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Úvodní slovo

Vážení spoluobčané,

po prázdninách se znovu
setkáváme nad dalším vy-
dáním Ústeckých novin.
Věřím, že v nich opět na-
jdete množství užitečných
a zajímavých informací
o dění ve městě. Na první
straně informujeme o nej-
významnější návštěvě Ústí
nad Labem za několik po-
sledních desetiletí. To, že si
německý prezident Frank-
Walter Steinmeier v muzeu
osobně prohlédl připravo-
vanou výstavu Naši Němci,
potvrdilo význam našeho
města v rozvoji českoně-
meckých vztahů. Ale stalo
se toho mnohem více. Řadu
významných rozhodnutí
přijala rada i zastupitelstvo
města. Jde například o to, že
poskytneme pomoc dětem,
jejichž rodiče zahynuli při
živelní pohromě na Písec-
ku, schválili jsme také po-
moc obcím na Břeclavsku,
Hodonínsku, Podbořansku
a Děčínsku, kde napáchaly
škody tornádo a bleskové
povodně. V novinách na-
jdete také podrobný pře-
hled termínů svozu velko-
objemového odpadu a blo-
kového čištění komunikací.
Nechybějí ani programy di-
vadel, informace ze škol,
z městské policie nebo
zoologické zahrady. Dál po-
kračujeme v boji proti co-
vidové pandemii. Například
jsme pomohli s mobilním
očkováním lidí bez domo-
va. Distribuovali jsme testy
do škol a snažíme se, aby
byli co nejvíce chráněni lidé
z nejohroženějších skupin
obyvatel, jako jsou klienti
domovů pro seniory. Na zá-
věr vás chci pozvat na již
11. ročník ústeckého půl-
maratonu, který se usku-
teční v sobotu 18. září.
Přijďte se prosím podívat
a podpořit tisíce domácích
i zahraničních běžců. Neo-
bejde se to bez omezení do-
pravy ve městě, proto vás
prosím o trpělivost a tole-
ranci.

Petr Nedvědický
primátor
Ústí nad Labem

11. ročník ústeckého
půlmaratonu
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Informace k územní-
mu plánu
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NĚMECKÝ PREZIDENT FRANK-WALTER STEINMEIER
NAVŠTÍVIL ÚSTÍ NAD LABEM

Výstavu Naši Němci, kterou v budově Muzea města Ústí nad La-
bem připravuje Collegium Bohemicum, si prohlédl prezident
Spolkové republiky Německo Frank-Walter Steinmeier spolu se
svou chotí Elke Büdenbenderovou. Prezidentský pár doprovo-
dili ministr zahraničí Jakub Kulhánek, primátor Petr Nedvědický
a další osobnosti. Výstava na řadě historických exponátů i pí-
semných dokumentů zachycuje vývoj soužití Čechů a Němců

v Českých zemích. Prezident Steinmeier ocenil její význam pro
další rozvoj vztahů mezi oběma národy. V Císařském sále mu-
zea se zúčastnil rozhovoru na téma česko-německé vztahy.
Město Ústí nad Labem zastupoval náměstek primátora Tomáš
Vlach. Z muzea odjel pan prezident na hlavní nádraží, prohlédl
si malby v podchodu u železničního viaduktu a odjel do Ně-
meckamezinárodním expresem.
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Diplomová
práce o lázních
Peněžitý dar ve výši 20 000
Kč Ing. Martinu Mottlovi za
vynikající diplomovou práci
na téma Rekonstrukce his-
torických lázní Johanna
Schichta na Střekově
schválila radaměsta.
Výběrem tématu své di-

plomové práce prokázal
student Martin Mottl silnou
pozitivní vazbu ke svému
rodnému městu a zároveň
angažovaný zájem o jeho
rozvoj. Vytvořil dílo, jehož
cena by v komerčním pro-
středí dosahovala řádů sta-
tisíců korun. Prokázal jím
nejen své odborné doved-
nosti, ale připravil i doku-
ment s vysokou praktickou
hodnotou, jehož zužitko-
vatelem by v budoucnu
mohlo být i město Ústí nad
Labem. Posuzovaná stavba,
lázně Johanna Schichta,
totiž patří k historicky cen-
ným objektům a zájmem
města je, aby našla nové
využití a dál nechátrala.
Precizní posudek Martina
Mottla hodnotí stav hlav-
ních nosných konstrukcí
jednoznačně s perspektiv-
nou dalšího využití.

Finanční pomoc
potřebným
Pomoc pro děti obětí živel-
ní pohromy a pro obec Lo-
bendava na Děčínsku po-
stiženou bleskovou povod-
ní schválili zastupitelé
města. Částka 100 000 ko-
run je určena pro dvě děti
rodičů, kteří zahynuli ne-
daleko obce Čížová na Pí-
secku. Rada města již dříve
schválila pro děti jednorá-
zovou pomoc ve výši 20000
korun. Dalších 100 000 ko-
run je pro obec Lobendava .

Dvě otázky pro náměstkyni primátora Evu Outlou o kamenech zmizelých

Město Ústí nad Labem je
jedno z mála měst, které
zatím nepřipomnělo geno-
cidu Židů položením kame-
nů zmizelých. To se roz-
hodla změnit Eva Outlá
(PRO! Ústí), první náměst-
kyně primátora.

Kdy se kameny zmizelých
veměstě objeví?
Na podzim chystáme polo-
žení osmi kamenů v Revo-
luční ulici. Připomínat bu-
dou významnou rodinu
Picků a rodiče spisovatele
Bedřicha Rohana. Za připo-
mínáním holocaustu právě
touto formou stojí Gunter
Demnig, který první tzv.
Stolperstein položil v roce
1992 v Kolíně nad Rýnem.
Kameny jsou krychle o roz-
měru 10 cm, na lícové stra-
ně je mosazná destička
s údaji o oběti holocaustu,
vkládají se do dlažby před
dům, kde lidé před trans-
portem do vyhlazovacích
koncentračních táborů na-

posledy žili. O usazení ka-
mene zmizelých jsem uva-
žovala již v roce 2018 na
Střekově, tehdy by se jed-
nalo nejspíše jen o jeden
kámen. Nyní se podařilo
přijmout v radě města
usnesení o položení již
zmíněných osmi kamenů.

Jak důležité je připomí-
nání hrůz války?
Dějiny předchozího století
zasáhly dvě katastrofální
války, kdy největší dopad
padl na civilní obyvatelstvo.
Jestli první válka byla straš-
ná a nikdo si již neuměl
představit opakování, tak
druhá válka byla apokalyp-
sou, kdy byli cíleně vyvraž-

ďováni lidé pro svůj původ
a náboženství. Každá příči-
na má své důsledky, proto
také ústecký pogrom ně-
meckých civilistů z 31. 7.

1945 je důsledkem před-
chozích událostí, který dnes
s odstupem více jak sedm-
desáti let je pochopitelně
odsouzeníhodný. Pamětní-
ci ubývají a pro kolektivní
paměť národa je potřeba
neustále připomínat minu-
lost a vysvětlovat ji v sou-
vislostech pro další genera-
ce, aby nepřipustily opako-
vání. Proto je důležité při-
pomínat si vyhlazení Lidic
vysazením Lidické hrušně
na Střekově, připomínat
masakr ústeckých Němců
na mostě Edvarda Beneše
z 31. 7. 1945 pamětní deskou
a nacistickou genocidu
místních Židů položením
kamenů zmizelých.

Kámen připomíná Bedřicha
Rohana, který si po válce
změnil jméno

Pečovatelská
služba v novém
Klienti i zaměstnanci Pečo-
vatelské služby Ústí nad
Labem se mohou těšit z no-
vých prostor, do kterých se
služba přestěhovala. Nově
sídlí v bývalém rektorátu
v ulici Hoření. Služba získa-
la daleko více prostoru pro
své potřeby. Zaměstnanci
pracující v prostornějších
kancelářích, pro jednání
s klienty mají více soukro-
mí, k dispozici budou mít
například i odpočinkovou
zónu či místnost pro pro-
mítání a přednášení. Větši-
na prostor je již plně využí-
vána. Nová čísla jsou: 601
331 111 a 601 332 222.

RekonstruovanouMŠ navštívili členové vlády
Před dokončením je rekon-
strukce Mateřské školy
U Plavecké haly. S postu-
pem stavby, která je spolu-
financována z evropských
fondů, se seznámili premiér
Andrej Babiš, ministryně
pro místní rozvoj Klára Do-
stálová a primátor Petr Ne-
dvědický.
Cílem projektu je zej-

ména rozšíření kapacity
a zkvalitnění zázemí pro
vzdělávání a personál. Ka-
pacita mateřské školy bude
zvýšena o 18 míst pro děti
mladší tří let, vznikne pět
nových pracovních míst
a dojde ke zkvalitnění
a rozšíření služeb.

Realizace tohoto
projektu současně umožní

lepší zapojení rodičů s dět-
mi v předškolním věku na
trh práce.
Celkové náklady projek-

tu činí přes 18 milionů ko-
run, z toho je více než
12 milionů dotace v rámci
Integrovaného regionální-
ho operačního programu.
Školka by měla první děti
přivítat 1. listopadu 2021.
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Testy rozvezli strážníci

Zahájení školního roku by-
lo spojeno s testováním žá-
ků a pedagogů.
Strážníci ústecké měst-

ské policie proto s předsti-
hem zajistili rozvoz testo-
vacích sad do všech škol-

ských zařízení. Na 54 225
kontrolních testů na covid-
19 bylo rozvezeno do 42 zá-
kladních a středních škol
a učilišť tak, aby školy měly
čas se na testování žáků
připravit.

U Čertovky běží práce naplno
V souladu s harmonogra-
mem pokračují práce na za-
jištění sesuvu na svahu
Čertovka ve Vaňově.
Sesuv je řadu let zajištěn

masivní opěrnou zdí, jejíž
prvky ale již nevyhovují.
V posledních letech po-
stupně docházelo vlivem
přírodních živlů k viditel-
ným změnám na konstruk-
ci opěrné zdi. Na základě
pravidelného monitoringu
bylo rozhodnuto o sanaci
stěny. Postupně je instalo-
váno 22 nových kotev, kte-
ré budou umístěny co nej-
blíže původním kotvám.
Projekt je spolufinanco-

ván Evropskou unií – Fon-
dem soudržnosti v rámci
Operačního programu Ži-
votního prostředí a celková
cena díla je 10,7 mil. Kč.
Stavba je členěna na

3 stavební objekty – kotve-
ní zdi, vyztužení skořepin
amonitoring.
Sanační práce by měly

v první řadě řešit obnovu
kotevního systému opěrné

zdi a opravu poškozených
kleneb. Předmětem moni-
toringu je osazení nových
dynamometrů (měření ta-
hové síly) na nově vybudo-
vané kotvy.

Plán na výkup bytů posoudí zastupitelé
Město iniciovalo vznik
vlastního strategického
dokumentu v oblasti by-
tové politiky.

Obsahuje návrhy vedoucí
ke zkvalitnění možnosti
bydlení, snaží se komplex-
ně řešit otázku bytové pro-
blematiky a tím směřovat
ke vzniku uceleného a sta-
bilního systému bydlení ve
správěměsta.
„Prioritou bude zaměře-

ní se na rozvoj obecního by-
tového fondu, s důrazem na
pravidelné rozšiřování bytů
v majetku města a je-
ho zhodnocování, obnovu
a správu,“ uvedl náměstek
primátora Tomáš Vlach.
Statutární město Ústí

nad Labem má za cíl zavést
odpovědnou bytovou poli-
tiku s cílem rozšířit nabíze-
né služby pro občany města
pomoci.
Chce posunout tuto ob-

last dále a umožnit tak řadě
obyvatel dosáhnout vyšších
standardů bydlení. Jedním
z důvodů vytvoření této
koncepce je pomoc senio-
rům a umožnění mladým
rodinám bydlet ve starto-

vacích bytech. Prioritou
bude také podpora bydlení
vysokoškoláků a profesí
důležitých pro fungování
města. „Dále bychom se

chtěli aktivně podílet na
projektech komunální vý-
stavby, plánujeme navázat
na rekonstrukci objektu
v ulici Čelakovského a in-

tenzivněji čerpat dotace
z Evropské unie i z národ-
ních zdrojů a tím rozšiřovat
obecní bytový fond,“ doplnil
náměstek Tomáš Vlach.

Lidem, kteří se v Ústí nad Labem ocitnou v těžké životní situaci, budou sloužit dva nové krizové byty. Město
je vybudovalo vMatiční ulici. Na snímku byty ukazuje náměstek ústeckého primátora Tomáš Vlach.

