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Úvodní slovo

Vážení spoluobčané,

vítám vás při čtení nového vy-
dání Ústeckých novin. Věřím,
že i tentokrát v něm najdete
mnoho zajímavých informací.
Za uplynulý měsíc se toho sta-
lo hodně, jistě jste zazname-
nali změny v koalici. Z rady
města byli odvoláni zástupci
UFOanovýmčlenemkoalice se
stalo hnutí PRO! Ústí. Jeho tři
zástupce představujeme uvnitř
listu. Zastupitelstvo také
schválilo nový rozpočet města,
který je výrazně proinvestiční.
Chceme dát více peněz do
oprav městského majetku,
zejména komunikací a škol,
školek, ale i magistrátu a dal-
ších objektů. Rozpočet počítá
se zajištěním všech služeb,
které občané využívají, a to
včetně městské hromadné do-
pravy nebo svozu odpadů. Ka-
lendář svozu velkoobjemové-
ho odpadu najdete uprostřed
novin. Důležitá informace je
hned na této úvodní straně. Ve
spolupráci s Ústeckým krajem
chystáme velké očkovací cen-
trum, které vznikne v areálu
bývalého rektorátu UJEP v ulici
Hoření. Dál pokračujeme
v opatřeních proti šíření koro-
naviru, patří k nim dodávky
ochranných prostředků a des-
infekce skupinám nejvíce
ohrožených obyvatel, desin-
fekce veřejných prostor a další
práce. Zároveň jsme připraveni
operativně reagovat na další
rozhodnutí, která vyhlásí vláda
a hygienické instituce. Neobe-
jde se to bez přispění vás ob-
čanů. Prosím, abyste ještě vy-
drželi, situace je stále vážná.
Buďte zodpovědní, noste dál
roušky nebo respirátory, dodr-
žujte rozestupy a zůstaňte tak
disciplinovaní jako dosud.

Petr Nedvědický
primátor
Ústí nad Labem

Zachráněná
plastika
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Nový rozpočet města počítá s investicemi za 414milionů korun
Zastupitelé schválili no-
vý návrh rozpočtu měs-
ta na rok 2021 a střed-
nědobý výhled rozpočtu
města Ústí nad Labem –
Magistrátu na období
2022 až 2024.

Rozpočet byl již připraven
v loňském roce, ale vzhledem
k neschválenému státnímu
rozpočtu a nejasnostem okolo
příjmů města zvolilo zastupi-
telstvo rozpočtové provizori-

um s tím, že rozpočet bude
schválen později.
Celkové příjmy v rozpočtu

města Ústí nad Labem –
Magistrátu pro rok 2021 by
měly být 1 828 962 700 Kč. Vý-
daje 2 153 223 700 Kč, z toho:
neinvestiční část výdajového
rozpočtu ve výši 1,7 mld. Kč
včetně dotace pro městské ob-
vody 146,4mil. Kč.
Investiční část výdajového

rozpočtu představuje 414 mil.
Kč. Mezi nejvýznamnější in-
vestice patří rekonstrukce
a opravy komunikací.
Město koupí od Spolche-

mie objekt bývalé trafostanice,
kde vznikne depozitář muzea,
pokračovat bude rekonstrukce
MŠ Kamenná na víceúčelový
objekt nebo revitalizace býva-
lého rektorátu UJEP pro potře-
byměsta.
Důležitá je oprava ochran-

né zdi zajišťující sesuv ve Va-
ňově. V několika základních
a mateřských školách se bu-
dou realizovat projekty na
úspory energií a peníze budou
opět vyčleněny na participa-
tivní projekty podle návrhů
občanů.
Město letos vynaloží na

splátky úvěrů 102mil. Kč.
Na financování rozpočtu

bude použito 426,3 mil. Kč
z účtů města. Jde o peníze, kte-
ré město ušetřilo v minulých
letech.
Do Fondu pro záchranu

a rozvoj Zoologické zahrady
Ústí nad Labem pro rok 2021 je
určeno 20mil. Kč.
Zastupitelé dále souhlasí

s uzavřením smlouvy o přijetí
úvěru do výše 100 mil. Kč s tou
bankou, která navrhne úvěr za
nejvýhodnějších podmínek, na
financování investičních akcí
a na opravy dlouhodobého

majetku v roce 2022 a 2023 dle
schváleného rozpočtu nebo
rozpočtového výhledu s těmito
základními parametry: čerpání
úvěru v letech 2022 a 2023,
splácení úvěru od roku 2025 po
dobu pěti následujících let
rovnoměrnými měsíčními
splátkami, bude použita vari-
abilní úroková sazba + marže
banky s možností v následují-
cích letech přejít na fixní úro-
kovou sazbu. Zastupitelstvo
města Ústí nad Labem zároveň
schválilo návrh střednědobého
výhledu rozpočtu na období
2022 – 2024.

VERNISÁŽ VÝSTAVYNAŠI NĚMCI SE BLÍŽÍ

Konečné podoby postupně nabývají expozice výstavy Naši
Němci, která by se měla během několika měsíců otevřít v Mu-
zeu města Ústí nad Labem. Velký mezinárodní projekt za více
než 30 milionů korun realizuje společnost Collegium Bohe-
micum za podpory města Ústí nad Labem a Ministerstva kultu-
ry. Návštěvník se seznámí s historií českých Němců od počátku
středověku až do dvacátého století. Součástí výstavy ve 22 sá-

lech bude více než 500 exponátů a také filmové projekce, ani-
mace, vizualizace a interaktivní digitální mapy. Síly na přípravě
výstavy spojili čeští, němečtí a rakouští historici včetně pra-
covníků Muzea města Ústí nad Labem nebo Univerzity Jana
Evangelisty Purkyně. Mezi exponáty jsou obrazy, fotografie, his-
torické předměty ale také skutečná hospoda, pomník maršála
Radeckého nebomotocykl Čechie – Böhmerland.

Foto: Archiv Collegia Bohemica

Velkokapacitní očkovací centrum vznikne v Hoření ulici
Velkokapacitní očkovací

centrum vznikne oproti
předchozím plánům v ulici
Hoření. O jeho přípravě
a změnách jednal primátor
Petr Nedvědický s představi-
teli kraje.
Budova bývalého rektorá-

tu nabízí na rozdíl od původ-
ně zamýšleného Domu kul-

tury více místa, lepší dostup-
nost, parkování a i bezpro-
blémový bezbariérový pří-
stup. V budově mohou
vzniknout dvě pracoviště,
jedno s přístupem přímo
z parkoviště bude určeno pro
imobilní osoby.
Kapacita očkovacího cent-

ra se plánuje pro tisíc lidí

denně. Město poskytne kraji
vyhovující prostory v Hoření
a pomůže s organizací a za-
jištěním pořádku.
Spuštění provozu očkova-

cího centra záleží na dodávce
očkovacích látek. Do té doby
se chtějí město i kraj včas
připravit na zahájení plných
dodávek vakcíny.

Rozšíření parkovišť
na dálnici D8

Rada města podpořila ná-
vrh Ředitelství silnic a dál-
nic ČR na pořízení změny
územního plánu pro záměr
D8 odpočívka Varvažov –
pravá a levá strana v sever-
ní části katastrálního území
Dělouš.
Na 78 km D8 tak bude

umožněno rozšíření stáva-
jících dálničních odpočívek.
Záměr je v souladu s územ-
ně plánovací dokumentací.
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Dotace na
běžecké stopy

Zastupitelstvoměsta schvá-
lilo poskytnutí mimořádné
dotace ve výši 120 000 Kč
pro Horský spolek Adolfov
na úpravu běžeckých stop
v Adolfově.
Spolek udržuje 28 km

běžeckých stop, které
vznikly v sedmdesátých le-
tech a využívá je sportovní
veřejnost z Ústí nad Labem
a okolí. Dotace bude využita
na úhradu nákladů na
techniku a materiál, např.
na zapůjčení rolby, provoz
sněžného skútru, chemické
toalety, značení stop a po-
honné hmoty.

Zima rozbila vozovky

Silné mrazy, časté solení vozo-
vek a následně výrazné otep-
lení způsobily na silnicích po
celém městě řadu výtluků. Ty
byly barevně označeny, aby se
jim řidiči stačili včas vyhnout,
a postupně pokračuje oprava
rozbitých míst na komunikací
„Letošní zima dala našim

silnicím skutečně zabrat. Ne-
bezpečná místa jsou označená
a například v jednom úseku
Masarykovy ulice jsme museli
snížit rychlost. Opravy stude-
nou směsí začaly na nejvíce po-
škozených úsecích. Prosím ob-
čany o shovívavost a opatr-
nost,“ sdělil primátor Petr Ne-
dvědický.
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Změny v Raděměsta Ústí nad Labem
Ústí nad Labem má od
1. února nové vedení
města.

Z funkcí v radě byli odvoláni
zástupci Ústeckého hnutí ob-
čanů (UFO) a nahradili je čle-
nové hnutí PRO! Ústí.
Městskou koalici nově tvo-

ří ANO, PRO! Ústí, ODS a Pro
zdraví a sport. Rada města zů-
stává devítičlenná.
Poté, co na funkci radního

rezignoval Tomáš Kirbs (ANO),
se novými členy rady stali:
1. náměstkyně Eva Outlá, eko-
nomka a bývalá starostka ob-
vodu Střekov (zodpovědná za
finance, nové investice, Kul-
turní středisko a Činoherní
studio).
Náměstek primátora Mar-

tin Hausenblas, podnikatel
(zodpovídá za strategický roz-
voj, životní prostředí, příprava

projektů pro JTF, Městské
služby, dopravu společně s pri-
mátorem Petrem Nedvědic-
kým).
Radní Martin Krsek, histo-

rik Muzea města Ústí nad La-
bem (zodpovídá za kulturu).
Členové nové koalice po-

depsali memorandum o spo-

lupráci na období únor 2021 –
konec volebního období pod-
zim 2022. Společnou snahou
účastníků memoranda bude
spolupráce na základě vzájem-
né důvěry, respektu a politické
rovnosti.
Hlavním cílem spolupráce

bude snaha o stálý a udržitelný

rozvoj města, transparentní
politiku s důrazem na zapojení
občanů do chodu města a do
rozhodování politiků. V me-
morandu jsou zakotveny i zá-
kladní programové priority,
strategické projekty a kon-
krétní projekty, jejichž realiza-
ce bude probíhat v roce 2021.

EvaOutlá Martin Hausenblas Martin Krsek

Město znovu nastartovalo dotační politiku
Rada města Ústí nad La-
bem na svém únorovém
jednání jednomyslně
schválila podání dalších
10 žádostí o dotaci v cel-
kovévýši investiccca240
mil. Kč a s dotací 40 – 70
procent.

