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Úvodní slovo

Vážení spoluobčané,

vítám vás u čtení listopado-
vého vydání Ústeckých no-
vin. Možná si to ani neuvě-
domujete, ale jsou to novi-
ny s největším nákladem
a prostorem věnovaným
místním informacím
v okrese. Každé vydání dis-
tribuujeme do téměř
40 000 schránek. I tento-
krát jsme pro vás připravili
přehled o tom, co se ve
městě děje. Uplynulé týdny
byly plné událostí. Zapojili
jsme se do projektu Milos-
tivé léto, to pomůže obča-
nům, kteří uvízli v dluhové
pasti, zbavit se sankcí za
exekuce. Podmínkou je je-
jich aktivní přispění. Město
získalo cenu Ministerstva
školství za podporu výstav-
by univerzitního kampusu.
Málokdo si už vzpomene, že
místo dnešního moderního
areálu kdysi stál nevzhled-
ný shluk budov krajské ne-
mocnice. Oslavili jsme Den
seniorů, který byl po dlouhé
době covidových omezení
velmi úspěšný. Měli jsme
i čilé zahraniční kontakty.
Poté co nás navštívil ně-
mecký prezident Frank-
Walter Steinmeier, jsme
měli možnost přivítat za-
hraniční studenty projektu
Erasmus+ na UJEP. Do měs-
ta také přijel spolu s pre-
miérem Andrejem Babišem
předseda maďarské vlády
Viktor Orbán. K významu
jeho návštěvy se uvnitř no-
vin kriticky vyjadřuje radní
Martin Krsek. Má právo na
svůj názor, je jen škoda, že
ho nevyslovil například na
jednání rady města. Pre-
miéra Orbána jsem přivítal
stejně, jako vítám ostatní
zahraniční návštěvy, jestli
to panu Krskovi tak vadí,
mohl mi to říci přímo, to se
mezi koaličními partnery
dělá. Ale to jen na okraj,
v novinách je toho samo-
zřejmě mnohem víc, napří-
klad i pozvánka na advent,
už se chystáme.

Petr Nedvědický
primátor
Ústí nad Labem
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HYZDILY ULICE, TEĎMÍŘÍ DODRAŽBY

Na odstavené autovraky v ulicích lidé často poukazují. Od červ-
na 2020 přišlo od občanů více než 320 upozornění na autovra-
ky. Město tato nezpůsobilá vozidla již několik měsíců odtahuje
na odstavné parkoviště v Hrbovicích. Odtaženo jich dosud bylo
250. Řada majitelů se o svá auta nepřihlásila ani po třech mě-

sících po odtažení. Město proto požádalo o povolení k prodeji
technicky nezpůsobilých vozidel. První autovraky tak míří do
veřejné dražby. Nejde ale o zisk, důležité je, že už nebudou hyz-
dit ulice. Utržené peníze budou použity na úhradu nákladů na
odtažení a odstavení aut. Více o dražbách: portaldrazeb.cz
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Den sokolstva

Město Ústí nad Labem při-
pomnělo v pátek 8. října
vyvěšením sokolské vlajky
všechny, kteří během téměř
160 let existence spolku
obětovali své životy vboji za
svobodu a demokracii.
Vyvěšení vlajky České

obce sokolské je symbolic-
ká připomínka pěti tisíco-
vek sokolů, kteří položili své
životy v protinacistickém
odboji.
Bylo mezi nimi i na 150

spolupracovníků, kteří se
podíleli na přípravách aten-
tátu na Reinharda Heydri-
cha.
Je to vzpomínka i na ty,

kteří padli v letech 1. světo-
vé války v řadách českoslo-
venských legií bojujících za
vznik samostatného státu,
stejně jako na sokoly z řad
3. protikomunistického od-
boje.

Dvě otázky pro náměstka primátoraMartina Hausenblase o čistotěměsta
Čistota města je v Ústí nad
Labem častým terčem kri-
tiky. O tom, co se s tím dá
dělat, jsme hovořili s ná-
městkem primátora Marti-
nemHausenblasem.

Proč je takový problém
udržetměsto čisté?
Má to více faktorů. Asi nej-
důležitější je špatná orga-
nizace úklidu. Něco uklízejí
městské obvody, něco AVE
a centrem projíždějí také
dva vysavače Městských
služeb. Každý uklízí jinak –
v jiných časech, rozsahu
i kvalitě a hranice mezi svě-
řenými úseky je občas
sporná.
Takže je stále hodně

míst, kde není uklizeno vů-
bec. Chybí nám prostě fir-
ma typu technických slu-
žeb, kde by se úklid organi-
zoval centrálně a bylo by

možné operativně přesu-
nout síly, tam kde je to
zrovna třeba. Dalším fakto-
rem je změna chování lidí.
Řada obyvatel města dlou-
hodobě nedbá o čistotu ve
svém okolí.
Svědčí o tom nedopalky

na zastávkách, poházené
odpadky nebo i nepořádek
v okolí kontejnerů. V covi-
dové době vzrostl objem
nákupů přes e-shopy, což
s sebou nese i větší množ-
ství obalů, které se často
nevejdou do odpadových
nádob a končí na ulici.

Jaké řešení připravuje-
te?
Je toho více, vše záleží na

dostatku finančních pro-
středků. Již několik měsíců
mají občané možnost od-
kládat kovové odpady do
nádob s plasty, což se oka-
mžitě projevilo menším za-
tížením nádob na směsný
odpad.
Za další úspěch považuji

zdvojnásobení počtu svozů
kontejnerů na tříděný od-
pad a zdvojnásobení počtu
doúklidů kolem popelnic.
Město to vyjde přibližně na
6 milionů ročně. Čistota
města je ale také záležitostí
jeho občanů.
Pokud například budou

lidé papírové a plastové od-
pady sešlapávat, ušetří tím
místo v kontejnerech a

svozy nebudou muset být
tak časté. S tím zároveň
souvisí potrestání těch,
kteří k nepořádku přispíva-
jí. Půjde mimo jiné o foto-
pasti v místech, kam lidé
přijíždějí a bezohledně od-
pad odhazují do okolí po-
pelnic.
Dále se zaměříme na

kontroly podnikatelů, kteří
nemají vlastní odpadní ná-
doby a ukládají odpad do
sběrných nádob města.
Zkrátka chceme občanům
poskytnout kvalitní a orga-
nizovaný úklid, trestat ty,
kteří nepořádek tvoří, a šířit
osvětu o nakládání s odpa-
dem. Čistota města je nako-
nec naše společná snaha.

Ocenění za podporu kampusu UJEP
Cenu ministra školství,
mládeže a tělovýchovy
Opera CIVITATEM za pod-
poru výstavby kampusu
UJEP převzal ve Španěl-
ském sále pražského hradu
primátor Petr Nedvědický.
Oceněn byl i rektor uni-

verzity Martin Balej a autor
architektonického návrhu
Petr Pelčák. „Je to význam-
né ocenění podpory, kterou
město univerzitě od jejího
vzniku poskytuje. Získala od
nás nejenom pozemky, ale

i řadu budov a úzce spolu-
pracujeme v mnoha oblas-
tech,“ uvedl Petr Nedvědic-
ký. Moderní areál univer-
zitního kampusu vyrostl na
pozemcích bývalé krajské
nemocnice, které vlastnilo
město a předalo je Univer-
zitě J. E. Purkyně za sym-
bolickou cenu.
Kampus svým nadčaso-

vým řešením významně
přispěl k regeneraci a revi-
talizaci této části centra
města.

Slavnostní
ocenění dárců

Tradiční slavnostní akce
k ocenění dárců krve pro-
běhla v Severočeském di-
vadle v Ústí nad Labem.
V rámci projektu Oce-

nění Zlatých plaket prof.
MUDr. Jana Janského a oce-
nění Zlatého kříže Českého
červeného kříže 1. – 3. stup-
ně se předávají ocenění ja-
ko vyjádření díku za bez-
příspěvkové darování krve
(40, 80, 120 nebo 160 bez-
příspěvkových odběrů).
Pro dárce byl připraven

také kulturní program
v podání sboru Severočes-
kého divadla. Oceněna byla
více než stovka dárců z Ús-
teckého kraje.
Akci zajistilo statutární

město Ústí nad Labem ve
spolupráci s Českým červe-
ným křížem.
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Kontroly cestujících vMHD zpřísní
Město ve spolupráci
s dopravním podnikem,
obvodem Neštěmice
a městskou policií zavá-
dí nový způsob kontroly
cestujících.

