
Kalendář svozu
odpadů

str.6

Úvodní slovo

Vážení spoluobčané,

válka je strašné slovo a ni-
kdy bych nečekal, že ho bu-
deme muset použít i v na-
šich Ústeckých novinách.
Ale bohužel, je to tak, bo-
juje se nedaleko od nás
a nemůžeme se cítit bez-
pečně, situace se mění kaž-
dou chvíli. Ruskou agresi na
Ukrajinu jsme důrazně od-
soudili a organizujeme po-
moc lidem této těžce zkou-
šené země. Děkuji vám
všem, kteří jste se také za-
pojili a přispěli. I přes zne-
pokojivé zprávy z fronty vás
ale nechceme nechat bez
informací o všem důleži-
tém, co se děje ve městě.
Přinášíme informace z jed-
nání rady i zastupitelstva
města. Velký prostor jsme
věnovali článkům ze škol.
Uvnitř čísla najdete pokra-
čování kalendáře svozu od-
padů a také přehled bloko-
vého čištění ulic města. Je
dobré se na to připravit,
abyste mohli vynést na
svozová místa všechny ne-
potřebné věci a také včas
přeparkovat auta. V novi-
nách informujeme také
o uctění památky generála
Jaroslava Klemeše, po němž
byl pojmenován park v Br-
né. A získali jsme i vzpo-
mínku na dalšího válečné-
ho hrdinu z Ústí nad La-
bem, článek o Adolfu Maye-
rovi je na straně 5. Ani ten-
tokrát nechybí stránka vě-
novaná práci městské poli-
cie. Nedávno jsem s nimi
obcházel bezdomovce s na-
bídkou pomoci. Přečtete si o
tom na straně 8. Na posled-
ní straně jsou opět novinky
ze zoo. Prosím, věnujte po-
zornost nejen Ústeckým
novinám, ale i webu
a facebooku města. Najdete
tam další aktuální infor-
mace o tom, co se děje, a jak
jemožné pomoci Ukrajině.

Petr Nedvědický
primátor
Ústí nad Labem

Mláďata v zoo
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Přehled blokového
čištění
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NOVÁ VIZUÁLNÍ IDENTITAMĚSTA

Ústí nad Labem představilo novou vizuální identitu, je-
jíž autorem je studio Trifor. To uspělo mezi 84 návrhy
v otevřené designérské soutěži. Nová vizuální identita
reflektuje historii města, ale zároveň i jeho novou per-
spektivu. Identita se kromě oficiální komunikace města

propíše postupně také do komunikace městských ob-
vodů a klíčových příspěvkových organizací a akciových
společností města. Zavádět se bude postupně, napří-
klad při obnově techniky nebo opravách budov tak, aby
náklady byly co nejnižší.

ÚSTECKÉ
NOVINY
Informační list pro občanyměsta Ústí nad Labem číslo 3 | březen 2022

Zamostměsto
doplácet nebude

Nejvyšší soud zamítl dovo-
lání proti rozsudku ústec-
kého krajského soudu o do-
platek za Mariánský most.
Rozsudek, podle kterého
statutární město Ústí nad
Labem nemusí zaplatit
společnostiWitkowitz VHM
(dříve Hutní montáže) více
než 105 milionů korun, zů-
stává platný. „Je to potvrze-
ní naší snahy dosáhnout
spravedlnosti v tomto dlou-
holetém sporu. Děkuji všem,
kteří se na významném
úspěchu podíleli. Byli jsme
pod velkým tlakem, hrozil
vážný zásah do financování
města,“ uvedl tajemník
magistrátu Miloš Stude-
novský.
Spor o doplatek za do-

stavbu Mariánského mostu
se vlekl více než dvacet let,
městu hrozilo, že bude
muset zaplatit stovky mili-
onů korun. Loňský rozsu-
dek krajského soudu byl
pravomocný, žalující strana
se přesto pokoušela dosáh-
nout zvratu dovoláním. Ve
věci pokračuje ještě několik
dílčích sporů, i v nich město
nároky žalobce odmítá.

Dvě otázky pro primátora Petra Nedvědického o vodíkovémobilitě
Vodíková mobilita začíná
být ve městě aktuální,
proč zrovna v Ústí nad
Labem?
Je to jednoduché, vodík je
doprovodný produkt jedné
z výrob ve Spolchemii. Po-
dařilo se nám narovnat
vztahy s touto světově vý-
znamnou chemickou fir-
mou a před třemi roky
jsme uzavřeli memoran-
dum o spolupráci při využití
vodíku. Výsledky už začína-

jí být hmatatelné. Ve městě
na okraji chemičky nedale-
ko Kauflandu vznikne vo-
díková plnicí stanice. Má již
schválené stavební povole-
ní. Dopravní podnik připra-
vuje nákup prvních dvaceti
vodíkových autobusů. Hle-
dáme i další možnosti vyu-
žití vodíku například ve vo-
zidlech našich příspěvko-
vých organizací. Využít to
mohou i ostatní majitelé
vodíkových aut. Už jsme

měli možnost si první tako-
vé auto vyzkoušet, zatím ale
musí tankovat v Drážďa-
nech.

Kdy by mohly první vodí-
kové autobusy vyjet?
Je to záležitost jednoho –
dvou let. Plnicí stanice se
začne stavět v tomto roce,
autobusy bychom měli zís-
kat někdy v době jejího do-
končení. Důležité je finan-
cování, předpokládaný ob-

jem 750 milionů korun
bychom nezvládli. Projekt
je zařazen do prioritní osy

Fondu spravedlivé trans-
formace EU a je velmi prav-
děpodobné, že dotaci získá-
me. Vodíková mobilita je
cestou k ekologicky čisté
dopravě, podporu má na
úrovni kraje i vlády, vodík je
zahrnut v Národním akč-
ním plánu čisté mobility.
Jsem proto optimistický
a věřím, že během několika
let bude v České republice
podobná vodíková infra-
struktura jako v Německu.

Ruská invaze je aktem agrese, do 21. století nepatří
Brutální útok Ruska na
Ukrajinu vyvolal v Ústí nad
Labem rozhořčené reakce.
Ostře ho odsuzují primátor,
radní i zastupitelé města,
řada ohlasů přišla i od ob-
čanů.
„Kroky Ruska, které jsou

vůči Ukrajině v poslední do-
bě vedeny, považuji za ab-
solutně nepřijatelné. Jde
o jasné akty agrese, které

porušují mezinárodní právo
a které do 21. století nepat-
ří,“ uvedl Petr Nedvědický.
V podobném duchu jed-

nala i rada města, která dů-
razně odsoudila vyvolání
válečného konfliktu. Radní
souhlasili s návrhem na vy-
povězení partnerské smlou-
vy s ruským městem Vladi-
mír.
Projednali přípravu na

očekávanou uprchlickou
vlnu včetně zajištění uby-
tování nebo bezplatné lé-
kařské péče pro potřebné.
Město na Mírovém ná-

městí zřídilo pietní místo
pro připomenutí válečných
obětí a ve žlutomodrých
barvách byl nasvícen kostel
Nanebevzetí Panny Marie.
Podrobnosti o možnos-

tech pomoci na str. 2.

Studenti ocenili
kulturní život
Skupina studentů z pěti ev-
ropských zemí, kteří v rám-
ci projektu Erasmus studují
na Univerzitě J. E. Purkyně,
navštívila v pátek magistrát
města. Seznámili se s his-
torií i současností města
a setkali se s náměstkem
primátora Tomášem Vla-
chem, který je přivítal v Ús-
tí nad Labem a informoval
je o možnostech kulturního
a společenského vyžití ve
městě. Studenti se mimo ji-
né zajímali o to, jaké festi-
valy se v době jejich půso-
bení budou ve městě konat,
ale také o to, jaké jsou mož-
nosti půjčit si v cyklocentru
kolo a kam se dá na něm
vyrazit. „Myslím si, že Ústí
jim má co nabídnou i mimo
jejich odborný program,“
uvedl Tomáš Vlach.

Ukrajinci mají
dopravu zdarma
Bezplatnou přepravu pro
občany ukrajinské národ-
nosti zavedl Ústecký kraj na
linkách krajského integro-
vaného dopravního systé-
mu. Bezplatná přeprava pla-
tí i na linkách MHD. Ces-
tující se prokáží cestovním
pasem Ukrajiny, občan-
ským průkazem či jinak do-
loží svoji státní příslušnost.
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rganizace pomoci e n m uprch í m
ěsto Ústí nad Labem
pokra u e v or anizová-
ní pomoci pro uprchlík
z válkou zmítané Ukra-
in .

Vyzývá všechny ubytova-
tele a lidi, kteří mají vhodné
ubytovací kapacity, aby je
nabídli k využití. Prostory
by měly být vhodné k oka-
mžitému nastěhování (te-
koucí voda, fungující
elektřina a vytápění, mož-
nost vařit) další vybavení
(postel, skříně, atd.).
Nabízející se mohou ob-

rátit na odbor sociálních
služeb magistrátu (e-mail:
Lenka.Jaremova mag-ul.cz),
v nabídce by měli uvést,
o jaký prostor se jedná –
dům, byt v bytovém domě,
penzion, hotel, ubytovna,
jeho velikost v m2, pro kolik
osob je určen a zda je vhod-
ný pro děti nebo handica-
pované.
Ve městě zároveň pro-

bíhá i materiální sbírka.
Nashromážděné věci začali

strážníci městské policie na
přelomu února a března
převážet na vysokoškolské
koleje na Klíši, kde jsou

ubytovány první ženy
s dětmi, které se ocitly v tí-
živé životní situaci v dů-
sledku válečného konfliktu.

Jednalo se o materiální
věci jako oblečení, základní
hygienické potřeby a po-
traviny.

RAD M TA

Revitalizace podchodu
Kamenný vrch
Přidělení zakázky na re-

vitalizaci podchodu Ka-
menný vrch Střekov spo-
lečnosti INSK , schválila
rada. Vítězná nabídková
cena činí 1 793 965 Kč bez
DP .
Stejnémudodavateli při-

dělili radní veřejnou zakáz-
ku Revitalizace ulice Nová,
Střekov 2. etapa.
Firma nabídla 5 633 967

Kč bez DP . Předpokládaný
termín zahájení stavebních
prací je březen 2022.
Předání dokončeného

díla včetně zajištění vydání
kolaudačního souhlasu bu-
de do 2 týdnů od předání
staveniště.

Opravy dalších chodníků
začnou na jaře
Radní schválili přidělení

veřejných zakázek velko-
plošných oprav chodníků
v ulicích Raisova, Na Pile
a Studentská.
Předmětem zakázky

Studentská je realizace le-
vostranného chodníku
v úseku Opletalova – křižo-
vatka Studentská v Neště-
micích. Doba realizace je
stanovena od 21. března do

29. dubna. Předmětem za-
kázky Raisova, Na Pile je
velkoplošná oprava pra-
vostranného chodníku
v úseku Děčínská – Varšav-
ská a levostranného chod-
níku v ul. Na Pile v úseku
elezničářská – Těšínská,
Střekov.
Doba realizace je stano-

vena od 18. dubna do
19. června.

ProvozMŠ během letních prázdnin
Provoz mateřských škol

bude v době letních prázd-
nin 2022 tradičně přerušen
či omezen. Nyní však bude
využito systému, kdy zů-
stanou vždy určitá zařízení
otevřená.
Mateřské školy se budou

střídat tak, aby během
prázdnin v jednotlivých
obvodech nebyla najednou
uzavřena všechna před-
školní zařízení, a rodiče
mohli k umístění dětí vyu-
žít školky, které zůstanou
v provozu. Zhruba po dva-
ceti letech došlo k úpravě

systému a v provozu zůsta-
ne vždy šest M . Jelikož se
bude jednat o nadstan-
dardní režim provozu těch-
to mateřských škol, budou

stanovena i kritéria pro
možnost umístění dětí.
V mateřských školách

jsou k dispozici podrobné
informace o možnosti vyu-

žití náhradního umístění –
rozpis provozu určených
mateřských škol, počet vol-
ných míst, e-mailové kon-
takty pro přihlašování, kri-
téria a organizační záleži-
tosti přihlašování.

pozorňujeme, že pro-
voz náhradníchmateřských
škol bude rovněž omezen
(z důvodu plánovaných
oprav, malování, čerpání
řádných dovolených za-
městnanců), proto bude
i počet volných míst pro
náhradní umístění dětí li-
mitován.

