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Úvodní slovo

Vážení spoluobčané,

opět se scházíme nad no-
vým vydáním Ústeckých
novin. Je to první číslo no-
vého roku, ve kterém nás
toho mnoho čeká. Je to po-
slední rok tohoto volebního
období a vy nám v komu-
nálních volbách vystavíte
vysvědčení za to, jak jsme si
my ve vedení města, ale
i ostatní zastupitelé, po celé
ty čtyři roky vedli. Prosím,
buďte přísní, ale spravedli-
ví. Snad vám při hodnocení
pomohou i tyto noviny. Ja-
ko obvykle jsme se je sna-
žili naplnit informacemi
o tom, co se ve městě děje.
Mimo jiné přinášíme výzvy
o dotačních programechpro
sport, kulturu i volnočasové
aktivity. Zájemci se dozvědí
o podmínkách, za jakých
mohou žádat peníze na
podporu svých projektů.
Nechybí oblíbená strana
složená zejména z příspěv-
ků ze základních a mateř-
ských škol, informace
z kultury i z využití volného
času. Pravidelnou součástí
novin je opět stránka věno-
vaná zásahům městské po-
licie. Mezi aktuální infor-
mace patří zprávy z rady
a zastupitelstva města.
Město bude hospodařit
v rozpočtovém provizoriu.
Připravuje se pietní slav-
nost k uctění památky ge-
nerála Jaroslava Klemeše
u jeho pomníku v Brné. Pa-
nu generálovi by 31. ledna
bylo sto let. Prosím, přijďte
semu poklonit.

Petr Nedvědický
primátor
Ústí nad Labem

Eva Randovámá Thálii
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OHŇOSTROJ ZAHÁJIL ROK 2022 Z VĚTRUŠE

Tradičním novoročním ohňostrojem přivítalo město Ústí nad
Labem rok 2022. Ohňostroj byl tentokrát odpálen z novéhomís-
ta – z vrchu Větruše. Desetiminutová světelná show tak byla vel-

mi dobře vidět nejen z centra města a Střekova, ale také
z Krásného Března, Severní Terasy nebo z Bukova a nabídla za-
jímavé pohledy na barevně osvícené dominanty Ústí nad Labem.

Foto: Pavel Kozdas
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Stipendium
primátora pro
M. Hubertovou

Studentka FZS UJEP Mag-
daléna Hubertová obdržela
za své nasazení během
pandemie onemocnění
covid-19 stipendium pri-
mátora Petra Nedvědické-
ho.
Nad rámec svých studij-

ních povinností odpraco-
vala téměř 300 hodin
v Krajské zdravotní na od-
dělení následné péče, kde
pomáhala pacientům i zdra-
votnickému personálu. Sbí-
rala také zkušenosti na
úseku vrchní sestry či
v Krajské hygienické stani-
ci.
Od primátora města

proto převzala ocenění a fi-
nanční příspěvek dvacet ti-
síc korun.

Dvě otázky pro náměstka Pavla Tošovského o investicíchměsta

Jaké investiceměsto rea-
lizovalo v loňském roce?
Často slýcháme, že město
téměř neinvestuje. Není to

pravda. Nerealizovali jsme
sice žádné obří investice,
jako byla rekonstrukce
muzea, plaveckého areálu
nebo nový stadion. Ale vý-
čet je velmi rozsáhlý. Připo-
menu kilometry rekon-
struovaných silnic a chod-
níků, z dalších staveb je
to rekonstruovaná školka
U Plavecké haly, zrekon-
struovaný bazén v jeslích,
bazén v Městských lázních,
zrekonstruovaná opěrná
zeď pod sesuvem Čertovka,
opravy a úpravy škol a do-

movů seniorů, krizové byty
v Matiční ulici a řada dal-
ších staveb. Téměř hotov je
odvod odpadních vod z láz-
ní Klíše. Do příštího roku
převádíme rozpracované
nebo připravované akce za
zhruba 255milionů korun.

Oč konkrétně půjde?
Asi největší akcí bude re-
konstrukce bytového domu
v ulici Čelakovského na so-
ciální byty a byty pro vy-
brané profese. Významná
bude rekonstrukce Výstup-

ní ulice, jejíž příprava velmi
pokročila, práce budou pro-
bíhat i na rekonstrukci ko-
munikace Nová na Střeko-
vě nebo na stavbě hromad-
ného parkoviště v Přístavní
ulici. Pokračovat budou ak-
ce směřující k energetickým
úsporám ve školách. Tam
budou pokračovat další
opravy a úpravy – připravu-
je se vznik další technické
učebny. Vyměníme osvět-
lení na zimním stadionu.
Investovat budeme opět do
rekonstrukcí a oprav ulic

a chodníků a do dalších ak-
cí. Je toho hodně a na vše
prostředky města nestačí.
Snažíme se proto získávat
dotace. To bývá složité
a realizaci to někdy prodlu-
žuje. Definitivní rozpočet
města se bude teprve
schvalovat, objem investic
v něm bude opět vysoký,
všechny připravované akce
budou v návrhu rozpočtu
zachyceny a občané se s ni-
mi budoumoci seznámit na
webuměsta.

Ústí nad Labemmá dvě nové čestné občanky
Helena Borská a Bedřiška
Kulhavá se staly novými
čestnými občankami města
Ústí nad Labem. Jde o první
ženy, kterým bylo toto oce-
nění uděleno.
Čestné občanství in me-

moriam bylo uděleno Hele-
ně Borské za významnou
autorskou činnost zaměře-
nou na Ústí nad Labem
a okolí. Přispívala do míst-
ních médií a publikovala
vlastivědné práce např. Po-
znej místo, ve kterém žiješ,
Toulky Ústím a okolím ne-

bo Střípky z ústecké hu-
dební minulosti. Zároveň
aktivně působila ve skaut-

ském hnutí. Listinu o čest-
ném občanství na zasedání
zastupitelstva převzali její

potomci – Jana Čekanová,
Ladislav aMartin Krejčí.
Bedřiška Kulhavá získa-

la čestné občanství za své
sportovní úspěchy a pro-
slavení města i země v celé
Evropě. V roce 1960 repre-
zentovala Československo
na olympiádě v Římě v bě-
hu na 800 metrů. Českoslo-
vensko reprezentovala cel-
kem 34x, na mistrovství
Československa získala
26 titulů mistryně republi-
ky. Listinu si převzala s dce-
rou Janou Vápeníkovou.

Helena Borská Bedřiška Kulhavá

Nina je prvním
občánkem roku
Prvním občánkem Ústí nad
Labem narozeným v roce
2022 je holčička Nina. Na-
rodila se v porodnici Masa-
rykovy nemocnice mamin-
ce Jitce Rúfusové.
Na svět přišla 1. ledna

v 10.50 a vážila 2700 gramů.
Pro první dítě roku vedení
města již tradičně připra-
vuje finanční dar.

VISO v provozu
Nový varovný a informační
systém obyvatelstva (VISO)
začal sloužit městu. Nákla-
dy přesáhly 30 milionů ko-
run. Projekt VISO byl roz-
dělen do dvou etap, první
byla dokončena již na pod-
zim roku 2020, druhá o rok
později. Nainstalováno bylo
celkem 681 hlásičů (přijí-
mačů), na které je napojeno
1731 reproduktorů. Nový
systém je plně digitální
a zajišťuje pokrytí akustic-
kým signálem v celé zóně
havarijního plánování. Po-
krývá i povodňové oblasti
města a detekuje zvýšení
vodní hladiny pro včasné
varování obyvatel. Součástí
VISO je i srážkoměr, který
slouží k získávání okamži-
tých informací zejména
o přívalových srážkách.
„VISO je zařízení zdánlivě
nenápadné, které však po-
vyšuje bezpečnost obyvatel
našeho města na jinou, mo-
dernější a efektivnější úro-
veň. Systém dokáže
operativně reagovat na
všechny mimořádné udá-
losti,“ sdělil primátor Petr
Nedvědický.
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Park v Brné nese jméno generála Klemeše
PřejmenováníParkunad
Kapličkou vBrnénaPark
generála Klemeše schvá-
lilo zastupitelstvo měs-
ta.

