkat ochrany města na levém 
břehu řeky Labe. Během cvičení 
dojde na několika místech k do-
časnému dopravnímu omezení 
i k celkovým uzavírkám křižova-
tek a komunikací dotčených pro-
tipovodňovou ochranou. Dojde 
i k omezení městské hromadné 
dopravy a průchodu hlavním ná-
dražím Ústí nad Labem. Pro cestu-
jící bude zajištěna náhradní dopra-
va. Vše bude označeno dopravním 
značením. Prosím dbejte pokynů 
Policie ČR a městské policie. 

Výčet všech omezení  
a uzavírek na str. 7
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Z jednání  
rady města

Dotace na prevenci 
kriminality
Rada města vzala na vědomí 
informace o přidělení dotací 
ministerstva vnitra na dva díl-
čí projekty programu preven-
ce kriminality a schválila po-
vinnou finanční spoluúčast. 
Na záznamové zařízení pro 
pohovorovou místnost so- 
ciálního odboru byla přidě-
lena dotace 136 000 korun 
a na asistenty prevence kri-
minality město letos získalo 
1,64 mil. Kč.

Dotace na letní 
kulturní akce
Podporu ve výši 37 500 Kč 
na akci Letní divadelní scé-
na 2020 schválila rada pro 
Martina Beneše, stejnou 
částku obdrží i Lukáš Hönig 
na akci 3 večery s Miladou. 
V rámci akce Letní diva-
delní scéna 2020 proběh-
la čtyři představení v Let-
ním kině Ústí nad Labem. 
Akce 3 večery s Miladou se 
uskutečnila v prostředí jeze-
ra Milada a byla zaměřena 
především na rodiny s dětmi 
a mladší cílovou skupinu. 

Účelový příspěvek 
na provoz zoo
Poskytnutí účelového pří-
spěvku na provoz Zoologic-
ké zahradě Ústí nad Labem 
ve výši 299 tisíc Kč na kom-
pletní opravy střechy na stá-
ji zeber schválila rada měs-
ta. Jedná se o jednu z akcí, 
na které byla vytvořena rezer-
va. Opravy jsou nutné vzhle-
dem k havarijnímu stavu pů-
vodní nevyhovující krytiny, 
která způsobila masivní zaté-
kání do stájí a vedla k dalšímu 
poškozování vnitřních prostor.

Sankce za opravy 
podlah v tělocvičnách
Rada schválila sankci 
za prodlení zhotovitele s do-
končením díla ve výši 0,5 % 
z vysoutěžené ceny čás-
ti díla vč. DPH za havarijní 
opravu podlahy tělocvičny 
ZŠ Stříbrnická, tj. z částky 
1 179 789,33 Kč za 90 dní 
prodlení. Smluvní pokuta je 
530 905,20 Kč.

Vstupenky pro děti 
z dětských domovů
Děti z dětských domovů 
Tisá, Severní Terasa a Stře-
kov získaly během prázdnin 
volný vstup na koupaliště 
Městských služeb Ústí nad 
Labem. Rada města pově-
řila ředitele organizace uza-
vřít v tomto smyslu smlouvy 
s dětskými domovy. Volný 
vstup měly skupiny osmi 
až deseti dětí s doprovo-
dem. Výměnou za tuto služ-
bu bude umístění reklamy 
Městských služeb na objek-
tech dětských domovů.

Pavilon primátů 
- projektová 
dokumentace
Schváleno bylo rozpočtové 
opatření ve výši 3,5 milionu 
Kč na zpracování projektové 
dokumentace nového pavi-
lonu primátů. Stávající pa-
vilony primátů a orangutanů 
nesplňují stanovené normy 
mezinárodních chovných 
programů a mají zcela ne-
vyhovující zázemí. Nový pa-
vilon by měl být koncipován 
jako soubor vnějších a vnitř-
ních expozic pro jednotli-
vé chované druhy primátů 
(orangutan bornejský, gibon 
bělolící, hulman jávský, ma-
kak kápový a další), záze-
mí pro ošetřovatele a skla-
dy. Předpokládané náklady 
na realizaci nového pavilonu 
jsou ve výši 100 milionů Kč.

Z jednání  
rady města

Jmenování 
vedoucího odboru
Na návrh tajemníka a v sou-
ladu se zákonem o obcích 
byl Ing. arch. Jan Malec 
jmenován do funkce ve-
doucího odboru územní-
ho plánování a stavebního 
řádu magistrátu s účinnos-
tí od 1. 9. 2020. Do výbě-
rového řízení se přihlásilo 
sedm uchazečů, z nichž čty-
ři splňovali podmínky výbě-
rového řízení.

Jmenování ředitele 
ZŠ Hluboká
Rada města na základě do-
poručení konkurzní komise 
jmenovala do funkce ředitele 
Základní školy Ústí nad La-
bem, Hluboká, Mgr. Miloše 
Hrušku.  Do výběrového ří-
zení se přihlásili tři uchazeči.

Jmenování vedoucí 
odboru
Rada města jmenovala 
s účinností od 1. 9. 2020  
Bc. Martinu Žirovnickou 
do funkce vedoucí odboru 
městských organizací, stra-
tegického rozvoje a investic. 
Do výběrového řízení se při-
hlásili dva uchazeči.

Přijetí dotace 
od Ústeckého kraje
Rada města schválila uza-
vření smlouvy o poskytnu-
tí neinvestiční dotace mezi 
městem Ústí nad Labem 
a Ústeckým krajem k úhra-
dě prvotních nákladů na ře-
šení krizové situace způso-
bené epidemií koronaviru. 
Prvotní náklady v důsledku 
vyhlášení nouzového sta-
vu byly vyčísleny na více 
jak 14 500 000 Kč, dotace 
od kraje činí 1 063 000 Kč.

Dodavatel projektu 
revitalizace Corsa 
Veřejnou zakázku s názvem 
Revitalizace objektu Corso 
– PD – stavba získala spo-
lečnost DigiTry Art Techno-
logies s cenou za projek-
tovou dokumentaci ve výši 
6 100 000 Kč bez DPH 
a celkovou nabídkovou ce-
nou ve výši 7 058 000 Kč 
bez DPH. Přihlásilo se 
sedm uchazečů. Předmě-
tem zakázky je návrh a pří-
prava projektové dokumen-
tace stavební části vnitřního 
a vnějšího využití objektu 
Corso a zároveň poskytnu-
tí podpory při souvisejících 
činnostech, zejména prove-
dení autorského dozoru.

Parkoviště v Přístavní 
Stavba Hromadný parking 
Přístavní je připravena. Jed-
ná se o úpravu a rozšíření 
plochy v prostoru mezi silnicí 
I/30 (ul. Přístavní) a tělesem 
dráhy. Je zpracována kom-
pletní projektová dokumen-
tace a jsou vydána všechna 
potřebná povolení správních 
orgánů. Po dokončení dojde 
k navýšení parkovací kapaci-
ty v docházkové vzdálenosti 
do centra města o 90 par-
kovacích míst (85 stání + 
5 stání pro osoby se zdra-
votním postižením). Součástí 
stavby je i nově řešené od-
vodnění zpevněných ploch, 
úprava a doplnění veřejného 
osvětlení a příprava pro zá-
vorový systém. Rozpočtové 
náklady činí více než šest 
milionů korun včetně DPH. 
Zakázka bude financována 
z výnosu z prodeje pozemků 
pod dálnicí D8 v Hrbovicích.

O smíru ve sporu o Mariánský 
most se bude dále jednat
Zastupitelé neschválili 
nabídku Hutních 
montáží na smírné řešení 
ve sporu o zaplacení 
víceprací za stavbu 
Mariánského mostu. 

Společnost navrhla městu uzavřít 
dohodu o  mimosoudním vyrov-
nání, kterou by byl spor defini-
tivně uzavřen, za  podmínky vy-
placení finanční kompenzace ze 
strany města ve  výši 300  milio-
nů Kč ve třech ročních splátkách 
s tím, že se jedná o částku odsou-
hlasenou představenstvem spo-
lečnosti Hutní montáže a pokrý-
vá veškeré žalované nároky včetně 
příslušenství. 

Zastupitelé odmítli požado-
vané odstupné jako neúměrně 
vysokou částku a  pověřili pri-
mátora Petra Nedvědického 
k  dalšímu jednání s  Hutními 
montážemi. 

Pro vyřešení již 21  let trva-
jícího soudního sporu o  dopla-
tek za  vícepráce na  stavbě 
Mariánského mostu zůstá-
vají otevřeny všechny varianty 
včetně vyrovnání formou jiné 

kompromisní částky nebo dal-
šího pokračování sporu. Souhrn 
všech nároků Hutních montáží 
vůči městu je 633 milionů korun. 

Úroky narůstají měsíčně o 2 mili-
ony korun. Hutní montáže již 
dříve nabízely smír za  částku 
537  milionů Kč, kterou později 

snížily na  430  milionů  Kč. 
Původně mělo město za  stavbu 
mostu zaplatit 350  milionů 
korun. 

Zákaz odběru povrchových vod 
Odběr povrchových vod zakázal vodopráv-
ní úřad Magistrátu města Ústí nad La-
bem na  celém území okresu Ústí nad La-
bem.   Zákaz platí do  3. listopadu nebo 
do odvolání. 

Zakázán je odběr povrchových vod ze všech 
vodních toků a  vodních děl na  nich umís-
těných pro účely zalévání zahrad, trávníků, 
napouštění bazénů a nádrží, zásobování ob-
jektů a pozemků ve  vlastnictví jednotlivých 

občanů (domácností) užitkovou vodou, záliv-
ky všech sportovišť (kurty, hřiště), mytí mo-
torových vozidel. Podrobnosti jsou na úřední 
desce magistrátu města a  na  úředních des-
kách měst a obcí v okrese. 

Občané debatovali o ubytovně Čelakovského
Veřejná debata o vybu-
dování bytů pro seniory 
a zaměstnaneckých bytů 
proběhla před bývalou 
ubytovnou Čelakovského. 

Diskuze se zúčastnili obyvate-
lé obvodu Neštěmice, starost-
ka obvodu Yveta Tomková, ve-
doucí pečovatelské služby Ditta 
Hromádková a náměstci primá-
tora Tomáš Vlach a  Pavel To-
šovský. Zástupci města předsta-
vili vizi dostupného bydlení pro 
seniory a  zaměstnance měst-
ských organizací. „Chceme hlav-
ně vyvrátit informace, které se 
šířily mediálním prostorem v  po-
sledních dnech. Například že zde 
budou bydlet nepřizpůsobiví ob-
čané, to není pravda. Naším cí-
lem je vybudovat dostupné byty 
pro seniory a naše pracující obča-
ny a  rozšířit tak městský bytový 
fond,“ sdělil náměstek primáto-
ra Tomáš Vlach.

V  bývalé ubytovně by mohlo 
vzniknout 33  bytů. Náklady 
na rekonstrukci jsou odhadovány 

na  35  milionů korun, polo-
vinu z této částky by však mohla 
pokrýt dotace od  Ministerstva 

pro místní rozvoj ČR. Nájemné 
bez energií by v  jednom bytě 
činilo cca tři tisíce Kč.

Projekt Seniorská obálka pokračuje
Seniorská obálka pomáhá 
seniorům v ohrožení 
zdraví či života. První 
obálky dostali senioři 
již v listopadu, druhá 
vlna distribuce byla 
zahájena v létě. 

Plastová Seniorská obálka obsa-
huje tiskopis určený lidem senior-
ského věku, především pak těm, 
kteří žijí osamoceně. Do  tisko-
pisu senior vyplní údaje o  svém 
zdravotním stavu. Například jaké 

užívá léky, zda trpí nějakou aler-
gií nebo jestli byl někdy hospita-
lizován. Součástí jsou i formuláře 
pro vyplnění kontaktů na  blízké 
osoby a praktického lékaře.

Obálka tak poslouží zdravot-
níkům, hasičům či policistům 
v  případě nutné rychlé pomoci. 
Údaje by měly být na dobře vidi-
telném místě. Obálka má mag-
netickou pásku, lze ji tak umís-
tit na dveře lednice nebo vnitřní 
stranu vchodových dveří. Obálka 
bude distribuována přes senior-
ské kluby,  zdravotnická zařízení 
a městské obvody.

Občany zajímalo, kdo bude v rekonstruovaných bytech bydlet

Mariánský most se stal dominantou města
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Z jednání  
rady města

Dotace na akce 
sportovního kalendáře
Rada přerozdělila finanční 
prostředky na akce spor-
tovního kalendáře. Pro rok 
2020 činí výše finanční-
ho objemu této kategorie 
1 000 000 Kč. Dotaci bylo 
možno poskytnout na rea- 
lizaci konkrétní, krátko-
dobé a časově omezené 
akce/projektu. Doruče-
no bylo 64 žádostí , z toho 
bylo v průběhu dotačního 
řízení ze strany žadatele 
staženo 10 žádostí . Pod-
pořeny jsou například 
BASTA CHEERLEADERS 
na BASTA akademii 
(25 900 Kč), Bicykl Team 
Ústí nad Labem na Ústí 
MTB CUP – seriál závodů 
horských kol (37 000 Kč), 
Česká streetballová fede-
race na akci Severská Bi-
tva 2020 – Francův me-
moriál (22 200 Kč).

Oprava chodníku 
u Beach arény
Rozpočtové opatření odbo-
ru dopravy a majetku, od-
boru městských organizací 
a školství a finančního od-
boru ve výši 300 000 Kč 
schválili radní na opravy 
chodníku v areálu Beach 
arény. Po provedení demon-
táže nafukovací haly byly 
zjištěny poškozené chodní-
ky, které je potřeba z bez-
pečnostních důvodů co nej-
dříve opravit.

Bazén v jeslích opraví 
METALL QUATRO
Dodavatelem veřejné za-
kázky Rekonstrukce ba-
zénu v Jeslích města Ústí 
nad Labem se stala spo-
lečnost METALL QUATRO, 
s nabídkovou cenou ve výši 
14 997 222 Kč bez DPH. 
Předmětem této veřej-
né zakázky jsou stavební 
úpravy ve stávajícím bazé-
novém centru pro plavání 
kojenců a batolat včetně 
nové bazénové technolo-
gie a přístavby pro rozší-
ření hygienického zázemí 
bazénu a skladu venkov-
ních hraček. Součástí jsou 
i úpravy hygienického záze-
mí pro zaměstnance, šaten 
pro rodiče s dětmi a hlav-
ního vstupu do bazénové 
části křídla C s možností 
jízdy s dětským kočárkem 
(nová rampa se schodi-
štěm). Vybraný účastník  
je povinen dokončit plně-
ní veřejné zakázky do osmi 
měsíců od písemné výzvy 
zadavatele k zahájení pl-
nění.

Rekonstrukce učebny 
přírodních věd
Poskytnutím návratné fi-
nanční výpomoci ve výši 
3 400 000 Kč Základ-
ní škole Vinařská schváli-
la rada města. Peníze jsou 
určeny na předfinancování 
investičních a neinvestič-
ních nákladů souvisejících 
s projektem Komplexní re-
konstrukce učebny pro pří-
rodní vědy – obor fyzika, 
chemie a biologie, který je 
realizován v rámci dotační-
ho programu Ministerstva 
pro místní rozvoj.

Peněžitý dar hasičům
Peněžitý dar ve výši 
20 000 Kč jednotce dobro-
volných hasičů na Střekově 
z rozpočtu kanceláře primá-
tora schválila rada města. 
Peníze jsou určeny na po-
krytí nákladů při aktivní po-
moci při prevenci proti koro-
naviru.

Uctění památky obětí výbuchu 
v Krásném Březně
Kytice k památníku obětí 
výbuchu v Krásném Březně 
položili 31. července v den 
75. výročí tragických 
událostí představitelé 
města, zástupci dalších 
institucí a také pamětníci.

Výbuch v  muničním skladě zni-
čil část čtvrti a zahynulo při něm 
27 lidí. Při následných násilnos-
tech na mostě E. Beneše a dalších 
místech města bylo zabito nejmé-
ně čtyřicet lidí a  desítky dalších 
byly zraněny.

„To, co se stalo, bylo hrozné, neod-
pustitelné a nesmí se to nikdy opako-
vat. O to více bychom si to měli při-
pomínat a  hlavně nezapomenout,“ 
zdůraznil v projevu primátor Petr 
Nedvědický.

Pietního aktu se zúčastnila 
i  Jana Nevečeřalová, které bylo 
tehdy šest let. „Naštěstí jsem šla 
tenkrát s maminkou na trávu. Náš 
byt v sousední ulici byl úplně zničen. 
Viděla jsem, jak se střecha skladu 
nadzvedla, spadla dolů a  pak už 
bylo jen černo. Vybuchovalo to tam 
ještě několik týdnů,“ vzpomínala 
pamětnice.

Odpoledne se na  mostě 
E.  Beneše konala tradiční pietní 
vzpomínka, její pamětníci si teh-
dejší události připomněli vhoze-
ním květin na hladinu Labe.Do Labe padaly květiny

Městský znak se vrátil na kostelní věž
Vstupní portál do kostela 
Nanebevzetí Panny Marie 
opět zdobí znak města Ústí 
nad Labem. Za repliku 
znaku zaplatilo město 
téměř 200 000 korun.

Znak vytvořil restaurátor Rado-
mil Šolc z umělého pískovce. Jak 
uvedl, původní znak se při sejmu-
tí rozpadl. „Byl značně poškozen 
a nepomohla mu oprava z šedesátých 
let. Musel jsem vycházet z dobových 
fotografií, aby obnovený znak od-
povídal originálu,“ poznamenal 
restaurátor. 

„Bylo samozřejmé, že jsme finan-
covali obnovu znaku. Kostel je 
významná historická památka 
a  městský znak k  němu neodmy-
slitelně patří. Je to po  nás čest,“ 
uvedl primátor Petr Nedvědický. 
Spokojen byl i arciděkan Miroslav 
Šimáček: „Je to další úspěšný krok 
rekonstrukce našeho chrámu, moc 
děkuji, povedlo se to,“ zdůraz-
nil arciděkan, který nový znak 
vysvětil. 

Erb je osazen do  připravené 
kapsy na  věži kostela a  upevněn 
nerezovým čepem. Dostal odpo-
vídající patinu a  bude konzer-
vován. Obnovený znak by mělo 
později následovat i  restaurování 
portálu kostela.

Francouzský velvyslanec 
navštívil Ústí nad Labem
Roland Galharague, velvyslanec 
Francie v  České republice, při-
jel do Ústí nad Labem. Setkal se 
s  primátorem Petrem Nedvědic-
kým. Setkání se zúčastnili ná-
městkyně primátora Věra Ne-
chybová, radní Eva Nováková 
a náměstek Tomáš Vlach. 

Primátor seznámil hosta s ději-
nami i současností města a nastí-
nil největší problémy, které je 
nutné řešit. Pana velvyslance zají-
mal přístup města k  sociálním 
otázkám, zaměstnanosti a  také 
k rozvoji průmyslu. Řeč se dostala 
i  k  významu labské vodní cesty 
pro město a  udržení splavnosti 
řeky Labe.

Městský znak na kostelní věži musel být  nahrazen

Taxík Maxík pojede 
pro Ústečany
Zvýhodněné taxi pro senio-
ry a imobilní občany bude jezdit 
v Ústí nad Labem. Město se připo-
jí k projektu Nadace Charty 77 – 
Konta Bariéry, Senzačních seniorů 
a společnosti Česká lékárna.

Taxík Maxík je zaměřený na pře-
pravu seniorů a handicapovaných 
občanů. Město, které se do pro-
jektu přihlásí a má zájem tuto služ-
bu provozovat, získá velkoprosto-
rové vozidlo. Provozovatelem by 
měla být  Pečovatelská služba Ústí 
nad Labem. Jako nejvhodnější au-
tomobil byl vybrán Ford Connect 
Tourneo L2. Přeprava by měla být 
určená pro seniory starší 70 let 
a držitele průkazů ZTP a ZTP/P 
bez omezení věku, kteří mají tr-

valé bydliště na území města Ústí 
nad Labem. Finální smlouvy budou 
následně předloženy ke schválení. 
Nová služba by mohla začít fungo-
vat počátkem příštího roku.



www.usti-nad-labem.cz4 ÚSTECKÉ  NOVINY Informace

1100..
44..  99..  22002200  0099::0000--2211::0000

Slavnosti vína a burčáku s prodejem a ocHutnávkou,

za účasti českých a moravských vinařů.

