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Barevné osvětlení 
připomíná významné dny
Kostel Nanebevzetí Panny Marie bude během významných dnů nasvícen tematickými barvami. Umožňuje 
to rekonstrukce osvětlení kostela, kterou po dohodě s církví realizovalo město Ústí nad Labem. 

Na  kostel bylo umístěno 19 led svítidel. 
Nové osvětlení objektu tak vyniká vyšší inten-
zitou světla oproti zbytku fasád. V základním 
celoročním režimu bude kostel osvětlen teple 
bílou barvou s  přechodem do  studené tak, 

aby vynikly jeho jednotlivé detaily. Barevné 
nasvícení doprovodí všechny státní svátky, 
významné církevní svátky jako jsou adventní 
neděle, Vánoce nebo Velikonoce a  také další 
významné dny, například Český den proti 

rakovině, Mezinárodní den dětí nebo Dny 
evropského dědictví.

Na  státní svátek u  příležitosti vzniku 
Československa 28. října byl kostel rozsvícen 
v barvách trikolory.

Dvě otázky pro primátora Petra Nedvědického k referendu na Střekově
V referendu se pro 
výstavbu obchodního 
centra na Střekově vyjádřila 
většina účastníků, přesto 
není jeho výsledek závazný, 
jaký bude další postup?
V diskusi, která referendum prová-
zela, zazněl názor, že máme zastu-
pitelskou demokracii a rozhodnout 
by tedy měli zvolení zastupitelé, 
což se v dohledné době stane. Ko-
nečné slovo bude mít zastupitelstvo 
města, rozhodnout budeme muset 
sami za sebe bez toho, abychom se 
odvolávali a  vymlouvali na  výsle-
dek referenda.  To, že referendum 

není závazné, použijí jako argu-
ment odpůrci stavby. Na  druhou 
stranu se ukázalo, že na Střekově 
prostě není dostatek těch, kteří si 
přejí jiný typ zástavby tohoto úze-
mí, aby o tom mohli v rámci záko-
na v referendu rozhodnout. Přesto 
ale bylo dobře, že se referendum 
konalo. Nahradilo spornou anke-
tu, která vyvolala hodně nevole, 
a občané dostali skutečně objektiv-
ní příležitost vyjádřit se. Je to pod-
statně přesnější údaj o  názorech 
obyvatel Střekova, než by byl třeba 
průzkum veřejného mínění od re-
nomované agentury.

Existuje vůbec možnost, 
že by na tomto pozemku 
stálo něco jiného než 
obchodní centrum?
Asi jenom hypotetická. Poze-
mek má soukromého majite-
le a  tomu nemůžeme nařizovat, 
co má nebo nemá dělat. Pokud 
stavba splní stanovené podmín-
ky, a to včetně úpravy územního 
plánu, jednou dostane stavební 
povolení a  investor bude moci 
stavět. Chtěl bych připomenout, 
že původní objekty na této plo-
še byly zbourány koncem osm-
desátých let. Měla tam stát 

administrativní budova Českých 
drah. Z toho sešlo a třicet let se 
tam do  země nekoplo. Během 

několika let se velmi pravděpo-
dobně odstěhuje do nového jus-
tičního paláce na Bukově i soud 
a  dál budeme řešit, co s  tímto 
opuštěným územím. Skutečnost 
je taková, že investoři se nehr-
nou a současný majitel je jediný, 
kdo nabízí reálnou možnost, jak 
tuto plochu oživit. Záměr po-
stavit tu hodnotnější stavby do-
sud nikdo nenabídl. Takže bu-
de-li zastupitelstvo rozhodovat 
o  dalším osudu těchto pozem-
ků, bude rozhodovat mezi ob-
chodním centrem a  pustinou. 
Jiný výběr zatím není. 

Úvodní slovo

Vážení 
spoluobčané,
to, čeho jsme se obávali, se 
stalo skutečností. Po jarní ne-
blahé zkušenosti s koronavi-
rovou infekcí čelíme nyní další 
masivní vlně nákazy. Do znač-
né míry to ovlivňuje životy 
nás všech a projevuje se to 
i na chodu města. Naším cílem 
je jako na jaře ochránit před 
virem zejména ty nejzranitel-
nější skupiny občanů – klien-
ty domovů seniorů, osamě-
lé a nemocné lidi. Oproti jaru 
jsme nyní mnohem lépe při-
praveni, máme zásoby ochran-
ných prostředků, dezinfekce  
a hygienických gelů. A jsme 
schopni je operativně poskyt-
nout tam, kde to je potřeba. 
Úzce spolupracujeme s orgá-
ny hygieny a dalšími odborníky. 
Děkujeme všem, kteří v této 
nelehké době přiložili ruku 
k dílu a podle svých schopností 
pomáhají. Jak dlouho se bude-
me muset vyrovnávat s ome-
zujícími opatřeními, ukáže další 
vývoj nákazy. Chci věřit, že se 
bude situace zlepšovat a bu-
deme si moci volněji vydech-
nout alespoň během adven-
tu. Zatím je to bohužel tak, že 
vám v novinách nemůžeme 
poskytnout podrobnější infor-
mace o programu Ústeckých 
Vánoc – víme, kdy bude rozsví-
cena vánoční výzdoba města, 
nic dalšího se nedá odhadovat. 
Podobně nejsou k dispozici ani 
údaje o kulturních, sportovních 
a společenských akcích. Je to 
prostě tak, že se musíme obr-
nit trpělivostí a čekat, až ná-
kaza ustoupí natolik, aby bylo 
možné postupně obnovit život 
města v původní podobě. Jen 
čekat by asi bylo málo, všich-
ni tomu můžeme pomoci disci-
plinovaným dodržováním opat-
ření a zodpovědným chováním 
doma i na veřejnosti.

Přeji Vám podle možností 
co nejpříjemnější prožití ad-
ventních týdnů, Vánoce v kru-
hu rodiny a do nového roku 
jen to nejlepší, hlavně pevné 
zdraví a překonání všech pro-
blémů, které nám nyní tolik 
ztrpčují život.

Petr 
Nedvědický

primátor  
Ústí nad Labem

Vyhlídka 

Františka Málka
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Ombudsman 
navštívil město

Stanislav Křeček, veřejný ochrán-
ce práv, navštívil Ústí nad Labem.

Přivítal ho primátor Petr Ne-
dvědický s náměstky Tomášem 
Vlachem a Pavlem Tošovským. 
Ombudsman řešil především pro-
blematiku vyloučených lokalit, 
které si osobně prohlédl. Po ná-
vštěvě magistrátu následovala 
debata s občany v infocentru. No-
vinářům při návštěvě zdevastova-
né a odpadky zasypané Sklářské 
ulice v Předlicích řekl: „Vidím jako 
problém i ochranu práv lidí, kteří 
bydlí okolo. Nejen těch, kteří by-
dlí v těch lokalitách. Práva jsou 
nedělitelná, buď platí pro všech-
ny, nebo pro nikoho. Pokud bude-
me říkat, že platí jen pro někte-
ré, nikam se nedostaneme. Není 
to v chudobě ani v xenofobii, ale 
ve způsobu života.“

Jaké budou Vánoce

Přípravu vánočních svátků velmi 
komplikuje koronovirová situace. 
Město ale dál pracuje na progra-
mu adventních týdnů, aby se mohly 
uskutečnit vánoční trhy a další akce 
tak, jak to aktuální omezení dovolí. 

Město získalo partnera na akci Ús-
tecké Vánoce 2020. Radní schvá-
lili spolupráci se Spolkem pro 
chemickou a hutní výrobu, která 
spočívá v poskytnutí sponzorského 
příspěvku ve výši 300 000 Kč k re-
alizaci akce Ústecké Vánoce. Spon-
zorský příspěvek bude využit na za-
jištění technického zabezpečení akce 
(především zajištění úklidu akce) 
a na propagaci. Tradiční městská 
akce Ústecké Vánoce by se měla ko-
nat od 29. 11. do 23. 12. 2020 na Li-
dickém náměstí. Společně s vánoč-
ními trhy bude probíhat i měsíční 
doprovodný program v podobě, jak to 
bude v aktuální situaci možné.

 Pozvánka na str. 6

Cena primátora
Cenu primátora se rozhodl obnovit 
Petr Nedvědický, primátor Ústí nad 
Labem. Dříve byly tímto způsobem 
oceňovány významné osobnosti, 
které přispěly k rozvoji a významu 
města, podílely se na důležitých 
projektech nebo se zapojily do po-
moci potřebným. „Zažíváme dobu, 
kdy se projevují charaktery lidí 
a ukazuje se, kdo opravdu pracuje 
a pomáhá spoluobčanům. Myslím 
si, že by bylo vhodné odměnit je-
jich práci i formou ceny primátora. 
Chci do výběru těchto osobnos-
tí zapojit i veřejnost, proto uvítám 
nominace na skutečné osobnosti, 
které si zaslouží ocenění,“ uvedl 
primátor Nedvědický.

Své návrhy mohou občané po-
sílat elektronicky na mestskeno-
viny@mag-ul.cz. Součástí návrhu 
musí být krátká charakteristika 
nominované osobnosti a kontakt 
na autora návrhu. 

mailto:mestskenoviny@mag-ul.cz
mailto:mestskenoviny@mag-ul.cz
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Z jednání  
rady města

Výměna oken 
areálu Hoření 
Schválen je převod 
1 500 000 Kč z investič-
ní rezervy na akci Výměna 
oken areálu Hoření. Součas-
ná okna v ubytovací části are-
álu Hoření jsou v havarijním 
stavu, z důvodu minimalizace 
tepelných ztrát jsou okenní 
rámy zalepené. Jejich zno-
vuzprovoznění není technicky 
možné. Finanční prostředky 
budou využity pro zpracová-
ní potřebné dokumentace 
k výměně oken v celé čás-
ti a k realizaci výměny oken 
ve dvou patrech tak, aby tou-
to modernizací byla rozšířena 
možnost jejich využití.

Odvod vody 
z areálu na Klíši
Radní schválili vyhlášení 
podlimitní veřejné zakázky 
na rekonstrukci komunika-
ce Na Spálence včetně od-
vodnění kanalizačního potru-
bí z Plaveckého areálu Klíše 
s předpokládanou hodnotou 
ve výši 19 430 000 Kč bez 
DPH. Předmětem zakázky 
je vybudování kanalizačního 
potrubí pro odvod odpadních 
vod z provozu Plaveckého are-
álu Klíše do vodoteče uza-
vřeného koryta Klíšského po-
toka v Masarykově ulici. Trasa 
kanalizačního potrubí bude 
vedena ulicemi Na Spálence, 
Štefánikova, Beethovenova 
a Masarykova. Lhůta výstav-
by bude 12 měsíců od nabytí 
účinnosti smlouvy. 

Peníze pro parkoviště 
Přístavní 
Rada města schválila finanč-
ní zajištění parkingu Přístavní 
v celkové výši 4 398 710 Kč. 
Součástí stavby je demolice 
přilehlého objektu, rozšíře-
ní a úprava stávající plochy, 
úprava příjezdové komuni-
kace, přeložky inženýrských 
sítí, nové odvodnění plochy 
a příprava pro závorový sys-
tém. Vydaná jsou všechna 
potřebná správní rozhodnutí. 
Realizací stavby dojde k na-
výšení parkovací kapaci-
ty v docházkové vzdálenosti 
od centra města o 90 parko-
vacích stání (85 stání + 5 stá-
ní pro osoby se zdravotním 
postižením).  

Plnění rozpočtu města 
Informaci o plnění rozpočtu 
města vzali na vědomí radní. 
Plnění rozpočtových příjmů 
ovlivnila epidemie covid-19. 
Zastupitelstvo proto v červ-
nu schválilo úpravy – restrik-
ce rozpočtu v celkové výši 
257,5 mil. Kč. Část výpadků 
rozpočtových příjmů bude po-
kryta z očekávaného jedno-
rázového příspěvku ze státní-
ho rozpočtu ve výši 1 250 Kč 
na jednoho obyvatele měs-
ta. Objem příjmů a výdajů se 
ke konci pololetí podařilo udr-
žet vyrovnaný na úrovni 1,114 
miliardy korun.

Dotace pro FC Rapid 
Návrh na příspěvek ve výši 
100 000 Kč pro FC Ra-
pid Ústí nad Labem na start 
v nejvyšší futsalové soutě-
ži schválila rada města. FC 
Rapid Ústí nad Labem získal 
vítězstvím v uplynulé sezóně 
možnost hrát nejvyšší českou 
futsalovou soutěž, která se 
tak vrátí do Ústí nad Labem 
po dlouhých 21 letech. Po-
skytnutí příspěvku musí pro-
jednat zastupitelstvo města.

Ze zastupitelstva 
města

Další peníze do dopravy
O využití jednorázového pří-
spěvku ze státního rozpoč-
tu – kompenzační bonus 
– rozhodlo zastupitelstvo 
města. Příspěvek ve výši 
115 895 000 Kč bude roz-
dělen na 20 milionů korun 
pro odbor dopravy a majet-
ku v položce Integrovaný do-
pravní systém a na zvýšení 
neinvestiční části výdajového 
rozpočtu finančního odboru 
o 95,8 mil. Kč jako finanční 
rezerva na případné neplnění 
daňových příjmů.