Cílem je zajištění pořádku
a pravidel v hromadné do-
pravě.
Kontroly budou probí-

hat nepravidelně na za-
stávkách i ve vozech měst-
ské hromadné dopravy na
území celého města Ústí
nad Labem.
Zajišťovat je budou týmy

složené z revizorů, strážní-
ků městské policie a asis-
tentů prevence kriminality.
„Naším cílem je zajištění
bezpečnosti cestujících
a dodržování pořádku a

pravidel cestování v měst-
ské hromadné dopravě. No-
vé týmy by k tomu měly
hodně přispět. Jsem rád, že

v tomto ohledu došlo k jed-
noznačné shodě,“ uvedl
primátor Petr Nedvědický.
V praxi bude vypadat

opatření tak, že na dané za-
stávce bude nástup do vo-
zidla možný pouze přední-
mi dveřmi, kde bude pro-
bíhat rychlá kontrola jízde-
nek. Stejná kontrola pro-
běhne i na následující za-
stávce. Kontroly budou i ve
vozech. „Lidé z Mojžíře, Ne-
štěmic a Krásného Března
jsou ze současné situace
zoufalí, denně se obrací na
naši radnici se stížnostmi a
žádostmi o pomoc. Jsem rá-
da, že se nám s panem pri-
mátorem podařilo najít bě-
hem pár týdnů řešení. Tam,
kde prevence nestačí, musí
nastoupit represe. Kontroly
jsou jasným vzkazem, že pro
černé pasažéry a vandaly
není v ústecké MHD místo,“
řekla iniciátorka opatření,
starostka Neštěmic Yveta
Tomková.

Kolem kontejnerů se bude uklízet častěji
Svozy tříděného odpadu
budou častější, rozhodla
rada města. Vedle navýšení
počtu výsypů plastů, skla
a papírů dojde i k navýšení
četnosti úklidu okolo odpa-
dových nádob.
Návrh na rozpočtové

opatření ve výši 1 500 000
Kč rada města schválila. Jde
o finance na navýšení čet-
nosti svozu tříděného od-
padu – papír, plast-kov, sklo
a úklid odpadu odloženého
mimo odpadové nádoby.
Důvodem je změna cho-

vání obyvatel během koro-
navirové pandemie – lidé
mnohem častěji nakupují
zboží přes internetové ob-
chody. Obaly, ve kterých je
zboží zabaleno, začaly pře-

plňovat objemy přistave-
ných nádob.
Navýšení četnosti svozu

tříděného odpadu bude
provedeno cíleně – u jed-
notlivých nádob v lokali-

tách, kde dochází k opako-
vanému přeplňování.
Vzhledem k nedostatku

míst není možné umístit
další nádoby, proto se bu-
dou navyšovat vývozy –
u plastů dojde k navýšení
výsypu na 2x až 3x týdně,
u papíru na 2x týdně a u ná-
dob na sklo u vybraných
míst 1xměsíčně, místo 1x za
2měsíce.
Další finanční prostřed-

ky budou využity k navýše-
ní četnosti úklidu objem-
ných odpadů okolo odpa-
dových nádob. Doúklid bu-
de prováděn 1x týdně místo
dosavadního intervalu 1x za
14 dní. Navýšení prostředků
je součástí projektu Čisté
město.

Divadelní představení „Orbán“
Jako patriotamě vždy potěší, když do našehoměsta zavítá ně-
jaká mezinárodně ctěná osobnost, jakou byl například na
konci srpna německý prezident Frank-Walter Steinmeier. Ze
zářijové návštěvymaďarského premiéra Viktora Orbána v Ús-
tí nad Labem jsem ale radost rozhodně neměl. Považuji ho za
největší ostudu mezi čelními představiteli členských států
Evropské unie. Provádí populistickou politiku a mezi Maďary
pěstuje nacionalistické a antiunijní nálady, čímž dostává svou
zemi do čím dál větší izolace. Navíc Orbán svým ústeckých vý-
jezdem neskrývaně podpořil Andreje Babiše v nadcházejících
parlamentních volbách v jeho volebním obvodu, ač návštěva
měla oficiální statut mezistátní diplomacie. Z tohoto pohledu
se mi jako radnímu pro kulturu vůbec nelíbilo, že se dějištěm
této předvolební akce stal náš největší kulturní stánek – Se-
veročeské divadlo opery a baletu, v němž je město polovič-
ním podílníkem. Ze své kompetence jsem žel neměl možnost
to ovlivnit, mohl jsem se proti tomu jen veřejně vymezit pro-
střednictvím facebooku a médií. Jako jediný přínos z celé ná-
vštěvy pro kulturu tak lze uvést fakt, že divadlo vydělalo na
nájemném 75 tisíc korun, které uhradil úřad vlády a hnutí
ANO. Naštěstí na jevišti ústecké divadelní scény momentálně
rehabilituje maďarskou kulturu i jiné představení, a to pro-
slulá opereta Emmericha Kálmána Čardášová princezna.

Martin Krsek
radní pro kulturu PRO!Ústí

Primátor: Slevy vMHD
chceme udržet
Vznikající vládní koalice už se nechala slyšet, že zruší slevy ve
veřejné dopravě, které zavedla vláda vedená hnutím ANO.
Velké využití mají tyto slevy i v městské hromadné dopravě
v Ústí nad Labem. Jejich další pokračování považujeme za dů-
ležitý úkol a budeme je ve vedení města prosazovat. Městská
doprava prodělala v covidové době značný pokles zájmu.
V posledních měsících se začala vzpamatovávat, a proto ne-
považujeme nyní za vhodné, aby jí byla zasazena další rána
v podobě zrušení slev jízdného. Městská hromadná doprava
je veřejná služba pro naše občany a díky slevám se stala do-
stupnější i pro sociálně slabé. Významný je její ekologický pří-
nos pro čistotu ovzduší a snížení dopravní zátěže ve frekven-
tovaných částechměsta. Dopravní situace tam bývá často kri-
tická a větší příliv aut by vedl k neúměrným komplikacím. Ce-
ny pohonných hmot, energií a dalších vstupů sice rostou, ale
budeme hledat zdroje, abychom ceny v naší MHD udrželi na
současné úrovni.

Petr Nedvědický
primátorměsta za ANO 2011

Zahraniční studenti navštívili magistrát
Nové studenty z progra-

mu Erasmus+ přivítal ná-
městek primátora Tomáš
Vlach.
Na magistrát dorazilo

přes dvacet studentů z ně-
kolika zemí, kteří přijeli
studovat na Univerzitu Jana
Evangelisty Purkyně.
Vítání studentů je již tra-

dicí. Studenti do Ústí zaví-
tali z několika zemí jako je
například Turecko, Španěl-
sko, Rumunsko, Litva nebo
Slovinsko.
Náměstek Vlach je po-

mocí prezentace seznámil
s městem, kulturním pro-
gramem a památkami. Do-
poručil jim také několik ti-
pů na výlety nejen v centru
města Ústí, ale i v přilehlých
oblastech.

Z RADYMĚSTA

Zámecká zahradamůže
být památkou
Rada města schválila ná-

vrh na prohlášení areálu
bývalé zámecké zahrady
zámku Krásné Březno
a hřbitova s ohradní zdí
a brankou kulturní památ-
kou.

O projednání návrhu
požádal obvod Neštěmice.
Důvodem je možné rozšíře-
ní památky a ucelení areálu
zámeckého parku a také
snazší získání dotací na
nutné opravy.

Traktůrek proMěstské
službymíří do ul. Hoření
Rozpočtové opatření ve

výši 246 800 Kč schválila
radaměsta.
Finance poslouží na ná-

kup multifunkčního trak-
tůrku pro Městské služby,
a to k údržbě nemovitosti
v ul. Hoření.

Jedná se o zahradní
benzínový traktor, který
bude používán celoročně
i k údržbě místních komu-
nikací v areálu, bude navíc
vybaven zametacím kartá-
čem, sklopným vozíkem
a sněhovou radlicí.

Příspěvek na pořízení
myčky pro školu
Rada města schválila roz-

počtové opatření ve výši
100 000 Kč na pořízení
průchozí myčky nádobí
s dávkovačem do školní jí-
delny ZŠ Rabasova.
Současná myčka vyka-

zuje velkou poruchovost,
některé originální díly se již
nevyrábějí.
Opravy tohoto zařízení

by byly finančně velmi ná-
ročné a tudíž nerentabil-
ní.