Výsledky hlasování o participativním rozpočtu
Občané hlasovali o výběru
projektů financovaných
z participativního rozpočtu
Ústečané společně.
O realizaci projektů roz-

hodne radaměsta.
Do tohoto ročníku par-

ticipativního rozpočtu jsou
připraveny tři miliony ko-
run. Náklady na jeden pro-
jekt nesmí přesáhnout
500 000 Kč včetně DPH.
Konečné pořadí projektů:
1. Ústecký podchod, čistý

a bezpečný (278 bodů)
2. Discgolf v Ústí nad Labem
(235 bodů)
3. Park Republiky – vybu-
dování odpočinkové a rela-
xační zóny pro obyvatele
města (195 bodů)

4. Úprava Humboldtovy
vyhlídky (159 bodů)
5. Dětské hřiště TJ Mojžíř
(142 bodů)
6. Doplnění a renovace dět-
ského hřiště na Střekov-
ském nábřeží (131 bodů)

7. Vyhlídka Skalka Antona
Tscherneye ve Svádově (117
bodů)
8. Obnova sportoviště Spar-
takiádní par. č. 57/59 (110
bodů)
9. Rooseveltova ulice – ba-

revná tradice (43 bodů)
10. Pořádné „U“ cyklostoja-
ny pro Ústí (29 bodů)
11. Hřiště na teqball (-35 bo-
dů)
12. Gravírované panorama-
tickémapy (-67 bodů).

Zastupitelé budou
diskutovat s občany
V Muzeu města Ústí nad
Labem se 16. září od 18 ho-
din koná debata o tzv. ob-
čanském lobbingu. Pořádá ji
Rekonstrukce státu, která
prosazuje zákony proti ko-
rupci.
Občané se na místě do-

zvědí, jak úspěšně oslovit
volené zástupce k dosažení
pozitivních změn.
Diskuse se zúčastní i ně-

kolik krajský zastupitelů.
Vstup je zdarma. Registro-
vat se můžete na
info@rekonstrukcestatu.cz.

Z RADYMĚSTA

Dotace na pohybovou
terapii pomůže nemocným
Rada města schválila udě-
lení výjimky z místa pořá-
dání činnosti (Svinčice)
a uznání nákladů spoje-
ných s akcí Pohybová tera-
pie pacientů s Parkinsono-
vou nemocí.
Na tuto akci zároveň

schválili přidělení dotace ve
výši 29 295 Kč. Jedná se
o činnost ve prospěch zlep-
šení společenského posta-

vení a kvality života paci-
entů s Parkinsonovou ne-
mocí. Jde o nevyléčitelné
neurologické onemocnění
(třes rukou, nekontrolova-
telného pohybu rukou
a nohou, ztuhlost a další).
Pravidelným tělesným

cvičením, hipoterapií, pla-
váním a rehabilitací v ba-
zénu lze tyto příznaky
zmírnit.

Parkovací automaty
Vyhlášení podlimitní ve-
řejné zakázky na dodání 15
nových parkovacích auto-
matů vyhlásila rada města.
Předpokládaná hodnota
plnění je 3 099 000 korun.
Radní zároveň schválili

zadávací dokumentaci k té-
to veřejné zakázce. Auto-

maty budou s implemento-
vanou hotovostní úhra-
dou parkovného (bankov-
ky, mince), bezhotovostní
úhradou (čipové a bezkon-
taktní karty) a zadáváním
RZ, s obslužným softwarem
pro dohled a administraci
parkovacích automatů.

Defibrilátor
pro strážníky

Společnost CENTROPOL
ENERGY darovala AED de-
fibrilátor LIFEPAK 1000, zn.
Physio-Control Městské
policii Ústí nad Labem.
Radní schválili přijetí

tohoto daru, který byl při-
dělen na územní základnu
MP 1. okrsku (obvod měs-
to). V současné době dispo-
nuje městská policie defib-
rilátorem na 2. okrsku (Ne-
štěmice), 3. okrsku (Stře-
kov), služby operačního zá-
kroku (celé město) a strážní
a technické služby (ostraha
budov MmÚ a MO město).
Vybavením defibriláto-

rů se městská policie od
roku 2010 přihlásila k pro-
jektu Včasné záchrany, kte-
rý je realizován Zdravotnic-
kou záchrannou službou po
celé ČR.
Ročně je z důvodu po-

skytnutí první pomoci pro-
vedeno kolem 35 výjezdů.
Celkem se podařilo zachrá-
nit více než 30 životů.

Podpora aktivit UJEP
Návrh na příspěvek ve výši
170 000 Kč pro Univerzitu
Jana Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem na čás-
tečnou úhradu nákladů
projektu Podpora aktivit
UJEP významných pro
město Ústí nad Labem
v roce 2021 odsouhlasila ra-
da města. Aktivita je zamě-
řena na vzdělávání žáků
a vyučujících na vybraných

základních školách v Ústí
nad Labem (Stříbrnická,
Neštěmická), a to v oblas-
tech informačních techno-
logií a techniky.

Penále je výrazně nižší

Rozpočtové opatření ve vý-
ši 500 000 Kč schválila rada
města. Jde o prostředky na
úhradu penále za akce Re-
konstrukce Muzea města
Ústí nad Labem s cílem zří-
zení centra česko-němec-
kých studií Collegium Bo-
hemicum ve výši 250 000
Kč a Sektorové centrum –
demolice ve výši 250 000
Kč.
Penále bylo vyměřeno za

nedostatky, které vznikly
v minulých volebních ob-

dobích při realizaci projek-
tů podpořených Evropskou
unií. Za akci Sektorové
centrum – demolice mělo
město původně zaplatit
7 686 168 Kč a původní pe-
nále za akci Rekonstrukce
Muzea města Ústí nad La-
bem s cílem zřízení centra
česko-německých studií
Collegium Bohemicum bylo
6 518 006 Kč.

Městu se podařilo
dosáhnout snížení penále
na 250 000 Kč u každé akce.

Nový ředitel
Rada města jmenovala do
funkce ředitele Městských
služeb Ústí nad Labem
Ing. Tomáše Vohryzku.
Nahradil dosavadního

pověřeného ředitele Milana
Stýbla. Do výběrového říze-
ní byli přihlášeni dva ucha-
zeči.

Dotace pro
seniory
Radní schválili poskytnutí
dotací z Programu pro se-
niory:
• Svaz tělesně postiže-
ných v ČR, pobočný spolek
okresní organizace Ústí nad
Labem, na akci Olympiáda
v netradičních disciplínách
– 10 400 Kč,
• Tyflocentrum Ústí nad
Labem na Výlety pro nevi-
domé seniory a seniory se
zrakovým postižením –
19 200 Kč
• Ústecký Arcus na
Aktivizačně-rekondiční po-
byt Hrabětice, Jizerské hory
– 14 600 Kč.
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Změny ve vydávání občanských průkazů
Zákon č. 269/2021 Sb., o ob-
čanských průkazech s účin-
ností od 2. srpna 2021 za-
vedl řadu změn, na které se
žadatelé o nové doklady
musí připravit.
Bližší podrobnosti jsou

na webu města – úředním
portálu.

Ke změnám mimo jiné pat-
ří:
• všechny vydávané stro-
jově čitelné občanské prů-
kazy budou obsahovat bio-

metrický snímek obličeje
a u občanů starších 12 let
otisk prstu z každé ruky
• žádost o vydání občan-
ského průkazu nebude
možno podat elektronicky
• při převzetí občanského
průkazu je možné požádat
o ponechání starého zne-
hodnoceného průkazu
• do občanských průkazů
se nebudou zapisovat aka-
demické tituly a vědecké
hodnosti

Doba platnosti občanského
průkazu
a) 1 rok ode dne vydání, je-
li vydán osobě, která do-
sáhla věku 12 let, u níž je
dočasně fyzicky nemožné
pořídit otisk prstů
b) 5 let ode dne vydání, je-
li vydán osoběmladší 15 let
c) 10 let ode dne vydání,
pro osoby ve věku 15 let až
70 let
d) 35 let ode dne vydání,
pro osoby starší 70 let

Vzácní hosté navštívili muzeum

Na fotografiích se ještě vra-
címe k návštěvě německé-
ho prezidenta Franka-
Waltera Steinmeiera s chotí
Elke Büdenbenderovou,
který si 27. srpna prohlédl
ústeckémuzeum.
Z Ústí nad Labem odjel

prezidentský pár do Ně-
mecka vlakem. Následující
den si chystanou výstavu
Naši Němci prohlédl také
ministr kultury Lubomír
Zaorálek.
Foto: Muzeum města Ústí
nad Labem

Dětem vměstských jeslích
poslouží nový bazén

Rekonstrukce bazénové-
ho centra byla dokončena
v Jeslích města Ústí nad La-
bem.
Předmětem realizace za

15,8 mil. Kč byla nové pří-
stavba a stavební úpravy
stávajícího bazénového
centra pro plavání kojenců
a batolat.
Stavební úpravy spočí-

valy ve vytvoření potřeb-
ného sociálního a provoz-
ního zázemí dle stávajících
předpisů, osazení nového
nerezového bazénu včetně

nové bazénové technologie
(např. solární ohřev vody)
a další navazující stavební
úpravy (včetně nových
oken a dveří, nových rozvo-
dů apod.).
Zároveň byly upraveny

přidružené prostory (vý-
malby herny, schodišťo-
vých a skladových prostor)
a nátěr vnější fasády objek-
tu.
Realizace díla prováděla

na základě otevřeného vý-
běrového řízení společnost
METALL QUATRO.

Rekonstrukce bazénu vměstských jeslích si vyžádala investici téměř
16 milionů korun.

Očkuje se i na
veřejných
místech

Nejenom v očkovacím cen-
trech, ale také na sídlištích,
ve vyloučených lokalitách
nebo přímo ve středu měs-
ta na Mírovém náměstí
probíhá v posledních týd-
nech očkování proti covi-
du-19.
Uspořádalo je město ve

spolupráci s Krajskou zdra-
votní. Akce je zaměřena na
bezdomovce a lidi, kteří
by do očkovacího centra
z různých důvodů nepřišli.
Při každém výjezdu mo-

bilního očkovacího týmu
využilo této nabídky něko-
lik desítek lidí.
S hladkým průběhem

očkování pomáhali stráž-
níci městské policie i pra-
covnice odboru sociálních
služeb magistrátu. Očkova-
lo se také v Mojžíři, Předli-
cích a dalších lokalitách.



Dobrodružná expedice plně
prověřila schopnosti dětí
Základní škola Elišky
Krásnohorské patří již
druhým rokem mezi po-
skytovatele mezinárod-
ního programu DofE.

Žáci plnící tento program
absolvovali ve dnech
17. – 18. června dobrodruž-
nou expedici, která je sou-
částí úspěšného absolvová-
ní programu.
Před samotnou expedicí

museli všichni účastníci
nejdříve zvládnout pří-
pravný výcvik – základy
první pomoci, zdravovědu,
navigaci pomocí mapy
a plánování trasy, stavění
stanu, přípravu jídla v teré-
nu a další nezbytné doved-
nosti. Celou trasu o délce asi
25 km zvládli s veškerým
vybavením, tedy s batohy
plnými osobních věcí, stany

i karimatkami. Kvůli nuce-
ným změnám trasy
z důvodu lesnických prací
čelili účastníci nelehkým
překážkám.
Museli se orientovat

pouze pomocí mapy, im-
provizovat a bezvadně spo-
lupracovat. Tak zažili to, co

si program DofE klade za cíl
– překročení vlastních hra-
nic a opuštění komfortní
zóny, a dokázali si tak, že
jsou s to zvládnout věci, je-
jichž překonání si nedoká-
zali ani představit.
Po dokončení programu

získají absolventi meziná-

rodní certifikát, který je
dnes zohledňován někte-
rými středními a vysokými
školami, a dokonce i někte-
rými zaměstnavateli při
přijímacím řízení.

Mgr. Jan Jech
ZŠ E. Krásnohorské

Od září bude Ámos i vMojžíři
V rámci projektu Ámos

vision, který zaštítilo také
Ministerstvo dopravy a za-
pojila se do něj i řada od-
borných garantů jako je Be-
sip, Asociace Záchranný
kruh, Dětské krizové cent-
rum, Asociace společenské
zodpovědnosti nebo ADRA,
bude ZŠMojžíř jednou z 260
škol, kde je instalován velký
interaktivní panel.
Díky této elektronické

pomůcce se mohou děti,
rodiče i učitelé připojit
k různým aplikacím jako
jsou například Bakaláři,
škola online nebo
e-jidelnicek.
Zjednoduší se komuni-

kace mezi rodiči a školou,
protože v rámci těchto apli-

kací je možné sledovat ter-
míny třídních schůzek,
změny v rozvrzích, aktuální
kroužky, ale i například vý-
sledky sběrových soutěží.
Dále lze i vyhledávat

jízdní řády, školní fotogra-
fie či dokumenty. A mnoho
dalšího. Výhodou pro vy-
cházející žáky je možnost
vybrat si pomocí tlačítka
„kam na školu“ odpovídající
studijní obor a informace
o něm.
Věříme, že to je jeden

z dalších kroků k vylepšení
spolupráce školy s rodiči
i dětmi.