Dotace pro sport
Poskytnutí dotací v oblas-
ti sportu v roce 2020 – Mi-
mořádné žádosti o dota-
ce schválili zastupitelé. Jde 
o podporu sportovních klu-
bů a jednot na pokrytí zvý-
šených provozních výda-
jů. Městský plavecký klub 
na úhradu zvýšených ná-
kladů za pronájem pla-
vecké haly Klíše dostane 
350 000 Kč. TJ Chemič-
ka Ústí nad Labem – oddíl 
plavání získá na stejný účel 
280 000 Kč, USK PRO-
VOD obdrží 105 000 Kč 
na pokrytí zvýšených pro-
vozních nákladů na Měst-
ském stadionu v roce 2020 
a Athletic Club Ústí nad 
Labem od města dostane 
120 000 Kč na částečné po-
krytí nákladů na Městském 
stadionu.

Město nekoupí 
Vrbenského lázně
Koupi objektu a pozemků 
v Truhlářově ulici na Střeko-
vě zastupitelé neschválili. Jde 
o komplex bývalých lázní Vr-
benského a sportovní haly. 
Město se již dříve nabídkou 
na koupi těchto nemovitostí 
zabývalo a nabídlo za ně 8 mil. 
Kč. Tehdejší majitel je však 
prodal současnému vlastníko-
vi za 8,3 mil. Kč. Ten je letos 
nabídl městu za 49 mil. Kč. 
S koupí nesouhlasila majetko-
vá komise a neschválila ji ani 
rada města. 

Spolupořadatelství 
půlmaratonu
Zastupitelé schválili uzavření 
smlouvy o spolupořadatelství 
při zajištění organizace Matto-
ni ½Maraton Ústí nad Labem 
2021–2025. Smlouva upra-
vuje závazky obou smluvních 
stran při zajištění organizace 
akce na území statutárního 
města Ústí nad Labem na dal-
ší pětileté období 2021–2025. 
Víceleté období je zvoleno 
s ohledem na větší možnost 
plánování a zajištění této vý-
znamné akce.
 

Chemnitz bude evropským 
hlavním městem kultury
Saská Kamenice – 
Chemnitz, partnerské 
město Ústí nad Labem 
se pro rok 2025 stane 
evropským hlavním městem 
kultury. Je to významný 
úspěch pro celý region.

„Chemnitz bylo vždy měs-
to na  vysoké kulturní úrovni . 
Přejeme našim partnerům ten-
to mezinárodní úspěch a  dou-
fáme, že naši umělci , dětské 
a  mládežnické soubory a  dal-
ší aktivity budou moci k  pro-
gramu kulturního roku při-
spět,“ uvedl primátor Petr 
Nedvědický. 

Město Chemnitz v  soutěži 
o  toto ocenění  předčilo další 
uchazeče, mezi kterými byly 
např. Hannover, Norimberk 
nebo Magdeburg. V  plánu je 
vybudování kulturního centra 
nebo umělecká kampaň s  okol-
ními městy.

Titul Evropské hlavní město 
kultury se uděluje nepřetržitě 
od roku 1985, a  to vždy na  jeden 
rok. Hlavní myšlenkou tohoto 
projektu bylo sblížení evropských 

měst. Titul je zároveň podnětem 
ke  kulturnímu vývoji a  změnám 
ve  vybraném městě. Nabízí také 
možnost představit Evropě kul-
turní život. 

Referendum je platné, ale nezávazné
Spolu s  krajskými volbami 
probíhalo na Střekově referen-
dum o  vybudování nákupního 
centra na  pozemcích u  soudu. 
Referenda se zúčastnilo 4013 
občanů, to je 35,92 procenta 
voličů. 

Pro výstavbu nákupního 
centra hlasovalo 2715 z  nich 
(67,66 %). Proti bylo 1142 
voličů a  81 voličů neoznačilo 
žádnou odpověď. Referendum 
bylo vyhlášeno v  souladu se 
zákonem a  jeho výsledky jsou 
platné, protože hlasovalo více 

než 35 % oprávněných voličů. 
Aby bylo referendum závazné, 
muselo by pro některou z vari-
ant hlasovat 25 % voličů. 2715 
hlasujících pro stavbu však 
představuje jen 24,3 % opráv-
něných voličů, a  to pro závaz-
nost referenda nestačí.

Osudem pozemků, které jsou 
více než třicet let prázdné, se 
budou zabývat příslušné insti-
tuce včetně zastupitelstva města, 
v  jehož kompetenci je odpovída-
jící změna územního plánu, aby 
se tu vůbec mohlo stavět. 

Koronavirus: Jak se chránit, 
kde hledat pomoc
Krizová linka pro seniory 475 657 691 funguje od 8.00 do 18.00 včetně víkendů a svátků.

Město Ústí nad Labem pro-
střednictvím dotačního titulu na   
sociální služby podporuje Dob-
rovolnické centrum Ústí nad 
Labem, které i  nyní na  lince 
732 893 232 pomáhá seniorům se 
zajištěním nákupů, vyzvednutím 
léků nebo venčením psů. Ve váž-
ných případech je možné žádat 
o pomoc také Pečovatelskou služ-
bu města na telefonu 475 210 631.

Byli jste v  kontaktu s  pozi-
tivním případem? Pokud se 
dozvíte, že člověk, s  kterým 
jste byli v blízkém kontaktu byl 
vyšetřen na koronavirus s pozi-
tivním výsledkem, kontaktujte 
protiepidemické pracoviště 
KHS dle okresu vašeho pobytu 
prostřednictvím e-mailu, pří-
padně telefonicky: Ústí nad 

Labem: 477  755  161 epi.ul@
khsusti.cz.

Po ověření budou zajištěna 
karanténní opatření včetně 
odběrů – výtěrů s  PCR vyšetře-
ním. Krajskou hygienickou sta-
nicí vám bude vystavena elektro-
nická žádanka a určeno odběrové 
místo. Pokud pozorujete pří-
znaky onemocnění (kašel, tep-
lota, únava, ztráta čichu a chuti), 
informujte telefonicky svého 
praktického lékaře, který vám 
vystaví e-neschopenku a  dopo-
ručí léčebný postup a  případná 
další potřebná vyšetření. Pokud 
jsou příznaky vážné (vysoká 
horečka, dušnost, schvácenost) 
obraťte se ideálně telefonicky, 
případně osobně, na  příjmovou 
ambulanci infekčního oddělení 

Masarykovy nemocnice v  Ústí 
nad Labem. V  případě nutnosti 
návštěvy zdravotnického zaří-
zení vždy nejprve telefonicky 
informujte toto zařízení o vašem 
kontaktu s  pozitivní osobou! 
Po  celou dobu důsledně dodr-
žujte preventivní opatření, odstup 
od  ostatních osob a  v  kontaktu 
s  jinými osobami mějte VŽDY 
NASAZENOU ROUŠKU.

Pociťujete příznaky one-
mocnění? Pokud se u  vás 
objeví známky běžného akut-
ního respiračního onemocnění 
(kašel, rýma, teplota), sledujte 
svůj zdravotní stav a  zůstaňte 
v  domácím prostředí. V  pří-
padě, že máte nějaké 
závažné základní onemoc-
nění  (vysoký tlak, cukrovku, 

plicní onemocnění) anebo je 
Vám více než 60 let, obraťte 
se pro konzultaci telefonicky 
na  svého praktického lékaře. 
Na svého praktického lékaře se 
obraťte také, pokud příznaky 
neustoupí do  tří dní při běžné 
symptomatické léčbě (běžné 
léky proti kašli, teplotě apod.). 
Pokud se objeví závažné pří-
znaky akutního respiračního 
onemocnění jako je dušnost, 
přetrvávající horečka vyšší než 
38 °C, suchý, dráždivý kašel, 
bolest na  hrudi při dýchání, 
nebo se příznaky v čase výrazně 
zhoršují, obraťte se telefonicky 
na  svého praktického lékaře, 
případně mimo pracovní dobu 
na  telefonní linku lékařské 
pohotovosti. 

Odstavné parkoviště zaplnily první vraky
Prvních dvacet vozidel technicky 
nezpůsobilých k  provozu na  po-
zemních komunikacích bylo 
od září odtaženo na odstavné par-
koviště, které má město pronajaté 
v Hrbovicích. 

Majitelé si zatím z  parkoviště 
vyzvedli jen dvě auta. Na  vozidla 
v  různém stavu rozpadu magistrát 
upozorňují občané, městské obvody, 
městská případně státní policie. 

Úředníci odboru dopravy a majetku 
postupně odeslali na 120 výzev vlast-
níkům těchto vozidel. Reagovalo 
41 z  nich, kteří auta z  komunikací 
odstranili. V  ostatních případech 
bude řízení pokračovat a na parkovi-
šti skončí další vozidla. Rada města 
stanovila úhradu za stání na odstav-
ném parkovišti na  50 Kč za  den. 
Město má parkoviště pronajaté 
za 290 tisíc korun za rok. 

Na Střekově by mohlo stát obchodní centrum

Z jednání  
rady města

Zastupitelé se 
sejdou v prosinci
Rada města po dohodě zrušila 
listopadové zasedání zastupitel-
stva. Další termín zasedání je na-
plánován na 14. prosince 2020. 

Oprava mostu, 
nový chodník
Radní schválili převod investiční 
rezervy 3 950 000 Kč do od-
boru dopravy a majetku. 
Prostředky budou rozděle-
ny: 2 500 000 Kč na akci Re-
konstrukce mostního objek-
tu v ulici Ryjická, 150 000 Kč 
na akci Vítězná – Svádov, pro-
jektová dokumentace přecho-
du pro chodce a 1 300 000 Kč 
na akci Prodloužení chodní-
ku Svádov.

mailto:epi.ul@khsusti.cz
mailto:epi.ul@khsusti.cz
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Představujeme: společnost Helias
Určitě jste kolem něj už jeli. Modrý 
dům na Klíši v Jateční ulici s ná-
zvem Helias. Jedná se o obecně 
prospěšnou společnost, která po-
skytuje osobní asistenci a den-
ní stacionář dětem a dospělým 
osobám s poruchou autistického 
spektra. Společnost založila Dra-
homíra Brožová a společně s man-
želem opravili celý dům svépomo-
cí ze svých zdrojů, včetně celého 
vnitřního vybavení a zbudování vý-
tahu, který v objektu chyběl.   Uži-
vatelé sociálních služeb osobní 
asistence a denního stacionáře 
jsou osoby s mentálním postiže-
ním, osoby s tělesným postižením, 
osoby s poruchami autistického 
spektra ve věku od 6 let do 64 let.  

Zástupci města navštívili Helias 
a zajímali se především, jak sou-
časná koronavirová krize ovlivnila 

jejich fungování a především život 
klientů.  „Koronakrize nás zasáhla 
hlavně propadem příjmů a sníže-
ným počtem klientů, kteří čerpají 
službu, jelikož spadají do rizikové 
skupiny a rodiče se bojí o jejich 
zdraví,“ vysvětlila Drahomíra Bro-
žová.  Město zajímalo, jak jinak 
ulehčit současnou situaci Heliasu 

kromě dotace, která je jim posky-
tována. A to například v podobě 
dezinfekce nebo ochranných po-
můcek. Pomoci však může každý, 
ať už finančním nebo věcným da-
rem.

 Heliasu chybí finance na mzdy, 
na úpravy a zvelebení zahrady. 
Chybí pomůcky pro práci s klien-
ty s poruchou autistického spek-
tra (PAS), vaky a další relaxační 
prvky. Moc by pomohla interaktiv-
ní tabule a tablety pro klienty se 
speciálními vzdělávacími a rozvíje-
jícími programy pro klienty s PAS. 
A mnoho dalších věcí. Možná prá-
vě Vy, máte doma věc, kterou už 
nepoužíváte a mohli byste jí Helia-
su věnovat.  Více se můžete dozvě-
dět na www.helias.cz.

Lenka Jaremová, OŠKSS

Z jednání  
rady města

Dva elektromobily 
pro Městské služby
Nákup dalších dvou elektro-
mobilů Městskými službami 
Ústí nad Labem schválila rada 
města. Akce bude financová-
na s podílem dotace Státní-
ho fondu životního prostředí 
ČR. Městské služby už letos 
jeden elektromobil pořídily. 
Další dva přispějí k postupné 
obměně vozového parku. Bu-
dou vyřazeny dva automobily 
z roku 2003. Městské služ-
by financují nákup všech tří 
vozů z vlastních zdrojů, celko-
vá výše dotace od SFŽP činí 
515 000 Kč.

Vinice na Větruši 
vydala další úrodu
Bohatá úroda byla sklizena na ob-
novené městské vinici na  svahu 
vrchu Větruše. Úroda byla pod-
statně větší než v  loňském prv-
ním roce sklizně. Její kvalitu bude 
možné posoudit až po  několika 
měsících, ale již nyní znalci odha-
dují, že vinný mok z Větruše bude 
velmi dobrý. 

Sklizně bohaté úrody se účast-
nil i iniciátor výstavby vinice a její 
patron Pavel Kacerovský.

Na  vinici jsou vysázeny keře 
odrůdy Cerason a Malverina, 
vybrány byly ve  spolupráci 
s Cechem českých vinařů. Většina 
hlav vinné révy má své patrony, 
kteří na výsadbu věnovali finanční 
příspěvek a mají na svůj patronát 
certifikát.

Vinici na Větruši tak tvoří díky 
patronům již 122 hlav révy vinné.

Skončil sběr podnětů 
do nového územního plánu
Úřad územního plánování ukon-
čil k 31. říjnu 2020 sběr podnětů 
do nového územního plánu Ústí 
nad Labem. Všechny tyto podněty 
budou přílohou návrhu Zadání no-
vého územního plánu.