Pozor na správné nakládání s odpady
Na správné nakládání

s odpady by se měly zamě-
řit podnikající právnické
i fyzické osoby. Město za-
hájilo kontroly, jejichž cí-
lem je zvýšit čistotu život-
ního prostředí.
Záměrem je, aby odpady

z podnikání nekončily
v nádobách určených pro
odpad od obyvatel nebo
dokonce pohozené v uli-
cích.
Od 1. ledna 2021 platí

nové zákony v oblasti od-
padového hospodářství.
Odbor životního prostředí
magistrátu doporučuje
všem zkontrolovat, jak mají

zajištěné nakládání s odpa-
dy vznikajícími při jejich
činnosti, jako je například
třídění odpadů, využívání či
jejich odstraňování, vedení
evidence, zasílání hlášení

atd. Kontroly jsou zaměře-
ny na všechny oblasti od-
padového hospodářství, ne-
jen na administrativní po-
vinnosti, ale i na vlastní na-
kládání s odpady. Například

i na to, jak mají právnické
a fyzické osoby podnikající
zajištěné předání odpadů,
které produkují v odpoví-
dajícím množství a stano-
veným způsobem.
Zda mají nádoby, ve

kterých shromažďují odpa-
dy před jejich předáním na
pozemcích, které užívají či
vlastní, a jak mají odpady
zajištěny proti úniku, zne-
hodnocení nebo odcizení.
Zjištěné nedostatky mu-

sí firmy co nejrychleji od-
stranit, při závažnějších
proviněních jim hrozí
správní řízení a finanční
postih.

Smlouva namobilní služby
Rada uzavřela smlouvu

o centralizovaném zadává-
ní veřejné zakázky na po-
skytování mobilních tele-

komunikačních služeb pro
město Ústí nad Labem, jím
zřízené příspěvkové orga-
nizace a městské obvody.



Milostivé léto pomůže s exekucemi
Statutární město Ústí

nad Labem upozorňuje ob-
čany – fyzické osoby na
možnost zastavit exekuční
řízení, jež jsou vedena k vy-
možení pohledávek statu-
tárního města Ústí nad La-
bem, jeho městských obvo-
dů, jím zřízených příspěv-
kových organizací a práv-
nických osob, v nichž má
město většinovou majet-
kovou účast.
„Je to šance pro občany,

kteří uvízli ve dluhové pasti,
jak se zbavit dluhů. Záleží
však především na nich, na
jejich zájmu se vrátit
k důstojnému životu,“ uvedl
náměstek primátora Tomáš
Vlach.
Pohledávek města vůči

občanům je několik druhů.
Lidé nejvíce dluží za popla-
tek za svoz komunálního
odpadu, který byl přitom

zrušen v roce 2018. Dlužná
částka činí 238,6 mil. Kč.
107,9 mil. Kč představují
pohledávky, které evidu-
je odbor přestupkových
agend.
Největší část představují

pokuty za různé přestupky
v dopravě, nejstarší z nich
jsou z roku 2008. Za pře-
stupky v dálničních tune-
lech řidiči dluží dva miliony
korun. Mezi vymáhanými
částkami jsou i pokuty za
záškoláctví 82 100 Kč nebo
za týrání zvířat 66 500 Kč.
Nezaplacené blokové

pokuty od roku 2003 ulo-
žené městskou policií před-
stavují částku 226 233 Kč.
Město pokuty a další neza-
placené poplatky intenziv-
ně vymáhá, a to i prostřed-
nictvím exekutorů. Od roku
2016 se podařilo vymoci
celkem 82,4 mil. Kč, z toho

za komunální odpad
26,3 mil. Kč. V roce 2021 za
devět měsíců bylo vymože-
no 11,6 mil. Kč, dodatečně
uhrazené poplatky za ko-
munální odpad činily
3,3 mil. Kč. V Dopravním
podniku města Ústí nad La-
bem k 30. září 2021 je dluž-
ná částka 126,8 mil. Kč. Prů-
měrná úspěšnost vymože-
ných exekucí je 7,05 %
a klesá.
Zapojením do akce Mi-

lostivé léto chce město po-
moci občanům, kteří se do-
stali do dluhové pasti, zba-
vit se sankcí za exekuce
a vrátit se opět k důstojné-
mu životu. Navázalo proto
spolupráci s několika ne-
ziskovými organizacemi,
které jsou schopny obča-
nům poradit, případně jim
pomoci s vyřízením admi-
nistrativních záležitostí.

Senioři oslavili svůj den v Domě kultury

Oslava Svátku seniorů se
uskutečnila na začátku říj-
na v Domě kultury. Připra-
ven byl pestrý doprovodný
program včetně občerstve-
ní.
„Je mi velkou ctí, že jsem

mohl mezi vás přijít, přeji
vám dobrou zábavu a hlav-
ně, ať se vás drží zdraví. Rád
bych poděkoval všem za
skvělou přípravu akce,“

uvedl primátor Petr Nedvě-
dický.
Hlavním hostem odpo-

ledne byl zpěvák Jiří Hele-
kal, který zazpíval legen-
dární hity jako Vařili jsme
kaši nebo Tři kříže. Spolu
s ústeckou kapelou Oli vy-
tvořili pro diváky příjem-
nou taneční atmosféru.
Na akci byla předána

ocenění Sen Art 2021. Ve

výtvarné soutěži se na prv-
ním místě umístila Draho-
míra Mizunová, literární
soutěž vyhrál Jiří Ort a za
nejlepší fotografii byla oce-
něna Helena Dohnalová.
Zvláštní ocenění primá-

tora za celoživotní přínos
v oblasti výtvarného umě-
ní in memoriam bylo udě-
leno Vladimíru Zápotocké-
mu.
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Novou kuchyň budemít domov
v KrásnémBřezně
Rekonstrukce kuchyně

aktuálně probíhá v Domově
pro seniory v Krásném
Březně. Demolice je již v pl-
ném proudu a rekonstrukce
by měla být hotová do ně-
kolikaměsíců.
Zakázku získala společ-

nost Zempra DC, která na-
bídla nejlepší cenu ve vý-
běrovém řízení. Rekon-
strukce bude stát přes
9,6 milionu korun. Nyní
v domově vaří a připravují
jídlo pro klienty v provizor-
ních podmínkách.

   

   

            ZBAVTE SE EXEKUCE!

             Pomůže vám akce

MILOSTIVÉ LÉTO
Dlužíte městu nebo některé jeho organizaci? Stokorunové 
dluhy za poplatky za odpad, za pokuty v MHD narostly 
na desetitisíce? Vymáhá vaše dluhy exekutor?

Dá se to řešit. 

Jistinu dluhu v dosud nezaplacené výši můžete exekutorovi 
doplatit od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022.
Připlatíte 908 Kč na náklady exekuce a exekutorovi 
oznámíte, že uplatňujete Milostivé léto podle části 
druhé, čl. IV, bodu 25, zák. č. 286/2021 Sb. Zbytek dluhu 
(např. úroky, penále, náklady řízení) vám bude odpuštěn 
a exekuce bude zastavena.

Vztahuje se to i na dluhy vůči státním institucím, ČEZ nebo 
zdravotním pojišťovnám.

Více se dozvíte a poradí vám:
Helplinka Člověk v tísni
770 600 800

VOLONTÉ CZECH
739 931 335

Sociální agentura
(pro zdravotně postižené) 
724 363 551, 725 476 052

VÝSTAVANAŠI NĚMCI

Dlouho očekávaná výstava k dějinám ně-
mecky mluvícího obyvatelstva českých zemí
Naši Němci bude v muzeu slavnostně ote-

vřena 17. listopadu. Veřejnosti bude zpří-
stupněna o den později, začne ve čtvrtek 18.
listopadu komentovanou prohlídkou.

Dar z Číny – interaktivní stolek
Přijetí daru od Velvysla-

nectví Čínské lidové repub-
liky schválila radaměsta.
Jde o mobilní stolek

senTable v hodnotě 39 899
Kč, který bude poskytnut
Domovu pro seniory Krásné

Březno. Je to interaktivní
dotykový stůl navržený na
míru domovům pro senio-
ry.
Tento mobilní stolek

poskytuje klientům pro-
střednictvím aplikací řadu

aktivit – od zábavy, komu-
nikace, přes informační
podporu po trénink kogni-
tivních funkcí a různých
individuálních či skupino-
vých terapií.

MAĎARSKÝ PREMIÉR VÚSTÍ NAD LABEM

Maďarský premiér Viktor Orbán navštívil Ústí
nad Labem. Doprovodil ho český premiér

Andrej Babiš a další osobnosti. Na Větruši je
přivítal primátor Petr Nedvědický.
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Kouzelný podzim v Pomněnce
Na začátku měsíce října
jsme se u nás v Pomněn-
ce pustili do renovace
enviromentálního zá-
honu.