Významný občan Ústí nad
Labem, účastník zahranič-
ního odboje za 2. světové
války Jaroslav Klemeš by se
31. ledna 2022 dožil 100
let.
Při této příležitosti

chystá spolek Veselá Brná
pietní slavnost k uctění je-
ho památky. Akce se usku-
teční pod záštitou primáto-
raměsta.
Zúčastní se jí nejvyšší

velení armády, vojenští ve-
teráni a další hosté. Rada
města podpořila konání
slavnosti dotací 50 000 ko-
run.
Genpor. Jaroslav Klemeš

(31. ledna 1922 Čadca –
7. srpna 2017 Praha) byl pří-
slušník československého
zahraničního odboje za
druhé světové války a pří-
slušník paradesantního vý-

sadku Platinum-Pewter.
Byl vysazen poblíž Nasa-

vrk. Zpočátku se účastnil
odboje na Českomoravské
vrchovině, v závěru války se
přesunul do Prahy, kde až
do osvobození působil jako
radiotelegrafista a udržoval

spojení s Londýnem a vlá-
dou v Košicích. V padesá-
tých letech byl propuštěn
z armády a nespravedlivě
odsouzen na dva roky ve
vězení. Poté žil dlouhá léta
v Ústí nad Labem a praco-
val v dělnických profesích.

Z RADYMĚSTA

VDoběticích vyrostou
rodinné domy
Uzavření Memoranda

o spolupráci na realizaci
projektu se společností
Mobilní haly a obvodem
Severní Terasa schválila ra-
daměsta.
Cílem by mělo být vy-

budování sjednoceného

komplexu rodinných domů
(včetně obslužných sítí, ko-
munikací, osázení zeleně
a vybudování dětského
hřiště) v lokalitě Dobětice.
Součástí záměru má být
i rekonstrukce ulice Šrám-
kova.

Neštěmická – oprava
chodníku za 3miliony
Rada města schválila vy-

hlášení veřejné zakázky
s názvem Neštěmická – vel-
koplošná oprava chodníku
s předpokládanou hodno-

tou ve výši 3 mil. Kč bez
DPH. Předmětem zakázky
jsou opravy konstrukce
chodníku v úseku Neště-
mická 689/3 – Výstupní.

Výměna oken a dveří
v ZŠ Vinařská
Přidělení veřejné zakázky

Výměna výplní otvorůna ZŠ
Vinařská dodavateli APIDA
schválila rada města. Na-
bídka firmy APIDA byla vy-

hodnocena jako ekonomic-
ky nejvýhodnější s cenou
3 939 000 Kč bez DPH. Vy-
měněna budou okna a dve-
ře v havarijním stavu.

Starostové se zúčastní
jednání radyměsta
Radní schválili s účin-

ností od 1. 1. 2022 jednací
řád radyměsta.
Podstatnou změnou je

možnost účasti starostů
městských obvodů na jed-
nání rady, a to bez hlaso-
vacího práva.

Zastupitelé schválili rozpočtové provizorium
S rozpočtovým provizo-

riem bude první tři měsíce
roku 2022 hospodařit měs-
to Ústí nad Labem. Jeho
pravidla schválili zastupi-
telé v prosinci.
V období od ledna do

března 2022 budou hrazeny
neinvestiční výdaje v obje-
mu stanoveného do výše
3/12 schváleného rozpočtu
roku 2021 + navýšení na za-
bezpečení plnění smluv-
ních závazkůměsta.

Tyto výdaje uskutečně-
né v 1. čtvrtletí 2022 se sta-
nou součástí následně
schváleného rozpočtu pro
celý rok 2022. Budou hra-
zeny investiční výdaje na
akce, na které již byly vy-
členěny finanční prostřed-
ky ve schváleném rozpočtu
pro rok 2021 a jejichž dofi-
nancování přechází do ná-
sledujícího roku 2022 v ob-
jemu téměř 255mil. Kč.
Vedle toho se v provizo-

riu vyčleňují prostředky ve
výši 13 mil. Kč na splátky
dvou, v minulých letech

pořízených, investic, dále
prostředky ve výši 13mil. Kč
na dvě akce, na které město

obdrží dotace. V rámci roz-
počtového provizoria lze
zároveň hradit splátky jis-
tin úvěrů EIB a Komerční
banky dle platných smluv
o úvěru, lze realizovat vý-
daje na základě finančního
vypořádání transferů, vrat-
ky a odvody dotací, lze za-
pojit příjmy a realizovat vý-
daje u projektů (spolu)fi-
nancovaných z dotace, lze
přijímat a odesílat průto-
kové dotace organizacím

města, lze realizovat výdaje
nutné k odvrácení (zmírně-
ní) škod na majetku či zdra-
ví, výdaje na základě pravo-
mocného rozhodnutí, vý-
daje, u kterých by prodlení
způsobilo škodu (platba
daní, pokut, penále).
Práce na přípravě roz-

počtu pro rok 2022 pokra-
čují tak, aby mohl být
v průběhu prvního čtvrtletí
předložen ke schválení za-
stupitelům.

Podpora pro policejní
stanici v KrásnémBřezně
Rada města vzala na vě-

domí žádost městského
obvodu Neštěmice o převod
alokovaných investičních
finančních prostředků na
realizaci akce Adaptace ob-
jektu občanské vybavenosti
Vojanova 601/48, Ústí nad
Labem na stanici Obvodní-

ho oddělení PČR Krásné
Březno ve výši 10mil. Kč.
Rada s přihlédnutím ke

zpracování návrhu inves-
tiční části výdajového roz-
počtu města pro rok 2022
konstatovala, že na tuto
akci je počítáno s částkou
20mil. Kč.

VÝZNAMNÉHROBKY PŘEVEZMEMĚSTO

Zastupitelstvo schválilo převzetí hrobek významných Ús-
tečanů do majetku města Ústí nad Labem. Jedná se o šest hro-
bek, většina z nich se nachází na hřbitově v Krásném Březně

a dvě jsou umístěny na Střekově. Celkové náklady na opravu
pěti hrobek byly vyčísleny na 1 120 000 Kč. Jde většinou o opra-
vy střech, očištění ploch, nápisů a nejrůznějších prvků.

Ve sklárně bude technologický park
Výstavbu nového tech-

nologického parku VGP
Park Ústí nad Labem City
plánuje v areálu bývalé
sklárny v Ústí nad Labem
společnost VGP.
Projekt je strategicky

umístěn v blízkosti centra
města, zároveň však pouhé
dva km od dálnice D8 pro-
pojující Prahu a Drážďany.
Areál vyroste na brownfiel-
du v místě bývalé sklárny

Avirunion ohraničené uli-
cemi Sklářská, Tovární
a Kekulova o ploše téměř
11 hektarů.
VGP zde plánuje realizo-

vat více než 52 000 metrů
čtverečních pronajímatel-
ných ploch určených zej-
ména pro logistické firmy.
V současné době projekt

disponuje veškerými povo-
leními umožňujícími zahá-
jení výstavby.

Domov pro seniory čeká
výměna oken
Přidělení veřejné zakázky

s názvem DS Dobětice – vý-
měna výplní otvorů – I. eta-
pa firmě Petr Pacanda
schválila radaměsta.
Nabídka byla vyhodno-

cena jako ekonomicky nej-
výhodnější s nabídkovou
cenou 3 161 550 Kč bez DPH.

Vyměněna budou stávající
okna ve všech pavilonech
areálu DS Dobětice.
Výměna se týká 322

oken včetně parapetů, ža-
luzií a sítí proti hmyzu. Ho-
tovo by mělo být do 120 dní
od nabytí účinnosti smlou-
vy o dílo.

