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Úvodní slovo

Vážení spoluobčané,

naše město se intenzivně
zapojilo do pomoci váleč-
ným uprchlíkům. Pomohli
jsme zřídit Krajské asis-
tenční centrum pomoci
Ukrajině v našem objektu
v ulici Hoření, hledáme
možnosti dalšího ubytová-
ní, v městských školách už
se učí desítky ukrajinských
dětí, řešíme stravování,
podporujeme sbírky všeho
potřebného. Do organizace
pomoci se okamžitě zapojili
lidé z odboru sociálních
služeb, strážníci městské
policie a další zaměstnanci
města. A jsem rád, že po-
máháte i vy, moc vám za to
děkuji. Formy pomoci jsou
různé – finanční pomoc,
věcné dary nebo dobrovol-
nictví. Pomoci může kaž-
dý z nás, důležité je nezů-
stat lhostejný. O možnos-
tech pomoci informujeme
i v tomto vydání Ústeckých
novin, které se vám právě
dostalo do ruky. Najdete
v něm i další zprávy o všem
důležitém, co se za poslední
měsíc událo. Velký význam
pro chod města má schvá-
lení rozpočtu na letošní rok,
shodli jsme se na něm na-
příč politickým spektrem.
Podařilo se tak ukončit roz-
počtové provizorium, které
pro hospodaření města
znamenalo řadu omezení.
Mezi aktualitami jsou další
zprávy z jednání rady měs-
ta, o chystaných opravách
komunikací a dalších zaří-
zení nebo o přidělených
dotacích. Velký prostor opět
věnujeme příspěvkům ze
škol a školek, které před-
stavují aktivity našich dětí.
O práci strážníků se více
dozvíte z deníku městské
policie a přinášíme také po-
zvánky na různé akce za-
měřené na aktivní využití
volného času. Zajímavých
informací je v novinách ví-
ce, snad vás zaujmou,
a kdybyste chtěli upozornit
na téma, kterému bychom
se měli věnovat, prosím,
napište nám.

Petr Nedvědický
primátor
Ústí nad Labem

Z deníkuměstské
policie
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POKRAČUJEME V POMOCI UPRCHLÍKŮMZUKRAJINY

Město Ústí nad Labem, jeho občané a řada institucí
včetně neziskových organizací pokračuje v pomoci
uprchlíkům z Ukrajiny. Mnoho aktivit zajišťuje Krajské asi-
stenční centrum pomoci Ukrajině, kterým prošlo několik
tisíc běženců. Centrumvzniklo v bývalém rektorátu UJEP,
který pro tento účel poskytlo město. Hasičský záchran-
ný sbor Ústeckého kraje zprostředkoval stovky míst pro
ubytování. Městská policie ve spolupráci s hasiči a ostat-
ními složkami IZS zabezpečují stravování, ubytování

a administrativní zpracování dokladů k legálnímu pobytu
běženců. Ve spolupráci s vedením města vybavují poko-
je pro uprchlíky základním zařízením. S nabídkou huma-
nitární pomoci se můžete obracet na krajské centrum
prostřednictvím e-mailové adresy kacpu@ulk.izscr.cz
nebo telefonicky na čísle 974 444 444, s dalšími nabíd-
kami se lze obracet též na e-mail nno@ulk.izscr.cz.
Na snímku: charitativní sbírku školních batohů pro ukra-
jinské školáky uspořádali na Gymnáziu Jateční.

Sáňkařku ocenil
primátor

Ústecká sáňkařka Anna Če-
žíková obdržela za svou re-
prezentaci na Zimních
olympijských hrách 2022
ocenění od primátora Petra
Nedvědického.
Dvacetiletá sáňkařka

z klubu TJ Saně Ústí dora-
zila společně se svým tre-
nérem Janem Čežíkem na
magistrát. Zde jí za vynika-
jící výkony a reprezentaci
města na Olympijských
hrách v Pekingu poděkoval
primátor Petr Nedvědický,
který jí předal též ocenění
a dárky.
Česká reprezentantka

obsadila na dráze v Jen-
čchingu 30. místo v katego-
rii jednotlivců, v závodu tý-
mových štafet s naší repre-
zentací získala 10. místo.
Gratulujeme a přejeme

spoustu dalších úspěchů!