Poté, co úřad územního plánová-
ní společně s určenou zastupitelkou 
dokončí práce na návrhu Zadání, 
bude následovat projednání toho-
to návrhu Zadání, ke kterému může 
každý uplatnit své připomínky.

Úřad územního plánování 
v současné době zahájil projed-
nání návrhu Zprávy o uplatňování 
Územního plánu Ústí nad Labem 
v uplynulém období  2016 – 
2020, ke kterému mohl každý 
uplatnit své připomínky nejpozději 

(viz veřejná vyhláška). Návrh Zprá-
vy o uplatňování Územního plánu 
Ústí nad Labem v uplynulém ob-
dobí  2016 – 2020 bude v pro-
sinci letošního roku předložen Za-
stupitelstvu města ke schválení.

Úřad územního plánování dále 
připravuje pořizování dílčích změn 

Územního plánu Ústí nad Labem, 
které se budou týkat zrušených 
částí Územního plánu Ústí nad 
Labem a dále rozšíření možnos-
ti využití u vybraných ploch, např. 
pro možnost zřízení parkovací plo-
chy či stanoviště nádob pro od-
pady.

Mobilní stěny protnuly město

Stovky metrů mobilních stěn vy-
rostly během třídenního cviče-
ní na  levém břehu Labe. Povodí 
Labe a  město si tak vyzkouše-
ly ochranu proti případné vyso-
ké vodě. 

Mobilní hliníkové zábrany se 
postupně objevily pod Větruší, 
na  Hlavním nádraží, u  mostu 
E. Beneše nebo pod Mariánskou 
skálou. Vyzkoušena byla i  řada 

technologií, některé z  nich jsou 
umístěny i  v  podzemí. Cvičení 
potvrdilo funkčnost mobilních 
stěn a dalších zařízení. V případě 
nutnosti by byl před škodami 
způsobenými povodněmi ochrá-
něn rozsáhlý pás území v  centru 
města. 

Kvůli cvičení byla omezena 
doprava včetně MHD, provoz 
řídili strážníci městské policie.

Krizové byty vznikají v Krásném Březně
Další tři krizové byty pro 
občany v nouzi vznikají 
v Matiční ulici v Krásném 
Březně. První obyvatelé 
je budou moct využívat 
od nového roku.

Krizové bydlení bude určené pro 
lidi, kteří se ocitnou v  nenadá-
lé životní situaci.  „Chceme Ús-
tečanům pomoci v  bytové nou-
zi například vlivem náhlé ztráty 
zaměstnaní, třeba i  v  souvislos-
ti s COVID-19. Jsem rád, že město 
postupně nabývá bytový fond, a bu-
deme v tom určitě pokračovat,“ sdě-
lil náměstek primátora pro sociál-
ní oblast Tomáš Vlach.

Maximální délka bydlení je sta-
novena na  tři měsíce s  možností 

prodloužení o  stejnou délku. 
Po  tuto dobu bude cílem najít 
ubytovaným jiné vhodné bydlení. 

Přidělení bytu bude podléhat 
posouzení odboru sociálních věcí 
magistrátu města a s nájemníkem 

bude uzavřena smlouva o ubyto-
vání. Výše nájemného bude sta-
novena radou města.

Cena rekonstrukce přesáhla tři 
miliony korun a  společně s měs-
tem se na ní podílel i Ústecký kraj.

Dům v Matiční ulici bude sloužit potřebným

Veřejné osvětlení 
ve městě zajistí 
dopravní podnik
Veřejné osvětlení ulic Ústí nad 
Labem bude nově místo společ-
nosti Eltodo zajišťovat Dopravní 
podnik města Ústí nad Labem.
Rada města k tomu schváli-
la příslušnou smlouvu o správě, 
provozu, údržbě a obnově zaří-
zení veřejného osvětlení na úze-
mí Ústí nad Labem. Smlouva je 
na dobu neurčitou s finančním 
plněním 41 832 314 bez DPH 
(tj. 50 617 099 včetně DPH) 
ročně.

Odběr elektrické energie 
bude financován z rozpočtu 
města dle vysoutěženého a za-
smluvněného dodavatele elek-
třiny od 1. 1. 2021 do 31. 12. 
2021. Celkový odběr spotřebo-
vané elektrické energie je spo-
čítaný na 5,7 MWh na jeden ka-
lendářní rok. Dodavatelem bude 
společnost EP ENERGY TRA-
DING.

Cílem nové smlouvy je dále: 
Vytvoření tzv. Generelu veřej-
ného osvětlení pro zjednoduše-
ní a mapování celkového vzhle-
du města při nočním provozu, 
který bude zároveň sloužit jako 
podklad pro navazující stupně 
projektových dokumentací pro 
modernizaci VO a postupné sni-
žování nákladů nejen na spotře-
bu elektrické energie, ale i cel-
kovou údržbu a servis VO.

Dílo Josefa 
Slívy slouží 
městu

Ve věku nedožitých 84 let 
zemřel architekt Josef Slí-
va, který velkou část svého 
tvůrčího života spojil s Ús-
tím nad Labem. Realizoval 
a podílel se na tu realizaci 
projektů, své stopy zane-
chal i na dalších místech 
severních Čech, ale také 
v Praze. 

I když proslul jako tvůr-
ce originálně řešených 
střech zejména na veřej-
ných stavbách, k jeho prv-
ním dílům patřil podzemní 
kolektor – první kolektor 
v tehdejším Českosloven-
sku. Mezi jeho nejznámější 
stavby ve městě patří za-
střešení Letního kina, pod 
které se vejde na tři tisíce 
diváků, stejně originálně 
řešil i zastřešení zimního 
stadionu a plavecké haly 
na Klíši. Je autorem i stup-
ňovitého domu mezi ulice-
mi Dvořákova a Na Scho-
dech poblíž centra města 
a mnoha dalších staveb.

Josef Slíva zemřel 5. října 
2020. 

Sklizně se zúčastnil i iniciátor vinice Pavel Kacerovský
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Milada hlásí dokončení řady staveb
CO JE HOTOVO:
  Rekonstrukce koryta Modlan-

ského potoka v celkové dél-
ce 3,56 km, koryto je po re-
konstrukci dlážděné kamenem 
do betonu a nyní probíhá už jen 
úklid.
  Přelivový vrt PV 12 na západním 

svahu jezera, který slouží k dopl-
ňování vody do jezera ze sousta-
vy podzemní vody.
  Oprava komunikace u příkopu 

na jižním svahu jezera v délce 
580 m.
  Mnozí bruslaři a cyklisté jis-

tě ocenili, že byla doasfaltová-
na komunikace pro integrovaný 
záchranný systém, která tvoří 
okruh kolem celého jezera v dél-
ce 10,5 km.
  Ekomola, místa pro vodní ptáky, 

umožní klidné hnízdění. Prosíme 
návštěvníky jezera, aby na mola 
pro ptáky nevstupovali a neruši-
li je.
  Byla instalována mola pro poho-

dlnější vstupy do vody po obvodu 
jezera.

NA ČEM SE JEŠTĚ PRACUJE:
  Na dokončení hlavní příjezdové 

cesty od Trmic do konce listopa-
du 2020.
  Probíhá výstavba centrální kana-

lizace u hlavní pláže a v prosto-

ru nad ní, dále u Trmické pláže 
a v místě budoucího přístaviště. 
Součásti stavby je vybudování 
splaškové kanalizace, dešťové 
kanalizace, vodovodu a elektric-

kých přípojek. Současně také 
do konce listopadu opravíme 
všechny cesty, které byly výstav-
bou dotčeny.

Svoz objemného odpadu má svá pravidla
Svoz objemného odpadu probíhá ve městě každé jaro 
a podzim. I když se jedná o službu, kterou město pro 
občany poskytuje pravidelně již několik desítek let, někteří 
obyvatelé stále porušují nastavené podmínky této služby.

Pojďme si teď připomenout nej-
častější chyby, ke kterým při tom-
to svozu dochází. Jedná se přede-
vším o tyto tři:
1.  Odpad je odložen mimo mís-

to k tomu určené – Odpad ur-
čený ke  svozu objemného od-
padu má být podle podmínek 
stanovených v  kalendáři svo-
zu odpadů odložen POUZE 
u  nádob na  směsný komunál-
ní odpad, které občan využívá. 

Tzn. pouze v  místě, kde sto-
jí jeho popelnice, příp. v  mís-
tě, kam tuto nádobu přistavuje 
k výsypu.

2.  Ke  svozu je odložen odpad, 
který do  objemného odpadu 
nepatří – Mezi objemný odpad 
nepatří nebezpečný odpad (ba-
terie, použité motorové oleje, 
aj.), pneumatiky, stavební od-
pad, konstrukční prvky bytu 
nebo domu (např. sanitární 

předměty), odpad ze zeleně, 
veškerá použitá elektrozaříze-
ní (např. ledničky, mraznič-
ky, pračky, sporáky, televizo-
ry a  monitory) a  ani jakýkoliv 
drobný odpad (textil, obuv, za-
vařovací sklenice aj.)

Pro bezplatné odstranění výše uve-
dených odpadů a zařízení je možné 
využít sběrné dvory, které mají ote-
vřeno 7 dní v týdnu (od listopadu 
do března mimo neděli), případně 
místa zpětného odběru (elektroza-
řízení, pneumatiky).

3.  Odpad je k  odvozu odložen 
dříve – Odpad určený ke  svo-
zu objemného odpadu má být 
podle podmínek stanovených 
v  kalendáři svozu odpadů od-
ložen POUZE jeden den před 
datem odvozu.

Prosíme, dodržujte daná pravi-
dla svozu objemného odpadu. 
Jejich porušováním nejen, že při-
spíváte ke znečištění vašeho oko-
lí, ale též se vystavujete hrozbě 
pokuty, která může dosáhnout až 
do výše 50 000 Kč.

Nová socha v Centrálním parku

Dřevěná socha od firmy DT Hnilica 
Děčín oživila Centrální park na Se-
verní Terase. Z torza uschlé staré 

lípy bylo sochařskou technikou po-
mocí motorové pily vytvořeno sou-
soší lesních pohádkových bytostí.

Park na Střekově 
byl zrekonstruován
Rekonstrukce chodníků v parku 
naproti soudu na Střekově byla 
dokončena. Městskému obvodu 
s financováním pomohla účelo-
vá dotace města Ústí nad Labem 
ve výši jeden milion korun. Byl také 

obměněn mobiliář a přibyly další 
odpadkové koše i popelníky. Ná-
sleduje instalace kruhové lavičky 
okolo jasanu při vstupu od mostu 
dr. E. Beneše a lavic na podezdív-
ky ve středu parku. 

Krematorium bylo opět 
uvedeno do provozu
Po rozsáhlé opravě byl opět zahá-
jen provoz krematoria na Střeko-
vě. Spuštěna byla kremační pec, 
opravou prošla správní budova po-
hřební služby a správy hřbitovů.

Město převzalo od soukromé-
ho nájemce areál ve špatném 
stavu. Bylo třeba zajistit opravu 
pece, úklid všech prostor, malo-
vání a opravy obřadních síní i pro-
stor pro veřejnost. Byla realizo-
vána oprava dvorany před velkou 
obřadní síní a sanace strojovny 
chladicích místností. Proběhla 
i obnova a údržba zeleně v are-
álu a sanace pochozích ploch. 
K provozu krematoria byly zajiště-
ny všechny potřebné dokumenty 
a povolení. Náklady přesáhly šest 
milionů korun.

Dále se připravuje projekt 
na opravu rozvodů elektřiny a poříze-
ní nové kremační linky s rekuperací. 
V plánu je také nákup nových mrazi-
cích boxů. Odhad celkových nákladů 
je 20 milionů korun. Bude součástí 
přípravy investic v roce 2021.

V sídle správní budovy pohřeb-
ní služby ve Starém krematoriu 
byly opraveny stěny i stropy včet-
ně elektroinstalace, jejíž součástí 
bylo osazení interiéru novými LED 
svítidly, elektrickými zásuvkami 
a vypínači. Místnosti dostaly nové 
zárubně a dveře, položena byla 
nová dlažba a vinylové podlahy. Byl 
opraven chodník u správní budovy 
včetně vjezdu do garáže a poklád-
ky zámkové dlažby před budovou 
a osázení zeleně.

V Neštěmicích 
mají opravené 
multifunkční hřiště

Nově opravené víceúčelové hřiště 
slouží sportovcům v městském ob-
vodě Neštěmice. Byl položen nový 
povrch na hřišti pro míčové hry 
a nový povrch má také tartanová 
dráha na běžeckém ovále.

Nová herní plocha 
hříště ve Svádově
Revitalizovaná herní plocha (hři-
ště) slouží lidem ve Svádově.  
Finančně byla tato rekonstrukce 
podpořena Magistrátem města 
Ústí nad Labem, za což patří vede-
ní velké díky. 

