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Úvodní slovo

Vážení spoluobčané,

otvíráte letošní poslední
vydání Ústeckých novin. Je
advent, tak v něm velký
prostor věnujeme vánoční-
mu programu, který jsme
připravili na Lidické ná-
městí, ale blížící se svátky
nepřehlédnete ani na dal-
ších místech města. Pokud
to omezující opatření do-
volí, užijte si adventní at-
mosféru, hudbu, výkony
umělců i dětských souborů
a vše, co k tomu neodmys-
litelně patří. V novinách in-
formujeme i o dalším dění
ve městě. Nikomu asi neu-
nikl rozpad koalice. Píšeme
o tomna této straně i uvnitř
listu. Spolu se svými kolegy
ve vedení města mohu slí-
bit, že uděláme vše pro to,
aby provoz města pokračo-
val bez komplikací a posu-
nul se k dalšímu rozvoji.
Velmi významnou událostí
je otevření výstavy Naši
Němci v městském muzeu.
Je to unikátní projekt za-
chycující historii česko-
německého soužití nejenna
území našeho města, ale
celé republiky. Věřím, že
příští měsíce a roky potvrdí
význam této expozice pro
zvýšení povědomí o našem
městě nejen mezi odborní-
ky historiky, ale také ná-
vštěvníky z Čech i zahraničí.
Blíží se konec roku 2021,
bohužel ho pandemie po-
znamenala více než jsme
čekali. Nezbývá než si přát,
aby ten příští rok 2022 byl
mnohem lepší, aby se nám
i našim blízkým dařilo, dr-
želo se nás zdraví i dobré
vztahy v rodině a s přáteli.
V příštím roce vám všem
přeji vše nejlepší.

Petr Nedvědický
primátor
Ústí nad Labem

Vánoční program
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Z deníkuměstské
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VÝSTAVANAŠI NĚMCI SLAVNOSTNĚOTEVŘENA

Dlouho připravovaná expozice Naši Němci byla 17. listopadu
slavnostně otevřena v budově Muzea města Ústí nad Labem.
V Císařském sále přivítal primátor Petr Nedvědický saského
premiéra Michaela Kretschmera, ministra kultury Lubomíra Za-
orálka a další vzácné hosty. „Výstava se jistě stane pro mnohé
zdrojem poznání, inspirace a námětem pro diskuse, vědecké bá-
dání, ale hlavně přispěje k upevnění a dalšímu rozvoji česko ně-
meckých vztahů,“ vyjádřil v projevu Petr Nedvědický. Zároveň

poděkoval všem, kdo se na její přípravě podíleli a ocenil podíl
svých předchůdců primátorů Petra Gandaloviče a Jana Kubaty,
kteří se významně zasloužili o vznik Collegia Bohemica a o zá-
měr vytvořit v rekonstruovanémmuzeu tuto výstavu. Výstava ve
22 sálech představuje dějiny německojazyčného obyvatelstva
českých zemí a vývoj česko-německých vztahů od středověku
do 20. století.

ÚSTECKÉ
NOVINY
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Lidé darovali
vánoční stromy

Stalo se již tradicí, že vá-
noční stromy, které zdobí
ústecké centrum, dostává
město darem. Je to výhodné
pro obě strany. Lidé se zba-
ví stromu, který jim pro
svou velikost na pozemku
překáží nebo příliš stíní,
a město ušetří náklady za
jeho pořízení. Stejně je to-
mu i v letošním roce. Na Li-
dickém náměstí stojí při-
bližně osm metrů vysoký
stříbrný smrk od Hany Zlá-
malové s rodinou z Koně-
vovy ulice v Ústí nad La-
bem. Deset metrů vysoký
smrk pichlavý, který zdobí
Mírové náměstí darovala
městu Jaroslava Růžičková
ze Stebna. Ozdobené stro-
my zůstanou na náměstí až
do počátku příštího roku.

Dvě otázky pro Petra Nedvědického o změnách ve vedení Ústí nad Labem
Jak bude vedení města
fungovat bez zástupců
PRO! ÚSTÍ?
Budeme postupovat tak, jak
to museli udělat někteří
naši předchůdci, když se jim
rozpadla koalice. Přerozdě-
lili jsme si v radě kompe-
tence, abychom zajistili
provoz města ve všech ob-
lastech. V zastupitelstvu se
na mnoha důležitých otáz-
kách shodneme, hlasování
o většině bodů často pře-
kročí třicet hlasů. Pro kom-
plikované projekty budeme
hledat podporu napříč po-
litickým spektrem. Nejde

jen o to doklepat to do kon-
ce volebního období, ale
hlavně o to, aby se ve městě

něco udělalo. Předpoklá-
dám, že se nám společně
podaří prosadit věci důleži-
té pro město. Ostatně, ne-
dovedu si představit, že by
se ve volebním roce někdo
v zastupitelstvu postavil
třeba proti opravám komu-
nikací nebo nehlasoval pro
dotace na kulturu, sport,
volný čas dětí nebo na so-
ciální oblast.

Byl rozpad koalice sku-
tečně tak náhlý?
Od počátku bylo zřejmé, že
je to křehký projekt. Bohu-
žel, přístup partnerů z PRO!

Ústí nebyl často příliš kon-
struktivní, materiály, které
předkládali, bývaly nedo-
statečně připravené, bez
potřebného projednání
s obvody a opozicí, a to je
v tak složitém mechanis-
mu, jakým je město, ne-
zbytné. To se týkalo také
Kanceláře architektury
města. Řada otázek zůstala
nezodpovězena, ten mate-
riál nešlo s čistým svědo-
mím podpořit. To, že kvůli
tomu odešli z rady, je zá-
stupný problém. Prostě
utekli od odpovědnosti.
Dnes tvrdí, že chtějí dál

pracovat pro město. Ale kde
pro to mohli udělat více než
v jeho vedení? Ať si sami
udělají inventuru výsledků
své práce. Příkladem je roz-
počet, který se pod nejis-
tým vedením Ing. Outlé ro-
dil velmi těžce, byl nedo-
statečně projednaný a exis-
tovala reálná obava, že ne-
bude schválen. Budeme na
něm pracovat dál, některé
kroky bude asi třeba udělat
znovu, ale věřím, že se nám
podaří připravit dokument,
který bude dobrým zákla-
dem pro hospodaření měs-
ta v příštím roce.

Radaměstamá nově šest členů
Na své funkce v radě města
rezignovali během jednání
zastupitelstva 8. listopadu
náměstci primátora Eva
Outlá, Martin Hausenblas
a radní Martin Krsek
(všichni PRO! Ústí).
Rada města dál pokra-

čuje v šesti členech a roz-
dělila si nově kompetence.

Primátor Petr Nedvě-
dický: krizové řízení,
společnosti s majetkovou
účastí, doprava, MP, interní
audit, ITI + finance, Čino-
herní studio.
Náměstek Tomáš Vlach:

sociální služby, cestovní
ruch, zahraniční styky, do-
movy pro seniory, pečova-

telská služba + Kulturní
středisko a kultura.
Náměstek Pavel Tošov-

ský: majetek, dotace, EPC
projekty, participativní
rozpočet + investice, strate-
gický rozvoj, Městské služ-
by, příprava projektů pro
JTF.
Náměstek Michal Šev-

covic: školství, základní
amateřské školy, jesle, Dům
dětí a mládeže, sport + p. o.
Muzeum. Radní Eva Nová-
ková: územní plán, urbánní
rozvoj, městský architekt,
ZOO + životní prostředí.
Radní Miroslava Laza-

rová: koordinace spoluprá-
ce směstskými obvody.