Klub kaktusářů obdržel
finanční dar
Schváleno bylo poskyt-

nutí daru Klubu kaktusářů
Ústí nad Labem k částečné-
mu zajištění vhodných
prostor a organizačního
průběhu sympozia Klubu

kaktusářů, které se bude
konat dne 23. dubna 2022.
Pozváni jsou mimo jiné

i zahraniční pěstitelé ze
spřátelených spolků, s ni-
miž klub spolupracuje.

Pronájem zimního stadionuHC Slovan
Zastupitelstvo města

schválilo záměr pronájmu
areálu Zimního stadionu
Ústí nad Labem, včetně ob-
jektů a jejich součástí
C Slovan Ústí nad Labem.
lavními důvody pro

pronájem zimního stadio-
nu jsou úspory v nákladech
na správu a provoz areálu,
možnost získání dotací na
rozvoj areálu a narovnání
smluvních vztahů a finan-
cování provozu areálu
a sportovních klubů.
Nájemné bude ve výši

min. 900 000 Kč bez
DP rok. Nájemce je odpo-
vědný za zajištění správy,
provozu, ochrany a údržby
včetně revizí a servisu.
Na zimním stadionu

probíhá nejen pravidelné

nedělní bruslení pro veřej-
nost, ale díky nově spuště-
nému rezervačnímu systé-
mu je možné si ve vol-

ných časech pronajmout
celou ledovou plochu jen
pro sebe a přijít si zabruslit
či zahrát hokej s rodi-

nou, přáteli nebo na ní
uspořádat firemní team-
building.

ZŠ Rabasovamámoderní
multimediální učebnu

Na návštěvu školy přijeli
náměstci primátora Michal
evcovic, Pavel Tošovský
a Tomáš Vlach, aby si pro-
hlédli novou multimediální
a ICT učebnu.
Děti ze žákovského par-

lamentu jim předvedly, co
všechno učebna umí a vy-
světlily, komu bude sloužit.
„Je určena pro výuku in-

ormatiky pro žáky prvního
stupně, v některých přípa-
dech i pro star í. ohou se tu
učit jazyky i jiné předměty,“
vysvětlila Karolína Maříko-

vá ze žákovského parla-
mentu. čebnu vybavenou
moderní technikou dopl-
ňuje rekonstruovaný kabi-
net, bezbariérová toaleta a
také zrekonstruovaná po-
čítačová sí ve škole. Projekt
za více než šest milionů ko-
run byl realizován v rámci
dotačního programu MMR
R – Integrovaný regionální
operační program.
Město jej předfinanco-

valo a zároveň škole po-
skytlo finanční prostředky
ve výši 10 z celkové ceny.

Dotace na kompostéry
a vermikompostéry
Rada schválila přijetí do-

tace od Ústeckého kraje ve
výši 97 730 Kč na projekt
Kompostéry a vermikom-
postéry – nádoby na třídění
bioodpadu. Cílem projektu
je snížení objemu bioodpa-
du ve směsných nádobách

a umožnění občanům měs-
ta separovat organické
zbytky na jejich zahradách
a následné kompletní vyu-
žití vzniklého kompostu.

ádost o nádobu na tří-
dění mohou podat občané
na webuměsta.

Finanční stipendiumHSRÚ získal student Univerzity
Jana Evangelisty Purkyně Jiří Škrába
Tradiční předávání sti-

pendia ospodářské a soci-
ální rady Ústecka proběhlo
namagistrátě.
Předseda SRÚ Radek

Vonka společně s primáto-
rem Petrem Nedvědickým
předali finanční stipendi-
um studentu Jiřímu krá-
bovi.
Student magisterského

programu v rámci své ba-
kalářské práce na téma Bi-
oreaktor pro výukové a ex-
perimentální využití navrhl

a sestrojil funkční bioreak-
tor na výrobu bioplynu.
Student mimoškolně na

zařízení nadále pracuje
a bude na něm provádět
vylepšení v rámci své di-
plomové práce.
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eřejné setkání soutěžní
návrh jezeraMilada

Jestli chcete budoucí po-
dobu jezera Milada ovlivnit,
teď je ta správná chvíle.
K čtvrtek . .
v –
K e novační centru
steck ho kra e K ,
Velká ra ební
stí na abe
Přijďte se seznámit s ví-

tězným soutěžním ná-
vrhem na řešení jezera Mi-
lada a jejího okolí. Státní
podnik DIAMO, odštěpný
závod PKÚ Vás zve na osob-
ní setkání s architekty
švédského studia Manda-
works.
Autoři Vám přiblíží ob-

sah vítězného návrhu

a bude prostor ke sdílení
Vašich zkušeností, nápadů
a připomínek a samozřejmě
i na Vaše dotazy. Vaše zpět-
ná vazba je pro další práci
autorů, kteří se jezeru Mi-
lada budou v průběhu to-
hoto roku věnovat, zcela
zásadní.
Pokud se setkání nemů-

žete zúčastnit, ale chcete
nám poskytnout svoji zpět-
nou vazbu, napište nám,
prosím, na e-mail
info vizemilada.cz.
Informace k projektu

včetně prezentace soutěž-
ního návrhu budete moci
sledovat na .vi e i-
la a.c .

Pohřební služba je znovu
v centruměsta

Městské služby obnovily
kanceláře Pohřební služby
a správy hřbitovů v centru
města Ústí nad Labem, a to
z důvodu lepší dostupnosti
pro klienty, kteří si přejí
sjednat smuteční obřad ne-
bo přicházejí s úhradou za
pronájem hrobových míst.

Doposud se museli do-
pravit výhradně do kance-
láří sídlících ve čtvrti Ústí
nad Labem – Střekov, které
však zůstávají nadále v pro-
vozu.
Na kancelář se mohou

klienti obrátit v ulici Pro-
kopa Diviše 5.

ar Brn nese jm no gener a
aros a a eme e

Po enerálu aroslavu
Kleme ovi b l po me-
nován park nedaleko
kapli k v rné. talo se
tak u p íle itosti pietní
akce ke stému výro í e-
ho narození.

Akci připravil místní spolek
Veselá Brná, z jehož inicia-
tivy zde již dříve vznikl po-
mník generála.
Jeho památku přišli uctít

představitelé města, armá-
dy R, vojenští veteráni, zá-
stupci obvodu Střekov
a další osobnosti.
S projevem vystoupil

primátor Petr Nedvědický:
„ ěl jsem tu čest poznat Ja-
roslava leme e osobně.
sedmdesátých letech jsme
jenmálo věděli o tom, comá

za sebou a jaké jsou jeho zá-
sluhy. edával najevo své
zklamání ani nenaplněná
očekávání. ral život tak, jak
přicházel, žil skromně a po-

ctivě. yl to rovný a érový
chlap.“ Součástí akce by-
lo také odhalení 101. lavičky
veteránů, kterou pořídili
manželé Kymličkovi s pri-

mátorem Nedvědickým.
K vidění bylo i vystoupení
ústeckého dětského sboru
či ukázka vojenské techni-
ky.

Městské lázně nabízejí nové služby
Do saunového provozu

Městských lázní přibylo
nově nainstalované ochla-
zovací vědro, které ná-
vštěvníkům slouží jako
další alternativa ochlazení
při saunovém rituálu.
Relaxační zóna u bazé-

nu byla rozšířena o čtyři ra-
tanová lehátka, dvě květiny
a odkládací stolek. Největší
novinkou a lákadlem se
však stala vířivá vana
s hydromasážním systé-
mem.
Závěrem ledna proběhl

její testovací provoz, při

němž se hosté mohli s ví-
řivkou seznámit a její pro-
voz ohodnotit. Tato příleži-
tost se setkala s mnoha po-
zitivními reakcemi, o čemž
svědčí i písemné pochvaly
v knize přání a stížností.
Vířivka je již v plném

provozu a budí nejen zvě-
davost, ale následně i nad-
šení. Vytvořen byl rezer-
vační systém, jehož pro-
střednictvím je možné si ve
vybraných termínech a ča-
sech bazénový provoz re-
zervovat pro soukromé vy-
užití.

a íkMa ík najel kilometrů
Taxík Maxík poskytuje

přepravní služby seniorům
a handicapovaným lidem.
Službu, která byla zprovoz-
něna počátkem loňského
roku, využilo 1 921 klientů.
Během roku Maxík najel

18 000 kilometrů. Z celko-
vého počtu 1 921 cestujících
bylo nejvíce seniorů -
1 55 , klientů ZTP, ZPT P
bylo 367.
Nejčastějším cílem pře-

pravy byla zdravotnická za-
řízení, zejména E C klinika
a Masarykova nemocnice.
Velké množství klientů se
přepravovalo do očkovací-
ho centra. Občas využili
přepravu do banky, na poš-
tu či na nákup. ada klientů
začala využívat službu pra-
videlně. Náklady na provoz
jsou necelých 600 000 ko-
run.
Bílo-žlutý taxík je možné

objednat v pracovní dny od
7.00 do 15.00 hodin na te-
lefonním čísle 702 192 17
(nejméně jeden den před
plánovanou přepravou).
Cena přepravní služby je

stanovena na 60 Kč za jed-
nu jízdu a osobu. Pokud
klienta doprovází další oso-
ba, hradí 30 Kč za jednu
jízdu. Pro osoby s průkazem
ZTP P má doprovázející

osoba přepravu zdarma.
Cena za přepravu je hraze-
na v hotovosti řidiči
před započetím jízdy. idič
je povinen vystavit účten-
ku.

Dopravní podnik posílí kusů trolejbusů
Dopravní podnik města

Ústí nad Labem koupil od
kolegů z Brna devět trolej-
busů koda 25Tr. Jedná se
o vozidla koda 25Tr z let
2007-2009.
Trolejbusy koda 25Tr se

připravují k nasazení do
provozu. DPmÚL za všech-
na vozidla zaplatil celkem
9 mil. Kč bez DP . Vozidla
jsou v dobrém technickém
stavu, kloubová, plně níz-
kopodlažní.
Nakoupené trolejbusy

v provozu nahradí zastaralá
vozidla koda 15Tr. Pro ná-

kup těchto vozidel se DPm-
ÚL rozhodl z důvodu potře-
by překlenutí období do
dodávky až 33 ks parciál-
ních kloubových trolejbu-
sů, které bude soutěžit ve
veřejné zakázce.
,, přes stáří vozidel do-

jde tímto nákupem k vý-
znamnému kvalitativnímu
posunu městské hromadné
dopravy, zejména v oblasti
zaji tění bezbariérových
spoj a zvý ení kom ortu pro
cestující,“ uvedla Simona
Mohacsi, výkonná ředitelka
společnosti.

Zápis do tříd základních
škol bude v dubnu
ápis tí o ákla -

ních kol prob hne a
časti ít te a zákonného
zástupce na jednotlivých
základních školách v úterý
. ubna v ob o
. o . .
působ po ání á osti

o při etí
Podepsané žádosti o při-

jetí k zápisu do 1. třídy vy-
plněné v elektronickém
systému https: zapiszs.
usti-nad-labem.cz (aktuali-
zovaný systém je zpřístup-
něn od 1. 3. 2022) je možné
doručit do školy tímto způ-
sobem:

1) elektronick (datová
schránka nebo e-mail
s elektronickým podpisem)
2) po tou (nejpozději do

12. . 2022)
3) osobn (zákonný zá-

stupce předloží řádně vypl-
něnou žádost, rodný list dí-
těte, svůj občanský průkaz,
doklad o trvalém pobytu
dítěte (pokud se liší od TP
zákonných zástupců).
Neúplně vyplněná žá-

dost, která nebude v termí-
nu stanoveném ředite-
lem(kou) školy doplněna, je
důvodem k vyřazení dítěte
z přijímacího řízení
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ěti omněnce se nenu i
e zima ode de pr
u íval si děti v mate -
ské kolce Pomněnka
v noru innosti a akti-
vit spo ené se zimou.