Tereza Sokolová a Kate-
řina G. Jehličková
ZŠMojžíř

Červen plný zážitků
V Mateřské škole Vojano-

va začal červen sportovním
kláním spojeným s oslavou
Mezinárodního dne dětí. Na
školní zahradě paní učitel-
ky připravily pro malé
sportovce stanoviště, kde se
skákalo, házelo míčky, zá-
vodilo na koloběžkách, pře-
tahovalo lano a překonáva-
ly různé překážky.
Starší děti pak v rámci

poznávání města podnikly
různé výlety po Ústí, např.
na vyhlídky na Střekově
a v Krásném Březně, prošly
Bertino údolí, děti si pohrá-
ly na velkém hřišti na Se-
verní Terase a vyvrchole-
ním byla plavba lodí do Va-
ňova.
Třída Kuřátek uspořádala

na školní zahradě „Rozluč-
ku s Kuřátky“. Pro rodiče
jsme s našimi nejmladšími
dětmi připravili ukázku
cvičení, tanečků, děti zazpí-
valy i zahrály na rytmické
nástroje a na závěr jsme za-
pojili do tance i maminky
a tatínky. Děti si za odměnu
pochutnaly na zmrzlině

a připily si na prázdniny.
Na závěr školního roku

jsme společně s dětmi a ro-
diči uspořádali akci „Pomů-
žeme kamarádům“. Rodiče
a děti nosili do školky hrač-
ky, dětské oblečení a obuv
(pomoc postižené Moravě).
Věci však neputovaly až

na Moravu, ale do Klokánku
v Teplicích. Určitě udělají
radost, potěší a pomohou
i tam!

Marie Kyralová
MŠ Vojanova

Pojďme se učit do zahrady

Projekt „Přírodní zahra-
da“ byl podpořen na konci
loňského školního roku
v rámci Národního progra-
mu Životního prostředí.
V rámci tohoto projektu

dojde ve Fakultní základní
škole České mládeže k pře-
měně školní zahrady a stá-
vající venkovní učebny
v přírodní zahradu, která
poskytne nejen dostatek
smyslových podnětů pro
pozorování přírody, pro bá-
dání, vlastní pěstování, ale
i dostatek příležitostí pro
relaxaci a společné setká-
vání žáků, učitelů i rodičů.
Do realizace projektu bo-

hužel zasáhla doba covido-
vá, čímž došlo trochu
k zbrzdění některých na-
plánovaných činností, ale
jaro nás zase trochu „na-
koplo“. Prořezaly se stromy
a odstranily staré větve.
Vyhrabala se suchá tráva

a vymezila se místa, kde
vznikne květnatá louka,
která přiláká motýly, včely
a jiný hmyz. Chybět nebu-
dou ani vhodná místa pro
ubytování zvířecích po-
mocníků – ježků, brouků
apod.
Řada činností měla pro-

běhnout v rámci výuky
a měli se na nich podílet
přímo žáci. Na krmítka
a budky si tedy budou moci
ptáci počkat do příštího
roku, ale divoký koutek,
broukoviště či hmyzí hotel
stihneme vyrobit dříve.
Aktuálně pracujeme na

přeměně školní zahrádky.
Odstraněním zbytků staré-
ho, již nefunkčního sklení-
ku a následným srovnáním
terénu byl připraven pod-
klad pro zvýšené záhony,
kde si budoumoci žáci sami
vypěstovat nějakou tu
ředkvičku, kedlubnu nebo

hrášek.
Aby se naučili správně

nakládat s organickým od-
padem a případně mohli
sledovat rozkladné procesy,
bude v jedné části instalo-
ván dvoukomorový kom-
postér. Zakoupena je již
i nádoba na zachytávání
dešťové vody.
Aby žáci mohli část vyu-

čování strávit na čerstvém
vzduchu, proběhne rekon-
strukce stávající venkovní
třídy. Vznikne zde pergola,
která učebnu zastíní před
horkým sluncem nebo na-
opak poskytne částečný
úkryt při nepříznivém po-
časí. Novinkou bude kout
s houpacími sítěmi, ve kte-
rých budou moci žáci rela-
xovat.
V sousedství pak bude

postaveno dřevěné jeviště,
které poslouží při venkov-
ních kulturních akcích ško-
ly, ale zároveň může být vy-
užito dětmi jako „válírna“
k odpočinku.
Největší očekávání máme

od plánované geostezky,
kterou vybudujeme ve sva-
hu blízko hřiště. Bude
ukázkou různých druhů
nerostů a hornin vyskytu-
jících se v našem regionu.

Mgr. Martina Chocho-
loušová
FZŠ České mládeže

Stará zahrádka

Budoucí zahrádka

Kamínkový den ve školce
Na závěr školního roku si

děti na Vyhlídce užily oblí-
benou zábavu malování na
kamínky. Do této nenároč-
né a přitom kreativní hry se
zapojily všechny děti z celé
školy. Nasbírané kamínky
z různých koutů světa, růz-
ných velikostí a tvarů po-
malovaly s nadšením podle
své fantazie. A tak byl kaž-
dý kousek úžasný originál.
Z kamínků si společně po-
stavily nejrůznější obrázky,
které ozdobily celou zahra-
du školy.

Gabriela Bartoníková
MŠ Vyhlídka

Žáci ZŠ aMŠ SNP znají rizika internetu
ZŠ SNP se zapojila do pro-

jektu „Kraje pro bezpečný
internet“, který je zaštítěn
Asociací krajů České repub-
liky. V rámci svých aktivit
úzce spolupracuje s Policií
ČR.
V dnešní době je internet

běžnou součástí života dětí
a je potřeba znát jeho klady
i nebezpečí. Zvláště ohro-
žené jsou právě děti. Je dů-
ležité, aby uměly využívat
zdroje na internetu a při-
tom současně dbaly na svou
bezpečnost.

Smyslem projektu byla
právě podpora prevence
v oblasti elektronické bez-
pečnosti, zvýšení informo-
vanosti o rizicích internetu
a možnost prevence a po-

moci. Žáci soutěžili v onli-
ne kvízech ve třech katego-
riích. V nejmladší kategorii
krajského kola pro žáky od
8 do 12 let se umístila na
krásném 2. místě Martina
Rousková ze 6. B.
Diplom a ocenění jí přijel

osobně předat Bc. Pavel
Kucler z Odboru školství,
mládeže a tělovýchovy kraj-
ského úřadu. Moc gratulu-
jeme!

Mgr. LenkaKůtková
ZŠ aMŠ SNP

Poklad naMariánské skále objeven
Děti z MŠ Pohádka se

v červnu zúčastnily projek-
tu „Mít svět přečtený“ –
„Poklad od Mariánské ská-
ly“. Program byl vytvořen
jako téma na 14 dní.
Během projektu se se-

známily s pověstí, která se
váže k Mariánské skále, pl-
nily různé úkoly s témati-
kou trpaslíků, navštívily
Muzeum města Ústí nad
Labem, kde pro ně byl při-
praven pracovníky muzea
program k tématu. V dru-
hém týdnu se na závěr vy-

daly hledat poklad na Ma-
riánskou skálu, kde pro ně
byly připraveny úkoly s
ověřením získaných vědo-
mostí.
Děti si během projektu

osvojily spoustu nových
poznatků v oblasti země-
pisných pojmů, kamenů,
řemesel, vztahu k historii
našeho města Ústí nad La-
bem. Program byl pro děti
atraktivní, dostávalo se
nám pozitivní zpětné vazby
i od rodičů, celých čtrnáct
dní je provázela pozitivní
nálada a velká motivace.
V závěru dokázaly celou po-
věst převyprávět i nakreslit.

Denisa Svobodová
MŠ Pohádka
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Bezpečně na kole
Další ročník oblíbené
bezpečnostně preven-
tivní akce pro všechny
cyklisty, bruslaře či ko-
loběžkáře Bezpečně na
kole se uskutečnil na
Labské cyklostezce ne-
daleko Benešova mostu.

Akce je pořádána ve spolu-
práci se Zdravým městem
Ústí nad Labem v rámci

projektu Na kole jen s přil-
bou. Této pravidelné akce
se vedle městských strážní-
ků z oddělení prevence kri-
minality a dopravní výcho-
vy zúčastnil také tým sil-
niční bezpečnosti, který
představil své aktivity, a sa-
nitní vůz zdravotnické zá-
chranné služby s ukázkou
první pomoci.
Velký zájem zúčastně-

ných upoutal informační
stánek s materiály o našem
městě a Labské stezce.

Pobodanémumuži
pomáhali strážníci

Hlídky strážníků byly
v noci vyslány do ulice Pa-
lachova, ve které se uvnitř
jednoho z domů strhla
rvačka dvoumužů.
Po příjezdu hlídky zjistily,

že se střetl jeden z obyvatel
s nezvaným návštěvníkem.
Ten byl při potyčce zraněn
nožem. Oba muži se prý
měli poprat kvůli ženě.
Strážníci ihned provedli

nezbytné úkony pro zjed-
nání pořádku – zajistili
zbraň a zamezili vstupu ne-
povolaných osob na místo
činu.
Do příjezdu záchranné

zdravotnické služby také
kontrolovali zdravotní stav
pobodanéhomuže.
Případ si převzala k šet-

ření Policie ČR.

Pohozené jehly nebyly
z očkování proti covidu
Při zahájení série mobil-

ního očkování proti covidu
asistovali v Mojžíři strážníci
městské policie.
Měli dohlížet na pořádek

a klidný průběh celé akce.
Dříve než začalo očkování
místních občanů, oslovili
hlídku pracovníci výtahové
firmy, kteří strážníkům
oznámili, že při údržbě vý-
tahů narazili na použité in-
jekční stříkačky. Nejednalo
se samozřejmě o stříkačky
po očkování proti covidu,
ale o použitý infekční ma-
teriál, který zde zanechali
místní uživatelé drog.
Strážníci stříkačky posbí-

rali a uložili do speciálního
sběrného kontejneru. Poté
se již hlídka strážníků
mohla plně věnovat veřej-
nému pořádku v rámci sa-
motného očkování občanů.
Ten den zde bylo naoč-

kováno 86 osob, které se
k očkování dostavily. Očko-
vání pokračuje na dalších
místechměsta.
Aby počet zájemců byl

co nejvyšší a občané byli
předem dostatečně infor-
mováni, obchází místní
obyvatele asistenti preven-
ce kriminality, kteří o důle-
žitosti očkování informují
a rozdávají letáky s pokyny,
na kterém místě se bude
mobilní tým zdravotníků
nacházet a kde se tudíž mo-
hou nechat očkovat.

Z okna se valil kouř
a zápach chemikálií
Na kouř vycházející z ok-

na upozornil v půl třetí
v noci telefonát na tísňo-
vou linku městské policie.
Spolu se strážníky dorazila
na místo zároveň i hlídka
Policie ČR.
Hlídky kontaktovaly ná-

jemníky bytu v 2. poschodí
a požádaly o vstup do bytu,
aby mohly zkontrolovat,
zda je vše v pořádku. Žena
vstup do bytu dobrovolně
umožnila. Strážníci i poli-
cisté v bytě zkontrolovali
všechny pokoje kromě jed-
noho, který byl uzamčen.
Žena hlídkám tvrdila, že v
pokoji má majitel bytu svo-
je osobní věci a ona nemá
do tohoto pokoje chodit. Na
výzvu policistů pokoj na-
konec dobrovolně otevřela.
Byla tam nalezena varna
drog, kde byl ještě zapnutý
dvouplotýnkový vařič. Z po-
koje vycházel přes otevřené

okno zbytkový kouř a zá-
pach z chemikálií. Žena
sdělila, že pokoj pronajala
za 200 korun jednomu
muži. Muž byl strážníky na-
lezen v kuchyni bytu, kde se
schovával. Jednalo se o mu-
že středního věku, který
hlídkám sdělil, že materiál
na výrobu drog přinesl spo-
lečně s jeho známým a jed-
nou ženou, kteří měli v po-
koji drogy vařit a ještě před
příchodem policistů utekli.
Případ šetří Policie ČR.