Každá třída si vyrobila své-
ho skřítka Podzimníčka,
který bude střežit jejich část
záhonu.
Jednotlivé sektory si děti

s paními učitelkami zaplni-
ly různými přírodninami,
kterých podzimní příroda
nabízí opravdu spoustu.
Další akcí v měsíci říjnu by-
la návštěva z farmy PIDI
MIDI z Vaňova.
Děti se formou besedy

dozvěděly plno zajímavostí
o zvířátkách, kterými byli
například kačer Evžen
a malí ježečkové, současně
si je mohly i pohladit.
Překvapením pro děti

byl výlet za pohádkovými
postavičkami do Teplic do
Pohádkového lesa. Děti při
prohlížení postaviček plnily

i zajímavé úkoly vztahující
se ke znázorněné pohádce.
Na závěr bychom neradi

zapomněli na oblíbený
Dráčkový týden. Děti
v tomto týdnu vyráběly
a tvořily různé draky nejen
v MŠ, ale i doma s rodiči. Ti-

to draci potom zdobili pro-
story tříd a šaten.
Dráčkový týden byl

ukončen Halloweenským
karnevalem, na kterém se
děti předvedly ve strašidel-
ných kostýmech a mas-
kách.

Ze všech těchto pořáda-
ných podzimních aktivit
jsme si všichni odnesli plno
krásných zážitků a rados-
ti.

Tereza Patová
učitelkaMŠ Pomněnka

RenéHladík: Masakr na zastupitelstvu
Vládnoucí koalice v Ústí

dostala na posledním říj-
novém zastupitelstvu ně-
kolik „direktů“ přímo na
solar.
První kritika přišla kvůli

rezidenčnímu stání okolo
Kampusu. Projednávala se
petice občanů proti tomuto
opatření. Kritičtí byli
zejména občané na balkó-
nu s argumentem, že se ne-
dostatek míst na parkování
přelije z placených zón na
vedlejší ulice. Závěr byl, že
se opatření vyhodnotí
a upraví. Bylo chybou, že
vytvoření této zóny se na

zastupitelstvu městského
obvodu (tam Kampus patří)
neprojednávalo…
Ještě bouřlivější kritiky se

dočkala vyhláška o odpa-
dovém hospodářství, se
kterou přišel radní
Hausenblas.
Obsahovala totiž velice

kontroverzní ustanovení.
Vlastníci a společenství by
měla skladovat odpadní
kontejnery a popelnice na
vlastních pozemcíchnebo si
místa na stání kontejnerů a
popelnic od obce koupit
nebo pronajmout, cituji:
(3) Trvalé stanoviště

sběrných nádob je umístě-
no v objektu či na pozem-
ku, ke kterému má vlastník
objektu, příp. společenství
vlastníků jednotek užívací
právo.
(4) Sběrné nádoby na

směsný komunální odpad
lze umístit na pozemcích ve
vlastnictví města Ústí nad
Labem pouze na základě
smluvního vztahu s měs-
tem Ústí nad Labem…
Zjevně nesmyslné usta-

novení (4) bylo podrobeno
zdrcující kritice, zejména
s ohledem na situaci na síd-
lištích, načež byla vyhláška

předkladatelem stažena.
Jako perličku uvádím

tezi radního Krska, který
navrhoval umístit popelni-
ce do domů nebo do dvorů
za domem, a pokud by snad
byl kontejner těžký na ta-
hání třeba po schodech, na-
vrhoval pořízení několika
menších kontejnerů (po-
pelnic).
Korunu „popravy“ sou-

časné vládnoucí koalice na-
sadila diskuse. A to kritikou
radní ekonomické náměst-
kyně Outlé, že nezafixovala
ceny elektřiny v březnu,
když byly ještě nízké.

Tím bylo způsobeno, že
město zaplatí letos za
elektřinu navíc kolem 18
miliónů korun, dle údajů
Rady města. Zastupitelé za
UFO zpochybnili tuto část-
ku a odhadli ji na daleko
vyšší (asi 2x). Takže až se
bude naříkat, že na něco
nejsou peníze…
Zde jsem připomenul, že

vzestup cen elektřiny je dů-
sledkem šíleného plánu EU
tzv. „Green Dealu“ („zelený
úděl“) a že „bude hůř“.
Můj návrh na další bod

programu „Diskuse o emis-
ních povolenkách a vlivu na

cenu tepla v Ústí nad La-
bem“ byla hlasy ANO a dal-
ších členů vládnoucí koalice
odmítnuty. Zřejmě je to ne-
zajímá, ale mělo by!
Navrhnu tento bod pro-

gramu i na další zasedání
s návrhem usnesení „dopo-
ručit vládě ČR odstoupit od
„Green Dealu“ a od obcho-
dování s emisními povo-
lenkami na CO2“.

RenéHladík,
zastupitel za SPD,
reneco@volny.cz

Dívky udělaly dobrý
skutek a dostaly dárky

Pavlína Svačinová a Dari-
na Doubková, žákyně 6. tří-
dy ze ZŠ Pod Vodojemem,
pomohly starší paní, které
se udělalo zle.
Cestou domů ji dívky vi-

děly opřenou o strom, ihned
jí přispěchaly na pomoc
a odvedly domů. Za tento
chvályhodný čin žákyním
děkujeme a věříme, že v řa-
dách žactva nebude po-
slední. Paní druhý den při-

šla do školy a děvčatům při-
nesla odměnu za dobrý
skutek. Obě žákyně to pře-
kvapilo, jak uvedly, pomá-
hat je přece samozřejmost:
„Paní se špatně dýchalo,
bylo nám jí líto, tak jsme jí
pomohly s taškami, byla
šťastná. Nečekaly jsme, že se
paní druhý den objeví ve
škole s dárky.“
Mgr. Nikol Wicherová
ZŠ Pod Vodojemem

Žáci FZŠ Českémládeže putovali po Evropě
Věděli jste, že říjen se

v chorvatštině řekne listo-
pad? Vyzkoušeli jste si ně-
kdy napsat své jméno v řec-
ké abecedě? Ochutnali jste
někdy ruskou halvu nebo
bubliky? Zkoušeli jste se
někdy naučit pozdravy ve
španělštině?
To vše a mnoho dalšího

měli možnost zažít žáci Fa-
kultní základní školy České
mládeže v pátek 24. 9. 2021
v rámci oslavy mezinárodní
akce s názvem Evropský
den jazyků. K této akci se
naše škola připojila již po-
třetí. V letošním ročníku
žáci pomyslně putovali po
zemích, které jsou zapojeny
s naší školou do projektu
Listen ? Respect.
V areálu školy byla při-

pravena stanoviště, kde se
žáci dozvídali mnoho zají-
mavostí o jednotlivých ze-
mích, mohli se seznámit se
zvláštnostmi jazyka dané
země, nebo se dokonce na-
učit pár základních frází. Na
některých stanovištích byla
připravena i ochutnávka
kulinářské speciality.
Aktivity připravoval tým

učitelů jazyků ve spolupráci
s žáky devátých ročníků. Dle
ohlasů žáků i vyučujících se
akce vydařila, děti si užily
mnoho zábavy a dozvěděly
se i mnoho nového. Bude-
me se tedy těšit na další
ročník.

Mgr. Martina Chocho-
loušová
FZŠ Českémládeže

Projekt Jdeme poprvé do
knihovny

Předškolní děti z mateř-
ské školy v Neštěmicích se
zúčastnily akce pořádané
pobočkou knihovny v Neš-
těmicích s názvem Jdeme
poprvé do knihovny.
Seznámily se s prostře-

dím a službami knihovny.
Dozvěděly se, jak se mohou
přihlásit, co je v knihovně
čeká a co vše mohou využí-
vat. Naučily se, jak s kniha-
mi zacházet a jak se
v knihovně chovat.
Součástí lekce byla

ukázka zajímavých knih
z fondu a četba pohádky.
Během lekce byly děti mo-
tivovány k zájmu o knihy
a čtenářství.

Následovat bude pravi-
delné čtení paní knihovnicí
jednouměsíčně.
Děti si tak upevní zna-

losti a dovednosti před-
školního věku a prohloubí
schopnost naslouchat a po-
rozumět mluvenému slovu.
Budou rozvíjet své vyjadřo-
vací schopnosti a orientaci
v prostoru.
Děkujeme paní Lucii Fi-

šerové z neštěmické poboč-
ky, která programy pro děti
připravuje a pomáhá nám
rozvíjet předčtenářskou
gramotnost.

