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Vážení spoluobčané,
setkáváme se u čtení již
druhého letošního vydání
Ústeckých novin. Je to médium zaměřené na dění
v Ústí nad Labem. I tentokrát v něm najdete zprávy
z města, z jednání radních
i informace z městských
společností a další ústecké
zajímavosti. Velký prostor
jsme uvnitř novin věnovali
kalendáři svozu velkoobjemového odpadu. Svážíme
ho z města dvakrát ročně
a je to zdarma. Proto jistě
stojí za to věnovat pozornost nejen termínu, kdy
bude odpad odvezen z vaší
ulice, ale informovat se, co
lze ke svozu odložit a za jakých podmínek. Připomínám, že ostatní odpad můžete mezi svozy odvézt
zdarma do sběrných dvorů.
Oblíbenou se stala stránka
zaměřená na činnost městské policie, mimo jiné je v ní
i informace, že starší sanitky, které získala městská
policie od zdravotníků, nemusí sloužit jen k převozům opilců, ale pomáhají
i jinak. Přinášíme i informace ze zoologické zahrady
nebo Městských služeb, obě
instituce
zvýšily
ceny
vstupného, podrobné informace jsou k dispozici na
jejich webech. Snažíme se,
aby v novinách bylo co nejvíce informací, můžete nám
k tomu hodně pomoci. Prosím, pište, fotografujte
a posílejte.

Alois Kolenatý
je trenér roku

Galavečer Našeho fotbalu
oceňuje tradičně nejlepší
hráče a trenéry v kategoriích mládežnického, ženského i neprofesionálního fotbalu. Na jubilejním
20. ročníku obdržel Alois
Kolenatý cenu Trenéra roku
– přípravky. Za dlouholetou
sportovní reprezentaci Ústí
nad Labem poděkoval trenérovi TJ Svádov – Olšinky
primátor města Petr Nedvědický. Trenérská kariéra
Aloise Kolenatého trvá již 33
let. Ústecký fotbalista hrál
v Neštěmicích až do svých
35 let. Další dvě sezóny pak
hrál v Mojžíři. Nyní společně se svým dlouholetým
kolegou Břetislavem Pacovským trénují malé fotbalisty v TJ Svádov – Olšinky.

ZREKONSTRUOVANÁ ŠKOLKA MÁ VÍCE MÍST PRO DĚTI

Bydlení pro
zdravotníky
Uzavření Memoranda o spolupráci mezi městem Ústí
nad Labem, Ústeckým krajem a Krajskou zdravotní
schválila rada města.
Předmětem spolupráce
bude řešení dočasného
ubytování nebo dlouhodobého bydlení zdravotníků,
kteří buď již pracují v Krajské zdravotní a nemají
vlastní bydlení nebo bydlí
v nevyhovujících podmínkách, anebo pro nové zdravotnické pracovníky, kteří
by měli zájem v Krajské
zdravotní dlouhodobě nebo
trvale pracovat, avšak nebydlí v blízkém okolí.

Město opraví
další chodníky

Zrekonstruovaná Mateřská škola U plavecké haly již začala
sloužit dětem. Zlepšilo se zázemí pro vzdělávání i personál
a vznikla celá nová třída pro děti do tří let.„Rekonstrukce školky
se opravdu povedla. Ačkoliv práce nešly úplně podle představ,
nakonec s výsledkem můžeme být nadmíru spokojeni. Věřím, že
se tady všem bude moc líbit,“ uvedl primátor Petr Nedvědický.
Předmětem více než rok trvající rekonstrukce bylo rozšíření kapacity školky, a tím zkvalitnění a rozšíření poskytovaných služeb. Dispoziční úpravy zahrnovaly především rozdělení suteré-

nu na dva samostatné úseky. V jedné části vznikla nová třída pro
18 dětí do tří let. Součástí je sociální zázemí pro děti i personál.
V druhé části je kuchyňský provoz včetně skladu a sociálního zařízení pro kuchyňský personál, prádelna a prostor pro žehlení
prádla s navazujícími sklady a veškerým zázemím pro zaměstnance. Kromě zmíněných 18 míst pro děti vzniklo i pět míst pracovních. Celková cena rekonstrukce činila 18 milionů Kč s DPH,
více než 12 milionů pokryla dotace EU poskytnutá v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Tříkrálová sbírka dorazila na magistrát
Vyslanci Tříkrálové sbírky
opět procházeli ulicemi Ústí
nad Labem. Objevili se i na
magistrátě, kde navštívili
vedení města a prošli i další
části úřadu.
Ústecká Charita pořádá
každoročně dobročinnou
akci zvanou Tříkrálová
sbírka. Výtěžek je určen
k nákupu vybavení Centra
pro rodinu Ovečka, kam

docházejí rodiny s dětmi,
zejména samoživitelé nebo
děti s komplikovaným zázemím. Dále budou z výtěžku financovány akce trmické farnosti a pomůcky pro
handicapované děti ze Základní školy Vojnovičova.
Lidé na Ústecku do pokladniček Tříkrálové sbírky
přispěli částkou více než
97 000 Kč.

Veřejnou zakázku na dodavatele velkoplošné rekonstrukce chodníků v úsecích
ulic Raisova a Na Pile na
Střekově vyhlásila rada
města.
Předpokládaná hodnota
zakázky je 1,1 mil. Kč. Rekonstrukce by měla být zahájena v dubnu a dokončena v červnu letošního roku.
Další veřejná zakázka byla
vyhlášena na rekonstrukci
chodníku v ulici Studentská
v Neštěmicích s předpokládanou hodnotou 0,5 mil. Kč,
která by měla být realizována v březnu a dubnu.

Zastupitelstvo
města
První jednání zastupitelstva města v roce 2022
se bude konat v pondělí
7. února v zasedací síni
v prvním poschodí budovy
magistrátu na Lidickém náměstí. Veřejnost je srdečně
zvána.

Dvě otázky pro náměstka Tomáše Vlacha o pomoci dlužníkům

Jak město pomáhá v oblasti řešení dluhů?
Město má vlastní dotační
titul na sociální služby, ze
kterého každoročně podporuje provoz neziskových
organizací včetně dluhových poraden. Mimo tuto síť

služeb vznikají i centra financovaná převážně ze
soukromých zdrojů. Například Poradna při finanční
tísni
(Mírové
náměstí
109/33) vznikla v roce 2007
z podnětu přední české
banky a Sdružení českých
spotřebitelů. Nově se klienti mohou obracet na bezplatnou linku 800 722 722
této služby nebo jiných organizací. Město může například pomoci s bydlením
na přechodnou dobu prostřednictvím odboru sociálních služeb. V tomto volebním období se podařilo
vybavit několik vlastních

bytů pro účely podpory
bydlení v tíživé situaci. Také jsme aktivně podpořili
kampaň Milostivé léto a pro
občany připravili seminář
za účasti odborníků v oblasti dluhového poradenství. Úspěšná byla také snaha zakázat herní automaty
na území města, což pomůže zejména v sociálně vyloučených lokalitách.
Proč bylo potřeba herní
automaty zakázat?
Extenzivní hraní má dopad
nejen na zadlužení, ale i na
zdravotní stav hráčů. Nejhorší je rozvoj problémo-