Jan Štípekmá
tři tituly
Jan Štípek, třináctiletý ús-
tecký lezec, vybojoval na
mistrovství České republiky
titul v lezení na obtíž-
nost, v lezení na rychlost
i v boulderingu. K úspě-
chům mu poblahopřál pri-
mátor Petr Nedvědický
spolu s náměstkem Micha-
lem Ševcovicem. Poděko-
vali mu za skvělou repre-
zentaci města i za to, že je
svým přístupem ke sportu
příkladem nejen pro své
vrstevníky, ale i pro ostatní
mladé lidi, kteří cestu k ak-
tivnímu sportu teprve hle-
dají.

Na Větruši
proběhla sklizeň

Sklizeň hroznů proběhla na
Městské vinici na Větruši.
Do sklizně se zapojil primá-
tor Petr Nedvědický a také
iniciátor obnovení vinice
Pavel Kacerovský z Ortope-
dického centra. Sklidilo se
téměř 90 kilogramů hroz-
nů. Cukernatost je velmi
dobrá, barva moštu výbor-
ná. Původní pěstovanou
odrůdou na vinici byla od-
růda Cerason, která je urče-
na k výrobě červených vín,
později se k ní přidala i od-
růda Malverina, která nyní
tvoří většinu vinice. Většina
hlav vinné révy má své pa-
trony, kteří se na obnovení
vinice finančně podíleli.
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Chystá se zpřístupnění šikmé věže
Věž kostela Nanebevzetí
Panny Marie na Kostel-
nímnáměstí byměla být
zpřístupněna návštěv-
níkům, dovnitř je zave-
de dřevěná vyhlídková
plošina.

Cílem memoranda, které
schválila rada města, je ko-
ordinace kroků zaintereso-
vaných subjektů směřující
k realizace projektu zpří-
stupnění této věže.
Vedle věže bude vybudová-
na dřevěná vyhlídková plo-
šina dle architektonické
studie Martina Rajniše.
Plošina bude ve své

vrchní části opřena o věž
a bude z ní umožněn vstup
do vlastní věže kostela, kde
bude po zrekonstruovaném
schodišti a kolem zvonů
zpřístupněn bývalý byt
zvoníka.

Z RADYMĚSTA

Rekonstrukce tří ulic
na Bukově
Vyhlášení veřejné zakáz-

ky na rekonstrukci ulic
Školní, Návětrná a Vojnovi-
čova na Bukově schválila
rada města. Předpokládaná
cena byměla být 19,5mil. Kč
bez DPH.
Součástí zakázky je zří-

zení dopravně zklidněné
zóny „Tempo 30“, s tím
souvisí dovybavení bez-
pečnostními prvky pro sní-
žení jízdní rychlosti a zvý-
šení počtu parkovacíchmíst
lokalitě. Hotovo má být do
konce září 2022.

Architektonická studie
aleje E. Krásnohorské
Radní schválili vyhlášení

veřejné zakázky na Archi-
tektonickou studii aleje
E. Krásnohorské s předpo-
kládanou hodnotou ve výši
450 000 Kč bez DPH. Před-
mětem zakázky je zpraco-
vání Plánu regenerace síd-
liště Skřivánek v prostoru
aleje v ulici Elišky Krásno-

horské. Cílem je definovat
aktuální problémy území
a najít jejich řešení se zvý-
šením ekologické hodnoty
území. Nedílnou součástí je
návrh řešení zeleně, veřej-
ného osvětlení, cest, vhod-
ných volnočasových a edu-
kačních aktivit nebo nové-
homobiliáře.

Podpora pro seniory
S poskytnutím dotací ur-

čených na Program pro se-
niory z rozpočtu statutár-
ního města Ústí nad Labem
souhlasí rada města.
Podporu získají:
• Michaela Aigerma-

nová na částečnou úhradu
nákladů akce Život je po-
hyb – podpora aktivního
stárnutí 18 200 Kč,
• Ústecký sportovní

spolek na částečnou úhradu
nákladů Tenisového turna-
je seniorů 18 000 Kč,
• Výtvarná skupina

SPOLU na částečnou úhra-
du nákladů akce Výtvarná
činnost seniorů spolku
SPOLU 16 400 Kč,
• Za Sebuzín krásnější

na částečnou úhradu ná-
kladů Dne seniorů 18 000
Kč.

Návštěva slovinské velvyslankyně
Její excelence Tanja Str-

niša, velvyslankyně Slovin-
ské republiky v České re-
publice, navštívila Ústí nad
Labem. Přivítal ji primátor
Petr Nedvědický spolu s ná-
městkem Tomášem Vla-
chem. V přátelském rozho-
voru byla velvyslankyně
seznámena s historií města,
tradicí města, současnými
sociálními problémy a bu-
doucím rozvojem Ústí nad
Labem. Nejvíce ji zajímal
projekt využití vodíku v au-
tobusech hromadné dopra-
vy.
„Ústí nad Labem hodno-

tím pozitivně, město má
strategicky velmi dobré

umístění se zajímavou his-
torií. Způsob vodíkové do-
pravy a využití vodíku po-

važuji za velmi moderní
a inovativní přístup,“ uved-
la Tanja Strniša.

Peníze z fondu radyměsta
dostanou čtyři subjekty
Dotace z fondu rady měs-

ta dostaly:
• Sjednocená organi-

zace nevidomých a slabo-
zrakých ČR na částečnou
úhradu nákladů na Zajiště-
ní služeb oblastní odbočky
SONS Ústí nad Labem
40 500 Kč
• Collegium Bohemi-

cum na slavnostní otevření
výstavy Naši Němci
33 000 Kč
• Mgr. Ema Hubáčková

na akci Pocta profesorce
Jitce Švábové, 7. ročník
33 100 Kč
• Svaz Vietnamců na

akci Mezinárodní den žen
21 600 Kč

Policisté byli oceněni za věrnost
Medaile za věrnost obdr-

želi Policisté Krajského ře-
ditelství Ústeckého kraje
sloužící na Územním odbo-
ru v Ústí nad Labem.
Oceněným policistům

pogratuloval a poděkoval
za jejich službu městu
primátor Ústí nad Labem
Petr Nedvědický a starost-
ka obvodu město Hana
Štrymplová.
Policisté dostali medaile

za věrnost I. až III. stupně.
Medaile I. stupně se uděluje
za 30 let plnění služebních
povinností, medaile II. stup-
ně za 20 let služby a me-
daile III. stupně za
10 let.

Další prostředky na zeleň
Rada města vzala na vě-

domí žádosti městských
obvodů o poskytnutí mi-
mořádné neinvestiční do-
tace na údržbu zeleně pro
rok 2021 v celkové výši
2 175 0000 Kč z důvodu ná-
růstu cen v oblasti péče
o zeleň.
Radní souhlasí s roz-

počtovým opatřením na

poskytnutímimořádné úče-
lové neinvestiční dotace pro
městské obvody takto:
• MO město ve výši

450 000 Kč,
• MO Severní Terasa ve

výši 400 000 Kč,
• MO Neštěmice ve vý-

ši 825 000 Kč,
• MO Střekov ve výši

500 000 Kč.