Dotace pro Klokánek
Radní schválili poskyt-

nutí mimořádné dotace ve
výši 50 000 Kč na zajištění
provozu Zařízení pro děti

vyžadující okamžitou po-
moc Fond ohrožených
dětí Klokánek Ústí nad
Labem.
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Smlouva na zpracování
nové vizuální identity
Město vyhlásilo vloni

v září otevřenou dvoufázo-
vou designérskou soutěž
s cílem vytvořit novou vi-
zuální identitu Ústí nad La-
bem včetně manuálu a ná-
sledné implementace.
Termín 1. fáze soutěže byl

25. 10. 2021 a následné za-
sedání poroty a výběr
účastníků do 2. fáze se ko-
nalo 27. 10. 2021.
Hodnocení návrhů pro-

bíhalo v prvním kole ano-
nymně. Z celkových 84
soutěžních návrhů porota
vybrala 5 postupujících do
druhého kola. Následné

hodnocení 2. kola proběhlo
2. 12. 2021. Vítězem druhé-
ho kola se stalo Trifor stu-
dio. Rada města schválila
uzavření smlouvy o dílo
a licenční smlouvy s touto
společností.
Předmětem plnění je

závazek zhotovitele provést
a zpracovat ve sjednané do-
bě novou vizuální identitu
statutárníhoměstaÚstí nad
Labem. Finanční rámec je
820 000 Kč bez DPH. Ko-
nečný a vítězný návrh bude
veřejnosti oficiálně před-
staven v průběhu ledna či
začátkem února.

Pieta k uctění památky
prezidenta Václava Havla

Pietní místo k uctění pa-
mátky prezidenta Česko-
slovenska a České republiky
Václava Havla bylo zřízeno
předmagistrátem. Lidé u je-
ho obrazu mohli položit
květiny nebo zapálit svíčku.
Kytici tam položil také

primátor Petr Nedvědický.
„Václav Havel se stal výraz-

nou součástí našich dějin
a jeho osobnost je respek-
tována po celém světě. Jeho
myšlenky a činy jsou inspi-
rující dodnes,“ řekl Petr Ne-
dvědický.
První polistopadový pre-

zident, disident, dramatik
a spisovatel Václav Havel
zemřel 18. prosince 2011.

Odchytové klece na černou zvěř plní svůj účel
Lidé v Ústí nad Labem se

dlouhodobě potýkají s čer-
nou zvěří pronikající do
městské zástavby.
Černá zvěř přitom půso-

bí značné škody na měst-
ském i soukromém majet-
ku.
Možnosti odlovu zvířat

tradičními metodami (in-
dividuální lov či naháňka)
jsou v městské zástavbě
s přihlédnutím k požadav-
kům na bezpečnost obyva-
tel značně omezeny.
Město Ústí nad Labem

proto začalo jako další me-

todu ke snížení počtu divo-
čáků ve městě používat od-
chytové klece.
Aktuálně je rozmístěno

po městě Ústí nad Labem
šest zařízení, z toho tři jsou
mobilní, tj. dají se dle po-
třeby rychle přestěhovat.
Zařízení byla postupně po-
řízena z rozpočtů měst-
ských obvodů Severní Te-
rasa, Neštěmice a Střekov
a z rozpočtu Magistrátu Ústí
nad Labem.
Odchytové klece mohou

být fakticky provozovány
díky spolupráci ústeckých

myslivců (ti zajišťují odlov
divočáků), městské policie
(zajištění kontroly klecí
v rámci hlídkové činnosti),
pracovníků městských ob-
vodů (zajištění údržby
a úpravy okolí klecí apod.),
pracovníků zoologické za-
hrady (zajištění oprav klecí)
a odboru životního pro-
středí Magistrátu města
Ústí na Labem (organizace,
administrace apod.).
Tři klece byly pořízeny až

v druhé polovině letošního
roku, přesto se podařilo za
rok v zařízeních odchytit

a odlovit celkem 63 kusů
černé zvěře. Bohužel již evi-
dujeme i první poškození
klecí včetně krádeže ná-
stražného zařízení, dochází
i k nesmyslnému ničení
a poškozování myslivec-
kých posedů a kazatelen cí-
leně instalovaných na mís-
ta vhodná k odlovu.
Poškozování zařízení

a jejich vynucené opravy
a s tím související „odstáv-
ky“ tak snižují šance na
vyšší úspěšnost odchytu
a odlovu divočáků.

Nové byty vznikají v bývalé ubytovně
Byty pro seniory a po-
třebné profese začalo
budovat město v bývalé
ubytovně v Čelakovské-
ho ulici.

Stavbu převzal zhotovitel
SIM stavby. Cílem rekon-
strukce objektu je vytvoře-
ní 33 nových bytů – 16 z nich
bude určeno primárně pro
sociálně slabé seniory, zby-
lých 17 bude pro občany vy-

konávající potřebné profe-
se (zaměstnanci IZS, škol či
domovů pro seniory).
„Byty v Čelakovského

ulici nám umožní nabídnout
zvýhodněné bydlení těm,
kteří si jej obzvláště zaslou-
ží. Vedle seniorů chceme by-
ty nabízet například i učite-
lům či zdravotníkům, jed-
náme proto i o spolupráci
s Ústeckým krajem a Kraj-
skou zdravotní, která by tak
získala možný benefit
a motivaci pro své zaměst-
nance,“ uvedl náměstek
primátora Tomáš Vlach.
Rekonstrukci bývalé

ubytovny provede firma
SIM stavby, která vyhrála
výběrové řízení s nabídko-
vou cenou zhruba 26,7 mil.
Kč.
Více než polovinu ná-

kladů pokryje dotace ze
Státního fondu podpory in-
vestic. Hotovo by mělo být
do dvanácti měsíců.

Městské služby s novým logem
S novým logem vstupují

do roku 2022 Městské služ-
by. Cílem je více se identi-
fikovat s městem a oslovit
zákazníky, kteří hledají ur-
čitou službu.
V novém logu je zakom-

ponováno současné logo
Ústí nad Labem. To je do-
plněno textem Městské
služby nebo názvy jednot-
livých provozoven a služeb
– například Areál Větruše,

Koupaliště Brná, Zimní sta-
dion nebo Parkování.
„Víme, že se zpracovává

nová vizuální identita měs-
ta, ale do doby, než bude re-
alizována, budeme používat
toto upravené logo a jsme
připraveni ho modifikovat
podle nové podoby měst-
ského loga,“ vysvětlil ředi-
tel Městských služeb To-
máš Vohryzka.

POMNÍK VMĚSTSKÝCHSADECHVNOVÉM

Po rekonstrukci byl předán městu pomník sovětských hr-
dinů v Městských sadech. Náklady rekonstrukce dosáhly 700
000 korun. Rekonstruováno bylo těleso pomníku, jeho povrch

i sadové úpravy, vyměněna musela být dlažba. Rekonstrukci
z velké části financoval Fond sociálních projektu Muzea na-
sledstva (dědictví) z Volgogradu.

Nabídněte aktivity
a služby u jezeraMilada
Máte zájem poskytovat

služby a aktivity návštěv-
níkům jezera Milada v le-
tošní sezóně? Od 1. května
do 30. září bude pro tyto
služby vyhrazeno deset po-
zic v okolí jezera.
Zájemci o poskytování

občerstvení, sportovních či
rekreačních aktivit, pří-
městských táborů, přírodo-
vědných kroužků apod.
u jezera Milada mohou za-
sílat své nabídky do konce
února na adresu Palivový
kombinát Ústí, s. p., Hrbo-
vická 2, 403 39 Chlumec ne-
bo elektronicky na
podatelna@pku.cz či do

datové schránky ID DS:
bneuin8. Na internetových
stránkách www.jezeromi-
lada.cz naleznete podrobné
informace, jak se zúčastnit
vypsané výzvy v sezóně
roku 2022.
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Jaký byl adventní čas v Pomněnce
Vánoce se zdály ještě
příliš daleko, ale podzim
utekl jako voda a nastal
krásný adventní čas
a s ním i tradice a svát-
ky tohoto období.