Mgr. Marcela Šrejberová
ředitelka MŠ Neštěmice

Odznak všestrannosti
Družstvo ze ZŠ Mírová se

i letos zúčastnilo republi-
kového finále Odznaku
všestrannosti. Akce se ko-
nala v Brně a zúčastnilo se jí
73 družstev z celé republiky.
Mezi soutěžní disciplíny

patřil skok daleký, hod
dvoukilovým míčem, shyby
na šikmé lavičce, běh na
60 metrů, trojskok a jiné.
V konečném součtu získalo
naše družstvo 38.139 bodů a
vyšplhalo se na výborné
15. místo. Všichni naši
účastníci postoupili i v hod-
nocení jednotlivců ve svých
kategoriích, k tomu jsme

přidali ještě další 4 místa
v první dvacítce.
Družstvo si odvezlo do-

mů zlaté i stříbrné odznaky
od České národní banky.
Žáci si užili nejen náročné
sportování, ale i mnoho do-
provodných aktivit.
V průběhu akce rozdávali

současní i bývalí olympio-
nici své podpisy a cenné ra-
dy. V BeActive vesničce se
soutěžilo a sportovalo např.
na veslařských trenažérech
či v basketbalu.

Dana Finková
ZŠMírová

Pomoc s návratem

Vzhledem k nestandard-
nímu průběhu minulých
školních roků jsme zinten-
zivnili pomoc žákům naší
školy se zvládáním návratu

k normálnímu vyučování.
Spustili jsme masivní

a propracovaný systém do-
učování, školních klubů a
kroužků. Celkem se nám
podařilo zapojit více jak 200
dětí, což je polovina všech
žáků. Věříme, že tato snaha
alespoň částečně pomůže
žákům i rodičům.
Na realizaci se podílí

zhruba 30 pedagogů, asis-
tentek a vychovatelek, za
což jim patří poděkování.

Mgr. Jan Kohout
zástupce ředitele,
ZŠ aMŠ Nová
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Senioři si povídali o bezpečnosti
Setkání preventistů
městské policie se se-
niory se uskutečnilo ve
společenské místnosti
Domova pro seniory Bu-
kov.

Společně si popovídali
o problémech, které naše
seniory tíží.
Hlavním tématem byla

ochrana osob i majetku
proti různým násilníkům
a pobertům, ale na řadu
přišel i bezpečný pohyb
v silničním provozu
a úrazovost.
Setkání bylo jedním

z řady přednášek a besed,

které Městská police Ústí
nad Labem připravuje
v rámci programu prevence
kriminality zaměřeného na

naše seniory a handicapo-
vané spoluobčany s názvem
Myslíme na Vás.
Na závěr celého setkání

strážníci předali drobné re-
flexní prvky všem účastní-
kům.

Strážníci se představili

Miniburza středních škol
se konala v přednáškovém
sále Clarion Congress hote-
lu. Akce se zúčastnili stráž-
níci městské policie ze sku-
piny prevence kriminality
a dopravní výchovy.
Burza byla určena žá-

kům 9. tříd základních škol

v okrese Ústí nad Labem,
kteří se rozhodují, jaký stu-
dijní obor si zvolit.
Preventisté městské po-

licie prezentovali práci
a podmínky pro přijetí do
řad strážníků, další prezen-
tace zde předvedly ostatní
složky IZS.

Odchytové klece slouží k lovu divočáků
Kvůli přemnoženým di-

vokým prasatům bylo roz-
hodnuto o instalaci odchy-
tových klecí na divokou
zvěř.
Divoká prasata postup-

ně ztrácí svou přirozenou
plachost, při jejich cestách
za potravou na ně můžete
narazit prakticky kdekoli.
Ve městě bylo rozmístě-

no šest odchytových klecí,
do kterých se dosud poda-
řilo chytit 51 divokých pra-
sat.
Myslivci nadále pokra-

čují i v naháňkách divočá-
ků, na kterých se podílejí
i strážníci městské policie

a hlídky Policie ČR. Bohužel
se stává, že nezodpovědní

občané poškozují mysli-
vecká zařízení nebo dokon-
ce odcizí systém pro odchyt.
Z těchto důvodů město

a předevšímmyslivci žádají,
aby tato zařízení nebyla
poškozována, neboť odpo-
vědné úřady a myslivecké
spolky jednají v souladu
s platným nařízením státní
veterinární správy a dodr-
žují mimořádná veterinární
opatření k zamezení šíření
nebezpečné nákazy afric-
kého moru prasat na území
ČR.

Třimuži s taškou

Strážníci při večerní kon-
trole v centru města viděli
trojici mužů, která se po
spatření hlídky začala cho-
vat podivně a snažila se
zmísta odejít.
Hlídka je zadržela. Měli

u sebe nákupní tašku, opat-
řenou alobalovou fólií po-
užívanou často ke krádeži
zboží v obchodech a prone-
sení přes detekční rámy,
a v ní zhruba sedm parfémů
STR8.

Strážníci proto nabyli
podezření, že došlo k trest-
nému činu. Při dalším šet-
ření bylo zjištěno, že jeden
z mužů se nachází v celo-
státním pátrání Policie ČR.
Na dotaz hlídky, kde

k tomuto zboží přišli, jeden
z mužů přiznal, že je odcizili
v prodejně Penny na Stře-
kově. Na místo byla přivo-
lána hlídka Policie ČR, která
si případ převzala k dořeše-
ní.

Paní byla v ohrožení života
Na žádost operačního

střediska městské policie
byla vyslána hlídka strážní-
ků do ulice Kramoly, kde se
měla nacházet žena v ohro-
žení života.
Hlídce strážníků bylo po

příjezdu upřesněno, že
v bytě ve třetím patře se
nachází nemohoucí žena,
která potřebuje akutní prv-
ní pomoc.
Zraněná žena měla

uzamčené vchodové dveře,
které nebylo možné otevřít,
hlídka si tedy zajistila za

pomoci slaňovací techniky
vstup do bytu přes sousední

balkón. Strážníkům se po-
dařilo otevřít balkónové

dveře a následně vstoupit
do bytu. V něm byla nemo-
houcí žena vyššího věku,
která si stěžovala na bolest
v levé kyčli a noze.
Na místo byla přivolána

zdravotní záchranná služ-
ba. Lékař po prvotním ošet-
ření zjistil, že paní má prav-
děpodobně zlomený krček
v kyčli, tudíž bude nutný
převoz k dalšímu ošetření
do Masarykovy nemocnice.
Hlídka poté asistovala

posádce zdravotníků při
snesení ženy do sanitky.

Hlídka našla tělo bez
známek života

Během kontroly prostor,
ve kterých se zdržují osoby
bez domova, v okolí ulice
Velká Hradební, si hlídka
všimla neznámé osoby při-
kryté papírovým kartónem,
ležící pod schodištěm.
Na volání ani světlo

strážníků osoba nijak nere-
agovala, proto hlídka scho-
diště obešla, aby s ležící

osobou navázala kontakt.
Strážníci si u dotyčného

všimli načernalé pokožky,
krvácení z úst a silného zá-
pachu. Všechny okolnosti
nasvědčovaly tomu, že je
neznámý muž po smrti. Na
místo proto byla přivolána
Policie ČR, která si celý pří-
pad převzala k dalšímu šet-
ření.

První pomoc zraněné ženě
Hlídka strážníků pomoh-

la v centru města ženě, kte-
rá upadla kvůli špatnému
došlápnutí na chodník
a nemohla vstát ze země.
Hlídka jí okamžitě po-

skytla první pomoc, neboť
žena při pádu utrpěla trž-
nou ránu pod levým okem.
Zraněná žena si dále

stěžovala na bolesti v levém
koleni, a proto strážníci na
místo přivolali zdravotní
záchrannou službu, která si
ženu od strážníků převzala
a odvezla ji do Masary-

kovy nemocnice k dalšímu
ošetření.

Vypalování kabelů
Hlídka střekovských

strážníků si v ulici Železni-
čářská všimla štiplavého
kouře, který stoupal ze
dvora. Při vstupu na dvůr
zjistili strážníci zdroj kouře,
který pocházel z otevřené-
ho ohniště.
Hlídka tam zastihla muže

středního věku, který vypa-
loval měděné kabely. Na
dotaz, co zde provádí, od-
pověděl, že vypaluje zbytky
měděných kabelů, které
údajně získal legálně na

nějaké stavbě a vypálením
mědi chtěl získat peníze na
cigarety.
Strážníci muže poučili

o přestupku s tím, že věc
bude předána k dořešení
správnímu orgánu ÚMO
Střekov.
Poté hlídka dohlédla na

řádné uhašení ohně a muži
vypálené měděné dráty
odejmula, neboť budou
sloužit jako důkazní mate-
riál při přestupkovém říze-
ní.