Zástupciměsta navštívili německý Chemnitz
Výjezdní zasedání senát-

ního podvýboru pro trans-
formaci se konalo v Chem-
nitz za účasti členů rady
města Ústí nad Labem To-
máše Vlacha a Martina
Krska.
Program zahrnoval té-

ma kreativního průmyslu,
transformace a také vy-
užití obnovitelných zdrojů
a brownfieldů.
Jednání se účastnil také

náměstek primátora Chem-
nitz pro investice a rozvoj
Michael Stötzer, který
představil projekty v oblasti
zapojení veřejnosti s důra-
zem na kreativitu.
V rámci programu byl

prostor na neformální de-

batu o budoucí spolu-
práci. „Náš zájem je vzá-
jemné vztahy rozvíjet.
Nedávno jsme zahájili vý-
stavu Naši Němci, která
představuje další konkrétní
projekt pro posilování vzá-
jemných přeshraničních
vztahů,“ uvedl náměstek
primátora Tomáš Vlach.
Součástí návštěvy byla

prohlídka muzeí vytvoře-
ných v částech bývalých
brownfieldů, sociální pro-
gram pro práci s mladými
dospělými a setkání se zá-
stupci obce Drebach k ma-
lým energetickým druž-
stvům a jejich fungování
v praxi.

Regenerace
sídliště
Radní schválili vyhlášení
veřejné zakázky s názvem
Regenerace sídliště zadní
trakt ulice Masarykova
s předpokládanou hodno-
tou plnění 413 220 Kč bez
DPH. Předmětem zakázky je
zpracování studie a projek-
tu plánu této revitalizace.
Jejím cílem je najít řešení
aktuálních problémů úze-
mí, navrhnout řešení do-
pravní situace včetně pěší
zóny. Nedílnou součástí
plánu regenerace je návrh
řešení zeleně, kontejnero-
vých stání (do země), veřej-
ného osvětlení, návrh
vhodných volnočasových
aktivit, nového mobiliáře
atd. Odhad vynaložených
nákladů je cca 12 000 000
Kč. Akce bude rozdělena na
tři fáze, ukončena by měla
být do 12 měsíců od nabytí
účinnosti smlouvy.

ProvozMŠ
o Vánocích
Rada města schválila pře-
rušení nebo omezení pro-
vozu Mateřských škol zři-
zovaných městem v době
vánočních prázdnin škol-
ního roku 2021/2022.
Jedná se o dny mezi

3. 12. 2021 až 31. 12. 2021. In-
formaci o omezení nebo
přerušení provozu zveřejní
ředitel konkrétní mateřské
školy na přístupném místě
ve škole.

Dotace pro Volejbal Ústí
Dotace v rámci 16. kola

Dotačního programu Pro-
jektu Zdravé město a míst-
ní Agenda 21 pro období
2021/2022 schválili radní.
Spolek Volejbal Ústí nad
Labem získá 30 000 Kč na
projekt Léto nejen s volej-
balem (příměstské tábory).

SimonaMohacsi povede
dopravní podnik
Libor Turek, nově zvole-

ný poslanec Sněmovny za
ODS, rezignoval na funkci
výkonného ředitele Do-
pravního podniku města
Ústí nad Labem.
Rada města vzala jeho

rezignaci na vědomí a zvo-
lila dosavadní náměstkyni
Simonu Mohacsi členkou
představenstva DPMUL
a souhlasila s jejím pověře-
ním funkcí výkonné ředi-
telky dopravního podniku.
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Německý velvyslanec
uctil oběti holocaustu

Andreas Künne, velvy-
slanec Spolkové republiky
Německo, navštívil Ústí nad
Labem. Zastavil se i u po-
mníku holocaustu, u které-
ho s primátorem Petrem
Nedvědickým uctil památ-
ku obětí. Květiny k pomní-

ku položili společně s před-
sedkyní Židovské obce Ústí
nad Labem Annou Ťupko-
vou a náměstkem primáto-
ra Tomášem Vlachem. Akce
se zúčastnil také Stefan
Körzell z Německého odbo-
rového svazu DGB.

Bazén v jeslích slouží nejmenším plavcům
Nově zrekonstruovaný

bazén v Jeslích města Ústí
nad Labem byl opět ote-
vřen.
Rekonstrukcí prošly

téměř všechny prostory
plaveckého centra a hygie-
nické zázemí, nově také
s oddělenými šatnami pro
ženy amuže.
Bazén nyní slouží veřej-

nosti k lekcím plavání pro
nejmenší, lekce jsou možné

pro děti od šesti měsíců až
do tří let. Kojenecké plavání
je spojenépředevšímshrou,
děti se učí splývat v poloze
na zádech i na bříšku, po-
tápí se a začínají se orien-
tovat pod vodou.
Dále získávají základní

plavecké dovednosti a pěs-
tují si cit pro vodu. Zájemci
o plavání s dětmi se mohou
hlásit na telefonním čísle
728 160 975.

Připomenutí odkazu
událostí 17. listopadu

Den boje za svobodu
a demokracii a Mezinárodní
den studenstva uctil polo-
žením kytice k pomníku
v Městských sadech primá-
tor Petr Nedvědický.
Akce proběhla u sochy

Olbrama Zoubka věnované
obětem komunismu. Kvě-
tiny a věnce zde položili
představitelé města, měst-
ských obvodů, politických
stran, státních institucí
i veřejnost. Připomněli si
tak revoluční události se-
dmnáctého listopadu 1939
i 1989.
„Je to dvaatřicet let, od

zahájení událostí, které při-
nesly jednu z nejvýrazněj-
ších dějinných změn v životě
naší země od skončení dru-
hé světové války. Skončilo to
věčné omezování, přikazo-
vání, sekyrování a vnuco-
vání toho jediného správ-
ného názoru a my jsme se
mohli svobodně nadých-
nout a rozhodovat sami
o svých osudech,“ uvedl
v projevu primátor Petr Ne-
dvědický.
Slavnostní atmosféru

doplnil interpretací písní
Karla Kryla náměstek pri-
mátora Pavel Tošovský.

Seminář k akci Milostivé léto
Město Ústí nad Labem

uspořádalo další veřejné
setkání z celkem devíti pro-
jednání v oblasti sociální
politikyměsta.
Seminář k tématu Mi-

lostivé léto proběhl tradič-
ně v Informačním středisku
města Ústí nad Labem.
V rámci úvodního slova ná-
městek primátora Tomáš
Vlach vyzval ke spolupráci
všech stran ke zvýšení po-
vědomí o Milostivém létě,

připomenul činnost města
v této oblasti a poděkoval za
aktivní snahu pomoci li-
dem v exekuci.
Na dotazy z řad odborné

i laické veřejnosti odpoví-
dal Daniel Hůle, dluhový
analytik z organizace Člo-
věk v tísni.
Daniel Hůle přiblížil pří-

tomným problematiku ře-
šení exekucí v rámci akce
Milostivé léto a následně
zodpověděl i několik dota-

zů ke konkrétním přípa-
dům. Osvětlil, na které exe-
kuce je možné Milostivé lé-
to uplatnit a jakým způso-
bem postupovat.
Semináře se kromě širo-

ké veřejnosti zúčastnili
i odborníci z oboru sociální
problematiky či nejrůzněj-
ších organizací pomáhají-
cím lidem v nouzi. Ve svém
příspěvku také zmínil pod-
poru s oddlužením pro-
střednictvím help-linky

Člověka v tísni na 770 600
800 (pondělí až pátek 9:00
– 17:00).
Další informace je mož-

né najít na www.jakpre-
zitdluhy.cz, kde je možnost
registrace k bezplatné video
konzultaci s odborníkem.
Náměstek Mgr. Tomáš

Vlach závěrem poděkoval
všem za účast a uvedl, že
cyklus diskuzí v oblasti so-
ciální politiky bude pokra-
čovat i nadále.