Těšení na Ježíška si užívaly
i děti z MŠ Pomněnky.
V pátek 2. prosince zavítal
do naší MŠ tradičně Miku-
láš s čertem a andělem. Dů-
stojný a dobrotivý Mikuláš
si s dětmi povídal a andělí-
ček bránil „zlobivce“ před
čertem, který je chtěl s se-
bou odnést.
Děti byly plny očekává-

ní, některým ukápla i slzič-
ka, ale většinou byly stateč-
né a odvážné. Přednesly
Mikulášovi a jeho doprovo-
du básničky, zazpívaly pís-
ničky.
Čert nakonec žádné zlo-

bivé děti nenašel a musel
odejít s nepořízenou. Za
hezké písničky a básničky
Mikuláš dětem nadělil ba-
líčky s ovocem a sladkostmi
a adventní kalendáře.
U předškoláků se zasta-

vila paní policistka, která
vedla s dětmi besedu na té-
ma „Bezpečnost silničního
provozu“. Děti kladly
spoustu otázek, naučily se
něco nového, samy odpoví-

daly na to, co již znají a be-
seda se všem moc líbila.
K tradici naší mateřské

školy patří pečení linecké-
ho slepovaného cukroví.
Děti si vyzkoušely válení
těsta a vykrajování různých
tvarů, které potom upekly
naše paní kuchařky. Upeče-
né a vychladlé cukroví děti
slepily sladkou lineckou
marmeládou a těšily se, až si
na něm pochutnají.
A nemusely dlouho če-

kat, jen do následujícího

dne, kdy byl pro děti v Po-
mněnce připraven „Vánoč-
ní pohádkový den“. Děti
nejdříve ozdobily strome-
ček před budovou MŠ a za-
zpívaly si u něj koledy, vá-
noční písně a přednesly vá-
noční básničky. Potom se
v šatně převlékly do slav-
nostního a čekaly, až uslyší
zacinkat zvoneček za dveř-
mi třídy. Ve třídě čekalo na
děti překvapení pod stro-
mečkem v podobě nadílky
nových hraček, stavebnic

a her. S některými dárečky
si děti následně pohrály. Na
závěr si pochutnaly na
slavnostním obědě, který
byl obdobou bohaté štěd-
rovečerní večeře a připravi-
ly ho naše šikovné paní ku-
chařky. Na závěr nám ne-
zbývá nic jiného, než po-
přát Všem hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti do no-
vého roku 2022.

Tereza Patová
MŠ Pomněnka

Polytechnické vzdělávání
vMŠNeštěmice

V letošním školním roce
jsme navázali na loňský
úspěšný projekt zaměřený
na polytechnickou výchovu
„Postavíme celéměsto“.
Projekt jsme připravili

tak, aby nabízené činnosti
zaujaly všechny děti naší
MŠ, od tříletých až po před-
školáky a posílily u dětí je-
jich kreativitu a fantazii,
rozvíjely logické a technic-
ké myšlení, prostorovou
orientaci, představivost,
manuální zručnost a zejmé-
na spolupráci mezi dětmi.
Projekt byl sestaven

z mnoha pestrých činností,
při kterých si děti osvojo-
valy nové znalosti a doved-
nosti – sestavovaly silnice
podle plánů, stavěly budovy
z kostek, procvičovaly za-
mykání nebo odemykání
zámků, párovaly šrouby
a matice, učily se rozlišovat
obrázkové symboly, po-
znávaly dopravní značky

apod. Polytechnické vzdě-
lávání výrazně přispívá
k všestrannému rozvoji dě-
tí, aktivity jsou součástí
všech oblastí předškolního
vzdělávání a prolínají se
veškerými činnostmi. Po-
máhají u dětí vytvářet pra-
covní návyky a dovednosti
potřebné v běžném životě
a mohou dítě ovlivnit do
budoucna. Děti se učí na zá-
kladě vlastního prožitku
a přirozené zvídavosti hle-
dat správné postupy, vzá-
jemně komunikovat a hra-
vou formou vzájemně spo-
lupracovat. Největší odmě-
nou pro nás byly spokojené
úsměvy dětí a tím nás mo-
tivovaly k rozšíření dalších
aktivit v této oblasti – pra-
videlné odpolední zájmové
činnosti s názvem „Pře-
mýšlím a tvořím“.

Bc. Lenka Šteslová
učitelkaMŠ Neštěmice

Kulturní středisko pod pochybnýmprotektorátem
Rezignací na post ředitele

Kulturního střediska města
reagoval v červnu Ivan Do-
stál (ODS) na dlouhodobou
kritiku svého způsobu ve-
dení této městské příspěv-
kové organizace.
A jaká je situace půl roku

po jeho „odchodu“? Ivan
Dostal dál řídí instituci
v nově vytvořené funkci
vedoucí kulturně-provoz-
ního úseku a místo ředitele
dočasně zaujal ředitel Do-
mu dětí a mládeže Jan
Eichler. K lepšímu se tedy
nezměnilo nic.
Když se PRO! Ústí dostalo

v únoru loňského roku do

rady města, neslo jako jed-
no z témat i problém Kul-
turního střediska (KS), jež
spočíval v alarmujících vý-
sledcích hloubkové kont-
roly hospodaření i v chabé
programové nabídce.
Nový koaliční partner

ODS přislíbil urychlený od-
chod svého člena Ivana Do-
stála. K tomu nakonec
v červnu došlo, aby „nažra-
ný“ vlk záhy zjistil, že koza
zůstala celá.
V rámci řešení nastalé

situace totiž vyvstal bez
větší diskuze plán, že KS tr-
vale převezme Dům dětí a
mládeže (DDM), neb jde

vlastně o jednu budovu,
čímž se ušetří nemalé fi-
nanční prostředky na pro-
voz.
Argumentem byla i vše-

obecně uznávaná činnost
DDM pod vedením Jana
Eichlera. Tento záměr se ale
nezamlouval řadě předsta-
vitelů ústecké kulturní ob-
ce. Pochopitelně! Dráždila je
představa, že KS povede ně-
kdejší politik (ČSSD), který
v roce 2014 stál u likvidace
Činoherního studia.
Jako radnímu pro kulturu

se mi podařilo na poslední
chvíli alespoň prosadit
omezení tohoto pochybné-

ho protektorátu na dobu
určitou (do konce roku
2021) s tím, že se za tu dobu
najde příhodnější a dlou-
hodobý způsob fungování
KS.
Osobně jsem preferoval

proměnu na městskou kul-
turní agenturu s novým
kreativním vedením vze-
šlým z otevřeného výběro-
vého řízení. Vyplňovala by
kulturní nabídku ve sférách
nedostatečně pokrytých
soukromými pořadateli,
a navíc by organizovala
i kulturní akce města (to
dnes padá na úředníky rad-
nice). Vybídl jsem i členy

kulturní komise rady měs-
ta, aby přišli se svými pod-
něty. Vzhledem k nesoula-
du a následnému rozpadu

koalice k žádnému posunu
nedošlo a 20. listopadu už
bez PRO! Ústí rada prodlou-
žila Janu Eichlerovi mandát
o další rok. Tím dala najevo,
že do konce tohoto voleb-
ního období jiné řešení
hledat ani nehodlá.
Rozpočet KS pro rok

2022 byl navržen ve stejné
výši, tedy úspora provoz-
ních nákladů se nekoná.
A kulturní nabídka? Tu bu-
de s největší pravděpodob-
ností dál určovat Ivan Do-
stál, takže ani tady progresi
očekávat nelze.

Martin Krsek (PRO! Ústí)

V domově pro seniory
se peklo cukroví

V Domově pro seniory
Orlická proběhlo již tradiční
pečení vánočního cukroví,
na kterém se podíleli klienti
domova.
Napekly se spousty bá-

ječných druhů vánočního
cukrovíčka, které nejenže
dobře vypadá, ale i výborně
chutná.
Spolu s tím jsou spojené

Vánoční dílničky, tzv. Vá-

noční tvoření, kde si naši
klienti vyrobí nádhernou
vánoční dekoraci. Pokojná
vánoční atmosféra, koledy,
krásné vánoční výrobky
i výborné cukroví našim
klientům udělaly velkou
radost.