Dvě otázky proMichala Ševcovice o pomoci ukrajinskýmdětem
V Ústí nad Labem již pro-
bíhá výuka ukrajinských
dětí, jak se začleňují do
výuky?
Ke konci března bylo zařa-
zeno přibližně 230 dětí
v různých základních ško-
lách ve městě. Většina dětí
je umísťována cíleně v zá-
kladních školách v blízkosti
velkých ubytovacích kapa-
cit (např. hotel Vladimír
nebo středoškolské inter-
náty). Do základních škol
můžeme přijmout ještě ně-
kolik set dětí, bude záležet

i na věkovém složení,
abychom je mohli integro-
vat do jednotlivých tříd
a ročníků. Výuka probíhá
podle metodických pokynů
pro integraci cizinců s dů-
razem na intenzivní výuku
českého jazyka v rámci
standardního rozvrhu nebo
i v rámci speciálního dou-
čování po vyučování. V pří-
padě potřeby, a pokud to
umožňují prostorové a per-
sonální podmínky, zajišťu-
jeme stravování, možnost
využití školní družiny

nebo volnočasových aktivit
v rámci dané školy. Dosud
jsme nezachytili nějaké vý-
razné problémy při inte-
graci ukrajinských žáků ve
výuce. Prozatím neplánu-
jeme vytvoření tzv. jedno-
třídek pro ukrajinské děti.
Domníváme se, že citlivá
integrace po menších sku-
pinách je vhodnější i pro
případný dlouhodobý nebo
trvalý pobyt v ČR. Platí
i ochranná lhůta 90 dní, kdy
děti nemusí nastoupit
k povinné školní docházce.

A část rodičů tuto mož-
nost pravděpodobně vyu-
žije a bude pokračovat
v případné distanční výuce
v ukrajinštině z domova.

Počítá se s ubytováním
ukrajinských uprchlíků
ve školách?
Momentálně probíhá sběr
dat o kapacitě provizorního
ubytování ve školských za-
řízeních, zejména v tělo-
cvičnách. Musíme ale peč-
livě zvažovat případné
konkrétní umístění uprch-

líků ve školách, protože zá-
kladními podmínkami jsou:
samostatný vchod, dosta-
tečný počet sociálních zaří-
zení, zajištění dostatečného
množství lehátek nebo
matrací a samozřejmě cel-
kové prostorové a perso-
nální možnosti dané školy.
Osobně považuji avizova-
né ubytování ukrajinských
uprchlíků ve školách
opravdu za krajní nouzové
a krátkodobé řešení.

Kamiony za stání
budou platit

Až pět set korun za den za-
platí řidiči kamionů, kteří
své vozy odstaví v průmys-
lové zóně v Předlicích. Rada
města vydala nařízení obce
k placenému stání motoro-
vých vozidel a schválila ce-
nové podmínky těchto stá-
ní. Doplnila tak placené
úseky v průmyslové zóně
v Předlicích. Cílem je zklid-
nit tuto lokalitu a snížit ná-
klady města na úklid. Ceny
byly stanoveny následovně:
Vozidlo TIR – 500 Kč za kaž-
dých započatých 24 hodin.
Ostatní vozidla – 20 Kč/hod;
celodenní stání za 100 Kč.
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Bezbariérové sociální zařízení v Domově seniorů Chlumec
Rekonstrukce prostor hygi-
enického příslušenství pro
bezbariérové užívání byla
dokončena ve třech podla-
žích Domova pro seniory
Chlumec. Šlo o rekonstrukci
koupelen a WC pro klienty

i zaměstnance. Účelem re-
konstrukce byla změna dis-
pozičního řešení v souvis-
losti s jejich bezbariérovým
užíváním, v souladu s pří-
slušnou vyhláškou.
Rekonstrukcí došlo ke

splnění požadavků na řeše-
ní přístupu a užívání soci-
álního zázemí osobami
s omezenou schopností po-
hybu a orientace. Na tuto
investiční akci získalo měs-
to Ústí nad Labem dotaci od

Ministerstva práce a sociál-
ních věcí ve výši 1 634 765
Kč.
Celkové náklady na re-

konstrukci bezbariérového
sociálního zařízení byly ve
výši 2 369 456 Kč.



ěstom roz o t a ro
Zastupitelé na svém
. zased ní schv lili

rozpo et města Ústí nad
Labem pro rok .