Odtažená auta se dražila
za desetitisíce

Prvních šestnáct tech-
nicky nezpůsobilých vozi-
del, která byla odtažena na
odstavné parkoviště v Hr-
bovicích, bylo vydraženo ve
veřejné aukci.
Největší zájem byl o Ško-

du 120, jejíž cena se z vyvo-
lávacích 300 korun vyšpl-
hala na více než 35 tisíc.
A lidé se utkali i o další au-

ta. V nabídce byl například
Ford Focus, Volkswagen
Passat či Škoda Favorit.
Výtěžek z dražby bude

použit na uhrazení nákladů
na odtah a odstavení vozi-
del.
Městu se jich od června

2020 podařilo z ulic odstra-
nit více než 240, další aukce
tedy budou následovat.

Den válečných veteránů

Den válečných veteránů
uctil položením kytice
k pomníku v Městských sa-
dech primátor Petr Nedvě-
dický společně se svým ná-
městkem Tomášem Vla-
chem.
Příměří, které ukončilo

Velkou (první světovou)

válku, bylo podepsáno
11. listopadu 1918. Tento den
se v mnoha zemích slaví ja-
ko Den válečných veteránů.
U pomníku v Městských

sadech si tuto událost při-
pomněli zástupci armády,
policie, Ústeckého kraje
a veřejnosti.

Strážníci opět pomáhají
proti epidemii
Pomocnou ruku zdra-
votníkům z Masarykovy
nemocnice nabídli stráž-
níci městské policie.

Starají se především o ply-
nulý a bezpečný chod očko-
vání.
Strážníci se vrátili do

Masarykovy nemocnice
kvůli tomu, že se zvyšují
počty zájemců o vakcinaci
proti onemocnění covid-19.
Příslušníci městské policie
v nemocnici dohlížejí na
plynulý chod očkování
a bezpečnost klientů i zdra-
votníků.
„Počty naočkovaných

obyvatel se v současné době
opět výrazně navyšují, za to
jsem skutečně rád, očkování
je tou správnou cestou pro
zvládnutí pandemie. Nese to
s sebou však i potřebu za-
jistit bezpečný a organizo-
vaný průběh očkování. Po-
moc našich strážníků je
v tomto ohledu opravdu vý-
znamná a já jsem jim za to
vděčný,“ uvedl primátor
Petr Nedvědický.
Městská policie ale proti

covidu bojuje i jinde. Na-
příklad rozváží po okrese
antigenní testy, které bu-

dou využity k testování na
základních i středních ško-
lách. Strážníci jsou podle

potřeby připraveni k nasa-
zení i při dalších úkolech.

Svatý Hubert dostal
novou kapličku

Krajina Českého středo-
hoří je bohatší o novou
kapličku Svatého Huberta,
která byla slavnostně vy-
svěcena místním farářem
Jiřím Voleským.
Stavba vznikla za při-

spění členů zdejšího mysli-
veckého spolku Chvalov
Přemyslovka, obce Stebno
a přátel této obce. Jeden
z iniciátorů stavby, Petr

Nowak, uvedl, že zbudování
kapličky je nejen pocta pa-
tronu české myslivosti
a lesnictví, ale také zdejší
krajině, zvěři a obyvatelům,
kteří jsou s místním pro-
středím spjatí. Kaplička je
vidět ze silnice spojující ob-
ce Stebno aPodlešín, kamse
lze dostat po turistické tra-
se od zámečku Větruše ne-
bo Vaňovského vodopádu.
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Listopadové hrátky v Pomněnce
Jsme tu opět z Pomněn-
ky, kde se pořád něco dě-
je a děti se v žádném pří-
padě nenudí.

Hned začátek listopadu byl
pro děti velice zábavný,
i trošku strašidelný. Děti si
připomněly svátek Dušiček
a Halloween. Do školky při-
šly v maskách strašidel, du-
chů a dýní. Ve třídách si za-
soutěžily, zatancovaly a při-
tom si užily spoustu legra-
ce. Již jsme se zmiňovali, že
se naše školka v tomto
školním roce zapojila do
projektu „Cepík – zdravý ži-
votní styl“. V tomto měsíci
proběhlo první představení
projektu, zaměřené na
zdravé potraviny.
Děti se zábavnou for-

mou dozvěděly, které po-
traviny jsou pro naše tělo
zdravé a hlavně se naučily
motivační říkanku „Každé
jídlo, které máme, aspoň
trochu ochutnáme.“ K do-
držování zdravého životní-
ho stylu jim pomáhá celý
rok i maňásek „CEPÍK“.
A protože se Vánoce po-

malu blíží, vydaly se starší
děti za poznáváním vánoč-
ních tradic do skanzenu
Zubrnice. Děti si skanzen
prohlédly, dozvěděly se pl-
no zajímavých informací
o vánočních zvycích a vy-
robily si krásné vánoční vý-
robky. Návštěva skanzenu
se všem dětem velice líbila
a odnesly si plno nevšed-
ních zážitků. Ke konci mě-
síce proběhlo v mateřské
škole vánoční focení, o kte-
ré byl jako každý rok velký
zájem. Již se všichni těšíme
na nastávající nejkrásnější
měsíc v roce - prosinec, kdy
nabídneme dětem plno za-
jímavých činností.
Tereza Patová
učitelkaMŠ Pomněnka

Pestrobarevný podzim ve
Vojance je různorodý

Tak jako každý podzim je
krásně pestrobarevný, tak
i naše aktivity v MŠ Voja-
nova jsou různorodé.
V říjnu jsme se zaměřili

hlavně na témata o lese
a podzimní přírodě. Starší
děti vyjely do obory do
Mstišova, mladším dětem
překazil plánovaný výlet
velký výskyt nemocných.
V každé třídě proběhl

strašidlácký den a konečně
jsme se téměř po dvou le-
tech sešli ve společných díl-
ničkách s rodiči. Děti spo-
lečně s rodiči vyráběly pod-
zimní strašidýlka, ježky, so-

vičky, listové ubrousky.
Nejmladší děti ze třídy Ku-
řátek pro rodiče upekly ja-
blkový koláč, který všem
chutnal. U Kuřátek proběhl
oblíbený tradiční deštníč-
kový týden, kdy si povídá-
me o počasí a hlavně si za-
cvičíme s deštníčky.
Také jsme si užili diva-

delní představení. Pomalu
začínáme s přípravou na
vánoční besídky a vánoční
dílničky a těšíme se na Je-
žíška!