Bc. Michaela Vlček Ry-
banská, sociální pracovni-
ce DS Orlická

Betlémy od
Elišky

V kostele Nanebevzetí Pan-
ny Marie se konal již
35. ročník výstavy betlémů,
kterou pořádá Římskoka-
tolická farnost – arciděkan-
ství Ústí nad Labem za pod-
pory města Ústí nad Labem.
Na pozvání odpověděly

i dvě třídy ze ZŠ E. Krásno-
horské – třída 3. B paní uči-
telky Markéty Jílkové a tří-
da 4. A paní učitelky Miro-
slavy Veigendové. Práce
našich žáků se mezi ostat-
ními díly neztratila.

Mgr. Bc. Martin Alinče
ředitel školy

Hledáme 

LEŠENÁŘE s praxí 
pro práci v Čechách a v Německu 

»   mzda 250 Kč resp. 320 Kč/ hrubého
+ diety
+ další bene� ty

»   turnusy
»   nástup 

možný ihned

Životopisy 
zasílejte na 

topolancinova@k2leseni.cz 

kontakt: 
776 551 179 www.k2leseni.cz
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Starší sanitky poslouží městské policii
Vyřazené sanitní vozy
koupilo město Ústí nad
Labem od Zdravotní zá-
chranné služby Ústec-
kého kraje.

Dvě sanitky využije měst-
ská policie. Auta poslouží
pro převozy opilců, narko-
manů, lidí bez domova
a dalších, kteří by vzhledem
ke svému stavu mohli zne-
čistit běžné vozy městské
policie. Řadu z nich je třeba
převést do zdravotnického
zařízení nebo i na záchytku.
Jedna sanitka slouží na

základně městské policie
v Předlicích, další je nasa-
zena v Neštěmicích. Oba
vozy zbývá ještě vybavit
potřebným zdravotnímma-
teriálem. Strážníci absolvu-
jí potřebné kurzy první po-
moci zaměřené na převoz
těchto lidí do záchytné pro-
tialkoholní stanice nebo ji-
ného zařízení.

Vymyšlené přepadení
u vánočního stromu

Hlídka strážníků byla vy-
slána na Mírové náměstí ke
zraněnému muži u vánoč-
ního stromu. Měl tržnou
krvácející ránu na hlavě,
silné otoky v obličeji a kr-
vácející ústa.
Strážníci muži poskytli

první pomoc a přivolali
zdravotní záchrannou služ-
bu.
Od zraněného se dozvě-

děli, že byl přepaden čtyřmi
muži, kteří mu odcizili boty
a peněženku i s doklady
a poté utekli neznámo kam.
Vzhledem k okolnostem

celé události byla na místo

přivolána hlídka Policie ČR,
která si celý případ převzala
k dalšímu šetření. Poté, co
záchranáři muže ošetřili,
vyrazili policisté do barů na
Mírovém náměstí, aby zjis-
tili okolnosti incidentu.
Podle kamerových zá-

znamů v jednom z barů se
dostal do konfliktu s jiným
hostem, který ho praštil do
obličeje. Muž poté cestou z
baru v silné opilosti něko-
likrát upadl. Informace o
přepadení čtyřmi útočníky
tedy nejsou prokazatelné a
policie incident vyšetřuje
jako podezření z přestupku.

Dva kluci se toulali v noci
po Severní Terase

Řidič trolejbusu krátce
před půlnocí oznámil
městské policii, že se u za-
stávky Mírová na Severní
Terase pohybují dva malí
kluci. Strážníci zjistili, že se
jedná o desetiletého a jede-
náctiletého chlapce, bytem
Trmice a Předlice. Hlídka

strážníků oba hochy po
provedeném zadokumen-
tování případu odvezla do-
mu a předala zákonným
zástupcům s poučením, že
celá událost bude předána
na OSPOD Magistrátu měs-
ta Ústí nad Labem k další-
mu šetření. Chodci nejsou na přechodech u nemocnice v bezpečí

Další tragická nehoda se
stala v ulici Sociální péče
u nemocnice. Strážníci za-
stavili u hloučku lidí na za-
stávce MHD, mezi nimi le-
žela zraněná žena.
Jeden ze strážníků rych-

le vyndal záchranářský ba-
toh a běžel k ležící ženě,
kterou krátce před tím sra-
zilo na přechodu pro chod-
ce osobní auto. Strážník ne-
prodleně ověřil, zda žena
dýchá a má hmatný pulz –
negativní.
Hlídka opatrně s pomocí

kolemjdoucího ženu obrá-
tila na záda, zaklonili jí hla-
vu a strážník začal u zraně-
né provádět srdeční masáž,
pokračoval v ní až do pří-
jezdu přivolané zdravotní
záchranné služby.
Po příjezdu lékaře na

místo si ženu převzali zá-
chranáři k dalším úkonům.
Dále se na místo dostavila
hlídka Policie ČR, která bu-
de záležitost vyšetřovat.
Utrpěným zraněním žena
podlehla.

Na vládní opatření hospodští i jejich hosté kašlou, čeká je správní řízení
Případy porušování vlád-

ních opatření musí řešit
strážníci v některých ústec-
kých restauracích.
Podezřelé osoby před re-

staurací v Hrnčířské ulici si
krátce po půlnoci všimli
městští policisté. Muž vzá-
pětí vešel do provozovny,
která byla v rozporu s usne-
sením vlády otevřena.
Uvnitř se nacházelo ně-

kolik hostů a obsluha. Hlíd-
ka upozornila obsluhu pro-

vozovny na protiprávní
jednání a zjistila totožnost
hostů v provozovně. Provo-
zovateli bylo sděleno dů-
vodné podezření ze
spáchání přestupku o kri-
zovém řízení a o změně ně-
kterých zákonů, kdy provo-
zovatel umožnil přítomnost
veřejnosti v provozovně
stravovacích služeb v roz-
poru s usnesením vlády ČR.
Z důvodu závažnosti ce-

lé události, bylo sepsáno

úřední oznámení o spácha-
ném přestupku a věc byla
předána příslušnému
správnímu orgánu k doře-
šení.
Další případ vyšel najevo

při kontrole zavírací doby
v provozovně v centru
města, odkud byla slyšet
reprodukovaná hudba
a uvnitř bylo několik baví-
cích se hostů. Zjištěny byly
čtyři osoby a obsluha.
Strážníci je poučili

o protiprávním jednání,
a sdělili jim, že věc bude
oznámena příslušnému
správnímu orgánu k doře-
šení.
Dvě ženy odmítly pro-

kázat svou totožnost a byly
předvedeny k prokázání to-
tožnosti na Obvodní oddě-
lení Policie ČR – město. Při
předvedení kladly odpor,
byly proto předvedeny za
užití donucovacích pro-
středků.

Kanálové poklopy v křoví

Při večerní obchůzce
v Neštěmicích uviděli
strážníci v ulici Veslařská
sedm železných poklopů od
kanálů ukrytých v křoví.
Hlídka přivolala služeb-

ní vozidlo, kterým poklopy
odvezla a předala společ-
nosti AVE. Nyní se bude
muset zjistit, odkud byly
poklopy odcizeny, aby se
nestalo, že projíždějící vo-

zidlo najede do odkryté ka-
nalizační vpusti a nedošlo
k případné dopravní neho-
dě.
Zarážející na celém pří-

padu je fakt, že zloději si
neuvědomují, že v těchto
případech může řidič vozi-
dla, který do odkrytého ka-
nálu najede, vedle zničení
svého vozidla způsobit
i dopravní nehodu.

Muž spal u cyklostezky

Hlídka strážníků po po-
ledni nalezla ležícího člově-
ka u cyklostezky v ulici
Střekovské nábřeží. Muž le-
žel poblíž železničního
mostu, kde spal na dece,
přikrytý kabátem. Vzhle-
dem k nízkým venkovním
teplotám mohl být v ohro-
žení zdravotního stavu.
Strážníci muže probudili

a zjistili, že je v pořádku, že
tu jen usnul. Poučili ho

o možnosti využití azylo-
vých domů a dali kontakty
na neziskové organizace.
Muž nabídku odmítl

a z místa odešel. V současné
době hlídky strážníků ma-
pují prostory, kde se lidé bez
domova zdržují, aby až tep-
loty klesnou pod bod mra-
zu, mohly tyto lidi kontro-
lovat a v případě nut-
nosti jim nabídnout po-
moc.