Střelba v Jizerské ulici
Hlídka strážníků byla od-

poledne vyslána do ulice Ji-
zerská, kde se podle ozná-
mení občana volně pohy-
bovala divoká prasata, kte-
rá mohou ohrozit plynulost
a bezpečnost provozu na
komunikaci, případně ohro-
zit na zdraví kolemjdoucí
lidi.
Po příjezdu na místo

hlídka zjistila, že se ozná-

mení zakládá na pravdě.
V ulici byla tři prasata, která
se potulovala v křoví umíst-
ního panelového domu.
Proto byl přivolán myslivec
ze společnosti Diana, který
za asistence strážníků od-
střelil bachyni a dvě selata.
Po dobu odstřelu zabez-

pečovali strážníci prostor
proti vstupu nepovolaných
osob.



Vaky na zeleň budou na podzim
sváženy pouze označené
Při podzimním svozu bu-

dou odvezeny pouze vaky
na zeleň, které budou
označeny barevným pás-
kem.
Takto označeny budou

vaky vydávané pro pod-
zimní svoz v termínu od
11. do 15. října 2021 od 8.00
do 17.30 ve Sběrném dvoře
Krásné Březno (vchod z ul.
Křižíkova). Při výdeji vaků
občan nahlásí adresu místa,
kde bude vak fyzicky umís-
těn k odvozu.
V případě, že občanům

zbyly neoznačené vaky
z dřívějších svozů, mohou
být dodatečně označeny
barevnoupáskou, kterou lze
vyzvednout na sběrném
dvoře v Krásném Březně,
kde zároveň nahlásí adresu
svozového místa vaku. Tyto
pásky je možné vyzvednout
v termínu výdeje vaků a pak
i následující týden (tj. do
pátku 22. 10. 2021).
Vaky připravené k odvo-

zu musí být přistaveny na

místě přístupném svozové
technice (u vozovky). Upo-
zorňujeme, že neoznačené
vaky nebudou svezeny.
Stejně tak nebudou sveze-
ny vaky, byť označené, kte-
ré nebyly připraveny ke
svozu včas dle harmono-
gramu stanoveného v ka-
lendáři odvozu odpadů na
II. pololetí 2021.
Odvoz neoznačených va-

ků, vaků umístěných po
termínu, různých pytlů
a dalších obalů naplněných
zelení, si zajistí na vlastní
náklady ten, který odpad ze
zeleně na dané místo odlo-
žil.
Bioodpad z vaků je svá-

žen do areálu sběrného

dvora ve Všebořicích, ulice
Ke Sběrnému dvoru (za ko-
nečnou DPMUL), kde je
kompostován.
Na sběrný dvůr Všebořice

mohou občané města, kteří
mají trvalý pobyt na území
města Ústí nad Labem, od-
ložit bioodpad v průběhu
celého roku v provozní do-
bě sběrného dvora: pondělí
– pátek od 8.00 do 18.00,
v sobotu od 8.00 do 16.00
a v neděli v období březen –
říjen včetně od 8.00 do
14.00 (mimo svátky).
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Seznam komunikací pro II. kolo
blokového čištění 2021
• Na Ovčárně, Herecká,
Werichova, Špálova, Voskov-
cova, Burianova, Marvanova,
Muchova dne 13. 9. 2021 od
7.00 do 16.00
• Oblá, Glennova, komuni-
kace p. č. 4949/334 , parkoviště
Maková, Větrná, parkoviště
Glennova dne 14. 9. 2021 od
7.00 do 16.00
• Jizerská I, Šumavská dne
15. 9. 2021 od 7.00 do 16.00
• Jana Zajíce, V Klidu dne
16. 9. 2021 od 7.00 do 16.00
• Piccasova, parkoviště
p. č. 697/87, Na Výšině, Ryjická,
Tři Kříže, Akátová dne
20. 9. 2021 od 7.00 do 16.00
• U Radnice, Studentská,
Májová, Milešovská, Jánského,
Turistická, Národní, Sibiřská
a parkoviště č. p. 372 dne 21. 9.
2021 od 7.00 do 16.00
• Ježkova, Brandtova, Pod
Rozhlednou, Poláčkova dne
22. 9. 2021 od 7.00 do 16.00
• Kmochova, Pincova dne
23. 9. 2021 od 7.00 do 16.00
• Rabasova, Šrámkova u MŠ,
Šrámkova k č. p. 14 dne
24. 9. 2021 od 7.00 do 16.00
• Střížovická, Na Drahách
k Na Spálence, Lesní cesta, Go-
čárova (včetně slepé části),
V Zátiší, V Přírodě dne 30. 8.
2021 od 7.00 do 16.00
• Svojsíkova, Gagarinova,
parkoviště Jana Zajíce dne
27. 9. 2021 od 7.00 do 16.00
• Jizerská II. dne 29. 9. 2021
od 7.00 do 16.00
• Mlýnská, Železná, U To-
nasa dne 30. 9. 2021 od 7.00
do 16.00
• Peškova, Na Skalce, Dubo-

vá, Hluboká dne 4. 10. 2021
od 7.00 do 16.00
• Sportovní, Květinová, par-
koviště Opletalova, Zelená,
Hluboká – spodní část, Ople-
talova od Seifertovy po Sibiř-
skou dne 5. 10. 2021 od 7.00
do 16.00
• Obvodová, Karoliny Světlé,
plocha u KÚ p. č. 472/162,
472/165, Čechova, Rozcestí,
Hřbitovní, V Doubravě dne
6. 10. 2021 od 7.00 do 16.00

• Jungmanova, U Pivovarské
zahrady, Křižíkova, Janáčkova,
Na Vinici, Na Náspu, Na Sklíp-
ku dne 7. 10. 2021 od 7.00 do
16.00
• Tomáše ze Štítného, Pio-
nýrů, Střekovské nábřeží, Su-
kova u stanicedne 11. 10. 2021
od 7.00 do 16.00
• Kramoly, Žukovova, Na Pi-
le, Těšínská, Zeyerova, Třebíz-
ského, Varšavská dne
12. 10. 2021 od 7.00 do 16.00

• Purkyňova, Puškinova,
Kollárova, Rozkošná, Máchova,
Šafaříkovo náměstí dne
13. 10. 2021 od 7.00 do 16.00
• Raisova, Varšavská, Máne-
sova, Kozinova, Kořenského,
Myslbekova, Dobrovského dne
14. 10. 2021 od 7.00 do 16.00
• Presslova, Sienkiewiczova,
Hornická, Červený vrch, Stará
dne 15. 10. 2021 od 7.00 do
16.00
• Emmy Destinové, Koněvo-

va, Stará od Masarykovy x Na
Spojce dne 18. 10. 2021 od
7.00 do 16.00
• Králova výšina, Pod Školou,
Malátova, Lisztova, Ženíškova,
Hollarova, Stříbrnické nivy,
parkoviště SNP dne
19. 10. 2021 od 7.00 do 16.00
• V Jámě, U Remízy, Za Vo-
zovnou, Baráčnická, V Podhájí,
Vinařská v sídlišti dne
20. 10. 2021 od 7.00 do 16.00
• Hilarova, Ivana Olbrachta,

Obránců míru, Ondříčkova,
Mošnova, Hilbertova dne
21. 10. 2021 od 7.00 do 16.00
• SNP, Ve Smyčce, Hoření,
Veleslavínova dne 25. 10.
2021 od 7.00 do 16.00
• Keplerova, Husova, Druž-
stevní, Příkopy dne 26. 10.
2021 od 7.00 do 16.00
• Masarykova p. č. 1940 (Mí-
rové domy), Herbenova,
Beethovenova dne 27. 10.
2021 od 7.00 do 16.00
• Hynaisova, Štursova, Sla-
víkova, V Podhájí, Nezvalova
dne 1. 11. 2021 od 7.00 do
16.00
• Bratří Čapků, Ve Strom-
kách, Rembrandtova, Kosmo-
va (všechny od Bratří Čapků
k Všebořické) dne 2. 11. 2021
od 7.00 do 16.00
• 17. listopadu, Plynárenská,
Dukelských hrdinů (od Masa-
rykovy po Všebořickou) dne
3. 11. 2021 od 7.00 do 16.00
• Na Kohoutě, Dukelských
hrdinů dne 4. 11. 2021 od
7.00 do 16.00
• Školní, Návětrná, Kpt. Ná-
lepky, Vojnovičova, Kpt. Jaroše,
Sovova dne 8. 11. 2021 od
7.00 do 16.00
• Kosmonautů, Kosmova,
Jožky Jabůrkové, Nedbalova,
Rembrandtovadne 9. 11. 2021
od 7.00 do 16.00
• Spartakiádní p. č. 57/71 k. ú.
Všebořice dne 10. 11. 2021 od
7.00 do 16.00
• Spartakiádní p. č. 57/58;
57/70 k. ú. Všebořice dne
11. 11. 2021 od 7.00
do 16.00

Ústí nad Labem skutečně potřebuje ekonomickou transformaci
Pokračování
Za celou dobu, co žiji

v Ústí a sleduji to, s trochou
nadsázky, celých svých čty-
řicet let, jsem neviděl sna-
hu o systematickou pobíd-
ku investorů, kteří mají při-
danou hodnotu alespoň co
do úrovně původní ústecké
chemicko-potravinářské
výroby. 19. století vytvořilo
celou zónu s výrobními
podniky v Předlicích
a v podstatě celý Střekov,
který by bez Schichta v sou-
časném rozsahu neexisto-

val. 20. století žilo jen
z podstaty toho, co bylo vy-
tvořeno předtím (byl jsem
v úžasu, když v současné li-
sovně oleje bývalé Setuzy
pořád jedou německé stroje
Krupp).
A 21. století? Zůstane

v Ústí bez zásadnějšího
otisku a pouze ve znaku po-
stupného vylidňování? Vět-
šina měst systematicky
pracuje na vzniku nových
průmyslových nebo vědec-
ko-technických parků na
svém území. Protože vědí,

že základem je dobrá práce,
a čím lepší pracovní nabíd-
ky, tím atraktivnější je to
město pro své obyvatele.
Všichni očekávali trans-

formaci státem řízené eko-
nomiky do něčeho, co na-
váže na historii výroby
v Ústí a přinese nové příle-
žitosti a městu Ústí opět
věhlas v určitých oborech.
Za 30 let žádná intenzivní
transformace neproběhla
a ekonomicky je město
v průmyslových troskách
19. a 20. století.

Jako Ústečan a dvojná-
sobný zastupitel se ptám,
jak z tohoto marasmu ko-
nečně ven? Může jím být
strategie ekonomické pře-
měny, kterou přináší Ev-
ropská komise s nástrojem
na podporu spravedlivé
transformace uhelných re-
gionů v Evropě?
Ústecký kraj je jedním

z našich tří českých uhel-
ných regionů. Moravsko-
slezský kraj a Ostrava však
dalece převyšují všechny
ostatní v úsilí o získání pe-

něz do realizace zásadních
investic, které pomůžou jak
firmám, tak městu a jeho
obyvatelům.
Budeme hrdí a odvážní

jako Ostraváci? Pustíme se
do toho, aby se Ústí výrazně
ekonomicky proměnilo
a prosperovalo? Za sebe
můžu říct, že Fond pro
spravedlivou transformaci
přesně k tomu slouží a sám
jsem zformuloval a zpraco-
val nejméně čtyři záměry
řešící především rozpadlé
brownfieldy (Svět techniky

v Cukrovaru, zážitkové cen-
trum Technopark Střekov,
obnovu Vrbenského lázní
s termálním vrtem, revita-
lizaci průmyslových vleček
a navazujících průmyslo-
vých areálů ve městě), které
můžou pomoci našemu
městu pohnout se zásadně
dopředu. Aby bylo městem
bohatým, úspěšným a hr-
dým a aby si jeho obyvatelé
mohli splnit ty nejlepší sny
svého života!

Jiří Němeček /PRO! Ústí/

Deafember – tradice věnovaná osobám
se sluchovýmpostižením
Víte, že září je velmi vý-

znamným měsícem v ději-
nách a kultuře neslyšících?
Tichý svět se rozhodl zavést
tradici Deafemberu – měsí-
ce osob se sluchovým po-
stižením.
V průběhu celého měsíce

bude veřejnost skrze videa,
články, fotografie a vše-
možné akce informovaná
o tématech spojených
s rozmanitým světem osob
se sluchovým postižením.
Cílem je ukázat všem, že

jsou zde lidé s tímto nevi-
ditelným hendikepem a co
život v tichu přináší a ob-
náší.
Součástí Deafemberu bu-

de opět i Motýlková výzva
pro veřejnost. Každý, kdo
bude chtít komunitu lidí se
sluchovým postižením pod-
pořit, se bude moci zapojit
tím, že se kdykoliv a kde-
koliv vyfotí, jak ukazuje
znak motýla a zveřejní svou
fotografii na sociálních sí-
tích s hashtagem #deafem-

ber. Více informací nalez-
nete na stránkách FB
@Deafember a webu Ti-
chého světa.