vého nebo patologického
hraní. Část občanů hledá
v hazardu cestu z finančních problémů. Výherní
podíl u všech typů hazardních her je však menší než
objem prostředků vložených do hry. To platí pro
stírací losy či elektronická
herní zařízení. Herní automaty jsou rizikové zejména
vysokou frekvencí hraní,
výší sázek, množstvím těsných proher i zvukovými
a barevnými efekty udržujícími hráče u hry. Rizikovost her zvyšuje jejich
snadná dostupnost v ulicích města. Z toho pohledu

stojím za rozhodnutí zakázat provoz herních automatů na území města. Na
vzestupu jsou však další
formy hazardu – především
on-line. Domácí hraní kasinových her i kurzových sázek má svá výrazná rizika
a v případě problému je
možné požat o radu odborníka. Město podporuje
adiktologickou
poradnu
DRUG OUT – Klub nabízející také ambulantní služby
pro osoby ohrožené problémovým nebo patologickým hraním. Mezi zmíněné
služby patří terapie i dluhové poradenství.
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Z RADY MĚSTA

Peněžitý dar pro občánka
Radní schválili poskytnutí
peněžitého
daru
20 000 Kč zákonnému zástupci prvního občánka
města Ústí nad Labem roku

2022. Je jím holčička Nina,
která se narodila 1. ledna
2022 v dopoledních hodinách mamince Jitce Rúfusové.

Oprava chodníku
v Krásném Březně
Rada přidělila podlimitní
veřejnou zakázku na velkoplošnou opravu chodníku
v Krásném Březně dodavateli
Metrostav
Infrastructure s nabídkovou cenou 1,4 mil. Kč bez DPH.
Uchazečů bylo 10, nejvyšší nabídka byla za

2,2 mil. Kč. Předmětem zakázky je realizace velkoplošné opravy konstrukce
chodníku v úseku Neštěmická 689/3 – Výstupní.
Stavba bude realizována
ve dvou etapách. Práce by
měly být zahájeny v březnu.

Rekonstrukce ulic
Rada přidělila veřejnou
zakázku na rekonstrukci tří
ulic firmě Metrostav Infrastructure, která nabídla
cenu 13,2 mil. Kč bez DPH.
Předmětem je rekonstrukce jsou ulice Školní,

Návětrná a Vojnovičova se
současným zřízením dopravně zklidněné zóny
Tempo 30 a zvýšením počtu parkovacích míst.
Stavba má být dokončena do 30. září 2022.

Změna č. 3 – Územní plán
Město pořizuje další
změnu Územního plánu.
Návrh Změny č. 3 Územního plánu Ústí nad Labem
bude vystaven k veřejnému
nahlédnutí do 18. února
2022, město vyzývá k zasí-

lání připomínek. Všechny
informace ohledně 3. změny územního plánu města
Ústí nad Labem jsou k dispozici na stránce Odboru
územního plánování a stavebního řádu.

Jmenování vedoucí
odboru sociálních věcí
Rada města jmenovala
Mgr. Lenku Jaremovou do
funkce vedoucí odboru sociálních služeb magistrátu

města, a to s ohledem na
její předchozí praxi a na
nabyté znalosti a zkušenosti.

Úpravy domu v Matiční
Rozpočtové opatření ve
výši 326 000 Kč schválila
rada města. Peníze jsou určeny na projektovou dokumentaci pro stavební úpravy budovy č.p. 183/9, ul.

Matiční. Objekt, který je
v sousedství nedávno rekonstruovaného domu na
krizové bydlení, město
koupilo v loňském roce.

Omluva redakce
V minulém vydání Ústeckých novin, které vyšlo
15. ledna, se stala nemilá
chyba. V článku o nových
čestných občankách města
byla použita nesprávná fotografie paní Heleny Borské. Její rodině, přátelům
a známým i všem čtenářům
se omlouváme. V elektronickém vydání novin na
webu města byla správná
fotografie zařazená hned,
v tištěné podobě se již

opravit nedala, proto tak činíme nyní.
Redakce Ústeckých novin

www.usti-nad-labem.cz

Město nabízí nádoby na bioodpad
Pilotní projekt na podporu snížení množství
bioodpadu ve směsném
odpadu spouští město
Ústí nad Labem.
Občanům proto nabízí
kompostéry,
vermikompostéry či 240litrové nádoby na bioodpad.
Majitelé, nájemci nemovitosti nebo společenství vlastníků jednotek mají možnost objednat si nádobu na bioodpad. Na výběr jsou následující druhy
nádob:
Kompostér
Vermikompostér
Nádoba 240 l na bioodpad
Kompost vzniklý v kompostéru a vermikompostéru
bude využit pro vlastní potřebu žadatele. Násadu žížal
do vermikompostéru si zajistí a hradí žadatel. Kompostér či vermikompostér
bude žadateli poskytnut na
základě smlouvy o výpůjčce.
Do nádoby 240 l na bio-

odpad budou odkládány
pouze odpady, pro které je
nádoba určena (slupky
z ovoce a zeleniny, košťály,
celé rostliny, zbytky pečiva
a obilovin, zemina z květin,
kávový a čajový odpad
včetně papírových filtrů,
podestýlka z chovu drob-

ných zvířat, piliny, hobliny,
padané ovoce, tráva, plevel,
listí).
Žadatel je povinen udržovat kolem nádoby pořádek, a to i na veřejném prostranství v den svozu nádoby. Při opakovaném znehodnocení obsahu v nádo-

bě (jiný odpad, než určený)
nebo při opakovaném nepořádku kolem nádoby bude nádoba odebrána.
Informace o registraci
žádostí a další podrobnosti
projektu včetně jeho podmínek jsou na webu města:
www.usti-nad-labem.cz.

Projekt na regeneraci sídliště v ul. Masarykova
Rada schválila přidělení
veřejné zakázky malého
rozsahu Regenerace sídliště
zadní trakt ul. Masarykova,
dodavateli Ars Fabrica, který byl jediným uchazečem,
s celkovou nabídkovou cenou 398 000 Kč bez DPH.
Předmětem veřejné zakázky je zpracování studie
a projektu Plánu regenerace sídliště v souladu
s územním plánem města
Ústí nad Labem.
Sídliště v centru města se
rozkládá na ploše 15 891 m2,
na které se v současné době
nachází obytné panelové
domy, rodinné domy, domy
občanské vybavenosti, zeleň, parkoviště, pěší zóna.
Sídliště je součástí zadní
části pěší nákupní zóny v
centru města. Cílem plánu
regenerace sídliště je najít
řešení aktuálních problémů
území, navrhnout řešení

dopravní situace ve smyslu
efektivního a funkčního
řešení včetně pěší zóny.
Nedílnou součástí plánu
regenerace je návrh řešení

Memorandum podpoří
péči o seniory
Memorandum o vzájemné spolupráci uzavřelo
město s Fakultou zdravotnických studií UJEP a s Radou seniorů Ústí nad Labem. Podepsali jej děkan
fakulty
Zdeněk
Havel,
předsedkyně rady seniorů
Květa Čelišová a primátor
Petr Nedvědický. „Péči o seniory považujeme za jednu
z hlavních priorit naší práce.
Jsem rád, že v této oblasti
budeme spolupracovat prá-

vě s fakultou zdravotnických studií, která má odborné zázemí i řadu možností, jak seniorům pomoci,“ uvedl Petr Nedvědický.
Cílem memoranda je
vzájemná spolupráce v oblasti aktivního života seniorů, vytváření podmínek
pro zdravé stárnutí a důstojné stáří. Součástí budou
vzdělávací aktivity, detekce
rizikových faktorů či nácvik
stability a prevence pádů.

zeleně (dendrologický průzkum, biologický průzkum,
komunitní zahrada, svatební park atd.), kontejnerových stání (do země),

veřejného osvětlení, návrh
vhodných volnočasových
aktivit, nového mobiliáře,
zjištění uložení sítí lokalitě.