Slavnosti vína a burčáku se konají pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje pana
Oldřicha Bubeníčka, primátora města Ústí nad Labem Mgr. Ing. Petra

Nedvědického a starostky Městského obvodu Ústí nad Labem - město Mgr. Hany
Štrymplové,  za podpory Ústeckého kraje, města Ústí nad Labem, Městského 

obvodu Ústí nad Labem - město, Vinařského fondu a Cechu českých vinařů.

Vstupné zdarma
Pořadatel ORTOPEDICKÉ CENTRUM s.r.o., pořadatel výstavy „Vinařské Litoměřice“ www.ortopedicke-centrum.cz

hudební produkce: cimbálová muzika Slovácko
moderuje: Tomáš Christián Brázda

vv  ÚÚssttíí  nnaadd  LLaabbeemm,,  vv  kkrraajjii  ddoobbrrééhhoo  vvíínnaa..

Lidické náměstí Ústí nad Labem
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1. září 2020︱10 – 17 hodin
Kostelní náměstí, Ústí nad Labem

atrakce  soutěže  od 14 h. koncert Adama Mišíka
 

Pestrá nabídka zájmových kroužků, sportovních klubů a dalších 
volnočasových aktivit pro děti a mládež z Ústí nad Labem

 

Akci pořádá statutární město Ústí nad Labem ve spolupráci s Dream PRO, s.r.o. a OC Forum Ústí nad Labem. 

 

www.usti-nad-labem.cz
www.forumustinadlabem.cz

Změna programu vyhrazena.

Statutární město Ústí nad Labem  
zve všechny malé i velké školáky na akci

Statutární město Ústí nad Labem
prostřednictvím Odboru kultury, sportu a sociálních služeb

Magistrátu města Ústí nad Labem vyhlašuje

VÝZVU
K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ DO DOTAČNÍHO 
PROGRAMU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM 

NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SLUŽEB 
BLÍZKÝCH SLUŽBÁM SOCIÁLNÍM 2021

Dotaci lze získat:
 �  na podporu sociálních služeb a na činnosti rozvojové 

povahy, zejména na podporu kvality sociálních služeb
 � na činnosti na podporu rodiny

O dotace mohou žádat právnické osoby nezřízené státem a územně samosprávními celky 
poskytující sociální služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 

ve znění pozdějších předpisů a zajišťující činnosti v oblasti podpory rodiny. O dotace lze žádat 
po splnění podmínek zpracovaných v „Dotačním programu města Ústí nad Labem na podporu 

sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním 2021“ (dále jen Dotační program).

Dotační program a vzory formulářů jsou k dispozici na webových stránkách www.usti-nad-
labem.cz (Občan – Formuláře – OKSS); platný Komunitní plán péče SO ORP Ústí nad Labem 

2018-2021 na www.usti-nad-labem.cz (Občan – Sociální oblast – Komunitní plán péče) 
Případné informace k Dotačnímu programu na rok 2021 lze získat  

na telefonních číslech:  475 271 119, 475 271 360

Podávání žádostí o dotaci v termínu

od 1. 9. 2020 do 30. 9. 2020  

(upřesňující informace viz Dotační program)

http://www.usti-nad-labem.cz
http://www.usti-nad-labem.cz
http://www.usti-nad-labem.cz
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Kroužky v Domě dětí a mládeže
Na 300 zájmových kroužků pro děti i dospělé 
připravil v nadcházejícím školním roce Dům 
dětí a mládeže. Výběr je opravdu široký 
od jazykových kurzů, výtvarných kroužků, 
po různé pohybové aktivity nebo turistiku. 
Na své si přijdou i zájemci o přírodu a součástí 
nabídky jsou i mediální kroužky – zaměřené 
na televizi, film, rozhlas nebo digitální fotografii.

Přihlášky do zájmových útvarů podávejte 
elektronicky na www.ddmul.cz či do poštovní 
schránky u budovy Domu dětí a mládeže.

 � 3D Tisk – 1 Kč
 � Aerobic přípravka – 1200 Kč
 � Aerobic team Bubbles – 3000 Kč
 � Aerobic team Kids – 3000 Kč
 � Aerobic team Maybe – 3000 Kč
 � Aerobic team Smile – 3000 Kč
 � Aerobic team Stars – 3000 Kč
 � Aerobic team Sweet Dolls – 3000 Kč
 � Aikido děti – 650 Kč
 � Aikido dospělí – 900 Kč
 � AJ I. stupeň – mírně pokročilí – 900 Kč
 � AJ I.stupeň – začátečníci – 900 Kč
 � AJ II.stupeň – pokročilí – 900 Kč
 � AJ II.stupeň – začátečníci – 900 Kč
 � AJ pro dospělé – mírně pokročilí 1 – 
1300 Kč

 � AJ pro dospělé – mírně pokročilí 2 – 
1300 Kč

 � AJ pro dospělé – pokročilí 1 – 1300 Kč
 � AJ pro dospělé – pokročilí 2 – 1300 Kč
 � AJ pro dospělé – začátečníci 1 – 
1300 Kč

 � AJ pro dospělé – začátečníci 2 – 
1300 Kč

 � AJ pro předškoláky – mírně pokroči-
lí – 900 Kč

 � AJ pro předškoláky – začátečníci – 
900 Kč

 � Baby kruháček – 1500 Kč
 � Barvička – 1000 Kč
 � Barvínek – 1000 Kč
 � Berušky R+D – 1400 Kč
 � Bicí PRO DOSPĚLÉ – 1800 Kč
 � Bicí PŘEDSKUPINA – 1500 Kč
 � Bridž klub – 0 Kč
 � Brontosaurus – 0 Kč
 � Broučci R+D – 1400 Kč
 � CNC Gravírování, 3D Tisk, 3D Scan – 
1 Kč

 � Cvičení pro předškoláky I. – 900 Kč
 � Cvičení pro předškoláky IV. – 900 Kč
 � Cvičení proti bolestem -děti pokr. – 
2000 Kč

 � Cvičení proti bolestem zad P 1A – 
2000 Kč

 � Cvičení proti bolestem zad P 2A – 
2000 Kč

 � Cvičení proti bolestem zad P 2B – 
2000 Kč

 � Cvičení R+D – 1200 Kč
 � Cvičení s miminky I. (6 – 15 měsíců) 
– 0 Kč

 � Cvičení s miminky II. (0 – 6 měsíců) – 
0 Kč

 � Cvičení s miminky III – (0 – 6 měsíců) 
– 0 Kč

 � Cvičení s miminky IV. (6 – 15 měsíců) 
– 0 Kč

 � Cvrčci R+D – 1400 Kč
 � DCM – BABY SHOW DANCE – 
1200 Kč

 � DCM – BABY SHOW DANCE II. – 
1200 Kč

 � DCM – DĚTI DANCE – 1200 Kč
 � DCM – DVK – MINI SHOW DANCE – 
2800 Kč

 � DCM – DVK – MINI SHOW DANCE II. 
– 2800 Kč

 � DCM – DVK – SHOW DANCE – 
2800 Kč

 � DCM – DVK – SHOW DANCE II. – 
2800 Kč

 � DCM – DVK – STREET DANCE SHOW 
– 2800 Kč

 � DCM – HVK – HIP HOP – STREET 
DANCE SHOW – 2800 Kč

 � DCM – HVK – SHOW DANCE – 
2800 Kč

 � DCM – JUNIOR DANCE – 1200 Kč
 � DCM – JVK – HIP HOP – 2800 Kč
 � DCM – JVK – SHOW DANCE – 
2800 Kč

 � DCM – JVK – SHOW DANCE II. – 
2800 Kč

 � DCM – JVK – STREET DANCE SHOW 
– 2800 Kč

 � DCM – TANEČNÍ LEKCE PRO RODIČE 
– 1200 Kč

 � Děti na startu (DDM) – 1500 Kč
 � Děti na startu I. (ZŠ E. Krásnohorské) 
– 1500 Kč

 � Děti na startu II. (ZŠ Stříbrnická) – 
1500 Kč

 � Děti na startu III. (ZŠ Vojnovičova) – 
1500 Kč

 � Děti na startu IV. (ZŠ Povrly) – 1500 Kč
 � Děti na startu R+D (DDM) – 1200 Kč
 � Děti na startu V. (ZŠ E. Krásnohorské) 
– 1500 Kč

 � Dětská televize – film – 700 Kč
 � Dětská televize – zpravodajství – 
650 Kč

 � Dětský rozhlas – 650 Kč
 � Devatero řemesel pro II.st.ZŠ – 1 Kč
 � Devatero řemesel pro středoškoláka 
– 1 Kč

 � Digitální fotografie – začátečníci – 
700 Kč

 � Digitální fotografie – začátečníci – 
700 Kč

 � Digitální fotografie – zrcadlovky – 
700 Kč

 � Digitální fotografie – zrcadlovky – 
700 Kč

 � Divadelní soubor Rolnička – 1000 Kč
 � Dračí doupě – 650 Kč
 � Ekoprogramy pro MŠ a ZŠ – 0 Kč
 � Elektronická dílna – 1 Kč
 � EXTREMITIES – 1200 Kč
 � Farmář – 1600 Kč
 � Farmář pro rodiče a děti II. – 800 Kč
 � Farmář pro rodiče s dětmi I. – 800 Kč
 � Fitness + Perfomance aerobic – 
4700 Kč

 � Fitness aerobic team děti – Votrubová 
– 4700 Kč

 � Fitness aerobic team juniorky – Podzim. 
– 4700 Kč

 � Fitness aerobic team kadetky – Frýdová 
– 4700 Kč

 � Fitness aerobic team kadetky – Mokrá 
– 4700 Kč

 � Fitness přípravka + komerční aerobic 
– 1200 Kč

 � Flétna PŘEDSKUPINA – 1200 Kč
 � Francouzský jazyk ČFK – mírně pokro-
čilí – 1000 Kč

 � Francouzský jazyk ČFK – začátečníci 

– 1000 Kč
 � GEOCACHING – 1000 Kč
 � HAPPY pohyb s angličtinou – 900 Kč
 � Hatha joga – 2000 Kč
 � Hokejbal – minipřípravka – 3000 Kč
 � Hokejbal – mladší žáci – 4500 Kč
 � Hokejbal – přípravka – 3000 Kč
 � Hokejbal – starší žáci – 4500 Kč
 � Hrátky s Legem – 1 Kč
 � Hrátky se zvířátky R + D III.- STŘ – 
950 Kč

 � Hrátky se zvířátky R + D IV.- STŘ – 
950 Kč

 � Hrátky se zvířátky R+D I.- ÚT – 950 Kč
 � Hrátky se zvířátky R+D II.- ÚT – 950 Kč
 � Hudební rejdění – 1000 Kč
 � Cheerleaders university – Dark Foxes 
– 1800 Kč

 � Cheerleaders university – děti – 
2500 Kč

 � Cheerleaders university – přípravka – 
1200 Kč

 � Chovatel MŠ Domino – 0 Kč
 � Chovatelský kroužek ČT – 900 Kč
 � Chovatelský kroužek PO – 900 Kč
 � Chovatelský kroužek pro I.st. – 900 Kč
 � Chovatelský kroužek ÚT – 900 Kč
 � Inline bruslení čtvrtek pokročilí – 
2400 Kč

 � Inline bruslení čtvrtek začátečníci – 
2400 Kč

 � Inline bruslení Chabařovice – 2400 Kč
 � Inline bruslení Chlumec – 2400 Kč
 � Inline bruslení pátek pokročilí – 2400 Kč
 � Inline bruslení pátek začátečníci – 
2400 Kč

 � Inline bruslení pro dospělé – 2400 Kč
 � Inline hokej a Freestyle – 1200 Kč
 � IQ doupě – 1 Kč
 � IRSKÝ STEP děti – 1200 Kč
 � IRSKÝ STEP dospělí – 1500 Kč
 � IZRAELSKÉ KOLOVÉ TANCE I. – MS 

– 1200 Kč
 � IZRAELSKÉ KOLOVÉ TANCE II. – MS 
– 1200 Kč

 � Jóga – pokročilí – 2000 Kč
 � Jóga děti – 1200 Kč
 � Jóga MP – PO Limr – 2000 Kč
 � Jóga MP – STŘEDA Dzur. – 2000 Kč
 � Jóga proti bolestem zad Z + MP – 
2000 Kč

 � Jóga s využitím pěnového válce – 
2000 Kč

 � Jóga Z + MP – ČT – 2000 Kč
 � Jóga ZAČÁTEČNÍCI – 2000 Kč
 � Jogínek – 1100 Kč
 � Judo – 600 Kč
 � Keramika ČT -dospělí, rodiče s dětmi – 
2800 Kč

 � Keramika děti ČT – 1200 Kč
 � Keramika děti PO I. – 1200 Kč
 � Keramika děti PO II. – 1200 Kč
 � Keramika děti ST I. – 1200 Kč
 � Keramika děti ST II. – 1200 Kč
 � Keramika děti ST III. – 1200 Kč
 � Keramika děti ÚT I.a – 1200 Kč
 � Keramika děti ÚT I.b – 1200 Kč
 � Keramika děti ÚT II.a – 1200 Kč
 � Keramika děti ÚT II.b – 1200 Kč
 � Keramika PÁ – dospělí- permanentky 
– 1300 Kč

 � Keramika PO - dospělí a rodiče s dětmi 
– 2800 Kč

 � Keramika PO dospělí – 2800 Kč
 � Keramika ST – dospělí – 2800 Kč
 � Keramika ST rodiče a děti, dospělí – 
2800 Kč

 � Klasický zpěv – 1000 Kč
 � Klavír PŘEDSKUPINA POKROČILÍ – 
1200 Kč

 � Klavír PŘEDSKUPINA PRO DOSPĚLÉ 
– 1800 Kč

 � Klavír PŘEDSKUPINA ZAČÁTEČNÍCI 
– 1200 Kč

 � Klub zábavné logiky a deskových her 
– 1 Kč

 � Klubík a Hejbásek – 1000 Kč
 � Klubík a Hejbásek II – 1000 Kč
 � Klubík a Hejbásek III – 1000 Kč
 � Kouzelná zahrádka – 900 Kč
 � Kroužek deskových her – 650 Kč
 � Krteček I. – DDoMečková školička – 
1600 Kč

 � Krteček II. – DDoMečková školička – 
1600 Kč

 � Krteček IV. – DDoMečková školička – 
1600 Kč

 � Krycí jména – 650 Kč
 � Kung Fu – Drak – 3200 Kč
 � Kung Fu – Tygr – 2400 Kč
 � Kutil – 1 Kč
 � Kutílek – 1 Kč
 � Kytara elektrická a basová – 1500 Kč
 � Kytara PŘEDSKUPINA POKROČILÍ – 
1200 Kč

 � Kytara PŘEDSKUPINA PRO DOSPĚLÉ 
– 1800 Kč

 � Kytara PŘEDSKUPINA ZAČÁTEČNÍCI 
– 1200 Kč

 � Lali jóga – 1200 Kč
 � Logohrátky R+D – 700 Kč
 � Magic – Gateway – 650 Kč
 � Magic FNM – 900 Kč
 � Malování R+D – 1400 Kč
 � MasterŠéf I. – 1700 Kč
 � MasterŠéf II. – 1700 Kč
 � MasterŠéf III. – 1700 Kč
 � MasterŠéf pro dospělé :-) – 1700 Kč
 � Mažoretky – 3000 Kč
 � Míčové hry R+D podzim – 0 Kč
 � MiniMasterŠéf – 1200 Kč
 � Minitanečky I. R+D – 1000 Kč

 � Minitanečky II. R+D – 1000 Kč
 � Mladý modelář – 990 Kč
 � Mladý záchranář – 1 Kč
 � Mluvínek – 1500 Kč
 � Motýlci R+D – 1400 Kč
 � MS – GYMNASTIKA I. – 5-7 LET – 
1500 Kč

 � MS – GYMNASTIKA II. – 8-10 LET – 
1500 Kč

 � MS – GYMNASTIKA III. – 10-14 LET – 
1500 Kč

 � MS – MUSICAL a DANCE COMPANY 
I. – 1700 Kč

 � MS – MUSICAL a DANCE COMPANY 
II. – 1700 Kč

 � Muffinka – 1000 Kč
 � MUSICAL SCHOOL – KROKY MUZI-
KÁLU – 1500 Kč

 � MUSICAL SCHOOL – KULISÁČEK – 
1500 Kč

 � MUSICAL SCHOOL – MUSICAL BAND 
– 400 Kč

 � MUSICAL SCHOOL – MUSICAL PŘÍ-
PRAVKA – 1500 Kč

 � MUSICAL SCHOOL – MUZIKÁLOVÉ 
REJDĚNÍ – 1500 Kč

 � MUSICAL SCHOOL – SÓLOVÝ ZPĚV 
I. – 1500 Kč

 � MUSICAL SCHOOL – SÓLOVÝ ZPĚV 
II. – 1500 Kč

 � MUSICAL SCHOOL – SÓLOVÝ ZPĚV 
III. – 1500 Kč

 � MUSICAL SCHOOL – SÓLOVÝ ZPĚV 
IV. – 1500 Kč

 � MUSICAL SCHOOL – Z POHÁDKY 
DO POHÁDKY – 1200 Kč

 � Myšky R+D – 1400 Kč
 � Německý jazyk dospělí-mírně pokročilí 
– 1300 Kč

 � Německý jazyk dospělí-začátečníci – 
1300 Kč

 � Německý jazyk pro děti – mírně pokro-
čilí – 900 Kč

 � Německý jazyk pro děti – začátečníci 
– 900 Kč

 � Orientální tanec + Tribal Z – 1600 Kč
 � Otevřená keramická dílna – dospě-
lí – 0 Kč

 � Paličkování – 1000 Kč
 � PC pro seniory – začátečníci – 200 Kč
 � Píďalky R+D – 1400 Kč
 � Písnička – sólové zpívání – 1000 Kč

 � Pohádka – divadelní kroužek – 1000 Kč
 � Pokemon GO – 650 Kč
 � Power jóga – 2000 Kč
 � Přírodovědná přípravka 1. – 950 Kč
 � Přírodovědná přípravka 2. – 950 Kč
 � Přírodovědně-turistický kroužek Kamzí-
ci1 – 700 Kč

 � Přírodovědně-turistický kroužek Kamzí-
ci2 – 700 Kč

 � Přírodovědně-turistický kroužek Kamzí-
ci3 – 700 Kč

 � Raníček I. – 0 Kč
 � Raníček II. – 0 Kč
 � RC modelář – 990 Kč
 � Reklamní tvorba ( věk 20 plus ) – 1 Kč
 � Reklamní tvorba,potisk a samolepky 
– 1 Kč

 � Robotika – začátečníci 1.st.ZŠ – 1 Kč
 � Robotika – začátečníci 2.st.ZŠ – 1 Kč
 � Robotika pro seniory – 200 Kč
 � ROZBAL TO! – 1200 Kč
 � ROZBAL TO! (přípravka) – 1000 Kč
 � Rybářský kroužek – 2000 Kč
 � Rybářský kroužek DDM – 900 Kč
 � Řezbářský kroužek I. – 1200 Kč
 � Řezbářský kroužek II. – 1200 Kč
 � Skládání muziky a videoklipu (mladší) 
– 1 Kč

 � Skládání muziky a videoklipu (starší) 
– 1 Kč

 � Souborová hra – 1200 Kč
 � Souhvězdí Hendi – 0 Kč
 � Sovičky R+D – 1400 Kč
 � Sportovní hry – 1000 Kč
 �  STEP & SWING & CHARLESTON Tan-
čírna – 0 Kč

 � STEP 6-8 ČT – 1000 Kč
 � STEP 6-8 PO – 1000 Kč
 � STEP 6-8 ST – 1000 Kč
 � STEP 6-8 ÚT – 1000 Kč
 � STEP 9-14 ČT – 1000 Kč
 � STEP 9-14 mírně pokročilí – 1200 Kč