Povídaly si o tom, jak je dů-
ležité pomoci ptáčkům
a ostatním zvířátkům pře-
čkat zimu. Do krmítka na
školní zahradě proto pravi-
delně sypaly zrníčka nebo
drobečky.
Jednoduchá krmítka ta-

ké vyrobily z ruliček od
toaletního papíru, medu
a semínek a při vycházce je
rozvěsily na keře a stromky
v okolí M .
Již tradičně nás oslovili

hasiči a městská policie
s možností zapojit se do vý-
tvarné soutěže na téma Po-
žární ochrana očima dětí
a Dětské dopravní hřiště.
Děti malovaly, kreslily, na-
lepovaly a používaly další
výtvarné techniky.
Výkresy se opravdu zda-

řily a doufáme, že se v těch-
to soutěžích naše děti dob-
ře umístí.
Letos poprvé nás s vý-

tvarnou soutěží oslovil také
klub FK Ústí nad Labem
a my tuto nabídku rádi vy-

užijeme. Děti mohou získat
sportovní vybavení a strá-
vit dopoledne s fotbalovým
trenérem.
V únoru slaví lidé veselé

období. Na masopust se
s dětmi každoročně moc tě-
šíme. Děti v Pomněnce se
učily různé masopustní
písně a pokřiky. Doma s ro-
diči a i v mateřské škole vy-
ráběly chrastivé hudební

nástroje a mávátka do prů-
vodu. Měly radost, když se
mohly převléknout do ma-
sopustních kostýmů a ma-
sek, vydaly se do průvodu
s kamarády ze Základní
školy Anežky eské a spo-
lečně se zúčastnily bohaté-
ho zábavného programu.

atny a třídy byly vy-
zdobeny dětskými výtvar-
nými pracemi, například

škraboškami, koláči, jitrni-
cemi nebo preclíky a děti
také mohly ochutnat ma-
sopustní koblížky a koláče.
Během masopustní oslavy
jsme si všichni užili spoustu
legrace a odnesli jsme si
krásné zážitky. Již teď se tě-
šíme na další jarní akce.

c. ere a atová
Mateřská škola Pomněnka

rná chystá akce pro děti
Rozvolnění protiepide-

mických nařízení nám opět
umožní uspořádat akci pro
děti z mateřských školek
kola na zkoušku.
Tento program dětem

nabízí zábavnou formou si
vyzkoušet učení, seznámit
se s učitelkami, prohléd-
nout si učebny i další pro-
story školy. Děti tu zažijí
svůj první úspěch ve škole.
Krom této akce zveme

všechny předškoláčky, je-
jich rodiče a další příznivce
školy na den otevřených
dveří, který se koná 5. dub-
na 2022 od 9 do 17 hodin.
Na hosty zde v dopoled-

ních hodinách čeká ukázka
moderní výuky v rodinném

prostředí malé školy. Odpo-
ledne se budou konat veli-
konoční dílny pro rodiče
s dětmi, kde si mohou vyro-
bit pěkné dekorace, uplést
pomlázku či se seznámit
s tradicemi svátku. Nebude
chybět prohlídka budovy
a hry v tělocvičně i na škol-
ní zahradě. Nakonec by-
chom rádi pozvali všechny
děti a jejich rodiče na Den
dětí v Brné dne 1. 6. 2022,
budeme soutěžit, vyhrávat
pěkné odměny a skákat na
skákacím hradu. Nebude
chybět ani dobré občer-
stvení. Těšíme se na Vás

r. u ana Sai lová
Z aM Jitřní

ížala jde do páté sez ny

Komunitní zahrada mezi
paneláky na sídlišti Severní
Terasa nám dělá radost už
pěknou řádku let. Naše děti
se tu naučily chodit i jezdit
na kole nebo rozeznat hrá-
bě od lopaty. K svačině si
utrhnou jablko přímo ze
stromu, takže pokud vám
nevadí zablácené boty, roz-
trhané kalhoty a hlína až za
ušima, přidejte se k nám
a můžete mít spokojené
děti.
Rovinatý oplocený poze-

mek o rozloze skoro 1 00
metrů čtverečních ve Větr-
né ulici v sousedství Z Mí-
rová poskytuje příjemné
zázemí pro relax a hru, zá-
hony pro pěstování klasické
i vyvýšené, ovoce z chemic-

ky neošetřovaných stromů,
pískoviště pro nejmenší
nebo ohniště pro společné
táboráky.
plynulé dvě sezóny byly

ale covidově náročné, a tak
se těšíme, že v roce 2022 nás
– třeba i díky novým za-
hradníkům z vašich řad –
čeká spousta parádních
sousedských akcí. Pokud
vás zajímá víc, přijďte se se-
známit s ížalou v pondělí
21. 3. mezi 16. a 17. hodinou
přímo na zahradu.
Najdete nás také na Fa-

cebooku, nebo se ozvěte na
zizalanaterase gmail.com

arta a ková
předsedkyně spolku ížala
na Severní Terase

Masopustní školní koláče

Únor je doba oslav maso-
pustu. I v naší škole v Brné
jsme si je připomněli. Ve
čtvrtek před pololetními
prázdninami se od rána
v naší škole hnětlo a kynu-
lo, válelo těsto a plnilo sa-
mými vynikajícími náplně-
mi.

kolou se linula neodo-

latelná vůně masopustních
koláčů, které byly mimo-
řádně dobré. Naši šikovní
pá áci těsto vytvarovali
a koláče naplnili a nazdo-
bili.

odné paní kuchařky
dohlédly na jejich pečení.
Na vynikajících koláčcích si
pochutnali úplně všichni,

kteří ten den byli ve škole.
Společná práce šla všem
skvěle od ruky. Nechybě-
lo ani tvořenímasek. Byl to
opět vydařený masopust,
který patří u nás v Brné k již
tradičním akcím.

r. enka opinková
Z aM Jitřní

Kam se podělmotýl v zimě
Letošní pošmourné zimní

dny jsme si ve třídě před-
školáků v Mateřské škole
Neštěmice zpestřili projek-
tovým dnem Tajemství
hmyzí říše a zkoumali jsme,
kam se poděl motýl v zimě.
Otázku nám pomohl

zodpovědět zoolog z regio-
nálního muzea. Nenásilnou
a velice poutavou formou
besedoval s dětmi na dané
téma, názorně jim předsta-
vil muzejní sbírky denních
i nočních motýlů, brouků
i jiného hmyzu.
Děti měly možnost si

nejen vše prohlédnout
zblízka, ale i zkoumat pod
mikroskopem strukturu
motýlích křídel, kusadla
a žihadla sršně nebo žilna-
tinu křídel vážky. Ve skupi-
nách děti spolupracovaly
při skládání obrázků, sesta-
vovaly vývojová stadia mo-
týla.

Vyrobily si hmyzí čelen-
ky, skládaly podle předlohy
housenky a motýly, třídily
plastová víčka, hledaly roz-
díly mezi obrázky a spoustu
dalších manipulačních čin-
ností. Procvičovaly tak jem-
nou i hrubou motoriku,
spolupráci ve skupině, roz-
víjely své komunikační do-
vednosti, zrakové vnímání,
fantazii i tvořivost.
Děti se zábavnou a ná-

zornou formou seznámily
s novými druhy motýlů,
brouků i jiného hmyzu
a dozvěděly se o jejich uži-
tečnosti.
ž nyní se těšíme na jarní

měsíce, až si do motýlí za-
hrádky pořídíme housenky
a budeme přímo pozorovat
jejich vývoj. A po vylíhnutí
je pustíme do světa

r. arcela re berová
Mateřská škola Neštěmice

ZŠMojžířmá
velký talent

as od času se mezi žáky na
základních školách objeví
dítě, které svým talentem
předčí své spolužáky.
Jedna taková žákyně se

nachází v Z Mojžíř. Dva-
náctiletá Nataša Olahová
chodí do šesté třídy a její
talent pro kresbu je unikát-
ní. Pod vedením paní vy-
chovatelky Marie Juklové
nakreslila obrazy s různými
motivy a v brzké době se
uskuteční první velká škol-
ní výstava těchto kreseb.

ere a Sokolová
Z Mojžíř

oučení se zimou
Letošní zima se vÚstímoc

nevyvedla. Sněhu jsme si
užili jen krátce, rychle jsme
na školní zahradě postavili
sněhuláky a iglú, ale za dva
dny vše roztálo.
Ve třídě Včeliček si ale-

spoň paní učitelky připra-
vily pro děti sněhulákový
den, kdy místo dětí přišli do
školy malí sněhuláčci. To ve
třídě Ko átek děti probíraly
téma čas , a tak se vrátily
společně do pravěku. Děti si
přinesly z domova dino-
saury, brontosaury a jiná
pravěká zvířata, vyrobily si
společně prales i sopku.
Nejmladší děti z třídy

Kuřátek prožily srdíčkový
den. Rodiče nám půjčili
krásné svatební fotografie,
povídali jsme si o rodině,
o kamarádství. Děti pro ro-
diče vyrobily valentýnská
přáníčka. Na závěr zimního
období proběhl tradiční

karneval pro všechny děti
naší školky.
Úžasní byli i rodiče, kteří

připravili pohoštění, moc
jim děkujeme. Na zahradě
nám také už jaro poslalo
první pozdrav, a to sněžen-
ky, a na bylinkové zahrádce
s dětmi pozorujeme, jak se
hlínou prodírají první rost-
linky i bylinky.

á a K ralová
učitelkaM Vojanova
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ětru em bohatou historii
koro ka dé velké měs-
tovseverních echáchse
m e pochlubit honos-
nou restaurací s v hlíd-
kovou vě í.

V Liberci jsou to Lidové sa-
dy, v Jablonci Petřín, ve
Varnsdorfu rádek, v Děčí-
ně Pastýřská stěna, v Lito-
měřicích Mostka, v Mostě
něvín. Ústecká Větruše je
z nich nejstarší a všem
ostatním městům sloužila
jako příklad.

