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Úvodní slovo

Vážení spoluobčané,

poprvé v roce 2021 dostáváte
do ruky Ústecké noviny, které
vám, jak doufám, poskytnou
řadu zajímavých informací
o dění ve městě. Mnozí z vás
jistě postřehli podstatné změ-
ny v tomto vydání novin. Pro-
tože minulá veřejná zakázka
na jejich výrobu skončila, bylo
vyhlášeno nové výběrové říze-
ní a v něm zvítězil vydavatel-
ský dům Vltava Labe Media,
který mimo jiné vydává Ústec-
ký deník. Získali jsme velmi
výhodné podmínky pro tvorbu
Ústeckých novin. Noviny mo-
hou vycházet jednou měsíčně,
zkrátila se doba mezi uzávěr-
kou a distribucí novin. Může-
me být mnohem operativnější
při jejich přípravě, zařazovat
aktuálnější materiály a po-
skytnout vám také větší pro-
stor pro uplatnění vašich pří-
spěvků. Ústecké noviny pro vás
mohou být dále důležitým
zdrojem informací, které jinde
nezískáte. I tentokrát se ve
velké míře věnujeme korona-
virové krizi. Probíhá očkování
klientů domovů seniorů. Po-
máháme s registrací k očková-
ní starším občanům, kteří ne-
mají přístup k výpočetní tech-
nice nebo ji neovládají. Stále
rozvážíme další a další tisíce
ochranných prostředků. Do
novin přispěly i naše školy, je-
jichž žáci různým způsobem
pomáhají nebo jsou aktivní
v řadě oblastí. Dostalo se i na
kulturu a sport a zprávy ze zoo.
Boj s koronavirem se zdá být
nekonečný. Ale je třeba dodr-
žovat všechna opatření k ome-
zení šíření nákazy. Všechno
jednou skončí a vězte, že není
daleko doba, kdy pro nás toto
období bude nepříjemnou, ale
důležitou vzpomínkou. Neza-
pomínejme při tom na ty, kteří
se nejvíce zasloužili o to, aby
následky pandemie byly co
nejmenší: lékaře, sestry,
všechny zdravotníky a záchra-
náře, pracovníky složek IZS,
dobrovolníky a ostatní lidi,
kteří přiložili ruku k dílu. Za-
slouží si náš velký dík.

Petr Nedvědický
primátor
Ústí nad Labem

Milada Tour
pokračuje
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Děti malovaly pro
zdravotníky
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Dvě otázky pro Věru Nechybovou o rozpočtovém provizoriu
Město od počátku roku
hospodaří v rozpočto-
vém provizoriu. Jak fun-
guje, vysvětlila náměst-
kyně primátora Věra
Nechybová.

Pročměsto zatím nemá
rozpočet?
Byl připraven, prošel všemi
nutnými procedurami a se-
známili se s ním i zastupitelé.
Nakonec jsme však navrhli

přijmout rozpočtové provizo-
rium. Důvodem byl v té době
neschválený rozpočet státu
a s tím související vlivy na roz-
počet našeho města, jako jsou
například kompenzace a roz-
počtové určení daní. Připravu-
jeme proto v rozpočtu úpravy,
abychom reagovali na změny
financování města ze strany
státu. Máme novou rozpočto-
vou kalkulačku a naše pozice
není tak nevýhodná, jak se pů-
vodně zdálo. Výsledek loňské-
ho hospodaření města je pře-

bytkový a peníze využijeme
i na investice, chtěli bychom
připravit, případně zahájit re-
konstrukci Výstupní ulice a ta-
ké Žukovovy ulice a další akce.
Rozpočet opět projde nutnou
procedurou a před schválením
bude 15 dní umístěn na úřední
desce. Předpokládám, že by
mohl být schválen v dubnu.

Jak vlastně funguje roz-
počtové provizorium?
Pro město, jeho organizace
a ani pro občany se nic pod-

statného nemění. Město může
každý měsíc hospodařit s jed-

nou dvanáctinou loňského
rozpočtu. Je zajištěn jeho chod,
všechny důležité činnosti. Ni-
jak neomezíme městskou do-
pravu, čištění komunikací ani
běžnou údržbu majetku měs-
ta. V provizoriu jsou zahrnuty
všechny investiční akce dle
návrhu rozpočtu 2021, a to ve
finančních objemech platných
pro rok 2021. Samozřejmě je
potřeba hospodařit uvážlivě
a s rozmyslem. Ale to je zásada,
kterou ve městě uplatňujeme
už řadu let.

OČKOVÁNÍ PROTI KORONAVIRUBYLO ZAHÁJENO
VDOMOVECHPROSENIORY

První očkování proběhlo u klientů a zaměstnanců Domova
pro seniory Severní Terasa. V následujících dnech očkovací
tým zamířil i do dalších domovů. Během prvního dne bylo na-
očkováno 79 klientů a 47 zaměstnanců. Personál domova se
podílel na organizaci a zajištění bezproblémového průběhu
očkování, sestry byly zapojeny i kvůli poskytnutí aktuálních

zdravotních informací o klientech. „Velice mě těší zájem
o očkování z řad seniorů i personálu. Věřím, že jim všem očko-
vání výrazně pomůže a uleví od neustálého testování
a obav z nákazy. Velký dík patří očkovacímu týmu, personálu
i samotným seniorům,“ ocenil primátor města Petr Nedvě-
dický.

Seniorům pomáhají s očkováním pracovnicemagistrátu
Pomoc při registraci na oč-

kování proti koronaviru na-
bídlo seniorům město Ústí
nad Labem. Pracovnice od-
dělení sociální práce pomá-
hají s registrací zejména se-
niorům, kteří nemají k dis-
pozici potřebné technické
prostředky nebo si s registra-
cí neví rady. Novou službu již
využily desítky lidí.

Kontakty:
Jitka Stránská, tel. 475 271
252, jitka.stranska@mag-
ul.cz, kanc. 619b
Dana Fišerová, tel. 475 271
305, dana.fiserova@mag-
ul.cz, kanc. 620
Andrea Štěrbová, tel.. 475 271
139, andrea.sterbova@mag-
ul.cz,kanc. 601
Petra Morávková, tel. 475 271

304, petra.moravkova@mag-
ul.cz, kanc. 602

Magistrát města Ústí nad
Labem
Odbor sociálních věcí – od-
dělení sociální práce,
Mírové náměstí 3097/37,
Ústí nad Labem (vchod z Mí-
rového náměstí, budova PB
Centrum – 6. patro)

Úřední hodiny:
Pondělí
8.00 – 11.00, 13.00 – 17.00
Úterý
8.00 – 11.00, 13.00 – 15.00
Středa
8.00 – 11.00, 13.00 – 17.00
Čtvrtek
pouze telefonicky
Pátek
8.00 – 11.00

Ocenění dárců krve

Dárce krve opět ocenilo město
Ústí nad Labem ve spolupráci
s Oblastním spolkem Českého
červeného kříže Děčín. Různé
stupně ocenění získalo letos
126 dárců krve. Mezi nimi je
i pět nových držitelů zlatých
křížů Prof. MUDr. Jánského za
160 odběrů. „Dárci krve si za-
slouží náš obdiv, pomáhají
a darují to nejcennější. Každý
z nás může jejich krev někdy
potřebovat. Moc jim za to dě-
kujeme,“ uvedl primátor Petr
Nedvědický. Předání ocenění
se tentokrát nemohlo konat na
slavnostním setkání dárců
v Severočeském divadle. Dárci
krve si své plakety a kříže
s příslušnými šeky převzali na
magistrátěměsta.