 � STEP 9-14 ÚT – 1000 Kč
 � STEP dospělí mírně pokročilí – 1500 Kč
 � STEP dospělí PO – 1500 Kč
 � STEP pokročilí – 1200 Kč
 � Stonožky R+D – 1400 Kč
 � SVĚTELNÁ SHOW – ŽONGLOVÁNÍ – 
1500 Kč

 � Šachy – ligová skupina – 700 Kč
 � Šachy – mírně pokročilí – PÁ – 700 Kč
 � Šachy – mírně pokročilí – ST – 700 Kč
 � Šachy – pokročilí – 700 Kč
 � Šachy – výběrová skupina – 700 Kč
 � Šachy – začátečníci – 700 Kč
 � Šikulky – 1000 Kč
 � Šití – pátek – 0 Kč
 � Šití – pondělí 1 – 0 Kč
 � Šití – pondělí 2 – 0 Kč
 � ŠPANĚLSKÝ JAZYK děti začátečníci 
– 1200 Kč

 � ŠPANĚLSKÝ JAZYK dospělí začáteční-
ci – 1200 Kč

 � Taekwondo – 1000 Kč
 � Tai čchi čchuan – 0 Kč
 � Tanečky I. pro předškoláky – 1000 Kč
 � Tanečky II. pro předškoláky – 1000 Kč
 � Tanečky III.pro předškoláky – 1000 Kč
 � Tanečky IV. pro předškoláky – HAPPY 
– 1000 Kč

 � Tanečky pro skorodospěláky a dospělá-
ky – 1300 Kč

 � Taneční a sportovní průprava – 300 Kč
 � Tělohrátky s děťátky – 1200 Kč
 � Teraristika I. – 1200 Kč
 � Teraristika II. – 1200 Kč
 � Točení na hrnčířském kruhu Čt – 0 Kč
 � Točení na hrnčířském kruhu Po – 0 Kč
 � Točení na hrnčířském kruhu Út – 0 Kč
 � Trekové a quad brusle – 2400 Kč
 � Tribal pokroč. – dospělí – 1800 Kč
 � TS AVALANCHE – DISCO SHOW – 
2800 Kč

 � TS AVALANCHE – DISCO SHOW – 
skupina B – 2800 Kč

 � TS AVALANCHE – DVK – DISCO 
SHOW – 2800 Kč

 � TS AVALANCHE – SÓLO/DUO DISCO 
DANCE – 400 Kč

 � Turistický kroužek Puštíci – 200 Kč
 � Tvořivá dílna – 900 Kč
 � Tvořivé šití pro děti – 900 Kč
 � Ukulele PŘEDSKUPINA POKROČILÍ 
– 1200 Kč

 � Ukulele PŘEDSKUPINA PRO DOSPĚ-
LÉ – 1800 Kč

 � Ukulele PŘEDSKUPINA ZAČÁTEČNÍ-
CI – 1200 Kč

 � Ústecké BAMBINI – dětský pěvecký 
sbor – 1500 Kč

 � Ústecký parlament dětí a mládeže – 0 Kč
 � Včeličky R+D – 1400 Kč
 � Veselé sportování R+D – podzim – 0 Kč
 � Vodácký oddíl mládeže A – 650 Kč
 � Vodácký oddíl mládeže B – 650 Kč
 � Volejbal – 1000 Kč
 � Výpočetní technika pro mírně pokročilé 
Ú – 900 Kč

 � Výpočetní technika pro pokročilé – 
900 Kč

 � Výpočetní technika pro začátečníky – 
900 Kč

 � Výpočetní technika pro začátečníky 
DDM – 900 Kč

 � Výpočetní technika www a programová-
ní – 900 Kč

 � Výtvarník – 1000 Kč
 � Výtvarný ateliér – škola malování II. – 
1200 Kč

 � Výtvarný ateliér-Škola malování III. – 
1000 Kč

 � Warhammer – klub fantastických her 
– 650 Kč

 � WORKOUT MIX – 2000 Kč
 � Zdravá záda – 2000 Kč
 � Zookroužek I. – 1200 Kč
 � Zookroužek II. – 1200 Kč
 � Zpívánky pro mrňousky I. (sbor) – 
1500 Kč

 � Zpívánky pro mrňousky II. (sbor) – 
1500 Kč

 � Zumbatomic 1 – 1500 Kč
 � Zumbatomic 2 – 1500 Kč
 � Zumbička – 1500 Kč
 � Žabičky R+D – 1400 Kč
 � Žížalky R+D – 1000 Kč