Nová kuchyň pro klienty
V nové kuchyni vaří kuchařky klientům a personálu Domova pro seniory
v K. Březně. Modernizace
přišla na více než 10 milionů korun. Byla vyměněna
vzduchotechnika, osvětlení,
nové jsou rozvody plynu,
vody, elektroinstalace a kanalizace.
Oproti předchozímu stavu kuchyně byl instalován
změkčovač vody pro vybrané spotřebiče. Byla položena nová dlažba, obklady
stěn a vzniklo okno pro pří-

jem špinavého nádobí
z důvodu oddělení provozu
kuchyně a jídelny. V kuchyni je nové gastro vybavení
(el. pánve, kotle, či konvektomaty).
Vybavení a kapacita kuchyně tak nyní vyhovuje
nejen nárůstu náročnosti
přípravy stravy, ale dává také prostor pro nárůst klientů Pečovatelské služby a pro
krátkodobé vykrytí vaření
v případě výpadku kuchyně
v ostatních domovech pro
seniory nebo školách.

běžkařských tratí i při nižší
sněhové pokrývce. Při dostatku sněhu je možné použít rolbu, kterou si spolek
pronajímá od Ski Areálu
Telnice.
V letošní zimní sezóně
(2021/22), která zatím není
tak bohatá na sníh, se členové HSA snaží připravovat
alespoň část tratí už při
výšce sněhu 10 cm. Veškerou práci dělají členové
spolku bez nároku na odměnu, nicméně technika

a její údržba něco stojí
a podpora od města nepokryje veškeré náklady s tím
spojené, rádi by vás i touto
cestou požádali o finanční
podporu, kterou můžete
zaslat na jejich transparentní účet 656595/0100.
Aktuální stav sněhu a počasí můžete sledovat na
webové kameře na stránkách HSA a aktuality
z úpravy tratí jsou k dispozici na www.skimapy.cz,
nebo na facebooku.

Běžecké stopy na Adolfově zvou do upravených stop
Máte rádi běžky? Nevíte
kam na ně? Nejbližší běžkařské okruhy pro Ústečany
najdete na Adolfově. Za
úpravou běžeckých stop
stojí parta dobrovolníků
z Horského spolku Adolfov,
(www.hsadolfov.cz;
facebook.com/hsadolfov).
V okolí Adolfova se nacházejí jak místní turistické
okruhy, tak i trasy závodních okruhů a páteřní běžkařská trasa Krušnohorské
bílé stopy.

Díky práci členů HSA se
podařilo udržet velmi kvalitní stav běžeckých stop po
celou minulou zimní sezónu. Přitom technické vybavení pro úpravu stop je
v porovnání s jinými běžkařskými areály nedostatečné.
Členové
spolku
vlastními silami postavili
nový stopovač za finanční
podpory města Ústí nad Labem. Toto lehké stopovací
zařízení je velice důležitým
pomocníkem pro údržbu
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Agresivní bezdomovec
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Sanitka městské policie zasahovala
Do ostré akce se dostala
jedna ze sanitek, které
získali ústečtí strážníci
od zdravotnické záchranné služby.

Na agresivního bezdomovce v ulici SNP upozornil
občan na lince městské policie.
Strážníci na místě zjistili
muže středního věku, bytem Lovosice, v silně podnapilém stavu, který se
projevoval velmi zmateně
a agresivně.
Dotyčný měl psa, který
se bez dozoru volně pohyboval po veřejném pro-

stranství a mohl ohrozit
kolemjdoucí. Na místo byl
přivolán strážník z kynologické služby městské policie, který psa odchytil a odvezl do městského útulku
pro opuštěná zvířata.
Vzhledem ke stavu kontrolovaného muže, byla
přivolána zdravotní záchranná služba, která ho
odvezla do Masarykovy nemocnice na vyšetření.

Pomohla převézt matku
s
nakaženým
dítětem
covidem-19 ze zařízení organizace, která se stará
o občany v krizi, do nemocnice v Děčíně, kde pro ně
byla nemocnicí rezervována tři covidová místa.
Ihned po návratu sanitky bylo vozidlo dezinfikováno ionisérem a všechny
plochy očištěny desinfekcí.
Městské policii slouží
dvě starší sanitky. Jsou určeny pro převoz různě indisponovaných lidí, jejichž
transport v běžných služebních vozech by nebyl
vhodný. Do jejich vybavení patří lůžko, tři sklápěcí
sedačky a základní zdravotnické prostředky.

V MÁJI OPĚT HOŘELO

Požár skládky v Podhoří
likvidovali hasiči

Hlídku strážníků vyslal
operační důstojník k prověření požáru na skládce
komunálního odpadu Podhoří.
Na místě bylo zjištěno, že
probíhá hašení skládky komunálního odpadu hasiči.
Přítomen byl již i pracovník
Inspekce životního prostředí se zaměstnancem
Krajské hygienické stanice
Ústí nad Labem.
Strážníci dále zjistili od

velitele zásahu hasičů, že
byla vyrozuměna Policie ČR,
která informuje obyvatele
okolních obcí o případném
omezení větrání svých
obydlí.
Vítr v době požáru unášel kouř směrem k obcím
Chlumec, Varvažov a Libouchec. Po dobu hasebních prací strážníci zamezili
vstupu do prostoru v okolí
požáru nepovolaným osobám.

Strážníci rozvážejí testy
Pravidelný rozvoz testů
na koronavirus v lednu opět
zajišťovali strážníci ústecké
městské policie.
Do všech mateřských,
základních a středních škol
v okrese Ústí nad Labem
rozváželi potřebné testovací sady. Tento úkol plní ústečtí strážníci ode dne, kdy

vzešla podle vládních nařízení školám povinnost testovat žáky. Dosud rozvezli v
několika etapách 131 000
testů, a to do 42 školských
zařízení. Rozvoz testů proběhl rychle a plynule. Zásobování antigenními testy
probíhá služebními vozidly
městské policie.