Dopadený zloděj

Před budovou magistrátu
města byl zadržen muž,
který odcizil v ulici Roose-
veltova podnapilému muži
z kapsy kalhot peněženku
s finanční hotovostí.
Na krádež hlídku MP

upozornil pracovník po-
hřební služby, který projíž-
děl nad hotelem Comfort.

Oznamovatel podal operá-
torovi popis pachatele
a směr, kudy z místa činu
uprchl.
Na kamerovém systému

byl pachatel objeven a ope-
rační důstojník dále navi-
goval hlídku strážníků až
na místo, kde byl poté
zadržen.
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Hledají se noví pěstouni
V České republice stále
vyrůstá mnoho dětí,
které nemohou žít ve své
biologické rodině a kte-
ré se i kvůli malému
množství aktivních pěs-
tounů ocitají v zaříze-
ních ústavní péče.

Přitom jsou v tom nejzra-
nitelnějším věku, ve kte-
rém potřebují individuální
láskyplnou péči blízké oso-
by. Cílem je počet takto
umístěných dětí co nejvíce
snižovat.
Tomu by měla pomoci
i chystaná novela zákona
o sociálně-právní ochraně
dětí, díky které by od
1. 1. 2022 měla být značně
omezena možnost umísťo-
vání dětí do 3 let věku do
ústavních zařízení. Potřeba
pěstounské péče tak výraz-
ně získá na významu.
Počet podaných žádostí

o dlouhodobou, ale i o pře-
chodnou pěstounskou péči,
je však každoročně velmi
nízký. V Ústeckém kraji se
v roce 2020 u dlouhodobé
pěstounské péče jednalo
pouze o 12 žádostí, v tomto
roce bylo v našem kraji
dosud podáno 10 žádostí.
V případě přechodné

pěstounské péče je situace
ještě svízelnější. V roce

2020 bylo v Ústeckém kraji
podáno pouhých 7 žádostí,
v letošním roce teprve 5.
Počet dětí nahlášených do
evidence náhradní rodinné
péče se přitomvnašemkraji
každoročně pohybuje okolo
200 (pro drtivou většinu
z těchto dětí hledá krajský
úřad dlouhodobou pěs-
tounskou péči).

CO JE PĚSTOUNSKÁ PÉČE
Pěstounská péče je jednou
z forem náhradní rodinné
péče.
Do pěstounské péče jsou

svěřovány děti, které ne-
mohou z různých důvodů
vyrůstat ve své biologické
rodině (děti týrané, zneuží-
vané, děti, které rodiče za-
nedbávali, děti rodičů, kteří
nemají dostatečné rodičov-
ské kompetence z důvodů
zhoršeného zdravotního
stavu nebo užívání návy-
kových látek, děti rodičů,
kteří páchají trestnou čin-
nost a jsou opakovaně ve
výkonu trestu odnětí svo-
body).
Do pěstounské péče jsou

děti svěřovány soudem.
Pěstoun je oprávněn a po-
vinen o dítě osobně a řádně
pečovat, vychovává ho
a stará se o něj stejně jako
v běžných rodinách.
Pěstoun však není zá-

konným zástupcem dítěte,
nemá rodičovskou odpo-

vědnost, práva a povinnosti
rodičů vykonává pouze při-
měřeně a nemá ani vyživo-
vací povinnost vůči svěře-
nému dítěti.
V České republice je

pěstounská péče realizová-
na dvěma formami – jako
dlouhodobá pěstounská
péče a pěstounská péče na
přechodnou dobu (tzv. pro-
fesionální pěstounská pé-
če).
Pěstounem se může stát

každý, kdomádost sil a chce
pomoci potřebnému dítěti
a je ochoten projít odbor-
ným posouzením krajského
úřadu, který rozhoduje
o zařazení do evidence.
V případě, že vás téma

pěstounské péče oslovilo
a přemýšlíte o tom, že byste
se chtěli stát pěstouny, ne-
váhejte a zeptejte se na vše,
co vás v souvislosti s tímto
typem náhradní rodinné
péče zajímá.
Obraťte se na Krajský

úřad Ústeckého kraje, kde
vám příslušné pracovnice
vaše otázky rády zodpoví.

Kontaktní údaje:
KÚ Ústeckého kraje,
Odbor sociálních věcí
Tel. kontakt: 475 657 474,
475 657 976, 475 657 376
E-mail: vejdelkova.m@kr-
ustecky.cz
www.kr-ustecky.cz

Rozvoj trolejbusové přepravy veměstě
Základem a páteří městské
hromadné dopravy v Ústí
nad Labem jsou již více než
30 let trolejbusy.
Síť linek prošla dlouho-

dobým testem, je vybudo-
vána s logikou a odpovídá
morfologii našeho města.
Trolejbusová doprava je
kombinována s dopravou
autobusovou, vstupuje do
centra města a obsluhuje
linky s vysokým převýše-
ním.
O významu trolejbusové

přepravy v Ústí nad Labem
svědčí následující údaje.
V roce 2019 čítal vozový
park Dopravního podniku
města Ústí nad Labem cel-
kem 86 trolejbusů, podle
kritéria absolutního počtu
šlo o třetí největší vozový
park (v ČR je celkem
14 provozovatelů trolejbu-
sů). Trolejbusy přepravily
téměř 2/3 z celkového po-
čtu přepravených osob
a ujely více než polovinu
z celkového počtu kilome-
trů.
Trolejbusy využívají elek-

trickou energii, která bude
vyráběna se stále nižší uh-
líkovou stopou. Jsou vyba-
veny účinným elektromo-
torem a navíc mohou reku-
perovat, tj. část elektrické
energie uspořit. Díky těmto
skutečnostem tak trolejbu-
sová přeprava přispívá
k poklesu objemu spotřeby
fosilních paliv, a to je její
přidaná hodnota pro trvale
udržitelný rozvoj.
A jaké jsou výhody mo-

derních trolejbusů oproti
klasickým autobusům?
Delší životnost, nižší hluč-
nost, nepotřebnost moto-
rového oleje, lepší jízdní
vlastnosti a snazší manév-
rovatelnost, trolejbus pře-
koná větší stoupání, urba-
nistický prvek, vysoce
účinný elektrický pohon,
možnost rekuperace brz-
dové energie, trolejbus je

bezemisní vozidlo, nižší
provozní náklady na kilo-
metr.

INOVACE A NOVÉ TRENDY
V OBNOVĚ VOZIDLOVÉHO
PARKUTROLEJBUSŮ
V souvislosti s plánovanou
rekonstrukcí mostu Dr. Ed-
varda Beneše, aby mohla
být zachována dopravní
obslužnost Střekova trolej-
busy, se Dopravní podnik
města Ústí nad Labem při
obnově vozidlového parku
trolejbusů vydal před ně-
kolika lety cestou parciál-
ních trolejbusů, tj. trolej-
busů s pomocným baterio-
vým pohonem.
DPmÚL soutěží dodava-

tele 33 ks parciálních trolej-
busů v předpokládané hod-
notě půl miliardy Kč. Před-
mětem soutěže jsou parci-
ální, kloubové, dvoučlán-
kové trolejbusy kategorie
18 M. Tento typ pohonu má
své opodstatnění zejména
při mimořádných událos-
tech. Objetí dopravní neho-
dy, případně neplánované
překonání úseku bez napětí
je významnou výhodou. Při
stávajícím provozu tyto
události budou častější a za-
vedení náhradní autobuso-
vé dopravy nějakou dobu
trvá. Nové „parciály“ se
osvědčily i při jízdě v zi-
mě v kopcovitém terénu.

ROZVOJMĚNÍREN
Měnírna pro městskou
hromadnou dopravu je za-
řízení pro napájení drážní-
ho vedení stejnosměrným
proudem. Měnírny dodávají
stejnosměrný proud o na-
pětí 600 V. DPmÚL využívá
v současné době deset mě-
níren. Měnírna je zařízení
pro veřejnost téměř nevidi-
telné, ale pro fungování
trolejbusů životně důležité.
V roce 2016 proběhla

výměna vysokonapěťové
části technologie měníren
za 10,5 mil. Kč. V současné
době je dokončena kom-
pletní výměna technologie
nízkonapěťové části mění-
ren Bratislavská, Bukov
a Kočkov, která spočívá ve
změně způsobu usměrnění
z tyristorů na diody. Jde
o investiční akci za 45,5 mil.
Kč, kterou z téměř 80 pro-
cent pokryje dotace.