ájkova kronika praví,
že na místě dnešní Větruše
vystavěl v roce 826 jistý La-
bohoř hrad, který pojme-
noval ittrusch Vitruš na
počest své manželky. Poz-
ději ovšem tento hrad zcela
vyhořel.
O několik století později,

přesně v roce 1839, zde
místní usedlík Johann Tho-
mas hledal pramen pro
studnu a náhodou tu obje-
vil silné základové zdi hra-
du. Ještě v témž roce zho-
tovil stavební plán, který
počítal se zkrášlením Fer-
dinandovy výšiny (dřívější
název vyvýšeniny) a zbu-
dováním výletní restaurace,
ke které by vedly upravené
cesty. V roce 18 7 byla stav-
ba restaurace dokončena.
Vznik honosné restau-

race na Větruši, často též
nazývané Zámeček, se však
datuje až v době o půl sto-
letí pozdější, když do tohoto
místa směroval svoje akti-
vity ústecký Spolek pro
eské středohoří. Vrchol
Větruše si totiž v roce 1895
vybralo vedení spolku jako
místo pro postavení ho-
nosného restauračního
a výletního objektu, který
měl sloužit jak spolkovým
a turistickým účelům, tak
nejširší veřejnosti.
Aby mohlo svůj plán

zrealizovat, muselo nejprve
za 25 tisíc zlatých odkoupit
pozemek od bývalého ma-
jitele a strhnout starou, již
nevyhovující restauraci.
ned poté vyhlásilo soutěž
o nejlepší architektonický
návrh. Jako vítěz z ní vyšel

stavitel Alwin K hler.
K rozhodnutí výběrové

komise jistě přispělo i to, že
pan K hler se již jednou (při
stavbě první rozhledny na
Brandu) na akcích spolku
podílel. Mluvila však za něj
i kvalita a rychlost, s jakou
práce odváděl. Jestliže 13.
července 1896 padlo roz-
hodnutí o výstavbě, o měsíc
později již byly hotovy po-
drobné stavební plány,
15. října byl položen základ-
ní kámen a rok nato, 17. říj-
na 1897 bylo celé dílo
v hodnotě 30 tisíc zlatých
slavnostně dokončeno.
Restaurace na Ferdi-

nandově výšině se brzy po-
té stala centrem spolkové-
ho i společenského života
obyvatel Ústí. V přízemí se
nacházel velký sál vhodný
pro konání schůzí i na po-
řádání plesů. Další sál se
nalézal o patro výše. Pro
náročné hosty byly k dispo-
zici hostinské pokoje a na
studenty se pamatovalo s
levnou ubytovnou.
Nádherný pohled na

soutok řek Labe a Bíliny i na
vzdálenější vrcholky Stře-
dohoří a Krušnohoří nabí-
zela terasa třicetimetrové
vyhlídkové věže. Okolí re-
staurace dotvářel park s la-
vičkami, kuželníkem, teni-

sovými kurty a také s ma-
lým zvěřincem. Konávaly se
zde lidové slavnosti i pro-
menádní koncerty.
Po roce 19 5 se vrchu

vrátil starý český název Vě-
truše, který přešel i na re-
stauraci. Objekt byl na zá-
kladě Benešových dekretů
předán nakrátko do národ-
ní správy a v roce 1950 pře-
veden pod eskosloven-
skou obec sokolskou v Pra-
ze. V roce 1953 pak přešla
pod správu Státního výboru
pro tělesnou výchovu
a sport. Od roku 195 spra-
voval Větruši národní pod-
nik Turista Praha, od roku
1958 pak Restaurace a jídel-
ny.
Společenským duchem

žila Větruše až do konce še-
desátých let. Posléze začala
sloužit jako ubytovna pro
zahraniční montéry a jeli-
kož jich zde bydlelo několik
desítek, získala Větruše
i nevzhlednou přístavbu.
Restaurace byla z důvodu
nevyhovujícího vodovodu
uzavřena. Právě v tomto
období začal celkový úpa-
dek zámečku (v polovině
80. let objekt zcela uza-
vřen), který definitivně ko-
runovala malá privatizace v
90. letech. Objekt měnil
majitele a občané Ústí mu-

seli přihlížet tomu, jak
stavba ponechána svému
osudu rychle chátrá.
Osudným datem se stal

13. červenec roku 2000, kdy
požár pohltil střechu vy-
hlídkové věže. Po neš ast-
ném požáru, který jako by
dokonal dílo zkázy, zesílil
boj za záchranu ústecké do-
minanty, a to především ze
strany občanů města a růz-
ných iniciativ. Impulsem ke
změně status uo byla
dražba, do které Větruši dal
kvůli dluhům stávajícího
majitele finanční úřad.
V roce 2001 Větruši

koupilo za 2,010 milionu Kč
město Ústí nad Labem s cí-
lem zajistit, aby jí byl vrá-
cen její bývalý lesk a opět se
stala oblíbeným výletním
místem nejenom ústeckých
obyvatel. První opravy ob-
jektu byly započaty koncem
roku 2002. Rekonstrukce
hlavní budovy Větruše
a vybudování okolního zá-
bavního areálu trvalo až do
konce roku 2005 a celkové
náklady oprav dosáhly
téměř 130 milionů Kč. Slav-
nostní otevření nově zre-
konstruovaného zámečku
Větruše proběhlo 15. pro-
since 2005.

Karel unčochář

Policie R se vrátí do
Krásného řezna
Do čtvrti Krásné Březno se

po deseti letech vrátí poli-
cie. Naše radnice finišuje
s přípravami na rekon-
strukci objektu ve Vojanově
ulici, kde vznikne zbrusu
nová služebna. Plníme tak
slib a zároveň splácíme dluh
krásnobřezenským, vždy
z havarijního objektu v ulici
Na Sklípku policie odešla na
konci roku 2011.
V polovině února již rada

obvodu vybrala zhotovitele
a věřím, že s jarem stavba
začne. Bezpečnost je pro
naši radnici prioritou číslo
jedna a nová služebna je
dalším střípkem v opatře-
ních, která přijímáme a ini-
ciujeme.
Opravy to nebudou levné,

rekonstrukce vyjde na
zhruba 30 milionů korun,
zahrnuje ovšem i úpravy
přilehlých komunikací, kte-
ré byly podmínkou staveb-
ního povolení. Je namístě
poděkovat Zastupitelstvu
města Ústí nad Labem, kte-
ré nám dotaci na tak důle-
žitou akci schválilo. Pro ne-
štěmický obvod jde
o největší investici za po-
slední dekády.
Musím se ale pozastavit

nad nemístnou kritikou,
která zaznívá od bývalé
starostky Střekova a dnes již
bývalé ekonomické ná-
městkyně primátora Evy
Outlé (PRO Ústí), kterou
bezpečnost evidentně ne-
zajímá (viz. její článek v mi-
nulém čísle). To ostatně
dokázala už na Střekově. Je-
jí péčí málem tento obvod
o policii přišel, opravy
zchátralé služebny nakonec
na poslední chvíli hasilo
město. Paní Outlé vadí, že
na opravy v Krásném
Březně vzali zastupitelé
10 milionů původně urče-
ných na rekonstrukci ob-
jektu na Kamenném Vrchu.
Shrňme si fakta: ž letech
2017 a 2018 Eva Outlá vzlet-
ně slibovala rekonstrukci
bývalých jeslí, tvrdila, že

pracuje na projektu a Stře-
kov má přichystané peníze,
slíbené dvě dotace atd. Re-
alita je ale jiná. Střekov
v roce 2017 skutečně vypsal
zakázku na projekt, navíc ji
zadal takzvaně z ruky,
skandálně ani nevyhlásil
výběrové řízení. Násled-
ně spadl projekt pod stůl,
a to hlavně proto, že nebylo
kým objekt obsadit. Jinak
řečeno chtěla Eva Outlá
opravovat objekt, pro který
nebylo využití, neměla ani
nájemce. Projekt oprášila
loni. A znovu se pracovalo
na projektu, tentokrát už ho
platil magistrát. Projekt byl
hotový, stavební povolení
vydané, peníze připravené.
Přesto nemá Střekov ani po
pěti letech nic. Co za tím je?
Obrázek si udělejte sami.
Nejsme v situaci, kdy

bychom mohli dokola od-
kládat investice, sedět na
polštáři s desítkami milio-
nů a čekat, než se někdo
rozhoupe konečně udělat
to, co pět let slibuje. Je vý-
lučnou pravomocí zastupi-
telů rozhodnout, kam pení-
ze poputují. A zastupitelé
vybrali bezpečnost. Nám
v Neštěmicích stačily nece-
lé dva roky odprvní čárky ve
studii po výběr dodavatele
a věřím, že do konce letoš-
ního roku i hotové služeb-
ny.

veta o ková
zastupitelka Vaše Ústí, sta-
rostkaMOÚstí nad Labem –
Neštěmice

Zři me dotační fond
pro univerzitu
niverzita J. E. Purkyně je

už léta příjemcem pravidel-
né roční dotace cca 200 ti-
síc korun z městského roz-
počtu. A považuji to za
správné, nebo funkce uni-
verzitního města je pro bu-
doucnost někdejší průmys-
lové metropole jedna z nej-
významnějších.
Ale město překvapivě

nemělo nikdy velké ambice
ovlivňovat, na co akademici
dotaci využívají. Peníze
nejčastěji mířily na akce
univerzity třetího věku
a univerzitní knihovny,
které navštěvovala i ústec-
ká veřejnost. Ale když se
kvůli covidu tento segment
služeb omezil na minimum,
vedení univerzity loni na-
vrhlo, že městskou dotaci
tentokrát použije na tisk
publikace ke 30. výročí své-
ho založení.
Tehdy jsem jako čerstvý

radní pro kulturu vystoupil
proti. Vždy taková dotace
nedává smysl. Jaký má pu-
blikace přínos pro město,
navíc by ji univerzita vydala
tak jako tak. Navrhl jsem,
aby město pro příště zřídilo

klasický dotační program,
do nějž budou jednotlivé
fakulty předkládat žádosti
na konkrétní projekty, kte-
ré by měly přinášet pro-
spěch městu, řešit místní
problémy.
Výběr těch nejzajíma-

vějších by zůstal plně na
straně radnice jako u kla-
sických dotačních fondů na
sport či na kulturu. Rozho-
dovala by komise, v níž by
zasedali předsedové porad-
ních komisí rady (kulturní,
sociální a sportovní) a radní
pro kulturu a školství. Sa-
mozřejmě by takový dotač-
ní fond musel nabízet více
než obligátních 200 tisíc
korun. Pro rok 2022 jsem
navrhl zvýšit částku na 500
tisíc.
Přál bych si, aby se tento

záměr dočkal naplnění
i přes mou rezignaci na po-
zici neuvolněného radního
pro kulturu vyvolanou od-
chodem PRO Ústí z koalice
v říjnu 2021. Jinak potenciál
spolupráce s JEP zůstane
využitý sotva z polovice.

artin Krsek RO stí

Zapomenutý hrdina dolf Mayer
Blíží se datum 22. března

2022, a to je příležitost
vzpomenout na člověka,
který si připomenutí svým
životem naplněným hrdin-
stvím a láskou kměstu plně
zaslouží. Jmenoval se Adolf
Mayer.
Narodil se v našem měs-

tě 22. března 1915 manže-
lům Arnoldu Mayerovi a Ir-
mě Mayerové rozené
eissové, kteří v Ústí nad

Labem v Bělské (nyní Bílin-
ské) ulici provozovali ob-
chod s kůží, hotovými vý-
robky a veškerými k tomu
náležejícími potřebami pro
sedláře a řemenáře.
Po nabytí zletilosti v ro-

ce 1930 se Adolf Mayer jako
spoluvlastník podílel na
provozování této živnosti až
do svého odchodu do emi-
grace v 30. letech minulého
století. V emigraci se zapojil
aktivně do boje proti fašis-
mu, 27. 5. 19 2 vstoupil do
čsl. zahraniční armády a s ní
prošel frontou od Afriky
přes Francii, Anglii, západní
Evropu do Plzně ve své rod-
né vlasti, kde svůj boj za-
končil 21. prosince 19 5
v hodnosti nadporučíka ja-
ko styčný důstojník mezi
československou a americ-
kou armádou.