6 ÚSTECKÉ NOVINY  www.usti-nad-labem.czInformace

Ukončení doplňkového
prodeje jízdenek
s přirážkou u řidičeMHD
Dopravní podnik města
Ústí nad Labem s účin-
ností od 1. ledna 2022
ukončil doplňkový pro-
dej jízdenek s přirážkou
u řidiče MHD v hodnotě
25 Kč a 10 Kč.

,,Jedním z důvodů zrušení
doplňkového prodeje je
ochrana cestujících i řidičů
MHD v souvislosti s opaku-
jícím se výskytem koronavi-
ru SARS-CoV-2. Dalším dů-
vodem je klesající poptávka
cestujících po tomto druhu
jízdních dokladů, související
se spuštěním elektronického
odbavovacího systému
i mobilní aplikace DPmÚL,“
uvedla Simona Mohacsi,
výkonná ředitelka společ-
nosti.
Cestující mohou k úhra-

dě jízdného využít bezkon-
taktní platební karty pro
nákup jednorázového jízd-
ného v režimu Check
in/Check out i jako identi-
fikátoru časové jízdenky
zakoupené v eShopEOS ne-
bo na Zákaznickém centru
DP nebo pro bezhotovostní
nákup jízdenky na termi-
nálu u řidiče vozidla.

Dále lze využít elektro-
nickou peněženku čipové
karty Dopravy Ústeckého
kraje pro bezhotovostní
nákup jízdenky na termi-
nálu u řidiče vozidla nebo
jako nosič elektronické ča-
sové jízdenky. Nadále je za-
chován nákup jízdenek
v jízdenkových automatech
a mobilních jízdenek (SMS
jízdenka, SEJF jízdenka, jíz-

denka z Mobilní aplikace
DPmÚL).
Prodej relačních jízde-

nek DÚK (jízdenky do
ostatních zón, které neob-
sluhuje DPmÚL) u řidiče
MHD je i nadále zachován
pouze s možností bezhoto-
vostní platby bezkontaktní
platební kartou nebo elek-
tronickou peněženkou či-
pové karty DÚK.

STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM

OZNAMUJE

MOŽNOST PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE

na podporu volnočasových aktivit občanů statutárního města Ústí nad Labem a podporu rozvoje 
činnosti  aktivně  působících  subjektů  v  oblasti  volnočasových  aktivit  na  území  statutárního 
města Ústí nad Labem

V RÁMCI

Programu pro poskytování dotací v oblasti 
VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT v roce 2022 

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

1. Termín pro podávání žádostí:
 Celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže do 18 let
  žádost o dotaci je možné podávat v období od 7. 1. 2022 do 31. 1. 2022
 Akce volnočasového kalendáře
  žádost o dotaci je možné podat v období od 17. 1. 2022 do 7. 2. 2022
 Akce zdravotně postižených osob
  žádost o dotaci je možné podat v období od 7. 2. 2022 do 28. 2. 2022

 2. Důležité informace:
   Předepsané formuláře žádostí o dotaci včetně znění Programu bude možné získat 

na internetových stránkách www.usti-nad-labem.cz 10. prosince 2021. Případné další 
informace k dotačnímu Programu sdělí Bc. Gabriela Krčilová (č. dv. 250), tel. č. 475 271 688 
nebo e-mailová adresa: gabriela.krcilova@mag-ul.cz.

3. Žádosti o dotace v oblasti volnočasových aktivit se budou podávat:
  •  Elektronicky prostřednictvím dotačního portálu https://dotace.usti-nad-labem.cz/ – 

žádost bude podána elektronicky v okamžiku uvedení elektronického formuláře do stavu 
„podáno“ (po stanoveném termínu pro přijetí žádostí, systém elektronickou žádost 
nepřijme). Žadatel o dotaci provede registraci na dotačním portálu prostřednictvím 
emailu a hesla. Za správnost údajů uvedených v žádosti a v předkládaných přílohách či 
dokladech zodpovídá žadatel.

  •  Vyplněnou žádost (ve formátu PDF) vč. vygenerovaného potvrzení o elektronické 
evidenci žádosti (s unikátním identifikačním číslem žádosti) žadatel vytiskne a opatří 
podpisem oprávněné osoby a případně razítkem.

4. Žádost musí být podána jak:
  •  elektronicky v systému Dotační portál města Ústí nad Labem tak zároveň také 

v písemné formě buď
	   osobně prostřednictvím podatelny Magistrátu města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, 

400 01 Ústí nad Labem (vchod z Lidického náměstí)
	   prostřednictvím provozovatele poštovní služby zasláním na adresu: Magistrát města 

Ústí nad Labem, Odbor školství, kultury a sportu, Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad 
Labem (rozhoduje datum podání),

	   datovou schránkou žadatele v elektronické podobě (pouze v případě, že se celá žádost 
vč. povinných příloh vejde do jedné datové zprávy).

5. Pro další rozhodování o žádosti je vždy platná verze doručená v písemné formě
statutárnímu městu Ústí nad Labem v souladu s tímto programem. Za shodu písemně
předložené verze s verzí zaevidovanou v systému Dotační portál města Ústí nad Labem
odpovídá statutární orgán předkladatele žádosti.

STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM
OZNAMUJE

MOŽNOST PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE

na podporu pohybové sportovní aktivity občanů statutárního města Ústí nad Labem, podporu 
rozvoje  činnosti  aktivně  působících  subjektů  v  oblasti  sportu,  sportovní  činnosti  mládeže 
do  20  let  a  podporu  pohybových  aktivit  občanů  města  Ústí  nad  Labem  nad  21  let  na  území 
statutárního města Ústí nad Labem

V RÁMCI

Programu pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2022
z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem

(dále jen „Program“)

1. Termín pro podávání žádostí:
 Tradiční kolektivní a individuální sporty
  žádost o dotaci je možné podat v období od 17. 1. 2022 do 31. 1. 2022

 Celoroční sportování dětí a mládeže do 20 let (šeky)
  žádost o dotaci je možné podat v období od 17. 1. 2022 do 14. 2. 2022

 Celoroční podpora pohybových aktivit občanů města Ústí nad Labem nad 21 let
  žádost o dotaci je možné podat v období od 14. 2. 2022 do 14. 3. 2022

 Sportovní akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem
  žádost o dotaci je možné podat od 17. 1. 2022 do 31. 1. 2022

 Podpora sportovních aktivit handicapovaných sportovců
  žádost o dotaci je možné podat v období od 14. 3. 2022 do 11. 4. 2022

 Mimořádné sportovní výkony
  žádost o dotaci je možné podat v období od 14. 3. 2022 do 11. 4. 2022

2. Důležité informace:
   Předepsané formuláře žádostí o dotaci včetně znění Programu bude možné získat 

na internetových stránkách www.usti-nad-labem.cz od 20. prosince 2021. Případné další 
informace k dotačnímu Programu sdělí Bc. Gabriela Krčilová (č. dv. 250), tel. č. 475 271 688 
nebo e-mailová adresa: gabriela.krcilova@mag-ul.cz.

3. Žádosti o dotace v oblasti sportu se budou podávat:
  •  Elektronicky prostřednictvím dotačního portálu https://dotace.usti-nad-labem.cz/ – 

žádost bude podána elektronicky v okamžiku uvedení elektronického formuláře do stavu 
„podáno“ (po stanoveném termínu pro přijetí žádostí, systém elektronickou žádost 
nepřijme). Žadatel o dotaci provede registraci na dotačním portálu prostřednictvím 
emailu a hesla. Za správnost údajů uvedených v žádosti a v předkládaných přílohách či 
dokladech zodpovídá žadatel.

  •  Vyplněnou žádost (ve formátu PDF) vč. vygenerovaného potvrzení o elektronické 
evidenci žádosti (s unikátním identifikačním číslem žádosti) žadatel vytiskne a opatří 
podpisem oprávněné osoby a případně razítkem.