Týká se to těchto akcí:
1. Stavba tenisové haly nad
stávajícími tenisovými kurty
u zimního stadionu,
2. ZŠ Pod Vodojemem – žádost
o dotaci na úspory energie,
3. ZŠ Pod Vodojemem – žádost
o dotaci na nucené větrání se
zpětným získáním tepla,
4. ZŠ Mírová – žádost o dotaci
na úspory energie,
5. ZŠ Mírová – žádost o dotaci
na nucené větrání se zpětným
získáním tepla,
6. ZŠ a MŠ Jitřní – žádost o do-
taci na úspory energie,
7. ZŠ a MŠ Jitřní – žádost o do-

taci na nucené větrání se zpět-
ným získáním tepla,
8. ZŠ a MŠ Jitřní – žádost o do-
taci na výměnu zdroje tepla,
9. Magistrát – žádost o dotaci
na výměnu oken,
10. Projektová příprava pro-
jektu kanalizace Svádov –
2. etapa.
Rád bych poděkoval všem

kolegům z rady města za jed-
nomyslnou podporu a všem
spolupracovníkům v projekto-
vém týmu za úspěšné zvlád-
nutí projektové přípravy ve fá-
zi k podání žádostí o dotaci.
Pro připomenutí uvádím

přehled dalších projektů, na
které byly již podány žádosti o
dotaci nebo jsou k tomuto
kroku připravené:
• Varovný informační
systém obyvatel – celkem
32 mil. Kč, přiznaná dotace
22 mil. Kč, akce v realizaci, ko-
nec 2021,
• Rekonstrukce bytového
domu Čelakovského – podána
žádost o dotaci, nyní probíhá

proces hodnocení – cca
32 mil. Kč, dotace 16 mil. Kč,
zvýhodněný úvěr 16 mil. Kč,
• Řešení havarijního stavu
Čertovka Vaňov – přiznána do-
tace cca 85 % z cca 12 mil. Kč,

realizace 2021,
• Demolice dvou objektů
v Matiční ul. a následný pro-
jekt využití – cca 4 mil. Kč, do-
tace 50 %, neschváleno zastu-
pitelstvem (nehlasoval teh-

dejší koaliční partner UFO),
nyní projednáváme možnost
opětovného podání,
• Využití kotlíkových dotací
pro dofinancování akcí z OPŽP
– cca 5 mil. Kč, realizace 2021 –
2022,
• ZŠ Pod Vodojemem – mo-
dernizace učeben + konektivi-
ta – cca 13 mil. Kč, přiznaná do-
tace 90 %, realizace 2021,
• ZŠ Rabasova – moderniza-
ce učeben + konektivita – cca
6 mil. Kč, dotace 90 %, realiza-
ce 2021,
• ZŠ Neštěmická¬ – moder-
nizace učeben + konektivita –
akce připravená do příští výzvy
2021–2023,
• Revitalizace Parku Míru –
žádost podána, avšak zatím
dotace nebyla schválena, při-
pravujeme ji do dalších výzev,
• Rekonstrukce bytového
domu v Matiční ulici na krizo-
vé bydlení – dotace z Ústecké-
ho kraje ve výši 1 mil. Kč.
Pozn.: projekty moderni-

zace učeben + konektivita v ZŠ

Palachova, ZŠ Nová a ZŠ Jitřní
skončily pod čarou, protože
dotační úřad u této výzvy změ-
nil podmínky: Na jedno město
mohou dostat dotaci pouze dva
projekty.
Další výzva se připravuje

a vzhledem k výši dotace (cca
90 %) bude velmi výhodné žá-
dosti podat, případně přidat
další ZŠ, které budou mít zá-
jem. A mohu přidat aktuální
dobrou zprávu – Na projekt VI-
SO (systém včasného informo-
vání a varování obyvatel) byla
městu schválena první část
platby z celkové dotace 22 mi-
lionů Kč. Jak je z přehledu vi-
dět, město v tomto volebním
období nastartovalo po letech
opět proces spolufinancování
investičních projektů, na které
jsou vypisovány dotace z ev-
ropských i národních zdrojů.
Věřím, že tento trend bude ješ-
tě ve větší míře pokračovat.

Pavel Tošovský, ODS
náměstek primátora

Modernizace kamerového
systému na Střekově
Projekt modernizace ka-

merového systému na Stře-
kově schválila rada města
a rozhodla o podání žádosti
o dotaci.
Projekt je součástí pro-

gramu prevence kriminali-
ty. V okrsku městské policie
na Střekově je zastaralá
technologie kamerového
systému, která pracuje na

jiné platformě než zbytek
městského kamerového
systému.
Současné záznamové za-

řízení již svou kapacitou
není dostačující. Nákup no-
vého záznamového zařízení
povede k modernizaci sys-
tému a zároveň k jeho sjed-
nocení a možnosti jej i na-
dále rozšiřovat.

Oprava chodníku v Jizerské ulici
Chodník v Jizerské ulici

v úseku domů 10 až 18 by
měl být opraven v červnu.
Rada města přidělila tuto

zakázku dodavateli Janu
Rytířovi, který nabídl cenu
376 000 korun. O zakázku
projevilo zájem 14 firem.
V řešeném úseku bude

nejprve odstraněna stáva-
jící konstrukce chodníku
v tl. 190 mm a silniční a za-
hradní obruby. Následně
budou osazeny nové obru-
by do lože z betonu.
V takto připraveném území
bude položen podklad ze

štěrkodrtě, spojovací po-
střik a vrchní vrstva.
Na začátku a na konci

úpravy bude provedena
bezbariérová úprava s va-
rovným pásem. Požadova-

ný termín realizace je od
1. května 2021 do 15. června
2021.

Stromy u cyklostezky ohrožovaly okolí
Topoly rostoucí podél

cyklostezky Sebuzín musí
být kvůli špatnému zdra-
votnímu stavu pokáceny.
Místo nich bude vysáze-

no 81 nových stromů. Cel-
kem 54 topolů nahradí olše
lepkavé a jilmy.
Důvodem kácení topolů

je jejich špatný zdravotní
stav – koruny prosychají,
terminály usychají a dřevi-
ny se lámou. Hrozí tak pád
na blízkou cyklostezku.
Kmeny pokácených stromů
budou ponechány na
vhodném stanovišti k bio-
logickému rozkladu z dů-
vodu zachování optimál-

ních podmínek pro hnízdě-
ní ptactva a biotopu pro
bezobratlé živočichy.
V místě po pokácených

stromech budou instalová-
ny hnízdní budky.

Kácení stromů bylo po-
voleno odborem životního
prostředí Magistrátu města
Ústí nad Labem a konzul-
továno s ekologickými spol-
ky a iniciativami.

Odkoupení trafostanice
Radní odsouhlasili odkup

areálu bývalé trafostanice
U Lanovky 978/27, která by
měla být využita k vybudo-
vání nového depozitáře
městskéhomuzea.
Jedná se o nemovitost ve

vlastnictví Spolchemie, na

kterou má město aktuálně
nájemní smlouvu (cca 600
tisíc Kč ročně).
Výše kupní ceny je v jed-

nání a měla by vycházet ze
znaleckého posudku s od-
hadní cenou 11 milionů ko-
run.

Členství ve spolkuMilada
Rozpočet Dobrovolného

svazku obcí Jezero Milada
na rok 2021 vzala na vědo-
mí rada města a schválila
členský příspěvek statutár-
ního města Ústí nad Labem
svazku pro rok 2021 ve stej-
né výši jako v roce 2020, a to
375 215 Kč.
Prostředky budou věno-

vány například na doplnění
turistické infrastruktury –
pořízení cykloboxů, opravy
stávajícího mobiliáře, rea-
lizace studentského work-
shopu.
Dále jde o zahájení

a ukončení sezóny, zajištění
mobilních toalet pro ná-
vštěvníky jezera a další.

Dobrovolné testování
zaměstnanců
Bezplatné otestování na

nemoc covid-19 nabídl
Magistrát města Ústí nad
Labem svým zaměstnan-
cům.
Antigenní testy se prová-

dí přímo v budově úřadu.

Testování probíhá každou
středu, výsledek se zaměst-
nanec dozví do dvaceti mi-
nut.
První den test absolvova-

lo 32 pracovníků magistrá-
tu, nikdo nebyl pozitivní.

Domovy seniorů
shánějí sestry
Zdravotní sestry přijmou
domovy seniorů Orlická
a Velké Březno.
Nástup je možný ihned.

Nabízíme závodní stravo-
vání, pět týdnů dovolené,
prémie, příspěvky z FKSP
a platové ocenění podle na-
řízení vlády č. 341/2017 Sb.
Bližší informace lze zís-

kat zde: Domov pro seni-
ory Orlická na tele-
fonu: 727 974 874,
asistentka@orlicka.cz.
Domov pro seniory Velké
Březno na telefonu: 607
058 083, sustova@domov-
brezno.cz



Sčítání lidu, domů a bytů 2021
O co se jedná?
Účelem Sčítání lidu, domů
a bytů (Sčítání 2021) je zís-
kat statistické informace
o obyvatelstvu Česka, které
jiným způsobem zjistitelné
nejsou. Na našem území se
koná pravidelně každých
deset již od roku 1869.

Jakým způsobem probí-
há?
Sčítání 2021 probíhá ve
dvou etapách. První etapa
začíná o půlnoci z pátku 26.
na sobotu 27. 3. 2021 a trvá
do 9. 4. 2021. Sčítání v této
etapě probíhá on-line pro-
střednictvím elektronické-
ho formuláře dostupného
na adrese www.scitani.cz
nebo v mobilní aplikaci
„Sčítání2021“ (ke stažení
z GooglePlay či AppStore).
Půlnoc z pátku 26. na

sobotu 27. 3. 2021 je také tzv.
rozhodným okamžikem,
tedy okamžikem, k němuž
se zjišťují údaje pro účely
sčítání (pokud tedy někdo
vyplňuje formulář např. ve
středu 7. dubna, je povinen
uvést nikoliv údaje, které
aktuálně platí, ale ty, které
platily k rozhodnému oka-
mžiku, byť by se do doby
vyplňování formuláře změ-
nily).
Druhá etapa probíhá od

17. 4. do 11. 5. 2021. Každý,
kdo nevyplní elektronický
formulář v první etapě, je
povinen ve druhé etapě vy-
plnit a odevzdat listinný
formulář, který bude do do-
mácností distribuován tzv.
sčítacími komisaři a bude
též možné jej získat na vy-
braných pobočkách České
pošty a všech krajských
správách Českého statistic-
kého úřadu. Odevzdání vy-
plněného formuláře je
možné v předtištěné obálce
prostřednictvím schránek
České pošty nebo na vybra-
ných pobočkách České poš-
ty.

Vzhledem k epidemiolo-

gické situaci důrazně
doporučujeme zúčastnit
se Sčítání 2021 v první
etapě, tedy vyplnit sčí-
tací formulář on-line.

Koho se týká?
Sčítání 2021 je povinné pro
všechny osoby, které mají
k půlnoci z pátku 26. na so-
botu 27. 3. 2021 trvalý pobyt
nebo přechodný pobyt nad
90 dnů na území ČR. Sečíst
se musí každá taková oso-
ba, bez ohledu na místo
skutečného pobytu, věk,
svéprávnost či zdravotní
stav.
Za osoby mladší 18 let,

osoby omezené ve svépráv-
nosti a podobně provádí
sečtení jejich zákonný zá-
stupce, opatrovník či jiná
osoba k tomu oprávněná.