Marie Kyralová
MŠ Vojanova

Žáci Fakultní ZŠ navštívili na jihovýchodě Sicílieměstečko Pozzallo
Druhý týden v říjnu strá-

vili žáci i učitelé v malém
městečku Pozzallo na jiho-
východě ostrova Sicílie
v rámci mezinárodního
projektu Listen and Re-
spect. Partnerská škola lod-
ní dopravy „IIS G. La PIRA“
a školní parlament si pro
nás připravili velmi zajíma-
vý a poutavý program na-
zvaný Týden profesí a ře-
mesel.
Zjistili jsme, jaké to je

být kapitánem zámořské
lodi nebo lodním techni-
kem. Prožili jsme dopoled-
ne s farmářem na místní

farmě Fattoria Cava Cugno,
zde nám byla předvedena
výroba sýrů mozzarella a ri-
cotta, na kterých jsme si
později pochutnali spolu
s dalšími mléčnými výrob-
ky a sicilskými specialitami
v místní restauraci. V his-
torickém městě Modica
jsme navštívili muzeum
čokolády – Museo Ibleo –
zde jsme si prohlédli sochy
a obrazy z čokolády včetně
mapy celé Itálie. Ve stejném
městečku jsme se přesunuli
do muzea řemesel, které
prezentovalo ucelené ex-
pozice známých profesí, ja-

ko je truhlář, včelař, kovář či
krejčí. Krásu místní fauny a
flory jsme mohli obdivovat
v národní přírodní rezervaci
Oasi faunistica di Vendicari
za doprovodu edukovaného
průvodce a ornitologa. Při-
jali jsme rovněž pozvání od
starosty města Pozzalla
a představili jsme mu hlav-
ní cíle projektu. Jsme velice
rádi, že jsme mobilitu
uskutečnili, a těšíme se na
další, která bude v březnu
roku 2022 v Rumunsku.

Mgr. Markéta Škachová
Fakultní základní škola

Mimoškolní aktivity
pomůžou adaptaci žáků

Na základě průběhu po-
sledních dvou školních roků
se v ZŠ Nová snažíme pod-
pořit adaptaci žáků na škol-
ní prostředí a zvýšili jsme
četnost podzimních mimo-
školních aktivit. V rámci
projektových dnů a výletů
jsme navštívili zoologické

zahrady, galerie, muzea,
knihovny a další zajímavá
místa. Největší úspěchměla
expozice Zázraky evoluce v
Národním muzeu v Praze.

Mgr. Jan Kohout
zástupce ředitele
ZŠ aMŠ Ústí n. L., Nová

ZŠ E. Krásnohorské: Dál barvíme svět
Během podzimních

prázdnin pokračovala spo-
lupráce ZŠ Elišky Krásno-
horské a Domova pro se-
niory Dobětice.
Žákyně druhého stupně,

společně s učitelkou Šárkou
Ponížilovou a asistentkou
Michaelou Brablecovou,
pracovaly na výzdobě
chodby oddělení Duha.
Společně s vedením do-

mova byl zvolen motiv
Mandal, který je součástí
arteterapie. Tentomotiv byl
původně součástí indické-
ho náboženství a posled-
ních několik let se těší vel-
ké oblibě i u nás. Mandaly
jsou populární pro svůj
harmonizující efekt, jenž
přispívá ke zklidnění duše.

Nejprve bylo potřeba moti-
vy předkreslit fixou na zeď
a poté vymalovat. Práce to
byla mravenčí, přesto se jí
děvčata chopila s chutí
a pečlivostí. Dříve prázdná
chodba se barevnými man-
dalami rozzářila. Příjem-
ným zpestřením a milým
překvapením bylo, že po-
moci přišly i bývalé žákyně
této školy.
Podzimními prázdninami

se však výzdoba chodby
neukončila, ale bude nadále
pokračovat během násle-
dujících víkendů. Vše bo-
hužel závisí na vývoji epi-
demiologické situace.

Mgr.Martin Alinče
ředitel ZŠ E. Krásnohorské
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Zastupitelstvoměsta schválilo
plán nákupu bytů
Zastupitelstvo na svém
jednání dne 8. listopadu
2021 podpořilo návrh
bytové koncepce, která
deklaruje změnu stylu
správy a nabývání by-
tového fondu města.

V předchozích letech byl
bytový fond privatizován
a nyní městu a jeho obvo-
dům zbývá jen něco málo
přes 600 bytů.
Tento nepoměr oproti

jiným krajským městům
snížil možnost města po-
máhat například seniorům,
pro které je stávající růst
cen velmi těžký a řada znich
uvítá možnost získat byt od
města. Nejenom senioři, ale
také mladé rodiny s dětmi,
vysokoškoláci nebo pra-
covníci ve zdravotnictví,
školství či u bezpečnost-
ních složek nebo v dopravě
a jiných důležitých profe-
sích budou moci využít roz-

šíření programů města
v oblasti podpory s bydle-
ním.
Mimo koncepce, kterou

jsem předložil zastupitel-
stvu po několika měsících
společné práce s odborem
sociálních služeb a konzul-
tacích s odbornou i laickou
veřejností, město dokončilo
opravu bytů v ulici Matiční.
Zde mohou občané vy-

užít dva krizové byty urče-
né k pomoci v nenadálé si-
tuaci, např. požár nebo ná-
silí v rodině. Projekt inicio-
val odbor sociálních věcí
zabezpečující na území
města výkon státní správy
v oblasti ochrany dětí
a podpořil jej dotací Ústec-
ký kraj a ze svého rozpočtu
významnou částkou také
město Ústí nad Labem.
Další byty pro občany

nabídne bývalá ubytovna
v ulici Čelakovského, s jejíž
kompletní rekonstrukcí pro
účely bydlení se počítá ke
konci příštího roku. Ve spo-
lupráci s Ústeckým krajem

a Krajskou zdravotní pra-
cujeme na možnosti využít
tyto byty jako stabilizační
pro pracovníky ve zdravot-
nictví. Projekt v ulici Čela-
kovského využívá státní
dotaci z titulu Výstavba pro
potřeby řešení bytových
potřeb seniorů.
V neposlední řaděměsto

během tohoto volebního
období koupilo areál v ulici
Hoření, bývalý rektorát
UJEP, kde mohou vznik-
nout po ukončení projek-

tových a stavebních prací
desítky dalších nových by-
tů. Věřím, že aktivity města
v oblasti plánovaní rozvoje
bytového fondu, výkupu
a rekonstrukcí uvítají
všichni obyvatelé našeho
města.
Byty jsou klíčové pro

snížení negativních dopadů
obchodu s chudobou, při-
čemž město v minulých vo-
lebních obdobích v této ob-
lasti nebylo aktivní a příle-
žitostí k výkupu téměř ne-
využilo.
Těší mě, že se byty daří

postupně vykupovat. Kon-
cepce bydlení dává naději,
že se již nebude opakovat
éra divoké privatizace by-
tového fondu. I dále pova-
žuji téma nákupu a oprav
bytů za klíčové a podpořím
další smysluplné projekty
k posílení bytového fondu
města.