V DDM připravují aktivity i pro nejmenší děti

Hokejbalový klub Elba má v DDM dlouhou tradici

http://www.ddmul.cz/
http://www.ddmul.cz/krouzky/2876-3d-tisk
http://www.ddmul.cz/krouzky/2589-aerobic-pripravka
http://www.ddmul.cz/krouzky/2589-aerobic-pripravka
http://www.ddmul.cz/krouzky/2584-aerobic-team-bubbles
http://www.ddmul.cz/krouzky/2583-aerobic-team-kids
http://www.ddmul.cz/krouzky/2585-aerobic-team-maybe
http://www.ddmul.cz/krouzky/2586-aerobic-team-smile
http://www.ddmul.cz/krouzky/2588-aerobic-team-stars
http://www.ddmul.cz/krouzky/2582-aerobic-team-sweet-dolls
http://www.ddmul.cz/krouzky/2752-aikido-deti
http://www.ddmul.cz/krouzky/2759-aikido-dospeli
http://www.ddmul.cz/krouzky/2825-aj-i-stupen-mirne-pokrocili
http://www.ddmul.cz/krouzky/2824-aj-i-stupen-zacatecnici
http://www.ddmul.cz/krouzky/2827-aj-ii-stupen-pokrocili
http://www.ddmul.cz/krouzky/2826-aj-ii-stupen-zacatecnici
http://www.ddmul.cz/krouzky/2830-aj-pro-dospele-mirne-pokrocili-1
http://www.ddmul.cz/krouzky/2830-aj-pro-dospele-mirne-pokrocili-1
http://www.ddmul.cz/krouzky/2831-aj-pro-dospele-mirne-pokrocili-2
http://www.ddmul.cz/krouzky/2831-aj-pro-dospele-mirne-pokrocili-2
http://www.ddmul.cz/krouzky/2832-aj-pro-dospele-pokrocili-1
http://www.ddmul.cz/krouzky/2833-aj-pro-dospele-pokrocili-2
http://www.ddmul.cz/krouzky/2828-aj-pro-dospele-zacatecnici-1
http://www.ddmul.cz/krouzky/2828-aj-pro-dospele-zacatecnici-1
http://www.ddmul.cz/krouzky/2829-aj-pro-dospele-zacatecnici-2
http://www.ddmul.cz/krouzky/2829-aj-pro-dospele-zacatecnici-2
http://www.ddmul.cz/krouzky/2823-aj-pro-predskolaky-mirne-pokrocili
http://www.ddmul.cz/krouzky/2823-aj-pro-predskolaky-mirne-pokrocili
http://www.ddmul.cz/krouzky/2822-aj-pro-predskolaky-zacatecnici
http://www.ddmul.cz/krouzky/2822-aj-pro-predskolaky-zacatecnici
http://www.ddmul.cz/krouzky/2596-baby-kruhacek
http://www.ddmul.cz/krouzky/2527-barvicka
http://www.ddmul.cz/krouzky/2528-barvinek
http://www.ddmul.cz/krouzky/2529-berusky-r-d
http://www.ddmul.cz/krouzky/2531-bici-pro-dospele
http://www.ddmul.cz/krouzky/2530-bici-predskupina
http://www.ddmul.cz/krouzky/2682-bridz-klub
http://www.ddmul.cz/krouzky/2690-brontosaurus
http://www.ddmul.cz/krouzky/2532-broucci-r-d
http://www.ddmul.cz/krouzky/2883-cnc-gravirovani-3d-tisk-3d-scan
http://www.ddmul.cz/krouzky/2883-cnc-gravirovani-3d-tisk-3d-scan
http://www.ddmul.cz/krouzky/2533-cviceni-pro-predskolaky-i
http://www.ddmul.cz/krouzky/2534-cviceni-pro-predskolaky-iv
http://www.ddmul.cz/krouzky/2613-cviceni-proti-bolestem-deti-pokr
http://www.ddmul.cz/krouzky/2613-cviceni-proti-bolestem-deti-pokr
http://www.ddmul.cz/krouzky/2612-cviceni-proti-bolestem-zad-p-1a
http://www.ddmul.cz/krouzky/2612-cviceni-proti-bolestem-zad-p-1a
http://www.ddmul.cz/krouzky/2614-cviceni-proti-bolestem-zad-p-2a
http://www.ddmul.cz/krouzky/2614-cviceni-proti-bolestem-zad-p-2a
http://www.ddmul.cz/krouzky/2615-cviceni-proti-bolestem-zad-p-2b
http://www.ddmul.cz/krouzky/2615-cviceni-proti-bolestem-zad-p-2b
http://www.ddmul.cz/krouzky/2535-cviceni-r-d
http://www.ddmul.cz/krouzky/2621-cviceni-s-miminky-i-6-15-mesicu
http://www.ddmul.cz/krouzky/2621-cviceni-s-miminky-i-6-15-mesicu
http://www.ddmul.cz/krouzky/2622-cviceni-s-miminky-ii-0-6-mesicu
http://www.ddmul.cz/krouzky/2622-cviceni-s-miminky-ii-0-6-mesicu
http://www.ddmul.cz/krouzky/2623-cviceni-s-miminky-iii-0-6-mesicu
http://www.ddmul.cz/krouzky/2623-cviceni-s-miminky-iii-0-6-mesicu
http://www.ddmul.cz/krouzky/2624-cviceni-s-miminky-iv-6-15-mesicu
http://www.ddmul.cz/krouzky/2624-cviceni-s-miminky-iv-6-15-mesicu
http://www.ddmul.cz/krouzky/2536-cvrcci-r-d
http://www.ddmul.cz/krouzky/2498-dcm-baby-show-dance
http://www.ddmul.cz/krouzky/2498-dcm-baby-show-dance
http://www.ddmul.cz/krouzky/2499-dcm-baby-show-dance-ii
http://www.ddmul.cz/krouzky/2499-dcm-baby-show-dance-ii
http://www.ddmul.cz/krouzky/2500-dcm-deti-dance
http://www.ddmul.cz/krouzky/2479-dcm-dvk-mini-show-dance
http://www.ddmul.cz/krouzky/2479-dcm-dvk-mini-show-dance
http://www.ddmul.cz/krouzky/2480-dcm-dvk-mini-show-dance-ii
http://www.ddmul.cz/krouzky/2480-dcm-dvk-mini-show-dance-ii
http://www.ddmul.cz/krouzky/2482-dcm-dvk-show-dance
http://www.ddmul.cz/krouzky/2482-dcm-dvk-show-dance
http://www.ddmul.cz/krouzky/2483-dcm-dvk-show-dance-ii
http://www.ddmul.cz/krouzky/2483-dcm-dvk-show-dance-ii
http://www.ddmul.cz/krouzky/2485-dcm-dvk-street-dance-show
http://www.ddmul.cz/krouzky/2485-dcm-dvk-street-dance-show
http://www.ddmul.cz/krouzky/2496-dcm-hvk-hip-hop-street-dance-show
http://www.ddmul.cz/krouzky/2496-dcm-hvk-hip-hop-street-dance-show
http://www.ddmul.cz/krouzky/2494-dcm-hvk-show-dance
http://www.ddmul.cz/krouzky/2494-dcm-hvk-show-dance
http://www.ddmul.cz/krouzky/2501-dcm-junior-dance
http://www.ddmul.cz/krouzky/2492-dcm-jvk-hip-hop
http://www.ddmul.cz/krouzky/2489-dcm-jvk-show-dance
http://www.ddmul.cz/krouzky/2489-dcm-jvk-show-dance
http://www.ddmul.cz/krouzky/2490-dcm-jvk-show-dance-ii
http://www.ddmul.cz/krouzky/2490-dcm-jvk-show-dance-ii
http://www.ddmul.cz/krouzky/2487-dcm-jvk-street-dance-show
http://www.ddmul.cz/krouzky/2487-dcm-jvk-street-dance-show
http://www.ddmul.cz/krouzky/2497-dcm-tanecni-lekce-pro-rodice
http://www.ddmul.cz/krouzky/2497-dcm-tanecni-lekce-pro-rodice
http://www.ddmul.cz/krouzky/2854-deti-na-startu-ddm
http://www.ddmul.cz/krouzky/2671-deti-na-startu-i-zs-e-krasnohorske
http://www.ddmul.cz/krouzky/2671-deti-na-startu-i-zs-e-krasnohorske
http://www.ddmul.cz/krouzky/2700-deti-na-startu-ii-zs-stribrnicka
http://www.ddmul.cz/krouzky/2700-deti-na-startu-ii-zs-stribrnicka
http://www.ddmul.cz/krouzky/2703-deti-na-startu-iii-zs-vojnovicova
http://www.ddmul.cz/krouzky/2703-deti-na-startu-iii-zs-vojnovicova
http://www.ddmul.cz/krouzky/2702-deti-na-startu-iv-zs-povrly
http://www.ddmul.cz/krouzky/2887-deti-na-startu-r-d-ddm
http://www.ddmul.cz/krouzky/2865-deti-na-startu-v-zs-e-krasnohorske
http://www.ddmul.cz/krouzky/2865-deti-na-startu-v-zs-e-krasnohorske
http://www.ddmul.cz/krouzky/2809-detska-televize-film
http://www.ddmul.cz/krouzky/2808-detska-televize-zpravodajstvi
http://www.ddmul.cz/krouzky/2808-detska-televize-zpravodajstvi
http://www.ddmul.cz/krouzky/2807-detsky-rozhlas
http://www.ddmul.cz/krouzky/2738-devatero-remesel-pro-ii-st-zs
http://www.ddmul.cz/krouzky/2739-devatero-remesel-pro-stredoskolaka
http://www.ddmul.cz/krouzky/2739-devatero-remesel-pro-stredoskolaka
http://www.ddmul.cz/krouzky/2810-digitalni-fotografie-zacatecnici
http://www.ddmul.cz/krouzky/2810-digitalni-fotografie-zacatecnici
http://www.ddmul.cz/krouzky/2839-digitalni-fotografie-zacatecnici
http://www.ddmul.cz/krouzky/2839-digitalni-fotografie-zacatecnici
http://www.ddmul.cz/krouzky/2811-digitalni-fotografie-zrcadlovky
http://www.ddmul.cz/krouzky/2811-digitalni-fotografie-zrcadlovky
http://www.ddmul.cz/krouzky/2840-digitalni-fotografie-zrcadlovky
http://www.ddmul.cz/krouzky/2840-digitalni-fotografie-zrcadlovky
http://www.ddmul.cz/krouzky/2631-divadelni-soubor-rolnicka
http://www.ddmul.cz/krouzky/2812-draci-doupe
http://www.ddmul.cz/krouzky/2695-ekoprogramy-pro-ms-a-zs
http://www.ddmul.cz/krouzky/2871-elektronicka-dilna
http://www.ddmul.cz/krouzky/2727-extremities
http://www.ddmul.cz/krouzky/2632-farmar
http://www.ddmul.cz/krouzky/2841-farmar-pro-rodice-a-deti-ii
http://www.ddmul.cz/krouzky/2633-farmar-pro-rodice-s-detmi-i
http://www.ddmul.cz/krouzky/2587-fitness-perfomance-aerobic
http://www.ddmul.cz/krouzky/2587-fitness-perfomance-aerobic
http://www.ddmul.cz/krouzky/2592-fitness-aerobic-team-deti-votrubova
http://www.ddmul.cz/krouzky/2592-fitness-aerobic-team-deti-votrubova
http://www.ddmul.cz/krouzky/2595-fitness-aerobic-team-juniorky-podzim
http://www.ddmul.cz/krouzky/2595-fitness-aerobic-team-juniorky-podzim
http://www.ddmul.cz/krouzky/2594-fitness-aerobic-team-kadetky-frydova
http://www.ddmul.cz/krouzky/2594-fitness-aerobic-team-kadetky-frydova
http://www.ddmul.cz/krouzky/2593-fitness-aerobic-team-kadetky-mokra
http://www.ddmul.cz/krouzky/2593-fitness-aerobic-team-kadetky-mokra
http://www.ddmul.cz/krouzky/2590-fitness-pripravka-komercni-aerobic
http://www.ddmul.cz/krouzky/2590-fitness-pripravka-komercni-aerobic
http://www.ddmul.cz/krouzky/2538-fletna-predskupina
http://www.ddmul.cz/krouzky/2696-francouzsky-jazyk-cfk-mirne-pokrocili
http://www.ddmul.cz/krouzky/2696-francouzsky-jazyk-cfk-mirne-pokrocili
http://www.ddmul.cz/krouzky/2681-francouzsky-jazyk-cfk-zacatecnici
http://www.ddmul.cz/krouzky/2681-francouzsky-jazyk-cfk-zacatecnici
http://www.ddmul.cz/krouzky/2853-geocaching
http://www.ddmul.cz/krouzky/2539-happy-pohyb-s-anglictinou
http://www.ddmul.cz/krouzky/2610-hatha-joga
http://www.ddmul.cz/krouzky/2740-hokejbal-minipripravka
http://www.ddmul.cz/krouzky/2742-hokejbal-mladsi-zaci
http://www.ddmul.cz/krouzky/2741-hokejbal-pripravka
http://www.ddmul.cz/krouzky/2743-hokejbal-starsi-zaci
http://www.ddmul.cz/krouzky/2892-hratky-s-legem
http://www.ddmul.cz/krouzky/2677-hratky-se-zviratky-r-d-iii-str
http://www.ddmul.cz/krouzky/2677-hratky-se-zviratky-r-d-iii-str
http://www.ddmul.cz/krouzky/2678-hratky-se-zviratky-r-d-iv-str
http://www.ddmul.cz/krouzky/2678-hratky-se-zviratky-r-d-iv-str
http://www.ddmul.cz/krouzky/2676-hratky-se-zviratky-r-d-i-ut
http://www.ddmul.cz/krouzky/2799-hratky-se-zviratky-r-d-ii-ut
http://www.ddmul.cz/krouzky/2540-hudebni-rejdeni
http://www.ddmul.cz/krouzky/2630-cheerleaders-university-dark-foxes
http://www.ddmul.cz/krouzky/2630-cheerleaders-university-dark-foxes
http://www.ddmul.cz/krouzky/2629-cheerleaders-university-deti
http://www.ddmul.cz/krouzky/2629-cheerleaders-university-deti
http://www.ddmul.cz/krouzky/2628-cheerleaders-university-pripravka
http://www.ddmul.cz/krouzky/2628-cheerleaders-university-pripravka
http://www.ddmul.cz/krouzky/2687-chovatel-ms-domino
http://www.ddmul.cz/krouzky/2692-chovatelsky-krouzek-ct
http://www.ddmul.cz/krouzky/2675-chovatelsky-krouzek-po
http://www.ddmul.cz/krouzky/2674-chovatelsky-krouzek-pro-i-st
http://www.ddmul.cz/krouzky/2683-chovatelsky-krouzek-ut
http://www.ddmul.cz/krouzky/2733-inline-brusleni-ctvrtek-pokrocili
http://www.ddmul.cz/krouzky/2733-inline-brusleni-ctvrtek-pokrocili
http://www.ddmul.cz/krouzky/2664-inline-brusleni-ctvrtek-zacatecnici
http://www.ddmul.cz/krouzky/2664-inline-brusleni-ctvrtek-zacatecnici
http://www.ddmul.cz/krouzky/2763-inline-brusleni-chabarovice
http://www.ddmul.cz/krouzky/2668-inline-brusleni-chlumec
http://www.ddmul.cz/krouzky/2666-inline-brusleni-patek-pokrocili
http://www.ddmul.cz/krouzky/2665-inline-brusleni-patek-zacatecnici
http://www.ddmul.cz/krouzky/2665-inline-brusleni-patek-zacatecnici
http://www.ddmul.cz/krouzky/2762-inline-brusleni-pro-dospele
http://www.ddmul.cz/krouzky/2835-inline-hokej-a-freestyle
http://www.ddmul.cz/krouzky/2864-iq-doupe
http://www.ddmul.cz/krouzky/2725-irsky-step-deti
http://www.ddmul.cz/krouzky/2726-irsky-step-dospeli
http://www.ddmul.cz/krouzky/2516-izraelske-kolove-tance-i-ms
http://www.ddmul.cz/krouzky/2516-izraelske-kolove-tance-i-ms
http://www.ddmul.cz/krouzky/2517-izraelske-kolove-tance-ii-ms
http://www.ddmul.cz/krouzky/2517-izraelske-kolove-tance-ii-ms
http://www.ddmul.cz/krouzky/2607-joga-pokrocili
http://www.ddmul.cz/krouzky/2600-joga-deti
http://www.ddmul.cz/krouzky/2604-joga-mp-po-limr
http://www.ddmul.cz/krouzky/2602-joga-mp-streda-dzur
http://www.ddmul.cz/krouzky/2601-joga-proti-bolestem-zad-z-mp
http://www.ddmul.cz/krouzky/2601-joga-proti-bolestem-zad-z-mp
http://www.ddmul.cz/krouzky/2609-joga-s-vyuzitim-penoveho-valce
http://www.ddmul.cz/krouzky/2609-joga-s-vyuzitim-penoveho-valce
http://www.ddmul.cz/krouzky/2606-joga-z-mp-ct
http://www.ddmul.cz/krouzky/2605-joga-zacatecnici
http://www.ddmul.cz/krouzky/2541-joginek
http://www.ddmul.cz/krouzky/2751-judo
http://www.ddmul.cz/krouzky/2473-keramika-ct-dospeli-rodice-s-detmi
http://www.ddmul.cz/krouzky/2473-keramika-ct-dospeli-rodice-s-detmi
http://www.ddmul.cz/krouzky/2472-keramika-deti-ct
http://www.ddmul.cz/krouzky/2459-keramika-deti-po-i
http://www.ddmul.cz/krouzky/2460-keramika-deti-po-ii
http://www.ddmul.cz/krouzky/2467-keramika-deti-s-i
http://www.ddmul.cz/krouzky/2468-keramika-deti-s-ii
http://www.ddmul.cz/krouzky/2469-keramika-deti-s-iii
http://www.ddmul.cz/krouzky/2463-keramika-deti-ut-i-a
http://www.ddmul.cz/krouzky/2464-keramika-deti-ut-i-b
http://www.ddmul.cz/krouzky/2465-keramika-deti-ut-ii-a
http://www.ddmul.cz/krouzky/2466-keramika-deti-ut-ii-b
http://www.ddmul.cz/krouzky/2474-keramika-pa-dospeli-permanentky
http://www.ddmul.cz/krouzky/2474-keramika-pa-dospeli-permanentky
http://www.ddmul.cz/krouzky/2461-keramika-po-dospeli-a-rodice-s-detmi
http://www.ddmul.cz/krouzky/2461-keramika-po-dospeli-a-rodice-s-detmi
http://www.ddmul.cz/krouzky/2462-keramika-po-dospeli
http://www.ddmul.cz/krouzky/2470-keramika-st-dospeli
http://www.ddmul.cz/krouzky/2471-keramika-st-rodice-a-deti-dospeli
http://www.ddmul.cz/krouzky/2471-keramika-st-rodice-a-deti-dospeli
http://www.ddmul.cz/krouzky/2729-klasicky-zpev
http://www.ddmul.cz/krouzky/2543-klavir-predskupina-pokrocili
http://www.ddmul.cz/krouzky/2543-klavir-predskupina-pokrocili
http://www.ddmul.cz/krouzky/2544-klavir-predskupina-pro-dospele
http://www.ddmul.cz/krouzky/2544-klavir-predskupina-pro-dospele
http://www.ddmul.cz/krouzky/2542-klavir-predskupina-zacatecnici
http://www.ddmul.cz/krouzky/2542-klavir-predskupina-zacatecnici
http://www.ddmul.cz/krouzky/2653-klub-zabavne-logiky-a-deskovych-her
http://www.ddmul.cz/krouzky/2653-klub-zabavne-logiky-a-deskovych-her
http://www.ddmul.cz/krouzky/2791-klubik-a-hejbasek
http://www.ddmul.cz/krouzky/2792-klubik-a-hejbasek-ii
http://www.ddmul.cz/krouzky/2843-klubik-a-hejbasek-iii
http://www.ddmul.cz/krouzky/2694-kouzelna-zahradka
http://www.ddmul.cz/krouzky/2862-krouzek-deskovych-her
http://www.ddmul.cz/krouzky/2545-krtecek-i-ddomeckova-skolicka
http://www.ddmul.cz/krouzky/2545-krtecek-i-ddomeckova-skolicka
http://www.ddmul.cz/krouzky/2546-krtecek-ii-ddomeckova-skolicka
http://www.ddmul.cz/krouzky/2546-krtecek-ii-ddomeckova-skolicka
http://www.ddmul.cz/krouzky/2547-krtecek-iv-ddomeckova-skolicka
http://www.ddmul.cz/krouzky/2547-krtecek-iv-ddomeckova-skolicka
http://www.ddmul.cz/krouzky/2657-kryci-jmena
http://www.ddmul.cz/krouzky/2873-kung-fu-drak
http://www.ddmul.cz/krouzky/2872-kung-fu-tygr
http://www.ddmul.cz/krouzky/2737-kutil
http://www.ddmul.cz/krouzky/2736-kutilek
http://www.ddmul.cz/krouzky/2550-kytara-predskupina-pokrocili
http://www.ddmul.cz/krouzky/2550-kytara-predskupina-pokrocili
http://www.ddmul.cz/krouzky/2551-kytara-predskupina-pro-dospele
http://www.ddmul.cz/krouzky/2551-kytara-predskupina-pro-dospele
http://www.ddmul.cz/krouzky/2549-kytara-predskupina-zacatecnici
http://www.ddmul.cz/krouzky/2549-kytara-predskupina-zacatecnici
http://www.ddmul.cz/krouzky/2699-lali-joga
http://www.ddmul.cz/krouzky/2552-logohratky-r-d
http://www.ddmul.cz/krouzky/2805-magic-gateway
http://www.ddmul.cz/krouzky/2806-magic-fnm
http://www.ddmul.cz/krouzky/2553-malovani-r-d
http://www.ddmul.cz/krouzky/2639-mastersef-i
http://www.ddmul.cz/krouzky/2640-mastersef-ii
http://www.ddmul.cz/krouzky/2641-mastersef-iii
http://www.ddmul.cz/krouzky/2869-mastersef-pro-dospele
http://www.ddmul.cz/krouzky/2627-mazoretky
http://www.ddmul.cz/krouzky/2555-micove-hry-r-d-podzim
http://www.ddmul.cz/krouzky/2670-minimastersef
http://www.ddmul.cz/krouzky/2556-minitanecky-i-r-d
http://www.ddmul.cz/krouzky/2557-minitanecky-ii-r-d
http://www.ddmul.cz/krouzky/2800-mlady-modelar
http://www.ddmul.cz/krouzky/2863-mlady-zachranar
http://www.ddmul.cz/krouzky/2558-mluvinek
http://www.ddmul.cz/krouzky/2559-motylci-r-d
http://www.ddmul.cz/krouzky/2518-ms-gymnastika-i-5-7-let
http://www.ddmul.cz/krouzky/2518-ms-gymnastika-i-5-7-let
http://www.ddmul.cz/krouzky/2519-ms-gymnastika-ii-8-10-let
http://www.ddmul.cz/krouzky/2519-ms-gymnastika-ii-8-10-let
http://www.ddmul.cz/krouzky/2520-ms-gymnastika-iii-10-14-let
http://www.ddmul.cz/krouzky/2520-ms-gymnastika-iii-10-14-let
http://www.ddmul.cz/krouzky/2507-ms-musical-a-dance-company-i
http://www.ddmul.cz/krouzky/2507-ms-musical-a-dance-company-i
http://www.ddmul.cz/krouzky/2509-ms-musical-a-dance-company-ii
http://www.ddmul.cz/krouzky/2509-ms-musical-a-dance-company-ii
http://www.ddmul.cz/krouzky/2446-muffinka
http://www.ddmul.cz/krouzky/2515-musical-school-kroky-muzikalu
http://www.ddmul.cz/krouzky/2515-musical-school-kroky-muzikalu
http://www.ddmul.cz/krouzky/2522-musical-school-kulisacek
http://www.ddmul.cz/krouzky/2522-musical-school-kulisacek
http://www.ddmul.cz/krouzky/2521-musical-school-musical-band
http://www.ddmul.cz/krouzky/2521-musical-school-musical-band
http://www.ddmul.cz/krouzky/2580-musical-school-musical-pripravka
http://www.ddmul.cz/krouzky/2580-musical-school-musical-pripravka
http://www.ddmul.cz/krouzky/2511-musical-school-muzikalove-rejdeni
http://www.ddmul.cz/krouzky/2511-musical-school-muzikalove-rejdeni
http://www.ddmul.cz/krouzky/2512-musical-school-solovy-zpev-i
http://www.ddmul.cz/krouzky/2512-musical-school-solovy-zpev-i
http://www.ddmul.cz/krouzky/2513-musical-school-solovy-zpev-ii
http://www.ddmul.cz/krouzky/2513-musical-school-solovy-zpev-ii
http://www.ddmul.cz/krouzky/2514-musical-school-solovy-zpev-iii
http://www.ddmul.cz/krouzky/2514-musical-school-solovy-zpev-iii
http://www.ddmul.cz/krouzky/2581-musical-school-solovy-zpev-iv
http://www.ddmul.cz/krouzky/2581-musical-school-solovy-zpev-iv
http://www.ddmul.cz/krouzky/2523-musical-school-z-pohadky-do-pohadky
http://www.ddmul.cz/krouzky/2523-musical-school-z-pohadky-do-pohadky
http://www.ddmul.cz/krouzky/2560-mysky-r-d
http://www.ddmul.cz/krouzky/2686-nemecky-jazyk-dospeli-mirne-pokrocili
http://www.ddmul.cz/krouzky/2686-nemecky-jazyk-dospeli-mirne-pokrocili
http://www.ddmul.cz/krouzky/2685-nemecky-jazyk-dospeli-zacatecnici
http://www.ddmul.cz/krouzky/2685-nemecky-jazyk-dospeli-zacatecnici
http://www.ddmul.cz/krouzky/2680-nemecky-jazyk-pro-deti-mirne-pokrocili
http://www.ddmul.cz/krouzky/2680-nemecky-jazyk-pro-deti-mirne-pokrocili
http://www.ddmul.cz/krouzky/2679-nemecky-jazyk-pro-deti-zacatecnici
http://www.ddmul.cz/krouzky/2679-nemecky-jazyk-pro-deti-zacatecnici
http://www.ddmul.cz/krouzky/2617-orientalni-tanec-tribal-z
http://www.ddmul.cz/krouzky/2475-otevrena-keramicka-dilna-dospeli
http://www.ddmul.cz/krouzky/2475-otevrena-keramicka-dilna-dospeli
http://www.ddmul.cz/krouzky/2625-palickovani
http://www.ddmul.cz/krouzky/2813-pc-pro-seniory-zacatecnici
http://www.ddmul.cz/krouzky/2561-pidalky-r-d
http://www.ddmul.cz/krouzky/2562-pisnicka-solove-zpivani
http://www.ddmul.cz/krouzky/2563-pohadka-divadelni-krouzek
http://www.ddmul.cz/krouzky/2732-pokemon-go
http://www.ddmul.cz/krouzky/2608-power-joga
http://www.ddmul.cz/krouzky/2673-prirodovedna-pripravka-1
http://www.ddmul.cz/krouzky/2891-prirodovedna-pripravka-2
http://www.ddmul.cz/krouzky/2646-prirodovedne-turisticky-krouzek-kamzici1
http://www.ddmul.cz/krouzky/2646-prirodovedne-turisticky-krouzek-kamzici1
http://www.ddmul.cz/krouzky/2647-prirodovedne-turisticky-krouzek-kamzici2
http://www.ddmul.cz/krouzky/2647-prirodovedne-turisticky-krouzek-kamzici2
http://www.ddmul.cz/krouzky/2648-prirodovedne-turisticky-krouzek-kamzici3
http://www.ddmul.cz/krouzky/2648-prirodovedne-turisticky-krouzek-kamzici3
http://www.ddmul.cz/krouzky/2618-ranicek-i
http://www.ddmul.cz/krouzky/2619-ranicek-ii
http://www.ddmul.cz/krouzky/2801-rc-modelar
http://www.ddmul.cz/krouzky/2882-reklamni-tvorba-vek-20-plus
http://www.ddmul.cz/krouzky/2878-reklamni-tvorba-potisk-a-samolepky
http://www.ddmul.cz/krouzky/2878-reklamni-tvorba-potisk-a-samolepky
http://www.ddmul.cz/krouzky/2880-robotika-zacatecnici-1-st-zs
http://www.ddmul.cz/krouzky/2877-robotika-zacatecnici-2-st-zs
http://www.ddmul.cz/krouzky/2867-robotika-pro-seniory
http://www.ddmul.cz/krouzky/2760-rozbal-to
http://www.ddmul.cz/krouzky/2758-rozbal-to-pripravka
http://www.ddmul.cz/krouzky/2885-rybarsky-krouzek
http://www.ddmul.cz/krouzky/2684-rybarsky-krouzek-ddm
http://www.ddmul.cz/krouzky/2691-rezbarsky-krouzek-i
http://www.ddmul.cz/krouzky/2804-rezbarsky-krouzek-ii
http://www.ddmul.cz/krouzky/2879-skladani-muziky-a-videoklipu-mladsi
http://www.ddmul.cz/krouzky/2879-skladani-muziky-a-videoklipu-mladsi
http://www.ddmul.cz/krouzky/2881-skladani-muziky-a-videoklipu-starsi
http://www.ddmul.cz/krouzky/2881-skladani-muziky-a-videoklipu-starsi
http://www.ddmul.cz/krouzky/2566-souborova-hra
http://www.ddmul.cz/krouzky/2456-souhvezdi-hendi
http://www.ddmul.cz/krouzky/2860-sovicky-r-d
http://www.ddmul.cz/krouzky/2858-sportovni-hry
http://www.ddmul.cz/krouzky/2723-step-swing-charleston-tancirna
http://www.ddmul.cz/krouzky/2723-step-swing-charleston-tancirna
http://www.ddmul.cz/krouzky/2717-step-6-8-ct
http://www.ddmul.cz/krouzky/2714-step-6-8-po
http://www.ddmul.cz/krouzky/2716-step-6-8-st
http://www.ddmul.cz/krouzky/2715-step-6-8-ut
http://www.ddmul.cz/krouzky/2719-step-9-14-ct
http://www.ddmul.cz/krouzky/2720-step-9-14-mirne-pokrocili
http://www.ddmul.cz/krouzky/2718-step-9-14-ut
http://www.ddmul.cz/krouzky/2724-step-dospeli-mirne-pokrocili
http://www.ddmul.cz/krouzky/2722-step-dospeli-po
http://www.ddmul.cz/krouzky/2721-step-pokrocili
http://www.ddmul.cz/krouzky/2567-stonozky-r-d
http://www.ddmul.cz/krouzky/2728-svetelna-show-zonglovani
http://www.ddmul.cz/krouzky/2728-svetelna-show-zonglovani
http://www.ddmul.cz/krouzky/2663-sachy-ligova-skupina
http://www.ddmul.cz/krouzky/2660-sachy-mirne-pokrocili-pa
http://www.ddmul.cz/krouzky/2659-sachy-mirne-pokrocili-st
http://www.ddmul.cz/krouzky/2661-sachy-pokrocili
http://www.ddmul.cz/krouzky/2662-sachy-vyberova-skupina
http://www.ddmul.cz/krouzky/2658-sachy-zacatecnici
http://www.ddmul.cz/krouzky/2458-sikulky
http://www.ddmul.cz/krouzky/2451-siti-patek
http://www.ddmul.cz/krouzky/2448-siti-pondeli-1
http://www.ddmul.cz/krouzky/2449-siti-pondeli-2
http://www.ddmul.cz/krouzky/2730-spanelsky-jazyk-deti-zacatecnici
http://www.ddmul.cz/krouzky/2730-spanelsky-jazyk-deti-zacatecnici
http://www.ddmul.cz/krouzky/2731-spanelsky-jazyk-dospeli-zacatecnici
http://www.ddmul.cz/krouzky/2731-spanelsky-jazyk-dospeli-zacatecnici
http://www.ddmul.cz/krouzky/2761-taekwondo
http://www.ddmul.cz/krouzky/2888-tai-cchi-cchuan
http://www.ddmul.cz/krouzky/2568-tanecky-i-pro-predskolaky
http://www.ddmul.cz/krouzky/2569-tanecky-ii-pro-predskolaky
http://www.ddmul.cz/krouzky/2570-tanecky-iii-pro-predskolaky
http://www.ddmul.cz/krouzky/2571-tanecky-iv-pro-predskolaky-happy
http://www.ddmul.cz/krouzky/2571-tanecky-iv-pro-predskolaky-happy
http://www.ddmul.cz/krouzky/2816-tanecky-pro-skorodospelaky-a-dospelaky
http://www.ddmul.cz/krouzky/2816-tanecky-pro-skorodospelaky-a-dospelaky
http://www.ddmul.cz/krouzky/2644-tanecni-a-sportovni-pruprava
http://www.ddmul.cz/krouzky/2572-telohratky-s-detatky
http://www.ddmul.cz/krouzky/2814-teraristika-i
http://www.ddmul.cz/krouzky/2815-teraristika-ii
http://www.ddmul.cz/krouzky/2478-toceni-na-hrncirskem-kruhu-ct
http://www.ddmul.cz/krouzky/2476-toceni-na-hrncirskem-kruhu-po
http://www.ddmul.cz/krouzky/2477-toceni-na-hrncirskem-kruhu-ut
http://www.ddmul.cz/krouzky/2667-trekove-a-quad-brusle
http://www.ddmul.cz/krouzky/2616-tribal-pokroc-dospeli
http://www.ddmul.cz/krouzky/2503-ts-avalanche-disco-show
http://www.ddmul.cz/krouzky/2503-ts-avalanche-disco-show
http://www.ddmul.cz/krouzky/2504-ts-avalanche-disco-show-skupina-b
http://www.ddmul.cz/krouzky/2504-ts-avalanche-disco-show-skupina-b
http://www.ddmul.cz/krouzky/2502-ts-avalanche-dvk-disco-show
http://www.ddmul.cz/krouzky/2502-ts-avalanche-dvk-disco-show
http://www.ddmul.cz/krouzky/2505-ts-avalanche-solo-duo-disco-dance
http://www.ddmul.cz/krouzky/2505-ts-avalanche-solo-duo-disco-dance
http://www.ddmul.cz/krouzky/2693-turisticky-krouzek-pustici
http://www.ddmul.cz/krouzky/2447-tvoriva-dilna
http://www.ddmul.cz/krouzky/2450-tvorive-siti-pro-deti
http://www.ddmul.cz/krouzky/2574-ukulele-predskupina-pokrocili
http://www.ddmul.cz/krouzky/2574-ukulele-predskupina-pokrocili
http://www.ddmul.cz/krouzky/2575-ukulele-predskupina-pro-dospele
http://www.ddmul.cz/krouzky/2575-ukulele-predskupina-pro-dospele
http://www.ddmul.cz/krouzky/2573-ukulele-predskupina-zacatecnici
http://www.ddmul.cz/krouzky/2573-ukulele-predskupina-zacatecnici
http://www.ddmul.cz/krouzky/2636-ustecke-bambini-detsky-pevecky-sbor
http://www.ddmul.cz/krouzky/2636-ustecke-bambini-detsky-pevecky-sbor
http://www.ddmul.cz/krouzky/2651-ustecky-parlament-deti-a-mladeze
http://www.ddmul.cz/krouzky/2576-vcelicky-r-d
http://www.ddmul.cz/krouzky/2642-vesele-sportovani-r-d-podzim
http://www.ddmul.cz/krouzky/2649-vodacky-oddil-mladeze-a
http://www.ddmul.cz/krouzky/2650-vodacky-oddil-mladeze-b
http://www.ddmul.cz/krouzky/2859-volejbal
http://www.ddmul.cz/krouzky/2820-vypocetni-technika-pro-mirne-pokrocile-u
http://www.ddmul.cz/krouzky/2820-vypocetni-technika-pro-mirne-pokrocile-u
http://www.ddmul.cz/krouzky/2821-vypocetni-technika-pro-pokrocile
http://www.ddmul.cz/krouzky/2821-vypocetni-technika-pro-pokrocile
http://www.ddmul.cz/krouzky/2802-vypocetni-technika-pro-zacatecniky
http://www.ddmul.cz/krouzky/2802-vypocetni-technika-pro-zacatecniky
http://www.ddmul.cz/krouzky/2817-vypocetni-technika-pro-zacatecniky-ddm
http://www.ddmul.cz/krouzky/2817-vypocetni-technika-pro-zacatecniky-ddm
http://www.ddmul.cz/krouzky/2818-vypocetni-technika-www-a-programovani
http://www.ddmul.cz/krouzky/2818-vypocetni-technika-www-a-programovani
http://www.ddmul.cz/krouzky/2577-vytvarnik
http://www.ddmul.cz/krouzky/2452-vytvarny-atelier-skola-malovani-ii
http://www.ddmul.cz/krouzky/2452-vytvarny-atelier-skola-malovani-ii
http://www.ddmul.cz/krouzky/2453-vytvarny-atelier-skola-malovani-iii
http://www.ddmul.cz/krouzky/2453-vytvarny-atelier-skola-malovani-iii
http://www.ddmul.cz/krouzky/2803-warhammer-klub-fantastickych-her
http://www.ddmul.cz/krouzky/2803-warhammer-klub-fantastickych-her
http://www.ddmul.cz/krouzky/2705-workout-mix
http://www.ddmul.cz/krouzky/2603-zdrava-zada
http://www.ddmul.cz/krouzky/2688-zookrouzek-i
http://www.ddmul.cz/krouzky/2689-zookrouzek-ii
http://www.ddmul.cz/krouzky/2638-zpivanky-pro-mrnousky-i-sbor
http://www.ddmul.cz/krouzky/2638-zpivanky-pro-mrnousky-i-sbor
http://www.ddmul.cz/krouzky/2637-zpivanky-pro-mrnousky-ii-sbor
http://www.ddmul.cz/krouzky/2637-zpivanky-pro-mrnousky-ii-sbor
http://www.ddmul.cz/krouzky/2598-zumbatomic-1
http://www.ddmul.cz/krouzky/2599-zumbatomic-2
http://www.ddmul.cz/krouzky/2597-zumbicka
http://www.ddmul.cz/krouzky/2578-zabicky-r-d
http://www.ddmul.cz/krouzky/2579-zizalky-r-d
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Kalendář svozu odpadů – II. pololetí 2020
MO Město
Svoz vaků s odpady 
ze zeleně
OBLAST:
Božtěšice - Bukov - Habrovice 
- Klíše - Skorotice - Strážky - 
Všebořice
Vaky s odpadem ze zeleně budou 
sváženy v týdnu od 9. 11. 2020.