V rámci rodiny je tedy
možné si s vyplňováním
formulářů pomáhat – za
děti nebo s dětmi vypl-
ňují formulář rodiče, se-
niorům naopak mohou
pomoci jejich děti či
vnoučata.

Jaké informace se zjišťu-
jí?
Sčítání se zaměřuje na in-
formace, které nejsou do-
stupné z databází státu
a nejsou tedy zjistitelné ji-
ným způsobem. Jedná se
například o informace

o místě obvyklého pobytu,
mateřském jazyce, nejvyš-
ším ukončeném vzdělání,
zaměstnání či místě praco-
viště nebo školy.
Dále je zjišťováno, zda

osoba bydlí ve vlastním ne-
bo pronajatém bytě, jaká je
plocha bytu v metrech
čtverečních a počet míst-
ností, zda je byt připojen na
plyn a na vodovod a jakým
způsobem je vytápěn.
Kromě řady povinných

otázek jsou ve formuláři
i dvě otázky dobrovolné,
a to národnost a nábožen-
ská víra člověka. Je na roz-
hodnutí každého, zda na ně
odpoví, zejména u přísluš-
níků národnostních men-
šin je ale uvedení údaje
o národnosti významné.
Od počtu osob hlásících

se v rámci sčítání k jiným
národnostem se totiž odvíjí
jejich následná podpora ze
strany veřejnémoci, ať už se
jedná o jejich zapojení pro-
střednictvím výborů pro
národnostní menšiny jako
poradních orgánů zastupi-
telstev obcí a krajů, finanč-
ní a materiální podporu je-
jich kulturní, sportovní
a osvětové činnosti, či po-
zornost věnovanou problé-
mům, kterým čelí.

Jsou poskytnuté údaje
chráněné?
Bezpečnost dat je při sčítání

zásadní. Poskytnuté údaje
slouží pouze ke statistic-
kým účelům a po zpracová-
ní podléhají kompletní
anonymizaci, vymazání či
zničení. Nikdo se tedy ne-
může dozvědět, v jak vel-
kém bytě konkrétní osoba
bydlí či k jaké se hlásí ná-
rodnosti.

Jaké jsou přínosy?
Výsledky Sčítání 2021 jsou
široce využitelné například
při přípravě programů byd-
lení, rozvoji infrastruktury,
plánovaní poštu míst ve
školkách či lepší dostup-
nosti služeb.
Informace zjištěné bě-

hem sčítání ovlivňují čin-
nost veřejné správy, podni-
katelské záměry, směřování
výzkumných a vědeckých
pracovišť, stejně jako po-
skytování dotací a grantů.
V konečném důsledku

tak ovlivňují život každého
z nás. Podrobnější infor-
mace o Sčítání 2021 nalez-
nete na webových strán-
kách www.scitani.cz.

Co se rozumí pojmem
národnost?
Národností se rozumí pří-
slušnost člověka k určitému
národu, tedy společenství
osob se společnými dějina-
mi, tradicemi a kulturou.
Národnost si člověk volí,

a to podle státu či oblasti,
kde se narodil, podle půvo-
du předků či podle kultury,
kterou si osvojil a se kterou
se ztotožňuje.
Národnost tedy neurčují

objektivní kritéria, ale svo-
bodné rozhodnutí každého
člověka, přičemž nikdo ne-
smí být k volbě (či naopak
odmítnutí) určité národ-
nosti nucen a z příslušnosti
k jakékoliv národnosti ne-
smí nikomu vzniknout
újma.
Volba národnosti není

trvalá, v průběhu života se
můžeměnit.
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Na co se ptáme při Sčítání 2021
Statistici maximálně
využili existující data
z registrů a ptají se pou-
ze na to, co není možné
zjistit jinak.

Už se tak například vůbec
nebudou vyplňovat formu-
láře za domy, nebudou se
zjišťovat majetkové pomě-
ry ani zdravotní stav.
Sčítací formulář pro do-

mácnost se skládá ze dvou
částí: z části s údaji o byd-
lení a složení domácnosti
a z části za jednotlivé osoby.
Formulář pro fyzické osoby
obsahuje nejprve otázky na
místo obvyklého pobytu,
což mnohdy nemusí být tr-
valé bydliště.
Zjišťuje se nejen to k da-

tu sčítání, ale také rok před
sčítáním a v době narození.
„To je důležité pro zjišťování
migračních trendů. Tedy
odkud a kam se lidé stěhují,
zda do větších měst přichá-
zejí jen obyvatelé z okolních
obcí, nebo i ze vzdálenějších
lokalit, zda se na venkov
vracejí ti, kdo se tam naro-
dili, nebo život na vesnici
přitahuje spíše lidi narozené
ve městech,“ říká Marek
Rojíček, předseda Českého
statistického úřadu.
Další sada otázek smě-

řuje k ekonomickým akti-
vitám a zaměstnání. Tyto
informace spolu s údaji
o vzdělání a věku poskytují
podrobnější pohled na slo-

žení obyvatelstva v různých
lokalitách a regionech a jsou
využívány např. jako pod-
klad při plánování a reali-
zaci programů na podporu
zaměstnanosti, vzdělávání,
nebo naopak pro prevenci
nežádoucích jevů.
Pro organizaci a pláno-

vání veřejné dopravy a do-
pravní infrastruktury jsou
pak zásadní údaje o dojíž-
dění do práce či do školy.
Sčítací formulář zjišťuje,
kam a jak často lidé do prá-
ce či do školy cestují a jaké
k tomu využívají dopravní
prostředky. Ženy ve věku 15
a více let v rámci sčítání
rovněž vyplňují, kolik se jim
narodilo dětí.
Součástí sčítacího for-

muláře jsou i nepovinné
otázky na národnost a ná-
boženskou víru. Pokud ne-
chtějí, nemusejí na ně lidé
odpovídat, ale doporučuje-
me odpovědi pravdivě
uvést.
Pro církve a národnostní

menšiny jsou totiž údaje

o počtech jejich příslušníků
velmi důležité a sčítání je
jedinou možností, jak je
zjistit. Znalosti o zastoupe-
ní různých národností či
náboženských skupin ve
městech či regionech po-
máhají při organizování
aktivit zaměřených na tyto
cílové skupiny a jsou rov-
něž důležitým argumentem
při vypisování a rozdělová-
ní grantů či jiných forem
podpory kulturních tradic
a soužití minorit ve společ-
nosti.
Do formuláře o bydlení

lidé zaznamenají způsob
svého bydlení (např. byt
v domě, rekreačním objek-
tu, mobilním obydlí), zda
bydlí ve vlastním či v nájmu
a základní parametry bytu,
tedy podlahovou plochu,
počet místností a polohu
bytu v domě.
Následují otázky na při-

pojení na plyn a vodovod
a na způsob vytápění a po-
užívané palivo. Poslední
oddíl v této části formuláře

pak zjišťuje počet osob
v domácnosti a vztahy mezi
nimi (např. otec, matka, dě-
ti, babička…).
Vyplnění sčítacích for-

mulářů není nijak složité,
zvládne ho opravdu každý.
„Čas, který strávíte vypl-

něním sčítacího formuláře,
závisí na počtu osob v do-
mácnosti a na znalosti všech
potřebných údajů. Průměr-
ně trvá vyplnění společné
části sčítacího formuláře za
byt a domácnost 10 minut
a druhé části 5 minut za jed-
nu osobu,“ dodává Marek
Rojíček.
Vyplnění on-line for-

muláře je rychlejší díky ši-
roké nápovědě a automa-
tickému zobrazení otázek
na základě vyplněných
údajů.
Sčítání lidu, domů a by-

tů se koná jednou za deset
let. Jeho cílem je získání
přesných a aktuálních dat,
která slouží k efektivnější-
mu plánování mnoha
aspektů veřejného života.
Sčítání 2021 je primárně
připravováno jako on- line,
vůbec poprvé v naší histo-
rii.
Lidé se budou moci se-

číst jednoduše a bezpečně
přes internet na webu
www.scitani.cz.
Zákonnou povinnost tak

lidé mohou snadno splnit
z domova bez nutnosti
kontaktu se sčítacím komi-
sařem nebo návštěvy kon-
taktního místa sčítání.

Sečíst se lze elektronicky
nebo postaru
Sčítání 2021 začíná rozhod-
ným okamžikem o půlnoci
z 26. na 27. 3. 2021.
Do 9. 4. 2021 má každý

možnost sečíst se on-line
prostřednictvím elektro-
nického formuláře na webu
www.scitani.cz nebo v mo-
bilní aplikaci.
Kdo se nesečte on-line,

má zákonnou povinnost od
17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit
a odevzdat listinný formu-
lář. Jeho distribuci zajistí
sčítací komisaři.

PŘÍSNÁ HYGIENICKÁ
PRAVIDLA
Vzhledem k současné epi-
demické situaci připravil
ČSÚ v součinnosti s Českou
poštou a hlavní hygienič-
kou České republiky distri-
buci a sběr listinných for-
mulářů, při kterých dojde
k výraznému omezení fy-
zických kontaktů mezi sčí-
tacími komisaři a obyvatel-
stvem.
Distribuce formulářů do

domácností bude probíhat
podobně, jako nyní probíhá
doručování doporučených
poštovních zásilek, při do-
držování přísných hygie-
nických pravidel (ochranné
pomůcky, dezinfekce, fy-
zický kontakt primárně
venku, minimalizace doby
kontaktu). Z tohoto důvodu
nebudou sčítací komisaři
pomáhat s vyplňováním
formulářů.
V případě potřeby se

však můžete obrátit na in-
folinku 840 30 40 50. Vy-
plněné formuláře bude
možné odeslat v předtiště-
né obálce prostřednictvím
schránek České pošty nebo
odevzdat na kontaktních
místech České pošty (vy-
brané pobočky).
Odeslání bude zdarma.

Kontaktní místa budou
provozována za zvýšených
hygienických požadavků.

KOHO SE SČÍTÁNÍ TÝKÁ
Sčítání 2021 je povinné pro
všechny osoby, které mají
k rozhodnému okamžiku
trvalý pobyt nebo přechod-
ný pobyt nad 90 dnů na
území ČR. Sečíst se musí
každá taková osoba, bez
ohledu na místo skutečné-
ho pobytu, věk, svépráv-
nost a zdravotní stav.

Za osoby mladší 18 let,
osoby omezené ve svépráv-
nosti a podobně provádí
sečtení jejich zákonný zá-
stupce, opatrovník nebo
osoba k tomu oprávněná.
Sčítání se týká i cizinců

přítomných v ČR v rozhod-
ný okamžik, s výjimkou di-
plomatů nebo cizinců
s krátkodobým pobytem do
90 dnů.

OCHRANADAT
Bezpečnost dat sčítání je
zásadní. Veškeré osobní
údaje jsou zpracovávány
v souladu s příslušnými
právními předpisy a použí-
vány jsou maximálně za-
bezpečené informační sys-
témy.