Za své hrdinství byl vy-
znamenán Válečným kří-
žem, Medailí za chrabrost
a za zásluhy, Africkou
hvězdou 8. Montgomeryho
anglické armády a také od-
měněn Award of Freedom.
Po ukončení činné vo-

jenské služby se Adolf Ma-
yer vrátil zpět do Ústí nad
Labem a zjistil, že jeho dům
č. 156 v dnešní ulici V Důl-
cích a provozovna v dnešní
Bílinské ulici jsou rozbom-
bardovány. Novým bydliš-
těm se stal dům č. 50 v Ka-
lininově (dnešní tefániko-
vě) ulici.
Poté, co mu bylo povo-

leno provozovat živnost

velkoobchod gumou a ků-
žemi, zřídil si provozovnu
ve Velké radební 508 2.
Dne 17. září 19 8 byla na
živnost uvalena národní
správa a dne . ledna 19 9
byl národním správcem fir-
my ustanoven sám Adolf
Mayer. Mezitím však bylo
proti němu zahájeno řízení
před trestní komisí pro
přestupek dle zákona
č. 15 19 7Sb o stíhání čer-
ného obchodu a podobných
pletich, které zřejmě skon-
čilo postoupením věci
k dalšímu řízení Okresnímu
soudu v Liberci, když tento
soud v r. 19 9 zahájil proti
jmenovanému pod sp. zn.
T III 336 9 trestní řízení
pro podezření ze spáchání
trestného činu černého ob-
chodu a podobných pletich
dle uvedeného zákona.
Z dochovaného torza spisu
nelze zjistit, pro jaký skutek
bylo trestní řízení vedeno,
ale vyplývá z něj, že na
Adolfa Mayera byl vydán
zatykač.
V té době byl již Adolf

Mayer nedosažitelný, nebo
v březnu 19 8 z eskoslo-
venska utekl, když se
o chystaném trestním říze-
ní dozvěděl. Následně se
usadil v Izraeli, vměstě Beer

Sheva, kde žil se svou rodi-
nou než 27. 6. 199 zemřel.
Je nesporné, že Adolf Ma-

yer prokázal během svého
života ohromné hrdinství,
když neváhal za eskoslo-
vensko nasadit v boji proti
fašismu svůj život a poté
při obnově eskoslovenska
i všechny své síly. Vyjádře-
ním toho všeho je také de-
kret enerálního štábu SA
č. 120 ze dne 18. 2. 1992, kte-
rým byl Adolf Mayer na zá-
kladě morální a politické
rehabilitace rozkazem mi-
nistra obrany SFR č. 20 ze
dne 5. 2. 1992 mimořádně
povýšen do hodnosti majo-
ra ve výslužbě.
Několikrát jsem se

s Adolfem Mayerem setkal
a mohu konstatovat, že na
svou vlast nikdy nezapo-
mněl a nezanevřel. Při kaž-
dém návratu do Izraele se
těšil na další pobyt tady
u nás. Jeho hrdinství by ne-
mělo být zapomenuto.
Současně se omlouvám

všem dalším hrdinům z Ús-
tí nad Labem, jejichž život
neznám a nemohu je proto
připomenout současné ani
budoucí generaci.
V plné úctě.

Dr. Vla i ír iala
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a en s ozu o pa po o etí
Svoz odpadu ze zeleně
ve vacích
Vaky pro jarní svoz se bu-
dou vydávat od 1 . do
18. března 2022 od 8.00 do
17.30 hod. ve sběrném dvo-
ře v Krásném Březně (vchod
z ul. Křižíkova).

Svoz odpadu ze zeleně ve
vacích bude probíhat
podle následujících pra-
videl:
Při výdeji bude vak

označen barevným páskem
a občan nahlásí adresu svo-
zovéhomísta.
Dříve vydané neoznače-

né vaky mohou být doda-
tečně označeny barevnou
páskou, kterou si občan vy-
zvedne na sběrném dvoře
v Krásném Březně a záro-
veň nahlásí adresu svozo-
véhomísta vaku.
Označené vaky, které

nebudou připraveny ke
svozu včas dle harmono-
gramu, nebudou svezeny.
Neoznačené vaky nebu-

dou svezeny.
Svoz vaků naplněných

odpady ze zeleně bude pro-
veden v jednotlivých měst-
ských obvodech v dále uve-
dených termínech.
Vaky připravené k od-

vozumusí být přistavenyna
místě přístupném svozové
technice (u vozovky), tzn.
u místních zpevněných ko-
munikací I., II. a III. třídy.

Svoz nebezpečných slo-
žek komunálního odpa-
du
Nebezpečný odpad bude
převzat 1x za pololetí na
označených zastávkách. Na
vývěsce zastávek budou
uvedeny časy příjezdu svo-
zového vozidla. Odpad je
nutno předat osobně zod-
povědnému pracovníkovi.

Svoz objemného odpadu
Objemný odpad bude svá-
žen 1x za pololetí.
Jsou to vysloužilé předměty
z domácností (např. vyřa-
zený nábytek, matrace, ko-
berce, podlahové krytiny),
které nelze pro jejich roz-
měry odkládat do sběrných
nádob na komunální od-
pad. Odpady odložte vý-
hradně ke sběrným nádo-
bám na směsný komunální
odpad u svého objektu, tzn.
v místě trvalého pobytu,
a pouze den před termínem
svozu. Svoz začíná vždy
v 6 hodin ráno v uvedený
den.

Důle it upo orn ní
a nal hav á osti
1) Mezi objemný odpad
nepatří pneumatiky, sta-
vební odpad, konstrukční
prvky bytu nebo domu
(např. sanitární předměty,
dveře, okna, aj.), odpad ze
zeleně a použitá elektro-
zařízení (např. ledničky,

mrazničky, pračky, sporáky,
televizory a monitory). Po-
užitá elektrozařízení od-
kládejte na místa zpětného
odběru nebo do sběrných
dvorů.
2) Mimo vyhlášené dny
svozu objemného odpadu
využívejte výhradně sběr-
ných dvorů odpadů v Krás-
ném Březně a ve Všeboři-
cích.

O e t ice
Svo vaků s o pa e
elen
OBLAST:
Mojžíř, Neštěmice, Krásné
Březno,
vaky s odpadem ze zeleně
budou sváženy od 30. 5.
2022

Svo nebe pečn ho o -
pa u
OBLAST:
Mojžíř – Neštěmice – Krás-
né Březno

Datum svozu: 10. 5. 2022
Mojžíř: lavní, u restaura-
ce Na Růžku 15.00 – 15.20
Neštěmice: Opletalova,
u parkoviště 15.30 – 15.50
Krásné Březno: Obvodová,
u garáží 16.00 – 16.20

Svo ob e n ho o pa u
. etapa Mojžíř, Neště-
mice
ST EDA 18. 5. 2022:
J. Plachty
TVRTEK 19. 5. 2022:
lavní, orní, K aldě,
Strážná, Fary, Vodařská,
itná
POND L 23. 5. 2022:
Na Skalce, Peškova, Picas-

sova
ÚTER 2 . 5. 2022:
Ryjická, Sibiřská
ST EDA 25. 5. 2022:
Akátová, Dubová, luboká,
Květinová, Na Výšině, Pod
Úvozem, Sportovní, Zelená,
Tři Kříže
TVRTEK 26. 5. 2022:
Jánského, Májová, Milešov-
ská, Opletalova, Studentská,
Turistická, Radnice, Ná-
rodní, Mlýnská, Seiferto-
va, Tonasa, Veslařská,
V Ústraní, elezná

. etapa Krásné Březno
POND L 30. 5. 2022: sídliš-
tě Pod Vyhlídkou
echova, Ke Třem křížům,
Obvodová, Rozcestí
ÚTER 31. 5. 2022: Krásné
Březno ul. mezi Keplerovou
a Krčínovou
Neštěmická (sídliště Pod
Vyhlídkou), Keplerova, Na
Rybníčku, Na Sklípku, Pi-
vovarské zahrady
ST EDA 1. 6. 2022: Krásné
Březno
l. máje, elakovského,
Družstevní, Erbenova, u-
sova, řbitovní, K Mlýništi,
Karolíny Světlé, Krátká, Na
Vinici, Podmokelská, Pří-
kopy, Potůčku, Studán-
ky, V Doubravě
TVRTEK 2. 6. 2022: Krásné
Březno okolo ul. Nový svět
Matiční, Na Břehu, Po-
stranní, Růžová, Svádovská,
Nový svět, Pekařská, Pla-
vecká
ÚTER 7. 6. 2022 : Krásné
Březno, ul. mezi Krčínovou
a Neštěmickou
Anežky eské, Dr. oráko-
vé, Janáčkova, Jungmanno-

va
ST EDA 8. 6. 2022: Krásné
Březno, ul. Výstupní, ežic-
ká a Neštěmická
Dvojdomí, Neštěmická 1 a 3,
Přemyslovců, ežická
TRTEK 9. 6. 2022: Krásné
Březno, oblast mezi ul.
Drážďanská a Přístavní
V Oblouku, Vojanova, Dráž-
ďanská, Křižíkova, Na Ná-
spu, Na Skládce, Přístavní,
V áji, Výstupní, Zolova

O Střekov
Svo vaků s o pa e
elen
OBLAST:
Střekov, Kojetice, Nová Ves,
Budov, Olešnice – sváženy
od 25. . 2022

OBLAST:
Brná, Sebuzín, Církvice,
Svádov, Olšinky – sváženy
od 9. 5. 2022

Svo nebe pečn ho o -
pa u
OBLAST:
Střekov – Brná – Církvice –
Sebuzín – Nová Ves – Koje-
tice – Olšinky – Svádov

Datum svozu: 26. . 2022
Střekov: ukovova, u pošty
15.00 – 15.20
Brná: Sebuzínská u ul. Me-
číkové 15.30 – 15.50
Církvice: náves 16.00 –
16.20
Sebuzín:
Sebuzínská, st. M D 16.25 –
16. 5 Střekov: Novosed-
lické náměstí 16.55 – 17.15
Nová Ves: točna M D 17.20
– 17. 0

Kojetice: točnaM D 17. 5 –
18.05 Olšinky: Vítězná,
u potravin 18.15 – 18.35
Svádov: Vítězná,
u trympla 18. 0 – 19.00

Svoz objemného odpadu
. etapa Střekov
ST EDA 30. 3. 2022: Stře-
kov, od Národního oboje
směrem na Děčín
Děčínská (jen k ulici K Lo-
děnici), viezdoslavova,
Mánesova, Národního od-
boje, Rybářská, Varšavská
(od Národního odboje
k Mariánskému mostu),
Zeyerova, ukovova, K Lo-
děnici, Farská Louka
TVRTEK 31. 3. 2022: sídliš-
tě Kamenný vrch
Kamenná, Nová
POND L . . 2022: Stře-
kov, nad tratí od ul. uko-
vova směrem na Děčín
Bří Mrštíků, eských bratří,
Jeseninova, Kojetická, Po-
děbradova, Poslední cesta,
Rubensova, krétova, Truh-
lářova, Krematoria
ÚTER 5. . 2022: Střekov,
od ul. Kojetická směrem na
Novou Ves
Do Kopečka, Dykova, Kube-
líkova, Marie ubnerové,
Matěje Kopeckého, Na ře-
bence, Na Rozhledu, Na Zá-
krutu, Novosedlické ná-
městí, Novoveská, Stou-
pačka, vabinského, Lesa,
V Třešňové aleji
ST EDA 6. . 2022: Střekov,
pod tratí od Národního od-
boje směrem na Litoměřice
Kozinova, Kramoly, Na Pile,
Pionýrů, Raisova, Střekov-
ské nábřeží, Sukova, Těšín-

ská, Tomáše ze títného,
Třebízského, Stanice,
Varšavská (mezi Národního
odboje a ukovovou), e-
lezničářská
TVRTEK 7. . 2022: Stře-
kov, nad tratí od ul. uko-
vova směrem na Litoměřice
Barrandova, Dobrovského,
Karla IV., Kollárova, Má-
chova, Kořenského, Mysl-
bekova, Purkyňova, Puški-
nova, Riegrova, Rozkošná,
afaříkovo náměstí, V Zele-
ni
POND L 11. . 2022: Stře-
kov, nad ul. Karla IV. smě-
rem ke hradu
Ke radu, Ovčácká cesta,
Sokolská, Tolstého