OBLAST:
Hostovice, Předlice, město - 
centrum, Skřivánek, Vaňov
Vaky s odpadem ze zeleně budou 
sváženy v týdnu od 2. 11. 2020.

Svoz nebezpečného odpadu
OBLAST:
Klíše - Bukov - Všebořice - 
Božtěšice - Skorotice - Habro-
vice - Skřivánek
Datum svozu: 29. 9. 2020
Klíše: U Koupaliště 15.00 – 
15.20, Alešova 15.30 – 15.50
Bukov: Bratří Čapků 16.00 – 
16.20
Všebořice: Lipová 16.25 – 16.45
Božtěšice: Hasičárna SDH 16.55 
– 17.15
Skorotice: Dukelských hrdinů 
17.20 – 17.40
Habrovice: restaurace u Švejka 
17.50 – 18.10
Skřivánek: Hoření, roh s ulicí Že-
níškova 18.20 – 18.40
Město centrum - Vaňov - Hostovi-
ce - Skřivánek
Datum svozu: 13. 10. 2020
Město centrum: Růžový palouček 
15.00 – 15.20; Dlouhá 15.30 – 
15.50
Vaňov: Pražská 16.00 – 16.20
Hostovice: Hospodářská, u re-
staurace 16.30 – 16.50
Skřivánek: Hornická, parkoviště 
u věžáků 17.00 – 17.20

Svoz objemného odpadu
I. etapa: Božtěšice - 
Strážky - Skorotice 
- Bánov - Habrovice - 
Bukov - Všebořice

PONDĚLÍ 31. 8. 2020: 
Božtěšice - Strážky
Chuderovská, Jahodová, Lidická, 
Na Pažitě, Nad Potokem, Petro-
vická, Pod Skalou, Široká, Třešňo-
vá, Zemědělská

ÚTERÝ 1. 9. 2020: 
Skorotice - Bánov 
- Habrovice
Bánov, 5. května, Bezinková, Bož-
těšická, Bukovská, Buzulucká, 
Do Vrchu, Javorová, Jedlová, Jílo-
vá, K Dubině, K Chatám, K Ryb-
níku, K Vilám, K. H. Borovského, 
Kopretinová, Kostelní, Lekníno-
vá, Liliová, Lísková, Luční, Malé 
náměstí, Na Pláni, Na Svahu, 
Na Valech, Nové Aleje, Oblouko-
vá, Osvoboditelů, Platanová, Polní, 
Skorotická, Slovanská, Svážná, 
Trnková, U Hřiště, U Pošty, Údolí, 
V Břízkách, V Lánech

STŘEDA 2. 9. 2020: Bukov
Štursova, Hynaisova, Bří Čap-
ků, Kosmova, Rembrandtova, 
Holečkova, Slavíkova, V Podhájí, 
V Jámě, Klicperova, Nedbalova, 
Nezvalova

ČTVRTEK 3. 9. 2020: Bukov
Jožky Jabůrkové, Kpt. Jaroše, 
Kpt. Nálepky, Kosmonautů, Ma-
sarykova (mezi Dukelských hrdinů 
a Štefánikovou), Návětrná, Sovo-
va, Školní, Ve Stromkách, Vojno-
vičova, Všebořická (mezi Slunnou 
a Rondelem), Za Vozovnou, Ba-
ráčnická, Vinařská

PONDĚLÍ 7. 9. 2020: 
Všebořice
17. listopadu, Dukelských hrdinů, 
Na Kohoutě, Masarykova (mezi 
Lipovou a Dukelských hrdinů), 
Zahradní

ÚTERÝ 8. 9. 2020: Všebořice
Habrovická, Havířská, Hornické 
domy, K Zahrádkám, Ke Sběrné-
mu dvoru, Lipová, Plynárenská, 

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

II. etapa: Klíše - Předlice

STŘEDA 9. 9. 2020: Klíše
Cestička, Gočárova, Lesní cesta, 
Na Drahách, Na Okraji, Na Spá-
lence, Na Stráni, Na Výrovce, 
U Koupaliště, V Osadě, V Přírodě, 
V Zátiší, Wolkerova

ČTVRTEK 10. 9. 2020: Klíše
Klíšská (mezi Hvězdou a Jateční), 
Střížovická, Štefánikova, Herbe-
nova, Masarykova (mezi Štefáni-
kovou a Londýnskou), Palachova, 
U Stadionu, V Zahrádkách, Pod 
Holoměří

PONDĚLÍ 14. 9. 2020: Klíše 
- mezi ul. Masarykova, 
Štefánikova a Palachova
Alešova, Balbínova, Beethoveno-
va, Bezručova, Berní, Bozděchova, 
Brožíkova, Růžový palouček, Sa-
dová, Slavíčkova, Šaldova, Vilová 
ulička

ÚTERÝ 15. 9. 2020: Klíše
České mládeže, Hany Kvapilové, 
Na Popluží, Ostrčilova, Pasteuro-
va, Resslova, Sládkova, Thomay-
erova, U Nemocnice, U Panského 
dvora

STŘEDA 16. 9. 2020: Klíše
Klíšská (mezi Jateční a Londýn-
skou), Mezidomí, Na Vlnovce, 
U Městských domů

ČTVRTEK 17. 9. 2020: 
Předlice
Beneše Lounského, Boženy 
Němcové, Černá cesta, Dosto-
jevského, Hrbovická, Husitská 
cesta, Chabařovická, Jateční, 
Jiráskova, K Vavřinečku, Keku-
lova, Komenského, Konečná, 
Mahenova, Majakovského, Mar-
xova, náměstí Prokopa Velikého, 
Na Luhách, Na Nivách, Na Van-
trokách, Okresní silnice, Pa-
lackého, Pětidomí, Prostřední, 
Průmyslová, Řeháčkova, Sklář-
ská, Školní náměstí, Škroupova, 
Textilní, Tovární, U Jeslí, U Kolejí, 
U Lanovky, U Vlečky, Ulice práce, 
Za Válcovnou

III. etapa: město-centrum 
- Hostovice - Vaňov

PONDĚLÍ 21. 9. 2020: město 
- ul. Stará a do ní ústící ulice
Emy Destinové, Hornická, Ko-
něvova, Na Ladech, Na Spádu, 
Na Výsluní, Stará

ÚTERÝ 22. 9. 2020: 
město a Skřivánek
Červený vrch, Králova výšina, 
Presslova, Sienkiewiczova, Údolní, 
V Kutišti, V Lukách, V Pískovně, 
Ve Strži, Bělehradská (mezi Hi-
larovou a Malátovou), SNP, Vele-
slavínova

STŘEDA 23. 9. 2020: 
Skřivánek
Elišky Krásnohorské (mezi Hoření 
a Malátovou), Hanzlíčkova, Hilaro-
va, Hilbertova, Hollarova, Hoření, 
Ivana Olbrachta, Malátova, Moš-
nova, Lizstova, Obránců míru, On-
dříčkova, Pod Školou, Stříbrnické 
nivy, Ve Smyčce, Ženíškova

ČTVRTEK 24. 9. 2020: 
město - mezi ul. Důlce, 
Hoření, Londýnská, 
Panská a Revoluční

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

PÁTEK 25. 9. 2020: město 
- centrum - Hostovice
Bílinská, Fabiána Pulíře, Fibicho-
va, Hradiště, Malá Hradební, Mos-
kevská, Na Vyhlídce, Pařížská, 
Předmostí, Revoluční (od Masa-
rykova směrem do Předlic), Ro-
oseveltova, Solní stezka, Strou-
pežnického, Střelecká, Špitálské 
náměstí, U České besedy, U Che-
mičky, U Nádraží, Vaníčkova, Vel-
ká Hradební, Winstona Churchilla, 
Zámečnická, Žižkova a celé Hos-
tovice: Arbesova, Hospodářská, 
Hostovická, K Cízovi, Ke Hřišti, 
Ke Kovářovi, Na Úpadě, Na Vě-
truši, Na Výhledech, Pod Svahem, 
Rozmezí, Sokratova, Sousedská, 
V Besídkách, Ve Štěpnici

ÚTERÝ 29. 9. 2020: město 
od železničního mostu 
směrem na Vaňov a Vaňov
Brzákova, Čajkovského, Dětská, 
Goethova, Jachtařů, K Prameni, 
K Přejezdu, Kruhová, Mařákova, 
Mozartova, Myslivečkova, Nebes-
ké schůdky, Olympijských vítězů, 
Pavla Stránského, Pod Vrchem, 
Pod Vrkočem, Potoční, Pražská, 
Rybova, Skalní, Spojka, Vaňovská, 
Veslařů, Ve Stráni

MO Střekov
Svoz vaků s odpady 
ze zeleně
OBLAST:
Střekov, Kojetice, Nová Ves, 
Budov, Olešnice
Vaky s odpadem ze zeleně budou 
sváženy v týdnu od 23. 11. 2020.

OBLAST:
Brná, Sebuzín, Církvice, Svá-
dov, Olšinky
Vaky s odpadem ze zeleně budou 
sváženy v týdnu od 30. 11. 2020

Svoz nebezpečného odpadu
OBLAST:
Střekov - Brná - Církvice - Se-
buzín - Nová Ves - Kojetice - 
Olšinky - Svádov
Datum svozu: 27. 10. 2020
Střekov: Žukovova, u pošty 15.00 
– 15.20

Brná: Sebuzínská u ul. Mečíkové 
15.30 – 15.50
Církvice: náves 16.00 - 16.20
Sebuzín: Sebuzínská, st. MHD 
16.25 – 16.45
Střekov: Novosedlické náměstí 
16.55 – 17.15
Nová Ves: točna MHD 17.20 – 17.40
Kojetice: točna MHD 17.45 – 
18.05
Olšinky: Vítězná, u potravin 18.15 
- 18.35
Svádov: Vítězná, u Štrympla 18.40 
– 19.00

Svoz objemného odpadu
I. etapa: Střekov

STŘEDA 30. 9. 2020: 
Střekov, od Národního 
oboje směrem na Děčín
Děčínská (jen k ulici K Loděni-
ci), Hviezdoslavova, Mánesova, 
Národního odboje, Rybářská, 
Varšavská (od Národního odboje 
k Mariánskému mostu), Zeyero-
va, Žukovova, K Loděnici, Farská 
louka

ČTVRTEK 1. 10. 2020: 
sídliště Kamenný vrch
Kamenná, Nová

PONDĚLÍ 5. 10. 2020: 
Střekov, nad tratí od ul. 
Žukovova směrem na Děčín
Bří Mrštíků, Českých bratří, Jese-
ninova, Kojetická, Poděbradova, 
Poslední cesta, Rubensova, Škré-
tova, Truhlářova, U Krematoria

ÚTERÝ 6. 10. 2020: 
Střekov, od ul. Kojetická 
směrem na Novou Ves
Do Kopečka, Dykova, Kubelíkova, 
Marie Hubnerové, Matěje Kopec-
kého, Na Hřebence, Na Rozhledu, 
Na Zákrutu, Novosedlické náměs-
tí, Novoveská, Stoupačka, Švabin-
ského, U Lesa, V Třešňové aleji

STŘEDA 7. 10. 2020: 
Střekov, pod tratí 
od Národního odboje 
směrem na Litoměřice

Kozinova, Kramoly, Na Pile, Pioný-

rů, Raisova, Střekovské nábře-
ží, Sukova, Těšínská, Tomáše ze 
Štítného, Třebízského, U Stanice, 
Varšavská (mezi Národního odbo-
je a Žukovovou), Železničářská

ČTVRTEK 8. 10. 2020: 
Střekov, nad tratí od ul. 
Žukovova směrem 
na Litoměřice

Barrandova, Dobrovského, Karla 
IV., Kollárova, Máchova, Kořen-
ského, Myslbekova, Purkyňova, 
Puškinova, Riegrova, Rozkošná, 
Šafaříkovo náměstí, V Zeleni

ÚTERÝ 12. 10. 2020: 
Střekov, nad ul. Karla 
IV. směrem ke hradu
Ke Hradu, Ovčácká cesta, Sokol-
ská, Tolstého

II. etapa: Osada - Brná

ÚTERÝ 13. 10. 2020: 
Střekov, Osada za hradem
Březová, Jasanová, Koperníko-
va, Litoměřická, Malířský kou-
tek, Na Čihadle, Na Zacházce, 
Průchodní, Slunečná, Svatojiř-
ská, Topolová, Tizianova, U Řeky, 
V Ohybu

STŘEDA 14. 10. 2020: Brná
Azalková, Doerellova, Hvozdíková, 
Jabloňová, Jetelová, Karafiáto-
vá, Kladenská, Kolmá, Lázeňská, 
Malá, Marušky Kudeříkové, Me-
číková, Na Rybárně, Pod Ostrým, 
Pod Rezervací, Průjezdní, Rodi-
nova, Sebuzínská (mezi Sluneč-
nou a Jitřní), Šeříková, U Lesíka, 
U Ráje, Vodárenská, Wagnerova, 
Zelené údolí, Zlatá stezka (mezi 
Slunečnou a Jitřní)

ČTVRTEK 15. 10. 2020: Brná
Bedlová, Broskvoňová, Jasmíno-
vá, Jedličkova, Jitřní, Karla Maye, 
K Srdíčku, Ke Studánce, Lermon-
tova, Pod Tratí, Rozcestí, Říční, 
Sebuzínská (mezi Jitřní a Karla 
Maye), Skupova, Šikmá, U Kaplič-
ky, U Potoka, U Točny, U Viaduk-
tu, V Průčelí, Zlatá stezka (mezi 
Jitřní a točnou MHD)

III. etapa: Sebuzín - 
Církvice - Svádov - Budov 
- Olešnice - Olšinky - 
Kojetice - Nová Ves

PONDĚLÍ 19. 10. 2020: 
Sebuzín
Sebuzín

ÚTERÝ 20. 10. 2020: 
Církvice
Církvice

STŘEDA 21. 10. 2020: 
Svádov levá strana
28. října, K Zátoce, Labská, Mezi-
stanice, U Stodol, Vítězná

ČTVRTEK 22. 10. 2020: 
Svádov pravá strana
Chotkova, Jana Želivského, Kvě-
tinová, K Zámku, Pod Hradištěm, 
Pod Lesem, Sokolovská, Stezka, 
Svatojakubská, Za Tratí, Zelinář-
ská

PONDĚLÍ 26. 10. 2020: 
Budov, Olešnice, Olšinky
Budov, Olešnice a Olšinky, Pod-
lesí, Děčínská (od ČOV), Vítězná 
(Olšinky)

ÚTERÝ 27. 10. 2020: 
Kojetice, Nová Ves
Kojetice, Nová Ves

MO Severní 
Terasa
Svoz vaků s odpady 
ze zeleně
OBLAST:
Severní Terasa - Dobětice
Vaky s odpadem ze zeleně budou 
sváženy v týdnu od 7. 12. 2020

Svoz nebezpečného odpadu
OBLAST:
Severní Terasa - Stříbrníky
Datum svozu: 10. 11. 2020
Stříbrníky: Jizerská 16.40 – 17.00
Severní Terasa: Gagarinova 
na parkovišti 17.10 – 17.30
Stříbrníky - Dobětice
Datum svozu: 13. 10. 2020
Stříbrníky: Na Louži 17.25 – 17.45
Dobětice: Rabasova 17.50 – 
18.10 Šrámková 18.15 – 18.35

Svoz objemného odpadu
I. etapa: Kočkov - 
Severní Terasa

ČTVRTEK 29. 10. 2020: 
Kočkov - ul. Kočkovská 
a do ní zaústěné ulice 
nad sídlištěm

Ke Kopečku, Kočkovská, Lužická, 
Průchozí, Severní, Slepá, Úzká 
cesta, V Úvozu

PONDĚLÍ 2. 11. 2020: 
Severní Terasa
Meruňková, Ořechová, Ovocná, 
Švestková, Višňová, Stavbařů

ÚTERÝ 3. 11. 2020: 
Severní Terasa
Burianova, Herecká, Maková, 
Marvanova, Šípková, Voskovcova, 
Werichova, Zvonková

STŘEDA 4. 11. 2020: 
Severní Terasa
Jana Zajíce, V Klidu, Větrná

ČTVRTEK 5. 11. 2020: 
Severní Terasa
Gagarinova, Glennova, Oblá, Svoj-
síkova

Důležitá upozornění z hlediska svozu využitelných 
a objemných složek komunálních odpadů
Sběr a svoz papíru 
a papírových obalů
�  Sběr se provádí do odpadových nádob o ob-

jemu 1100 litrů s horním výsypem modré 
barvy, nebo alespoň s víkem modré barvy, 
rozmístěných na celém území města. U pa-
pírových obalů je potřeba před jejich odlože-
ním co nejvíce zmenšit jejich objem. Pokud 
je kontejner plný, je potřeba vyčkat na jeho 
vyprázdnění.
�  Svoz je prováděn na celém území města 

jednou nebo dvakrát týdně. Svozovými dny 
jsou úterý nebo pátek a středa nebo sobota 
(v případě překážky ve svozu, nebo při po-
ruše vozidla bude proveden náhradní svoz 
zpravidla následující den). Svoz je prováděn 
střídavě v ranní a odpolední směně.