PŘÍNOS SČÍTÁNÍ
Výsledky jsou široce využi-
telné například při přípravě
programů bydlení, rozvoji
infrastruktury nebo pláno-
vání lepší dostupnosti slu-
žeb.
Informace zjištěné bě-

hem sčítání ovlivňují čin-
nost veřejné správy, podni-
katelské záměry i směřová-
ní výzkumných či vědec-
kých pracovišť a v koneč-
ném důsledku ovlivňují ži-
vot každého z nás.
Podrobnější informace

naleznete na webu
www.scitani.cz.

• Sčítání 2021 začíná roz-
hodným okamžikem půlnoci z
26. na 27. 3. 2021.

• Do 9. 4. 2021má každý
možnost sečíst se on-line
prostřednictvím elektro- nic-
kého formuláře na webu
www.scitani.cz nebo vmobilní
aplikaci.

• Kdo se nesečte on-line,
má zákonnou povinnost od
17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit
a odevzdat listinný formulář.
Jeho distribuci zajišťují sčítací
komisaři.

• Fyzická osoba podléhající
sčítání je povinna poskytnout

zákonem požadované údaje.
Sčítání je primárně navrženo
jako on-line, tedy bez nutnosti
kontaktu s dalšími osobami.

• Sčítání podléhá:
každá fyzická osoba, která

má v rozhodný okamžik na
území České republiky trvalý
pobyt nebo přechodný pobyt
nad 90 dnů, nebo které byl na
území České republiky udělen
azyl, doplňková ochrana nebo
dočasná ochrana,
• každá další fyzická osoba,

která je na území České re-
publiky v rozhodný okamžik
přítomna,
• každý dům (i neobydlený)

a každý byt (i neobydlený).

Sčítání2021
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Největší sportovní událost
očimamých blízkých
I v době omezení těles-
né výchovy hledali pe-
dagogové na Základní
škole Pod Vodojemem
nějakou alternativu,
která by žáky bavila
a mohli ji společně dál
rozvíjet.

Právě tehdy se zrodila prvotní
myšlenka zadat žákům pro-
jekt. Cílem bylo vymyslet za-
dání s velkým potenciálem pro
seberealizaci žáků.
Tak vznikl projekt Největší

sportovní událost očima mých
blízkých. Žáci se měli zeptat
někoho ze svých blízkých, jaká
sportovní událost je nejvíce
oslovila. Chtěli jsme, aby pr-
votní motivaci pro zpracování
příběhu děti dostaly od svých
rodičů nebo prarodičů.
Současně jsme předpoklá-

dali, že se dětem díky vyprá-
vění osvětlí část naší sportovní
historie amybychomna to pak
mohli navázat. Po připomín-
kách jsme projekt pro žáky
6. a 7. tříd upravili na nepo-
vinný a pro žáky 8. a 9. tříd ja-
ko povinný.
Zážitky z vyprávění rodičů

a příbuzných měly děti utřídit
a upravit do psaného textu
a současně si případně ověřit
podstatná fakta.
Sešlo se mnoho prací, ve kte-
rých je cítit velký kus naší
sportovní historie. Je to taková
sonda do prostředí rodin, která
odhaluje prožívání velkých
sportovních událostí. Mnoho
příběhů popisuje sportovní
akce, které známe všichni, ale
také akce, kdy bylo zřejmé, že
je dětem vypráví spíše praro-
diče. Mezi takové příběhy patří
vyprávění o Věře Čáslavské,

o OH v Moskvě nebo o Květě
Jeriové.
Nejčastěji žáci psali o zážit-

cích z Nagana. Bylo zřejmé, že
Nagano je v naší sportovní his-
torii opravdu fenoménem,
protože se ve vyprávění
mnohdy objevovalo, jak v je-
den okamžik fandily celé rodi-
ny. Z příběhů bylo cítit, že nás
tato událost dokázala spojit
mnohem víc, než si možná
dnes uvědomujeme.
Mezi příběhy byly ale i ta-

kové, které již zažily samotné
děti a které vyprávěly, co pří-
mo osobně viděly. Můžeme
jmenovat například vítězství
Ester Ledecké na OH, o kterém
psala děvčata z 8. tříd. Objevily
se ale i takové příběhy, kdy by-
ly spíše zdolávány osobní vý-
zvy na půlmaratonské trati.
Občas někdo psal také

o sportovci, o kterém jsme nic
nevěděli. Například o Yuzuru
Hanyu. Přišly nám dokonce
i příběhy, které se sportem ne-
měly téměř nic společného, ale
i za to jsme byli velmi rádi,
protože zde šlo hlavně o moti-
vaci dětí a je úplně jedno, ja-
kým způsobem ji uchopí.
Podstatná je touha jít vpřed

a něčeho dosáhnout, což bez
pozitivní motivace a kladného
přístupu k práci nejde.
Všechny příběhy jsme po-

ctivě přečetli a nyní máme
mnoho materiálů a možností,
o čem se s dětmi bavit, až se
vrátí zpět do školních lavic.
Sbíráme informace, které tře-
ba ve vyprávění nezazněly, a
chtěli bychom otevřít debatu o
všem, co bylo napsáno.
Nechceme, aby čas, který

děti společně s rodiči práci vě-

novaly, přišel vniveč. Snad bu-
de pro děti odměnou, že se
snažíme sportovní hrdiny,
o kterých psaly, oslovit, aby jim
poslali vzkaz. Některé vzkazy
již máme a třeba ještě nějaké
přijdou.
Máme také velkou radost,

že nám Jan Čaloun slíbil, že do-
razí přímo za dětmi do školy na
besedu. Jako člen hokejového
týmu z Nagana se podělí o své
zážitky a ukáže jim tu slavnou
medaili, o které mnoho z nich
psalo. Třeba pak doma budou
zase vyprávět děti rodičům je-
jich zážitky z tohoto dne.
A právě to jsou ty důvody, kte-
ré vedly ke vzniku takového
projektu.

David Cihlář,
učitel TV na ZŠ Pod Vodoje-
mem

Práce dětí hodnotily Eliška Škopková a Nicol Wicherová, učitelky TV na ZŠ pod Vodojemem.

PRO! Ústí vstoupilo do vedení města Ústí nad Labem
Hnutí PRO! Ústí má za se-
bou politicky turbulentní
zimu.
Na zastupitelstvu statu-

tárního města Ústí nad La-
bem konaném v prosinci
minulého roku se nám po-
dařilo prosadit dvě důležité
změny v konání zastupitel-
stva, o něž jsme dlouho usi-
lovali.
Jednání zastupitelstva se

tak od letošního roku bu-
dou konat každý měsíc
s výjimkou letních prázd-
nin a začínat budou v 15.00,
přičemž od 17.00 bude za-
řazen pravidelný bod Dis-
kuze a podněty občanů
města Ústí nad Labem.
Věříme, že ve spojení

s novým jednacím řádem,
který umožňuje široké za-
pojení veřejnosti do pro-
jednávání jednotlivých bo-
dů, usnadní přijaté změny
účast veřejnosti na jedná-
ních a povedou k přiblížení
rozhodování nejvyššího
orgánu města jeho obča-
nům.
Na tomtéž jednání za-

stupitelstva se pak ukázalo,
že vládní koalice existuje již
pouze formálně, když došlo
hlasy všech přítomných za-
stupitelů k omezení kom-
petencí rady města a jejich
převzetí zastupitelstvem.
Toto řešení nefunkční-

ho vedení města jsme od
počátku považovali za do-

časné – výkonným orgá-
nem města je rada opírající
se o většinu v zastupitel-
stvu, nemá a nemůže jím
být zastupitelstvo samotné.
Hledali jsme proto cestu,

jak stabilní většinu do kon-
ce volebního období zajis-
tit. Po důkladném zvažová-
ní možných variant uvnitř
hnutí PRO! Ústí a intenziv-
ních jednáních s politický-
mi partnery jsme dospěli
k názoru, že jsme jako jed-
na ze dvou nejsilnějších
stran v zastupitelstvu po-
vinni převzít odpovědnost
za rozvoj města, a rozhodli
se podepsat memorandum
o spolupráci s hnutím ANO
2011, ODS a hnutím Zdraví

Sport Prosperita.
Ve vedení města jsme

tak nahradili hnutí UFO,
které jako nově nejsilnější
opoziční strana získalo post
předsedkyně kontrolního
výboru.
Do rady města jsme vy-

slali tři odborníky v oblas-
tech, které město potřebuje
rozvíjet – Ing. Evu Outlou,
zkušenou ekonomku, se
zaměřením na finance a in-
vestice, Martina Hausen-
blase, MBA, úspěšného
podnikatele a vizionáře, se
zaměřením na strategický
rozvoj a životní prostředí
a Mgr. Martina Krska, ús-
teckého patriota a histori-
ka, se zaměřením na kultu-

ru. Věříme, že se novému
vedení podaří město rozhý-
bat.

Na realizaci čeká řada
velkých i malých projektů –
zřízení Kanceláře architek-
tury města, regulace hazar-
du, zřízení autobusové lin-
ky na Miladu, oživení stře-
kovského nábřeží, příprava
města na umístění zastávky
vysokorychlostní trati a čer-
pání dotací z evropských
fondů a mnoho dalšího.
A ano, samozřejmě pod-

pora obyvatel a podnikate-
lů v době „kovidové“
a „post-kovidové“. Je to pro
nás výzva amy uděláme vše
pro to, abychom v ní uspěli.

JUDr. Karolína Žákov-
ská, Ph.D., zastupitelka
města za PRO! Ústí

Vánoční sbírka pro útulek

Sbírku pro útulek při ZOO
Ústí nad Labem zorganizo-
val v prosinci školní parla-
ment Fakultní základní
školy České mládeže.
Každý rok se žáci snaží

pomoci nějaké organizaci,
která zachraňuje opuštěná,
zraněná nebo nemocná
zvířata. V minulých letech
naše škola v čele s parlame-
nťáky pomohla útulku pro
kočky a minizoo našeho
bývalého žáka v předlické
kolonii.
I přes nynější nepřízni-

vou situaci školní parla-
ment oslovil své spolužáky
a vyzval je k přispění do
sbírky. Žáci vyrobili plakát
s informacemi, jak mohou
zvířatům pomoci v jejich
nelehké situaci, a umístili
ho k hlavnímu vchodu do
školy spolu s vánočním
stromem a velkými medvě-
dy.
Informace doplnili foto-

grafiemi psů a koček, kteří
se v útulku nachází, a se-
známili ostatní žáky s jejich
osudy. Děti celý prosinec
nosily konzervy pro psy
a kočky, kapsičky, piškoty,
pamlsky, deky, stará povle-
čení a ručníky, obojky, ře-
mínky a nezapomněly do-
konce ani na hračky.
Tato akce byla také zaští-

těna mezinárodní projek-
tem Listen and Respect, je-
hož důležitým bodem

v programu je uspořádat
charitativní akci na pomoc
potřebným.
Z důvodu pandemie byl

projekt prodloužen o jeden
rok (tzn. do roku 2022)
a tento čas je využíván k re-
alizaci projektových výstu-
pů, než zase budeme moci
navázat vzájemnou spolu-
práci se zeměmi jako Itálie,
Rumunsko, Řecko a Slo-
vensko.
Původně jsme plánovali,

že celou sbírku odneseme
společně s dětmi a zároveň
pejsky i vyvenčíme, ale jak
se říká, člověk míní, život
mění. Věci jsme nakonec
dopravili do útulku sami
a poté, co se nám žáci vrátí
do školy, doneseme ještě
obojky, řemínky a vybraný
finanční obnos.
Chceme našim dětem

a jejich rodičům poděkovat,
že je neodradila ani rotační
výuka ani dodržování přís-
ných hygienických opatření
a přinesli velké množství
pamlsků i krásných nových
věcí. K dětem se připojili
i naši pedagogové, kteří při-
spívali finančním obnosem
nebo si zakoupili ručně vy-
robenou vánoční dekoraci,
kterou pro tuto událost vy-
robila jedna z našich asis-
tentek – paní Lencová.