Poděkování
Spolchemii
Smlouvu o spolupráci uzavřelo
v prosinci loňského roku sta-
tutární město Ústí nad Labem
se Spolkem pro chemickou
a hutní výrobu. Předmětem
smlouvy byla především spo-
lupráce na městské akci Ústec-
ké Vánoce, na kterou Spolche-
mie poskytla finanční příspě-
vek 300 000 korun. Z důvodu
pandemie covid-19 byla ale
akce značně omezena, přede-
vším tedy její program, proto
nemohla spolupráce probíhat
v plném rozsahu. Dle domluvy
tak bude finanční příspěvek
využit na realizaci dalších
městských akcí, které proběh-
nou v roce 2021. Statutární
město Ústí nad Labem tímto
velice děkuje Spolku pro che-
mickou a hutní výrobu za po-
skytnutí finančního příspěvku
a za zapojení této významné
ústecké společnosti do spolu-
práce při konání městských
akcí v Ústí nad Labem.

ÚSTECKÉ
NOVINY
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První občánek

První občánek Ústí nad La-
bem Adam se narodil 2. led-
na 2021 paní Šárce Šumné.
Ta si s manželem převzala
z rukou primátora Petra
Nedvědického tradiční fi-
nanční dar. Příspěvek ve
výši 20 000 Kč pro prvního
občánka Ústí nad Labem
každoročně schvaluje rada
města.



Z jednání
radyměsta

Velkoplošné opravy
chodníku Jizerská

Veřejnou zakázku na vel-
koplošnou opravu chodní-
ku v ulici Jizerská u objektu
č. o. 10 – 18 vyhlásila rada
města. Chodník projde cel-
kovou rekonstrukcí. Na za-
čátku a na konci úseku bu-
de po dokončení prací pro-
vedena bezbariérová úpra-
va s varovným pásem. Ter-
mín dokončení je 15. 6. 2021.

Opravy chodníku
v ulici Za Válcovnou

Radní schválili vyhlášení
podlimitní veřejné zakázky
Za Válcovnou – velkoplošná
oprava chodníku – 2. etapa
s předpokládanou hodno-
tou plnění ve výši
500 000 Kč bez DPH. Sou-
částí prací bude odstranění
stávající konstrukce chod-
níku a odstranění silničních
a zahradních obrub. Ná-
sledně budou nové silniční
a zahradní obruby uloženy
do betonu. V takto připra-
veném území bude položen
podklad, spojovací postřik
a pokládka. U příjezdu ke
garážím bude provedena
bezbariérová úprava s va-
rovným pásem. Práce bu-
dou probíhat od 1. 4. do
30. 4. 2021.

Nákup zařízení pro
krematorium
Rozpočtové opatření na
nákup úklidového stroje
Viper AS 510 do areálu No-
vého krematoria schválila
rada města. Stroj bude po-
užíván k úklidu prostor
v technické části objektu
a především v prostorách
malé a velké obřadní síně,
aby bylo zajištěno důstojné
prostředí při konání smu-
tečních obřadů.
Radní dále schválili

1 300 000 korun na nákup
mrazicího zařízení do kre-
matoria (do opravených
prostor v objektu Nového
krematoria), které umožní
využívat plně kapacitu zre-
konstruované kremační
pece, a kromě kompletního
zajištění služeb krematoria
zlepší i ekonomickou
stránku provozu.

Nové parkovací
automaty

Investiční příspěvek Měst-
ským službám ve výši
1 300 000 Kč na nákup šesti
nových parkovacích auto-
matů schválila rada města.
Většina částky bude převe-
dena z účtu, na který jdou
peníze z vybraného par-
kovného. Parkovací auto-
maty včetně platebních
terminálů nahradí stávající
starší typy parkovacích au-
tomatů v centru města Ústí
nad Labem – ulice Strou-
pežnického, Bělehradská,
Masarykova (směr zimní
stadion), Moskevská a Špi-
tálské náměstí.

Z jednání
radyměsta
Výměna kamerových
systémů
Rada města schválila roz-
počtové opatření v celkové
výši 608 000 Kč na výměnu
kamerových systémů evi-
dující jízdu na červenou.
Připravovaná je v první
etapě výměna systémů de-
tekce na červenou v ulici
Masarykova na křižovat-
kách Masarykova x Stará
x Sadová a Masarykova
x Štefánikova a dále bude
instalováno úsekové měře-
ní rychlosti v městské části
Strážky, a to na silnici II. tří-
dy č. II/528. Jedná se o úsek
komunikace procházející
jak novou, tak starou zá-
stavbou, rodinnými domky,
bez chodníků. Tento úsek
byl při vyhodnocení statis-
tických údajů prokázán
v překračování rychlosti
v 75–80 % případů. Finan-
cování výměny kamero-
vých systémů bude zajiště-
no z výnosů věcných bře-
men a nájmů místních ko-
munikací.

Rekonstrukce
přístřeškuMHD

Rada města na základě po-
žadavků občanů schválila
pořízení nového přístřešku
MHD Beethovenova – směr
do centra za 96 100 Kč (ce-
na s DPH) včetně montáže.
Přípravné práce pro umís-
tění tohoto přístřešku
představují částku ve výši
cca 24 200 Kč (cena včetně
DPH). Zdroje financování
byly upraveny v rozpočtu
odboru dopravy amajetku.

Darování kompostérů

Rada města schválila bez-
úplatný převod komposté-
rů JRK professional 700 l je-
jich stávajícím vypůjčite-
lům. Tyto kompostéry byly
v roce 2015 zapůjčeny tisí-
covce žadatelů na dobu pěti
let. Vzhledem k blížícímu se
konci smlouvy a ke skuteč-
nosti, že kompostéry jsou
vypůjčiteli řádně užívány,
schválila rada tento převod.

Poskytnutí příspěvku
lesní školce

Částku 10 000 Kč pro děti
z Lesní mateřské školy
Venku schválili radní měs-
ta. Ve školce je skupina 15
dětí od tří do šesti let s ce-
lodenním pobytem v příro-
dě pod vedením dvou zku-
šených průvodců.
Lesní školka Venku byla

založena s cílem propojit
děti s přírodou, inspirovat
a podporovat jejich odol-
nost, sebedůvěru a samo-
statnost. Při jarním uza-
vření školek nabídli pomoc
rodičům ze složek IZS. Fi-
nanční podpora města po-
může při vybavení školky
nářadím a pomůckami pro
děti (kutilské, výtvarné).