Kontakt: Michaela Bílková,
michaela.bilkova@
tichysvet.cz, telefon 725 986
101

Nevíte, kam se starými 
elektrospotřebiči? 

Obraťte se na bezplatnou linku 
Chytré recyklace nebo navštivte 

náš web. Rádi vám poradíme, 
kam vysloužilá elektrozařízení 

odevzdat, či kde objednat jejich 
bezplatný odvoz. 

tel.: 800 976 679 
www.chytrarecyklace.cz
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Kalendář svozu odpadů – II. pololetí 2021
Svoz odpadu ze zeleně ve
vacích
Vaky pro podzimní svoz se bu-
dou vydávat od 11. do 15. říj-
na 2021 od 8.00 do 17.30 ve
sběrném dvoře v Krásném
Březně (vchod z ul. Křižíkova).
Nově bude svoz odpadu ze ze-
leně ve vacích probíhat podle
následujících pravidel:
• Při výdeji bude vak ozna-
čen barevným páskem a občan
nahlásí adresu svozového
místa
• Dříve vydané neoznačené
vaky mohou být dodatečně
označeny barevnou páskou,
kterou si občan vyzvedne na
sběrném dvoře v Krásném
Březně, a zároveň nahlásí ad-
resu svozového místa vaku
• Označené vaky, které ne-
budou připraveny ke svozu
včas dle harmonogramu, ne-
budou svezeny
• Neoznačené vaky nebudou
svezeny
• Svoz vaků naplněných od-
pady ze zeleně bude proveden
v jednotlivých městských ob-
vodech v dále uvedených ter-
mínech.
• Vaky připravené k odvozu
musí být přistaveny na místě
přístupném svozové technice
(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 vý-
hradně ke sběrným nádo-
bám na směsný komunální
odpad u svého objektu, tzn.
v místě trvalého pobytu,
a pouze den před termínem
svozu. Svoz začíná vždy
v 6 hodin ráno v uvedený
den.
Důležité upozornění a naléha-
vé žádosti:
1) Mezi objemný odpad ne-
patří: pneumatiky, stavební
odpad, konstrukční prvky bytu
nebo domu (např. sanitární
předměty, okna, dveře, střešní
krytina, izolační materiál, aj.),
odpad ze zeleně a použitá
elektrozařízení (např. ledničky,
mrazničky, pračky, sporáky,
televizory a monitory, aj.). Po-
užitá elektrozařízení odklá-
dejte na místa zpětného odbě-
ru nebo do sběrných dvorů.
2) Mimo vyhlášené dny svozu
objemného odpadu využívejte
výhradně sběrných dvorů
v Krásném Březně a ve Všebo-
řicích.
3) Aby město Ústí nad Labem
bylo čistým a hezkým městem
i v období plošného svozu ob-
jemných odpadů, prosíme,
abyste odpady odkládali ke
sběrným nádobám na směsný
komunální odpad pouze den
před termínem svozu. Naléha-
vě ještě upozorňujeme, že
místem k odkládání odpadů
nejsou zastávky MHD a že od-
kládání objemných odpadů
u těchto zastávek a mimo výše
uvedená místa je možno pova-
žovat za vytváření černé
skládky.

Městský obvod Město
Svoz vaků s odpady ze zeleně

OBLAST:
Božtěšice, Bukov, Habrovice,
Klíše, Skorotice, Strážky, Vše-
bořice
Vaky s odpadem ze zeleně
budou sváženy v týdnu od
08. 11. 2021.

OBLAST:
Hostovice, Předlice, město-
centrum, Skřivánek, Vaňov
Vaky s odpadem ze zeleně
budou sváženy v týdnu od
01. 11. 2021.

Svoz nebezpečného odpadu
OBLAST:
Klíše – Bukov – Všebořice –
Božtěšice – Skorotice – Habro-
vice – Skřivánek
Datum svozu: 27. 09. 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: 12. 10. 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 08. 09. 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 09. 09. 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 13. 09. 2021: Klíše,
Město, mezi ul. Masarykova,
Štefánikova a Palachova
Alešova, Balbínova, Beethove-
nova, Bezručova, Berní, Bozdě-
chova, Brožíkova, Růžový pa-
louček, Sadová, Slavíčkova,
Šaldova, Vilová ulička
ÚTERÝ 14. 09. 2021: Klíše
České mládeže, Hany Kvapilo-
vé, Na Popluží, Ostrčilova, Pas-
teurova, Resslova, Sládkova,
Thomayerova, U Nemocnice,
U Panského dvora
STŘEDA 15. 09. 2021: Klíše
Klíšská (mezi Jateční a Lon-
dýnskou), Mezidomí, Na Vl-
novce, U Městských domů
ČTVRTEK 16. 09. 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 20. 09. 2021: měs-
to ul. Stará a do ní ústící ulice
Emy Destinové, Hornická, Ko-
něvova, Na Ladech, Na Spádu,
Na Výsluní, Stará
ÚTERÝ 21. 09. 2021: město
a Skřivánek
Červený vrch, Králova výšina,
Presslova, Sienkiewiczova,
Údolní, V Kutišti, V Lukách,
V Pískovně, Ve Strži, Bělehrad-
ská (mezi Hilarovou a Maláto-
vou), SNP, Veleslavínova
STŘEDA 22. 09. 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 23. 09. 2021: Měs-
to 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 Masarykova)
PÁTEK 24. 09. 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
PONDĚLÍ 27. 09. 2021:Město
od železničního mostu smě-
rem 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

Městský obvod Střekov
Svoz vaků s odpady ze zeleně
OBLAST:
Střekov, Kojetice, Nová Ves,
Budov, Olešnice
vaky s odpadem ze zeleně bu-
dou sváženy v týdnu od
22. 11. 2021
OBLAST:
Brná, Sebuzín, Církvice, Svá-
dov, Olšinky
Vaky s odpadem ze zeleně
budou sváženy v týdnu od
29. 11. 2021

Svoz nebezpečného odpadu
OBLAST:
Střekov – Brná – Církvice – Se-
buzín – Nová Ves – Kojetice –
Olšinky – Svádov
Datum svozu: 26. 10. 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 29. 09. 2021: Stře-
kov, od Národního oboje smě-
rem 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 30. 09. 2021: síd-
liště Kamenný vrch
Kamenná, Nová
PONDĚLÍ 04. 10. 2021: Stře-
kov, 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
ÚTERÝ 05. 10. 2021: Střekov,
od ul. Kojetická směrem na
Novou Ves
Do Kopečka, Dykova, Kubelí-
kova, Marie Hübnerové, Matě-
je Kopeckého, Na Hřebence, Na
Rozhledu, Na Zákrutu, No-
vosedlické náměstí, Novo-
veská, Stoupačka, Švabinské-
ho, U Lesa, V Třešňové aleji
STŘEDA 06. 10. 2021: Stře-
kov, 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
ČTVRTEK 07. 10. 2021: Stře-
kov, nad tratí od ul. Žukovova
směrem na Litoměřice
Barrandova, Dobrovského,
Karla IV., Kollárova, Máchova,
Kořenského, Myslbekova, Pur-
kyňova, Puškinova, Riegrova,
Rozkošná, Šafaříkovo náměstí,
V Zeleni
PONDĚLÍ 11. 10. 2021: Stře-
kov, nad ul. Karla IV. směrem
ke hradu
Ke Hradu, Ovčácká cesta, So-
kolská, Tolstého

II. etapa, Osada, Brná
ÚTERÝ 12. 10. 2021: Střekov,
Osada za hradem
Březová, Jasanová, Koperníko-
va, Litoměřická, Malířský kou-
tek, Na Čihadle, Na Zacházce,
Průchodní, Slunečná, Svatojiř-
ská, Topolová, Tizianova,
U Řeky, V Ohybu
STŘEDA 13. 10. 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)
ČTVRTEK 14. 10. 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, Církvice,
Svádov, Budov, Olešnice, Ol-
šinky, Kojetice, Nová Ves
PONDĚLÍ 18. 10. 2021: Sebu-
zín
ÚTERÝ 19. 10. 2021: Církvice
STŘEDA 20. 10. 2021: Svádov
levá strana
28. října, K Zátoce, Labská, Me-
zistanice, U Stodol, Vítězná
ČTVRTEK 21. 10. 2021: Svá-
dov pravá strana
Chotkova, Jana Želivského,
Květinová, K Zámku, Pod Hra-
dištěm, Pod Lesem, Sokolov-
ská, Stezka, Svatojakubská, Za
Tratí, Zelinářská
PONDĚLÍ 25. 10. 2021: Bu-
dov, Olešnice, Olšinky
Budov, Olešnice a Olšinky,
Podlesí, Děčínská (od ČOV), Ví-
tězná (Olšinky)
ÚTERÝ 26. 10. 2021: Kojetice,
Nová Ves

Městský obvod Severní Te-
rasa
Svoz vaků s odpady ze zeleně
OBLAST:
Severní Terasa, Dobětice
Vaky s odpadem ze zeleně
budou sváženy v týdnu od
06. 12. 2021
Svoz nebezpečného odpadu
OBLAST:
Severní Terasa – Stříbrníky
Datum svozu: 09. 11. 2021
Stříbrníky: Jizerská 16.40 –
17.00
Severní Terasa: Gagarinova na
parkovišti 17.10 – 17.30
Stříbrníky – Dobětice
Datum svozu: 12. 10. 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
STŘEDA 27. 10. 2021: Koč-
kov, ul. Kočovská a do ní vyús-
těné ulice nad sídlištěm
Ke Kopečku, Kočkovská, Lužic-
ká, Průchozí, Severní, Slepá,
Úzká cesta, V Úvozu
PONDĚLÍ 01. 11. 2021: Sever-
ní Terasa
Meruňková, Ořechová, Ovocná,
Švestková, Višňová, Stavbařů
ÚTERÝ 02. 11. 2021: Severní
Terasa
Burianova, Herecká, Maková,
Marvanova, Šípková, Voskov-
cova, Werichova, Zvonková
STŘEDA 03. 11. 2021: Severní
Terasa
Jana Zajíce, V Klidu, Větrná
ČTVRTEK 04. 11. 2021:
Severní Terasa
Gagarinova, Glennova, Oblá,

Svojsíkova
PONDĚLÍ 08. 11. 2021:
Severní Terasa
Ladova, Pod Parkem, Muchova,
Sociální péče
II. etapa. Stříbrníky, Dobětice
ÚTERÝ 09. 11. 2021:
Stříbrníky
Jizerská, Šumavská, Orlická
STŘEDA 10. 11. 2021: Stříbr-
níky
Br. Veverků, Na Louži, Pincova,
Pod Hůrkou, Stříbrnická, Ve
Strouze, V Rokli, Na Návsi, Na
Vrstevnici
ČTVRTEK 11. 11. 2021:
Dobětice
Brandtova, Ježkova, Poláčkova
PONDĚLÍ 15. 11. 2021:
Dobětice
Krajní, Nad Točnou, Oty Pavla,
Pod Rozhlednou, Šrámkova
ÚTERÝ 16. 11. 2021: Dobětice
Kmochova, Nad Březnem, Ra-
basova