Mgr. Markéta Škachová,
zástupkyně ředitelky školy

Jak je u nás v Pomněnce z Krásného Března
V naší MŠ Pomněnka

v Krásném Březně jsme si
připravili opět plno zajíma-
vých akcí, kterými se sna-
žíme v této nepříznivé době
zpříjemnit dětem jejich
chvilky bez rodičů.
V únoru proběhla maso-

pustní veselice, která je naší
tradiční velkou akcí. V mi-
nulých letech jsme pořádali
masopustní průvod ve spo-
lupráci s dětmi ze ZŠ Anež-
ky České.
Postupně se k nám přida-

ly i další mateřské školy
z Krásného Března. Letos se
akce ale bohužel v tomto
duchu konat nemohla, a tak
jsme si ji užili s dětmi ale-

spoň ve třídách.
Na 19. březen připravuje-

me taktéž tradiční probu-

zení jara společně s jarní ví-
lou.
Děti si již pomalu chystají

masky zvířátek, jarních ky-
tiček a víly.
Těší se na tanec, zpěv

a snad i průvod ve svých
kostýmech. Novinkou je
Den malých zahrádkářů,
kdy si děti zasadí a budou
pozorovat růst jarních ky-
tiček nejen ve třídě, ale i na
venkovních záhoncích ško-
ly.
Pevně věříme, že si i přes

tuto těžkou covidovou do-
bu společně užijeme plno
legrace a zábavy a udržíme
nejen na dětských tvářích
radost a spokojenost.

Bc. Denisa Bukorová,
ředitelka školy



Mráz i obleva přidělaly strážníkům starosti
Mrazivé počasí, ale i ob-
leva na závěr února způ-
sobily řadu komplikací.

Strážníci v mrazech ob-
cházeli bezdomovce, kteří
přespávají venku, a nabízeli
jim pomoc včetně přenoco-
vání v azylových zařízeních.
Zamrzlé vodní hladiny

lákaly k bruslení stovky lidí,
strážníci proto měřili led na
oblíbených vodních plo-
chách.
Když se při oteplení led

začal tenčit, varovali před
nebezpečím propadnutí do
studené vody.
A klid nebyl ani během

oblevy. Tající vrstvy sněhu
a ledu padaly ze střech do-

mů a znamenaly další ne-
bezpečí. Například na Stře-
kově rampouchy poničily

hned čtyři auta, strážníci
prostor zabezpečili a infor-
movali majitele vozů.

Procházku s koloběžkou
ukončila kamera
Na monitoru kamerové-

ho systému si v noci všiml
operátor trojice mužů na
Mírovém náměstí.
Jeden z nich tlačil bílou

koloběžku. Na místo vyslal
nejbližší hlídku strážníků.
Trojice byla zadržena v ulici
V Jirchářích. Hlídka je vy-
zvala kpodání vysvětlení, co
zde v době zákazu vycháze-
ní pohledávají a odkud je ta
koloběžka.
Muži tvrdili, že se pouze

potkali a náhodou měli
společnou cestu. Na dotaz
ke koloběžce (sportovní

koloběžka zn. Arcore bílé
barvy) zadržení znervózněli
a vymlouvali se, že ji jeden
z mužů nalezl ve křoví v uli-
ci Velké Hradební nebo
u jedné z garáží.
Po těchto rozporuplných

tvrzeních hlídka zkontro-
lovala uzamčení vchodo-
vých dveří u objektů v oko-
lí, ale ty byly všechny
uzamčeny.
Jeden z mužů se nakonec

doznal k tomu, že koloběž-
ku odcizil z chodby domu
v ulici Důlce. Případ dál řeší
Policie ČR.
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Vybydlené domy vMatiční ulici nejsou bezpečné
Devastace vybydlených

domů v proslulé Matiční
ulici stále pokračuje. Neza-
bránily tomu ani časté
kontroly strážníků.
V objektech se pohybují

bezdomovci, zapalují tu
ohně a po okolí odhazují
odpadky.
Městská policie proto na

domy umístila výstražné
cedule s nápisy: Zákaz vstu-
pu a nebezpečí úrazu, které
jsou ve třech jazycích, včet-
ně romštiny.
„Nezvaní návštěvníci

těchto ruin si ani neuvědo-
mují nebezpečí, které jim tu
hrozí například na zdemo-

lovaném schodišti nebo při
vzniku požáru,“ uvedl zá-
stupce ředitele městské po-
licie Jan Novotný.
V lokalitě, k jejímuž

zklidnění měl před lety při-
spět betonový plot oddělu-
jící ubytovnu od domků
starousedlíků, dnes prak-
ticky nikdo nebydlí.
Betonový plot, který mu-

sel být z Matiční ulice od-
vezen, nyní ohrazuje zoolo-
gickou zahradu podél Dráž-
ďanské ulice a jedno pů-
vodní pole zůstalo zacho-
váno jako připomínka
u vstupu do zoologické za-
hrady.

Poraněná poštolka
skončila v útulku
Na tísňovou linku měst-

ských strážníků telefonoval
oznamovatel, který operá-
torovi nahlásil, že v ulici
Rabasova leží ve sněhu
zřejmě poraněný dravec.
Po příjezdu hlídky na

místo bylo zjištěno, že se
jedná o poštolku, která mě-
la poraněné křídlo.
Strážníci ptáka zajistili

a v odchytové kleci převezli
do městského útulku pro
opuštěná zvířata.

Opilec nezvládl na sídlišti zaparkovat auto
Operačnímu středisku

městské policie oznámil
občan, že v ulici Větrná jez-
dí vozidlo stříbrné barvy,
jehož řidič je pravděpodob-
ně pod vlivem alkoholu.
Strážníci v ulici objevili

vozidlo, jehož řidič se na
místě s vozidlem otáčel
a marně se pokoušel zapar-
kovat.
Při ověřování totožnosti

byl z řidiče středního věku
cítit alkohol. Muž strážní-
kům tvrdil, že před jízdou

nepožil žádný alkoholický
nápoj a že přijel právě
z města. Strážníci proto za-
volali Policii ČR.
Při orientační dechové

zkoušce řidič nadýchal 1,23
promile alkoholu v dechu.
Po chvíli byla u dotyčného
provedena opakovaná de-
chová zkouška s výsledkem
1,27 promile alkoholu v de-
chu. Z důvodu podezření ze
spáchání trestného činu
byla věc předána k dořešení
Policii ČR.

Bachyně pochrupovala v křoví na Severní Terase
Na divoké prase velkého

vzrůstu, které se nad ránem
potulovalo v ulici Šumav-
ská, upozornil občan ope-
rátora linky 156.
Strážníci, kteří vyrazili na

místo, po chvíli objevili spí-
cí prase v křoví před jedním
z domů.
Hlídka okamžitě uzavřela

prostor před kolemjdoucí-

mi a informovala myslivce
z mysliveckého sdružení
Diana. Ti se na místo do-
stavili a divočáka pomocí
zábavné pyrotechniky, resp.
bouchací sirky, z prostoru
vyhnali. Jednalo se o březí
bachyni, která se volným
krokem odebrala za dohle-
du strážníků směrem do
volné přírody.

Nutrie se svezla s hlídkou
k řece Labi
Kvůli neznámému zvířeti,

které se pohybovalo u Spol-
chemie, vyjela do Revoluční
ulice hlídka.
Strážníci na místě zjistili,

že se jedná o nutrii, kterou

odchytli. Vhledem k tomu,
že na zvířeti nebyla patrna
žádná viditelná zranění,
odvezla hlídka nutrii k řece
Labe. Tam ji strážníci vy-
pustili do volné přírody.

Vyvrácený strom spadl na auta a poničil je
Hlídka strážníků byla vy-

slána do ulice Ježkova, kde
se sesunul svah a vyvrátil
strom, jenž spadl na čtyři
zaparkovaná osobní auta.
Strážníkům se podařilo
všechny majitele aut kon-
taktovat a informovat
o tom, co se stalo.
Strážníci na místo přivo-

lali hlídku Policie ČR
a hasiče, kteří vyvrácený
strom rozřezali a odklidili
mimo komunikaci. Po za-
dokumentování celé udá-
losti byl o vzniklé situaci
informován i obvod Severní
Terasa, který zajistil odvoz.



Kalendář svozu odpadů – I. pololetí 2021
Svoz odpadu ze zeleně ve
vacích
Vaky pro jarní svoz se budou
vydávat od 15. do 19. března
2021 od 8.00 do 17.30 ve sběr-
ném dvoře v Krásném Březně
(vchod z ul. Křižíkova). Svoz
vaků naplněných odpady ze
zeleně bude proveden v jed-
notlivých městských obvo-
dech v dále uvedených termí-
nech. Vaky připravené k odvo-
zu musí být přistaveny na mís-
tě přístupném svozové techni-
ce (u vozovky).

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

Svoz objemného odpadu
Objemný odpad bude svážen
1x za pololetí.
Jsou to vysloužilé předměty
z domácností (např. vyřazený
nábytek, matrace, koberce,
podlahové krytiny), které nelze
pro jejich rozměry odkládat do
sběrných nádob na komunální
odpad.
Odpady odložte výhradně
ke sběrným nádobám na
směsný komunální odpad
u svého objektu, tzn. v mís-
tě trvalého pobytu, a to
POUZE den před termínem
svozu. Svoz začíná vždy
v 6 hodin ráno v uvedený
den.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:
1) Mezi objemný odpad NE-
PATŘÍ pneumatiky, stavební
odpad, konstrukční prvky bytu
nebo domu (např. sanitární
předměty, okna, dveře, aj.), od-
pad ze zeleně a použitá elek-
trozařízení (např. ledničky,
mrazničky, pračky, sporáky,
televizory a monitory). Použitá
elektrozařízení odkládejte na
místa zpětného odběru nebo
do sběrných dvorů.
2) Mimo vyhlášené dny svozu
objemného odpadu využívejte
výhradně sběrných dvorů
v Krásném Březně a ve Všebo-
řicích (provozní doba – viz Dů-
ležitá upozornění).
3) Aby Ústí nad Labem bylo
čistým a hezkým městem
i v období plošného svozu ob-
jemných odpadů, prosíme,
abyste odpady odkládali ke
svým sběrným nádobám na
směsný komunální odpad
pouze den před termínem svo-
zu.
Naléhavě ještě upozorňujeme,
že místem k odkládání odpadů
nejsou stanoviště nádob na
tříděný odpad, zastávky MHD,
parkoviště, odstavné plochy,
zeleň a jiné veřejné plochy,
apod.
4) Odkládání objemných od-
padů na výše uvedená místa
a mimo stanovené termíny je
možno považovat za zakládání
černé skládky.