Domovy pro seniory dostaly další ochranné prostředky
Ochrana klientů v domo-

vech pro seniory je v době
pandemie jedním z klíčo-
vých prvků, město jim pro-
to poskytlo další desetitisí-
ce ochranných prostředků.
Ze zásob města bylo rozve-
zeno 50 000 párů rukavic,
20 000 roušek a desetitisíce
dalších ochranných pro-
středků (návleky na boty,
brýle). „Ochrana zdraví je

pro nás na prvním místě,
další poskytnutí ochran-
ných pomůcek je jednou
z mnoha věcí, kterými se
město snaží seniory chránit
před nákazou,“ uvedl ná-
městek primátora Tomáš
Vlach. Další desítky tisíc
ochranných prostředků
byly distribuovány do škol,
školek a zařízení Městských
služeb.

Město nesouhlasí s požadavkem firmyMemory inMemory
Rada města projednala

předžalobní výzvu společ-
nosti Memory in Memory
na zaplacení částky 14 mi-
lionů korun a nesouhlasí
s uzavřením dohody o na-
rovnání a s uznáním náro-
ku uplatněného v předža-
lobní výzvě. Město pro-
střednictvím právního od-
boru vedlo se společností

Memory in Memory spor,
jehož předmětem bylo ur-
čení vlastnictví kremační
pece v novém krematoriu.
Soudní spor město vyhrálo.
Společnost Memory in Me-
mory přesto městu zaslala
výzvu k zaplacení částky
14 026 861 Kč, nebo k uza-
vření dohody o narovnání,
kterou by byla uvedená

částka uznána jako závazek
města. Z předžalobní výzvy
vyplývá, že částka se skládá
z 9 352 920 Kč, které mají
představovat náklady vy-
naložené na pořízení kre-
mační pece, a z částky
4 673 941 Kč, která má
představovat náklady na
podstatnou, a nikoliv na
běžnou, údržbu a opravy

kremační pece. Ve výzvě
však není právní kvalifikace
uplatňovaných plnění.
Z výzvy též nelze zjistit,

kdy a jaké, údajně nikoliv
běžné, opravy a údržba kre-
mační pece proběhly, ani
kdy a komu bylo plnění za
tyto úkony společností Me-
mory in Memory uhrazeno,
pokud se tak vůbec stalo.

Probíhá sběr podnětů
do akčního plánu
Město sbírá podněty na

projekty do Akčního plánu
města. Občané mohou své
nápady vyplnit do projek-
tové fiche prostřednictvím
elektronického formuláře
na webových stránkách
města Ústí nad Labem do
30. 4. 2021.
Projektová fiche je

obecný popis projektu.
Slouží jako vstupní infor-
mace k rozhodování
o předběžném výběru pro-
jektů k realizaci a jeho
možném spolufinancování

z veřejných nebo soukro-
mých zdrojů.
Po podání návrhu jsou

všechny projektové fiche
zařazeny do databáze pro-
jektových záměrů. Pro pro-
jekty je hledáno finanční
krytí z vnějších zdrojů.
Následně je každý pro-

jektový záměr ohodnocen
a předložen vedení města
k politické a finanční pod-
poře.
Nepodpořené projekty

jsou zařazeny do zásobníku
projektových záměrů.

Barbora Slámová získala
stipendium primátora

Příspěvek ve výši
20 000 Kč studentce PF
UJEP Barboře Slámové pře-
dal primátor Petr Nedvě-
dický. Ocenil tak moderní
metody, které používá ve

výuce. Studentka českého
jazyka a literatury, která již
učí na základní škole, byla
vybrána za reprezentaci
univerzity i města Ústí nad
Labem. Širokou veřejnost
vzdělává pomocí poutavých
příspěvků a videí na in-
stagramovém profilu Češti-
na na pohodu. Ten má
značnou sledovanost.
Její příspěvky mají vyso-

kou odbornou úroveň a zá-
roveň jsou dostatečně pří-
stupné pro mladší publi-
kum.

Zastupitelstvo pro
změnu jednacího řádu

Úpravy jednacího řádu za-
stupitelstva schválili zastu-
pitelé. Nyní se mohou vy-
jadřovat k projednávaným
bodům bez omezení. Také
občané mohou diskutovat
k jednotlivým bodům vždy
po úvodním slovu předkla-
datele a následně po skon-
čení diskuze zastupitelů. To
vše za podmínky, že vyjád-
ření občana věcně souvisí
s tématem.

Změny namagistrátu
města pomohou klientům
Virtuální kiosek a On-line

lístek jsou nové možnosti
on-line objednání na pře-
pážkových pracovištích.
Virtuální kiosek je apli-

kace umožňující výběr po-
žadované služby přímo
v mobilním zařízení klienta
prostřednictvím webového
prohlížeče. Po výběru služ-
by rovnou žadatel obdrží
On-line lístek s pořadovým
číslem. Nemusí tak již pro-
vádět volby na kiosku
a tisknout si papírový po-
řadový lístek.
On-line lístek slouží jako

pořadové číslo k vyvolání.
Klientům přináší i nové
možnosti, jakými jsou sle-
dování pořadí ve frontě, za-
slání informace o vyvolání
přímo do mobilního zaříze-
ní a také možnost pozdržet
své vyvolání, pokud klient
potřebuje řešit jiné záleži-
tosti a zároveň nechce přijít

o své místo ve frontě. Více
informací na webových
stránkách města v sekci
Občan – Objednejte se.
K dalším změnám patří

přesunutí okénka podatel-
ny pro veřejnost ze vstup-
ního prostoru magistrátu
do vestibulu. Pro klienty
i pracovnice podatelny to
znamená větší klid a po-
hodlí při jednání. Nebudou
je rušit procházející lidé ani
hluk a průvan.
Na venkovní stěnu před

vstupy do registrů řidičů
a vozidel byly umístěny
světelné tabule, na kterých
se zobrazuje číslo klienta
a přepážka, která ho odbaví.
„Jsou to zdánlivé drob-

nosti, ale pomohou odstra-
nit zbytečné překážky, které
občanům komplikovaly
jednání na magistrátě,“ do-
plnil tajemník Miloš Stude-
novský.

Strategie 2030 schválena
V prosinci minulého roku

byla schválena nová Stra-
tegie rozvojeměsta Ústí nad
Labem na roky 2021 -2030.
Kompletní dokument je

k nahlédnutí a stažení
v elektronické podobě na
internetových stránkách

www.strategie-usti.cz
a k vyzvednutí v tištěné po-
době v Informačním stře-
disku města Ústí nad La-
bem a také v budově
Magistrátu města Ústí nad
Labem v kanceláři číslo
205.

Chlapci pomohli seniorovi
v ohrožení života

Za poskytnutí okamžité
pomoci člověku v ohrožení
života poděkoval primátor
Petr Nedvědický Petru Bu-
rešovi, Vítu Harvanovi
a Pavlovi Hrdému.
Dva žáci sedmého roční-

ku ZŠ Palachova a student
prvního ročníku SŠZ po-
skytli první pomoc senio-
rovi, který se zranil při od-
klízení sněhu. Chlapci muže
začali okamžitě resuscito-
vat a s resuscitací pokračo-
vali až do příjezdu záchra-
nářů.