Sběr a svoz plastů, plastových 
obalů a nápojových kartonů
�  Sběr se provádí do odpadových nádob o ob-

jemu 1100 litrů s horním výsypem žluté 

barvy rozmístěných na celém území měs-
ta. U plastových obalů je potřeba před je-
jich odložením co nejvíce zmenšit jejich ob-
jem. Zejména PET lahve je potřeba sešlapat 
a zavíčkovat. Pokud je kontejner plný, je po-
třeba vyčkat na jeho vyprázdnění.
�  Do kontejnerů nevkládejte podlahové kryti-

ny, nádoby od barev, nerozřezané polystyré-
nové obaly. Tyto plasty lze odevzdat ve sběr-
ných dvorech.
�  Svoz je prováděn na celém území města 

jednou nebo dvakrát týdně. Svozovými dny 
jsou úterý nebo pátek (v případě překážky 
ve svozu nebo při poruše vozidla bude pro-
veden náhradní svoz zpravidla následující 
den). Svoz je prováděn střídavě v ranní a od-
polední směně.

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

o objemu 1 100, 1 300, 2 500 a 3 350 li-
trů s dolním výsypem zelené, nebo u dě-

lených nádob 1 800 a 3 350 litrů bílo-
-zelené barvy, rozmístěných na celém 
území města. Dělené nádoby jsou urče-
né pro oddělený sběr čirého a barevného 
skla. Tyto nádoby jsou vybaveny štěrbinou 
u směsného skla pro čiré tabulové sklo. 
Pokud je kontejner plný, je potřeba vyčkat 
na jeho vyprázdnění. Skleněné tabule 
a objemné skleněné nádoby neodkládejte 
u kontejnerů volně, hrozí nebezpečí úrazu. 
Do kontejnerů nevkládejte jiné druhy skla 
(dráto-sklo, auto-sklo, zrcadla a kerami-
ku.). Tyto druhy skla lze odevzdat ve sběr-
ných dvorech.
�  Svoz je prováděn na celém území města 

podle potřeby, zpravidla jedenkrát za dva 
měsíce. V případě, že se kontejner blíží 
k naplnění, laskavě volejte tel. č. uvedené 
na nádobě nebo provozovnu svozové spo-
lečnosti tel. č. 475 316 211 nebo OŽP Ma-
gistrátu města Ústí n. L. tel. č. 475 271 lin-
ku 705 či 708.
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PONDĚLÍ 9. 11. 2020: 
Severní Terasa
Ladova, Pod Parkem, Muchova, 
Sociální péče

II. etapa: Stříbrníky 
- Dobětice

ÚTERÝ 10. 11. 2020: 
Stříbrníky
Jizerská, Šumavská, Orlická

STŘEDA 11. 11. 2020: 
Stříbrníky
Br. Veverků, Na Louži, Pincova, 
Pod Hůrkou, Stříbrnická, Ve Strou-
ze, V Rokli, Na Návsi, Na Vrstevnici

ČTVRTEK 12. 11. 2020: 
Dobětice
Brandtova, Ježkova, Poláčkova

PONDĚLÍ 16. 11. 2020: 
Dobětice
Krajní, Nad Točnou, Oty Pavla, 
Pod Rozhlednou, Šrámkova

STŘEDA 18. 11. 2020: 
Dobětice
Kmochova, Nad Březnem, Raba-
sova

MO Neštěmice
Svoz vaků s odpady 
ze zeleně
OBLAST:
Mojžíř, Neštěmice, Krásné Březno,
vaky s odpadem ze zeleně budou 
sváženy v týdnu od 16. 11. 2020

Svoz nebezpečného odpadu
OBLAST:
Mojžíř - Neštěmice - Krásné 
Březno

Datum svozu: 10. 11. 2020
Mojžíř: Hlavní, u restaurace 
Na Růžku 15.00 – 15.20
Neštěmice: Opletalova, u parkovi-
ště 15.30 – 15.50
Krásné Březno: Obvodová, u gará-
ží 16,00 – 16.20

Svoz objemného odpadu
I. etapa: Mojžíř - Neštěmice

ČTVRTEK 19. 11. 2020:
J. Plachty

PÁTEK 20. 11. 2020:
Hlavní, Horní, K Haldě, Strážná, 
U Fary, Vodařská, Žitná

PODNĚLÍ 23. 11. 2020:
Na Skalce, Peškova, Picassova

ÚTERÝ 24. 11. 2020:
Ryjická, Sibiřská

STŘEDA 25. 11. 2020:
Akátová, Dubová, Hluboká, Kvě-
tinová, Na Výšině, Pod Úvozem, 
Sportovní, Zelená, Tři Kříže

ČTVRTEK 26. 11. 2020:
Jánského, Májová, Milešovská, 
Opletalova, Studentská, Turistic-
ká, U Radnice, Národní, Mlýnská, 
Seifertova, U Tonasa, Veslařská, 
V Ústraní, Železná

II. etapa: Krásné Březno

PONDĚLÍ 30. 11. 2020: 
sídliště Pod Vyhlídkou
Čechova, Ke Třem křížům, Obvo-
dová, Rozcestí

ÚTERÝ 1. 12. 2020: 
Krásné Březno ul. mezi 
Keplerovou a Krčínovou
Neštěmická (sídliště Pod Vyhlíd-
kou), Keplerova, Na Rybníčku, 
Na Sklípku, U Pivovarské zahrady

STŘEDA 2. 12. 2020: 
Krásné Březno
l. máje, Čelakovského, Družstevní, 
Erbenova, Husova, Hřbitovní, K Mlý-
ništi, Karolíny Světlé, Krátká, Na Vi-
nici, Podmokelská, Příkopy, U Po-
tůčku, U Studánky, V Doubravě

ČTVRTEK 3. 12. 2020: 
Krásné Březno okolo 
ul. Nový svět
Matiční, Na Břehu, Postranní, Rů-
žová, Svádovská, Nový svět, Pe-
kařská, Plavecká

PONDĚLÍ 7. 12. 2020: 
Krásné Březno, ul. mezi 
Krčínovou a Neštěmickou
Anežky České, Dr. Horákové, Ja-
náčkova, Jungmannova

ÚTERÝ 8. 12. 2020: Krásné 
Březno, ul. Výstupní, 
Žežická a Neštěmická
Dvojdomí, Neštěmická 1 a 3, Pře-
myslovců, Žežická

STŘEDA 9. 12. 2020: Krásné 
Březno, oblast mezi ul. 
Drážďanská a Přístavní
V Oblouku, Vojanova, Drážďanská, 
Křižíkova, Na Náspu, Na Skládce, 
Přístavní, V Háji, Výstupní, Zolova

Blokové čištění komunikací v 2. pololetí 2020
Blokové čištění bude probíhat zpravidla po celý 
den, řidiči musí přeparkovat na tuto dobu svá 
vozidla. Auta, která v ulici zůstanou, budou od-
tažena. Dopravní značení bude v ulicích umís-
těno s předstihem.

�  Žežická včetně točny MHD dne 26. 8. 2020 
od 7.00 do 16.00 
(DZ bude umístěno nejpozději 18. 8. 2020)
�  Veslařská, parkoviště Neštěmická p. č.1395/56, 

Růžová, Postranní, Nový Svět, Svádovská, Matiční, 
Plavecká dne 27. 8. 2020 od 7.00 do 16.00 
(DZ bude umístěno nejpozději 19. 8. 2020)
�  Kojetická, Na Zákrutu, Dykova, Švabinského, 

Do Kopečku, Matěje Kopeckého dne 28. 8. 2020 
od 7.00 do 16.00
(DZ bude umístěno nejpozději dne 20. 8. 2020)
�  Škrétova, Poděbradova, Rubensova, Českých Bra-

tří, Jeseninova, Poslední cesta dne 31. 8. 2020 
od 7.00 do 16.00
(DZ bude osazeno nejpozději 23. 8. 2020)
�  U Krematoria, Truhlářova, parkoviště Kamenná 

včetně příjezdu, Spojka ke Kamenné dne 1. 9. 
2020 od 7.00 do 16.00 
(DZ bude umístěno nejpozději 24. 8. 2020)
�  Kamenná v sídlišti, Nová v sídlišti dne 2. 9. 2020 

od 7.00 do 16.00  
(DZ bude umístěno nejpozději dne 25. 8. 2020)
�  Jizerská – od Kočkovské po Šumavskou, Šumav-

ská dne 3. 9. 2020 od 7.00 do 16.00 
(DZ bude umístěno nejpozději 26. 8. 2020)
�  Maková, Šípková, Zvonková, Stavbařů dne 4. 9. 

2020 od 7.00 do 16.00
(DZ bude osazeno nejpozději dne 27. 8. 2020)
�  Ovocná, Višňová, Švestková, Ořechová, Meruň-

ková, Ladova, parkoviště Stavbařů dne 7. 9. 2020 
od 7.00 do 16.00  
(DZ bude umístěno nejpozději 30. 8. 2020)
�  Na Ovčárně, Herecká, Werichova, Špálova, Vos-

kovcova, Burianova, Marvanova, Muchova dne 
8. 9. 2020 od 7.00 do 16.00 
(DZ bude umístěno nejpozději 31. 8. 2020)

�  Oblá, Glennova, Gagarinova, Větrná dne 9. 9. 
2020 od 7.00 do 16.00 
(DZ bude osazeno nejpozději 1. 9. 2020)
�  Ježkova, Brandtova, Pod Rozhlednou, Poláčkova 

dne 10. 9. 2020 od 7.00 do 16.00
(DZ bude osazeno nejpozději 2. 9. 2020) 
�  Kmochova, Pincova dne 14. 9. 2020 od 7.00 

do 16.00
(DZ bude osazeno nejpozději 6. 9. 2020) 
�  Rabasova, Šrámkova, Šrámkova k obytným do-

mům p. č. 176/200 a 176/215 dne 15. 9. 2020 
od 7.00 do 16.00 
(DZ bude osazeno nejpozději 7. 9. 2020)
�  Svojsíkova, Gagarinova dne 16. 9. 2020 od 7.00 

do 16.00
(DZ bude osazeno nejpozději 8. 9. 2020)
�  Jizerská (od Šumavské po Šrámkovu) parkoviště 

Jana Zajíce dne 17. 9. 2020 od 7.00 do 16.00
(DZ bude osazeno nejpozději 9. 9. 2020)
�  Jana Zajíce, V Klidu dne 18. 9. 2020 od 7.00 

do 16.00
(DZ bude osazeno nejpozději dne 10. 9. 2020)
�  Na Popluží, Ostrčilova, Hany Kvapilové, Sládkova, 

U Panského dvora, spojky k Bezručově dne 21. 9. 
2020 od 7.00 do 16.00
(DZ bude osazeno nejpozději 13. 9. 2020)
�  České mládeže, Resslova od České mládeže 

ke Klíšské, Bezručova, Mezidomí, Na Vlnovce dne 
22. 9. 2020 od 7.00 do 16.00 
(DZ bude osazeno nejpozději 14. 9. 2020)
�  Pasteurova, Berní, Růžový palouček, Thomayero-

va, U Nemocnice, Pod Holoměří, V Zahrádkách 
dne 23. 9. 2020 od 7.00 do 16.00 
(DZ bude osazeno nejpozději 15. 9. 2020)
�  Na Vyhlídce, Elišky Krásnohorské, Bělehradská, 

Dvořákova, Na Schodech dne 24. 9. 2020 od 7.00 
do 16.00
(DZ bude osazeno nejpozději 16. 9. 2020)
�  Picassova, parkoviště p. č. 697/87, Na Výšině, Ry-

jická, Tři Kříže, Akátová dne 29. 9. 2020 od 7.00 
do 16.00
(DZ bude osazeno nejpozději 21. 9. 2020)

�  U Radnice, Studentská, Májová, Milešovská, Ján-
ského, Turistická, Národní, Sibiřská k parkovišti č. 
p. 372 dne 30. 9. 2020 od 7.00 do 16.00 
(DZ bude osazeno nejpozději 22. 9. 2020)
�  Sportovní, Květinová, parkoviště Opletalova, Zele-

ná, Hluboká (podél ZŠ) Opletalova od Seifertovy 
k Sibiřské dne 1. 10. 2020 od 7.00 do 16.00
(DZ bude osazeno nejpozději 23. 9. 2020)
�  Mlýnská, Železná, U Tonasa dne 2. 10. 2020 

od 7.00 do 16.00
(DZ bude osazeno nejpozději 24. 9. 2020)
�  Obvodová, Karoliny Světlé, Čechova, spojka u Ka-

tastrálního úřadu, Čechova, Rozcestí, Hřbitovní, 
V Doubravě dne 5. 10. 2020 od 7.00 do 16.00
(DZ bude osazeno nejpozději 27. 9. 2020)
�  Jungmanova, U Pivovarské zahrady, Křižíkova, 

Janáčkova, Na Vinici, Na Náspu, Na Sklípku dne 
6. 10. 2020 od 7.00 do 16.00  
(DZ bude osazeno nejpozději 28. 9. 2020)
�  Peškova, Na Skalce, Dubová, Hluboká dne 7. 10. 

2020 od 7.00 do 16.00
(DZ bude osazeno nejpozději 29. 9. 2020)
�  Jindřicha Plachty, K Haldě, Žitná, parkoviště Jindřicha 

Plachty, Strážná dne 8. 10. 2020 od 7.00 do 16.00
(DZ bude osazeno nejpozději 30. 9. 2020)
�  Tolstého, Sokolská, Ke Hradu, Barrandova dne 

12. 10. 2020 od 7.00 do 16.00
(DZ bude osazeno nejpozději 4. 10. 2020)
�   Kramoly, Žukovova (spodní část od Děčínské) 

Na Pile, Těšínská, Zeyerova, Třebízského, Varšav-
ská dne 13. 10. 2020 od 7.00 do 16.00
(DZ bude osazeno nejpozději 5. 10. 2020)
�  Puškinova, Kolárova, Rozkošná, Máchova, Ko-

řenského, Myslbekova, Dobrovského, Sukova, 
U Stanice, Tomáše ze Štítného dne 14. 10. 2020 
od 7.00 do 16.00 
(DZ bude osazeno nejpozději 6. 10. 2020) 
�  Raisova, Varšavská, Mánesova, Kozinova, Pur-

kyňova dne 15. 10. 2020 od 7.00 do 16.00 
(DZ bude osazeno nejpozději 7. 10. 2020)
�  Keplerova, Husova, Družstevní, Příkopy dne 

16. 10. 2020 od 7.00 do 16.00 

(DZ bude osazeno nejpozději 8. 10. 2020)
�  Presslova, Sienkiewiczova, Hornická, Červený 

vrch, Stará dne 19. 10. 2020 od 7.00 do 16.00
(DZ bude osazeno nejpozději 11. 10. 2020)
�  Emmy Destinové, Koněvova, Stará dne 20. 10. 

2020 od 7.00 do 16.00
(DZ bude osazeno nejpozději dne 12. 10. 2020)
�  Králova výšina, Pod Školou, Malátova, Lisztova, 

Ženíškova, Hollarova, Stříbrnické nivy dne 21. 10. 
2020 od 7.00 do 16.00
(DZ bude osazeno nejpozději 13. 10. 2020)
�  V Jámě, U Remízy, Za Vozovnou, Baráčnická, 

V Podhájí, Vinařská v sídlišti dne 22. 10. 2020 
od 7.00 do 16.00
(DZ bude osazeno nejpozději 14. 10. 2020)
�  Hillarova, Ivana Olbrachta, Obránců míru, On-

dříčkova, Mošnova, Hilbertova, dne 26. 10. 2020 
od 7.00 do 16.00
(DZ bude osazeno nejpozději 18. 10. 2020)
�  SNP, Ve Smyčce, Hoření, Veleslavínova dne 

27. 10. 2020 od 7.00 do 16.00
(DZ bude osazeno nejpozději 19. 10. 2020)
�  Na Kohoutě, Dukelských hrdinů dne 30. 10. 2020 

od 7.00 do 16.00
(DZ bude osazeno nejpozději 22. 10. 2020)
�  17. listopadu, Plynárenská, Dukelských hrdinů 

(od Všebořické po Masarykovu) dne 3. 11. 2020 
od 7.00 do 16.00
 (DZ bude osazeno nejpozději 26.10 2020)
�  Bří Čapků, Ve Stromkách, Rembrandtova, Kos-

mova (od Bří. Čapků po Všebořickou) dne 5. 11. 
2020 do 7.00 do 16.00
(DZ bude osazeno nejpozději 28. 10. 2020)
�  Kosmonautů, Kosmova, Jožky Jabůrkové, Nedbalova, 

Rembrandtova dne 10. 11. 2020 od 7.00 do 16.00
(DZ bude osazeno nejpozději 2. 11. 2020)
�  Spartakiádní p. č. 57/71 k. ú. Všebořice dne 

12. 11. 2020 od 7.00 do 16.00
(DZ bude osazeno nejpozději 4. 11. 2020)
�  Spartakiádní p. č. 57/58, 57/70 k. ú. Všebořice 

dne 16. 11. 2020 od 7.00 do 16.00
(DZ bude osazeno nejpozději 8. 11. 2020)

Linka číslo 5 bude prodloužena
Na autobusové lince č. 5 budou od 1. září 2020 prodlouženy vy-
brané spoje na konečnou zastávku Pod Vyhlídkou. Bližší informace, 
včetně aktuálních jízdních řádů budou zveřejněny na www.dpmul.cz.

Cvičení protipovodňové ochrany města 
Cvičení bude probíhat na levém břehu Labe. Během cvičení dojde na několika místech k dočasnému dopravnímu 
omezení i k celkovým uzavírkám křižovatek a komunikací dotčených protipovodňovou ochranou a také k omeze-
ní městské hromadné dopravy a průchodu hlavním nádražím Ústí nad Labem. Podrobnosti v přiložené tabulce. 

OMEZENÍ A UZAVÍRKY

PÁTEK 11. 9. 2020 OMEZENÍ ÚPLNÁ UZAVÍRKA

Křižovatka ulic Důlce a Velká Hradební 9 h -14 h  

Ulice Předmostí u bývalé pošty 9 h (pátek) – 13 h (sobota) 0 h – 3 h (sobota)

Ulice Předmostí po Mariánskou skálu 17 h (pátek) – 14 h (sobota) 2 h – 5 h (sobota)

Most Dr. E. Beneše  13 h (pátek) – 13 h (sobota) 0 h – 3 h (sobota)

Vjezd do garáží u hl. nádraží z ulice U Nádraží  15 h – 17 h

Výtahové šachty v prostoru „Zanádraží“  18 h – 19 h

Průchod z hl. nádraží do prostoru „Zanádraží“  19 h – 24 h 

Průchod pro pěší z ulice U Nádraží  
na most Dr. E. Beneše

13 h (pátek) – 2 h (sobota) 0 h - 2 h (sobota)

SOBOTA 12. 9. 2020 OMEZENÍ ÚPLNÁ UZAVÍRKA

Ulice Předmostí u bývalé pošty 9 h (pátek) – 13 h (sobota) 0 h – 3 h (sobota)

Ulice Předmostí po Mariánskou skálu 17 h (pátek) – 14 h (sobota) 2 h – 5 h (sobota)

Most Dr. E. Beneše  13 h (pátek) – 13 h (sobota) 0 h – 3 h (sobota)

Ulice Malá Hradební 16 h (sobota) – 5 h (neděle) 0 h – 2 h (neděle)

Ulice U Podjezdu  10 h – 18 h

Ulice U Cukrovaru  10 h – 18 h

Ulice K Můstku (pro pěší)  10 h – 14 h

NEDĚLE 13. 9. 2020 OMEZENÍ ÚPLNÁ UZAVÍRKA

Pod Větruší  (kruhový objezd a Žižkova ulice) 5 h – 20 h 13 h – 16 h

Změny odbavovacího 
systému MHD

S blížícím se koncem školních 
prázdnin a spuštěním III. eta-
py elektronického odbavovací-
ho systému se již každoročně za-
čnou tvořit fronty na zákaznických 
centrech DPmÚL. Proto prosíme 
cestující, aby využívali nejen zá-
kaznické centrum v Revoluční uli-
ci, ale také prodejnu u Hraničáře, 
která je otevřena pondělí až pá-
tek od 8.30 do 16.00 hodin (po-
lední přestávka 12.30 – 13.30 
hod). Cestující mají také možnost 
se zaregistrovat z pohodlí domo-
va a na zákaznických centrech 
DPmÚL si už jen pouze ověřit ná-
rok na slevu. Veškeré informace 
k registraci v eShop EOS je možno 
dohledat na webových stránkách 
v sekci EOS – Příručky cestujícího. 