MOMěsto
Svoz vaků s odpady ze zele-
ně
OBLAST:
Božtěšice, Bukov, Habrovice,
Klíše, Skorotice, Strážky, Vše-
bořice
Vaky s odpadem ze zeleně bu-
dou sváženy v týdnu od 29. 3.
2021

OBLAST:
Hostovice, Předlice, město-
centrum, Skřivánek, Vaňov
Vaky s odpadem ze zeleně bu-
dou sváženy v týdnu od 5. 4.
2021

Svoz nebezpečného odpadu
OBLAST:
Klíše – Bukov – Všebořice –
Božtěšice – Skorotice – Habro-
vice – Skřivánek
Datum svozu: 30. 3. 2021
Klíše: U Koupaliště 15.00 –

15.20, Alešova 15.30 – 15.50
Bukov: Bří Čapků 16.00 – 16.20
Všebořice: Lipová 16.25 – 16.45
Božtěšice: Petrovická 16.55 –
17.15
Skorotice: Dukelských hrdinů
17.20 – 17.40
Habrovice: restaurace U Švejka
– 17.50 – 18.10
Skřivánek: Hoření, roh s ulicí
Ženíškovou 18.20 – 18.40
Město centrum – Vaňov – Hos-
tovice – Skřivánek
Datum svozu: 13. 4. 2021
Město centrum: Růžový palou-
ček 15.00 – 15.20; Dlouhá 15.30
– 15.50 Vaňov: Pražská 16.00 –
16.20
Hostovice: Hospodářská, u re-
staurace 16.30 – 16.50 Skřivá-
nek: Hornická, parkoviště
u věžáků 17.00 – 17.20

Svoz objemného odpadu
II. etapa, Klíše, Předlice
STŘEDA 10. 3. 2021: Klíše
Cestička, Gočárova, Lesní cesta,
Na Drahách, Na Okraji, Na Spá-
lence, Na Stráni, Na Výrovce,
U Koupaliště, V Osadě, V Pří-
rodě, V Zátiší, Wolkerova
ČTVRTEK 11. 3. 2021: Klíše
Klíšská (mezi Hvězdou a Jateč-
ní), Střížovická, Štefánikova,
Herbenova, Masarykova (mezi
Štefánikovou a Londýnskou),
Palachova, U Stadionu, V Za-
hrádkách, Pod Holoměří
PONDĚLÍ 15. 3. 2021: Klíše, me-
zi ul. Masarykova, Štefánikova
a Palachova, Alešova, Balbíno-
va, Beethovenova, Bezručova,
Berní, Bozděchova, Brožíkova,
Růžový palouček, Sadová, Sla-
víčkova, Šaldova, Vilová ulička
ÚTERÝ 16. 3. 2021: Klíše
České mládeže, Hany Kvapilo-
vé, Na Popluží, Ostrčilova, Pas-
teurova, Resslova, Sládkova,
Thomayerova, U Nemocnice,
U Panského dvora
STŘEDA 17. 3. 2021: Klíše
Klíšská (mezi Jateční a Lon-
dýnskou), Mezidomí, Na Vl-
novce, U Městských domů
ČTVRTEK 18. 3. 2021: Předlice –
Beneše Lounského, Boženy
Němcové, Černá cesta, Dosto-
jevského, Hrbovická, Husitská
cesta, Chabařovická, Jateční,
Jiráskova, K Vavřinečku, Keku-
lova, Komenského, Konečná,
Mahenova, Majakovského,
Marxova, náměstí Prokopa
Velikého, Na Luhách, Na Ni-
vách, Na Vantrokách, Okresní
silnice, Palackého, Pětidomí,
Prostřední, Průmyslová, Ře-
háčkova, Sklářská, Školní ná-
městí, Škroupova, Textilní,
Tovární, U Jeslí, U Kolejí, U La-
novky, U Vlečky, Ulice práce, Za
Válcovnou

III. etapa, město-centrum,
Hostovice, Vaňov
PONDĚLÍ 22. 3. 2021: ul. Stará
a do ní ústící ulice Emy Desti-
nové, Hornická, Koněvova, Na
Ladech, Na Spádu, Na Výsluní,
Stará
ÚTERÝ 23. 3. 2021: město
a Skřivánek, Červený vrch,
Králova výšina, Presslova, Si-
enkiewiczova, Údolní, V Kutiš-
ti, V Lukách, V Pískovně, Ve
Strži, Bělehradská (mezi Hila-
rovou a Malátovou), SNP, Ve-
leslavínova
STŘEDA 24. 3. 2021: Skřivánek
Elišky Krásnohorské (mezi
Hoření a Malátovou), Hanzlíč-
kova, Hilarova, Hilbertova,
Hollarova, Hoření, Ivana Ol-
brachta, Malátova, Mošnova,
Lisztova, Obránců míru, On-
dříčkova, Pod Školou, Stříbr-
nické nivy, Ve Smyčce, Ženíš-
kova
ČTVRTEK 25. 3. 2021: město
mezi ul. Důlce, Hoření, Lon-
dýnská, Panská a Revoluční
Bělehradská (mezi Hilarovou
a Velkou Hradební), Bratislav-
ská, Brněnská, Dlouhá, Důlce,
Dvořákova, Elišky Krásnohor-
ské (mezi Bělehradskou a Ho-
ření), Horova, Hrnčířská, Li-
dické náměstí, Londýnská,
Masarykova (mezi Londýn-
skou a Revoluční), Mírové ná-
městí, Na Schodech, Prokopa

Diviše, Revoluční (od Mírové-
ho náměstí k Masarykově uli-
ci)
PONDĚLÍ 29. 3. 2021: město-
centrum –Hostovice
Bílinská, Fabiána Pulíře, Fibi-
chova, Hradiště, Malá Hradeb-
ní, Moskevská, Na Vyhlídce,
Pařížská, Předmostí, Revoluční
(od Masarykova směrem do
Předlic), Rooseveltova, Solní
stezka, Stroupežnického, Stře-
lecká, Špitálské náměstí,
U České besedy, U Chemičky,
U Nádraží, Vaníčkova, Velká
Hradební, Winstona Churchil-
la, Zámečnická, Žižkova a celé
Hostovice: Arbesova, Hospo-
dářská,Hostovická, K Cízovi, Ke
Hřišti, Ke Kovářovi, Na Úpadě,
Na Větruši, Na Výhledech, Pod
Svahem, Rozmezí, Sokratova,
Sousedská, V Besídkách, Ve
Štěpnici
ÚTERÝ 30. 3. 2021: město od
železničního mostu směrem
na Vaňov a Vaňov
Brzákova, Čajkovského, Dět-
ská, Goethova, Jachtařů, K Pra-
meni, K Přejezdu, Kruhová,
Mařákova, Mozartova, Mysli-
večkova, Nebeské schůdky,
Olympijských vítězů, Pavla
Stránského, Pod Vrchem, Pod
Vrkočem, Potoční, Pražská,
Rybova, Skalní, Spojka, Va-
ňovská, Veslařů, Ve Stráni

MOStřekov
Svoz vaků s odpady ze zele-
ně
OBLAST:
Střekov, Kojetice, Nová Ves,
Budov, Olešnice.
Vaky s odpadem ze zeleně bu-
dou sváženy v týdnu od 12. 4.
2021
OBLAST:
Brná, Sebuzín, Církvice, Svá-
dov, Olšinky,
vaky s odpadem ze zeleně bu-
dou sváženy v týdnu od 19. 4.
2021

Svoz nebezpečného odpadu
OBLAST:
Střekov – Brná – Církvice – Se-
buzín – Nová Ves – Kojetice –
Olšinky – Svádov
Datum svozu: 27. 4. 2021

Střekov: Žukovova, u pošty
15.00 – 15.20
Brná: Sebuzínská u ul. Mečíko-
vé 15.30 – 15.50
Církvice: náves 16.00 – 16.20
Sebuzín: Sebuzínská, st. MHD
16.25 – 16.45 Střekov: Novosed-
lické náměstí 16.55 – 17.15 Nová
Ves: točna MHD 17.20 – 17.40
Kojetice: točna MHD 17.45 –
18.05 Olšinky: Vítězná, u po-
travin 18.15 – 18.35 Svádov: Ví-
tězná, u Štrympla 18.40 – 19.00

Svoz objemného odpadu
I. etapa, Střekov
STŘEDA 31.3. 2021: Střekov, od
Národního oboje směrem na
Děčín
Děčínská (jen k ulici K Lodě-
nici), Hviezdoslavova, Máne-
sova, Národního odboje, Ry-
bářská, Varšavská (od Národ-
ního odboje k Mariánskému
mostu), Zeyerova, Žukovova,
K Loděnici, Farská Louka
ČTVRTEK 1. 4. 2021: sídliště
Kamenný vrch
Kamenná, Nová
ÚTERÝ 6. 4. 2021: Střekov, nad
tratí od ul. Žukovova směrem
na Děčín
Bří Mrštíků, Českých bratří, Je-
seninova, Kojetická, Poděbra-
dova, Poslední cesta, Ruben-
sova, Škrétova, Truhlářova, U
Krematoria
STŘEDA 7. 4. 2021: Střekov, od
ul. Kojetická směrem na No-
vou Ves, Do Kopečka, Dykova,
Kubelíkova, Marie Hubnerové,
Matěje Kopeckého, Na Hře-
bence, Na Rozhledu, Na Zákru-
tu, Novosedlické náměstí, No-
voveská, Stoupačka, Švabin-
ského, U Lesa, V Třešňové aleji
ČTVRTEK 8. 4. 2021: Střekov,
pod tratí od Národního odboje
směrem na Litoměřice,
Kozinova, Kramoly, Na Pile, Pi-
onýrů, Raisova, Střekovské
nábřeží, Sukova, Těšínská, To-
máše ze Štítného, Třebízského,
U Stanice, Varšavská (mezi Ná-
rodního odboje a Žukovovou),
Železničářská
PONDĚLÍ 12. 4. 2021: Střekov,
nad tratí od ul. Žukovova smě-
rem na Litoměřice
Barrandova, Dobrovského,

Karla IV., Kollárova, Máchova,
Kořenského, Myslbekova, Pur-
kyňova, Puškinova, Riegrova,
Rozkošná, Šafaříkovo náměstí,
V Zeleni
ÚTERÝ 13. 4. 2021: Střekov, nad
ul. Karla IV. směrem Ke Hradu
Ke Hradu, Ovčácká cesta, So-
kolská, Tolstého