„Všem vám patří ohrom-
ný dík, zachovali jste se jako
opravdoví zachránci. Jste
vzorem nejen pro vaše vrs-
tevníky, ale pro celou spo-
lečnost,“ poděkoval primá-
tor mladíkům za jejich sku-
tek. Jak chlapci přiznali,
chvíli váhali, ale pak šli po-
máhat, protože jim to přišlo
samozřejmé. Dárky a podě-
kování mladým zachrán-
cům předali i zástupci ob-
vodu Střekov – místosta-
rostové Aleša Kymličková
a Pavel Peterka.
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Pomozteměstu zlepšit pořádek tříděním
Stávající situace, kdy je zavře-
na většina obchodů a zboží se
ve větší míře objednává přes
internet, s sebou nese i zvýše-
nou produkci odpadů, kterých
se občané zbavují.
Měli by proto dbát na zá-

sady třídění odpadu.

1. Do nádob odkládejte
pouze odpad, pro který jsou
nádoby určené.

2. Obaly (například papíro-
vé a kartonové krabice, PET
lahve apod.) rozložte, sešlapej-
te či jinak zmenšete jejich ob-
jem.
3. Odpady do nádob neod-

kládejte v uzavřených pytlích –
odpad z pytlů vysypte. Plný
pytel je snadnou kořistí „sbě-
račů odpadů“, kteří jej tak sná-
ze vyndají, vedle nádoby pro-
zkoumají jeho obsah a zane-

chají za sebou nepořádek.
4. Pokud jsou nádoby na

tříděný odpad plné, využijte
nádoby na nejbližším vedlej-
ším stanovišti – toto pravidlo
platí zejména na sídlištích, kde
je docházková vzdálenost mezi
jednotlivými stanovišti kratší.
Odpad neodkládejte vedle ná-
dob.
5. Vedle nádob žádný od-

pad nepatří – k odstranění od-

padů, které pro své rozměry
nepatří do nádob (nábytek,
koberce, lina, vysloužilé elek-
trospotřebiče, pneumatiky,
sanitární keramika, stavební
odpad a podobně), využijte
zdarma sběrné dvory.
Sběrné dvory ve Všeboři-

cích a v Krásném Březně mají
nyní (do konce měsíce úno-
ra) otevřeno od pondělí do so-
boty.

Příklad, jak se změní objempapíru v nádobách, lze vidět na následujících snímcích. Z kontejneru na papír na stanovišti v Dlouhé ulici
byl odpad vyndán a po důsledném zmenšení objemu opět vrácen zpět. Výsledek je více než výmluvný.

TaxíkMaxík již vozí za výhodnou cenu první seniory
První senioři z Ústí nad

Labem již využili služeb
zvýhodněné přepravní služ-
by TaxíkMaxík.
Tato služba funguje od

začátku ledna v Ústí nad
Labem pro seniory nad 70
let a držitele průkazu ZTP
a ZTP/P. Jedná se o novou,
zvýhodněnou dopravu ur-
čenou seniorům a handica-
povaným, pro které je běž-
ná přeprava po městě ob-
tížná nebo nedostupná.
Taxík Maxík se objedná-

vá telefonicky na čísle 702
192 417 nejméně jeden den
předem. Dispečink funguje
v pracovních dnech od 7 do
15 hodin. Za jednu jízdu ta-
xíkem zaplatí klient 60 Kč.

Doprovod platí 30 Kč, po-
kud klient není držitelem
průkazu ZTP/P. Nejčastěji
zatím taxíka využili senioři

z Ústí nad Labem k cestám
k lékaři, do lékárny a na
úřady. V dnešní složité době
je Taxík Maxík služba, která

nejohroženějším skupinám
obyvatel pomáhá bezpečně
zvládat činnosti, které patří
ke každodennímu životu.

Oživení Vrchlického sadů pokračuje
Novou pergolu ve Vrch-
lického sadech převzalo
do své správy město. Za
její vznik vděčí přede-
vším Michaele Valáško-
vé.

V rámci soutěže Ahoj krás-
né Česko, organizované spo-
lečností Cif, zvítězila Michaela
Valášková se svým konceptem
pergoly umístěné do Vrchlic-
kého sadů v městské části Klí-
še. Pro zajištění práce oslovila
firmu Morales Aussig TM, kte-
rá vytvořila vizuální návrh
a společně s Cif a Přemyslem
Jarolímkem stavbu finančně
zajistila.
Vítězka soutěže uvedla: „Je

promě osobně důležité Ústí nad
Labem nevnímat jako bydliště,
ale jako domov. A proto, abych
se tu doma cítila, potřebuji roz-
víjet veřejný prostor a oživovat

ho. Naštěstí občansky aktiv-
ních lidí ve městě přibývá, a tak
i postupné proměny veřejné
správy směrem k nim. Potře-
bujeme důvěru volených zá-
stupců města a otevřenost ke
změnám. Pergola určená všem
občanům je tedy jeden z mála
důkazů této spolupráce a záro-
veň inspirace pro další lidi, kte-
ří z pozice občana mohou pro-
stor kolem sebe měnit k lepší-
mu.“
Stavba pergoly navázala na

úspěšné projekty participace
města Ústí nad Labem i měst-
ských obvodů. Doplnila tak
zcela nové hřiště a mobiliář
parku, ve kterém místní nefor-
mální uskupení Promyky rea-
lizuje sousedské aktivity jako
je festival Nádhera, adventní
setkání, bazar či Restaurant
Day.
Park tedy znovu ožil a těší

se z velké návštěvnosti míst-
ních.

Nádoby na bioodpad už v ulicích nejsou
Poslední svoz biologicky roz-
ložitelného komunálního od-
padu proběhl v Ústí nad La-
bem v lednu. Nádoby pak byly
odvezeny bez náhrady.
Dvě stovky nádob na bio-

logický odpad o objemu 240 l
byly rozmístěny na stanoviště
v jednotlivých obvodech měs-
ta Ústí nad Labem v červenci
2017.
Jejich využívání bylo mo-

nitorováno ve spolupráci
s Univerzitou J. E. Purkyně Ústí
nad Labem. Další informace

a poznatky byly získávány
v průběhu trvání projektu od
svozové společností AVE Ústí
nad Labem.
Bylo zjištěno, že do nádob

byl velmi často a ve velké míře
ukládán i nevhodný odpad,
který do těchto nádob nepatří
(plasty, sklo, směsný komu-
nální odpad apod.), což vedlo
ke znehodnocení jejich obsa-
hu. Kvůli tomu jej nebylo mož-
né využít na kompostárně.
Vzhledem k faktu, že v prů-

běhu doby trvání projektu se

situace spíše zhoršovala, což
s sebou neslo i dodatečné ná-
klady na zajištění této služby,
bylo rozhodnuto o ukončení
projektu a o odstranění nádob
bez náhrady. K odkládání bio-
logicky rozložitelného komu-
nálního odpadu je tak určen
Sběrný dvůr Všebořice, kde je
možné tento odpad zdarma
odevzdat šest dní v týdnu (od
března do listopadu pak do-
konce každý den včetně ne-
dělí).
K odložení biologicky roz-

ložitelného odpadu ze zahrad
je, kromě Sběrného dvora Vše-
bořice, možné 1x za pololetí
využít sběru do vaků distribu-
ovaných dle harmonogramů
uvedených v kalendáři svozu
odpadů, který je uveřejněn na
webových stránkáchměsta.
V rámci zlepšení nakládání

s biologicky rozložitelným od-
padem v Ústí nad Labem bylo
v uplynulých letech do ústec-
kých domácností bezplatně
zapůjčeno 1 200 kompostérů
a 100 vermikompostérů.