. etapa Střekov – Osada,
Brná
ÚTER 12. . 2022: Střekov,
Osada za hradem
Březová, Jasanová, Koper-
níkova, Litoměřická, Malíř-
ský koutek, Na ihadle, Na
Zacházce, Průchodní, Slu-
nečná, Svatojiřská, Topolo-
vá, Tizianova, eky,
V Ohybu
ST EDA 13. . 2022: Brná
Azalková, Doerellova,
vozdíková, Jabloňová, Je-
telová, Karafiátová, Kla-
denská, Kolmá, Lázeňská,
Malá, Marušky Kudeříkové,
Mečíková, Na Rybárně, Pod
Ostrým, Pod Rezervací,
Průjezdní, Rodinova, Sebu-
zínská (mezi Slunečnou
a Jitřní), eříková, Lesíka,
Ráje, Vodárenská, ag-

nerova, Zelené údolí, Zlatá
stezka (mezi Slunečnou
a Jitřní)
TVRTEK 1 . . 2022: Brná
Bedlová, Broskvoňová,
Jasmínová, Jedličkova, Jitř-
ní, KarlaMaye, K Srdíčku, Ke
Studánce, Lermontova, Pod
Tratí, Rozcestí, íční, Sebu-
zínská (mezi Jitřní a Karla
Maye), Skupova, ikmá,

Kapličky, Potoka,
Točny, Viaduktu,

V Průčelí, Zlatá stezka (mezi
Jitřní a točnouM D)

. etapa: Sebuzín, Církvi-
ce, Svádov, Budov, Olešnice,
Olšinky, Kojetice, Nová Ves
ÚTER 19. . 2022: Sebuzín
ST EDA 20. . 2022: Církvi-
ce
TVRTEK 21. . 2022: Svá-
dov levá strana
28. října, K Zátoce, Labská,
Mezistanice, Stodol, Ví-
tězná
POND L 25. . 2022: Svá-
dov pravá strana
Chotkova, Jana elivského,
Květinová, K Zámku, Pod
radištěm, Pod Lesem, So-
kolovská, Stezka, Svatoja-
kubská, Za Tratí, Zelinářská
ÚTER 26. . 2022: Budov,
Olešnice, Olšinky
Podlesí, Děčínská (od OV),
Vítězná (Olšinky)
ST EDA 27. . 2022: Kojeti-
ce, Nová Ves

RE USE centrum a sociální šatník
MOÚ Město
Obvod ÚL – Město uvedl

do provozu RE- SE cent-
rum pro potřeby sociálního
odboru městského obvodu
a obyvatel města.
Místo můžete využít

k odložení nepotřebných
věcí, ale také zde můžete
sehnat to, co sami potřebu-
jete.
Potřebné věci si můžete

odnést většinou zdarma, za
symbolický poplatek nebo
třeba výměnou za jiné.
V první fázi jsme se roz-

hodli zaměřit z důvodu ma-
lé kapacity prostoru na ob-
lečení, boty a nádobí.

K e
Masarykova 90 (vchod bar
Družba)

K
Středa 15–17 hodin (výdej
i příjem)

Současná h ienická
opatření
– Vstup dle aktuálních

vládních nařízení.
– Po vstupu musí kaž-

dý návštěvník použít do-
stupnou dezinfekci rukou.
– Současně budou

moci být v šatníku max.
3 osoby. Každý má až
20minut na výběr.

ří e o acení a ná obí
Příjem darovaných věcí je

možný pouze v rámci ote-
vírací doby, tedy ve středu
15–17 hodin, nebo po doho-
dě (email: bankaul mag-
ul.cz, SMS: 601 699 685).
V žádném případě nene-
chávejte věci před vchodem
na ulici. Věci balte čisté, ne-
roztrhané a použitelné do
igelitových pytlů. Děkuje-
me za pochopení.

O pov n a provo
R - S centra e Karel
Karika ístostarosta O

– sto.
el.
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eznam omuni ací pro o o b o o ho i tění
Masarykova – směr dolů od

Rondelu po aldovu dne 11. .
2022 od 7:00 do 16:00
Masarykova – směr dolů od

aldovy po Londýnskou dne
12. . 2022 od 7:00 do 16:00
Masarykova – směr nahoru

od Londýnské po Rondel dne
13. . 2022 od 7.00 do 16.00
Masarykova – Mírové do-

my, erbenova, Beethovenova
dne 1 . . 2022 od 7:00 do 16:00
Střížovická, Na Drahách ke

křižovatce Na Spálence, Lesní
Cesta, očárova, V Zátiší, V Pří-
rodě, Za Válcovnou dne 19. .
2022 od 7:00 do 16:00
Na Stráni, Na Výrovce,
Koupaliště, Cestička, olke-

rova, V Osadě, Alešova, Slavíč-
kova, Vilová dne 20. . 2022 od
7:00 do 16:00

aldova, Balbínova, Broží-
kova, Bozděchova, Bezručova,
Slavíčkova od Palachovy, Ale-
šova od Palachovy dne 21. .
2022 od 7:00 do 16:00
Na Popluží, Ostrčilova, a-

ny Kvapilové, Sládkova, Pan-
ského dvora, spojky Palachova
– Bezručova, Sládkova – Bez-
ručova dne 22. . 2022 od 7:00
do 16:00
Vojanova, V Oblouku, Neš-

těmická k č. p. 3 dne 25. . 2022
od 7:00 do 16:00
Anežky eské, Dvojdomí,

Dr. orákové, Přemyslovců
dne 26. . 2022 od 7:00 do 16:00

ežická, točna trolejbusů,
komunikace v sídlišti včetně
parkoviště, dne 27. . 2022 od
7:00 do 16:00
Veslařská, parkoviště Neš-

těmická, Růžová, Postranní,
Nový Svět, Svádovská, Matiční,
Plavecká dne 28. . 2022 od
7:00 do 16:00
Vaníčkova, Klíšská dne

29. . 2022 od 7:00 do 16:00
Kojetická, Na Zákrutu, Dy-

kova, vabinského, Do Kopeč-
ku, Matěje Kopeckého dne 2. 5.
2022 od 7:00 do 16:00

krétova, Poděbradova,
Rubensova, eských Bratří, Je-
seninova, Poslední Cesta dne
3. 5. 2022 od 7:00 do 16:00

Krematoria, Truhlářova,
Parkoviště – Kamenná p. č.

32 1 89, Spojka ke Kamenné,
Bří. Mrštíků dne . 5. 2022 od
7:00 do 16:00
Kamenná v sídlišti, Nová

v sídlišti dne 5. 5. 2022 od 7:00
do 16:00

eské Mládeže, Resslova od
eské Mládeže do slepé, Bez-
ručova, Mezidomí, Na Vlnovce
dne 9. 5. 2022 od 7:00 do 16:00
Pasteurova, Resslova od

. Mládeže po Palachovu, Tho-
mayerova, Nemocnice, Pod
oloměří, V Zahrádkách, Ber-
ní, Růžový Palouček dne 10. 5.
2022 od 7:00 do 16:00
Ovocná, Višňová, vestko-

vá, Ořechová, Merunková, La-
dova, parkoviště Stavbařů dne
11. 5. 2022 od 7:00 do 16:00

Maková, ípková, Zvonko-
vá, Stavbařů dne 12. 5. 2022 od
7:00 do 16:00
Na Vyhlídce, Elišky Krás-

nohorské, Bělehradská, Dvo-
řákova Na Schodech dne 13. 5.
2022 od 7:00 do 16:00
Na Ovčárně, erecká,
erichova, pálova, Voskov-

cova, Burianova, Marvanova,
Muchova dne 16. 5. 2022 od
7:00 do 16:00
Oblá, lennova včetně par-

koviště p. č. 9 9 90, parko-
viště Maková, Větrná, komu-
nikace p. č. 9 9 3 dne 17. 5.
2022 od 7:00 do 16:00
Jizerská od Kočkovské po

umavskou, umavská dne
18. 5. 2022 od 7:00 do 16:00
Jana Zajíce, V Klidu dne

19. 5. 2022 od 7:00 do 16:00
Picassova, parkoviště p. č.

697 87, Na Výšině, Ryjická, Tři
Kříže, Akátová dne 23. 5. 2022
od 7:00 do 16:00

Radnice, Studentská,
Májová, Milešovská, Jánského,
Turistická, Národní, Sibiřská
a parkoviště č. p. 372 dne 2 . 5.
2022 od 7:00 do 16:00
Jindřicha Plachty, K aldě,

itná, Strážná, parkoviště Jin-
dřicha Plachty dne 25. 5. 2022
od 7:00 do 16:00
Ježkova, Brandtova, Pod

Rozhlednou, Poláčkova dne
26. 5. 2022 od 7:00 do 16:00
Kmochova, Pincova dne

30. 5. 2022 od 7:00 do 16:00
Rabasova, rámkova k M ,

objektům č. p 1 a 16, parko-
viště pod hlavní dne 31. 5. 2022
od 7:00 do 16:00
Svojsíkova, agarinova,

parkoviště Jana Zajíce dne 1. 6.
2022 od 7:00 do 16:00
Jizerská – od umavské po

rámkovu, dne 2. 6. 2022 od
7:00 do 16:00

Mlýnská, elezná, To-
nasa, Vodařská dne 6. 6. 2022
od 7:00 do 16:00
Peškova, Na Skalce, Dubo-

vá, luboká dne 7. 6. 2022 od
7:00 do 16:00
Sportovní, Květinová, par-

koviště Opletalova, Zelená,
luboká (za školou), Opletalo-
va 8. 6. 2022 od 7:00 do 16:00
Obvodová, Karoliny Světlé,

Katastr, echova, Rozcestí,
řbitovní, V Doubravě dne 9. 6.
2022 od 7:00 do 16:00
Jungmanova, Pivovarské

zahrady, Křižíkova, Janáčkova,
Na Vinici, Na Náspu, Na Sklíp-
ku dne 10. 6. 2022 od 7:00 do
16:00
Tolstého, Sokolská, Ke
radu, Barrandova dne 13. 6.
2022 od 7:00 do 16:00
Kramoly, ukovova, Na Pi-

le, Těšínská, Zeyerova, Třebíz-
ského dne 1 . 6. 2022 od 7:00
do 16:00
Tomáše ze títného, Pio-

nýrů, Střekovské nábřeží, Su-
kova, Stanice dne 15. 6. 2022
od 7:00 do 16:00

Purkyňova, Puškinova,
Kolárova, Rozkošná, Máchova
dne 16. 6. 2022 od 7:00 do 16:00
Raisova, Varšavská, Máne-

sova, Kozinova, Kořenského,
Myslbekova, Dobrovského dne
20. 6. 2022 od 7:00 do 16:00
Presslova, Sienkiewiczova,
ornická, ervený Vrch, Stará
dne 21. 6. 2022 od 7:00 do 16:00
Emmy Destinové, Koněvo-

va, Stará od Masarykovy po
křižovatku Na Spojce dne 22. 6.
2022 od 7:00 do 16:00
Králova Výšina, Pod ko-

lou, Malátova, Lisztova, eníš-
kova, ollarova, Stříbrnické
Nivy dne 23. 6. 2022 od 7:00 do
16:00
V Jámě, Remízy, Za Vo-

zovnou, Baráčnická, V Podhájí,
Vinařská (v sídlišti) dne 27. 6.
2022 od 7:00 do 16:00

illarova, Ivana Olbrachta,
Obránců míru, Ondříčkova,
Mošnova, ilbertova dne 28. 6.
2022 od 7:00 do 16:00
SNP, Ve Smyčce, oření,

Veleslavínova dne 29. 6. 2022
od 7:00 do 16:00
Keplerova, usova, Druž-

stevní, Příkopy dne 30. 6. 2022
od 7:00 do 16:00
Bří. apků, Ve Stromkách,

Rembrandtova, Kosmova
(všechny od Bří. apků k Vše-
bořické) dne 7. 7. 2022 od 7:00
do 16:00
Kosmonautů, Kosmova,

Jožky Jabůrkové, Nedbalova,
Rembrandtova dne 8. 7. 2022
od 7:00 do 16:00
Spartakiádní p. č.: 57 71 k.ú.