Podoba herní plochy byla zvo-
lena ve spolupráci s Osadním vý-
borem Svádov.  Symbolický výkop 
(vstřel do branky) provedli zástupci 
vedení MO Střekov, vedení města, 
zástupce OV Svádov a zástupce 

Spanilá jízda vozů 
z Ameriky

Stroje známé spíše z  amerických 
velkofilmů než z běžného doprav-
ního provozu se vydaly na spani-
lou jízdu z Trmic do  centra Ústí 
nad Labem. Na parkovišti hyper-
marketu Globus se konal první 
ročník  srazu automobilů pochá-
zejících od výrobců z USA. Do-
razilo na  160 aut nejrůznějších 
typů, značek a  stáří. Nechyběly 

sporťáky a pickupy i velká rodin-
ná auta. Mezi značkami domino-
valy Fordy a Chevrolety, ale uká-
zaly se také ty, které se dnes již 
nevyrábějí a pamatujeme si je tře-
ba z gangsterských filmů. U Glo-
busu,  po cestě a také na Mírovém 
náměstí vyvolávaly nablýskané 
ameriky zaslouženou pozornost 
a obdiv.

V provozu je opět i obřadní síň

Odpady nepatřící do svozu objemného odpadu – v černých pytlech 
je asfaltová lepenka, vysavač je elektrozařízení, nádoby od barev či 
olejů jsou nebezpečné odpady, mobilní oplocení a staré svítidlo jsou 
stavební odpady. 

Elektrozařízení do svozu objemného odpadu nepatří
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zhotovitele. Všem zúčastněným 
stranám děkujeme za spolupráci 
a věříme, že hřiště bude dlouho 
a úspěšně sloužit svému účelu.

https://www.facebook.com/obvodstrekov/?__cft__%5b0%5d=AZWOCcLLy7OVkVLFC4y0N0ZYQLvmtF1cADA5Xy3hT0ywQEIrzVJIGPYReFhAP4ade4bxGFCsQE9QJ1I_DIIKwCef9sdaWMUtz8i4II5LMtPCw1CrN4IHrYT7wSIMKkPS5cmzgg6lVeGXyxS6GjGO2KLE6B_BB60o2Ff5zbr-CsNJ-8ZG8eWz2GGLxqCxrXJXKU8R9VStGlJU1AM6IvXPIxXJi1YyAoY-gLPiJBhOVKzVKDIoguJFidKYxOaK_MvyksjJ1txNgJIuUkVOC-QJc05e&__tn__=-UC%2CP-y-R
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Barevný svět mezi generacemi
Do projektu zaměřeného 
na interakci mezi generacemi 
se zapojili žáci Základní 
školy Elišky Krásnohorské 
a klienti Domova pro 
seniory v Doběticích. 
Součástí projektu je mimo 
jiné zvelebení venkovního 
i vnitřního prostředí, a to 
za aktivní účasti seniorů 
a jejich mladých návštěvníků. 

Předmětem jejich zájmu se stala 
nevzhledná betonová zeď, která 
je v bezprostřední blízkosti oken 
pavilonu. Práce na  jejím zkrášle-
ní začaly v červnu 2020, kdy byla 
také dokončena první část projek-
tu. Žáci pracovali společně s kli-
enty domova. Výsledek nadchl 
klienty, jejich rodiny i  zaměst-
nance domova pro seniory. Byli 
jsme proto požádáni ředitelem 

domova, abychom vyzdobili ještě 
další dvě plochy. 

Během prodlouženého víkendu 
na konci září tak žáci 8. a 9. ročníku 
pod vedením svých pedagogů Šárky 
Ponížilové a  Michaely Brablecové 
pokračovali v  práci na  projektu. 
I  přes nepřízeň počasí a  omezení 
kontaktu se seniory domova dokon-
čili žáci první část projektu zamě-
řenou na  zvelebení venkovního 
areálu. Nevzhledné betonové zdi, 
na které klienti domova, mnohdy již 
upoutaní na lůžku, po většinu svého 
dne hledí ze svých pokojů a  kudy 
ostatní senioři prochází na zahradu, 
pod rukama žáků rozkvetly.

Druhá část projektu je zamě-
řena na zvelebení vnitřních prostor 
domova. Jakmile to epidemiolo-
gická situace dovolí, žáci společně 
s  klienty domova vytvoří další 
obrazy. Projekt podporuje nadace 
ČEZ.

Mgr. Martin Alinče 

ředitel ZŠ

Letní dny u Karla IV.
Projektu AŠSK Vzdělávacích dnů 
– smysluplného a zábavného trá-
vení volného času se v létě zú-
častnili žáci prvního stupně ZŠ 
Karla IV.

Vzdělávání probíhalo formou ná-
vštěv zámku Duchcov a Ploskovice. 
V Duchcově si žáci mj. prohlédli in-
teriér zámku, který se pyšní bohatou 
historií spjatou především s rodem 
Valdštejnů a se známým italským 
dobrodruhem Giacomem Casa-
novou. Toho jsme spatřili v tajné 
knihovně. Následně nás očekávala 
věž kostela zvaná Soví. Po vyšpl-
hání 118 schodů kolem zvonů jsme 
spatřili nádherný výhled na Duchcov 
a okolí. Zámek Ploskovice nás při-
vítal krásnou zahradou a úžasnou 

prohlídkou interiéru spojenou se 
známými pohádkami. 

Volnočasové aktivity si žáci uži-
li mnoha způsoby. V tělocvičně hra-
ním pohybových her. Laser game, 
kde za doprovodu zvukových a svě-
telných efektů se v žácích probudili 
bojovníci, kteří se s vypětím všech 
sil snažili vyhrát. Lezecká stěna 
Hudy byla velkou výzvou pro všech-
ny děti. Všem se, pod dohledem in-
struktora, podařilo částečně nebo 
úplně vylézt na vrchol stěny. 

Co se žákům nejvíce líbilo?
Zámky
  Mě tam nejvíce zaujal ten prů-

vodce, jak byl akční. (Štěpa)
  Na zámku se mi to líbilo a mám 

pěkné fotky. Ale představa, že 
se díváte na křeslo, ve kterém 
někdo zemřel, nahání husí kůži. 
(Adéla)

Laser game 
  Nejvíc se mi líbilo střílení, světla 

a svačina. (Anička)
  Moc se mi líbilo v Laser game 

střílení, schovávání a běhání. 
(Anežka)

Lezecká stěna
  Na stěně se mi líbilo, jak jsme vy-

lezli stěnu a pak jsme se zhoupli 
dolů. (Péťa)
  Super bylo, že jsem vylezl až na-

horu. (Andrej, Jenda)

Mgr. Petra Průšová 

a Mgr. Jitka Plašilová

ZŠ Mírová pomohla porodnici
Již od  roku 2017 pomáhá ústec-
ká ZŠ Mírová Nadačnímu fondu 
LA VIDA LOCA, projektu Ži-
vot v kufříku, který se stará o od-
ložené novorozence (www.zivotv-
kufriku.cz). Letos se zaměstnanci 
školy rozhodli pomoci zásadním 
způsobem, a  to sbírkou ve  výši 
30 000 Kč. Zajistili tím odloženým 
miminkům, narozeným v Masary-
kově nemocnici v Ústí nad Labem, 
kufříčky vzpomínek na celý rok. 

Pravidelným ročním příspěv-
kem pro neonatologickou kliniku 
je rovněž výtěžek z  charitativ-
ního koncertu, který ZŠ Mírová 
pořádá v  Císařském sále Muzea 
v Ústí nad Labem. Letos získá tato 
kulturní akce novou tvář. S ohle-
dem na nepříznivou pandemickou 

situaci plánuje škola koncert usku-
tečnit prostřednictvím živého 
internetového vysílání (live stre-
aming), a  to 17. listopadu. Účast 
přislíbila ústecká kapela Nepitch 
band spolu s  Pavlem Nepivodou, 
Jiří Straněk a Kateřina Kročilová. 
Zazpívají si rovněž paní učitelky 
Kateřina Klierová a  Iva Lédlová. 
Vše proběhne za finanční podpory 
MO Severní Terasa. Bližší infor-
mace sledujte na webových strán-
kách školy www.zsmirova.net. 
Přispívat projektu Život v kufříku 
můžete během koncertu nebo 
právě teď na účet 520022/550. 

Zvláštní poděkování patří 
Aleně Pechové za  výrobu háč-
kovaných hraček a  Ivetě Konové 
za  pletené novorozenecké 

čepičky. Tyto dárečky zpest-
řují obsah ústeckých kufříčků. 
Děkujeme.

17. listopad je zároveň Světovým 
dnem předčasně narozených dětí. 
Po celém světě se rozsvítily hlavní 
památky a  důležité budovy sym-
bolickou purpurovou barvou a lidé 
sdíleli příběhy dětí, které se naro-
dily o několik týdnů nebo dokonce 
měsíců dříve, než měly. Krajská 
zdravotní se ke  Světovému dni 
předčasně narozených dětí při-
pojila již popáté – rozsvícením 
zámečku Větruše, dominanty 
města Ústí nad Labem a  hradu 
Hněvín v Mostě. V obou městech 
má svá perinatologická centra.

Iva Olšanová

Vladislava Mocová a Lenka 
Nováková (staniční sestra fyzio-
logických novorozenců a vrchní 
sestra z Neonatologické kliniky).

Den zvířat v Brné
Mezinárodní den zvířat připomíná, 
že zvířata jsou důležitou a neod-
myslitelnou součástí našich životů. 
A proto i naše škola a školka v Brné 
oslavila Den zvířat. Všechny děti se 
na tento den velmi těšily. Mohly si 
totiž, stejně jako v minulých letech, 
přivést svého vlastního živého maz-
líčka a ukázat ho kamarádům. 

První hodinu se tak všichni žáci se 
svými zvířátky sešli na školním hřišti, 
kde proběhla přehlídka psů, koček, 
morčat, křečků, šneků, papoušků 
a jiného drobného zvířectva. Dětem, 
které žádné zvířátko nemají, to ne-
muselo být líto, protože i ony si moh-
ly přinést oblíbené plyšové zvířátko. 
Děti ze školky se přestrojily do růz-
ných zvířecích masek a převleků, 
které předvedly v průvodu ostatním 
kamarádům. Celý projektový den 
byl zaměřený na hry, kvízy, písničky 
a povídání o zvířátkách. Na závěr vi-

děly děti pohádku O pejskovi a ko-
čičce v podání Sváťova dividla.

Společně s touto akcí pořádá 
ZŠ Brná tradičně ještě sbírku pro 
ústecký útulek. Děti přinesly kon-
zervy, granule a jiné dobroty pro 
pejsky a kočičky a uspořádaly pro 
ně také finanční sbírku. 

Mgr. Alena Diusová 

ředitelka ZŠ

Prázdninové budování ve škole
Během letošní prázdninové pře-
stávky se v základní škole v Jitř-
ní ulici v Brné intenzivně budo-
valo. Všechny práce šly od ruky 
podle harmonogramu a učitelé 
i žáci mohli po prázdninách přijít 
do opravených, krásných a čistých 
prostor školy. 

Povedlo se opravit nerovnosti 
zdí v hale, chodbě a v učebnách, 
všechny tyto prostory jsou nově 
vymalovány. Vyměnili jsme ob-
klady, umyvadla a vodovodní ba-
terie ve třídách. Stávající datové 
rozvody prošly náročnou renova-
cí a opravou. Kabinet učebních 
pomůcek prošel důkladnou re-
organizací. Část sbírek byla pře-
stěhována do nově vyhrazeného 
prostoru a vznikla tak další pra-
covna, která je vybavena novým 
nábytkem. Zrealizovali jsme vý-
měnu podlahových krytin v hale, 

chodbě a učebnách. Hala dosta-
la nový vzhled nejenom díky nové 
podlahové krytině, ale také díky 
nové vestavěné skříni a hlavně 
vybudováním relaxačního kout-
ku pro žáky. Ti zde mohou od-
počívat na relaxačních pytlích. 
Koutek je vybaven malou knihov-
ničkou a zásobou her. Ze zadní 
části chodby vzniklo další místo 
pro aktivní trávení přestávek díky 
instalaci basketbalového koše 
a fotbálku. Došlo také na opra-
vu a výměnu asfaltového povrchu 
u horního vjezdu do areálu ško-
ly a nově vyasfaltovaný povrch je 
také před dolní budovou. Věříme, 
že to je zatím začátek a že se po-
daří uskutečnit i další plánované 
opravy.

Mgr. Alena Diusová 

ředitelka ZŠ

Smyčce 
udělaly radost 
v Chlumci

Krásným kulturním zážitkem 
bylo pro klienty Domova seniorů 
v Chlumci vystoupení smyčcové-
ho kvarteta Severočeské filhar-
monie Teplice. Zazněly známé 
skladby největších hudebních ve-
likánů W. A. Mozarta, A. Vivaldiho,  
J. Haydna, L. Boccheriniho aj. a po-
hladily na duši nejednoho seniora 
v této nelehké koronavirové době.

Ing. Martin Strakoš, ředitel 

Domova pro seniory Chlumec

Sportujeme ve školce i ve škole

Poslední slunečné dny babího 
léta se žáci i děti ze Základní ško-
ly a Mateřské školy v Brné snaži-
li prožít co nejvíce venku na školní 
zahradě a školním hřišti. Učitelky 
a vychovatelky pro ně uspořádaly 
několik sportovních akcí. 

Ve školní družince uskuteč-
nily závody smíšených druž-
stev ve štafetovém běhu. Vítěz-
né družstvo zvládlo uběhnout 4x 
délku školního hřiště v krásném 
čase 1 min a 28 s. Vítězům gra-
tulujeme!