Bezplatný internet
pro seniory

Město ve spolupráci s Vo-
dafonem připravuje projekt
na bezplatné připojení
k internetu pro seniory
a zaměstnance domovů pro
seniory. Rada města schvá-
lila dar od společnosti Vo-
dafone ve formě 35 SIM ka-
ret s neomezenými daty,
které budou poskytnuty
domovům pro seniory zři-
zovaným městem Ústí nad
Labem. Cílem projektu je
umožnit připojení senio-
rům v době, kdy platí ome-
zení související se stávající
pandemickou situací. Data
budou také využita ke spo-
jení rodin a klientů pro-
střednictvím video hovorů.
Délka projektu bude jeden
rok. Na podzim plánuje
město Ústí nad Labem ve
spolupráci s domovy seni-
orů vyhodnotit projekt z po-
hledu využívání dat.
„Projekt pomůže zlepšit

nabídku na trávení volného
času. Senioři jsou mnohdy
aktivní a vyhledávají zprávy
a informace na internetu.
Věřím, že projekt jim zpří-
stupní potřebné informace
a nabídne novou službu,“
uvedl náměstek primátora
Tomáš Vlach.

Primátor nesouhlasí
se zrušením ústavu
Se zvažovaným zrušením
Zdravotního ústavu v Ústí
nad Labem nesouhlasí pri-
mátor Petr Nedvědický.
Obrátil se proto s otevře-
ným dopisem na ministra
zdravotnictví Jana Blatné-
ho. Primátor v dopise uvedl,
že dostává řadu nesouhlas-
ných podnětů od odborné
i laické veřejnosti, podle
kterých by bylo zrušení
ústavu krokem zpět.
„Ústav si za léta své působ-
nosti vydobyl velký respekt
od svých partnerů – měst
a obcí, firem, neziskových
organizací a dalších subjek-
tů a také u klientů z řad ve-
řejnosti. Ústí nad Labem
například se Zdravotním
ústavem spolupracuje na
projektu Zdravé město,“
připomněl Petr Nedvědický.
Primátor na ministra

Blatného apeluje jeho se-
pjetím s praxí a varuje před
nepředvídatelnými násled-
ky změny, jako jsou zma-
tek, výpadek služeb a ne-
funkčnost toho, co dosud
k plné spokojenosti fungo-
valo.
„Je-li vůbec nějaká reor-

ganizace nutná, uskutečně-
te ji prosím na základě od-
borné diskuse a připomínek
zdravotníků, měst a obcí
a dalších dotčených organi-
zací v regionech, kterých se
to týká. Myslím si, že právě
absence takové diskuse
a veřejně dostupné vyhod-
nocení jejích výsledků při-
spívá k současné nespoko-
jenosti se záměry Vašeho
ministerstva,“ dodal primá-
tor Nedvědický.

Nabídky služeb
u jezeraMilada
Zájemci o poskytování ob-
čerstvení, sportovních či
rekreačních aktivit, pří-
městských táborů, přírodo-
vědných kroužků a podob-
ně u jezera Milada mohou
zasílat své nabídky nejpoz-
ději do konce února na ad-
resu Palivového kombinátu
Ústí nebo elektronicky na
e-mail podatelna@pku.cz.
Na internetových strán-

kách www.jezeromilada.cz
naleznou podrobné infor-
mace, jak se zúčastnit vy-
psané výzvy k podání nabí-
dek na poskytování služeb
a aktivit v zájmovém území
jezeraMilada v sezóně 2021.
Zaslané nabídky budou

vyhodnoceny komisí slože-
nou ze zástupců Palivového
kombinátu Ústí a Dobro-
volného svazku obcí Jezero
Milada.
Výsledky budou zveřej-

něny na webových strán-
kách www.pku.cz a www.je-
zeromilada.cz.
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MarieMašitová
slaví jubileum
Sté narozeniny oslavila pa-
ní Marie Mašitová, klientka
Domova pro seniory Orlic-
ká. Přání s květinou a dár-
kem dostala od primátora
Petra Nedvědického.

Uctění památky obětí
u pomníku holocaustu
Květiny k pomníku holo-

caustu položil primátor
Petr Nedvědický společně
s předsedkyní Židovské obce
Ústí nad Labem Annou Ťup-
kovou a dalšími představiteli
města.
„Byl to projekt koncentrova-

ného zla, násilí a bezpráví. Ni-

kdy se asi nedozvíme všechny
podrobnosti tohoto hrozného
období, ale nesmíme na něj za-
pomenout,“ zdůraznil primátor
Petr Nedvědický. Den památky
obětí holocaustu se připomíná
od 27. ledna 1945, kdy byl
osvobozen koncentrační tábor
v Osvětimi.



Dětem zMojžíře se ve Sluníčku líbí
Mateřská škola Pastelka

v Mojžíři má od roku 2007
otevřenou speciální třídu
Sluníčka.
Děti jsou ve třídě v ma-

lém počtu se speciálním
pedagogem a asistentkou.
Ve třídě a herně vybavené
pomůckami, hračkami, te-
rapeutickým bazénem, tě-
locvičným náčiním a vý-
tvarnými potřebami se děti
mají možnost rozvíjet pod-
le individuálních potřeb.
Děti nejraději cvičí a zdo-

lávají překážkovou dráhu.
Samostatně nebo společně
staví, skládají, malují a hrají
si. Děti se také zapojují do
aktivit a akcí celé školky, ja-
ko např. Červený a žlutý
den, Sněhulákový den, kar-
neval, Čert a Mikuláš, diva-
dlo ve školce.
V době pobytu venku vy-

užívají převážně velkou
udržovanou zahradu vyba-

venou průlezkou, pískoviš-
těm, houpadly a hračkami

na ven. Přijeďte se k nám
podívat.