REKONSTRUKCE
STÁVAJÍCÍCH TT TRATÍ
Jen za poslední tři roky bylo
rekonstruováno TTV vede-
ní za více než 7mil. Kč.
Šlo např. o křižovatky

Masarykova/Sadová, Soci-
ální péče/ Mezní, Drážďan-
ská/Podmokelská/Na Sklíp-
ku a Malátova/ Stříbr-
nická/Na Návsi. Dále byly
provedeny rekonstrukce
trolejové stopy v ulici Dráž-

ďanská, Masarykova a Sa-
dová a točny Skalka. Na rok
2021 jsou v plánu investice
v této oblasti za téměř 2mil.
Kč.
Dále byla provedena vý-

stavba okružní křižovatky
v Předlicích (křižovatka ko-
munikací Majakovského,
Tovární a Hrbovická). Stav-
ba přispěla ke zrychlení
provozu, eliminaci kolon,
dopravních nehod a zpož-
dění a k růstu bezpečnosti
silničního provozu.

TROLEJBUSOVÁ TRAŤ
VUL. VÝSTUPNÍ
Plánovaná výstavba trolej-
busové tratě v ul. Výstupní
je navržena jako propojení
stávajících trolejbusových
tratí v ul. Neštěmická a Na
Návsi. Trolejbusová síť
z centra města do Krásného
Března, Neštěmic a Mojžíře
je v současné době vedena
pouze po jedné páteřní ko-
munikaci (ul. Přístavní),
která je velmi náchylná na
dopravní problémy a která
leží v záplavové oblasti řeky
Labe.
Po vybudování trolej-

busové trati v ul. Výstupní
by tak ul. Přístavní dostala
alternativu a trolejbusová
doprava z východních částí
města by tak mohla být při
problémech odkloněná prá-
vě touto ulicí.

ERASMUS: Vzdělávání
učitelů v zahraničí
Na Fakultní základní

škole České mládeže pokra-
čuje mezinárodní projekt
ERASMUS+, ve kterém jsou
zaměstnáni jednotlivými
aktivitami především žáci.
V letošním roce se ale

škole opět podařilo také
uspět ve výzvě ERASMUS+
KA1, což je projekt, díky
kterému mohou za hranice
vyjíždět na různé typy
vzdělávacích akcí vyučující.
Vše by mělo začít v prosinci
tohoto roku.
Co tedy naše pedagogy

v příštích dvou letech čeká?
Například kurz na téma
práce s emoční inteligencí,
konaný ve Florencii, dalším
je zážitkové cestování a psy-
chologie životního prostře-
dí v Barceloně, vyučující
němčiny se ve Vídni zaměří

na moderní vyučovací me-
tody za použití digitálních
technologií a vedení školy
pojede sbírat zkušenosti
s metodami vedení a pou-
žívánímobilních zařízení ve
výuce. Abychom dokázali
efektivně vzdělávat žáky,
nesmíme ustrnout. Život
okolo nás se velmi rychle
proměňuje a stejně tak
i pohledy a nároky na vzdě-
lávání.
I my, dospělí, se tedy

musíme stále učit, přijímat
nové podněty a získávat
zkušenosti od svých kolegů
napříč Evropou. To vše pro-
to, abychom věděli, co a jak
předávat dál.

Mgr. Bc. Petra Holasová,
ředitelka FZŠ České mláde-
že

VÁNOČNÍ KOMENTOVANÁ PROCHÁZKA 

CENTREM MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

aneb poznejte středověké Ústí s archeoložkou 
ústeckého muzea Mgr. Eliškou Wiesnerovou

pátek 17. 12. 2021 od 16.00 hod.
sraz na vyhlídkové terase u výletního zámečku Větruše

V cíli připraveno vánoční občerstvení a losování vánočních dárků pro účastníky procházky

Více na www.usti-nad-labem.cz a  Ústí nad Labem – volný čas
Změna programu vyhrazena
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Veměstěmámemistra
světa i paraolympionika

Mistři republiky ve stol-
ním tenise, mistr světa
ve florbale, účastník
dvou finálových plaveb
paralympijských her –
všechny tyto úspěšné
sportovce ocenil primá-
tor.

Ústeckým sportovcům se
v uplynulých měsících ne-
smírně dařilo.
Tadeáš Strašík se na pa-

ralympijských hrách v To-
kiu 2021 probojoval dvakrát
až do finále. Z Japonska si
nakonec přivezl sedmé
místo v závodě na 100 me-
trů prsa a osmé místo v po-
lohovém závodě na 200
metrů.

Čeští juniorští florbalis-
té ovládli mistrovství světa
v Brně, ve finále si poradili
s Finy. I zde mělo Ústí nad
Labem zastoupení, obránce
Ondřej Kawulok odehrál
skvěle celý turnaj.
Další mistrovské tituly

vybojovali stolní tenisté.
Team starších žáků ve slo-
žení Radim Nechyba, Karel
Jedlička, Tadeáš Vršovský
a Jakub Kabelka zvítězil na
mistrovství České republiky
v Havířově, když neztratil
ani jeden jediný zápas.
Za vynikající výkony

a vzornou reprezentaci
města všem sportovcům
poděkoval primátor Petr
Nedvědický se svým ná-
městkem Michalem Ševco-
vicem. Předali jim též oce-
nění a dárky.

Plavec Tadeáš Strašík (třetí zleva)

Tým nadějných stolních tenistů

Florbalista Ondřej Kawulok

Muzeum zachránilo
unikátní kompresory
Vzácnou technickou pa-

mátku – baterie vodíkových
kompresorů z roku 1911,
sloužících v bývalé firmě
Schicht, se podařilo zachrá-
nit pracovníkům Muzea
města Ústí nad Labem.
Radní na přepravu uni-

kátní technologie schválili
příspěvek 100 000 Kč. Ba-
terie vodíkových kompre-
sorů jsou z roku 1911. Po-
chází z raného období sys-
témového využití vodíku.
Sloužily ve ztužovně tu-

ku bývalé firmy Schicht,
která vyrostla v Ústí nad
Labem jako čtvrtá na světě.
Kompresory stlačovaly vo-
dík používaný v procesu
ztužování potravinářského
tuku.
V denním provozu fun-

govaly až do roku 2008,
takže se dochovaly v pře-
kvapivě dobrém stavu.
Soubor představuje pět

kompresorů a transmisi
o celkové váze přes 50 tun.
Základní stroje měří na

délku čtyři metry a jejich
setrvační kolo má v průmě-
ru 2,8 metru. Památce hro-
zil zánik, neboť objekt ztu-
žovny byl určen k demolici.
Záchranu bylo možné

realizovat zásluhou vstříc-
nosti demoliční firmy CAN-
NONEER, která se stala
vlastníkem vyřazené tech-
nologie ztužovny. Byla
ochotna stroje muzeu od-
prodat za cenu šrotu a ví-
ceprací v celkové výši
700 000 korun.

Proběhl Ústecký
regionální pohár v karate
Účast soutěžících v kate-

goriích jednotlivců i druž-
stev Ústeckého regionální-
ho poháru v karate nebyla
příliš příznivá.
Ve druhém kole, pořáda-

ném domácím SKR Sport
Unionem, celkem startova-
lo 135 soutěžících z 8 klubů
z Čech a hostující Seiwakai
z Německa.
Opět se dařilo domácí-

mu SKR SPORT Union, kte-
rý si udržuje početnou tré-
ninkovou účast i po koro-

navirových potížích, kdy
mnoho klubů přišlo o člen-
skou základnu. Řadu me-
dailí přidali do klubového
součtu také lovosičtí členo-
vé, kteří se v poslední době
kvalitativně zlepšili.
„Děláme pro své členy

velký servis, abychom po-
kračovali ve výuce a sporto-
vání v karate. Spustili jsme
nové kurzy a zájem je po-
měrně velký. Máme svou
kvalitní tradici a jméno“,
řekl šéftrenér Josef Rajchert

Muzeumměsta získalo středověkou 500 let starou kamennou stélu
Kruhovou stélu, jejímž

vysekáním si odsouzenci ve
středověku odpykávali část
trestu, získalo ústecké mu-
zeum.
Stéla bude trvale umís-

těna v atriu muzea, kde bu-
de k vidění i pro veřejnost.
Zvětšená kopie bude

zdobit veřejné prostranství
v obci Rohatec, k výrobě
kopie byl použit obdobný
materiál. Přesný účel a pů-
vod kamene zůstává zatím
záhadou.
Nálezce stélu vyprostil

před nedávnem poblíž Mil-
bohova na Ústecku. Vzácná
památka v podobě asi
1,2 metru vysokého ka-
menného sloupu s kruhem
na vrcholu s vetknutým
křížem se na místo dostala
z neznámé lokality při
opravě komunikace v 70. le-
tech 20. století.
„Na zajímavý kámen

mne upozornil kamarád Jo-
sef Michalec, který ho zare-
gistroval už před desítkami
let. Zajistil jsem bagr a vy-
prostili jsme ho. Chtěl jsem

jím ozdobit veřejné pro-
stranství v obci Rohatec, ale
pak jsem se spojil s ústec-
kými muzejníky a zjistil,
o jak vzácnou památku jde,“
poznamenal nálezce Petr
Melen.
Muzeum vyhotovilo pro

Rohatec zvětšenou sekanou
kopii. Muzejní konzervátor
Jiří Belis k tomu použil pri-
mitivní nástroje, aby si tak
na vlastní kůži vyzkoušel,
jaký úkol to pro původního
autora představovalo.