4. Žádost musí být podána jak:
  •  elektronicky v systému Dotační portál města Ústí nad Labem tak zároveň také 

v písemné formě buď
	   osobně prostřednictvím podatelny Magistrátu města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, 

400 01 Ústí nad Labem (vchod z Lidického náměstí)
	   prostřednictvím provozovatele poštovní služby zasláním na adresu: Magistrát města 

Ústí nad Labem, Odbor školství, kultury a sportu, Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad 
Labem (rozhoduje datum podání),

	   datovou schránkou žadatele v elektronické podobě (pouze v případě, že se celá žádost vč. 
povinných příloh vejde do jedné datové zprávy).

5.   Pro další rozhodování o žádosti je vždy platná verze doručená v písemné formě 
statutárnímu městu Ústí nad Labem v souladu s tímto programem. Za shodu písemně 
předložené verze s verzí zaevidovanou v systému Dotační portál města Ústí nad Labem 
odpovídá statutární orgán předkladatele žádosti.

STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM

VYHLAŠUJE

VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE

V RÁMCI

Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury

v roce 2022 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem

(dále jen „Program“)

1.  Kategorie programu a termín pro podávání žádostí:

  •  Dotace na podporu celoroční kulturní činnosti

  •  Dotace na reprezentaci města na akcích krajského, republikového nebo 

mezinárodního charakteru 

Termín pro podávání žádostí od 7. ledna do 21. ledna 2022

  •  Akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem 

Termín pro podávání žádostí od 7. ledna do 19. ledna 2022

  •  Dotace na realizaci kulturní akce a projektu 

Termín pro podávání žádostí od 31. ledna do 14. února 2022

2.  Důležité informace: 

Žádosti o dotace se podávají prostřednictvím dotačního portálu  

https://dotace.usti-nad-labem.cz. Je nezbytná registrace žadatele. 

Vyplněnou elektronickou žádost následně žadatel prostřednictvím webového rozhraní 

odešle. Následně žádost doručí také v tištěné podobě vč. potvrzení o elektronické evidenci 

žádosti ve lhůtě pro podání žádosti (viz výše) do podatelny Magistrátu města Ústí nad 

Labem (osobně, poštou, datovou schránkou).

   Formuláře žádostí budou přístupné od 7. prosince 2021. Informace o vyhlášeném 

programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2022 lze získat na internetových 

stránkách www.usti-nad-labem.cz a na Magistrátu města Ústí nad Labem, 

Velká Hradební 8, Odbor školství, kultury a sportu (Bc. Čmejlová Martina, č. dv. 288, 

tel. 475 271 345, e-mail: martina.cmejlova@mag-ul.cz; Romana Krejčí, DiS., č. dv. 249, 

tel. 475 271 584, e-mail: romana.krejci@mag-ul.cz).
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Ústí bylo svědkem vynikajících
klavírních výkonů
Absolutní vítězkou
54. ročníku mezinárod-
ní klavírní soutěže Vir-
tuosi per musica di pia-
noforte se stala dvanác-
tiletá Nora Lubbadová
z České republiky.

Porotu uchvátila svým pře-
svědčivým podáním skla-
deb od J. S. Bacha, L. van
Beethovena, S. Rachmani-
nova a F. Chopina.
Mezinárodní porota

hodnotila výkony soutěží-
cích ve věku 9–16 let, kteří
do Ústí nad Labem přijeli
z několika zemí společně se

svými pedagogy a rodiči.
Předsedkyně poroty He-

lena Weiser neskrývala
nadšení nad úrovní soutě-
že: „S velikým obdivem sle-
dujeme stále rostoucí úro-
veň mladých umělců i úro-
veň pedagogického vedení.
Na první pohled roztomilé
děti a obyčejní teenageři se
za klavírem promění
v osobnosti, které jsou
schopny výkonů světových
pódií. Jsem přesvědčená, že
na mnohé z nich si v bu-
doucnu budeme kupovat
hodně drahé vstupenky.
Výkony byly úžasné a my,
porotci, jsme vděční, že jsme
u tohomohli být.“

Důmumění Ústí nad Labem se po rekonstrukci otevřel veřejnosti
Fakulta umění a designu

Univerzity Jana Evangelisty
Purkyně otevřela po kom-
plexní rekonstrukci Dům
umění Ústí nad Labem – je-
dinečnou na prezentaci,
produkci i výzkum umění
zaměřenou instituci využí-
vající zázemí domovské
univerzity.
Dům umění Ústí nad La-

bem disponuje téměř 700
m2 výstavní plochy, multi-
funkčním sálem pro 80 di-

váků určeným pro experi-
mentální audiovizuální,
performativní a hudební
představení, rezidenčním
ateliérem, workshopy spe-
cializovanými na nová mé-
dia a grafické techniky
sloužícími studentům i ve-
řejnosti a rozsáhlým záze-
mím vhodným pro umělec-
ké vzdělávání a různorodé
společenské aktivity. První
výstavou je NARUŠENÁ
ROVNOVÁHA REVISITED.

Eva Randová byla oceněna Thálií
Světoznámá operní pěv-

kyně Eva Randová získala
Cenu Thálie za Celoživotní
mistrovství v oboru opera.
K významnému ocenění jí
gratuloval primátor Petr
Nedvědický.
„Mám neuvěřitelně milou

povinnost poděkovat paní
Randové za to, jak zpěvem
obohatila scény nejen tady
v České republice, ale v pod-
statě po celém světě – nikdy
nezapomenemena to, že jste
vystupovala v Covent Gar-
den, v opeře v Paříži, a jak
jste Českou republiku repre-
zentovala,“ uvedl Petr
Nedvědický.
Eva Randová začala se

studiem zpěvu u paní pro-
fesorky Jitky Švábové v Li-
dové škole umění v Ústí nad
Labem (dnes ZUŠ Evy Ran-
dové) a během své kariéry
vystupovala na mnoha
předních světových scé-
nách – například v českém
Národním divadle, milán-
ské Scale, Paříži a v nepo-
slední řadě také v Covent
Garden v Londýně, kde se,
jak sama říká, cítila jako
doma.
Domovskou scénou se jí

pak stal Stuttgart a v letech
1995–1998 se opět vrátila do
České republiky a stala se
ředitelkou Státní opery
Praha.

Portrétní reliéf Antona Günthera
Při návštěvě jednoho ve-

tešnictví v Tachově byla ře-
diteli Muzea města Ústí nad
Labem Václavu Houfkovi
nabídnuta také údajná re-
klama na ústeckou Starou
mysliveckou.
Snaha vetešníka prodat

něco ze své nabídky slavila
úspěch, ale z jiného důvo-
du, než si obchodník mys-
lel. Za v podstatě symbolic-
kou cenu se podařilo do
muzejní sbírky získat po-
měrně vzácný bronzový
portrétní reliéf Antona
Günthera.
Anton Günther byl ve své

době velice oblíbený ně-
mecký lidový básník a pís-
ničkář Krušnohoří a autor
populárních pohlednic s je-
ho písněmi, které byly do-
provázeny reprodukcemi
jeho vlastnoručně malova-
ných obrazů Krušných hor.
Anton Günther se naro-

dil 5.června 1876 v Božím
Daru. Pocházel z velmi
chudých poměrů, svým za-
ložením byl rakouským
konzervativním vlasten-

cem a katolíkem. V mládí
pracoval jako litograf v Pra-
ze, od roku 1901 žil v rod-
ném Božím Daru, kde také
29. dubna 1937 zemřel.
Během začátku 20. sto-

letí se stal jedním z nejob-

líbenější lidových písničká-
řů své doby, na české straně
měl obdobu v písničkáři
Karlu Hašlerovi.
Své texty psal v typic-

kém krušnohorském náře-
čí, které je často i pro rodilé

německé mluvčí těžko sro-
zumitelné, přesto jeho pís-
ně žijí dodnes. Jednu z jeho
vánočních písní měl ve
svém repertoáru také český
zpěvák Karel Gott.