Tomáš Vlach, (ANO 2011)
náměstek primátora pro
sociální služby

Komunevadí popelnice
na chodníku?
Chodník lemovaný řadou

velkých kontejnerů, každý
dokořán otevřený, rozhra-
baný a odpadky rozházené
všude okolo. To je každo-
denní obrázek některých
ústeckých ulic.
A přitom by pro vylep-

šení stačilo tak málo, scho-
vat svou popelnici v období
mezi svozy do dvorních
traktů tamních domů. Zna-
menalo by to pro majitele
domu vyměnit velký kon-
tejner za několik menších,
a ty jednou týdně před ná-
vštěvou popelářů vyvézt
před dům. Ale pro část za-
stupitelů, třeba Reného
Hladíka (SPD), je to nesmy-
slný požadavek, obtěžování
občanů.
Mnoho Ústečanů už

takto funguje léta, a to jak
u rodinných domů v okra-
jových čtvrtích, tak u čin-
žáků v centru města. Do-
konce to od roku 2008 řeší
městská vyhláška „o čistotě
a zeleni“, která nařizuje,
umísťovat popelnice „pře-
devším“ na vlastní poze-
mek. Nemluvě o tom, že lze
postihnout i nepovolený
zábor městského prostran-
ství, čímž popelnice na
chodníku jsou. Bohužel pl-
nění těchto norem úřad
nevymáhá, a tak nám bují
„výstavou popelnic a jejich
útrob“ trvale zohyzděné lo-
kality, jako třeba Palachova
ulice na přiložených foto-
grafiích.
Je logické, že nelze uplat-

ňovat stejný požadavek na

uklízení popelnic u sídliště,
kde panelové domy nemají
jako činžáky své dvory
a často dokonce ani vlastní
pozemek (je z hygienického
hlediska nesmyslem popel-
nice umísťovat do domů
a takový návrh nikdy nepa-
dl).
Ani přesto by ale nová

vyhláška o stanovení obec-
ního systému odpadového
hospodářství, kterou musí
kvůli změně legislativy do
konce letošního roku za-
stupitelstvo přijmout, ne-
měla rezignovat na nějaké
opatření. Stejně jako již
platná vyhláška „o čistotě
a zeleni“ by mohla vyžado-
vat uklízení popelnic z ve-
řejných chodníků a silnic
především na vlastní poze-
mek tam, kde to objektivně
možné je. Na sídlištích to
bývá skutečně mnohdy ne-
řešitelný problém, ale jinde
to zásadně přispěje ke zlep-
šení čistoty a vzhledu měs-
ta.

Martin Krsek (PRO!Ústí)

PRO! Ústí zájemcům
poradí s oddlužením

Nepromarněte šanci se
oddlužit vůči státu, městu či
jejich organizacím (např.
dopravnímu podniku, spo-
lečnosti ČEZ či České tele-
vizi). Poradíme, jak na to.
O jedinečné šanci pro

dlužníky zde již informova-
lo město. Možná už i vy sa-
mi jste akci s názvem Mi-
lostivé léto zaznamenali.
Jedná se o bezprecedentní
odpuštění exekučních po-
platků, sankcí a úroků, kte-
ré v Česku v takovém roz-
sahu ještě nebylo a dost
možná ani nebude. Akce je
zaměřena převážně na oso-
by, kterým během exekuč-
ního řízení nekontrolovaně
narostl dluh vůči státu,
městu či jejich organizacím
a původní vymáhaná část-

ka se zněkolikanásobila.
Pozor! Milostivé léto potrvá
pouze do 28. 1. 2022. Víme,
že tato akce může být pro
řadu lidí nepřehledná nebo
složitá, a proto nabízíme
radu a pomoc. Každý pátek,
počínaje 19. 11. 2021 a konče
21. 1. 2022 (s výjimkou
Štědrého dne a Silvestra),
budeme od 17.00 do 18.00
k dispozici v Pirátském
centru na adrese Pařížská
1290/5, Ústí nad Labem.
Pokud tedy potřebujete

pomoct s dopisem exeku-
torovi nebo se chcete jen
zeptat, zda se na vás Milos-
tivé léto vůbec vztahuje,
budeme tu pro vás.

Karolína Žákovská
PRO! Ústí

Reakce na falešná nařčení z předraženého nákupu
V Ústecký novinách č. 8

z listopadu 2021 byl zveřej-
něn článek zastupitele za
SPD Reného Hladíka – Ma-
sakr na zastupitelstvu. Zde
uvádí, že jsem nezafixovala
ceny elektřiny v březnu
2021, když ceny byly ještě
nízké. Tím bylo způsobeno,
že město zaplatí letos za
elektřinu navíc kolem 18
milionů korun (dle údajů
Radyměsta).
Zastupitelé za UFO, z je-

jichž tvrzení pan Hladík vy-
chází, zpochybnili tuto
částku a odhadli ji na dale-
ko vyšší. Takže prý až se bu-
de naříkat, že na něco
nejsou peníze…
V této záležitosti se mu-

sím důrazně ohradit. Po
vstupu do koalice v únoru
letošního roku jsem hned

na první poradě požadovala
zřízení funkce energetické-
ho manažera. Byla jsem
ubezpečena, že město má
tuto funkci dostatečně sa-
turovanou, že není důvod
na tom nic měnit. Město
hospodaří téměř s dvou mi-
liardovým rozpočtem a je
nutné předcházet rizikům
v hospodaření tím, že bude
mít takto důležité funkce
obsazeny odborníky. A ne-
jedná se pouze o energetic-
kého manažera, ale např.
i o interního auditora.
Zastupitel sám o sobě ne-

ní nadán pravomocí cokoli
samostatně rozhodovat.
K vyhlášení veřejné zakáz-
ky, schválení smlouvy atd.
je vždy nutné přijmout
usnesení kolektivního or-
gánu obce, což je rada nebo

zastupitelstvo. Ze zákona
pak po schválení např.
smlouvy již samotnou
smlouvu podepisuje pri-
mátor.
Pokud by měl smlouvu

podepsat zastupitel nebo
úředník, musí být pro tento
úkon vždy zplnomocněn
opět kolektivním orgánem.

K řádnému úkonu, jako je
fixace ceny elektřiny, jsem
zplnomocněna nikdy ne-
byla. Tento fakt dokládá
i skutečnost, že pokyn k ná-
kupu elektřiny dal v půlce
srpna primátor.
Považuji navíc za závaž-

né, že město z pro mne ne-
známých důvodů přistou-
pilo na nákup elektrické
energie i pro Dopravní pod-
nik. Jedná se o ohromný
objem dodávek elektrické
energie. Primárně nákup
této komodity je odpověd-
ností městské firmy.
Na zastupitele Pavla

Dufka (UFO) jsem z výše
zmíněných důvodů v této
věci pro šíření pomluvy po-
dala trestní oznámení.