První pomoc seniorce
Hlídka strážníků byla vyslána do ulice Větrná k bytu
seniorky, kterou pečovatelská služba již dva dny nemohla v místě bydliště zastihnout.
Strážníci se od sousedky
dozvěděli, že ženu několik
dní neviděla. Přes operační
středisko se podařilo kontaktovat synovce paní, který uvedl, že u něho byla
v Brně na návštěvě, ale že ji
přivezl domů.
Strážníci přes dveře bytu náhle zaslechli slabé vo-

lání o pomoc. Dveře bytu
proto násilně otevřeli a nemohoucí ženě poskytli první pomoc.
Přivolaná zdravotní záchranná služba si paní
ihned převezla k vyšetření
do Masarykovy nemocnice.
Strážníci dveře zabezpečili proti vstupu nepovolaných osob a zároveň byl
o celé situaci informován
synovec, který operátorovi
sdělil, že přijede a byt opatří
novými dveřmi.

Při kontrolní činnosti na Severní Terase si strážníci všimli,
že z bývalého hotelu Máj v ulici Hoření vychází z prvního patra
kouř. Na místo byli přivoláni hasiči a hlídka Policie ČR, která si

po dohašení požáru celou věc převzala k dalšímu šetření.
Strážníci zabezpečovali místo požáru proti vstupu nepovolaných osob.

Cestující byl ozbrojen nožem
Na Štědrý večer přijalo
operační středisko městské
policie oznámení, že ve vlaku Českých drah ze směru
od Litoměřic se v kupé nachází cestující, který má ruce od krve a je ozbrojen kapesním nožem. Po zastavení vlaku na Hlavním nádra-

ží v Ústí nad Labem proti
dotyčnému muži zakročily
hlídky strážníků.
Odebraly mu nůž a vyvedly ho z vlaku. Na místě
bylo zjištěno, že se jedná
o cestujícího z Děčína, který
cestoval z Teplic, kde strávil
noc na protialkoholní zá-

chytné stanici. Celý den
však opět požíval alkoholické nápoje a uvedl se do
stavu, kdy nebyl schopen
ovládat své chování, nožem
ohrožoval cestující ve vlaku
a sám se také několikrát
pořezal na rukou. Orientační dechovou zkouškou bylo

zjištěno, že muž byl silně
podnapilý a výsledek kontrolního měření ukázal hodnotu 3,17 promile alkoholu
v dechu. Muž byl poté převezen zpátky do protialkoholní záchytné stanice
v Teplicích, kde strávil další
noc na Boží hod vánoční.

Opilec spadl z nástupiště pod kola vlaku
K pasažérovi, který krátce
před půlnocí odmítal opustit stojící vlakovou soupravu na hlavním nádraží, byla
přivolána hlídka městské
policie.
Strážníci zjistili, že muž
středního věku sedí sám
v kupé vagónu a má při sobě batoh a větší sportovní
tašku. Byl hlídkou podle zákona poučen s tím, že je podezřelý ze spáchání přestupku, neboť ve stavu
zjevně pod vlivem alkoholu
vstoupil do prostředku veřejné hromadné dopravy,
na které je osobám v tomto
stavu
vstupovat
zakázáno. Po vystoupení z vlaku
muž na nástupišti zavrávo-

ral a zakopl o svou tašku,
kterou si předtím položil na

zem a spadl mezi nástupiště a rozjíždějící se vlakovou

soupravu. Jeden ze strážníků padajícího muže instinktivně zachytil a držel
ho tak, aby nespadl pod kola rozjetého vlaku.
Mezitím druhý strážník
signalizoval strojvůdci, aby
soupravu zastavil, což se po
několika sekundách podařilo a vlak zastavil. Hlídka
muže z kolejiště vytáhla,
a když zjistila, že je nezraněn, z hlavního vlakového
nádraží ho vykázala.
Při orientační dechové
zkoušce na přítomnost alkoholu v dechu byla zjištěna hodnota 1,99 promile.
Věc byla oznámena příslušnému správnímu orgánu
k dořešení.

nám
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Kalendář svozu odpadů – I. pololetí 2022
Brzákova,
Čajkovského,
Dětská, Goethova, Jachtařů,
K Prameni, K Přejezdu,
Kruhová, Mařákova, Mozartova, Myslivečkova, Nebeské schůdky, Olympijských vítězů, Pavla Stránského, Pod Vrchem, Pod Vrkočem, Potoční, Pražská,
Rybova, Skalní, Spojka, Vaňovská, Veslařů, Ve Stráni

Svoz odpadu ze zeleně
ve vacích
Vaky pro jarní svoz se budou vydávat od 14. do
18. března 2022 od 8.00 do
17.30 hod. ve sběrném dvoře v Krásném Březně (vchod
z ul. Křižíkova).
Svoz odpadu ze zeleně ve
vacích bude probíhat
podle následujících pravidel:
• Při výdeji bude vak
označen barevným páskem
a občan nahlásí adresu svozového místa.
• Dříve vydané neoznačené vaky mohou být dodatečně označeny barevnou
páskou, kterou si občan vyzvedne na sběrném dvoře
v Krásném Březně a zároveň nahlásí adresu svozového místa vaku.
• Označené vaky, které
nebudou připraveny ke
svozu včas dle harmonogramu, nebudou svezeny.
• Neoznačené vaky nebudou svezeny.
• Svoz vaků naplněných
odpady ze zeleně bude proveden v jednotlivých městských obvodech v dále uvedených termínech.
• Vaky připravené k odvozu musí být přistaveny na
místě přístupném svozové
technice (u vozovky), tzn.
u místních zpevněných komunikací I., II. a III. třídy.
Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Nebezpečný odpad bude
převzat 1x za pololetí na
označených zastávkách. Na
vývěsce zastávek budou
uvedeny časy příjezdu svozového vozidla. Odpad je
nutno předat osobně zodpovědnému pracovníkovi.
Svoz objemného odpadu
Objemný odpad bude svážen 1x za pololetí.
Jsou to vysloužilé předměty
z domácností (např. vyřazený nábytek, matrace, koberce, podlahové krytiny),
které nelze pro jejich rozměry odkládat do sběrných
nádob na komunální odpad. Odpady odložte výhradně ke sběrným nádobám na směsný komunální
odpad u svého objektu, tzn.
v místě trvalého pobytu,
a pouze den před termínem
svozu. Svoz začíná vždy
v 6 hodin ráno v uvedený
den.
Důležité upozornění
a naléhavé žádosti:
1) Mezi objemný odpad
nepatří pneumatiky, stavební odpad, konstrukční
prvky bytu nebo domu
(např. sanitární předměty,
dveře, okna, aj.), odpad ze
zeleně a použitá elektrozařízení (např. ledničky,
mrazničky, pračky, sporáky,
televizory a monitory). Použitá elektrozařízení odkládejte na místa zpětného
odběru nebo do sběrných
dvorů.
2) Mimo vyhlášené dny
svozu objemného odpadu
využívejte výhradně sběr-

MO Severní Terasa

ných dvorů odpadů v Krásném Březně a ve Všebořicích.