Všebořice dne 12. 7. 2022 od
7:00 do 16:00
Spartakiádní p. č.: 57 58

57 70 k.ú. Všebořice dne 13. 7.
2022 od 7:00 do 16:00
17. Listopadu, Plynárenská,

Dukelských hrdinů (od Masa-
rykovy po Všebořickou) dne
18. 7. 2022 od 7:00 do 16:00
Na Kohoutě, Dukelských

hrdinů dne 19. 7. 2022 od 7:00
do 16:00

Pozor na odtah přeparkujte včas
V místech, kde bude blo-

kové čištění, budou s před-
stihem umístěny značky se
zákazem stání a s informací
o době čištění.
Majitelé musí svá vozi-

dla včas přeparkovat. Je to
nutné kvůli efektivitě čiš-
tění a plnému využití nasa-

zené techniky. Auta, která
na místě přesto zůstanou,
budou odtažena a vlastník
bude muset za odtah zapla-
tit.

Ceník odtahů:
KčOdtah započatý
Kč Odtah neúplný,

1 500 Kč při úhradě do
5 pracovních dnů

Kč Odtah úplný
(jednosměrný), 2 200 Kč při
úhradě do 5 pracovních
dnů

Kč Odtah zpětný,
3 500 Kč při úhradě do
5 pracovních dnů

ovýměstský projekt sběr biodpadu
Již od poloviny ledna je

možné na webových strán-
kách města, případně na
odboru životního prostředí
vyplnit registraci a účastnit
se pilotního projektu, který
má za cíl snižovat množství
směsného komunálního
odpadu.
Město ve spolupráci se

svozovou společností
a pracovníky univerzity,
provedlo analýzu obsahu
nádob na směsný komu-
nální odpad a to s výsled-

kem – v nádobách se již ne-
vyskytuje velké množství
tzv. obalové složky (papír,
plasty, sklo), ale je zde velké
množství biologicky rozlo-
žitelného komunálního
odpadu.
Vzhledem k výsledku

analýzy, novým právním
předpisům a ve snaze na-
bídnout občanům další
službu v oblasti odpadové-
ho hospodářství spouští
město projekt, kdy si obča-
né mohou zažádat a zdar-

ma získat kompostér, ver-
mikompostér, případně 2 0
litrovou nádobu na biod-
pad.
Ve spolupráci s Ústeckým

krajem jsme získali dotaci
na pořízení kompostérů
a vermikompostérů – staré
pravidlo totiž říká, že nej-
lepší odpad je ten, který ne-
vznikne. Pořízením kom-
postéru toto pravidlo napl-
ňujeme a navíc vzniklý
kompost mohou občané
opět využít pro svoje potře-

by. Proto, aby správně fun-
goval i sběr bioodpadu pro-
střednictvím k tomu urče-
ných nádob (perforované
hnědé nádoby) teda, aby
předmětná nádoba byla za-
bezpečena tak, aby nedo-
cházelo ke znehodnocení
odpadu do ní uloženého.
Znehodnocení obsahu ne-
žádoucími složkami (plasty,
textil, kovy) a v podstatě
nulová využitelnost těchto
odpadů, bylo hlavním dů-
vodem stažení volně umís-

těných nádob cca před
rokem.
Výše uvedenými způsoby

budou moci občané vytřídit
trávu, obiloviny, zbytky pe-
čiva, slupky od ovoce a ze-
leniny, listí, květiny, ale
i čajové sáčky a další odpa-
dy, které nyní končily bez
dalšího využití ve směsném
odpadu.
Věříme, že poté co v roce

2021 dostali občané mož-
nost třídit kovové obaly
(konzervy, plechovky od

nápojů atp.) společně
s plasty do žlutých nádob,
bude sběr biodpadu dalším
prospěšným projektem, po-
může nám snížit množství
směsného komunálního
odpadu a tím i plnit přísné
limity, které pro město sta-
novil nový zákon o odpa-
dech.
Detailní informace o pro-

jektu je možné nalézt na
webových stránkách města
Ústí nad Labem – https:
www.usti-nad-labem.cz.
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tr níci nabíze i bez omo c m pomoc
a lidi bez domova
b la zamě ena celoplo -
ná kontrola strá ník
městské policie. lídk
se na ni v dal ve er.

Strážníci navštívili čtyři
největší komunity bezdo-
movců. V každé vysvětlo-
vali nebezpečí, která bez-
domovcům hrozí při přeží-
vání ve vybydlených do-
mech. Zároveň jim nabízeli
pomoc a rady, kam a na ko-
ho se mohou obrátit v situ-
acích, kdy nemají kde spát
nebo nemají co jíst.
Účelem akce, kterou na-

vrhl primátor Petr Nedvě-
dický, bylo dostat bezdo-
movce v co nejvyšším počtu
z ulice do různých charita-
tivních zařízení. Strážníci
proto všem kontrolovaným
rozdali letáky s údaji, kde se
tato charitativní zařízení
nalézají.
Bohužel mnoho bezdo-

movců tato zařízení odmítá
navštěvovat s argumentem,
že si na tento způsob života
zvykli a nehodlají na něm
nic měnit. skupin bezdo-

movců, kteří si své provi-
zorní přístřešky budují
u obecně prospěšných zaří-
zení, mimo jiné hrozí to, že
při ohřívání potravin na
otevřeném ohni mohou ta-

to zařízení poškodit. Dalším
problémem je nepořádek,
který zůstává po bezdo-
movcích v okolí jejich
obydlí.
Lokální kontroly hlídky

strážníků provádí každý tý-
den a často se těchto kont-
rol zúčastňují i pracovníci
úřadů městských obvodů.
Kontroly budou pokračovat
i nadále.

Místo zloděje našli muže
hledaného policisty

K pátrání po zloději vyra-
zili strážníci do obchodního
domuLabe. Pachatele se jim
bohužel dopadnout nepo-
dařilo, zato si u pokladny
všimli muže, který se podo-
bal popisu celostátně hle-
dané osoby Policií R.
Počkali si na něj u vý-

chodu a vyzvali ho k pro-
kázání totožnosti. Muž u
sebe neměl platný doklad
totožnosti, údaje o své oso-
bě hlídce nadiktoval.
Lustrací z registru oby-

vatel bylo zjištěno, že by se
mělo jednat o Pavla R., ale
současně byla hlídkou

zkontrolována elektronická
fotografie osoby, kdy ne-
známý muž neodpovídal
fotografii v registru obyva-
tel.
Strážníci chtěli muže

předvést na služebnu Poli-
cie R. Muž však strážní-
kům sdělil, že s nimi nikam
nepůjde. Nakonec musel
být zpacifikován a skončil
ve služebních poutech.
Na policii byla zjištěna

skutečná totožnost muže
a zároveň se potvrdilo,
že se jedná o osobu
v celostátním pátrání Poli-
cie R.

Další divočáci skončili v kleci v eštěmicích
I letos pokračují naháňky

a odchyty divokých prasat
na území města. Tato zví-
řata, která ztrácejí svou při-
rozenou plachost, se potu-
lují i v obytných zónách, kde
hledají potravu a při svých
toulkách vzbuzují obavy
mezi lidmi.
Myslivecká sdružení ve

spolupráci s městskou po-
licií pořádají na divoká pra-
sata hony nebo se je snaží

polapit do odchytových
klecí. Letos se strážníkům
z obvodu Neštěmice poda-
řilo odchytit první čtyři di-
vočáky, které si od strážní-
ků převzali myslivci.
Odlovy a naháňky bu-

dou pokračovat i nadále,
nebo se blíží doba, kdy ba-
chyně divokých prasat vrh-
nou svá mláďata, a tím po-
čet divokých prasat na úze-
mí města ještě vzroste.

Malý chlapec jel sám
večer v trolejbuse
K trolejbusu linky 56 vy-

jížděli kolem desáté hodiny
večer strážníci. Podle ozná-
mení měl ve voze cestovat
malý chlapec bez doprovo-
du.

lídka objevila osmile-
tého chlapce z Předlic, který
uvedl, že jede domů, rodiče
zůstali na oslavě v Mojžíři.
Strážníci ho odvezli služeb-
ním autem a předali babič-
ce. Informovali ji, že pří-
pad bude zdokumentován
a předán k dořešení odboru
sociálních věcí.

Kontroly vMHD přinesly
změnu

Snížení počtu černých
pasažérů i projevů vanda-
lismu přinesly kontroly, do
kterých se koncem loňské-
ho roku pustily týmy revi-
zorů, strážníků městské
policie a asistentů prevence
kriminality, v ústecké
městské dopravě.
Podle mluvčí Dopravního

podniku města Ústí nad La-
bem Jany Dvořákové akci
pozitivně hodnotí řada ces-
tujících, kteří se v auto-
busech a trolejbusech cítí
bezpečněji. „ kce se ukazují
jako spě né a bude se v nich
nadále pokračovat,“ uvedl
zástupce ředitele městské
policie Jan Novotný.

Odcizený sk tr nalezen

Na kontrolu garážového
dvora v ulici Marxova vyra-
zili strážníci. Dostali ozná-
mení, že ve dvoře se pohy-
bují podezřelé osoby a je
tam několik vozidel, která
mohou být považovány za
autovraky.
Při kontrole byl strážní-

ky nalezen i skútr. Bylo

zjištěno, že se jedná
o skútr, který si jehomajitel
nechal přelakovat v auto-
servisu v ulici Tovární.
Zde byl však odcizen

a ponechán v garážovém
dvoře. lídka přivolala po-
licisty z oddělení Policie R,
kteří si celou věc převzali
k dořešení.

Opilý řidič narážel
v noci do značek

Podezřelé vozidlo viděli
strážníci po půlnoci v Krás-
ném Březně. V Přístavní
ulici poblíž čerpací stanice
najel řidič bílého vozidla
na chodník a naboural do
značky, zacouval a na-
razil do další dopravní
značky.
Pokračoval v jízdě po

travnaté ploše do ulice
Cukrovaru, kde zhruba po

padesáti metrech za pod-

jezdem zastavil. lídka
zjistila, že se jedná o vozidlo
koda Roomster, jehož ři-
dič, muž středního věku
z Ústí nad Labem, byl zjev-
ně pod vlivem alkoholu ne-
bo jiné návykové látky.
Při orientační dechové

zkoušce na přítomnost al-
koholu bylo naměřeno
2,27 promile. Přivolaná
hlídka Policie R si případ
převzala k dalšímu šetření.

Hasiči se v Přístavní ulici
srazili s osobním autem

Cisterna hasičského zá-
chranného sboru se v od-
polední dopravní špičce
v Přístavní ulici nedaleko
Mariánského mostu srazila
s osobním autem.
Krátce na to došlo k dal-

ší nehodě nákladního vozi-
dla převážejícího nebez-
pečné a hořlavé lát-

ky s osobním automo-
bilem.
Na místě nebyl nikdo

zraněn, došlo ke znečištění
vozovky provozními kapa-
linami a ke škodě na jed-
notlivých vozidlech. ne-
hody zasahovali hlídky Po-
licie R, hasiči a hlídky
strážníků.



9ÚSTECKÉ NOVINYwww.usti-nad-labem.cz Kultura a sport

rak bicyklu
nadchlmuzejníky

Zdánlivě obyčejný vrak
starého bicyklu nadchl ús-
tecké muzejníky, když asis-
tovali při vyklízení starého
domu v Neštěmicích.
V kůlně zaházený pali-

vovým dřevem stál kurióz-
ní výrobek místního pod-
niku Techniasport, a to
cyklotrialový speciál Jiskra
TC-50 z osmdesátých let 20.
století.
Podle některých pamět-

níků stál za rozšířením má-
nie cyklotrialu film ET mi-
mozemš an z roku 1982, kde
se na obdobných bicyklech
prohánějí pubescentní hr-
dinové.
Dětská kola pro tehdy

úplně nový druh sportu za-

čal Techniasport produko-
vat v roce 198 . Do té doby
si museli malí závodníci
vystačit s podomácku sva-
řovanými bajky z vodovod-
ních trubek dle návodu
z populárního časopisu
ABC .
Jiskra představovala už

sériovou malovýrobu urče-
nou ale jen pro soutěžní
účely. Do volného prodeje
se produkt prakticky nedo-
stal. I tak na něj museli zá-
jemci dlouho čekat. Stál
1 590 Kčs při průměrném
platu 3 tisíce korun. Výroba
skončila v roce 1988. Pak se
otevřely hranice a zpřístup-
nila se široká nabídka zá-
padních výrobců.

nscenace e í z ha n
buch centruměsta

Po 33 letech od záhadné-
ho výbuchu v atriu měs-
ta Ústí nad Labem spus-
tilo divadlo KULT autor-
skou inscenaci s náz-
vem Exploze.