II. etapa, Osada, Brná
STŘEDA 14. 4. 2021: Střekov,
Osada za hradem, Březová, Ja-
sanová, Koperníkova, Litomě-
řická, Malířský koutek, Na Či-
hadle, Na Zacházce, Průchodní,
Slunečná, Svatojiřská, Topolo-
vá, Tizianova, U Řeky, V Ohybu
ČTVRTEK 15. 4. 2021: Brná
Azalková, Doerellova, Hvozdí-
ková, Jabloňová, Jetelová, Ka-
rafiátová, Kladenská, Kolmá,
Lázeňská, Malá, Marušky Ku-
deříkové, Mečíková, Na Rybár-
ně, Pod Ostrým, Pod Rezervací,
Průjezdní, Rodinova, Sebuzín-
ská (mezi Slunečnou a Jitřní),
Šeříková, U Lesíka, U Ráje, Vo-
dárenská, Wagnerova, Zelené
údolí, Zlatá stezka (mezi Slu-
nečnou a Jitřní)
PONDĚLÍ 19. 4. 2021: Brná
Bedlová, Broskvoňová, Jasmí-
nová, Jedličkova, Jitřní, Karla
Maye, K Srdíčku, Ke Studánce,
Lermontova, Pod Tratí, Roz-
cestí, Říční, Sebuzínská (mezi
Jitřní a Karla Maye), Skupova,
Šikmá, U Kapličky, U Potoka,
U Točny, U Viaduktu, V Průčelí,
Zlatá stezka (mezi Jitřní a toč-
nouMHD)
III. etapa, Sebuzín, Církvi-
ce, Svádov, Budov, Olešni-
ce, Olšinky, Kojetice, Nová
Ves
ÚTERÝ 20. 4. 2021: Sebuzín
STŘEDA 21. 4. 2021: Církvice
ČTVRTEK 22. 4. 2021: Svádov
levá strana
28. října, K Zátoce, Labská, Me-
zistanice, U Stodol, Vítězná
PONDĚLÍ 26. 4. 2021: Svádov
pravá strana
Chotkova, Jana Želivského,
Květinová, K Zámku, Pod Hra-
dištěm, Pod Lesem, Sokolov-
ská, Stezka, Svatojakubská, Za
Tratí, Zelinářská
ÚTERÝ 27. 4. 2021: Budov,
Olešnice, Olšinky
Budov, Olešnice a Olšinky,
Podlesí, Děčínská (od ČOV), Ví-
tězná (Olšinky)
STŘEDA 28. 4. 2021: Kojetice,
Nová Ves

MO Severní Terasa
Svoz vaků s odpady ze zele-
ně
OBLAST:
Severní Terasa, Dobětice
vaky s odpadem ze zeleně bu-
dou sváženy v týdnu od 26. 4.
2021
Svoz nebezpečného odpadu
OBLAST:
Severní Terasa – Stříbrníky
Datum svozu: 11. 5. 2021
Stříbrníky: Jizerská 16.40 –
17.00
Severní Terasa: Gagarinova na
parkovišti 17.10 – 17.30
Stříbrníky – Dobětice
Datum svozu: 13. 4. 2021
Stříbrníky: Na Louži 17.25 –
17.45
Dobětice: Rabasova 17.50 –
18.10 Šrámkova 18.15 – 18.35

Svoz objemného odpadu
I. etapa, Kočkov, Severní
Terasa
ČTVRTEK 29. 4. 2021: Kočkov,
ul. Kočovská a do ní zaústěné
ulice nad sídlištěm
Ke Kopečku, Kočkovská, Lužic-
ká, Průchozí, Severní, Slepá,
Úzká cesta, V Úvozu
PONDĚLÍ 3. 5. 2021: Severní
Terasa
Meruňková, Ořechová, Ovocná,
Švestková, Višňová, Stavbařů
ÚTERÝ 4. 5. 2021: Severní Te-
rasa
Burianova, Herecká, Maková,
Marvanova, Šípková, Voskov-
cova, Werichova, Zvonková
STŘEDA 5. 5. 2021: Severní Te-
rasa
Jana Zajíce, V Klidu, Větrná
ČTVRTEK 6. 5. 2021: Severní

Terasa
Gagarinova, Glennova, Oblá,
Svojsíkova
PONDĚLÍ 10. 5. 2021: Severní
Terasa
Ladova, Pod Parkem, Muchova,
Sociální péče

II. etapa. Stříbrníky, Do-
bětice
ÚTERÝ 11. 5. 2021: Stříbrníky
Jizerská, Šumavská, Orlická
STŘEDA 12. 5. 2021: Stříbrníky
Br. Veverků, Na Louži, Pincova,
Pod Hůrkou, Stříbrnická, Ve
Strouze, V Rokli, Na Návsi, Na
Vrstevnici
ČTVRTEK 13. 5. 2021: Dobětice
Brandtova, Ježkova, Poláčkova
PONDĚLÍ 17. 5. 2021: Dobětice
Krajní, Nad Točnou, Oty Pavla,
Pod Rozhlednou, Šrámková
ÚTERÝ 18. 5. 2021: Dobětice
Kmochova, Nad Březnem, Ra-
basova

MONeštěmice
Svoz vaků s odpady ze zele-
ně
OBLAST:
Mojžíř, Neštěmice, Krásné
Březno.
Vaky s odpadem ze zeleně bu-
dou sváženy v týdnu od 3. 5.
2021
Svoz nebezpečného odpadu
Mojžíř – Neštěmice – Krásné
Březno
Datum svozu: 11. 5. 2021
Mojžíř: Hlavní, u restaurace Na
Růžku 15.00 – 15.20
Neštěmice: Opletalova, u par-
koviště 15.30 – 15.50
Krásné Březno: Obvodová, u
garáží 16.00 – 16.20

Svoz objemného odpadu
I. etapa, Mojžíř, Neštěmi-
ce
STŘEDA 19. 5. 2021: J. Plachty
ČTVRTEK 20. 5. 2021: Hlavní,
Horní, K Haldě, Strážná, U Fa-
ry, Vodařská, Žitná
PONDĚLÍ 24. 5. 2021:
Na Skalce, Peškova, Picassova
ÚTERÝ 25. 5. 2021:
Ryjická, Sibiřská
STŘEDA 26. 5. 2021:
Akátová, Dubová, Hluboká,
Květnová, Na Výšině, Pod
Úvozem, Sportovní, Zelená, Tři
kříže
ČTVRTEK 27. 5. 2021:
Jánského, Májová, Milešovská,
Opletalova, Studentská, Turis-
tická, U Radnice, Národní,
Mlýnská, Seifertova, U Tonasa,
Veslařská, V Ústraní, Železná

II. etapa, Krásné Březno
PONDĚLÍ 31. 5. 2021: sídliště
Pod Vyhlídkou
Čechova, Ke Třem křížům, Ob-
vodová, Rozcestí
ÚTERÝ 1. 6. 2021: Krásné Břez-
no ul. mezi Keplerovou a Krčí-
novou
Neštěmická (sídliště Pod Vy-
hlídkou), Keplerova, Na Ryb-
níčku, Na Sklípku, U Pivovar-
ské zahrady
STŘEDA 2. 6. 2021: Krásné
Březno
l. máje, Čelakovského, Druž-
stevní, Erbenova, Husova,
Hřbitovní, K Mlýništi, Karolíny
Světlé, Krátká, Na Vinici, Pod-
mokelská, Příkopy, U Potůčku,
U Studánky, V Doubravě
ČTVRTEK 3. 6. 2021: Krásné
Březno okolo ul. Nový Svět
Matiční, Na Břehu, Postranní,
Růžová, Svádovská, Nový svět,
Pekařská, Plavecká
PONDĚLÍ 7. 6. 2021: Krásné
Březno, ul. mezi Krčínovou
a Neštěmickou, Anežky České,
Dr. Horákové, Janáčkova,
Jungmannova
ÚTERÝ 8. 6. 2021: Krásné Břez-
no, ul. Výstupní, Žežická a Ne-
štěmická, Dvojdomí, Neště-
mická 1 a 3, Přemyslovců, Že-
žická
STŘEDA 9. 6. 2021: Krásné
Březno, oblast mezi ul. Dráž-
ďanská a Přístavní, V Oblouku,
Vojanova, Drážďanská, Křiží-
kova, Na Náspu, Na Skládce,
Přístavní, V Háji, Výstupní, Zo-
lova.
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Muzeum zachránilo další
cenné umělecké dílo
V záchraně cenných
prvků z bouraných nebo
rekonstruovaných sta-
veb pokračují pracovní-
ci Muzea města Ústí nad
Labem.

Platí to i o umělecky zpra-
cované keramické dělicí
příčce v budově bývalých
Pozemních staveb.
Plastiku sochaře Milana

Žofky nabídl stavebník
muzeu. Muzejníci ji po-
stupně demontovali a do
depozitáře převezli dílo,
které tvořilo šest svislých
ocelových tyčí, na kterých
byly navlečeny jednotlivé
keramické díly vytvarované
do formy vrtulí.
Demontáži předcházela

pečlivá fotodokumentace,
plastika by mohla být při
vhodné příležitosti vysta-
vena nebo trvale umístěna
v jiném interiéru.

Ne vše se ale podařilo
zachránit. Z původní inte-
riérové výzdoby se docho-
vala ještě fotozvětšenina
města Ústí nad Labem od

J. Vlčka, kterou nechal ma-
jitel zrestaurovat a vrátit do
objektu. Další výtvarná díla,
jako třeba skleněná plasti-
ka Ladislava Olivy, dřevěná

intarzie od Miroslava Houry
nebo kovový reliéf od An-
tonína Lábra, postupně
zmizela už za minulých
majitelů.

Výstava Voda & Civilizace
v Ústí nad Labem
Mezinárodní putovní vý-

stava Voda & Civilizace bude
na jaře k vidění na Lidickém
náměstí.
Od 22. dubna do 16. května

se na Lidickém náměstí
představí unikátní fotografie,
které ukazují klíčový význam
životodárné tekutiny.
Diváci si prohlédnou texty

od řady světově uznávaných
vědců i fotografie pocházející
od Austrálie přes Evropu
a Afriku až po Grónsko
a Ameriku.
Cílem výstavy je oslovit ši-

rokou veřejnost a ukázat dů-
ležitost vody pro existenci
člověka od pravěku po
dnešek. Na 27 velkoformáto-
vých panelech budou k vidě-
ní snímky zachycující napří-
klad prameny Amazonky,
výzkum chování velryb

a delfínů nebo záběry vody
v různých skupenstvích.
Součástí zahájení je naplá-

novaná výstava dětských
prací z výtvarné soutěže Naše
město 2021. Organizátorem
výstavy je společnost Medi-
alogue.

Labská stezka je součástí
portálu dálkových cyklotras

Labská stezka, která je
jednou z nejkrásnějších
a turisticky nejnavštěvova-
nějších evropských cyklos-
tezek, se stala součástí no-
vého webového portálu
dálkových cyklotras v České
republice.
Pokud tedy plánujete

cyklodovolenou nebo hle-
dáte inspiraci, kam letos se
svým kolem vyrazíte, vyu-
žijte nový web www.stez-
ky.cz.

Web představuje ty nej-
lepší dálkové cyklotrasy.
Naleznete zde informace
jak o délce tras, tak jejich
časové náročnosti i seznam
služeb s certifikací Cyklisté
vítáni.
A Labská stezka mezi ni-

mi samozřejmě nemůže
chybět. Od pramene Labe
v Krkonoších až k Severní-
mu moři nabízí 1300 km
přírodních a kulturních zá-
žitků.