Neobvyklý historicko-
turistický průvodce
Archiv města Ústí nad

Labem ve spolupráci s Mu-
zeem v přírodě Zubrnice
připravil knihu, která potěší
všechny zájemce o historii
Ústecka.
Věnuje se historii zanik-

lých obcí, osad a samot pod
Bukovou horou. Tato místa
propojuje zeleně značená
stezka, která je často vyu-
žívána turisty. V knize na-
leznete místní pověsti, kri-
minální příběhy a rozhovo-
ry s pamětníky či lidmi,
kteří jsou s okolím Bukové
hory nějakým způsobem
spojeni. Nedílnou součástí
publikace jsou dosud ne-
publikované fotografie,
mapy či plány.
Jejím autorem je ústecký

archivář Petr Karlíček. Ve-

dle historického průvodce
se město Ústí nad Labem
s Římskokatolickou far-
ností Ústí n. L. podílí i na
druhém vydání Ústeckého
betlému od malířky Jany
Hakenové.

Výstava vmuzeu
přibližuje sesuvy zemin

Nově otevřená výstava
Nestabilní podloží: sesuvy,
životy & perspektivy v Mu-
zeu města Ústí nad Labem
přibližuje sesuvy zemin
a hornin jako společenský
fenomén, který po generace
ovlivňuje životy lidí ve své
blízkosti.
Nabízí tak poněkud od-

lišný úhel pohledu, než je
běžné vnímání sesuvů jako
ryze geologického procesu,
který vždy patřil k vývoji
krajiny Českého středohoří,
stejně jako dalších oblastí
České republiky. Výstavu je
možné v muzeu zhlédnout
až do 3. dubna 2022.
„Výstava využívá moder-

ních audiovizuálních pro-
středků ke zprostředkování

nejen zajímavých informací,
ale také prožitků lidí, do je-
jichž životů sesuvy výrazně
zasáhly. A protože sesuvy ke
zdejší sopečné krajině ne-
odmyslitelně patří, nechybí
na výstavě regionální nad-
stavba. Část, nazvaná So-
pečná krajina v pohybu,
prezentuje nejznámější se-
suvy z oblasti Českého stře-
dohoří. Jde například o Kozí
vrch, Klapý, Čeřeniště, Va-
ňov či sesuv na dálnici D8
včetně pohledu na jejich
vznik a následky a způsoby
jejich současného výzku-
mu,“ uvedl jeden ze spolu-
autorů výstavy Jan Klimeš
z Ústavu struktury a me-
chaniky hornin Akademie
věd ČR.

Muzeumdostalo
alkoholové památky
Kolekce více než stole-

tých památek na výrobu ve
slavné likérce v Krásném
Březně, včetně připomínek
legendární slavné Staré
myslivecké rozšířila sbírky
muzea města. „Pracoval
jsem v likérce jako podniko-
vý právník a vedoucí sekre-
tariátu podnikového ředite-
le v sedmdesátých a osmde-
sátých letech. Kolegové vě-
děli, že mě zajímá historie,

a tak jsem od nich postupně
dostal několik drobností,
které se v továrně dochovaly
ještě z předválečných časů,“
komentoval původ daru
Vladimír Fiala. Přinesl mi-
mo jiné dva ceníky, které
ilustrují dobové výrobky
nejen cenou ale také barev-
ným vyobrazením a texto-
vým popisem. Nejstarší je
v němčině a lze ho datovat
mezi léta 1895 a 1906.
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Spolupráce ZOO a Univerzity J.E. Purkyně
Smlouvu o vzájemné
spolupráci podepsali ře-
ditelka Zoologické za-
hrady Ilona Pšenková
a rektor Univerzity
J. E. Purkyně Martin Ba-
lej.

Smlouva se týká oblasti
rozvoje vzdělávání, výzku-
mu, vývoje, umění a další
tvůrčí činnosti směřující
k celkovému zlepšování
kvality života v ústeckém
regionu.
Základní formy spolu-

práce vycházejí z charakte-
ru UJEP jako vzdělávací
a vědecké instituce. Směřují
k zvyšování kvalifikace
pracovníků zoo, možnosti

řešení společných výzkum-
ných projektů a přípravy
vzdělávacích akcí a kampa-
ní, předávání a sdílení in-

formací. Univerzita nabízí
zprostředkování kontaktů
na nadané studenty pro je-
jich zapojení do činnosti

zoo. Jde také o spolupráci
v oblasti témat student-
ských závěrečných prací
a vzájemnou propagaci.

Ústecké noviny
Informační list pro občany Ústí nad Labem. Vydává VLTAVA LABEMEDIA. Datum vydání 15. 1. 2022. Číslo 1/2022. 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.

Nová kniha je ke koupi v infostředisku
Knihu Poutník Českým

středohořím autora Jiřího
Svobody nabízí Informační
středisko města Ústí nad
Labem. Kniha nese podtitul
Jak jsem potkal lidi, kame-
ny, kytky a jiné zázraky. Je
koncipována jako sbírka
esejí a dalších textů o zají-
mavostech a krásách Čes-
kého středohoří s bohatým
obrazovým doprovodem.
Nahlédnete s ní do kra-

jiny plné barev i pozoru-
hodných rostlin a živoči-
chů, ponoříte se do záhad
nejstarší historie lidského
osídlení, prozkoumáte dáv-

né sopky nebo vás okouzlí
barokní památky, skrytá

geometrie skal a krása ne-
rostů.

ZOO v zimní
sezóně
Vzooplatí od listopadudo

února zimní sezóna, při
které se o hodinu zkracuje
otevírací doba. To zname-
ná, že do zahrady mohou
návštěvníci zavítat od 9.00
do 16.00 a využít pouze dol-
ní pokladnu. Prohlídku je
možné si zpestřit zhlédnu-
tím předváděcích akcí se
zvířaty, které probíhají v
pravidelných časech. Zoo-
logická zahrada od počátku
roku zvýšila vstupné. Po-
drobnosti na www.zoous-
ti.cz.

ÚSTÍ NAD LABEM AKTIVNĚ A HRAVĚ
Poznejte město Ústí nad Labem prostřednictvím:
- mobilní hry GEOFUN s názvem  

Dlouhonozí skřítci a trpasličí poklad
- geocachingových tras
- poznávací hry TRIPPER
- audioprůvodce Tras netušených krás

Veškeré informace k výše zmíněným aktivitám vám podají  
pracovníci Informačního střediska města Ústí nad Labem.

Informační středisko města Ústí nad Labem
Mírové náměstí 1/1 (Palác Zdar), 400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 271 700, e-mail: info.stredisko@mag-ul.cz

www.usti-nad-labem.cz
Ústí nad Labem - volný čas         

Kostra slonice Kaly je
mezi studenty

Impozantní kostra ně-
kdejšího symbolu ZOO Ústí
nad Labem, slonice Kaly,
byla převezena z muzea
města na Univerzitu J. E.
Purkyně. Zde najde dlou-
hodobé umístění, aby co
nejlépe posloužila prezen-
tačním i badatelským úče-
lům.
Za přesunem významné-

ho exponátu na UJEP stojí
spolupráce přírodovědecké
fakulty s Muzeem města
Ústí nad Labem. To se roz-
hodlo fakultě kosterní pre-
parát slonice Kaly dlouho-
době zapůjčit.
„Velmi nás potěšila na-

bídka ze strany ústeckého
muzea na dlouhodobou zá-
půjčku tohoto impozantní-

ho kosterního preparátu
slona indického do nových
prostor Centra přírodověd-
ných a technických oborů
UJEP. Možnost vystavit ten-
to exponát v našich prosto-
rách vnímáme jako vý-
znamné gesto společně se
rozvíjející spolupráce,“ řekl
děkan PřF doc. Michal Va-
rady.
V prostorách CPTO, které

sdílejí dvě přírodovědně
zaměřené fakulty (PřF
a FŽP), bude preparát slou-
žit nejen jako výukový ob-
jekt pro studenty UJEP, ale
nepochybně vzbudí pozor-
nost jejich častých ná-
vštěvníků, žáků a studen-
tů základních a středních
škol.

V ZOOMAJÍ NOVÉ PSOHLAVCE

CHOV PSOHLAVCŮ ORINOCKÝCH se po-
dařilo rozšířit o dva jedince z Francie. Jak je
vidět na snímcích, tento druh se vyznačuje

velkou barevnou rozmanitostí. Oba psohlav-
ci v expozici doplní jedince, který je tam již
zabydlený.