Jedná se o unikátní formát
audiowalks. Ve středu
8. února 1989 v noci došlo
k výbuchu v atriu budov
národních výborů v Ústí
nad Labem.
Tlaková vlna ze dvou

nastražených náloží vyra-
zila odhadem tisíc oken-
ních skel. Nejprve explodo-
vala menší nálož, vystřelila
větší do výšky a ta následně
explodovala, bylo tak dosa-
ženo maximálního de-
strukčního efektu.

lo o velmi profesionál-
ní práci a pachatel nebyl ni-
kdy vypátrán.
Divák potřebuje chytrý

telefon s nainstalovanou
aplikací na čtení R kódů
a sluchátka.
Inscenace začíná v atriu

magistrátu, kde je schovaný
plechový štítek s R kódem
a označením Exploze přímo

na místě, kde zůstal po vý-
buchumasivní kráter.
Načtením R kódu se

divák dostane na webovou
stránku, kde spustí úvodní
kapitolu příběhu. Celý pří-

běh zahrnuje 7 kapitol, tzn.
7 lokací na zhruba dvou ki-
lometrech cesty.
V přechodech pak po-

sloucháte dobová inter-
mezza. Inscenace je do-

stupná po zakoupení
vstupenky na webu
www.kultprodukce.cz, kde
se rovněž dozvíte více in-
formací.

ová soutěž byla pro SKR SPOR U O spěšná
Pod taktovkou ústeckého

klubu karate SKR SPORT
NION proběhlo první kolo
soutěže Ústecké regionální
ligy karate všech věkových
kategorií.
Soutěž, stejně jako

i u ostatních sportů, byla
částečně ovlivněna různý-
mi omezeními současného
stavu karanténních opat-
ření, ale přesto se sjelona80
účastníků z eské Lípy,
Loun, Děčína, Lovosic a Ústí
nad Labem.
Dominoval domácí

SPORT NION s nejvyšším
počtemprvenství, druhý byl
českolipský SPORT RELA
a na třetím místě mezi klu-
by skončil klub Kamura ryu.
„Jsem velmi rád, že jsme se

rozběhli v soutěži karate
právě u nás v Ústí a dali na-
jevo, že jsme připraveni i za
určitých omezení vskočit do
nové sezóny. Respektujeme
opatření proti nákaze, ale
jsme stále sportovci s nábo-
jem bojovat a vítězit,“ řekl
ústecký šéftrenér Josef Raj-
chert.

tleti přivezli čtyři medaile zMistrovství Rmládeže
Úspěchy přivezli atleti AC

Ústí nad Labem z Mistrov-
ství eské republiky junio-
rů a dorostu v Ostravě.
Na severu Moravy zís-

kali jednu stříbrnou a tři
bronzové medaile. Veroni-
ka Brabcová si doběhla pro
bronzovou medaili na 00
metrů, když časem 56,92
vteřiny zaběhla třetí nej-
rychlejší čtvrtku krajské
historie a zároveň o dvě se-
tiny vylepšila krajský re-

kordy z roku 1987. Matyas
Koszegi vybojoval v troj-
skoku bronzovou medaili
výkonem 12,91 metru a ve
skoku dalekém skončil pátý
v novém osobním rekor-
du 6,69 metru. Podařily
se i štafety na x 200 met-
rů.
Dorostenky získaly stří-

brné medaile. Byl z toho
krajský rekord. Dorostenci
si po napínavém průběhu
odvezli bronzovémedaile.

a Ústeckémmasopustu bylo plno
I přes deštivé počasí si

našlo na Lidické náměstí
cestu velké množství lidí,
aby společně oslavili Ústec-
kýmasopust.
Nejprve se sešli v Měst-

ských sadech, odkud za do-
provodu chůdařů, členů di-
vadla Mladá scéna a kapely
Ústečanka vyrazili v maso-
pustním průvodu.
Po příchodu na Lidické

náměstí čekaly na všechny
zabíjačkové i jiné speciality
a bohatý doprovodný pro-
gram. Divadlo Mladá scéna
se chopilo tradičního věše-
ní basy.
Děti se s velkou radostí

zapojily do her a soutěží,
společně si zazpívaly a v zo-
okoutku si pohladily živá

zvířátka, mezi kterými ne-
chyběla lama, osel nebo ko-
za.
Po oblíbené soutěži

v pojídání chleba se sádlem
následovalo ocenění řezní-
ka, který se pro tento rok
může pyšnit nejchutnější

jitrnicí.Mnozí návštěvníci si
z masopustu rovněž odnesli
veselou fotografii z tema-
tického fotokoutku.

ovinky v Severočeském
divadle

Spící krasavice
(12. 3. 2022 v 19.00).
Pohádkový baletní pří-

běh s podmanivou hudbou
P. I. ajkovského , kde Dob-
ro vítězí nad Zlem, kde se
princezna probudí a všech-
no bude trochu jinak, než
byste čekali.
Koncert
(18. 3. 2022 v 19.00)
Jedinečné uskupení The

Cello Boys vystoupí poprvé
v Ústí nad Labem za dopro-
vodu orchestru Severočes-
kého divadla. Těšit se mů-
žete na originální úpravy
těch nejznámějších filmo-
vých melodií a pop-

rockových hitů.
Opera A. Dvořáka –
Rusalka,
(premiéra 8. . 2022 v 19.00)
s řadou hostujících sólistů
i ze zahraničí.
Velikonoční koncert
sólistů, orchestru a sbo-
ru SD
( 2 . . 2022 v 18.00)
V kostele Nanebevzetí

Panny Marie zazní krásná
oratorní hudba . B. Pergo-
lesiho, . A. Mozarta
a . F. aendela.

Více o programu Severo-
českého divadla na
www.operabalet.cz

árodním domě
vystoupí Radůza

Zpěvačka Radůza vy-
stoupí s kapelou v Národ-
ním domě. Koncert se koná
ve středu 6. dubna od 20.00.
Předprodej vstupenek je
v recepci Domu kultury.
Zpěvačka představí se

svou kapelou průřez dosa-

vadní tvorbou. Zazní nejen
písně z posledního alba, ale
i písničky z prvních desek.
Radůza se zvládne dopro-
vodit na několik hudebních
nástrojů, její zpěv hřmí, ale
i jemně vypráví dojemné
příběhy.



Papoušci v ustrálii

Do voliéry Austrálie se
přestěhovala odchovaná
mláďata papoušků nádher-
ných.
I když už dorostla do ve-

likost dospělců, jejich peří
se bude ještě přebarvovat
do pestřejších barev s vý-
raznou žlutou skvrnou pod
zobákem.

Zahájení turistické a cyklistické sez ny
D

. . Zoologická zahrada
Ústí nad Labem
. . hrad Střekov
. . celodenní výlet

historickým motoráčkem
v okolí Velkého Března
a Zubrnic

. . areál výletního zá-
mečku Větruše

. . zahájení cyklistic-
ké sezóny
Přijďte si s námi užít

zahájení turistické sezóny
s bohatým doprovodným
programem, soutěžemi
a aktivitami. Pro více infor-
mací sledujte www.usti-
nad-labem.cz.
Změna programu vyhra-

zena.
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rpělivost a štěstí na
kaloně pobřežní

Kaloně pobřežní chová
ústecká zoo od roku 1987,
kdy přišlo šest jedinců
z Vietnamu. Aktuálně je
v pavilonu exotária vidět
pět samců, tři samice a jed-
nomládě.

Mládě se drží na břiše
matky, která s ním zpočát-
ku i létá. Když samice spí,
má celé tělo ukryté pod kří-
dly, proto je pro zahlédnutí
tohoto mláděte potřeba
i trocha štěstí a trpělivosti.

Ústecké noviny
Informační list pro občany Ústí nad Labem. Vydává VLTAVA LABEMEDIA. Datum vydání 12. 3. 2022. Číslo 3/2022. 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.

Během jara zoo opustí obě samice orangutana
Zoo Ústí nad Labem opustí
obě samice orangutanů.
Jedna půjde do Německa,
druhá do Norska.
Orangutani bornejští

patří mezi nejpopulárnější
zvířata v zoo Ústí nad La-
bem. Jako první do zoo při-
šli samec Kwen, známý jako
Ňuňák, a samice Dwang,
známá jako Ňuňinka. Vy-
tvořili spolu harmonický
pár a postupně se jim na-
rodilo pět mláďat.
Aktuálně v zoo žijí

Ňuninka, její dcera Cantik,
narozená v roce 2011, a Fer-
dinand, kříženec oranguta-
na bornejského a sumater-
ského. V roce 2019 proběhl
kontrolní screening Evrop-
ské asociace zoologických
zahrad a akvárií. Mezi na-
lezenými nedostatky bylo
i chovatelské zařízení pro
orangutany, které nesplňu-
je optimální podmínky pro
chov těchto vzácných lido-
opů, tudíž ani neumožňuje
příchod nového chovného
samce.
Zoo si je těchto nedo-

statků vědoma, a proto in-
tenzivně jednala o přesunu
obou samic. Ňuninka s dce-
rouCantik jsou vzhledemke
svému původu pro populaci
geneticky velmi cenné

a zapojí se do reprodukce
v nových chovných zaříze-
ních.
Ústecká zoologická za-

hrada plánuje chov oran-
gutanů i do budoucna. Měla

by zde vzniknout zcela no-
vá expozice s názvem Asij-
ský dům, kde bude možné
pozorovat nejen oranguta-
ny, ale i další druhy asijské
fauny.

Orangutani by se do budoucnamohli do ústecké zoologické zahrady vrátit, nejen pro ně byměla
vzniknout expozice Asijský dům.

Stádo atusi se rozrostlo

V zoo se narodilo první
mládě watusi. Na Den sva-
tého Valentýna přibyla
v chovném stádě malá sa-
mička.
Během ledna se stádo

rozrostlo také o dvě samice
z Francie. Tento druh je
v zoo Ústí na Labem cho-

ván teprve od loňského
roku.
Jde o plemeno turů vý-

chodní Afriky, kde je sym-
bolem majetku. Masajové
hodnotí společenské po-
stavení rodiny na základě
velikosti stáda watusi, stej-
ně jako podle počtu žen.

Permanentní vstupenky
Chodíte rádi a často do

ZOO?Pak tedyprávě proVás
jsou určeny cenově výhod-
né permanentní vstupenky,
které můžete využívat bě-
hem celého roku.
Již po několika návště-

vách chodíte vlastnědoZOO
zdarma, navíc pro rodinu se
dvěma dětmi je tento typ
vstupenky ještě zajímavěj-

ší. Vstupenky jsou nepře-
nosné apři vstupudoZOO je
nutné prokázat se platným
dokladem.
Dospělí: 600 Kč
Děti (3–15 let), studenti (do
26 let), důchodci: 300 Kč
Rodinné vstupné = 2 dospě-
lí a 2 děti (3–15 let): 1500 Kč.
Zvýhodněné vstupné platí
1 rok od zakoupení.

MLÁĎATA ROKU 2021

V ústecké zoologické zahradě se během roku 2021
podařilo odchovat více než 120 mláďat 33 druhů savců,
ptáků a plazů. Mezi nejvýznamnější patří: lenochod
dvouprstý, jelen bělohubý, vari černobílý, kočkodan

Brazzův, gibon bělolící, nosál bělohubý, čejka austral-
ská, sýček obecný a sovice sněžní. Na fotce můžete
vidět mládě gibona bělolícího, které se narodilo
14. 6. 2021.