Turnaj v karate byl on-line

Ústecký SKR SPORT UNI-
ON karate se i v této neleh-
ké době zapojuje do světo-
vých soutěžních klání.
Na dvacet členů ústecko-

lovosického Shotokanu se
zúčastnilo mezinárodního
on-line turnaje v karate,
Czech Open 2021, všech vě-
kových kategorií.
Po odeslání natočených

cvičení sestav kata je po-
soudil tým mezinárodních
rozhodčích z Indonésie,
Rumunska, Indie, Norska,
Ruska, Arménie a České re-
publiky. Ti zastupovali
účastnické země turnaje.
Měli nelehký úkol posoudit
na 800 soutěžních snímků.
V bojových sestavách ka-

ta a jednotlivých věkových
kategoriích uspěla díky do-
konalé prezentaci řada čes-
kých závodníků.
Ze SPORT UNION se těšili

prvenstvím: Anežka Čepič-
ková (kat. 7-9. kyu), Adéla
Čepičková (Cadets), Kle-
mentina Nývltová (kat. 4.-6.

kyu) a Josef Rajchert (Mas-
ters +60).
Druhá místa vybojovali:

Nela Červená, Sylvie Ko-
khanina, Ján Čačaný, Ště-
pánMička.
S bronzy dále uspěli:

Adéla Konůpková, Simone
Otranto, Patrik Voves, Josef
Rajchert (categorie Masters
– sestavy mimo DOJO).
Mezi bodovaná 4.místa se

v této světové konkurenci
probojovali: K. Čmejlová,
P. Vaisová a M. Pavel (17
soutěžících). Další místa
cenná ve světové konku-
renci mládeže (5. – 8. místo)
získali M. Kendík, P. Peter-
ka, J. Růžička, M. Kučera.
„V této složité době při ne-
možnosti plného tréninku
naši cvičenci podali maxi-
mální výkon a to tzv. na
první dobrou. Sestavy kata
jsme z časových důvodů na-
táčeli pouze jednou a nevy-
bírali jsme nejlepší z něko-
lika snímků,“ uvedl Josef
Rajchert, šeftrenér klubu.

Na podporu sportu veměstě
putuje téměř 18milionů korun
Přidělení dotací pro
sportovce schválili za-
stupitelé města. Pří-
spěvky obdrží vedle fot-
balistů či hokejistů
i krasobruslaři nebo
stolní tenisté.

Poskytnutí dotací z roz-
počtu roku 2021 Odboru
školství, kultury, sportu
a sociálních služeb urče-
ných na oblast sportu
schválili zastupitelé takto:

Podpora tradičních ko-
lektivních a individuál-
ních sportů – práce
smládeží do 21 let
FK Ústí nad Labem – mlá-
dež – 2 092 500 Kč,
HC Slovan Ústí nad Labem –
2 557 500 Kč,
Basketbalový klub Ústí nad
Labem – 1 162 500 Kč,
SK VOLEJBAL Ústí nad La-

bem – 1 162 500 Kč,
Florbal Ústí nad Labem –
697 500 Kč,
TJ Stadion Ústí nad Labem –
190 000 Kč,
KTS Apollo Ústí nad Labem

– 70 000 Kč.

Podpora tradičních ko-
lektivních a individuál-
ních sportů – částečná
úhrada nákladů spoje-

ných s řízením a realizo-
váním sportovní činnos-
ti subjektu za rok 2021
Fotbalový klub Ústí nad La-
bem – 2 325 000 Kč,
HOKEJ Ústí nad Labem –
2 790 000 Kč,
Basketbalový klub Ústí nad
Labem – 1 627 500 Kč,
SK VOLEJBAL Ústí nad La-
bem – 1 627 500 Kč,
Florbal Ústí – 465 000 Kč,
BLADES Ústí nad Labem –
250 000 Kč,
FC Rapid Ústí nad Labem –
250 000 Kč,
Ústecká akademie plavec-
kých sportů – 150 000 Kč,
Athletic Club Ústí nad La-
bem – 75 000 Kč,
USK PROVOD – 75 000 Kč,
Gymnastický sportovní
klub Ústí nad Labem – 190
000 Kč,
Ústecký krasobruslařský
klub – 100 000 Kč.
Celkově bylo rozděleno
mezi sportovní kluby 17 857
500 Kč.

Přeprava 
pro seniory 
a zdravotně 
znevýhodněné

Objednání:

 702 192 417
pondělí–pátek

7:00–15:00 hod.

 www.psul.cz

Přípravy nové tenisové haly
vměstském sportovním areálu
Město podá žádost o do-

taci na stavbu nové teniso-
vé haly se dvěma kurty,
která bude umístěna do
stávajícího městského
sportovního areálu (zimní
a fotbalový stadion, atletic-
ký areál a tenisové cent-
rum).
Cílem je zvýšení kapaci-

ty tenisových kurtů pro tré-
nink v zimním období.
V současné době má teni-
sový klub k dispozici jeden
kurt v pevné hale s tvrdým
povrchem.
Hala bude postavena na

stávajících kurtech s tvr-
dým povrchem. Dispozič-
ním členěním se jedná
pouze o zakrytí hrací plo-
chy, není uvažováno o vy-
budování zázemí (sociální
zařízení, šatny, sklady).
Pro uživatele tenisové

haly budou k dispozici stá-
vající šatny a sociální zaří-
zení, které jsou součástí te-
nisového areálu.
Půdorys tenisové haly

bude čtvercový zastřešený
sedlovou střechou nad pro-
storem tenisového dvou-
kurtu. Vlastní hala bude
z ocelové konstrukce po-
stavená na základových
patkách.
Opláštění haly (stěny

a střechy) bude ze sendvi-
čových zateplených panelů.
Předpokládané náklady
jsou 20 milionů korun, do-
tace by mohla činit 70 pro-
cent. Nucenou koronavirovou přestávku v programu využili

v Severočeském divadle k opravě toalet.

Opravy v divadle
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Enrichment v zahradě
Jednou z používaných

metod v péči o zvířata je
v zoologických zahradách
takzvaný enrichment.
Jedná se o obohacení ži-

votního prostředí chova-
ných druhů zvířat, které jim
pomáhá s využitím volného
času a udržuje je v dobré
psychické i fyzické kondici.
Kromě jiného pomáhá

zvířatům zužitkovat volný
čas, který by ve volné pří-
rodě využila ke shánění po-
travy a plnění základních
životních potřeb, které jsou
v péči člověka již zajištěny.
Zaměstnanci ústecké

zoologické zahrady se
účastnili semináře s Klárou
Nevečeřalovou, která se

enrichmentu a etologii zví-
řat dlouhodobě věnuje.
Sněhová nadílka po-

sledních týdnů dává mož-
nost realizovat nové a zají-
mavé aktivity, které si užili
například osli somálští. Pro
ně byli ve výběhu postaveni
sněhuláci ozdobení mrkve-
mi a dalšími oslími po-
choutkami.
Mezi další a populární

formy enrichmentu patří
sloní malování, kdy slonice
Delhi pomocí speciálního
štětce maluje obrazy a trič-
ka. Zakoupit je lze pro-
střednictvím nabídky pre-
zentované na facebooko-
vém profilu zoologické za-
hrady.

Korovce potěšila nová expozice

Trojice korovců mexic-
kých se těší z nově zre-
konstruované expozice.

Na konci ledna, kdy končí
hibernace těchto plazů, byli
přesunuti do větší expozice
s řadou zajímavých prvků

pro větší pohodlí.
Díky podlahovému vy-

tápění nedochází k výraz-
ným únikům tepla a expo-
zice poskytuje potřebné
podmínky pro případné
odchovy.
Do budoucna jsou plá-

novány další menší rekon-

strukce v pavilonu exotária.
Úspěšný odchov mládě-

te korovce mexického se
v ústecké zoo povedl v roce
2018.
Byl oceněn prestižním

oceněním Bílý slon. Korovci
patří mezi úzkou skupinu
jedovatých ještěrů a jejich

domovinou jsou pouště Se-
verní a Střední Ameriky.
Jejich výrazné žlutočer-

né zbarvení funguje jako
upozornění a značí přítom-
nost jedu, který používají
při obraně před predátory.
Jinak jsou to flegmatická

a neagresivní zvířata.

Zima je v zoo pestrá

Zimní měsíce jsou obdo-
bím, kdy se chod zoologické
zahrady musí přizpůsobit
klimatickým podmínkám.
Zatímco některá zvířata

jsou již od podzimu zazi-
mována ve svých ubikacích,
jiná si chladné měsíce uží-
vají. Rosomáci sibiřští, supi
himálajští nebo irbis se na
dovádění ve sněhové nadíl-
ce každoročně těší a po hor-
kém létě je jim chladná zi-
ma úlevou.
V zimě nezapomínáme

ani na naše původní živo-
čichy a pokračujeme v do-
krmování zpěvného ptac-
tva na připravených krmít-
kách.
Zde se slétávají přede-

vším sýkory, brhlíci, hýlové,
červenky a mnoho dalších
ptačích druhů, pro které je
náročné hledat potravu pod
příkrovy sněhu.
Před jarem přijde čas na

čištění ptačích budek, kde
posléze dochází k hnízdění
našich opeřenců.

Turistická sezóna 2021 v Ústí nad Labem
V letošním roce bude tu-

ristická sezóna velmi ne-
tradiční, přizpůsobíme ji
totiž aktuálním podmín-
kám.
Těšit se ale rozhodně

můžete na zajímavý pro-
gram, který vás nenechá ani
chvíli zahálet.
Chybět nebudou tema-

tické soutěže o hodnotné
turistické ceny.

Program turistické se-
zóny 2021:
• Duben s dominan-

tami města – netradiční
procházka centrem města
vám představí významné
dominanty v jiném světle
• Květen s rozhled-

nami a vyhlídkami – na-
vštivte známé ale i nové
rozhledny a vyhlídky
• Červen s Dlouhono-

hými skřítky – projděte ga-

ocachingovou trasu a po-
mozte Dlouhonohým skřít-
kům najít zlatou rybku
• Prázdniny s Geo-
funem – vyzkoušejte no-

vou mobilní hru pro malé i
velké
Podrobný program i dů-

ležité informace budou po-
stupně zveřejňovány na

www.usti-nad-labem.cz
/cz/volnycas/turistum/
zahajeni-turisticke-
cyklisticke-sezony/.
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Kupte si kupón na MHD  
z mobilu, tabletu, počítače...

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. 
Revoluční 26, 401 11  Ústí nad Labem

 Telefon: 800 100 613
 Web: www.dpmul.cz

� kdykoliv
� z pohodlí domova
� s přehledem transakcí
� bez fronty
� bez roušky

eshop-bpk.dpmul.cz

Zoo zůstává
uzavřena
Na základě rozhodnutí

vlády od 18. prosince byla
Zoologická zahrada v Ústí
nad Labem do odvolání
uzavřena.
Provoz zoo a péče o zví-

řata jsou plně zajištěny.
O znovuotevření zahrady
bude veřejnost včas infor-
mována. Všichni v zoo se už
na návštěvníky těší.