Nezapomeňte, s účinnos-
tí od 1. 7. 2020 byl ukončen vý-
dej nových průkazů DPmÚL pro 
zlevněné a zvýhodněné papírové 
časové jízdenky nepřenosné. Ces-
tujícímu, kterému skončila platnost 
průkazu, již DPmÚL nový papírový 
průkaz nevydá. Cestující bude mít 
časové jízdné už jen na své bez-
kontaktní platební kartě. V přípa-
dě, že cestující nemá nebo ne-
chce využívat svou platební kartu, 

může si ji v zákaznických centrech 
DPmÚL zakoupit jako anonymizo-
vaný nosič kupónu. 

Prodej papírových časových 
kupónů k personifikovaným prů-
kazům DPmÚL bude ukončen dle 
následujícího harmonogramu.

Pro cestující ve věku od 6 do 18 
let (zlevněné jízdné) bude pro-
dej papírových časových kupó-
nů k personifikovanému průka-
zu DPmÚL s platností na 7 dní, 
30 dní a 90 dní ukončen k 30. 9. 
2020.

Pro cestující ve věku od 18 
do 26 let (zlevněné jízdné) bude 
prodej papírových časových kupó-
nů k personifikovanému průka-
zu DPmÚL s platností na 7 dní, 
30 dní a 90 dní ukončen k 31. 10. 
2020.

Pro cestující, kteří mají nárok 
na zvýhodněné jízdné (důchodci 
ve věku od 62 do 65 let, osoba po-
bírající invalidní důchod III. stupně 
a osoba přepravující dítě do věku 
3 let) bude prodej papírových ča-
sových kupónů k personifikova-
nému průkazu DPmÚL s platností 
na 7 dní, 30 dní a 90 dní ukončen 
k 31. 10. 2020.

Pro cestující ve věku od 65 let 
bude prodej papírových časových 
kupónů k personifikovanému prů-
kazu DPmÚL s platností na 7 dní, 
30 dní a 90 dní ukončen k 30. 11. 
2020.

Bezplatná přeprava v zóně 101 
– Ústí nad Labem (osoby od dosa-
žení věku 70 let, strážníci Městské 
policie Ústí nad Labem a Trmice 
při přepravě bez stejnokroje a oso-
by dle zákona 87/1991 Sb., o mi-
mosoudních rehabilitacích, v plat-
ném znění). U bezplatné přepravy 
je stanoveno přechodné období 
do 31. 12. 2020.

http://www.dpmul.cz
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„Nebezpečný“ had na zahradě
Strážníci z obvodu Severní Tera-
sa dostali telefonické oznáme-
ní, že muž na své zahradě nalezl 
hada, patrně zmiji, kterou odchytil. 
Na místě hlídka zjistila muže střed-
ního věku, který měl hada v kbelí-
ku a z důvodu obavy o zdraví svých 
dětí by ho měl rád mimo svůj poze-
mek. Po prohlídce strážníci zjistili, 
že se nejedná o zmiji, ale o užov-
ku hladkou. Protože plaz nejevil 
žádné známky poranění, vypustili 
ho strážníci v blízkosti Mariánské 
skály do volné přírody.

Ptáci 
potřebovali 
pomoc
Strážníci byli vysláni do ulice Druž-
stevní, odkud na tísňovou linku 
městské policie telefonovala žena, 
která sdělila, že se v ulici nachází 
poraněný pták. Jednalo se o po-
štolku, která měla poraněné křídlo. 
Strážníci ji odchytli a v přepravním 
boxu převezli do městského útulku 
pro opuštěná zvířata, kde byl pták 
předán do odborné péče.

V dalším případě zasahovali 
strážníci v Kojetické ulici, odkud 
telefonovala oznamovatelka, že má 
pod okapem jejího domu hnízdo 
zřejmě zraněná vlaštovka. Hlídka 
na místě zjistila, že pták se zamo-
tal do plastových provázků, které 
si nanosil na hnízdo, a nedokázal 
se z nich sám uvolnit. Připoután 
za nohu tak visel ze střechy domu. 
Do jeho záchrany se zapojili i sou-
sedé z okolních domů, od kterých 
se podařilo získat česač na ovoce, 
s jehož pomocí byl pták odchycen. 
Až poté vyšlo najevo, že se nejed-
ná o vlaštovku, ale o rorýse, který 
nebyl viditelně poraněn. Pak už jen 
stačilo ptáčka vystříhat z prováz-
ku, který měl namotaný na nohách 
a kolem krku, a vypustit ho zpět 
do volné přírody.

Děti se projely po Miladě

Děti z příměstského tábora při Domě dětí a mládeže v Ústí nad Labem si na jezeře Milada prohlédly 
a vyzkoušely práci strážníků městské policie. Do rukou se dětem dostalo policejní vybavení, zkusily si 
základní bojové techniky, zhlédly ukázku výcviku psa Bena a na závěr se projely po jezeře v motoro-
vém člunu.

Černá skládka v Matiční ulici
Další černá skládka vznikla v ne-
chvalně proslulé Matiční ulici v No-
vém Světě. Likvidovali ji alternativ-
ně odsouzení, kteří si svůj trest 
odpykávají u městské policie. 

Nepořádek hravě zaplnil čty-
ři velkoobjemové kontejnery. Ač-
koli zde již původní nepřizpůsobi-
ví obyvatelé nebydlí, nepořádek 
v okolí jejich bývalého bydliště 
stále narůstá. Někteří spoluobča-
né se stále zbavují svého majetku 
tímto způsobem a záměrně igno-
rují pravidla pro odkládání odpadů. 
Černé skládky vznikají v našem 
městě převážně tam, kam nechodí 
moc lidí, případně v blízkosti lesa, 

kam je možno nepozorovaně přijet 
vozidlem. Některé takové skládky 
zakládají i lidé bez domova v okolí 
svých provizorních bydlení. V ně-
kolika případech se strážníkům 
pomocí fotopastí nebo mobilních 
kamer podařilo odhalit osoby, kte-
ré černé skládky založily. Ty pak 
po zadokumentování jejich proti-
právního jednání skončí u přísluš-
ných přestupkových komisí, kde 
jim hrozí tučné pokuty.

V poslední době se množí 
skládky v oblasti Mojžíře, kde bylo 
jen během jednoho týdne likvido-
váno městskou policií pět černých 
skládek. 

Útočník skončil v poutech
Na hlučně se chovající omladinu 
v parku si před půlnocí stěžova-
li lidé z ulice Jana Zajíce na Se-
verní Terase. Měla pouštět na-
hlas hudbu a  svým chováním 
rušit noční klid. Na  místo byla 

operačním střediskem městské 
policie vyslána hlídka strážníků. 
K  prokázání totožnosti vyzvala 
dva muže sedící na zemi. Při se-
pisování jejich údajů náhle jeden 
z mužů zaútočil a fyzicky napadl 

strážníka. Hlídka útočníka zpa-
cifikovala a  nasadila mu pouta, 
ve kterých si ho převzala Policie 
ČR. Je vyšetřován pro podezření 
ze spáchání trestného činu útoku 
na úřední osobu.

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

s Českým rozhlasem Sever

severní Čechy 88.8 FM | 103.1 FM | R-SEVER
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Velvyslanec Německa navštívil  
Collegium Bohemicum
Christoph Israng, velvyslanec 
Spolkově republiky Německo se 
v muzeu seznámil s postupem pra-
cí na připravované expozici o his-
torii Němců v Českých zemích 
Naši Němci, kterou připravuje Co-
llegium Bohemicum.

Setkal se s primátorem Petrem 
Nedvědickým, ředitelem Collegia 
Bohemica Petrem Kourou a další-
mi představiteli. 

Christoph Israng ocenil podpo-
ru, kterou město činnosti Collegia 
Bohemica a přípravě expozice vě-
nuje, a jak dodal, těší se, až bude 
moci přijet na slavnostní otevření 
výstavy.

Dodavatelé expozice, na kte-
rou Ministerstvo kultury uvolnilo 
50 milionů korun, pokračují ve vý-
robě a montáži výstavního fundusu 
(vitríny a skříně), ale i v dodávkách 
technologie jako je osvětlení a au-
diovizuální technika.

Výstava by měla být otevřena 
do konce roku. Mezi exponáty bu-
dou předměty ze sbírek Collegia 
Bohemica a další českých i zahra-
ničních institucí. K nejzajímavějším 
budou patřit dopisy Maxe Broda 
nebo Franze Kafky. Sochy Jana 
Nepomuckého, replika pomníku 
maršála Radeckého a také portré-
ty Habsburků.

Depozitář muzea vznikne 
v bývalé trafostanici
Bývalá rozvodna v Předlicích pod 
Střížovickým vrchem, která je 
v majetku Spolchemie, bude slou-
žit jako depozitář Muzea města 
Ústí nad Labem. 

Budova, jejíž pronájem město 
zajistilo na deset let, bude potře-
bovat jen drobnější úpravy. Sloužit 
bude hlavně jako sklad, do které-
ho se přestěhují například i věci 
uskladněné roky v tělocvičně svá-

dovské základní školy. Prostory si 
společně s ředitelem muzea Vác-
lavem Houfkem prohlédli primátor 
Petr Nedvědický a náměstkyně 
Věra Nechybová.

Muzeum má s bývalou rozvod-
nou větší plány,  do budoucna by 
mohla sloužit i veřejnosti, proto-
že lidé na výstavách momentálně 
mohou vidět jen zlomek muzejních 
sbírek.

ELBE DOCK se vrací na podzim do Ústí
Filmový festival ELBE 
DOCK zaměřený 
na dokumentární debuty 
českých a evropských 
tvůrců se ze svého 
původně červnového 
termínu přesunul 
na první zářijový týden. 

I přes nutné změny se ale sna-
ží zachovat maximum ze své-
ho programu a od 1. do 6. září 
zve diváky do  Veřejného sálu 
Hraničář a  o  víkendu 5. až 
6. září do  Drážďan. Součás-
tí festivalu je i  udílení Ceny 
Pavla Kouteckého pro začí-
nající dokumentaristy. Ta se 
bude letos udílet již po  čtr-
nácté. Na  festival se chystá 
řada snímků v  české i  zahra-
niční soutěži, videoinstala-
ce v  maringotce na  náměstí, 

komentované prohlídky měs-
tem, koncerty i otevření netra-
dičních a dosud nepřístupných 
prostor. Organizátoři nechtě-
jí program tvořit sami, ale 
ve spolupráci s místními uměl-
ci. Ti se mohou hlásit na akci 
Open Párek, která se usku-
teční 2. září a  dá prostor hu-
debníkům, tanečníkům, ak-
robatům, kouzelníkům, nebo 
divadelníkům. 

Mimo filmů festival uvede 
nejlepší hrané prvotiny ze 
světa a  k  tomu vytvoří i  odpo-
činkový program Seriálový 
maraton Hospoda v pátek 4. 9. 
v  Hraničáři a  maraton České 
sody v Drážďanech.

Festivalovou akreditaci je 
možné zakoupit na  webu elbe-
dock.cz/akreditace a  nebo 
na pokladně Hraničáře za cenu 
250 korun pro dospělé a 150 pro 
studenty na celý festival. 

Bývalá rozvodna poskytne zázemí sbírkám muzea

Výstava Naši Němci vzniká v sálech Muzea města Ústí nad Labem

2. září středa 19.00 – koncert
Ondřej Havelka a jeho 
Melody Makers uvádějí 
Swing nylonového věku

Pořadatel Agentura VM ART – 
náhradní termín za květen

8. září středa 19.00 – balet
S. Prokofjev: 
ROMEO A JULIE

9. září středa 19.00 – hudeb-
ní revue 
SHIMMY SEM, 
SHIMMY TAM...

Náhradní termín za březen PO-
ZOR – změna hracího dne pro 
skupinu „P“

10. září čtvrtek – módní show
KRÁSA POMÁHÁ 
DĚTEM 15. ročník 

Pořadatel Ing. Lenka Kocma-
nová Taussigová

13. září neděle 17.00 – muzikál
LIMONÁDOVÝ JOE

J. Brdečka, O. Lipský, J. Rych-
lík, V. Hála, V. Blažek, P. Kopta, 
A. Novák, K. Marek, A. Pro-
cházka

15. září úterý 19.30 – one man 
show
R. Becker: CAVEMAN

Point, s. r. o., Praha náhradní 
termín za duben

16. září středa 19.30 – kome-
die
Josef Dvořák ve hře 
ČOCHTAN VYPRAVUJE

17. září středa 19.00 – opera
G. Bizet: CARMEN

20. září neděle 15.00 – po-
hádka
OBUŠKU Z PYTLE VEN

Divadelní společnost Julie Ju-
rištové Praha náhradní termín 
za duben

22. září úterý 19.00 – taneční 
divadlo
M. Mikanová: FRIDA 

náhradní termín za březen

Kam do divadla
Severočeské divadloHUDEBNÍ  

SETKÁNÍ 9.
Vážení a milí příznivci krásné hudby, 
dovolte, abych vám po roce opět 
představil programovou řadu fes-
tivalu Hudební setkání, aktuálně 
s pořadovým číslem 9. I nás se do-
tkla situace nouzového stavu, ale 
podařilo se zachovat stejný počet 
devíti koncertů jako loni, a v přehle-
du si můžete všimnout tří programo-
vých linií: housle – klavír a lidský hlas. 
S mistrem Václavem Hudečkem se 
setkáme na dvou koncertech – vel-
kém orchestrálním v divadle a ko-
morně na zámku Jezeří. Zahraje 
nám fenomenální Jiří Vodička a Mi-
rek Sekera (malý Mozart z Forma-
nova Amadea), Libor Nováček, Igor 
Ardašev nebo na již tradičním setká-
ní Ivan Klánský. Dále budeme mít 
možnost slyšet dva nejlepší soubory 
zabývající se interpretací Gregorián-
ského chorálu, a sice Scholu Gre-
gorianu Pragensis (mužský vokální 
soubor) a Scholu Benedictu (ženský 
vokální soubor). Vše začne 26. srp-
na v Severočeském divadle Koncer-
tem pro Ústí nad Labem s exkluziv-
ní dramaturgií pro dva klavíry, sólové 
housle a symfonický orchestr. Sle-
dujte prosím pravidelně naše inter-
netové stránky www.hudebni-se-
tkani.cz, kde budou vždy uvedeny 
aktuální informace o pořádaných 
koncertech. Závěrem mi dovol-
te, abych vás pozval na setkání 
s hudbou, divadlem i tichem.

Michal Mašek

Program:
Koncert pro Ústí nad Labem – 
Severočeské divadlo opery 
a baletu
26. srpna 19.30
Václav Hudeček – housle 
Michal Mašek a Igor Ardašev – 2 
klavíry
Miloš Formáček – dirigent or-
chestru Severočeského divadla 

Ludwig van Beethoven 250 – 
zámek Jezeří
26. září 16.00 
Václav Hudeček – housle a mlu-
vené slovo 
Lukáš Klánský – klavír 

Mephisto walz –  
zámek Velké Březno
30. září 19.00 
Libor Nováček – klavír 

Malý princ –  
zámek Velké Březno
18. října 16.00 
Hrají: Daniela Kolářová, Tomáš 
Pavelka 
Scéna: Ivo Žídek 
Hudba: Jiří Stivín
Kostýmy: Ivana Brádková 
Režie: Lída Engelová

Setkání ve Ville Hrdlička – 
Česká Lípa
26. listopadu 18.00 
Jůlie Svěcená – housle 
Michal Mašek – klavír a průvod-
ní slovo 

Koncert pro U3V –  
Kampus UJEP – červená aula
7. listopadu 16.00 
Jiří Vodička – housle a mluvené 
slov 
Miroslav Sekera – klavír 

Radujme se, Pán je blízko – 
zámek Červený Hrádek 
29. listopadu 18.00 
Schola Gregoriana Pragensis 
David Eben – umělecký vedoucí 

Klavírní recitál Ivana Klánského –  
Wolfrumova vila
9. prosince 18.00 
(nahrávací studio Českého rozhla-
su Sever) 
Ivan Klánský – klavír 

Píseň písní Kostel Nanebevzetí 
Panny Marie Horní Jiřetín 
20. prosince 16.00 
Schola Benedicta 
Jiří Hodina – sbormistr
Melusine Srovnalová (zpěv, viola 
da gamba)
Marie Mrvová, Marie Puttnerová, 
Michaela Vostřelová, Anna Žáková

Centrum festivalu bude v kině Hraničář

Ústecký den 
porcelánu

Muzeum města  
Ústí nad Labem

4. září 2020  
od 10.00 do 18.00

vstupné 20 Kč
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Florbal Ústí přijímá 
kluky i holky 
Jsme největší 
a nejúspěšnější f lorbalový 
oddíl v Ústeckém 
kraji, přesto se u nás 
neztratíš. A nudit se 
už vůbec nebudeš. 

Nejenže tě budou tréninky s na-
šimi skvělými a hodnými trené-
ry bavit, užiješ si spoustu spor-
tovních momentů na  turnajích 
a  utkáních, ale strávíš s  námi 
i  dost času v  různých teambuil-
dingových akcích. 

Napiš nám! Vyplnit můžeš 
formulář na  hlavní stránce 
našeho webu www.florbalusti.cz 
nebo napsat přímo našemu 
sportovnímu manažerovi, 
který se s  tebou spojí, domluví 
všechny podrobnosti a  odkáže 
tě na  trenéra dané kategorie, 
do které bys s ohledem na tvůj 
věk spadal.

Máš možnost si na  prvních 
několika trénincích florbal 
vyzkoušet zadarmo a zjistit, jak 
to u nás chodí. K dispozici ti je 
až devět tréninků, což jsou tři 
týdny.

Na  první trénink si vezmi 
cvičební úbor (tričko, trenýrky 
a sálovou obuv). Florbalku ti půj-
číme a  rovnou zjistíme, jakou 
velikost potřebuješ a  na  jakou 
stranu ji budeš držet. 

Manažer oddílu David 
Stummer – david.stummer@
florbalusti.cz

Sekretariát: Jiří Horák – sekre-
tari@florbalusti.cz, 777 401 580

Nábor dětí a mládeže na karate 
pro školní rok 2020/21

SK Kamura-ryu shotokan Ústí nad Labem pořádá nové nábory dětí a mládeže ve věku 4–6 a 6–11 let.
Přijďte ve čtvrtek 3. září do ZŠ Pod Vodojemem ve Všebořicích od 17.00 nebo do kulturního střediska  
Kamenný Vrch (Rubensova 24) od 18.00. Více na: www.karateusti.cz.

Florbal si lze vyzkoušet i zadarmo

Hokejisté hledají nové talenty
Jako každoročně se rozjíždí nábor 
nových hráčů HC Slovan. Nábor 
je určen pro děti od  čtyř let, ale 
přihlásit můžete i  ratolest mlad-
šího školního věku (do  3. třídy). 
Do  začátku stačí brusle, jakáko-
liv přilba (třeba i na kolo), jakéko-
liv rukavice a  případně hokejka. 
V  žákovských kategoriích nabízí 
klub možnost vypůjčení potřeb-
ného vybavení zdarma.

Bruslení dítě ovládat nemusí, 
všechny potřebné dovednosti se 
naučí pod vedením zkušených 
a kvalifikovaných trenérů.

Mládežnickými kategoriemi 
Slovanu prošli úspěšní hráči jako 
např. Milan Hejduk, Jan Čaloun, 

Radek Hamr, Petr Rosol nebo 
nadějní Jan Kloz, Robin Hanzl, 
Vladimír Roth, Michal Neuvirth 
a další.

Tréninky přípravky se konají 
každý víkend od  začátku září, 
a to v sobotu i neděli od 8 hodin. 
V  některých týdnech navíc 
i ve všední den.

Nechte své dítě okusit jednu 
z  nejrychlejších a  nejatraktivněj-
ších kolektivních her na světě!

Pozná nové kamarády, bude 
trávit čas účelně, zlepší své pohy-
bové schopnosti a  dovednosti 
a třeba z něj jednou vyroste další 
skvělý hráč!

V  případě zájmu neváhejte 
kontaktovat trenéry, kteří Vám 
ochotně poskytnou další infor-
mace. Podrobnosti: www.slova-
nusti.cz. 