Olympijského běhu se žáci zá-
kladní školy zúčastnili letos už 
počtvrté. V krásném prostředí 
Labské cyklostezky v Brné po-
dali vynikající sportovní výkony 
a připomněli si olympijské ideály 
a principy fair play. V soutěži bo-
jovali čestně a podle pravidel. Po-
ražení uznali, že soupeř byl lepší, 
v cíli mu podali ruku a vzdali mu 
tím čest, neboť není důležité zví-
tězit, ale zúčastnit se. Uznání za-
slouží i poražený, proto všichni 

běžci v cíli dostali velkou pochva-
lu, medaili i diplom.

Pozadu nezůstaly ani děti ze 
školky. Chtěly si pěkně zaspor-
tovat a také se podívat na školní 
hřiště naší základní školy. Vydaly 
se na sportovní zápolení do školy. 
Každý dostal průkazku sportovce 
a startovní číslo a závody mohly 
začít. Na prvním sportovišti malí 
závodníci prolézali  tunel, přeska-
kovali překážky a běhali slalom. 
Na druhém stanovišti se trefovali 
do zavěšeného kruhu a na třetím 
skákali v pytlích. Kdo vše splnil, 
dostal do průkazky razítko. Vy-
hodnocení závodů provázelo na-
pětí a radostné očekávání. Paní 
učitelka zkontrolovala tři razítka 
v průkazce. Tři disciplíny všichni 
zvládli. Odměnou byla nejen me-
daile a malý dárek, ale hlavně pěk-
ný pocit ze společného sportování. 
Věříme, že nebylo poslední.

Mgr. Alena Diusová 

ředitelka ZŠ                                     

Jak se rodí malý sportovec

Druháci ZŠ Karla IV. se v září 
zúčastnili sportovního dopoled-
ne na hřišti TJ Střekov. Na klu-
ky a holky čekali na hřišti trené-
ři oddílu MFK Ústí nad Labem, 

kteří je sportovním dopolednem 
provázeli, vše dětem vysvětlili, 
a hlavně je povzbuzovali.  Děti 
si zahrály spoustu her, zkusily si 
být opravdovými fotbalisty a vů-
bec sportovci se vším všudy.  Po-
časí nám přálo a malí sportovci 
se opravdu vyřádili.  Za své sna-
žení byli odměněni svačinkou, 
drobnými dárky a hlavně zlatou 
medailí, kterou si pyšně odnášeli 
na své hrudi.  Dopoledne babí-
ho léta uteklo jako voda a kdo ví, 
třeba za pár let uslyšíme o něja-
kém profi fotbalistovi ze ZŠ Kar-
la IV. 

Mgr. Pavla Kuncová 

a Mgr. Pavlína Jirátová

http://www.zivotvkufriku.cz
http://www.zivotvkufriku.cz
http://www.zsmirova.net
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pondělí–pátek | 16.00–17.00 hodin 
severní Čechy 88.8 FM | 103.1 FM | R-SEVER

Humoriáda – zasmějte se s námi

humoriada.cz
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800 611 116
VOLEJTE ZDARMA

Dušníky 119, Roudnice nad Labem
www.ampbohemia.cz   |  M: 730 166 520

DÁLE NABÍZÍME:

OKNA • DVEŘE 

info@ampbohemia.cz

BRÁNY • BRANKY
PLOTY

KOMPLETNÍ
MONTÁŽ PLOTŮ

PO CELÉ ČR
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BEZPLATNÁ PŘEPRAVA 
– V ZÓNĚ 101 – 101
Osoby od věku 70 let

Osoby od věku 70 let, které v současné 
době cestují v zóně 101 – 101 zdarma 
na základě předložení identifikačních 
osobních dokladů, budou moci tak-
to cestovat nejdéle do 31. 12. 2020. 
S účinností od 1. 1. 2021 bude povole-
na bezplatná přeprava pouze na základě 
časové jízdenky v hodnotě 0 Kč, která 
bude přiřazena k bezkontaktní platební 
kartě (dále jen „BPK“) nebo bude nahrá-
na na čipové kartě Dopravy Ústeckého 
kraje (dále jen BČK DÚK“). 

Co musím vyřídit, abych mohl/a  
od 1. 1. 2021 jezdit zdarma?
•	 Osobně se dostavit nejpozději  

do 15. 12. 2020 na Zákaznická cen-
tra DPmÚL v Revoluční ulici nebo 
u Hraničáře.

•	 S sebou si vezměte svůj platný osobní 
identifikační doklad, fotografii nebo 
digitálně zpracovanou podobu. Pokud 
žádnou fotografii, která by splňovala 
stanovené požadavky pro registra-
ci nemáte (barevné průkazové foto), 

na Zákaznickém centru DPmÚL, Re-
voluční 26, Vás na požádání vyfotí 
a fotografii do Vašeho profilu nahrají.

•	 Své osobní údaje, fotografii a BPK si 
můžete také zaregistrovat doma v in-
ternetové aplikaci eShop EOS nebo 

•	 Vám s registrací odborně pomohou 
zaměstnanci Zákaznických center, 
takže se nemusíte ničeho obávat. 

Pokud jste se registrovali v interneto-
vé aplikaci eShop EOS, je rovněž nutná 
jedna návštěva Zákaznického centra 
DPmÚL, kde bude provedena autorizace 
vložené fotografie a po předložení plat-
ného osobního identifikačního dokladu 
Vám bude zaregistrována sleva a k BPK 
přiřazena časová jízdenka v hodnotě 
0 Kč určená pro tuto přepravu. 

Před návštěvou Zákaznického centra 
je zapotřebí zvážit, jakými dopravními 
prostředky v rámci tarifní zóny 101 ces-
tujete. Jestli pouze MHD (autobusy či 
trolejbusy) nebo využíváte integrované 
dopravy a cestujete i „zelenými“ auto-
busy nebo vlaky. 

• Bezkontaktní platební nálepka

• Personifikovaná karta BČK DÚK

Na Zákaznických centrech jsou pro ces-
tující zdarma připraveny Příručky cestu-
jícího - Jak cestovat s platební kartou 
v MHD - Zlevněné jízdné, Zvýhodněné 
jízdné, Bezplatná přeprava v zóně 101.

Závěrem. Nemusíte se ničeho obávat. 
Stačí přijít na Zákaznická centra, kde 
Vám zaměstnanci vše ochotně vysvětlí, 
vyplní, vyřídí a můžete i nadále cestovat 
v zóně 101 – 101 zcela zdarma.

V případě, že využíváte pouze MHD 
(autobusy či trolejbusy), pak je pro Vás 
určena BPK (bezkontaktní platební kar-
ta). Využíváte-li v zóně 101 služeb „zele-
ných“ autobusů nebo vlaky, pak musíte 
mít personifikovanou kartu BČK (čipo-
vou kartu) DÚK, na které bude nahrána 
časová jízdenka určená pro bezplatnou 
přepravu v hodnotě 0 Kč.

Co když nemám nebo nechci využívat 
svoji bezkontaktní platební kartu?

Pokud cestující nemá nebo nechce vyu-
žívat bezkontaktní platební kartu ke své-
mu účtu a má trvalé bydliště v Ústí nad 
Labem, tak mu náklady s pořízením BPK 
uhradí statutární město Ústí nad Labem. 

V případě pořízení personifikované karty 
BČK DÚK jsou pořizovací náklady 95 Kč 
a vystavení trvá 21 dní.

V případě, že nebudete mít BPK nebo 
BČK DÚK s časovou jízdenkou v hodno-
tě 0 Kč, budete se od 1. 1. 2021 muset 
přepravovat na zlevněné jízdné, určené 
pro osoby od dosažení věku 65 let.

Pro cestující, kteří nemají trvalé 
bydliště v Ústí nad Labem, jsou 
pořizovací náklady následující:

• Bezkontaktní platební karta

99,-
Kč

129,-
Kč

95,-
Kč

 Adresa: Revoluční 26 
  401 11  Ústí nad Labem

Otevírací doba 
 PO - PÁ 600 - 1800 
 SO 700 - 1200

Předprodej u Hraničáře 
 PO - PÁ 830 - 1230   1300 - 1600

 Telefon: 800 100 613

 Web: www.dpmul.cz

Vánoční program je stále nejistý, o vánoční výzdobu lidé v Ústí nad Labem ale nepřijdou.

Vážení spoluobčané, 
milí přátelé,
přejeme vám příjemné prožití vánočních svátků, pohodový vstup 
do nového roku 2021 a mnoho štěstí a zdraví a také úspěchů 
v osobním i pracovním životě. Současná situace není jednoduchá, 
ale nenechte se znechutit. Prožijte svátky v klidu  
a v souznění se svými nejbližšími. 

Zůstaňte optimisty, ať se Vám daří!

    Primátor Petr Nedvědický,  
    jeho náměstci a členové rady města
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Zábava v restauraci 
pokračovala i přes zákaz
Při večerní kontrole 
dodržování omezení 
provozu restaurací kvůli 
koronavirové epidemii 
dorazili strážníci také 
k restauraci na Severní 
Terase. Hlavní světlo bylo 
sice zhasnuté, ale přesto 
bylo rozsvícené světlo 
u baru a z provozovny 
byly slyšet hlasy.

Za oknem se navíc pohybovaly 
siluety několika osob. Na před-
zahrádce byla skupinka osob, 
která když spatřila hlídku 
strážníků, dala vše vědět do re-
staurace. Když strážníci chtě-
li vstoupit do  restaurace, byly 
vchodové dveře náhle uzamče-
ny. Uvnitř restaurace byla vět-
ší skupinka osob (cca 15–20). 
Tyto osoby se před hlídkou sna-
žily z  restaurace utéct zadním 
vchodem přes kuchyň anebo 
se různě poschovávat (napří-
klad na WC). Několika osobám 
se podařilo z  restaurace zad-
ním vchodem utéct. U hlavních 
vchodových dveří stál muž, 
který se hlídce snažil zamezit 
ve  vstupu tak, aby mohla další 
skupina osob nenápadně opus-
tit restauraci. Muž, který hlídce 
bránil ve vstupu do provozovny, 

byl její provozovatel. Strážníci 
ho vyzvali k  podání vysvětle-
ní, proč hlídce bránil ve vstupu 
do  provozovny a  z  jakých dů-
vodů má restauraci otevřenou, 

když má být již hodinu zavře-
na. A  také proč hosté utíka-
li ze zhasnuté restaurace přes 
kuchyň zadním vchodem ven. 
To provozovatel neuměl hlídce 

nijak vysvětlit. Případ bude do-
řešen u  příslušného správní-
ho orgánu, kam byla událost 
po  zadokumentování strážníky 
předána.

Běženec jel 
na podvozku 
kamionu
Muže ve špinavém černém obleče-
ní našli strážníci v průmyslové zóně 
v Předlicích. Zrovna vylézal z pod-
vozku zaparkovaného kamionu. 
Strážníkům  se jeho chování zdálo 
podezřelé, proto jej vyzvali k pro-
kázání totožnosti, muž ale u sebe 
žádný doklad neměl. Šetřením bylo 
zjištěno,  že se jedná o muže lybij-
ské národnosti, který se zavěšen 
na podvozku nákladního vozidla 
snažil dostat do Itálie. Tvrdil, že utí-
ká ze své vlasti před válkou. Stráž-
níci  kontaktovali prostřednictvím 
operačního střediska městské po-
licie službu cizinecké policie, kte-
rá si uprchlíka na místě převzala 
k dalšímu šetření.

Strážníci se 
představili

Interaktivní seznámení s in-line 
bruslením probíhalo na Střekov-
ském nábřeží. Akce, která  se 
uskutečnila v rámci Evropské-
ho týdne mobility, byla určena pro 
všechny malé i velké bruslaře, 
pro začátečníky i pokročilé. Akce 
se konala u KOLOcafé a všich-
ni účastníci si zde mohli vychutnat 
sportovní i doprovodný program. 
Strážníci městské policie ze skupi-
ny prevence kriminality a dopravní 
výchovy připravili pro návštěvníky 
různé dopravní soutěže z oblasti 
BESIP a seznámili je s prací měst-
ských strážníků. Na závěr bylo pro 
přítomné připraveno opékání buřtů.  

Hledaný spal u fontány
U  fontány v  Městských sadech 
si hlídka všimla na  lavičce spící-
ho muže. Strážníci ho probudili 
a zeptali se, zda nepotřebuje po-
moc a proč spí v tuto dobu na la-
vičce. Odpověděl, že je na takový 
život zvyklý a že pomoc nepotře-
buje. Strážníci ale provedli jeho 
lustraci a  vyšlo najevo, že lus-
trovaný je celostátně hledanou 
osobou Policií ČR. Proto byla 
na místo přivolána hlídka Policie 
ČR, která si zadrženého převzala 
k dalšímu šetření.

Rozbil zastávku a ujel

Na tísňovou linku městské policie 
telefonovala oznamovatelka, kte-
rá sdělila, že na Mírovém náměs-
tí rozbil neznámý muž skleněnou 
výplň přístřešku zastávky MHD. 
Dále žena udala popis a oblečení 
muže a číslo trolejbusu, do které-
ho po činu nastoupil. Strážníci tro-
lejbus dostihli v ulici Drážďanská 

u zastávky MHD Vojanova ZOO, 
kde neznámý muž odpovídající 
popisu z trolejbusu vystoupil. Zde 
byl zadržen a následně převezen 
na místo činu na Mírové náměs-
tí, kde si ho od strážníků převzala 
k dořešení přivolaná hlídka Policie 
ČR, neboť jeho jednání vykazovalo 
znaky trestného činu.