MO Město

Svoz vaků s odpady ze
zeleně
OBLAST:
Božtěšice, Bukov, Habrovice, Klíše, Skorotice, Strážky,
Všebořice
Vaky s odpadem ze zeleně
budou sváženy od 28. 3.
2022.
OBLAST:
Hostovice, Předlice, centrum, Skřivánek, Vaňov
Vaky s odpadem ze zeleně
budou sváženy od 11. 4.
2022.
Svoz nebezpečného odpadu
OBLAST:
Klíše – Bukov – Všebořice –
Božtěšice – Skorotice –
Habrovice – Skřivánek
Datum svozu: 29. 3. 2022
Klíše: U Koupaliště 15.00 –
15.20, Alešova 15.30 – 15.50
Bukov: Bří Čapků 16.00 –
16.20
Všebořice: Lipová 16.25 –
16.45
Božtěšice: Petrovická 16.55 –
17.15
Skorotice: Dukelských
hrdinů 17.20 – 17.40
Habrovice:
restaurace
U Švejka 17.50 – 18.10
Skřivánek: Hoření,
roh
s ulicí Ženíškovou 18.20 –
18.40
Město centrum – Vaňov –
Hostovice – Skřivánek
Datum svozu: 12. 4. 2022
Centrum: Růžový palouček
15.00 – 15.20; Dlouhá 15.30 –
15.50
Vaňov: Pražská 16.00 –
16.20
Hostovice: Hospodářská,
u restaurace 16.30 – 16.50
Skřivánek: Hornická,
parkoviště u věžáků 17.00 –
17.20
Svoz objemného odpadu
I. etapa: Božtěšice, Strážky,
Skorotice,
Bánov,
Habrovice, Bukov, Všebořice

PONDĚLÍ 28. 2. 2022:
Božtěšice – Strážky
Chuderovská, Jahodová, Lidická, Na Pažitě, Nad Potokem, Petrovická, Pod Skalou, Široká, Třešňová, Zemědělská
ÚTERÝ 1. 3. 2022: Skorotice – Bánov – Habrovice
Bánov, 5. května, Bezinková, Božtěšická, Bukovská,
Buzulucká, Do Vrchu, Javorová, Jedlová, Jílová, K Bažantnici, K Dubině, K Chatám, K Rybníku, K Vilám,
K. H. Borovského, Kopretinová, Kostelní, Leknínová,
Liliová, Lísková, Luční, Malé
Náměstí, Na Pláni, Na Svahu, Na Valech, Nové Aleje,
Oblouková, Osvoboditelů,
Platanová, Polní, Skorotická, Slovanská, Svážná, Trnková, U Hřiště, U Pošty,
Údolí, V Břízkách, V Lánech
STŘEDA 2. 3. 2022: Bukov
Štursova, Hynaisova, Bří
Čapků, Kosmova, Rembrandtova, Holečkova, Slavíkova, V Podhájí, V Jámě,
Klicperova, Nedbalova, Nezvalova
ČTVRTEK 3. 3. 2022: Bukov
Jožky Jabůrkové, Kpt. Jaroše, Kpt. Nálepky, Kosmonautů, Masarykova (mezi
Dukelskými hrdiny a Štefánikovou), Návětrná, Sovova, Školní, Ve Stromkách,
Vojnovičova,
Všebořická
(mezi Slunnou a Rondelem), Za Vozovnou, Baráčnická, Vinařská
PONDĚLÍ 7. 3. 2022: Všebořice
17. listopadu, Dukelských
hrdinů, Na Kohoutě, Masarykova (mezi Lipovou a Dukelských hrdinů), Zahradní
ÚTERÝ 8. 3. 2022: Všebořice
Habrovická, Havířská, Hornické domy, K Zahrádkám,
Ke Sběrnému dvoru, Lipová, Plynárenská, Podhoří,
Pod Vodojemem, Slunná,
Spartakiádní, Tichá, U Garáží, V Závětří, Všebořická
(mezi Lipovou a Slunnou)
II. etapa: Klíše, Předlice
STŘEDA 9. 3. 2022: Klíše
Cestička, Gočárova, Lesní

cesta, Na Drahách, Na
Okraji, Na Spálence, Na
Stráni, Na Výrovce, U Koupaliště, V Osadě, V Přírodě,
V Zátiší, Wolkerova
ČTVRTEK 10. 3. 2022:
Klíše
Klíšská (mezi Hvězdou a Jateční), Střížovická, Štefánikova, Herbenova, Masarykova (mezi Štefánikovou
a Londýnskou), Palachova,
U Stadionu, V Zahrádkách,
Pod Holoměří
PONDĚLÍ 14. 3. 2022: Klíše, Město, mezi ul. Masarykova, Štefánikova a Palachova
Alešova, Balbínova, Beethovenova, Bezručova, Berní,
Bozděchova,
Brožíkova,
Růžový palouček, Sadová,
Slavíčkova, Šaldova, Vilová
ulička
ÚTERÝ 15. 3. 2022: Klíše
České mládeže, Hany Kvapilové, Na Popluží, Ostrčilova, Pasteurova, Resslova,
Sládkova,
Thomayerova,
U Nemocnice, U Panského
dvora
STŘEDA 16. 3. 2022: Klíše
Klíšská (mezi Jateční a Londýnskou), Mezidomí, Na
Vlnovce, U Městských domů
ČTVRTEK 17. 3. 2022:
Předlice
Beneše Lounského, Boženy
Němcové, Černá cesta, Dostojevského,
Hrbovická,
Husitská cesta, Chabařovická, Jateční, Jiráskova,
K Vavřinečku, Kekulova,
Komenského,
Konečná,
Mahenova, Majakovského,
Marxova, náměstí Prokopa
Velikého, Na Luhách, Na
Nivách, Na Vantrokách,
Okresní silnice, Palackého,
Pětidomí, Prostřední, Průmyslová, Řeháčkova, Sklářská, Školní náměstí, Škroupova, Textilní, Tovární,
U Jeslí, U Kolejí, U Lanovky,
U Vlečky, ulice Práce, Za
Válcovnou
III. etapa: centrum, Hostovice, Vaňov
PONDĚLÍ 21. 3. 2022:
město ul. Stará a do ní ústící ulice Emy Destinové,
Hornická, Koněvova, Na
Ladech, Na Spádu, Na Vý-