Bc. Gabriela Šťastná,
ředitelkaMŠ

ZŠ Elišky Krásnohorské v britském
mezinárodním programu
Do mezinárodního pro-

gramu DofE (Mezinárodní
cena vévody z Edinburghu)
je zapojena Základní škola
Elišky Krásnohorské.
Cílem je umožnit mla-

dým lidem (ve věku od 13 do
24 let) vybudovat v sobě
kvality, které je připraví na
výzvy dnešního světa.
Škola je v současné do-

bě jediná v Ústí nad Labem,
a jednou ze čtyř v Ústec-
kém kraji, nabízející účast
v tomto programu.
Škola má 40 aktivních

účastníků programu – žáků
hned na dvou úrovních –
bronzové a stříbrné.
Mgr. Jan Jech

Děti z vyloučených lokalit
distanční výuku zvládají
Na základní škole v ús-

teckém Mojžíři zažívají uči-
telé, asistenti i žáci nelehké
období.
V době koronavirové kri-

ze, kdy je většina žáků od-
kázána na on-line vyučo-
vání pomocí počítačů, no-
tebooků a tabletů, musí si
značná část z nich často vy-
stačit jen s papírem a tuž-
kou. Každý týden jsou pro
ně připraveny nové úkoly,
které si vždy v pondělí vy-
zvednou ve vestibulu školy
nebo v organizaci Člověka
v tísni.
Ty pak vypracované ode-

vzdají ke kontrole v pátek
učitelům, aby je přes ví-
kend opravili a vrátili zpět
žákům. Přes počáteční pro-
blémy a nedostatky se spo-
lupráce dětí a pedagogic-
kých pracovníků nakonec

vypilovala a procento vy-
pracovaných úkolů je velmi
vysoké.
I přesto, že ve většině

těchto rodin nemají po-
třebné technické vybavení,
snažíme se samozřejmě být
maximálně on-line a s žáky
komunikovat i prostřed-
nictvím různých aplikací
a sociálních sítí.
Například třída 9. A ve

spolupráci se svou třídní
učitelkou vytvořila uzavře-
nou skupinu na Messenge-
ru, kde se mezi sebou radí
a mají i on-line konzultace.
Podobně se snaží

i ostatní učitelé a třídy, ale
jisté je, že nejen v našich
podmínkách prezenční vý-
uku nic nenahradí.
Kateřina G. Jehličková
a Tereza Sokolová, ZŠ
Mojžíř

Obrázky pro zdravotníky
Tato doba je složitá

a s obavami ji vnímají i žáci
ZŠ a MŠ SNP. Chtěli podpo-
řit sestřičky a lékaře z naší
nemocnice a potěšit je ma-
lým dárkem.
Děti ze třídy II. C se roz-

hodly namalovat obrázky
pro zdravotníky covidové-
ho centra Masarykovy ne-
mocnice v Ústí nad Labem.
S velkou energií nakreslily
sanitky, lékaře, sestřičky
s injekcemi, nemocnici,
stromeček, dárky.
Sestřičky z centra byly

nadšené, obrázky se moc lí-
bily. Nalepily si je na skříň-
ky se zdravotním materiá-
lem

a na stěny v odběrové míst-
nosti, aby jim pohled na ně
zpříjemňoval jejich nároč-
nou každodenní práci.
Zdravotníkům za jejich

náročnou práci velmi dě-
kujeme! Vážíme si Vás!

Mgr. Lenka Kůtková,
zástupkyně ředitelky

Krásné dopisy babičce a dědečkovi
Domov pro seniory Do-

bětice se zapojil do projektu
Dopis babičce a dědečkovi,
který probíhá ve spolupráci
se Severočeskou vědeckou
knihovnou Ústí nad Labem.
První dopisy od dětí se

k nám dostaly v podivně
klidném období před Vá-
noci, kdy u nás v jiných le-
tech touhle dobou probí-
haly vánoční besídky a dět-
ský smích zněl celým do-
movem.
Krásné dopisy z celých

tříd i od jednotlivců byly
většinou plné optimismu
a přání všeho dobrého. Děti
psaly, co by si přály od Je-
žíška, jaké pekly cukroví, ale

také o sobě, jak zvládají
distanční výuku, jaké mají
koníčky nebo zda mají ně-
jakého domácího mazlíčka.
Našim klientům jsme pak
dopisy rozdali.
Někteří se odepisování

chopili samostatně na po-

kojích, jiní s pomocí aktivi-
začních pracovnic společně
na skupinkách vymýšleli
odpovědi. Mezi odesílateli
nebyly jen děti, do projektu
se zapojují i dospěláci. Při
odepisování je vždy veselo.
Klienti v dopisech líčí,

jak vypadá jejich den v do-
mově, vzpomínají při tom
na svá vnoučata, vypráví
historky ze života a vždy se
snaží myslet pozitivně. Dě-
kujeme všem za krásná
psaní a těšíme se, až k nám
do domova dorazí další zá-
silka.
Lucie Zavřelová, koordi-
nátorka aktivizačního
úseku
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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 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;  Ing.  Linda  Štrymplová,  č.   dv.   288,   tel.  
475 271 584, e-mail: linda.strymplova@mag-ul.cz). 

Školáci dostali
notebooky
Notebooky pro potřebné

žáky získala Základní škola
Neštěmická. Jde o dar orga-
nizace Woman for Woman,
se kterou naše škola dlou-
hodobě spolupracuje.
Celkem 17 počítačů bylo

předáno žákům 7. ledna
2021. „Je důležité, aby děti
nebyly vyloučeny ze systé-
mu vzdělávání. Počítače
budou využívány ke zkvalit-
nění studia a k zajištění
efektivní distanční výuky
v době pandemie,“ uvedla
ředitelka školy Mgr. Marie
Čápová.
Mgr. Martin Vlček,
zástupce ředitelky

Výtvarná soutěž Naše
město 2021
Výtvarnou soutěž k och-

raně a tvorbě životního
prostředí Naše město 2021
vyhlásil Dům dětí a mlá-
deže za podpory města Ústí
nad Labem a v rámci pro-
jektu Zdravéměsto.
Soutěž je určena pro ma-

teřské, základní a střední
školy.
Její letošní téma je Li-

dé a voda. Účastníci mají
svými pracemi vyjádřit, jak
voda ovlivňuje nejen jejich
život, ale i život celé spo-
lečnosti, co pro lidstvo voda
znamená, jak s ní hospoda-
řit

a chovat se k ní.
Vyhlášení vítězů 2. roční-

ku včetně ukázky vybra-
ných prací proběhne
22. dubna v rámci verni-
sáže úspěšné putovní vý-
stavy Voda & Civilizace,
kterou bude město Ústí
nad Labem hostit až do
května 2021.
Uzávěrka přijímání prací

je do 31. března 2021
(termín doručení). Ví-
ce informací o výtvarné
soutěži naleznete na
www.usti-nad-labem.cz.
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Kaple na krásnobřezenskémhřbitově je zachráněna
Na hřbitově v Krásném
Březně slouží nově zre-
konstruovaná kaple.

Byla postavena počátkem
20. století v neogotickém
stylu jako kopie gotického
kostela bez věže.
Autorem návrhu byl

místní stavitel Julius
Hauser. Kaple svému účelu
sloužila do 50. let 20. stole-
tí. V dalším období pouze
chátrala.
Kaple měla být zbourána,

ale po protestech a tlaku
odborné veřejnosti se tento
scénář nenaplnil. Nakonec
proběhla její celková re-
konstrukce, která byla do-
končena v roce 2020.
Rekonstrukce zahrnovala

obnovu téměř všech částí
stavby: krovu, hydroizolací
střešní krytiny včetně ople-
chování, omítek včetně
štukatérských prvků (šam-
brány, nuty, fasádní mal-

by), podlah, dlažby, dveří,
sociálního zázemí, elektro-
instalace, svítidel nebo ka-

nalizační jímky. Nechy-
bějí zrestaurované hlavní
vchodové dveře s ozdobný-

mi prvky, opravou prošlo
i vstupní a zadní schodiš-
tě.