Výtěžek ÚTULEK FESTu
pomůže třem útulkům

Výtěžek 20. ročníku
ÚTULEK FESTu v hodnotě
50 000 Kč byl předán útul-
kům pro psy, kočky a další
zvířata.
Předání krmiva v celko-

vé hodnotě 50 000 Kč se
uskutečnilo na třech mís-
tech.
Nejprve v Centru pro zvířa-
ta v nouzi při ZOO Ústí nad

Labem, které obdrželo
psí granule v hodnotě
17 000 Kč, což představuje
cca 500 kg krmení.
Ústecký kočičí spolek

Felisicat přebíral kočičí gra-
nule a konzervy za 16 000
Kč a Psí domov v Řepnici na
Litoměřicku byl obdarován
psími granulemi v částce
17 000 Kč.

Honza Štípek –mistr ČR v boulderingu
Bouldering je druh lezení

bez lana max. do výšky
5 metrů s pádem na žíněn-
ku.
První kolo Českého po-

háru se konalo v červnu na
nové venkovní stěně Verti-
kon Zlín, kde jsem skončil
na prvním místě. Druhé ko-
lo se konalo v srpnu v rámci
Mezinárodního horolezec-
kého filmového festivalu
v Teplicích nad Metují, kde
jsem také vyhrál.
Poslední kolo a zároveň

Mistrovství České republiky
se uskutečnilo koncem září
a pro mě to byl zároveň po-
slední boulderový závod
v dětské kategorii.
První boulder jsem zvolil

takticky ten nejtěžší, abych
na něj měl sílu. To se vy-
platilo a uspěl jsem na prv-
ní pokus, pouze s drobným
zraněním. Byl jsem také je-
diný, kdo tento boulder
překonal, i díky tomuto
úspěchu jsem se stal vítě-
zem Českého poháru
v boulderingu pro rok 2021.
Sezóna ale ještě nekon-

čí, nyní se budu připravovat
na Mistrovství ČR v obtíž-

nosti a Mistrovství ČR
v rychlosti.
Rád byl poděkovat svému

trenérovi Tomášovi Binte-
rovi za jeho trpělivost, Jin-
drovi Hudečkovi, který mě
bere do skal a předává mi
cenné zkušenosti, a v nepo-

slední řadě otci za jeho
podporu. Díky patří také
firmě Hudy, Rock Empire,
Shybuj.cz, Lezecké asociaci
nezávislých odborníků
a městu Ústí nad Labem za
jejich podporu.
Honza Štípek

Umění v pohybu
Tvořivá akce Umění v po-
hybu se ve městě konala
v rámci Evropského týdne
mobility.
Jednalo se o mezigene-

rační tvoření klientů Do-
mova pro seniory Bukov ve
spolupráci se žáky ZŠ Pod
Vodojemem.
Práce, na kterých spo-

lečně pracovali, vznikaly
tzv. kuličkovou metodou.
Všichni si společné malo-
vání velice užili.
Vzniklé výtvarné práce

budou do 30. listopadu vy-
staveny v mezipatrech bu-
dovy Magistrátu města Ústí
nad Labem.
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Přijeli noví tučňáci brýloví
Do skupiny tučňáků
brýlových v ústecké
zoologické zahradě při-
cestovala skupina deseti
tučňáků z nizozemské
ARTIS Amsterdam Royal
Zoo.

Šest samic a čtyři samci do-
razili do ústecké zoologické
zahrady a ihned byli vypuš-
těni do horní části expozice.
Transport proběhl bez

problémů a tučňáci se po-
malu adaptují na své nové
prostředí. Po příjezdu byla
zvířata označena barevný-
mi rozlišovacími páskami,
které slouží pro konkrétní
identifikaci jedinců.
V zoologické zahradě

nasazují všem samicím
pásku na pravé křídlo
a samcům na křídlo levé,
návštěvníci zoo mají tedy
sami možnost rozpoznat ve
skupině samici od samce.
Po výsledcích veterinár-

ního vyšetření byli spojeni
s tučňáky, kteří jsou v zoo již
déle a prostředí expozice
i chovatele znají. Budou na-
pomáhat novým tučňákům
s celkovou adaptací na nové
prostředí. Současně zoo
chová patnáct jedinců v po-
měru osm samců a sedm
samic.
Ústecká zoologická za-

hrada je od roku 2017 jedi-
nou v rámci Unie českých
a slovenských zoologických
zahrad (UCSZOO), kde lze
tučňáky brýlové spatřit,
a v roce 2019 došlo k první-
mu úspěšnému odchovu.
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Lailamá další mládě
Samice antilopy nilgau

jménem Laila, která se
v ústecké zoo narodila v létě
roku 2009, přivedla na svět
další mládě.
Porod proběhl ve ven-

kovním výběhu bez kom-
plikací. Laila uplatňuje své
bohaté zkušenosti v péči
o mláďata, neboť se již čtr-
náctkrát stala matkou
a v pěti případech se jed-
nalo o dvojčata.
Chovatelé již určili po-

hlaví jejího posledního po-
tomka, jedná se o zdravou
a čipernou samičku, která
spolu s dalšími členy stáda
obývá expozici pod horní
pokladnou.

Ohlédnutí za Dny evropského dědictví

V Ústí nad Labem probě-
hl již 26. ročník celoevrop-
ské kulturně poznávací ak-
ce Dny evropského dědictví.
Zájemci tak opět mohli

navštívit celkem 26 nejrůz-
nějších památek od kostelů
přes významné palácové
vily až po zajímavé technic-
ké stavby či muzea.
Nejnavštěvovanější pa-

mátkou byl letos kostel Na-
nebevzetí Panny Marie
v Ústí nad Labem se 751 ná-
vštěvníky.
Velký zájem projevili

Ústečané také o návštěvu

zoologické zahrady, kam na
oslavu Dne hmyzu zavítalo
téměř 650 lidí. Přes 600
příchozích si našlo cestu na
hrad Střekov. Celkově se
Dnů evropského dědictví
zúčastnilo bezmála pět tisíc
osob.
Také v letošním ročníku

si jen málokdo nechal utéct
každoroční soutěž s turis-
tickými pasy.
Hlavní cenou byl tento-

krát poukaz na pětichodové
degustační menu pro dvě
osoby v restauraci hotelu
Větruše. Další ceny, vstu-

penky na dvě představení,
darovalo Severočeské diva-
dlo.
Celkem deset vylosova-

ných si odneslo dárkovou
tašku propagačních před-
mětů města, která obsaho-
vala například zajímavou
knižní publikaci Fotograf
Rudolf Jenatschke, hrnek,
svíčku či dřevěný magnet.
Předána byla také jedna
zvláštní cena, a to za nejví-
ce navštívených památek,
jejíž výherkyně si tak kro-
mě dárkové tašky odnesla
rovněž turistické hole.

Dominantyměsta Ústí
nad Labem
Výtvarná a fotografická

soutěž Dominanty města
Ústí nad Labem se těšila
hojnému zájmu.
Porota měla nelehký

úkol vybrat z několika de-
sítek zaslaných fotografií
a výtvarných prací ty nej-
povedenější.
Vybrané práce budou

k vidění v listopadu ve vý-
stavních prostorech hlav-
ního vlakového nádraží.
U příležitosti zahájení

výstavy budou rovněž oce-
něni výherci jednotlivých
kategorií, kteří získají zají-
mavé a hodnotné turistické
balíčky.