sluní, Stará
ÚTERÝ 22. 3. 2022: město a Skřivánek
Červený vrch, Králova výšina, Presslova, Sienkiewiczova, Údolní, V Kutišti,
V Lukách, V Pískovně, Ve
Strži, Bělehradská (mezi
Hilarovou a Malátovou),
SNP, Veleslavínova
STŘEDA 23. 3. 2022:
Skřivánek
Elišky Krásnohorské (mezi
Hoření
a
Malátovou),
Hanzlíčkova, Hilarova, Hilbertova, Hollarova, Hoření,
Ivana Olbrachta, Malátova,
Mošnova, Lisztova, Obránců míru, Ondříčkova, Pod
Školou, Stříbrnické nivy, Ve
Smyčce, Ženíškova
ČTVRTEK 24. 3. 2022:
město mezi ul. Důlce, Hoření, Londýnská, Panská a
Revoluční
Bělehradská (mezi Hilarovou a Velkou Hradební),
Bratislavská,
Brněnská,
Dlouhá, Důlce, Dvořákova,
Elišky Krásnohorské (mezi
Bělehradskou a Hoření),
Horova, Hrnčířská, Lidické
náměstí, Londýnská, Masarykova (mezi Londýnskou
a Revoluční), Mírové náměstí, Na Schodech, Prokopa Diviše, Revoluční (od
Mírového náměstí k Masarykově)
PONDĚLÍ 28. 3. 2022:
centrum – Hostovice
Bílinská, Fabiána Pulíře, Fibichova, Hradiště, Malá
Hradební, Moskevská, Na
Vyhlídce, Pařížská, Předmostí, Revoluční (od Masarykova směrem do Předlic),
Rooseveltova, Solní stezka,
Stroupežnického, Střelecká,
Špitálské náměstí, U České
besedy, U Chemičky, U Nádraží, Vaníčkova, Velká
Hradební, Winstona Churchilla, Zámečnická, Žižkova
Hostovice: Arbesova, Hospodářská, Hostovická, K Cízovi, Ke Hřišti, Ke Kovářovi,
Na Úpadě, Na Větruši, Na
Výhledech, Pod Svahem,
Rozmezí, Sokratova, Sousedská, V Besídkách, Ve
Štěpnici
ÚTERÝ 29. 3. 2022: město od železničního mostu
směrem na Vaňov

Svoz vaků s odpady ze
zeleně
OBLAST:
Severní Terasa, Dobětice
vaky s odpadem ze zeleně
budou sváženy od 23. 5.
2022
Svoz nebezpečného odpadu
OBLAST:
Severní Terasa – Stříbrníky
Datum svozu: 10. 5. 2022
Stříbrníky: Jizerská 16.40 –
17.00
Severní Terasa: Gagarinova
na parkovišti 17.10 – 17.30
Stříbrníky
–
Dobětice
Datum svozu: 12. 4. 2022
Stříbrníky: Na Louži 17.25
– 17.45
Dobětice: Rabasova 17.50 –
18.10 Šrámkova 18.15 – 18.35
Svoz objemného odpadu
I. etapa: Kočkov, Severní
Terasa
ČTVRTEK 28. 4. 2022:
Kočkov, ul. Kočovská a do
ní zaústěné ulice nad sídlištěm
Ke Kopečku, Kočkovská,
Lužická, Průchozí, Severní,
Slepá, Úzká cesta, V Úvozu
PONDĚLÍ 2. 5. 2022: Severní Terasa
Meruňková,
Ořechová,
Ovocná, Švestková, Višňová, Stavbařů
ÚTERÝ 3. 5. 2022: Severní Terasa
Burianova, Herecká, Maková, Marvanova, Šípková,
Voskovcova,
Werichova,
Zvonková
STŘEDA 4. 5. 2022: Severní Terasa
Jana Zajíce, V Klidu, Větrná
ČTVRTEK 5. 5. 2022: Severní Terasa
Gagarinova, Glennova, Oblá, Svojsíkova
PONDĚLÍ 9. 5. 2022: Severní Terasa
Ladova, Pod Parkem, Muchova,
Sociální
péče
II. etapa: Stříbrníky, Dobětice
ÚTERÝ 10. 5. 2022: Stříbrníky
Jizerská, Šumavská, Orlická
STŘEDA 11. 5. 2022: Stříbrníky
Br. Veverků, Na Louži, Pincova, Pod Hůrkou, Stříbrnická, Ve Strouze, V Rokli,
Na Návsi, Na Vrstevnici
ČTVRTEK 12. 5. 2022:
Dobětice
Brandtova, Ježkova, Poláčkova
PONDĚLÍ 16. 5. 2022: Dobětice
Krajní, Nad Točnou, Oty
Pavla, Pod Rozhlednou,
Šrámkova
ÚTERÝ 17. 5. 2022: Dobětice
Kmochova, Nad Březnem,
Rabasova
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První RE-USE centrum
Obvod ÚL – Město plánuje od března 2022 zprovoznit RE-USE (lze přeložit
jako opětovné použití) centrum pro potřeby sociálního odboru MO a obyvatel
města.
Jak to funguje? Do RE-USE
centra zdarma odnesete
věci, které už nepotřebujete
– vždy se totiž najde někdo,
komu budou pokladem. Je
dobré pamatovat, že nepotřebné věci by měly být ve
stavu, který vám pokud
možno nebude dělat ostudu, a je možné je i nadále
důstojně používat. Centrum
můžete využít k odložení,
ale taktéž zde můžete sehnat to, co sami potřebujete. Potřebné věci si můžete
odnést většinou zdarma, za
symbolický poplatek nebo
třeba výměnou za jiné.
V první fázi jsme se rozhodli zaměřit z důvodu malé
kapacity prostoru na oblečení, boty a nádobí. Do budoucna bychom ale rádi
prostor rozšířili a nabídli
občanům možnost odložení/ vyzvednutí i malých či

větších domácích spotřebičů. Proč? Naše planeta se
topí v odpadcích, a to
zejména kvůli spotřebnímu
průmyslu, který nás nutí
kupovat stále nové a nové
výrobky. Myšlenka RE-USE
centra se proti tomuto přístupu přímo staví. Snižuje
produkci odpadu a zároveň
pomáhá nízkopříjmovým
rodinám. To ovšem neznamená, že by toto místo bylo
jen pro sociálně slabé. REUSE centrum může využít
každý. Podpoříte tak zdravé
uvažování nad tím, jak
s věcmi zacházet důstojně
a prodlužovat dobu jejich
užitečnosti. Občané mohou
své nepotřebnosti nabídnout prostřednictvím emailu:
bankaul@seznam.cz
nebo na tel. čísle 601 699
685 formou SMS. Prostor se
nachází na Masarykově třídě v bývalém klubu Družba,
který je ve svěřeném majetku MO ÚL–Město.
Karel Karika
Místostarosta MO ÚL –
Město

Napsali nám

Zimní radovánky v Pomněnce
Leden přinesl sem tam
sněhovou nadílku a děti
z MŠ Pomněnka měly
možnost si hrát a dovádět na školní zahradě.
Ze sněhu dělaly koule, koulovaly se, vyšlapávaly stopy, předváděly andělíčky
a v neposlední řadě stavěly
sněhuláky.
V tomto období si děti
povídaly o zimních sportech, o zdraví a vhodném
oblékání. Zimní chladné
dny jsme si zpestřili akcí
Pyžámkový den.
Děti se převlékly do svého oblíbeného pyžámka či
župánku, donesly si plyšáčka na spaní a popřípadě
i polštářek.
Mluvili jsme o tom, proč
je spánek a odpočinek pro
nás důležitý, četli jsme si z
oblíbených pohádkových
knížek, poslouchali relaxační hudbu a samozřejmě
jsme uspořádali módní
přehlídku pyžámek.
K zimnímu období patří
samozřejmě sníh, a proto

jsme si pro děti připravili Sněhuláčkový den. Třídy
a šatny byly vyzdobeny
zimními obrázky, které děti
po celý měsíc vytvářely
a také nejrůznějšími sněhuláčky vyrobenými doma
s rodiči.