Sbírka zvukových záznamů
se v archivu rozrostla
Staré šelakové desky zís-

kal Archiv města Ústí nad
Labem ve spolupráci s Mu-
zeem v přírodě Zubrnice.
Při předání do archivu

posoudil unikátní desky
bývalý ředitel archivu
Dr. Vladimír Kaiser.
Štůsek asi 20 velkých de-

sek o průměru 30 cm tvoři-
ly většinou zcela běžné
snímky s nahrávkami hlav-
ně salonní hudby z let 1911
až 1940.
Nadšení historiků a od-

borníků vyvolalo album
malých desek o průměru
17 cm obsahující tři desky
Gramophone Record a osm
desek Zonophone Record
s nahrávkami z let 1901 až
1906.
Nahrávky tvoří žánrově

pestrá směs vojenských
pochodů, písní, jódlování,
salonních skladeb, komic-
kých výstupů, pěveckých
sborů a záznam vystoupení
xylofonisty AlbertaMüllera,

který je po zvukové stránce
jedinečný.
Všechny desky byly vy-

robeny v Hannoveru, větši-
na nahrána v Berlíně
a Vídni. Jediné dva snímky
objeveného alba vznikly
v hotelovém pokoji v Praze
v roce 1905 a vyšly na dvou-
stranné desce Zonophone
Record. Jejich interpretem
je oblíbený židovský komik
Alfréd Kohn s doprovodem
klavíru.
Ve sbírce zvukových do-

kumentů archivu města,
jejímž jádrem jsou gramo-
fonové desky vyrobené
v první polovině 20. století
veměstě Ústí nad Labem, se
nachází přes 21 tisíc šelako-
vých desek. Tato sbírka
patří k největším ve střední
Evropě a je často vyhledá-
vaná místními i zahranič-
ními badateli. V tomto
ohromném souboru však
zatím jakýkoliv záznam
Alfreda Kohna chyběl.

 
 

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: 
  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. 
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 byli
opět úspěšní

Ústečtí karatisté SKRSPORT
UNION se v závěru loňské-
ho roku zúčastnili Mistrov-
ství ČR v karate.
To proběhlo za zpřísně-

ných hygienických opatře-
ní.
Řada závodníků sice ne-

mohla kvůli nákaze na-
stoupit, ale i tak získal klub
cenná umístění.

Výsledky:

1. Dan Drábek sen. – 60,
1. Martin Drábek U21 – 60,
2. Kimi Zita dor. – 57,
2. Michal Polák dor. – 63,
2. Laura Husáková dor. – 53,
3. Jan Bednář dor. – 52,
3. Elen Kozlová dor. + 54.

Sportovní seriál Milada
Tour odstartuje v březnu
Nový ročník sportovního

seriálu zahájí WINTER Mi-
lada Run. Oblíbený zimní
běh se uskuteční u jezera
Milada v neděli 7. března
2021.
Vzhledem k probíhajícím

vládním nařízení se dočkají
návštěvníci netradičního
formátu závodu, který pro-
běhne formou startů v ně-
kolika vlnách. Závod tak
bude možné uspořádat i za
přísných hygienických
podmínek a opatření.
I z těchto důvodů byla
omezena kapacita na 400
běžců.
V květnu pokračuje seriál

14. ročníkem Cyklozávodu
Milada, v červnu pak čeká
sportovce již 5. ročník bě-
žecké akce Milada Run.
U obou těchto akcí se před-
pokládá již klasický formát
s hromadnými starty.
Všechny závody se konají

v unikátním přírodním
prostředí jezera Milada.
Hlavní trasy přivedou zá-
vodníky nejen do bezpro-
střední blízkosti vodní hla-

diny, ale také do míst, od-
kud je možné si užít pohled
naMiladu v celé své kráse.
Milada Tour každoročně

přispívá vybranému handi-
capovanému sportovci i in-
stitucím. V loňském roce
bylo předáno infekčnímu
oddělení ústecké nemocni-
ce, pečovatelské službě
v Ústí nad Labem a handi-
capovanému sportovci Li-
boru Turkovi přes 200 000
Kč. Letos mohou navíc
účastníci pomáhat zvole-
ním dobrovolného pří-
spěvku přímo v registraci.

Termíny závodů seriálu
Milada Tour 2021:
• 4. ročník WINTER Mila-
da Run, 7. března 2021
• 14. ročník Cyklozávod
Milada, 8. května 2021
• 5. ročník Milada Run,
5. června 2021

Nenechte si ujít místo na
startu, zaregistrujte se na
webuMilada Tour a užijte si
začátek sportovní sezony
aktivně a pohybem.
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Severočeské divadlo a jeho život během covidu
Podobně jako další sféry

lidské činnosti, tak i oblasti
kulturní – a nás tím nevyjí-
maje, zasáhla tato situace
velmi citelně. Samozřejmě
o to víc, že jako s. r. o. jsme
oproti příspěvkovým orga-
nizacím velmi závislí na
příjmech z vlastní činnosti.
Především zahraniční

zájezdová činnost tvoří tu
nejvýraznější položku.
Oproti jiným divadlům,
která jsou vesměs příspěv-
kovými organizacemi,
nejsme toliko zatíženi
mzdovými náklady – ne-
máme tarifní platy a navíc
sólisté–hosté jsou angažo-

váni na jednotlivá, skuteč-
ně odehraná představení,
což může být v momentální
situaci mezi regionálními
soubory snad i určitou vý-
hodou.
Navíc bylo divadlo prv-

ním rokem po několikale-
tém očekávání zařazeno do
Státního programu podpory
divadel a orchestrů, k če-
muž přispěla změna kritérií
pro s.r.o., kde se divadlo
prosadilo vlastní soběstač-
ností a limitem počtu za-
městnanců, který nesmí
klesnout pod požadovanou
hranici.
Hned při prvním výskytu

covidu se snažilo naše diva-
dlo dbát na přísné dodržo-
vání hygienických podmí-
nek, po celou dobu byly
a nadále jsou omezeny pře-
devším kontakty mezi jed-
notlivými složkami
a počty zaměstnanců na
pracovišti.
V současné době dílny

a krejčovna vyrábějí již dal-
ší tituly, operetní Čardášo-
vou princeznu a Baletní
triptych (Čtvero ročních
dob, Faunovo odpoledne,
Bolero).
To znamená spolu

s operou Tristan a Isolda tři
premiéry, které budou při-

praveny a čekají na uvede-
ní. Velmi se osvědčila spo-
lupráce s regionální televizí,
chceme opět v únoru stre-
amovat, tentokrát koncert
big-bandu s baletem a čes-
ký melodram se symfonic-
kým orchestrem.
Nicméně přímý kontakt

s divákem chybí, a tak věř-
me, že se to změní a potká-
me se opět na představe-
ních a koncertech v našem
divadle nebo alespoň v let-
ních měsících na open-air
koncertech.