Strážníci kontrolují zahrádky
S nástupem podzimu vyrážejí ús-
tečtí strážníci na častější kontroly 
zahrádkářských kolonií. Zahrádká-
ři je pomalu opouštějí a stěhují se 
na zimu domů. Na zahrádkách při-

tom zůstává spousta cenných věcí, 
které ještě nestihli odvézt. Strážní-
ci tu pak potkávají většinou bezdo-
movce nebo lidi, kteří se rozhlížejí, 
co se dá kde sebrat.

Prostitutky se nabízely ve dne
Preventivně bezpečnostní akce 
proběhla na žádost občanů 
v Předlicích.  Byla zaměřena 
na prostitutky a narkomany, kte-
ří se zdržují v okolí průmyslové 
zóny a svým jednáním porušu-
jí zákonné normy. Strážníci řeši-
li sedm osob, které se dopustily 

přestupkového jednání. Ve dvou 
případech se jednalo o nabízení 
sexuálních služeb, v jednom pří-
padě se osoba dopustila přestup-
ku znečištění veřejného prostran-
ství. Ostatní přestupková jednání 
se týkala špatně zaparkovaných 
kamiónů.  

Klece pro divočáky
Vzhledem k tomu, že se na katast-
ru města přemnožila divoká prasa-
ta, byly v obvodu Bukova, Všebořic 
a Skorotic na vybraná místa nain-
stalovány odborem životního pro-
středí Magistrátu města Ústí nad 
Labem tři odchytové klece, které 
by měly alespoň částečně snížit 
početní stavy divočáků.  Strážníci 
na odchytové klece nainstalovali 
výstražné cedule, a to kvůli zvý-
šení bezpečnosti kolemjdoucích 
i volně se pohybujících psů, které 
zde venčí místní.  Za dobu fungo-
vání těchto odchytových klecí bylo 
odchyceno 25 divokých prasat.

Malý kluk byl sám na ulici
Na  malého chlapce, který 
byl ráno sám na  ulici Orlic-
ká na  Severní Terase, upozor-
nila oznamovatelka na  tísňo-
vé lince městské policie. Žena 
chlapce přivedla na  vrátni-
ci azylového domu pro mat-
ky s dětmi. Vrátná z azylového 
domu ale sdělila, že chlapce ne-
zná a z domu nepochází. Hlíd-
ka se snažila od  chlapce získat 
informace o jeho osobních úda-
jích. Chlapec uvedl, že mu je 
osm let a  jmenuje se Dominik. 
Dle vzhledu ale odpovídal věku 
čtyři až pět let. Na  dotaz,  kde 
bydlí, chlapec ukazoval smě-
rem do  ulic Ovocná – Mezní 
– Stavbařů. Podle jména Do-
minik a  jeho stáří   se podařilo 
zjistit, že by mohl bydlet v uli-
ci Jizerská, kam se také hlíd-
ka strážníků vydala za  účelem 
dalšího šetření. Před domem 
byl muž středního věku, kte-
rý patrně někoho hledal či po-
strádal. Uvedl, že hledá své-
ho syna, který odešel z  bytu. 
Strážníci ho informovali, že 
chlapec se nachází v  azylovém 
domě na  vrátnici. Chlapec, 
jakmile otce spatřil, ihned se 
k  němu rozeběhl. Muž vysvět-
lil, že s  manželkou nyní neži-
je a  chlapce měl hlídat, neboť 
žena šla do  práce. Když však 
došel k  ní domů, zjistil, že 
syn tam není. Matka následně 

potvrdila, že  byli s  manželem 
skutečně domluveni na  hlí-
dání. To, jak se  syn dostal 
z domu, si neumí vysvětlit. Oba 

rodiče Dominika byli strážní-
ky poučeni, že celý případ bude 
předán k  dalšímu šetření  na   
OSPOD MmÚL.
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Diváci na Hudební 
setkání nezapomněli
Festival Hudební setkání 
s pořadovým číslem 9 začal 
26. srpna v Severočeském 
divadle koncertem 
s názvem Koncert pro 
Ústí nad Labem. 

Původně se měl tento koncert ko-
nat až v říjnu, ale tím, jak se dnes 
všechno ze dne na  den mění, 
jsme se rozhodli s ředitelem diva-
dla spojit síly a uspořádat ho dří-
ve. Byl to první veřejný koncert 
a po dlouhé době tak velký veřejný 
koncert. Jako hosta jsme přizva-
li s  Milošem (Formáčkem) Vaš-
ka Hudečka. Na všech, jak účin-
kujících, tak i publiku, bylo cítit, 
že živý kontakt je to nejcenněj-
ší. Pravda, to teď říká každý, ale 
právě proto jsem Hudební setká-
ní zakládal, abychom se potkávali 
a nebylo mezi námi hranic. Kon-
cert pro Ústí nad Labem je tra-
diční akcí, na které také vystupu-
je opakovaně kolega Igor Ardašev, 
a kde si vymýšlíme různé zajíma-
vé programy. Nyní jsme zvolili re-
pertoár pro dva klavíry, Mozarta 
a  Milhauda. Speciálně Milhaud 
byl pro publikum překvapením, 
jeho skladba Scaramouche je ve-
lice vtipná a také svou náročností 
na  souhru velice lákavá pro pub-
likum. Vůbec zvuk dvou klavírů, 
jejich vyjadřovací schopnost, je 
naprosto jiný než jednoho nástro-
je. Z  tohoto koncertu jsme měli 
všichni opravdu velikou radost.

Další akce pak proběhly 
na  zámku Jezeří a  zámku Velké 
Březno a  atmosféra byla ještě 
lepší. Lidé se nebáli chodit, bylo 

úplně plno i  přes všechna ome-
zení, v  tomto případě i  příroda 
nadělila své, byla poměrně velká 
vichřice, všude bláto, voda… 
Nemohli jsme uspořádat obvyklé 
setkání s  umělci po  koncertě 
s  pohoštěním, ale byly to výji-
mečné akce se skutečně nejlepší 
atmosférou, co znám. Mohli 
bychom snad říci, že tím, jak se 
neví, co bude, žije se více naplno, 
prožitek z  přítomnosti je tak 
intenzivnější. 

Samozřejmě situace není 
organizačně snadná, zejména 
karantény umělců, kteří se stý-
kají neustále mezi sebou, při-
náší napínavé okamžiky, kdy 
nevíte do  poslední hodiny, zda 
akce proběhne. Ale mně osobně 
to zase tak nevadí, život přináší 
i  toto a  je třeba s  tím normálně 
pracovat.

Uvidíme, jak proběhnou další 
akce, jsme nyní v polovině festi-
valu, ale vše se zastavilo. Dáme 

vám vědět, jak a kdy se uskuteční 
Malý princ s Danielou Kolářovou, 
Ivan Klánský recitál nebo koncert 
pro U3V… 

Děkuju moc všem, kteří nás 
podporují svou přízní, teď nemlu-
vím jen o sponzorech, ale hlavně 
o  publiku, pro které je festival 
pořádán. 

Michal Mašek 

klavírní virtuos a organizá-

tor Hudebních setkání

STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM 
VYHLAŠUJE  

VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE 

V RÁMCI  
 

Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury   
v roce 2021 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem 

(dále jen „program“) 
 

1. Kategorie programu a termín pro podávání žádostí: 
   Dotace na podporu celoroční kulturní činnosti 
 Akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem 

Termín pro podávání žádostí od 23. listopadu do 14. prosince 2020 
 

     Dotace na realizaci kulturní akce a projektu 
     Dotace na reprezentaci města na akcích krajského, republikového  
      nebo mezinárodního charakteru 

Termín pro podávání žádostí od 8. února do 1. března 2021. 
 
2. Důležité informace: 

Žádosti o dotace se podávají v elektronické podobě, která bude dostupná na 
webových stránkách města Ústí nad Labem www.usti-nad-labem.cz (Občan – 
Formuláře – OŠKS – Kultura – 2021).  
Vyplněnou elektronickou žádost následně žadatel prostřednictvím webového 
rozhraní odešle. Na uvedenou elektronickou adresu obdrží potvrzující email. 
Přílohou tohoto emailu je PDF soubor, který žadatel vytiskne a opatří 
podpisem oprávněné osoby a případně razítkem. Následně žádost doručí ve 
lhůtě pro podání žádosti (viz výše) do podatelny Magistrátu města Ústí nad 
Labem (osobně, poštou, datovou schránkou). 
 
Informace o vyhlášeném programu pro poskytování dotací v oblasti kultury  
v roce 2021 a formuláře žádostí bude možné získat od 23. října 2020 na 
internetových stránkách www.usti-nad-labem.cz a na Magistrátu města Ústí 
nad Labem, Velká Hradební 8, Odbor školství, kultury, sportu a sociálních 
služeb (Bc. Čmejlová Martina, č. dv. 249, tel. 475 271 345, e-mail: 
martina.cmejlova@mag-ul.cz; Bc. Linda Štrymplová, č. dv. 288, tel. 
475 271 584, e-mail: linda.strymplova@mag-ul.cz).  

Kulturní středisko přesouvá termíny
Současná situace citelně za-
sáhla i Kulturní středisko měs-
ta Ústí nad Labem. Termínově 
se překládají pořady, které měly 
být původně na jaře 2020 a kte-
ré byly přesunuty na podzim 
2020  a nyní opět na jaro 2021. 
Nejistá situace je i kolem plesů 
zvláště kolem těch maturitních. 
Jeden už byl zrušen a jeden pře-
sunut na červen 2021. Ostatní 
mají zatím zarezervované termíny 
a zřejmě se rozhodnou podle si-

tuace, která bude po novém roce. 
Pár koncertů v prosinci ještě ne-
bylo zrušeno a stále doufám, 
i když asi marně, že by mohly 
proběhnout. Všem občanům na-
šeho města přejeme v této těž-
ké situaci pevné zdraví a hodně 
štěstí. Všichni doufáme, že se 
brzy na kulturních pořadech opět 
sejdeme!

Ivan Dostál 

ředitel KSUL

Nemáte fotku od Édy?
Historický salónní fotoaparát Glo-
bica je nejnovějším přírůstkem sbí-
rek Muzea města Ústí nad Labem. 
Jeho objektiv zvěčnil velkou část 
obyvatel města u příležitosti sva-
teb, narozenin a jiných slavnost-
ních událostí. Ovládal ho v ate-
liéru ve Vaníčkově ulici přívětivý 
fotograf Eduard Majer zvaný Éda, 
který by se právě letos dožil 100 
let. Stroj byl vyroben v NDR ko-
lem roku 1960. Muzeum vyzývá 
Ústečany, aby provětrali rodinná 
alba a zasílali své fotografie, pří-

padně zapůjčili originály fotografií, 
které mají na zadní straně razítko 
VD Fotografia Liberec, provozov-
na 401, případně s adresou ate-

liéru Vaníčkova 13, Ústí nad La-
bem. Zaslané snímky, ideálně se 
vzpomínkou na okolnosti focení 
v Majerově ateliéru, bude muzeum 
publikovat na internetu. Fotogra-
fie posílejte v elektronické podo-
bě na e-mail: krsek@muzeumusti.
cz nebo osobně či poštou na ad-
resu Muzeum města Ústí nad La-
bem, Martin Krsek, Masarykova 
1000/3, Ústí nad Labem 40001 
(vždy uveďte zpáteční adresu či 
telefon pro vrácení snímku po na-
skenování).

Pajcrem páčí ze sutin 
duši zaniklé čtvrti
Demolice městské čtvrti Nové 
město – Neustadt u západního 
nádraží už pohltila většinu histo-
rické zástavby. Přesto zásluhou 
ústeckých muzejníků přežije ales-
poň zlomek génia loci tohoto mís-
ta. V ten samý den, kdy se bagry 
zakously do secesního činžáku 
v ulici U České besedy, vyrostlo 
z jeho fragmentů žulové schodiště 
u rekonstruované hřbitovní kaple 
v Krásném Březně. 

„Majitel čtyřpatrového činžáku 
provozoval ve dvoře malou továrnu, 
a aby těžké vozy, které tam zajíž-
děly, nepoškozovaly stěny domu, 
měl speciálně upravený průjezd. 
Dráhu koňskému spřežení vyme-
zovaly masivní precizně vytvarova-
né obrubníky ze žuly. Pomocí pajc-
rů jsme je vypáčili a ručně naložili. 
Dalo to zabrat, ten největší měl 
okolo 400 kilogramů,“ pozname-
nal historik Muzea města Ústí nad 
Labem Martin Krsek.

Hodnotný materiál odsud za-
mířil na hřbitov v Krásném Břez-
ně, pomohl vkusně a levně vyřešit 
problém s rozpadlým historickým 
schodištěm. Z jiného z bouraných 
domů muzejníci zase vydobyli 
fragmenty točitého pískovcového 

schodiště. A mají zájem i o další 
hodnotné části demolovaných sta-
veb.

Platí to také o dlažbě v ulici 
U České besedy, nejstarší docho-
vané v Ústí nad Labem. Nezvyk-
le kombinuje světlé žulové kostky 
s místním temně černým čedičem. 
Po více než dvousetletém provozu 
jsou kameny vyhlazené do hladka. 
Po dohodě s investorem novostav-
by, společností Lidl, řeší muzejníci 
dvě varianty její záchrany. „Shod-
li jsme se, že nejlepší bude tuto 
krásnou dlažbu zachovat na pů-
vodním místě jako památku na za-
niklou čtvrť. Pokud se to nepoda-
ří, převezmeme ji a budeme pro ni 
hledat jinou vhodnou lokalitu,“ vy-
světlil Martin Krsek.