Eva Outlá, PRO! Ústí

Vyjádření PRO! Ústí k odchodu z vedeníměsta
PRO! Ústí v pondělí 8. lis-

topadu 2021 po devíti mě-
sících vypovědělo koaliční
smlouvu a naši radní rezig-
novali na své posty.
Nikoho to nemrzí víc než

nás, protože od spolupráce
s koaličními kolegy z ANO,
ODS a Sportovců jsme si
mnoho slibovali. Účast v
koalici má ale smysl pouze
za předpokladu, že v ní má-
te skutečné partnery a šanci
prosazovat svůj program.
Bohužel se v několika

situacích během posled-
ních měsíců ukázalo, že to-
to nebyl náš případ.
Poslední taková situace se

týkala projektu uvedeného
v koaličním memorandu
o spolupráci na prvním
místě a naší hlavní motiva-
ce pro vstup do vedení
města – zřízení příspěvkové
organizace Kancelář archi-
tekturyměsta (KAM).
Naše město se dlouho-

době potýká se špatně při-
pravenými projekty, které
se musí následně draze
předělávat, s nekoncepčně
řešeným veřejným prosto-
rem, který není příjemný
ani přívětivý k jeho obyva-
telům a návštěvníkům,

s neúspornými opravami,
neinformovaností občanů
či již několik let stagnují-
cím územním plánem.
Všechny tyto problémy by
mohla řešit právě KAM –
odborný orgán, který uva-
žuje koncepčně, celistvě
a s výhledem nad čtyřletá
volební období.
Zřízení KAM je zaneseno

i ve Strategii města pro roky
2021–2030 a naši koaliční
partneři se k němu svým
podpisem zavázali; přesto
jej však většina z nich na
zastupitelstvu nepodpořila.
Jestliže koaliční partneři
poruší takto zásadní bod
vzájemné dohody, pozbývá
pro nás spolupráce smysl.
Na rozdíl od některých
z nich si totiž nemyslíme, že
trvat na podepsaných do-
hodách je dětinské.
Sporem o KAM tak vyvr-

cholily neshody v koalici,
které začaly v souvislosti
s červnovou volbou ředitele
ústecké zoo, kdy primátor
zveřejnil soukromou kore-
spondenci našeho hnutí
a očernil členy výběrové
komise, která doporučila na
prvním místě Petra Fejka
(dodnes jsme se my, Petr

Fejk, ani dotčení členové
komise nedočkali omluvy).
Připomenout můžeme

i vyhlášku o odpadech, u níž
jsme se až na zastupitelstvu
dozvěděli, že ji někteří čle-
nové koalice nepodpoří, či
rezidentní parkovací zóny
na Klíši, které navzdory na-
šim připomínkám a výzvám
odmítla většina našich
partnerů v radě řešit.
Ke střetu došlo i v pří-

padě rozpočtu na rok 2022 –
naší radní, Evě Outlé, do něj
primátor při přípravách ne-
místně zasahoval a tlačil ji
k předčasnému projednání,
přestože podle harmono-

gramu měl být na progra-
mu zastupitelstva až v pro-
sinci.
Do vedení města jsme šli

s tím, že budeme usilovat,
aby město bylo řízeno od-
borně a transparentně.
Očekávali jsme férové jed-
nání, konstruktivní řešení
sporů a dodržování předem
domluvených a v některých
případech i podepsaných
dohod. Zklamáni jsme na-
konec byli v obou přípa-
dech.
Našim bývalým koalič-

ním partnerům přejeme
v sestavování již třetí koa-
lice za toto volební období
hodně štěstí. Pracovat pro
Ústí budeme samozřejmě
dál, jen to bude z opozice.
Jsme připraveni jednat se
všemi stranami a podpořit
body, které lidem v tomto
městě zlepší život.

Karolina Žákovská,
PRO! Ústí

P.S. Osobně děkuji těm
z koaličních zastupitelů,
kteří se v průběhu uplynu-
lých měsíců chovali fér
a uzavřené dohody dodržo-
vali. Vážím si toho.
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Setkání strážníků s klienty
organizace Fokus Labe
V rámci projektu Myslí-
me na Vás se strážníci ze
skupiny prevence kri-
minality a dopravní vý-
chovy setkali s klienty
organizace Fokus Labe.

Fokus Labe poskytuje služby
občanům s duševním one-
mocněním v okruhu psychóz,
např. schizofrenií, bipolární
poruchou, těžkou neurózou
apod., a těm kteří hledají se-
berealizaci. Strážníci v před-
nášce upozorňovali na rizika
osobní ochrany, ochrany ma-
jetku a bezpečné chování v sil-
ničním provozu, kde takto po-
stižení lidé mají problém s ori-
entací. Setkání se zúčastnilo 15
klientů, kteří s přednášejícími
živě diskutovali a svěřovali se
se svými zážitky a problémy.
Setkání je součástí řady besed
zaměřených na seniory a zdra-
votně handicapované občany.

Pravidelné naháňky divočáků pokračují
Již několik let dochází
k přemnožování divokých
prasat, která způsobují
hospodářské ztráty a mezi
obyvateli města šíří obavy.
Myslivci organizují pra-

videlné naháňky, kterých se
účastní i strážníci a přísluš-
níci Policie ČR. Jeden z od-
lovů proběhl v lokalitě
Střekov na Kamenném
vrchu, který začal v okolí
místní základní školy a po-
kračoval směrem na Male-
čov.
Myslivcům se ten den

podařilo ulovit celkem de-
vět divokých prasat. Další
naháňky se uskutečnily
v lokalitě Krásného Března.
Myslivcům se tam podařilo
odstřelit 28 divočáků.
Mimo odstřelů se ve

městě odlovují divoká pra-
sata i do odchytových klecí,
od první instalace se dosud
podařilo odchytit 59 divo-
kých prasat.
Akce zaměřené na od-

chyt a odlov divočáků ve
městě budou pokračovat
i nadále.

Divočák pobíhal v centruměsta
Hlídka strážníků společ-

ně s kynologickou službou
zasahovala v ulici Londýn-
ská, kde se na zahradě mezi
domy pohybovalo divoké
prase.
Na místo byl přivolán

člen mysliveckého sdruže-
ní, který vzhledem ke sku-
tečnosti, že se jedná o pře-
množenou černou zvěř
a hrozilo napadení občanů,
divočáka na místě zastřelil.
Mrtvé zvíře bylo odve-

zeno k bezpečnému zpra-
cování.

Cílem tohoto kroužku je mezigenerační setkání u příležitosti přípravy
pokrmů. Cílovou skupinou komunitní kuchyně jsou děti a senioři. Pokrmy

jsou zaměřené na zdravou a jednoduchou stravu vycházející nejen
z tradiční české kuchyně, která je cenově dostupná úplně pro všechny.

Kroužek je pro účastníky ZDARMA.
Přihlášení přes www.ddmul.cz

Informace na tel. 475 210 861 - Karel Liška, Bc. Jaroslava  Bílská

STŘEDA 14 - 16 HOD. 1X 14 DNÍ

s Centrem podpory zdraví a Radou seniorů Ústí nad Labem v rámci
projektu "Komunitní kuchyně" pořádají

Zdravé město Ústí nad Labem
a Dům dětí a mládeže v Ústí nad Labem

ve spolupráci

SPOLEČNÉ VAŘENÍ
PRO DĚTI A SENIORY

Krádež v OC Forum

Hlídka strážníků byla za-
volána ke kontrole okolí OC
Forum, důvodem byl tele-
fonát na tísňovou linku od
neznámého občana, který
uvedl, že dvě osoby utíkají
z OC Fóra a zřejmě zde od-
cizily několik bund.
Po krátkém pátrání byli

oba muži zadrženi v ulici

Hradiště, kde bylo zjištěno,
že bundy odcizili v prodejně
C&A v OC Fórum.
Lustrací bylo dále zjiště-

no, že jeden ze zadržených
pachatelů se nachází v hle-
dáčku celostátně hledaných
osob. Na místo byla přivo-
lána hlídka Policie ČR, která
si hledaného převzala.