Tenisová škola mládeže 
s podporou VZP a MŠMT
Tenisová škola mládeže je určena 
pro děti od 5 do 14 let. Věk není 
hlavním kritériem pro začí-
nání s tenisem, ale dů-
ležité je, jak dlouho 
dokáže dítě udr-
žet pozornost. 
Máme zkuše-
nosti i s dět-
mi mladší-
mi pěti let. 
TŠM pro-
bíhá během 
školního roku 
každé pondělí 
a středu od 16.00 
od 19.00 hodin. Podle 
výkonnosti jsou hráči rozdě-
leni do tří hodinových bloků. První 
blok je pro nejmladší začáteční-
ky, kteří se seznamují se základy 
tenisu. V druhém bloku děti tyto 
základy dále rozvíjí, aby ve třetím 
bloku byly schopny hrát výměny 
se svými vrstevníky. Tréninky jsou 
organizovány skupinovou formou 

po 10 až 15 dětech. V případě ne-
příznivého počasí hrajeme v hale 

TK Ústí n. L. 
V TŠM naučíme děti 
základy tenisové 

techniky a hlav-
ní principy hry. 
Děti se závod-
ními ambice-
mi mají u nás 
j e d ine č nou 
možnost dal-
šího teniso-

vého růstu. 
Zkušení a kvali-

fikovaní trenéři, ši-
roká hráčská základna 

a klub s dlouholetou tradicí 
jsou ideálními podmínkami pro to, 
aby tenista v dospělosti hrál svůj 
nejlepší tenis. 

Trenér TŠM: Blanka He-
jduková – tel.: 606 901 481 
Přijďte se podívat na hodinu  
(každé Po a St, začátečníci 
v 16.00, mírně pokročilí v 17.00).

Bližší podrobnosti na atletikaul@seznam.cz, tel:  776 265 167

mailto:sekretari@florbalusti.cz
mailto:sekretari@florbalusti.cz
mailto:atletikaul@seznam.cz
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Domov tučňáků  
získal Bílého slona
Ocenění Bílý slon za  expozici 
tučňáků získala ústecká zoolo-
gická zahrada. Byla vyhodnoce-
na jako přestavba roku 2019. Vý-
stavba začala už na podzim roku 
2016, o rok později přivítala zoo 
první obyvatele. Z  Británie při-
cestovalo deset tučňáků brýlo-
vých. Expozice původně patřila 
lachtanům kalifornským, kvů-
li tučňákům muselo dojít k  ně-
kolika úpravám. Rekonstruová-
no bylo vnitřní zázemí pro práci 
chovatelů, velký bazén s  umělou 
krou i  malý bazén, kde tučňáci 
mají hnízdící nory a písčitou pláž. 
Pro návštěvníky byla vybudována 
velká vyhlídková terasa. Nové je 
i filtrační zařízení na čištění vody. 
Přestavbu financovalo město, stá-
la více než osm milionů korun. Na Střekově je nová vyhlídka

Nová vyhlídka vznikla na  Stře-
kově v  rámci participativního 
rozpočtu. Nese jméno známé-
ho ústeckého turisty Vlastimila 
Cajthamla.

Vyhlídka byla financo-
vána z  participativního roz-
počtu, s  jehož pomocí se reali-
zují návrhy občanů. Netradičně 
řešená stavba poskytuje zajímavé 

pohledy na centrum města a údolí 
Labe. Turisté se k  ní dostanou 
z  Novosedlického náměstí ulicí 
Švabinského. 

Geocaching Dlouhonohých skřítků
V srpnu byla na území 
města otevřena nová 
geocachingová trasa.

V  Informačním středisku města 
Ústí nad Labem (Mírové náměs-
tí 1/1, Palác Zdar) si vyzvedněte 
pas a instrukce a pusťte se po sto-
pách Dlouhonohých skřítků. Tě-
šit se můžete nejen na  skvělé 
dobrodružství ale i  na  zajímavé 
odměny. 

Cyklocentrum nabízí 
nová elektrokola

Mezi koly, která půjčuje zájem-
cům městské cyklocentrum Za-
nádraží, přibyla čtyři moderní 
elektrokokola. Vyzkoušeli si je 
členové vedení města. 

Spolu s  cyklokoordináto-
rem Janem Váchou vyrazili 
na  projížďku po  městě pri-
mátor Petr Nedvědický, jeho 
náměstci Tomáš Vlach a  Pavel 
Tošovský a také radní Miroslava 
Lazarová.

„Seznámili jsme se s  několika 
problémovými místy, která cyklis-
tům brání v  plynulém průjezdu 
městem. Je důležité vyzkoušet si to 
ze sedla bicyklu, pohled z auta nebo 
při pěší chůzi nestačí,“ pozname-
nal Petr Nedvědický.

Nová kola i s náhradními bate-
riemi pořídilo město za přibližně 
200  000  korun. Cena zápůjčky 
je 350 Kč/den s vratnou zálohou 
ve výši 2 500 Kč.

Ústecké noviny
Informační list pro občany 
Ústí nad Labem.
Vydává R MEDIA, spol. s r.o.
Pernerova 47,
186 00, Praha 8
IČO: 481 12 135
Datum vydání 27. 8. 2020.
Číslo 4/2020
Registrace MK ČR E 23646
ISSN 978-80-905629-3-6
Ústecké noviny vycházejí
jako dvouměsíčník v nákladu
40 000 výtisků a jsou zdarma.
Doručeny mají být občanům
do domovních schránek. Případ-
né problémy s doručením –
noviny umístěné mimo schránky 
nebo vůbec nedoručené
– oznamte prosím redakci.
Obsah redakčně připravila
Kancelář primátora statutárního 
města Ústí nad Labem.
Kontakt – tel: 475 271 678,
e-mail: mestskenoviny@mag-ul.cz
Inzerce: Jitka Parbusová
tel: 777 174 407, e-mail:  
jitka.parbusova@seznam.cz

Expozice tučňáků nahradila pavilon lachtanů

Nová vyhlídka vznikla s podporou participativního rozpočtu

Nové přírůstky v zoo
Mláďatům se v ústecké zoo daří. 
Před prázdninami se narodila tři 
mláďata surikat. V loňském roce 
byl složen nový chovný pár, kte-
rý od začátku letošního roku při-

vedl na svět již sedm mláďat, a to 
ve třech vrzích. Rodiče pečují 
o mláďata vzorně i přes nedosta-
tek rodičovských zkušeností. Ná-
vštěvníci mohou surikaty sledovat 
ve venkovním výběhu u pavilonu 
šelem. Dalším roztomilým přírůst-
kem je lama alpaka – mládě lamy 
alpaky přišlo na svět koncem čer-
vence. Tyto sudokopytníky chová 
ústecká zoo od roku 1972 a letos 
se jedná již o třetí mládě. Lamy al-
paky jsou v Jižní Americe chovány 
především pro svou kvalitní vlnu.

Evropský týden mobility 16. – 22. září
Město Ústí nad Labem se zapo-
jí do celoevropské akce Evropský 
týden mobility. Heslem letošního 
ročníku je Mobilita s nulovými emi-
semi pro všechny. 

Z připravovaných akcí 
doporučujeme: 
STŘEDA 16. 9. 
Den pro zdraví 2020 v Ústí nad 
Labem
Mírové náměstí, 6.30 – 21.00
6.30 – 9.00 Zdravá snídaně pro 
účastníky Kampaně do práce na kole
10.00 – 17.00 Zdravé plíce – na-
fukovací maketa plic společnos-
ti OnkoMaják a další osvětové  
stánky (zdravotní pojišťovny, FZS 
UJEP, ZÚÚL)
20.00 – 21.00 Letní kino s cesto-
vatelskou přednáškou Marta Esle-
ma a Davida Surého

PÁTEK 18. 9.
Otevření zrenovované naučné 
stezky Bertino údolí s komen-
tovanou procházkou 
16.00 Sraz u první cedule ve spod-
ní části naučné stezky (Důlce)
16.15 Komentovaná procházka 
Bertiným údolím se soutěží o hod-
notné turistické balíčky

Pro zájemce pokračování na Erbe-
novu vyhlídku

Více na www.usti-nad-labem.cz 
nebo FB a IG Ústí nad Labem – 
volný čas.

PONDĚLÍ - NEDĚLE 16. – 22. 9.
Do práce na kole – Zářijová vý-
zva!
Týdenní individuální soutěž v pra-
videlnosti dojíždění, docházení či 
„dobíhání“ do práce. Zaregistrujte 
se ZDARMA a využijte akce pro 
účastníky se soutěží! 
Více na www.dopracenakole.cz 
a FB Do práce na kole – Ústí nad 
Labem

http://www.dopracenakole.cz
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Předpokládaný čas prvního a posledního běžce (časový limit)
Estimated time of the first and the last runner (cutoff time)

15:03 / 15:141

15:06 / 15:222

15:09 / 15:303

15:11 / 15:394

15:14 / 15:475

15:17 / 15:556

15:20 / 16:037

15:23 / 16:128

15:26 / 16:209

15:28 / 16:2810

15:31 / 16:3611

15:34 / 16:4512

15:37 / 16:5313

15:40 / 17:0114

15:43 / 17:1015

15:46 / 17:1816

15:48 / 17:2617

15:51 / 17:3418

15:54 / 17:4319

15:57 / 17:5120

16:00 / 18:0021

km
trasa závodu / směr závodu
race course / direction of the race

předávací místo štafet (5, 10, 15 km)
relay exchange point (5, 10, 15 km)

seřadiště
line-up

hudební produkce
music point

občerstvovací stanice
refreshment point

toalety
toilets

první pomoc
first aid

start / cíl
start / finish

km vzdálenost
km distance

osvěžovací stanice
sponges point

Running Expo
Running Expo

km

technické zázemí
technical area

Start / Cíl | Start / Finish: Mírové náměstí / square 
Technické zázemí | Technical area:
Atrium magistrátu / Atrium of the City Hall
Seřadiště | Line-Up: Mírové náměstí / square

Trasa závodu | List of street
Start » Mírové náměstí » Revoluční » Panská » Brněnská » Pařížská (1 km) 
» Velká Hradební » Předmostí » most E. Beneše (2 km) » Národního 
odboje » Děčínská (3 km) » Železničářská  » Střekovské nábřeží 
(4 km) » Střekovské nábřeží » most E. Beneše » Předmostí » U Nádraží 
(5 km) » Malá Hradební » Revoluční (6 km) » Tovární (7 km) » Textilní 
(8 km) » U Vlečky » Hrbovická » Otočka / turn » Hrbovická » (9 km) » 
U Vlečky » Na Luhách » Tovární (10 km) » Kekulova » areál / factory 
area Spolchemie (11 km) » Brněnská (12 km) » Pařížská » Velká Hradební 
(13 km) » Předmostí » most E. Beneše » Národního odboje » Děčínská 
(14 km, 15 km) »  Vítězná » Otočka / turn » Vítězná (16 km) » Děčínská 
(17 km, 18 km) » Děčínská » Železničářská (19 km) » Střekovské nábřeží 
(20 km) » Most E. Beneše » Předmostí » Hrnčířská » Mírové náměstí 
(21 km) » Cíl / Finish

MATTONI 1/2MARATON ÚSTÍ NAD LABEM 
MATTONI ÚSTÍ NAD LABEM HALF MARATHON | 
19. září 2020 – start: 15.00 |  19 September 2020 – start: 3 pm

ALL RUNNERS ARE BEAUTIFUL
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trasa závodu / směr závodu
race course / direction of the race

předávací místo štafet (5, 10, 15 km)
relay exchange point (5, 10, 15 km)

seřadiště
line-up

hudební produkce
music point

občerstvovací stanice
refreshment point

toalety
toilets

první pomoc
first aid

start / cíl
start / finish

km vzdálenost
km distance

osvěžovací stanice
sponges point

Running Expo
Running Expo

km

technické zázemí
technical area

Start / Cíl | Start / Finish: Mírové náměstí / square 
Technické zázemí | Technical area:
Atrium magistrátu / Atrium of the City Hall
Seřadiště | Line-Up: Mírové náměstí / square

Trasa závodu | List of street
Start » Mírové náměstí » Revoluční » Panská » Brněnská » Pařížská (1 km) 
» Velká Hradební » Předmostí » most E. Beneše (2 km) » Národního 
odboje » Děčínská (3 km) » Železničářská  » Střekovské nábřeží 
(4 km) » Střekovské nábřeží » most E. Beneše » Předmostí » U Nádraží 
(5 km) » Malá Hradební » Revoluční (6 km) » Tovární (7 km) » Textilní 
(8 km) » U Vlečky » Hrbovická » Otočka / turn » Hrbovická » (9 km) » 
U Vlečky » Na Luhách » Tovární (10 km) » Kekulova » areál / factory 
area Spolchemie (11 km) » Brněnská (12 km) » Pařížská » Velká Hradební 
(13 km) » Předmostí » most E. Beneše » Národního odboje » Děčínská 
(14 km, 15 km) »  Vítězná » Otočka / turn » Vítězná (16 km) » Děčínská 
(17 km, 18 km) » Děčínská » Železničářská (19 km) » Střekovské nábřeží 
(20 km) » Most E. Beneše » Předmostí » Hrnčířská » Mírové náměstí 
(21 km) » Cíl / Finish

MATTONI 1/2MARATON ÚSTÍ NAD LABEM 
MATTONI ÚSTÍ NAD LABEM HALF MARATHON | 
19. září 2020 – start: 15.00 |  19 September 2020 – start: 3 pm

ALL RUNNERS ARE BEAUTIFUL

Půlmaraton 2020

Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem 2020

Už je to tady! Po desáté
Nikdy jsem neměl rád tělocvik. Ze 
všeho nejhorší pro mě byly dlouhé 
běhy. Celý můj život naznačoval, 
že tak to zůstane navždy. Jednou 
jsem dostal překvapivý nápad – 
jít si zaběhat. Chlapi v tom věku 
si obvykle kupují první motor-
ku, ale já dostal chuť vyběhnout. 
Podivné. Ono to překvapivě šlo. 
V září 2010 jsem měsíc před 40. 
narozeninami stál na  startu Bi-
rell Grand Prix Praha v kategorii 
senioři nad 40 let. A doběhl jsem. 
Pak se k tomu přidaly půlmarato-
ny a dokonce nějaký ten maraton.

A  co Ústí nad Labem? V  Ústí 
nad Labem jsem vychodil prů-
myslovou školu, mám tu příbuz-
né, takže jsem moc neváhal, když 
zde RunCzech expandoval se 
svým půlmaratonem. Podél tra-
ti mi fandí bývalí spolužáci i pří-
buzní a  mě to baví. Když jsem 
v  září 2015 zapíjel další ústecký 
běh, tak jsem si uvědomil, že jsem 
vlastně dosud ani jeden ročník ne-
vynechal, a zažertoval jsem, že až 
bude desátý ročník, tak mě vyhlá-
sí jako nejvěrnějšího z  věrných. 
A už je to tu!  Jan Jára

Jak šel čas 1/2maratonu Ústí nad Labem 
2011  RunCzech se podruhé vydává 

za hranice Prahy a pořádá 
pro mnohé dost překvapivě 
půlmaraton v Ústí nad Labem 
okořeněný unikátním prů-
během chemickým areálem 
Spolchemie. 

2012  Kapacita závodu se zdvoj-
násobuje. Ústí nad Labem 
zaplavilo úctyhodných 3 360 
běžců. 

2013  1/2Maraton Ústí nad Labem 
získává prestižní ocenění 
od Mezinárodní asociace at-
letických federací - stříbrnou 
známku IAAF. Ihned po skon-
čení 1/2Maratonu Ústí nad 

Labem 2012 se začíná jednat 
o rozšíření závodu o význam-
nou novinku. Rok na to jsme 
vůbec poprvé svědky závodu 
handicapovaných sportovců 
na handbike. 

2014  Poprvé jedeme živě! Tisíce di-
váků nás teď sledují nejen ko-
lem trati, ale také na Stream.cz 
a má to ohromný úspěch. 
Hasičský záchranný sbor 
preventivně v průběhu závodu 
měří emise a kvalitu ovzdu-
ší ve Spolchemii. Využívá 
celkem šesti různých metod, 
žádná z nich neprokázala zvý-
šenou koncentraci škodlivin 

v ovzduší, běžci tu jsou vítáni 
a v bezpečí! 

2015  Jsme zlatí! 1/2Maraton Ústí 
nad Labem získává nejvyš-
ší možné ocenění – zlatou 
známku kvality IAAF a stává 
se toho času nejmenším takto 
oceněným městem na světě. 
Ohromně nás potěší i naše mi-
lovaná Eva Vrabcová Nývltová. 
Při svém fenomenálním běžec-
kém debutu na půlmaratonu 
protnula cíl v čase 1:12:11. 

2016  Keňský vytrvalec Barselius 
Kypiego premiérově pokořil 
magickou hranici 60 minut. 
Jeho čas 0:59:15 se stává 

4. nejrychlejším světovým ča-
sem roku 2016. 

2017  1/2Maraton Ústí nad Labem 
se dostává na filmová plátna! 
Režisér Dan Svátek zde na-
táčel film Úsměvy smutných 
mužů, podle knižní předlo-
hy ústeckého rodáka Josefa 
Formánka. Závod díky druhé-
mu triumfu Barselia Kypie-
ga v řadě v hodnotě 0:59:14 
získává přízvisko „Ferrari mezi 
běhy“. Závod handbikerů 
nově jedou i junioři. 

2018  Muži běží potřetí v řadě pod 
60 minut. Diana Kipyogei 
na vteřinu vyrovnává 3 roky 

starý ženský rekord. To vše 
i před zraky Evy Vrabco-
vé Nývltové v netradiční roli 
spolukomentátorky přímého 
přenosu na ČT Sport. Tento 
rok RunCzech nezakonču-
je kalendář svých běžeckých 
akcí v Ústí nad Labem, chys-
táme ještě jeden běžecký 
bonbónek opodál a připravu-
jeme říjnovou premiéru naše-
ho trailového běhu – Liberec 
Nature Run. 

2019  Šanci dostává Evropa. 
1/2Maraton Ústí nad Labem 
poprvé v historii hostí pouze 
evropské elitní běžce v rámci 

iniciativy EuroHeroes pod-
porující rozvoj běžeckého 
sportu na starém kontinen-
tu. Český pohár handbike 
juniorů je v rámci ústecké 
zastávky pořádán jako Mist-
rovství ČR. 

2020  Desátý ročník se zapíše 
do historie. Navzdory situaci, 
kterou ani ve zlých snech 
nikdo nečekal, doufáme, že 
závod budeme moct s mnoha 
nadšenými účastníky slav-
nostně odstartovat. Bezpeč-
nost je však na prvním místě 
a budeme reagovat dle aktu-
álního vývoje.

Na trať desátého ročníku ústeckého půlmaratonu 19. září opět vyběhnou tisíce lidí. Trasa závodu láká 
běžce nejen na běh podél řeky Labe s výhledem na České středohoří a okolní průmyslovou krajinu, ale 
také na neuvěřitelnou rozmanitost. Každý kilometr závodu je jiný, to umí nabídnout jen Ústí nad Labem. 
Poběží se opět centrem města, průmyslovým areálem chemičky, po historickém mostě E. Beneše přes 
Labe nebo po cyklostezce na Střekově. 

Rekord závodu drží: muži 
0:59:14 Barselius Kipyego  
/KEN/, ženy 1:07:17 Peres Jep-
chirchir /KEN/. 
Na  trať hlavního závodu se 
mohou běžci vydat sólo nebo 
ve  štafetě trojic: 3  ×  5 km + 
1  ×  6,0975 km případně dvojic: 
10 + 11,0975 km.

Ani letos nebude chybět dm 
rodinný běh na  tři kilome-
try určený zejména pro rodiny 
s  dětmi, seniory a  ostatní příz-
nivce aktivního pohybu. Chybět 
nebude ani Spolchemie Český 
pohár v  Handbike a  poběží se 
také o pohár rektora UJEP. 

Organizátoři pečlivě moni-
torují situaci kolem nebezpečí 
koronavirové nákazy a  budou 
se řídit dle aktuálních opatření, 
která se vážou ke  konání spor-
tovních akcí. Bezpečnost je vždy 
na prvním místě. 

Registrace a další  
podrobnosti o závodech  
na www.runczech.com.
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