Do muzea dojel neživý herec z filmu Dva lidi v zoo
Neživý herec z populárního filmu 
Dva lidi v  zoo a  dlouholetý dříč 
v denním provozu ústecké zoolo-
gické zahrady se stal součástí sbí-
rek Muzea města Ústí nad Labem. 
Stařičký nákladní vůz Multi-
car sem zamířil po  svém vyřaze-
ní z provozu po 33 letech služby. 
Rok výroby 1987, místo Německá 
demokratická republika - to uvádí 
technický průkaz, na jehož obálce 
se ještě skví znak Československé 
socialistické republiky. Ze zápi-
sů je zřejmé, že prvním majitelem 
auta byla ústecká zoo.

A když se tu v roce 1989 natá-
čel film Marie Poledňákové, 
dostala vedle místních orangu-
tanů, slonů a  dalších exotických 
zvířat svou roli i  legendární mul-
tikára. „Měli jsme dvě a  vlastně 
tam hrála ta druhá, kterou ještě 
udržujeme v  provozu. Ale potom, 
co u prvního stroje teď odešel motor, 
jsme spoustu dílů prohodili. Takže 
třeba celá kabina je zrovna sku-
tečně z  filmu,“ poznamenal mistr 
dopravy Zoo Ústí nad Labem 
Jaroslav Havlíček. Auto neslo 
ve  snímku bílo-černý zebří nátěr 
a objevilo se mimo jiné v akčním 

záběru záchrany hlavního dět-
ského hrdiny, který se topil 
v  jezírku s  hrochy. „Je to možná 
netradiční sbírkový předmět, ale 
určitě pro budoucí generace zají-
mavá regionální památka na  zoo-
logickou zahradu, která v dějinách 
tohoto města plní roli jedné z  nej-
větších atrakcí už od roku 1908, dob 
původního Lumpeparku,“ ohodno-
til přírůstek vedoucí historického 
oddělení muzea a kurátor sbírky 
techniky Martin Krsek.

Muzeum města Ústí nad 
Labem chrání ve svých sbírkách 

i  další artefakty spojené s  his-
torií zoo, a  to od  nejstarších 
památek na  éru první středo-
evropské ptačí rezervace ústec-
kého obchodníka a  průkopníka 
ekologie Heinricha Lumpeho 
po  pozůstatky ikonických zví-
řat. V  přírodovědných sbírkách 
se nachází například kostra 
nedávno uhynulé slonice Kaly, 
roh nosorožčí samice Zamby 
a také kosterní preparát a vycpa-
nina legendárního orangutana 
Ňuňáka – zvířecí hvězdy filmu 
Dva lidi v zoo.
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Půlmaraton je inspirací 
ostatním organizátorům

I přes ztížené podmínky a řadu omezení 
se ústecký půlmaraton podařilo úspěšně 
uspořádat. Desátý Mattoni 1/2Maraton Ústí 
nad Labem zvládl pandemickou výzvu. 
Přes dvě tisícovky běžců zapla-
vily ulice Ústí nad Labem při 
jubilejním 10. ročníku Matto-
ni 1/2Maratonu. Závod, kte-
rý ukázal, že i v těžkých časech 
způsobených pandemií korona-
viru se vyplatí bojovat, ovládl 
ukrajinský běžec Ivan-Bohdan 

Horodyskyi, ženám vládla 
Němka Kristina Hendel. Mezi 
Čechy svoji letošní půlmara-
tonskou nadvládu potvrdili Vít 
Pavlišta a Marcela Joglová. De-
sátý Mattoni 1/2Maraton Ústí 
nad Labem se podařilo uspořá-
dat v nesnadných podmínkách. 

Roušky se nosily všude kro-
mě samotné trasy, závodníci 
se museli vypořádat s  menší-
mi občerstvovacími stanicemi. 
„Nebylo to vůbec jednoduché, ale 
díky spolupráci s krajem, městem, 
hygienou a všemi dalšími se to po-
dařilo. Jsem hrdý, že Ústí mohlo 
vidět skvělý závod, a doufám, že 
jsme tím trochu inspirovali orga-
nizátory běžeckých závodů u nás 
i ve  světě,“ řekl prezident orga-
nizačního výboru RunCzech 
Carlo Capalbo.

 
 

STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM 
 

OZNAMUJE  
 

MOŽNOST PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE 
na podporu pohybové sportovní aktivity občanů statutárního města Ústí nad Labem a podporu rozvoje 
činnosti aktivně působících subjektů v oblasti sportu a sportovní činnosti mládeže do 21 let na území 
statutárního města Ústí nad Labem 

V RÁMCI 

Programu pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2021 
z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem  

(dále jen „Program“) 
 

1. Termín pro podávání žádostí: 
Tradiční kolektivní a individuální sporty  
žádost o dotaci je možné podat v období od 23. 11. 2020 do 30. 11. 2020 

  Celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let (šeky) 
žádost o dotaci je možné podat v období od 23. 11. 2020 do 14. 12. 2020 

  Akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem  
žádost o dotaci je možné podat od 23. 11. 2020 do 14. 12. 2020 

  Akce sportovního kalendáře  
žádost o dotaci je možné podat v období od 8. 2. 2021 do 1. 3. 2021 

  Podpora sportovních aktivit handicapovaných sportovců 
žádost o dotaci je možné podat v období od 8. 2. 2021 do 30. 6. 2021 nebo do vyčerpání  
finančních prostředků 

  Mimořádné sportovní výkony 
žádost o dotaci je možné podat v období od 1. 4. 2021 do 1. 11. 2021 nebo do vyčerpání  
finančních prostředků 

  Mimořádné žádosti o dotaci  
žádost o dotaci je možné podat v období od 4. 1. 2021 do 30. 6. 2021 nebo do vyčerpání 
 finančních prostředků. 
 

2. Důležité informace: 
Předepsané formuláře žádostí o dotaci včetně znění Programu je možné získat na internetových 
stránkách www.usti-nad-labem.cz  od 23. října 2020. 
Případné další informace k dotačnímu Programu sdělí na tel. čísle - 475 271 688 Bc. Gabriela 
Krčilová (č. dv. 249) nebo na tel. čísle - 475 271 576 p. Pavlína Veselá (č. dv. 248). 
 

3. Žádosti o dotace v oblasti sportu se podávají v elektronické podobě, která je dostupná na 
webových stánkách města Ústí nad Labem www.usti-nad-labem.cz (Občan – formuláře – 
OŠKS – Sport – 2021) 
Vyplněnou elektronickou žádost následně žadatel prostřednictvím webového rozhraní odešle. 
Na uvedenou elektronickou adresu obdrží potvrzující email. Přílohou tohoto emailu je PDF 
soubor, který žadatel vytiskne a opatří podpisem oprávněné osoby a případně razítkem. 
Následně žádost doručí ve lhůtě pro podání žádosti (viz výše) do podatelny Magistrátu města 
Ústí nad Labem (osobně, poštou, datovou schránkou). 
 

Karatisté Sport Unionu 
vyplenili Prahu
Za  bezpečnostních hygienic-
kých opatření se v pražské spor-
tovní hale TJ Kobylisy uskuteč-
nil již 6. Fudokan Cup v karate 
mládeže.

Mezi závodníky z  Brna, 
Olomouce, Prahy a Teplic si nej-
lépe vedl ústecko/lovosický SKR 
Sport Union. Dvacítka závod-
níků, převážně žákovských kate-
gorií, dokázala vybojovat na  32 
medailí.

„Soutěžili jsme v  demonstraci 
základních bojových sestav kata, 
kumite kihon a  kata týmech. 
Přestože konkurence, vlivem 
situace kolem Covid - 19, nebyla 
příliš silná, jsem za  úspěchy 
našich svěřenců rád. Nastavili 
jsme si tak chybějící tréninkovou 
přípravu. S  pohárem a  medailí 
odjížděl každý náš cvičenec,“ 

pochvaloval si výsledek sou-
těže šéftrenér školy Josef 
Rajchert. 

Zlaté medaile jednotlivci:
A. Čepičková, M. Kendík, S. 
Kokhanina 2x, J. Koudelka, M. 
Kučera, Š. Mička, K. Nývltová 2x, 
N. Pracnová, O. Musil. 

Výsledky se zlatou 
medailí v kata týmů:
st. žákyně – Červená/ Nývltová/ 
Pracnová,
dorost – Peterka /Mička/ Če-
pičková,
ml. žáci – Otranto/ Koudelka/ 
Čmejlová,
st. žactvo – Nechuta/ Kučera/ 
Kendík. 
Stříbrné medaile jednotlivců 
a týmů 9x, bronzové medaile 8x.

60 let TJ Mojžíř

Kulaté šedesáté výročí letos slaví 
sportovci z Tělovýchovné jedno-
ty Mojžíř. K jubileu přišel popřát 
primátor Petr Nedvědický spolu 
s radní Evou Novákovou. Primá-
tor předal Josefu Kolankiewiczo-
vi, který je členem klubu od svých 
16 let, drobný dárek a poděkování 
za jeho dlouholetou práci pro klub.
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Výtvarná soutěž naše město
Dům dětí a mládeže ve spolupráci 
s městem Ústí nad Labem v rám-
ci projektu Zdravé město a míst-
ní Agenda 21 organizoval letos již 
27. ročník tradiční výtvarné soutě-
že Naše město.

Děti a studenti v kategoriích 
od mateřských škol až po středo-

školáky mohli, ať už jako jednotlivci 
nebo kolektivy, tvořit svá výtvarná 
díla na aktuální témata vztahující 
se k našemu městu. Největšímu 
zájmu se těšilo téma Ústí měs-
tem Dlouhonohých skřítků. Práce 
ale přišly i do témat Mosty minulé, 
současné i budoucí či Jak by mělo 
vypadat dětské hřiště.

Letošní ročník byl významně 
ovlivněn epidemiologickou situací, 
a proto se nekonalo oblíbené slav-
nostní vyhlašování. Předání cen 
proběhlo individuálně na základě 
pozvání jednotlivých autorů či je-
jich zákonných zástupců.

Cestovní ruch 11

Vyhlídka Františka Málka 
shlíží na Labské údolí
Netradiční pohledy 
na Labské údolí nabízí 
nově otevřená vyhlídka 
na krásnobřezenském 
Kanonu.

Labské údolí je v úseku mezi Ús-
tím a  Děčínem sevřené okolním 
kopcovitým terénem. Táhlý ši-
roký hřbet mezi Krásným Břez-
nem a  Neštěmicemi je zakončen 
tzv. ostrožnou, zvanou Kanon. 
A právě na vrcholu tohoto vrchu, 
jehož původní název zněl Račí 
hora, vznikla  vyhlídka Františka 
Málka.

Franta Málek, přítel dálek, byl 
mezi prvními deseti nadšenci, 
kteří získali diamantový odznak 
za  navštívení stovky  rozhleden. 
Od roku 1981 se opakovaně podí-
lel na  opravě Erbenovy vyhlídky 
a  bojoval též za  záchranu výlet-
ního zámečku Větruše. Vynikal 
mimo jiné detailní znalostí kra-
jiny, kterou navštívil. Není divu, 
že se stal členem síně slávy orga-
nizované turistiky.

Vyhlídka, která vznikla z parti-
cipativního rozpočtu města Ústí 
nad Labem,  je přístupná  z  ulice 
Neštěmická (cestou kolem stejno-
jmenné základní školy) a  nabízí 

pohled na  řeku Labe, na  pro-
tilehlé obce Svádov a  Olšinky 
a město Ústí nad Labem.

Vrch Kanon má však také 
dlouhou a  zajímavou historii. 

Vypovídají o  ní archeologické 
nálezy už z mladší doby bronzové, 
kdy na  ploše ostrožny vzniklo 
opevněné sídliště. Historickým 
výzkumem zde byla prokázána 

lužická a  později též slovanská 
kultura. V 9. až 10. století se zde 
nacházelo strážní hradiště, které 
strážilo labskou obchodní stezku 
spojující Čechy a Sasko.

O Dlouhonohých skřítcích 
a ztracené listině
Co se stane, když se ztratí kou-
zelná listina? Budou se dít 
zvláštní věci… Ovšem Dlouho-
nozí skřítci to nenechají jen tak. 
Jsou sice malí, ale přesto jsou to ti 
praví strážci podivuhodné listi-
ny. Listiny historické, ve které se 
úplně poprvé píše o  královském 
městě Ústí nad Labem. A  to už 
v roce 1249! Skřítkové se v tom-
to novém příběhu vydají za zlo-
dějem, který tuto listinu odcizil. 
Za pomoci profesora Všudybýlka 

a Krákory, které známe už z pře-
dešlého příběhu, se postupně 
ocitnou na  různých místech ús-
teckého okolí. Dopadnou nako-
nec zloděje, nebo listina nená-
vratně zmizí? Rozuzlení najdete 
na konci příběhu.

Novou pohádku plánujeme 
představit  během  prosince 2020. 
Pro více informací sledujte   
www.usti-nad-labem.cz  nebo 
facebookový a instagramový pro-
fil Ústí nad Labem - volný čas. 