Městský obvod Neštěmice
Svoz vaků s odpady ze zeleně
OBLAST:
Mojžíř, Neštěmice, Krásné
Březno
Vaky s odpadem ze zeleně
budou sváženy v týdnu od
15. 11. 2021
Svoz nebezpečného odpadu
Mojžíř – Neštěmice – Krásné
Březno
Datum svozu: 09. 11. 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, Neštěmice
ČTVRTEK 18. 11. 2021:
J. Plachty
PÁTEK 19. 11. 2021:
Hlavní, Horní, K Haldě, Stráž-
ná, U Fary, Vodařská, Žitná
PONDĚLÍ 22. 11. 2021:
Na Skalce, Peškova, Picassova
ÚTERÝ 23. 11. 2021:
Ryjická, Sibiřská
STŘEDA 24. 11. 2021:
Akátová, Dubová, Hluboká,
Květinová, Na Výšině, Pod
Úvozem, Sportovní, Zelená, Tři
Kříže
ČTVRTEK 25. 11. 2021:
Jánského, Májová, Milešovská,
Opletalova, Studentská, Turis-
tická, U Radnice, Národní,
Mlýnská, Seifertova, U Tonasa,
Veslařská, V Ústraní, Železná
II. etapa, Krásné Březno
PONDĚLÍ 29. 11. 2021: sídliš-
tě Pod Vyhlídkou
Čechova, Ke Třem křížům, Ob-
vodová, Rozcestí
ÚTERÝ 30. 11. 2021: Krásné
Březno ul. mezi Keplerovou
a Krčínovou
Neštěmická (sídliště Pod Vy-
hlídkou), Keplerova, Na Ryb-
níčku, Na Sklípku, U Pivovar-
ské zahrady
STŘEDA 01. 12. 2021: Krásné
Březno
l. máje, Čelakovského, Druž-
stevní, Erbenova, Husova,
Hřbitovní, K Mlýništi, Karolíny
Světlé,
Krátká, Na Vinici, Podmokel-
ská, Příkopy, U Potůčku,
U Studánky, V Doubravě
ČTVRTEK 02. 12. 2021: Krás-
né Březno okolo ul. Nový svět
Matiční, Na Břehu, Postranní,
Růžová, Svádovská, Nový svět,
Pekařská, Plavecká
PONDĚLÍ 06. 12. 2021: Krás-
né Březno, ul. mezi Krčínovou
a Neštěmickou
Anežky České, Dr. Horákové,
Janáčkova, Jungmannova
ÚTERÝ 07. 12. 2021: Krásné
Březno, ul. Výstupní, Žežická
a Neštěmická
Dvojdomí, Neštěmická
1 a 3, Přemyslovců, Žežická
STŘEDA 08. 12. 2021: Krásné
Březno, oblast mezi ul. Dráž-
ďanská a Přístavní
V Oblouku, Vojanova, Dráž-
ďanská, Křižíkova, Na Náspu,
Na Skládce, Přístavní, V Háji,
Výstupní, Zolova.
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O co půjde v novémúzemním plánu Ústí nad Labem
Způsob tvorby nového územního plánu
Příprava územního plánu

má čtyři fáze:
– fáze přípravná s ak-
téry: samospráva, pořizo-
vatel; obecně se podklady
neschvalují, pouze Územně
analytické podklady se pro-
jednají s orgány státní
správy, součástí podkladů
územního plánu jsou i žá-
dosti fyzických a právnic-
kých osob o změny v území,
proto i studie pro dopravu,
urbanizaci, technickou in-
frastrukturu jsou pouze
orientačnímpodkladempro
výsledný návrh, vyjadřují
odborný návrh zpracovate-
le na danou problematiku
a nejsou nikterak závazné,
je zbytečné proti nim psát
petice nebo zakládat ob-
čanská sdružení,
– fáze zadání s aktéry:

samospráva s určeným za-
stupitelem, pořizovatel;
připravuje pořizovatel ve
spolupráci se samosprávou,
zadání schvaluje zastupi-
telstvo; veřejnost uplatní
svá práva formou připomí-
nek k zadání,
– fáze zpracování s ak-
téry: zpracovatel, samo-
správa s určeným zastupi-
telem, pořizovatel kontro-

luje zákonnost,
– fáze projednání
a schválení s aktéry: pro-
jednává pořizovatel, územ-
ní plán schvaluje zastupi-
telstvo, veřejnost má mož-
nost podat připomínky
a námitky.
Pro koordinaci všech fá-

zí tvorby územního plánu je
městem ustanoven zastu-
pitel, samospráva připravila
cíle a požadavky na řešení
územního plánu, obsah
územního plánu je dán sta-
vebním zákonem.
Přípravné fáze územní-

ho plánu reprezentují pod-
klady a průběžné sledování
stavu území pořizovatelem,
stav území je vyhodnocen
v Územně analytických
podkladech. Součástí pod-
kladů je dokument o stra-
tegii rozvoje města, která je
pro město Ústí nad La-
bem stanovena pro roky
2021–2030. Ve strategii
města Ústí nad Labem jsou
stanovené následující stra-
tegické cíle: změnit obraz
Ústí nad Labem, zlepšit
podmínky pro život všech
jeho obyvatel, usnadnit
lepší pohyb obyvatel apod.Pohled na Labské údolí, dominantní jsou historická průmyslová zástavba Střekova a sídlištní zástavbaKrásného Března.

Příklad kvalitního zastavění územíměstskými domy – Klíše
Příklad nevyužitého prostoru v zastavěnémúze-
mí, nevyhraněný prostor i jeho funkce – centrum.

Schéma lokalit města
Ústí nad Labem
Ve schématu jsou červe-

ným obrysem vymezeny
lokality, hnědé plochy zná-
zorňují zastavěné území,
světle zelenou barvou jsou
znázorněny plochy zeleně
v zastavěném území, čer-
nou barvou jsou znázorně-
ny rozvojové plochy zasta-
věného území, fialovou

barvou jsou znázorněny
plochy rozvojové za hranicí
zastavěného území, zeleně
jsou znázorněny lokality
krajiny, která by měla zů-
stat ušetřena další urbani-
zaci (obrázek vpravo).
Nová těžiště zobrazují

plochy bydlení (obrázek
dole).

Schéma lokalitměsta a plán
rozvoje s využitím „vnitřních ploch“
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O co půjde v novémúzemním plánu Ústí nad Labem
Zadání územního plánu a jeho cíle
Zadání obsahuje poža-

davky na výsledný územní
plán. Zadání definuje žá-
doucí postavení města Ústí
nad Labem v širších souvis-
lostech, vychází ze vztahů
mezi obcemi a městy
v rámci severočeské aglo-
merace včetně Děčína.
Dále zadání obsahuje

požadavky na koncepci bu-
dování vlastního města –
jakým způsobem bude
město „poskládáno“ jed-
notlivými plochami, jaké
jsou požadavky na koncepci
dopravní a technické in-
frastruktury apod., dále ob-
sahuje požadavky na kon-
krétní plochy a koridory,
požadavky na způsob vyu-
žití ploch, požadavky na je-
jich regulativy, požadavky
na vypracování dalších ná-
sledných dokumentů –
územních studií, rezerv,
využití asanačních ploch
apod., a to i ve variantách.
Dohodou bylo dáno, že

nový územní plán nebude
obsahovat plochy pro regu-
lační plány.
Naopak územní plán

bude obsahovat plochy
s doplněnými podrobnější-
mi regulačními prvky.
Aktuálně jsme ve fázi

vyhodnocování připo-
mínek k zadání. Po vy-
hodnocení bude zadání
ÚzemníhoplánuÚstínad
Labem schváleno zastu-
pitelstvem, pravděpo-
dobně v roce 2022. Dal-

ším krokem bude vypra-
cování návrhu. K této
etapě bude moci veřej-

nost uplatnit připomín-
ky a námitky.
Podle projednávaného

návrhu zadání bude rozvoj
města Ústí nad Labem sle-
dován ve dvou variantách:

1. v hranicích aktuální-
ho zastavěného území,
2. s rozvojovými plochami

stávajícího územního plá-
nu. Tomu bude přizpůso-
bena také koncepce dopra-
vy.
Územní plán bude nově

zpracován v pojetí struktu-
rálně funkčním, k tomu
slouží vymezení lokalit
města, jež jsou součástí za-
dání.
Požadavky zadání na ur-

banistickou koncepci měs-
ta: využití nezapojených
ploch a „návrat do města“.
Cílem nového územního

plánu je přiměřený a pro-
porcionální rozvoj území
města dle aktuálních socio-
demografických trendů,
tendencí a budoucích pro-
gnóz, hospodárný a efek-
tivní rozvoj z hlediska pro-
vozu veřejné infrastruktu-
ry, účelný, logický, prosto-
rově a časově sousledný
rozvoj z hlediska utváření
celkové koncepce, zastave-
ní rozrůstání města do vol-
né krajiny a ochrana kraji-
ny, přehodnocení ploch
nízkopodlažní rodinné zá-
stavby dle platného územ-
ního plánu. Vytvoření pod-
mínek postupného vymís-
ťování průmyslových (vý-
robních i nevýrobních lo-
gistických a skladových)
aktivit, generujících zvýše-
né zátěže vnitřního města,
emise, nákladní dopravu a
toky zboží v zastavěném
území, tyto druhy aktivit
soustřeďovat zejména po-
dél koridoru D8.

Nároky na koncepci a rozvoj města
Požadavky na infrastruk-
turu města: silniční dopra-
va – hledat optimální pře-
pravní vztahy a vytvoření
(pokud to bude technicky
a urbanisticky možné) tří
silničních okruhů, budoucí
zapojení vysokorychlostní
tratě do železničního uzlu
v centru města, jako vý-
znamného regionálního
uzlu, průchodnost města
pro pěší – odklon od města
pro automobily, postupná
eliminace technické in-
frastruktury jako bariéry
v území. Prověřit koncepci
dopravního napojení Děčí-
na ve variantách – mimo
městskou strukturu (silnice
I/13), obsluha prostorů
brownfieldů a návaznost na
Žižkovu ulici.
Aktuální požadavky ur-

banistické koncepce – zvý-
šit hustotu města, nepod-
porovat rozptýlenou indi-
viduální zástavbu bez do-
provodných funkcí, důleži-
tost veřejné zeleně a ostat-
ních prostranství, vazba na
prostor jezera Milada, za-
chování svébytných cha-
rakterů částí města i sídel
v krajině, kvalitativní roz-

voj bydlení, zejména diver-
zitou typů bydlení a smíše-
nými funkcemi, uvolnit
prostor urbanistické osy
Předlice – Neštěmice jako
v budoucnu atraktivní, za-
stavitelné rozvojové osy,
s možností umístění rezi-
denčních a ostatních měst-
ských funkcí, avšak s při-
hlédnutím k rizikovým
faktorům tohoto území
(povodně, inverze), poly-
centrický a polyfunkční
charakter města a posílení
vazeb mezi jednotlivými
městskými centry.
Aktuální požadavky ži-

votního prostředí – elimi-
nace tzv. tepelných ostrovů
města, dlouhodobá přípra-
va městských ploch v zá-
plavových územích jako
rozlivných ploch, nová
koncepce dešťových vod
s využitím ploch střech a ji-
ných ploch, soustředění
ploch pro tříděný odpad,
příprava transformace
ploch individuálních garáží
a zahrádek.

Nevyužité plochy
(brownfieldy)
Rozvojem města do kra-

jiny a postupným opouště-
ním nivních ploch, které
byly nevhodné pro využití
městem (zejména při nega-
tivním vlivu průmyslových
zón, které byly škodlivé pro
bydlení) došlo k postupné-
mu opouštění těchto ploch.
V současné době vykazují
tyto plochy charakter
brownfieldů – opuštěných
nebo částečně opuštěných
ploch. V lokalitách lze pod-
pořit nejen zelené plochy,
zejména ve vazbě na vodní
toky, ale také návrat ostat-
ních funkcí společně s byd-
lením. Viz foto.

Zásadní plochy bydlení
(těžiště bydlení)
Po šedesátých letech minu-
lého století začíná výstavba
sídlišť na okrajích města.
Dochází k postupnému
opouštění ústecké kotliny
a těžiště bydlení se přesou-
vají na okraj území města.
Vznikají nové obytné sou-
bory, které jsou zpočátku
budovány s komplexní ob-
čanskou vybaveností. Od
začátku nejsou budována
parkovací místa, protože se
nepředpokládal tak vysoký

podíl individuální motori-
zace. V sídlištích je třeba
dořešit parkování, zeleň
a ochranu prostorů bydlení.
Bydlení je reprezento-

váno třemi charaktery –
bydlením kolektivním vy-
sokopodlažním, kolektiv-
ním středněpodlažním
a individuálním nízkopod-
lažním. Město v posledních
20 letech „cestuje“ do kra-
jiny a zabírá stále více a více
volných ploch místo toho,
aby bylo bydlení rovno-
měrně rozprostřeno po ce-
lém území. To je další cíl
územního plánu. Lze však
říci, že město má dvě tváře
– severní rezidenčně-
obslužné a jižní rezidenčně-
rekreační. Jižní oblast ne-
musíme násilně měnit, sta-
čí zkvalitnit dopravní
a technickou infrastruktu-
ru. Zaměříme se na severní
část, kterou musíme radi-
kálně změnit, oživit. Viz fo-
to.
V severní části jsou plo-

chy bez „života“, plochy
prázdné, ve kterých mohou
bez jakýchkoliv zábran
„narůstat“ plochy výrob,

skladů, logistiky nebo ne-
výrobních služeb. Takové
plochy jsou neměstotvorné
a jejich rozrůstání napo-
máhá i samospráva, která
podporuje zánik původně
bytových domů (i jiných
typů bydlení) v těchto lo-
kalitách. Proto je žádoucí
zastavit ve městě další bou-
rání a věnovat se rekon-
strukci a revitalizaci území.
Viz foto.
Město Ústí nad Labem si

stále ponechává domi-
nantní bydlení a funkci ob-
služnou a dopravní. S po-
klesem výrobních činností
je třeba hledat nové využití
území, rozšiřuje se sektor
vybavenosti – zejména
zdravotnických a sociálních
služeb.