Z nemocnice uprchl pacient s TBC
Po uprchlém pacientovi

Masarykovy nemocnice
pátrali strážníci. U muže
existovalo důvodné pode-
zření z onemocnění tuber-
kulózou.
Hlídka strážníků z cent-

rálního obvodu provedla
neprodleně kontrolu Míro-
vého náměstí a přilehlých
ulic. V ulici Vojtěšská si
všimla muže, který odpoví-
dal popisu. Z občanského
průkazu, který strážníkům
předložil, bylo zjištěno, že se

skutečně jedná o uprchlého
pacienta.
Následně byla hlídkou

strážníků přes operační
středisko městské policie
vyrozuměna Policie ČR
a pro pacienta byla na mís-
to vyslána zdravotní zá-
chranná služba.
Zdravotníci uprchlého

pacienta od strážníků pře-
vzali a zároveň je požádali
o doprovod do Masarykovy
nemocnice na plicní oddě-
lení.

Muž namířil mladíkovi pistoli na hlavu
Na nádraží byli napadeni

dva mladíci, kteří prochá-
zeli kolem. Přistoupili k nim
dva muži, z nichž jeden vy-
táhl z kapsy kalhot zbraň,
kterounamířilmladíkovi na
hlavu se slovy „Chceš za-
střelit?“
Napadeným mladíkům,

kteří byli z celé situace v šo-
ku, se nakonec povedlo
z místa utéct a zavolat na

tísňovou linku. Strážníci
oba muže po chvilce vypát-
rali a zadrželi na benzínové
čerpací stanici pod Marián-
skou skálou.
U jednoho z mužů byla

při bezpečnostní prohlídce
nalezena zbraň. Na místo
byla ihned přivolána hlídka
Policie ČR, která si celý pří-
pad převzala k dalšímu šet-
ření.
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Vodušky jelenovité mají novémládě
Skupina vodušek jele-
novitýchsevústeckézoo
opět rozrostla.

Samice narozená před pěti
lety v Ústí nad Labem při-
vedla na svět mládě.
V historii chovu se jedná

v pořadí o 55. přírůstek. Vo-
duška jelenovitá patří mezi
sudokopytníky, obývá sa-
vany a lesy v blízkosti vody.
Od ní nebývá vzdálena více
než několik kilometrů
nejen kvůli tomu, aby se
mohla napít, ale také ji vy-
užívá jako úkryt před pre-
dátory.
Celé stádo spolu s nej-

mladším členem je k vidění
ve výběhu v horní části zoo
společně se třemi žirafami
Rothschildovými.

Ústecké noviny
Informační list pro občany Ústí nad Labem. Vydává VLTAVA LABEMEDIA. Datum vydání 4. 12. 2021. Číslo 9/2021. Ústecké noviny vycházejí jakoměsíčník v nákladu 40 000 výtisků a jsou zdarma. Doručeny
mají být občanům do domovních schránek. Případné problémy s doručením – noviny umístěnémimo schránky nebo vůbec nedoručené – oznamte prosím redakci. Obsah redakčně připravila Kancelář
primátora statutárníhoměsta Ústí nad Labem. Kontakt – tel: 475 271 678, e-mail: mestskenoviny@mag-ul.cz. Inzerce: Radka Ivančová, Mobil: 724 482 857, e-mail: radka.ivancova@vlmedia.cz.

Pomozte oživit oblíbenou KnihoBudku
v infostředisku naMírovémnáměstí
Máte doma vyřazené

knihy, duplicitní výtisky,
časopisy nebo knihy, které
jste nikdy nečetli a ani číst
nebudete?
Přineste je do Kniho-

Budky v Informačním stře-
disku města Ústí nad La-
bem na Mírovém náměstí
a potěšte tak ostatní čtená-
ře.
Darovanou knihu mů-

žete rovněž vyměnit za ji-
nou, která se vám bude lí-
bit.
Donést můžete knihy

nejrůznějších žánrů i jazy-
ků, ať už to jsou třeba ro-
mány, cestopisy, odborná
literatura, časopisy či knihy
pro děti a mládež.
Přijďte si posedět do

klidného koutku a začíst se
do vybrané knihy třeba pří-
mo v infostředisku.

V zoo začala zimní sezóna

Od listopadu v ústecké
zoologické zahradě začala
zimní sezóna, při které se o
hodinu zkracuje otevírací
doba.
To znamená, že do zoo

mohou návštěvníci zavítat

od 9.00 do 16.00 a využít
pouze dolní pokladnu
z Drážďanské ulice.
Během prohlídky zoo se

lze podívat na předváděcí
akce se zvířaty v pravidel-
ných časech.

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

Vánoční nákupy v informačním středisku nabídnou řadu zajímavostí
Zajímavé a netradiční vá-

noční dárky pro celou rodi-
nu můžete pořídit v Infor-
mačním středisku města.
V nabídce je spousta za-

jímavých publikací, ať už
historických, fotografic-
kých či populárně nauč-
ných. Na výběr jsou napří-
klad tituly jako Ústecké re-
tro, Historie ústecké kopa-
né, Ústecko nejen z nebe či
série výpravných knih au-
tora Jiřího Svobody Tajem-
ství Českého středohoří,
Zázračné České středohoří
a Východní Krušné hory.
Lákadlem je zcela nová pu-
blikace Jiřího Svobody

Poutník Českým středoho-
řím s podtitulem Jak jsem
potkal lidi, kameny, kytky
a jiné zázraky.
Nejen ústecké patrioty

zaujmou originální před-
měty z kolekce Slavné lo-
kální značky. Patří k nim
mýdlo s jelenem, proslulá
Stará žitná myslivecká ne-
bo pivo Březňák.
K dispozici jsou třeba

trička s pop-artově zpraco-
vanými motivy Schichtova
mýdla s jelenem, Elidy či
Mareschovými trpaslíky,
plechové repliky dobových
cedulí či plechové magnety.
Radost jistě uděláte i jedi-

nečnou chutí Ústecké kávy
pražené přímo v Ústecké
pražírně.
Pro děti můžete koupit

pohádky na DVD, omalo-
vánky, puzzle nebo nejrůz-
nější pexesa. Vybírat lze
z mnoha dárků od Dlouho-
nohých skřítků nebo
Labské královny.
Poslouží, ale také potěší

různé drobné dárky jako
jsou vonné svíčky s motivy
ústeckých dominant, power
banky či flash disky, sada
přívěsků ve tvaru známých
památek nebo plechové či
keramické hrnečky.
Nechybějí ani kalendáře

města na rok 2022. Stolní
kalendář obsahuje na každý
týden jeden turistický výlet
v Ústí nad Labem a okolí.
Můžete se tak po celý rok

inspirovat a navštěvovat
známé, ale i méně známé
cíle. V nástěnném kalendáři
pak naleznete koláže foto-
grafií jednotlivých ústec-
kých pamětihodností.
Informační středisko

města Ústí nad Labem (Mí-
rové náměstí 1/1, Palác
Zdar) je otevřeno od pon-
dělí do pátku od 9.00 do
17.00, v sobotu od 9.00 do
12,00, a to až do 23. prosin-
ce 2021.