Ceny za TOP květinové 
Ústí 2020 byly rozdány
Porota vyhodnotila druhý ročník soutěže 
TOP květinové Ústí 2020. Vybrat 
z několika desítek přihlášených soutěžících 
vítěze byl opět nelehký úkol.
Oceněno bylo 11 nejúspěšnějších 
soutěžících, kteří byli odměněni 
dárkovými taškami města. Sedm 
z  nich obdrželo také dárkovou 
poukázku s  věcnými cenami 
od  partnera soutěže hypermar-
ketu Globus Trmice. Předány 

byly rovněž dvě zvláštní ceny 
a cena pro vítěze facebookového 
hlasování.

V  letošním ročníku se sou-
těžilo ve  třech kategoriích, 
a  to balkón nebo lodžie, terasa 
a předzahrádka.

Kategorie balkón 
nebo lodžie:
První cenu s poukázkou od spo-
lečnosti Globus Trmice v hodno-
tě 1  500 Kč si odnesla paní Pet-
ra H.

Druhou cenu s  poukázkou 
od  společnosti Globus Trmice 
v  hodnotě 1  000 Kč si odnesla 
paní Petra J.

Třetí cenu s poukázkou od spo-
lečnosti Globus Trmice v hodnotě 
500 Kč si odnesla paní Luise K.

Kategorie terasa:
V  této kategorii bylo uděleno 
pouze první místo. Cenu s  po-
ukázkou od  společnosti Globus 
Trmice v hodnotě 1 500 Kč si od-
nesla paní Vlasta T.

Kategorie předzahrádka:
První cenu s poukázkou od  spo-
lečnosti Globus Trmice v hodnotě 
1 500 Kč si odnesla paní Šárka J.

Druhou cenu s  poukázkou 
od  společnosti Globus Trmice 
v  hodnotě 1  000 Kč si odnesla 
paní Drahomíra O.

Třetí cenu s poukázkou od spo-
lečnosti Globus Trmice v hodnotě 
500 Kč si odnesla paní Daiva H.

Předány byly také dvě zvláštní 
ceny. Zvláštní cenu hypermar-
ketu Globus Trmice obdržela paní 
Šárka J. a zvláštní cenu města Ústí 
nad Labem si odnesla paní Hana F.

Cenu vítězi facebookového 
hlasování, panu Pavlovi K., pře-
dal další partner soutěže, pořa-
datel Severočeských farmářských 
trhů. Vítězná fotografie balkónu 
obdržela 164 hlasů. Poděkování 
patří i  partnerům soutěže TOP 
květinové Ústí 2020, kterými 
jsou hypermarket Globus Trmice 
a Severočeské farmářské trhy.

Osudy zaniklých obcí připomínají 
infocedule na jezeře Milada

Tuchomyšl, Vyklice, Zalužany, Lo-
chočice a Hrbovice. O těchto pěti 
zaniklých obcích se nově mohou 
dozvědět zajímavé informace vý-
letníci na Miladě. 

Město tím chce podpořit roz-
víjející se turistickou a rekreač-
ní oblast. „Snažíme se každý rok 
otevřít minimálně dvě naučné stez-
ky k podpoře turistiky ve městě 
a jeho blízkém okolí. Podařilo se to 
i letos. Po stezce Bertiným údolím 
je pro zájemce o historii k dispo-
zici i tato obnovená naučná stez-
ka o obcích,které musely ustoupit 
těžbě uhlí,“ sdělil náměstek primá-
tora Tomáš Vlach.

Historie informačních cedu-
lí na Miladě se datuje od roku 
2016, kdy vznikl projekt Mila-
da – bezpečně a bez bloudění, 
na kterém se společně s městem 
podílel Palivový kombinát Ústí 
a Dobrovolný svazek obcí Jezero 
Milada. Do této spolupráce se za-
pojilo i Muzeum města Ústí nad 
Labem, které zpracovalo texty 
o zaniklých obcích a doplnilo je 
o dobové fotografie. Na strán-
kách muzea mohou také turisté 
najít doplňující informace, a to 
jednoduše pomocí QR kódů na-
cházejících se na všech infor-
mačních tabulích.

Ohlédnutí za akcí Dny 
evropského dědictví 2020
Jubilejní 25. ročník významné ce-
loevropské kulturně poznávací 
akce Dny evropského dědictví se 
v září uskutečnil v Ústí nad Labem.

Zájemci mohli navštívit cel-
kem 23 nejrůznějších památek 
od kostelů, přes významné palá-
cové vily až po zajímavé technické 
stavby či muzea. Tradičně největ-
ší zájem projevili nejen Ústeča-
né o zoologickou zahradu, kam 
na oslavu Dne hmyzu zavítalo bez-
mála 1 500 návštěvníků. Téměř ti-
sícovka příchozích si našla cestu 
na hrad Střekov a pozadu nezůstal 
ani kostel Nanebevzetí Panny Ma-
rie se 750 návštěvníky. 

Také v letošním ročníku si jen 
málokdo nechal utéct každoroční 
soutěž s turistickými pasy. První-

mi třemi cenami byl tentokrát hod-
notný balíček z kolekce slavných 
lokáních značek a regionálních 
produktů. Výherci tak mohli např. 
vyzkoušet slavné mýdlo s jelenem, 
ochutnat kávu z Ústecké pražír-
ny se známým likérem Klášterní 
tajemství nebo si k vaření obléci 
zástěru s motivem lokáních zna-
ček. Ostatní vylosovaní si odnes-
li dárkovou tašku propagačních 
předmětů města, která obsaho-
vala např. historickou knihu, hrne-
ček či svíčku s vyobrazením jedné 
z ústeckých dominant. Předána 
byla také jedna zvláštní cena, a to 
za nejvíce navštívených památek. 

Děkujeme všem návštěvníkům 
a těšíme se na další ročník této 
oblíbené akce.

Kalendáře 2021 k zakoupení v infostředisku
Kalendáře pro rok 2021 jsou již 
k dispozici v Informačním středis-
ku města Ústí nad Labem, a to jak 
nástěnné, tak i stolní. Kalendáře 
jsou plné leteckých fotografií měs-
ta a jeho okolí, které nabízejí netra-
diční pohled na jinak známá místa. 

Při zakoupení celé sady kalen-
dářů (stolní i nástěnný) obdrží-
te zdarma pexeso a navíc získá-
te 50% slevu na zakoupení knihy 
Ústecko z nebe, kde rovněž na-

leznete fotografie regionu z ptačí 
perspektivy. Nabídka platí pouze 
do vyprodání zásob. 

Kontakt:
Informační středisko města Ústí 
nad Labem
Mírové náměstí 1/1 (Palác Zdar), 
400 01 Ústí nad Labem
tel.:  +420 475 271 700, e-mail: 
info.stredisko@mag-ul.cz
www.usti-nad-labem.cz

http://www.usti-nad-labem.cz/
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Odchov vzácných zoborožců vrásčitých

Páru zoborožců vrásčitých 
se vylíhla mláďata. 
Hnízdění těchto asijských 
ptáků probíhá specifickým 
způsobem a je pro oba 
jedince velmi náročné.

Samice začne v  období jara vy-
hledávat vhodnou dutinu, kte-
rou vystele patřičnou podestýl-
kou, a poté se v ní zazdí ve směsi 
hoblin a  zbytků potravy. Vytvo-
řená hmota ztvrdne a  zanechá ji 
izolovanou v  dutině až na  drob-
ný otvor, kterým jí samec přiná-
ší potravu. Tu tvoří hlavně ovoce 

a  další plody nebo myší holát-
ka. Samice v  letošním roce snes-
la celkem tři vejce. Jejich inkuba-
ce trvala téměř 30 dní a k líhnutí 
došlo v  rozmezí tří dnů v  dru-
hé polovině dubna. Holá mláďa-
ta zůstávají ještě několik dalších 
týdnů s matkou v dutině, kterou 
letos opustila až na konci června, 
kdy již měla dospělý pokryv těla. 
„Nejedná se o  první odchov toho-
to páru, svá první mláďata odcho-
val už v roce 2018 a po roční pauze 
se mu to podařilo znovu. V letošním 
roce se v evropských zoologických za-
hradách podařilo odchovat pouze 
sedm jedinců. Kromě naší zoo se po-
dařil odchov tří mláďat v Zoo Jersey 

a  jednoho mláděte v  britské Zoo 
Paignton,“ přiblížil zástupce ře-
ditele pro péči o zvířata a zahrad-
nictví Lukáš Štěrba. Zoborožci 
vrásčití potřebují v  období hníz-
dění klid a  striktní režim. Z  to-
hoto důvodu jsou chováni mimo 
návštěvnickou trasu, což se v bu-
doucnu změní. Zoo získala fi-
nanční prostředky na projektovou 
dokumentaci ve výši 347 230 Kč, 
která je v současné době již hoto-
vá. Nyní bude následovat vypsání 
výběrového řízení na stavbu. Pa-
vilon bude stát v prostorách býva-
lé expozice pro malé šelmy a po-
skytne požadované zázemí pro 
odchovy. 

Zoologická zahrada
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Zasíťování voliéry 
pro supy himálajské
Během léta došlo k zasíťová-
ní odchovné voliéry pro supy hi-
málajské, která slouží mladému 
páru těchto asijských opeřenců. 
Projekt zasíťování byl přihlášen 
do Nadace ČEZ a díky sportov-
ní aplikaci Pomáhej pohybem byl 
požadovaný počet bodů dosažen 
v řádu několika dní. Nadace ČEZ 
podpořila projekt v plné finanční 

výši částkou téměř 40 000 Kč. 
Nově zasíťovaná voliéra poskytne 
požadované podmínky pro odchov 
těchto zvířat a umožní je chovat 
bez zastřihávání letek na kříd-
lech. Slavnostní otevírání voliéry 
proběhlo za přítomnosti zástupců 
Nadace ČEZ, Magistrátu města 
Ústí nad Labem a zástupců Ús-
teckého kraje.

Nové pozoruhodné 
přírůstky v zoo
Mezi nejzajímavější přírůstky 
letošního léta patří v  zoo be-
zesporu dvojčata nosálů bělo-
hubých. Když přišla na  svět, 
byl pro jejich nerušený odchov 
celý pavilon pro veřejnost uza-
vřen. Tento krok se ukázal být 
jako správný, jelikož odchov 
proběhl bez problémů a  obě 
mláďata jsou již k  vidění. Ná-
vštěvníci je mohou pozoro-
vat v  horním patře pavilonu 
exotária. Jedná se již o  dru-
hý odchov tohoto druhu. Obě 

předešlá mláďata jsou již za-
pojena v  evropských chovech 
a  jejich mladší sourozenci je 
budou brzy následovat. Dal-
ším úspěšným odchovem se 
stalo narození pandy červené. 
Jde o  samečka, jehož matkou 
je prvorodička Anmar, kte-
rá do  ústecké zoo přicestova-
la v loňském roce. I přes nedo-
statek zkušeností s mateřstvím 
se o mládě, které zpočátku trá-
vilo většinu času uvnitř boxu, 
stará vzorně.

Otevírací doba zoo
Kvůli nebezpečí koronavirové 
nákazy musela být zoologická 
zahrada 25. října uzavřena. Sle-
dujte prosím aktuální informace 
o případném obnovení provozu.

Obvyklá otevírací doba:
ZIMNÍ SEZÓNA (listopad–únor)
Pokladny otevřeny:
od 9.00 do 16.00 (horní vstup 
uzavřen)
Pavilony otevřeny:
od 9.00 do 16.00 
Areál zoo:
do 17.00 hodin (turnikety 
u spodního či horního vchodu)

Po dobu zimní sezóny je horní 
pokladna uzavřena! 
Dne 24. a 31. prosince je zoo 
otevřena pouze do 14:00 hodin.

Vstupné
Dospělí: 100 Kč
Děti (3–15 let), studenti  
(do 26 let), důchodci: 50 Kč*
Rodinné vstupné = 2 dospělí 
a 2 děti (3–15 let): 270 Kč
Děti do 3 let: zdarma
*  Pro přiznání slevy je nutné předložení plat-
ného průkazu – u studentů jakýkoliv v da-
ném roce platný studijní průkaz, index, ISIC, 
žákovská knížka, studentský průkaz na do-
pravu apod.; u důchodců potvrzení o přizná-
ní důchodu, rozhodnutí ČSSZ apod.

Na svět přišli dva oslíci somálští

Hned dvě mláďata oslů somál-
ských se během dvou týdnů na-
rodila v  ústecké zoo. Matkou 
prvního je patnáctiletá sami-
ce Maya, která poprvé v  histo-
rii chovu porodila ve venkovním 
výběhu. Druhé mládě se narodilo 

v  prostorách stájí. Pohlaví oslá-
tek zatím nebylo určeno. Otcem 
obou přírůstků je samec Passion, 
který byl v loňském roce zapůjčen 
z liberecké zoo k napáření samic. 
Osli somálští patří mezi kriticky 
ohrožený druh, a dokonce se řadí 

mezi nejohroženější velké sav-
ce planety. Chov těchto lichoko-
pytníků se v ústecké zoo datuje už 
od roku 1992. Poslední narozené 
mládě je v pořadí již třicáté, čímž 
se ústecký chov zařadil mezi špič-
ku v republice.

Surikat je opět více

Zoo má další skvělé zprá-
vy, tentokrát z pavilonu šelem. 
Loni složený pár surikat přive-
dl na svět další mláďata. Jedná 
se již o čtvrtý vrh mladé samič-

ky v tomto roce. Poslední troji-
ce mláďat přišla na svět 13. září 
a již se má čile k světu. Celkem 
se tedy surikatí rodina rozrostla 
na dvanáct členů.
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