Miloš Formáček, ředitel
a jednatel
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Nejmenší tur žije v Ústí
Nový chovný pár anoa

nížinných, nejmenšího zá-
stupce z turů, se usadil
v Zoologické zahradě Ústí
nad Labem.
Typickým znakem jsou až

40 centimetrů dlouhé
a velmi špičaté rohy, které
se vyskytují u obou pohlaví.
Anoa je endemitem in-
donéského ostrova Celebes,
což znamená, že ve volné
přírodě se jinde na světě
nevyskytuje.
Samec Ravi, který se před

šesti lety narodil v ARTIS
Amsterdam Royal Zoo, do-
razil do naší zoo již v polo-
vině loňského července.
Od té doby si již na nové

prostředí zvykl. Na konci
listopadu se uskutečnil
transport mladé samice
Bulinky z maďarské zoo ve
městě Győr, kde přišla před
třemi lety na svět.
První týdny po příjezdu

byla Bulinka umístěna ve

stáji, kde probíhala aklima-
tizace a drobné veterinární
zákroky. Pak se již obě zví-
řata dostala do venkovním
výběhu, aby se mohla po-
znávat. Podklad venkovní-
ho výběhu je částečně ze-
lený a slouží jako přirozená
pastva. Část výběhu je vy-
sypána drobným štěrkem,
který zvířatům umožňuje
samovolné obrušování ko-
pyt.
Venkovní výběh je zre-

konstruován, což poskytlo
ideální příležitost k vytvo-
ření nového chovného pá-
ru.
V obou případech se jed-

ná o relativněmladá zvířata
a úspěchy v podobě odcho-
vů na sebe snad nenechají
dlouho čekat. Počátek cho-
vu anoa nížinných v ústec-
ké zoo se datuje do roku
1995 a v historii chovu se
zde narodilo již deset mlá-
ďat.

Ústecké noviny
Informační list pro občany Ústí nad Labem. Vydává VLTAVA LABEMEDIA. Datum vydání 6. 2. 2020. Číslo 1/2021. Ústecké noviny vycházejí jakoměsíčník v nákladu 40 000 výtisků a jsou zdarma. Doručeny
mají být občanům do domovních schránek. Případné problémy s doručením – noviny umístěnémimo schránky nebo vůbec nedoručené – oznamte prosím redakci. Obsah redakčně připravila Kancelář
primátora statutárníhoměsta Ústí nad Labem. Kontakt – tel: 475 271 678, e-mail: mestskenoviny@mag-ul.cz. Inzerce: Jeannet Staňková, Mobil: 725 745 694, email: jeannet.stankova@vlmedia.cz

 
 

STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM 

 

OZNAMUJE  
 

MOŽNOST PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE 
na podporu volnočasových aktivit občanů statutárního města Ústí nad Labem a podporu rozvoje 
činnosti aktivně působících subjektů v oblasti volnočasových aktivit na území statutárního města 
Ústí nad Labem 

 
V RÁMCI 

 

Programu pro poskytování dotací v oblasti  
VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT v roce 2021 

z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem  
(dále jen „Program“) 

 
 

1. Termín pro podávání žádostí: 
Akce volnočasového kalendáře  
žádost o dotaci je možné podat v období od 8. 2. 2021 do 1. 3. 2021 
 

Akce zdravotně postižených osob  
žádost o dotaci je možné podat v období od 8. 2. 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 .  
Případné další informace k dotačnímu Programu sdělí na tel. čísle - 475 271 688 Bc. Gabriela 
Krčilová (č. dv. 249). 
 

3. Žádosti o dotace v oblasti volnočasových aktivit se podávají v elektronické podobě, která je 
dostupná na webových stánkách města Ústí nad Labem www.usti-nad-labem.cz (Občan – 
formuláře – OŠKS – Volnočasové aktivity – 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). 
 

Nové přírůstky v zoologické zahradě
Prvním novoročním pří-

růstkem zoo se stal 2. ledna
malý beránek u ovcí kame-
runských, o tři dny později
ho následovala samička
a následující den se k nim
přidaly dvě samičky.
Díky dalším dvěma

jehňatům z konce minulé-
ho roku obývá expozici
Venkovský dvorek celkem
šest malých oveček.
„Tyto odchovy pro nás

nejsou překvapením, neboť
ovce kamerunské se úspěšně
rozmnožují pravidelně
a právě přelom roku je ob-
dobím, kdy přicházejí mlá-
ďata na svět,“ informoval
mluvčí zooMatěj Kynšt.
Ovce kamerunské jsou

mezi návštěvníky, přede-
vším dětmi, velmi populár-
ní. Mnoho zajímavých a vý-
znamných odchovů zazna-
menala zahrada i v loňském
roce. „Velkou radost nám
udělala dvojčata nosálů bě-
lohubých, která jsou již dru-
hým úspěšných odchovem
u tohoto druhu, jehož po-
čátky se v naší zoo datují do
roku 2016. Po více než pěti
letech jsme přivítali mládě
pandy červené. Jeho rodiče
jsou nově sestavený pár, ve
kterém panuje harmonie,
a již po pěti společných mě-
sících zplodili prvního po-

tomka. A připomeňme osly
somálské, kteří v září loň-
ského roku přivedli na svět
dva hřebečky. Osli somálští

patří v současnosti k nejo-
hroženějším velkým savců
planety,“ shrnul mluvčí zoo
Matěj Kynšt.

V zoo vytvořili chovnou skupinu tuleňů

Podstatné změny za-
znamenal chov tuleňů
v ústecké zoo.

„Po úhynu samice Mary v ro-
ce 2019 zůstal v expozici pouze
samec Casper, kterému od loň-
ského března dělal společnost
samec Robbie z AquaZoo Lee-
warden. Ten u nás zůstal až do
prosince 2020, kdy byl převe-
zen do Zoo Jihlava, kde naněj již
čekaly dvě tulení samice,“ vy-

světlil mluvčí zoo Matěj Kynšt.
Prosincový transport nebyl

plánován náhodně, místo
Robbieho totiž koncem roku
přivítala zoo dvě tulení samič-
ky. První je necelý rok stará
Ayma, která přicestovala
z francouzského Le Pal. V dru-
hém případě se jedná o 11letou
samici Sally. Obě zvířata byla
po transportu ubytována v zá-
zemí, kde nejprve proběhla
povinná karanténa a série ve-
terinárních vyšetření a testů.
„Obě samice jsme postupně

převezli ze zázemí do připrave-
né venkovní expozice, kde na ně
již čekal samec Casper. Samice
byly po vypuštění do expozice
zprvu trochu opatrné a začaly
prozkoumávat nové prostředí.
Po chvíli se však osmělily a za-
čaly se družit s Casperem, kte-
rého jejich přítomnost očividně
zaujala. Nezbývá než čekat, jak
se skupina zharmonizuje a bu-
de společně vycházet. Věříme,
že vše půjde dobře a v budouc-
nu se dočkáme úspěšných od-
chovů,“ přiblížil chovatel tu-

leňů Vratislav Drien.
Nyní si musí samice zvyk-

nout na nové prostředí, ale ta-
ké všechna zvířata na sebe na-
vzájem. Současný stav skupi-
ny, tedy jeden samec a dvě sa-
mice v různém věku, je ideální
pro další chov a zcela odpovídá
kapacitě expozice. Nové tuleně
čeká trénink povelů a úkonů,
které musejí zvládnout pro je-
jich správný a bezpečný chov.
Využívají se při veterinár-

ních zákrocích, transportech
a celkové péči o tato zvířata.