Sešla se nám spousta
krásných sněhuláčků. Tento den přišly děti do MŠ
v maskách a kostýmech
sněhuláků a užily si soutěže, tvoření, tanec a hlavně
spoustu legrace.
Měli jsme radost, že se do

společného tvoření se svými dětmi zapojil velký počet rodičů. Již se těšíme na
další zajímavé akce, které
nás již brzy čekají.
Tereza Patová
MŠ Pomněnka

Proč ještě nejsou položeny kameny
zmizelých Stolpersteine?

Dočká se Střekov knihovny na
Kamenném Vrchu?

Na jaře roku 2021 jsem
iniciovala položení kamenů
zmizelých – Stolpersteine.
Po schválení radou města
jsem v dubnu oslovila nadaci Guntera Demniga
s přáním, zda by bylo možné kameny dodat do konce
srpna, abychom nejpozději
v listopadu uspořádali pietní akt.
Z nadace došla kladná
odpověď, následně proběhlo několik upřesňujících informací a v červenci došla
zpráva, že bude realizována
výroba kamenů dle našich
požadavků. V dopise byl
uveden seznam dalších
24 měst, které též kameny
objednaly. V srpnu byly
všem kameny dodány.
Všechna města kameny již
uložila v období září až listopad. Vybrané oběti holocaustu žily před tím, než na
ně dopadly norimberské
zákony, v Revoluční ulici.
Na chodníku je položena
dosluhující zámková dlažba.
Aby mohla být obětem
vzdána patřičná úcta, bylo
nutné chodník předláždit
žulovými kostkami. Jedná
se o část chodníku po levé
straně od Mírového náměstí k objektu bývalé prodejny Baťa. Místa pro uložení kamenů jsou snadno
rozpoznatelná, jsou označena červenou barvou. Je to
osm bodů.

Revitalizace
bývalých
jeslí na Kamenném Vrchu je
ohrožena. V rozpočtovém
provizoriu se s tímto záměrem nepočítá. Přednost dostalo vybudování služebny
Policie ČR v Krásném
Březně.
Starostka městského obvodu Neštěmice Yveta
Tomková se nechává slyšet,
že rekonstrukce objektu
bývalé školky bude částečně financována z prostředků obvodu, pak že bude požadovat 30 mil. Kč na financování celého projektu
od města.
Dále tvrdí, že má již
platné stavební povolení,
aby se jinde Ústečané z tisku dozvěděli, že vlastně
každou chvíli čeká na vydání stavebního povolení
speciálním stavebním úřadem. Tak jak to vlastně je?
Chápu, občané potřebují
mít pocit bezpečí a k tomu
přítomnost
Policie
ČR
v těchto problematických
místech určitě přispěje. Ale
musí to být na úkor obnovení občanské vybavenosti
v jiném obvodě? Bezpečnost se přeci dá optimálně
řešit mobilní policejní služebnou.
Náklady na tuto služebnu by byly daleko nižší a její operativní přítomnost
právě v kritických místech
by daleko lépe přispěla
k pocitu bezpečí. Notabene

Na pořízení kamenů jsme
jako radní města poskytli
finanční dary. Město nemuselo vynaložit ani korunu. Chodník je nutné tak
jako tak předláždit a peníze
v rozpočtu byly a jsou, notabene když ještě zastupitelka Věra Nechybová přesvědčila většinu zastupitelů, aby schválili převod
kompenzačního bonusu nahrazujícího výpadek daňových příjmů místo do finanční rezervy na posílení
rozpočtové položky opravy
a údržba místních komunikací se slovy: „je zde žalostný nedostatek prostředků
na opravy“. Ve skutečnosti
je tato položka ve výši 108
mil Kč k 30. 11. 2021 čerpaná
jen na 30 %. Pietní akt mohl
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proběhnout v listopadu, na
výročí Křišťálové noci, nebo
nyní 27. ledna na Mezinárodní den památky holocaustu. Snad město stihne
datum 28. dubna, Jom hašoa, státní vzpomínkový
den, který připomíná 6 milionů židovských obětí holocaustu.
Většina ústeckých Židů se
stala obětí nacistické perzekuce, přeživší nebo jejich
potomci se však ani dodnes
v převážné většině nedomohli svého majetku. Privatizace před 30 lety mohla
částečně křivdu napravit,
nestalo se tak. Takový majetek se nachází i v Revoluční ulici.
Eva Outlá (PRO! Ústí)

by mohla být využívána
nejen v Krásném Březně
a Neštěmicích.
Městský obvod Střekov
má kompletně připravenou
dokumentaci k realizaci záměru. Revitalizaci objektu
na Kamenném Vrchu může
financovat i z externích
zdrojů, existuje totiž dostatek dotačních titulů, které
lze pro tyto účely využít.
Nedomyšlená privatizace
obecního majetku zbavila
některé obvody významných příjmů, městský obvod Střekov jen v roce 2010
prodal majetek za 55 mil. Kč
a peníze odevzdal magistrátu. Tato výše naprosto
vybočuje od prodejů ostat-

ních obvodů, kdy se jednalo
o částky mezi 2 až 5 mil. Kč.
Bůh ví, kde ty peníze nakonec skončily. Střekovu by
se měla aktiva vrátit alespoň v revitalizaci objektu
Kamenná na sídlišti, které
má přes 2,5 tis. obyvatel.
Neštěmicím totiž podstatný
majetek zůstal a příjmy
z tohoto majetku jsou přes
20 mil. Kč za rok. Ostatní
obvody takový majetek již
nemají.
Mám za to, že obvody
nemají nastavené stejné
podmínky, což popírá princip
rovnosti
chráněný
ústavním právem.

kovou částku počtem spotřebovaných kubíků. Máme
pouze plynový sporák, a tedy jen vaříme na plynu.) To
vyplývá z mého vyúčtováni
za rok 2020. Tedy před
zdražením.
Proč by se tyto firmy
bránily novému „modelu
2022“ – kupovat plyn z Ruska za 5 Kč a mně ho prodávat za 75 Kč (předpokládám
nárůst ceny o 50 %)? To by
byl pro ně ještě lepší obchod! Snížení ceny plynu
možná ani není v zájmu ve-

dení Evropské unie. Vždyť je
to fosilní zdroj a ten je fuj.
Takže čím vyšší cena,
tím menší spotřeba a tím
menší emise CO2 a přesně
to chtějí. Stejně chce vedení
EU plyn zcela vyřadit v budoucnosti (snad po roce
2040).
Že lidé zchudnou, to
bruselské věrchušce nevadí,
lidi ať jdou třeba k čertu, oni
přece zachraňují klima!

Eva

Outlá

(PRO!