Schéma lokalitměsta
Lokality představují

(pokud možno) homogenní
celky jak z pohledu základ-
ní funkce (bydlení, vybave-
nost, výroba a skladování,
rekreace, krajina), tak z hle-
diska způsobu zastavění
území (z hlediska urbanis-
tické struktury).

Po zpracování návrhu
bude provedeno ekono-
mické vyhodnocení variant
návrhu a vyhodnocena
problematika náhrad.
Avšak – čím více ploch pře-
vzatých z minulého územ-
ního plánu, tím menší
možnost změn u ploch ji-
ných.
Ve schématu jsou červe-

ným obrysem vymezeny
lokality, hnědé plochy zná-
zorňují zastavěné území,
světle zelenou barvou jsou
znázorněny plochy zeleně
zastavěného území, černou
barvou jsou znázorněny
rozvojové plochy zastavě-
ného území, fialovou bar-
vou jsou znázorněny plochy
rozvojové za hranicí zasta-
věného území, které by
mohly být znázorněny for-
mou rezervních ploch, ze-
leně jsou znázorněny loka-
lity krajiny, která by měla
zůstat ušetřena další urba-
nizaci (viz obrázek).

Ing. arch. Vladimír
Charvát
Kancelář primátora

Charakteristický typ sídlištního bydlení s nedostatkemparkovacíchmíst – Krásné Březno

Charakteristická zástavba hornickými domy – řadová zástavba Střekov



Muzeum získalo Glorii musaealis
V prestižní kategorii
muzejní výstava roku
2020 v rámci XIX. roč-
níku Národní soutěže
muzeí Gloria musaealis
získalo první místo Mu-
zeumměsta Ústí nad La-
bem.

Nejlepší muzejní výsta-
vou roku 2020 se stala jeho
výstava „Písky známé i ne-
známé aneb Fascinující svět
obyčejného písku“, která
byla uspořádána ve dnech
27. února 2020 až 31. ledna
2021.
Kurátorka výstavy Zuza-

na Vařilová shrnula své do-
jmy z ocenění:
„Mám ohromnou radost, že
výstava o písku uspěla
v konkurenci projektů pre-
zentujících třeba vzácná

umělecká díla nebo vý-
znamné historické události.
Jen mne to utvrdilo v tom, že
muzejníci by se neměli bát

přijímat nové výzvy, protože
i zdánlivě neuchopitelné
nebo nudné téma je možné
přetvořit v něco mimořád-

ného, když to vezmou do ru-
ky šikovní a tvůrčí lidé.
A právě písek je toho
důkazem…“

Kamdo divadla
Severočeské divadlo:

Neděle 12. září 15.00
pondělí 13. září 9.00
Na kouzelném paloučku
P. Ďurica, E. Vaľko
Představení pro děti
Sobota 18. září 10.00 – 16.00
Dny evropského dědictví
prohlídka s průvodcem, za-
čátek vždy v celou hodinu
Neděle 19. září 17.00
Noc naKarlštejně
Muzikál Karla Svobody,
Zdeňka Podskalského a Ji-
řího Štaidla
Úterý 21. září 19.00
Frída
Marika Mikanová
Taneční představení
Středa 22. září 19.00
Rigoletto
Giuseppe Verdi
opera
Čtvrtek 23. září 19.00
Muzikál – moje láska
vystoupení Leony Machál-
kové s kapelou
náhradní termín za 8. 11.
2020

Činoherní studio:

Čtvrtek 9. září 20.00
Adam Ernest: Černá sa-
nitka
Podzimní štace / hrad Stře-
kov
neděle 19. září 19.00
Helmut Kuhl:Harila aneb
Čtyři z punku a pes
Poprvé v divadle před divá-
ky
pondělí 20. září 19.00
Bohumil Hrabal: Pábitelé
čtvrtek 23. září 19.00
HermannHesse: Stepní
vlk
neděle 26. září 19.00
Henrik Ibsen:Heda Ga-
blerová
Premiéra 49. sezóny / Po-
prvé před diváky v divadle
úterý 28. září 19.00
Aki Kaurismäki:Najal
jsem si vraha
Poprvé před diváky v diva-
dle
středa 29. září 19.00
Kenneth Lonergan: Lobby
Hero

LobbyHero

Festival Hudební setkání přiváží kulturu do regionu
Festival Hudební setkání

vznikl v Ústí nad Labem
před deseti lety. První rok se
konalo pět koncertů v Cí-
sařském sále muzea, festi-
val se postupně rozrostl do
dalších měst a obcí sever-
ních Čech.
Celkový počet festivalo-

vých koncertů nyní překra-
čuje číslo deset, včetně vel-
kého orchestrálního kon-
certu s názvem Koncert pro
Ústí nad Labem. Ten se ko-
ná každoročně v Severočes-
kém divadle.
Za deset let jsme uspořá-

dali na sto festivalových
koncertů se stovkou účin-
kujících a stovky dopro-

vodných akcí. Smyslem
Hudebních setkání je vy-
tvářet programy na míru
s nejlepšími interprety
a vozit je lidem z našeho re-
gionu.
Nyní jsme v průběhu

10. ročníku, který je věno-
ván výročí W. A. Mozarta.
Nejprve jsme se setkali
v kostele v Horním Jiřetíně
s Václavem Hudečkem, pak
na nádvoří zámku Velké
Březno s Ivanem Klánským,
na koncertě Gabriely
Beňačkové na Jezeří a také
na již zmíněném koncertě
v Severočeském divadle.
Do Ústí ještě zavítá Mi-

roslav Sekera, který hrál

v roce 1984 ve Formanově
filmu Amadeus malého
Mozarta. Festival zve také
hojně na koncerty známé
herce, kteří tematicky do-
plňují hudební programy.
Týkalo se to zámku ve

Velkém Březně, kam zaví-
tala Daniela Kolářová s čet-
bou Malého prince. Ze zná-
mých osobností na festiva-
lu vystoupili opakovaně
zejména Josef Somr, Jana
Štěpánková, Jan Hartl, Ha-
na Maciuchová, Petr Kostka
a další. Hudební pořady pak
vytvářeli Eva Urbanová,
Gabriela Beňačková, Štěpán
Rak, Lubomír Brabec, Vác-
lav Hudeček, Ivan Klánský,

Igor Ardašev nebo Radek
Baborák.
Od loňského roku začal

festival pořizovat v televiz-
ní kvalitě záznam koncertů
na významných památkách
severních Čech společně
s online prohlídkami. Prů-
vodcem Koncertních vi-
deopozvánek byl pan Josef
Somr, nyní na jeho práci,
v druhé sérii, navazuje pan
Ladislav Županič.
Prozradím, že zmapová-

no bude například naše Se-
veročeské divadlo. Veškeré
informace jsou tradičně
na webových stránkách
www.hudebni-setkani.cz.
Michal Mašek
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Hřbitov na Brněnské ulici

K překvapení kolem-
jdoucích se koncem čer-
vence namísto aut zjevily
na Brněnské ulici před
hlavním vchodem do Mu-
zea města Ústí nad Labem
historické náhrobky.
Originální instalace upo-

zorňuje na problematický
osud opuštěných němec-
kých hrobů v českém po-
hraničí. Výstava využila ne-
tradiční prostor, který vzni-
kl dočasným uzavřením
části ulice Brněnská. Je to
příležitost prověřit si mož-
nost trvale zklidnit dopravu
před hlavním vchodem
a přirozeně propojit muzej-
ní budovu se Smetanovými

sady.
Náhrobky pochází ze

Zubrnic, kde nechala roku
1968 tamní obec vyčistit
hřbitov od opuštěných
hrobů, převážně němec-
kých. Skončily na rumišti
starého mlýna, odkud je le-
tos vykopalo zubrnické
Muzeum v přírodě se spol-
kem Omnium. „Při likvidaci
byly tehdy náhrobky očíslo-
vány a nabízeny jako sta-
vební materiál. Na někte-
rých jsou ta červená čísla
ještě zřetelná. Tato výstava
kamenům vrací jejich pietní
smysl,“ poznamenal kurá-
tor výstavy Karel Konopka
z Muzea v přírodě Zubrnice.

Zaniklé obce pod Bukovou horou připomíná výstava
Muzeum v přírodě Zubr-

nice s přispěním Archivu
města Ústí nad Labem při-
pravilo výstavu o zaniklých
obcích, osadách a samotách
pod Bukovou horou.
Výstava přímo navazuje

na aktivity PhDr. Vladimíra
Kaisera, bývalého ředitele
Archivu města Ústí nad La-
bem. Studenti katedry his-
torie FF UJEP totiž pod jeho
vedením vyznačili v roce
2007 v okolí Bukové hory
turistickou stezku, která
právě zaniklými lidskými
sídly prochází.
Mezi tuzemskými i za-

hraničními návštěvníky si
získala velkou oblibu zele-
ně značená turistická trasa

vedoucí ze Zubrnic přes sa-
motu Mauerschin, osadu
Velké Stínky (Grosszinken),
Starou Homoli (Althum-
mel), Thunskou lesovnu
(Forsthaus Kohlloch), obec
Vitín (Wittine) a samotu
Tscherlaken do Malého
Března.
V nově otevřené expozici

lze vidět nejen fotografie
a texty týkající se zaniklých
obcí, ale i Bukové hory a
unikátní krátký film s od-
střelem předchůdce dneš-
ního vysílače přezdívaného
„Šachovádáma“ z roku 1966.
Jedna z místností je vě-

nována i místním pověs-
tem a historkám, takže se
zde můžeme setkat s dávno

zapomenutou postavou
mauerschinského hajného,
ohnivými psy nebo tlupou
krvelačných loupežníků.
Pověsti jsou navíc nově ilu-
strovány.
Výstava v zubrnickém

skanzenu potrvá do konce
října 2021. V jejím závěru
bude slavnostně předsta-
vena historická kniha-
průvodce po zaniklých ob-
cích.
A pakliže to epidemio-

logická situace dovolí, tak
dojde i k předpremiéře no-
vého filmu Lidi krve režisé-
ra Miroslava Bambuška,
který se v zaniklé obci Vitín
odehrává.
Petr Karlíček

HAJNÝ ZMAUERSCHINE
s kouzelnou knihou na kresbě
Jakuba Hrdličky

Koncerty
Po četbě Danta
zámek V. Březno, 22. září,
19.00, Matyáš Novák – klavír
amluvené slovo
Frýdlant 220
hrad a zámek Frýdlant,
25. září, 18.00
Václav Hudeček – housle
Lukáš Klánský – klavír
Amadeus 230
Severočeská knihovna –
Wolfrumova vila Ústí n. L.
5. října, 19.00, Miroslav Se-
kera – klavír amluvené slovo
Digitální koncert z Fran-
tiškánského kláštera v Ka-
dani, 10. října, 19.00
Roman Janál – baryton Jaro-
slav Tůma – varhany
Setkání ve Ville Hrdlička
Villa Hrdlička – Česká Lípa
25. listopadu, 18.00
Julie Svěcená – housle, Mi-
chal Mašek – klavír
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PROGRAMSPORTOVNÍHODNE

· dm rodinný běh – 11.00
· Český pohár v HANDBI-
KE – 13.00
· hlavní závod Mattoni ½
Maraton – 15.00

· Mattoni ½Maraton šta-
feta – 15.00
· 2 Run (10 + 11 km) – 15.00
·Běh opohár rektoraUJEP
(21,0975 km) – 15.00

Tisíce sportovců poběží ulicemiměsta

Na sportovní mapu svě-
tasevsobotu18.záříopět
dostane Ústí nad La-
bem. Poběží se již jede-
náctý ročník ústeckého
půlmaratonu.

Závod bude odstartován
v 15.00. Přihlášeni jsou běž-
ci ze světové i domácí atle-
tické špičky, řada výkon-
nostních sportovců i spor-
tovních nadšenců, kteří bě-
hají hlavně pro radost.

Součástí sportovního dne
budou i doprovodné závo-
dy. Velkému zájmu se těší
dm rodinný běh na 3000
metrů, na který se chystají
rodiny s dětmi, sportovní
dorost, ale i senioři, kteří si
chtějí v pohybu užít atmo-
sféru velkých závodů. Poje-
de se i Český pohár v HAND-
BIKE.
Zázemí pro sportovce

bude vytvořeno na obvyk-
lých místech v centru měs-
ta, startovní čísla budou
k vyzvednutí v pátek 17. 9.

a v sobotu 18. 9. v Domě
kultury.
Rovinatá trať závodu

vytváří skvělé podmínky
pro dosažení nejlepších
světových časů. K tomu je
třeba i účast a povzbuzová-
ní diváků, kteří v minulých
letech vždy ve velkém po-
čtu fandili podél trati a po-
máhali běžcům k lepším
výkonům. Pokud to pod-
mínky dovolí, budou vítáni
i letos. Během závodů ale
musí dbát pokynů pořada-
telů. Připraven je i dopro-

vodný program, a to přímo
na Mírovém náměstí a také
v podobě music pointů po-
dél trati.
Závody si vyžádají velký

zásah do organizace dopra-
vy ve městě. O konkrétních
opatřeních budou v před-
stihu informace na webu
i FB města i Dopravního
podniku města Ústí nad La-
bem, ale také na zastávkách
MHD nebo v místech uza-
vírek.
Provoz bude řídit měst-

ská i státní policie.