Ústí)

Chce vůbec Evropská unie snížit cenu plynu?
Také pro občany Ústí
znamenají nové ceníky šok.
Trh s plynem v rámci Evropské unie přinesl nepříjemné překvapení.
Místo stabilních dodávek
za přiměřené ceny divoké
výkyvy a drastické zdražení.
Příčiny byly pojmenovány:
například pokles těžby
v Holandsku z ekologických
důvodů, méně kapalného
plynu (spotřebitelé z Asie
a jiní platí víc), vzestup poptávky (větrníky v Německu vyrábí málo elektřiny,

když nefouká a plynové
elektrárny zaskakují za
ně…) Není pravda, jak
uvedla kolegyně zastupitelka Žákovská (dle zápisu
ze zasedání zastupitelstva
dne 8. 11. 2021), že Rusko
omezilo dodávky plynu do
EU. Je tomu právě naopak.
Vedle dodávek podle
dlouhodobých smluv, které
Gazprom plní na sto procent, ještě dodal 5 mld m3
navíc do Německa. Tento
plyn zčásti Německo přeprodává, směr Polsko, za

tržní ceny. Ty jsou nyní několikanásobně vyšší, než
ceny
z
dlouhodobých
smluv, takže je to velice výnosný obchod. Proto reverzní pohyb u plynovodu
Jamal.
Naše vláda, kdyby jednala v zájmu českých občanů, by také uzavřela dlouhodobou smlouvu s Gazpromem. Tak jak to má Německo, Maďarsko a řada
dalších států.
Naše vlády v tomto bodě, bohužel (a nikoliv popr-

vé), spíše jednají ve prospěch zahraničních firem
místo starosti o vlastní občany – voliče. Vypadá to, že
vysoká cena plynu vyhovuje i zahraničním distribučním společnostem.
Dosud to fungovalo tak,
že Gazprom prodával kubík
plynu za zhruba 5 korun do
Německa, načež konsorcium zahraničních firem
vlastnící distribuci plynu,
prodává mně do domácnosti tentýž plyn za
50 Kč/m3 (vydělil jsem cel-

PhDr. René Hladík CSc.,
zastupitel za SPD

 a volný čas
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Šelmy se baví vůněmi

www.usti-nad-labem.cz

Poslední byla čejka, první tučňák
Na přelomu loňského
a letošního roku přivítali v zoologické zahradě poslední a první mládě roku.
Posledním mládětem roku
2021 bylo ptáče čejky australské, vylíhnuté 31. prosince. To doplnilo tři sourozence z předešlého dne.
Čejky jsou obvykle plaché, ale v době hnízdění se
chovají velmi nápadně.
Jakmile se nablízku objeví
predátor, začne čejka pobíhat se svěšenými křídly,
každou chvilku jimi zatřepetá ve zdánlivé snaze od-

létnout anebo jinak předstírá zranění. Po odlákání
predátora od ukrytého
hnízda se rychle „uzdraví“

Sčítání ptáků v zoo

V pavilonu šelem můžete
pozorovat nový způsob pachového experimentu. Probíhá tak, že chovatelky
aplikují do expozice různé
druhy přírodních olejů
a sledují reakce zvířat. Jako
pozitivní reakce se hodnotí
opakované vracení zvířat
k pachu nebo například
otírání o navoněný předmět.
Zajímavé je, že si zvířata
mnohdy vybírají takové
bylinky, které pozitivně
působí na jejich aktuální
zdravotní obtíže. Příkladem
může být velmi pozitivní
reakce lvů na vůni grepu,

a odlétne. Stejně jako poslední mládě roku 2021,
i první mládě letošního
roku se vylíhlo, nikoli na-

Městské služby zvýšily
vstupné do bazénů
Rostoucí ceny energií,
vody a dalších nákladů
vedly v Městských službách
ke zvýšení vstupného.
V bazénu na Klíši
a v Městských lázních se
zvýšení pohybuje ve většině případů od pěti do dvaceti korun – záleží to na věku návštěvníka, druhu
a denní době využití služby.
Společnost zároveň nabízí zvýhodněné balíčky

který se doporučuje na problémy se slinivkou, přičemž
lvi v ústecké zoo dlouhodobě tyto problémy mají.
Při aplikaci více vůní do
expozice lze na základě
preference odhadnout diagnózu zvířat a případně vůni využít jako aromaterapii.
Maximální možnou pozitivní reakcí je válení zvířete ve vůni a následné
zklidnění a ulehnutí jedince.
Negativní reakcí na aroma oleje může být například odfrknutí, kterým reagovaly všechny chované
šelmy na česnek.

rodilo. Byl to tučňák brýlový, který se vyklubal 1. ledna. Mládě je vitální a rodiče
se o něj dobře starají.

kombinovaných
služeb
v rámci 30 nebo 90 denního vstupného. Bližší podrobnosti na webu Městských služeb: www.msul.cz.

Zoologická zahrada vítá
návštěvníky i v zimě
Sčítání ptáků na krmítkách probíhalo v lednu také
v ústecké zoo. Ptáky sčítal
zoolog Pavel Král, který po
dobu tří hodin monitoroval
krmítko nedaleko historického hrádku.
Celkem pozoroval 11 druhů ptáků: sýkora koňadra,
sýkora modřinka, sýkora
babka, červenka obecná,
straka obecná, sojka obecná, brhlík lesní, hrdlička zahradní, kos černý, dlask
tlustozobý, pěnkava obecná.

V zoo platí od listopadu do
února zimní sezóna, při
které se o hodinu zkracuje
otevírací doba. To znamená, že do zahrady mohou
návštěvníci
zavítat
od
9.00 do 16.00 a využít pouze dolní pokladnu.

Prohlídku je možné si
zpestřit zhlédnutím předváděcích akcí se zvířaty,
které probíhají v pravidelných časech. Zoologická zahrada od počátku roku zvýšila vstupné. Podrobnosti
na www.zoousti.cz.

Vstupné v zimní sezóně
(říjen – březen)
Dospělí – 120 Kč
Děti (3 – 15 let)
Studenti (do 26 let)

Důchodci 70 Kč
Rodinné vstupné 310 Kč
(2 dospělí a 2 děti 3 – 15 let),
děti do 3 let zdarma.

Dřevěné krmítko s kovovým kloboukem k zakládání potravy věnovala zoologické zahradě obec Doubice, rodiště H. Lumpeho,
který byl zakladatelem přírodní ptačí rezervace Lumpepark.
Jeho socha v životní velikosti stojí poblíž krmítka.
V blízkosti je umístěn i panel, který prezentuje ptačí
druhy volně žijící v areálu
zoologické zahrady. O krmítko se starají chovatelé
jelenů bělohubých.

Ústecký masopust uzavře poslední únorový víkend
SOBOTA 26. 2. 2022
MĚSTSKÉ SADY, LIDICKÉ
NÁMĚSTÍ
MĚSTSKÉ SADY
11:00 Sraz účastníků masopustního průvodu
11:15 Masopustní průvod
na Lidické náměstí za hudebního doprovodu kapely
Ústečanka
LIDICKÉ NÁMĚSTÍ
• prodej zabíjačkových
specialit

• soutěže pro děti
a dospělé
• soutěž o nejlepší jitrnici
• airbrush (dočasné
tetování pro děti)
• tematický fotokoutek
Vstup na akci je volný.
Změna programu vyhrazena.
Akce proběhne v souladu s platnými vládními
opatřeními.
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