Pro zdraví a bezpečnost
sportovců a diváků
Pokud se do startu nic ne-

změní, do závodu mohou na-
stoupit pouze běžci, kteří
předloží potvrzení o:
· negativním PCR testu ne
starším než 7 dní
· negativním antigenním

testu ne starším než 72 hodin
· završení očkování dle plat-
ného nařízení vlády, min. 14
dní po druhé dávce
· prodělání Covid-19
v posledních 180 dnech
(Stačí jeden z dokladů)
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Surikatí rodina hlásí nové členy
Surikatí skupina v ús-
tecké zoo se rozrostla
o dalších šest mláďat.

„Surikaty přišly na svět již
v květnu, ovšem mláďata
zůstávala skryta v doupěti.
Nyní již prozkoumávají
každý kout venkovního vý-
běhu. Jejich rodiči je chovný
pár, který byl sestaven na
podzim roku 2019. Přestože
samička byla mladá a ne-
měla s péčí o mladé žádné
zkušenosti, první mládě po-
rodila již v lednu následují-
cího roku. Poté následovaly
další tři vrhy, vždy po třech
potomcích. Poslední a pá-
tý odchov je zatím nejú-
spěšnější a čítá dokonce šest
malých surikat. Takový po-
čet je vskutku unikátní, ob-
vykle se totiž rodí tři až pět
mláďat,“ vysvětlil zoolog
Ing. Lukáš Štěrba.
Šestice malých surikat

plně zaměstnává matku
i starší sourozence. Kromě
mateřského mléka si po-
chutnávají také na hmyzu
a červech, kteří tvoří pod-
statnou složku jejich jídel-
níčku.

Výběh surikat je umís-
těn v pavilonu šelem vedle
expozice lvů konžských.
Surikaty patří do skupiny
afrických promykovitých
šelem.
Žijí ve větších skupinách

na savanách a polopouš-

tích, kde si vytváří systém
tunelů. Pro případy nebez-
pečí vždy jedna nebo více
surikat takzvaně stojí na
stráži a při zjištění predá-
tora upozorní celou skupi-
nu, která se ukryje do vy-
hrabaných nor.

Novinky v zoo –mláďata i nová zvířata
K novinkám posledních

týdnů patří v ústecké zoo
nově narozená mláďata
i nově získané druhy zvířat.
„Dvě mláďata přišla na

svět u skupiny lemurů kata.
Lemuři patří mezi druhy,
které se v naší zoo rozmno-
žují pravidelně. Návštěvníci
mohou tyto madagaskarské
poloopice obdivovat v jejich
venkovním výběhu. Další
úspěšný odchov jsme za-
znamenali u lamy alpaky,
kde přišel na svět malý sa-
mec. Tyto jihoamerické su-
dokopytníky mohou ná-
vštěvníci spatřit v horní části
areálu zoo, ve společné ex-
pozici s velbloudy. Další od-
chov potěší především mi-
lovníky plazů. V pavilonu
exotária se vylíhlo devět
mladých korálovek mexic-
kých. Tito nejedovatí hadi
v přírodě obývají střední
a severní Ameriku. K dalším
odchovům patří mládě kře-
pelky korunkaté, které mo-
hou návštěvníci pozorovat

v pavilonu slonů,“ sdělil
mluvčí zoo Matěj Kynšt.
Mezi novinky však ne-

patří pouze odchovaná
mláďata ale také nové dru-
hy zvířat, s jejichž chovem
ústecká zoologická zahrada
začala v nedávné době.
Prvního července byla

otevřena nová expozice
Samburu. Ta je určena do-
mestikovaným druhům af-
rické fauny, na níž jsou zá-
vislí místní obyvatelé.
Nyní již návštěvníci uvi-

dí nové druhy v celé kráse.
Jedná se především o tři
watusi – africký skot, který
je typický velmi dlouhými
a masivními rohy, které
mohou mít u samců rozpětí
až dvoumetrů.
Dalšími obyvateli expo-

zice Samburu jsou čtyři sa-
mice pštrosa dvouprstého.
Jedná se o největší ptáky
planety, kteří jsou chováni
na pštrosích farmách po ce-
lém světě.

Dlouhonozí skřítci získali
významné ocenění

Zvláštní cenu města Lysá
nad Labem získalo oddělení
cestovního ruchu ústecké-
ho magistrátu v kategorii
ostatní propagační před-
měty v šestém ročníku sou-
těžní přehlídky turisticko-
propagačních předmětů
TURISTPROPAG 2021.
Do soutěže byl přihlášen

soubor propagačních před-
mětů na motivy oblíbených
Dlouhonohých skřítků. Po-
rota vybírala z více než 300
zaslaných materiálů v 17
soutěžních kategoriích.
Zvláštní cena byla udě-

lena pořadatelským měs-
tem výstavy Regiony České
republiky, ke které soutěž

TURISTPROPAG již neod-
myslitelně patří.
Projekt Dlouhonohých

skřítků byl představen v ro-
ce 2018. Od té doby přiná-
šejí skřítci radost svými
dárky a baví na tematic-
kých akcích nejen děti, ale
mnohdy i dospělé. Více na
www.usti-nad-labem.cz.
Chcete se se skřítky po-

tkat? Těší se na vás v sobo-
tu 11. září na jednom ze
soutěžních stanovišť Po-
hádkové cesty, která vede
přes Bertino údolí a Park
Republiky.
Více informací na

kolawastepi@volny.cz ne-
bo 604 830 290.

Auta nechte doma, jeďte
MHD ZDARMA
Stejně jako v uplynulých

letech se i v rámci letošního
ročníku Evropského týdne
mobility budete moci svézt
MHD ZDARMA. Akce se ko-
ná u příležitosti meziná-
rodního Dne bez aut ve
středu 22. září.
Půjde tradičně o jednorá-

zovou akci zaměřenou na
bezplatnou přepravu osob
a zavazadel v rámci měst-
ské hromadné dopravy
(včetně zelených autobusů
a vlaků) v tarifní zóně 101
Ústí nad Labem.

Bezplatná přeprava je
iniciována v rámci Projektu
Zdravé město a finančně ji
podpořil Ústecký kraj.

OTEVÍRACÍ DOBA – letní
sezóna (duben – září)

Pokladny zoologické za-
hrady jsou otevřeny od 9.00
do 18.00. Pavilony budou
otevřeny od 9.00 do 18.00,
areál zoo pak do 19.00 ho-
din (turnikety u spodního či
horního vchodu areálu
zoo).
Po dobu letní sezóny

jsou otevřeny oba vchody
(spodní i horní).

VSTUPNÉ
Dospělí: 120 Kč, děti (3–15
let), studenti (do 26 let),
důchodci: 60 Kč
Rodinné vstupné = 2 do-
spělí a 2 děti (3–15 let): 310
Kč. Děti do 3 let: zdarma.
Aktuální informace

o změnách v provozumo-
hou návštěvníci získat na
webu zoo www.zoousti.cz

Informační středisko zve na netradiční prohlídku
Poznejte historii i pa-

mátky města Ústí nad La-
bem zábavnou formou.
V Informačním středisku

města Ústí nad Labem (Mí-
rové náměstí 1/1, Palác
Zdar) jsou k zapůjčení au-
dioprůvodce, ve kterých
jsou zpracovány tři zajíma-
vé procházky. Každá před-
staví město z jiného pohle-
du.
Ústí nad Labem se může

pochlubit řadou závidění-
hodných NEJ, jejichž záslu-
hou je republikovou, ev-
ropskou, či dokonce světo-
vou jedničkou.
Všechna tato prvenství

přiblíží trasa Ústecká NEJ.
Honosnými paláci a vilami
významných prvorepubli-
kových průmyslníků pro-
vede trasa s názvem Vilová
architektura. Nejvýznam-

nější ústecké dominanty
propojuje Zlatá čtyřka.
Všechny tyto audionahráv-
ky jsou rovněž zpracovány
v německém a anglickém
jazyce.
Ani děti se nemusí na

svých cestách za poznáním
města nudit. Mobilní hra
Dlouhonozí skřítci a trpas-
ličí poklad, která je zdarma
ke stažení v aplikaci GEO-
FUN, seznámí hráče s mno-
hými historickými, tech-

nickými a přírodními zají-
mavostmiměsta.
Pro milovníky hledání

kešek je připravena geoca-
chingová trasa S Dlouho-
nohými skřítky za zlatou
rybkou. Pas s instrukcemi
a GPS souřadnicemi je k do-
stání taktéž v informačním
středisku.
Zde rovněž získáte pasy

k dalším geocachingovým
trasám, které jsou věnová-
ny Labské královně. První
trasa Za pokladem Labské
královny je inspirována
starými pověstmi vážícími
se k místům podél řeky La-
be. Druhá trasa Putování
krajinou Labské královny
provede zajímavými místy
v okolí Ústí nad Labem.
Informační středisko je

pro vás otevřeno každý den
od 9.00 do 17.00.



13ÚSTECKÉ NOVINYwww.usti-nad-labem.cz   Volný čas

DDMotvírá 344 kroužků
Tisíce dětí ale i dospě-
lých se mohou opět ba-
vit, vzdělávat, sporto-
vat, tvořit a rozvíjet dal-
ší aktivity v zájmových
útvarech Domu dětí
a mládeže v Ústí nad La-
bem.

Na školní rok 2021/2022 je
již připraveno 344 zájmo-
vých útvarů pro všechny
věkové kategorie a další se
připravují. Veškeré bližší
informace pro zájemce jsou
neustále doplňovány a ak-
tualizovány na webových
stránkách – www.ddmul.cz,
on-line přihlašování je již
spuštěno v klientském cen-
tru.
Dům dětí a mládeže ve

školním roce 2020/2021
navštěvovalo 4252 účastní-
ků v 349 zájmových krouž-
cích. Z tohoto počtu bylo
1042 dětí předškolního vě-
ku, 2087 žáků a 1123 dospě-
lých. V nabídce byly spor-

tovní, taneční, dramatické,
hudební, muzikálové, jazy-
kové, rukodělné, mediál-
ní, předškolní, počítačové,
technické, turistické, příro-
dovědné a výtvarné krouž-
ky.
DDM také nabídl něko-

lik kurzů pro seniory a to

v pestré paletě zájmových
oblastí – výtvarné činnosti,
Izraelské tance, bridž, vý-
početní technika a mnohé
další.
Vzhledem k epidemio-

logické situaci COVID-19
byly veškeré připravované
akce a taneční soutěže zru-

šeny nebo přeloženy na
podzim 2021.
Léto je časem táborů.

Letos proběhlo 78 letních
táborů – 65 příměstských
táborů a 13 táborů pobyto-
vých pro cca 1881 účastní-
ků.

Změna programu vyhrazena!

15. 9. 2021 na Mírovém náměstí

Den pro zdraví v Ústí nad Labem

ZDRAVÁ SNÍDANĚ
pro účastníky kampaně

Do práce na kole

6:30 – 9:00
3 Nastartuj se jídlem!

ZDRAVÝ DUCH
pro dobrodruhy

20:00
3 Letní kino na

 Mírovém náměstí

Východní Krušné hory

ZDRAVÉ TĚLO
pro všechny

10:00 – 17:00
3 Fruit bike

vyšlap si své smoothie
3 Vzpoura úrazům

workshop zaměřený 
na prevenci úrazů 

a nehod u dětí 
a mladistvých

3Osvětové stánky
zdravotních pojišťoven,

FZS UJEP a ZÚÚL

16.-22. ZÁŘÍ 2021
Cestovat zdravě = cestovat udržitelně.

Cestovat zdravě = cestovat udržitelně
Podrobný rozpis doprovodných akcí naleznete na www.usti-nad-labem.cz 

Cestovat zdravě 
= 

cestovat 
udržitelně

www.mobilityweek.euBezplatnou přepravu fi nančně podpořil Ústecký kraj

STŘEDA
22. 9. 2021
Mezinárodní Den bez aut

Bezplatná přeprava osob a zavazadel
v tarifní zóně 101 Ústí nad Labem v MHD i v zelených autobusech
a ve vlacích

16.-22. ZÁŘÍ 2021
Cestovat zdravě = cestovat udržitelně.Auta nechte doma… 
… jeďte MHD ZDARMA!