ozpočet byl schválen dle
předloženého návrhu beze
změn. V rozpočtu se počítá
s celkovými příjmy pro rok
2022 ve výši 2,0 4 mld. Kč
a s celkovými výdaji ve výši
2,350 mld. Kč. ozdíl vyrov-
návají přebytek hospoda-
ření a převod nevyčerpa-
ných prostředků na inves-
tice z loňského roku.
V neinvestiční části vý-

dajového rozpočtu je sta-
novena částka 1,994 mld.
Kč, z toho dotace pro měst-
ské obvody 175 mil. Kč, což
je o 28, mil. Kč více než
v loňském roce. Na investi-
ce je připraveno 35 ,294
mil. Kč. Splátky úvěrů před-
stavují více než 102 mil. Kč.
Do peněžního fondu pro

záchranu a rozvoj Zoologic-
ké zahrady Ústí nad Labem
se stanovil příděl ve výši
20 mil. Kč (k této částce se
v návrhu rozpočtu doplnilo
dalších 20 mil. Kč nečerpa-
ného zůstatku tohoto fon-
du z předchozího roku).
K největším investičním

akcím bude patřit rekon-
strukce bývalé ubytovny
v Čelakovského ulici na

smíšený bytový dům za 37,5
mil. Kč nebo rekonstrukce
ZŠ a MŠ Jitřní za 13 mil. Kč.
Stejnou částku si vyžádá
i rekonstrukce služebny
městské policie Na Nivách.
Na rekonstrukce ulic

a chodníků je v rozpočtu
připraveno několik desítek
milionů korun. Chodník
v Hostovicích je plánován

za 11,5 mil. Kč, revitalizace
ul. Nová II. etapa bude stát
11,3 mil. Kč, na rekonstrukci
zdejšího podchodu jsou ur-
čeny téměř tři miliony ko-
run, na rekonstrukci ko-
munikace Mezní je připra-
veno 9mil. Kč.
Ve střednědobém vý-

hledu rozpočtu se pro ná-
sledující roky počítá s dal-

šími finančními prostředky,
a to pro komunikaci Mezní
dalších 35 mil. Kč, pro ZŠ
a MŠ Jitřní dalších 17 mil. Kč
a pro služebnu MP na Ni-
vách rovněž dalších 17 mil.
Kč. ozpočet tak nahrazuje
dosavadní rozpočtové pro-
vizorium, jeho kompletní
znění je dostupné na webu
města.

rsek tevřený
dopis do Vladimiru
Vážení obyvatelé Vladi-

miru, bývalého partnerské-
ho města Ústí nad Labem
(Česká republika), ano, bý-
valého! Jako člen městské-
ho zastupitelstva jsem před
několika dny hlasoval pro
vypovězení naší partnerské
smlouvy uzavřené v roce
19 a obnovené v roce
200 . Nebylo to pro mne
jednoznačné rozhodnutí
a cítím potřebu Vám ho
osvětlit.
Patřím do generace, která

vyrostla v období státem
nařízeného přátelství Čes-
koslovenska se Sovětským
svazem. Nutili nás k němu
naši komunisté a po roce
19 8 i okupační sovětská
armáda. Už ve školce jsem
recitoval oslavné básně na
Lenina, na základní škole se
z povinnosti a nerad učil
rusky a v květnu musel vy-
věšovat rudé vlaječky v ok-
nech. Vyrůstal jsem ve stra-
chu z jaderného armagedo-
nu a s vědomím, že přítom-
nost cizích vojsk (těch so-
větských) v naší země je
normální.
Sametovou revolucí 1989

ze mě tahle tíha spadla
a proměnila se v obecnou
antipatii, ke všemu sovět-
skému, potažmo ruskému.
Připadalo mi logické, že ob-
dobí nerovnoprávné „druž-
by“ končí včetně té mezi
Ústím a Vladimirem. Po-
stupně jsem si ale uvědo-

moval, že to není úplně
správné. Vždyť i usko pro-
šlo politickou a společen-
skou obrodou a má světu co
nabídnout. Když se v roce
200 obnovovalo partner-
ství mezi našimi městy, po-
chvaloval jsem si, jak se do-
kážeme nad křivdy minu-
losti povznést. Docenil
jsem, že s námi spolupracu-
je kulturně bohaté město,
které bylo metropolí uska
ještě předMoskvou.
Je mi sice líto, že končíme

podruhé, ale vnímám vy-
povězení partnerství jako
důležité gesto. Nemůžeme
na žádné úrovni spolupra-
covat se zemí, která útočí na
jiný suverénní stát a vyhro-
žuje rozpoutáním třetí svě-
tové války. Osobně věřím, že
je mezi obyvateli Vladimiru
řada těch, kteří válku proti
Ukrajině odsuzují. A tak
neztrácím naději, že se
k partnerství mezi našimi
městy jednou vrátíme. Do-
kud ale v usku bude pa-
novat režim, který oponen-
ty zavírá do vězení, umlčuje
svobodu slova cenzurou
a vládne mu despota, při-
padám si jako zpátky v so-
větské éře a probouzí se za-
se ty staré antipatie, od
nichž semi dařilo oprostit.
Prosím, zastavte válku,

zastavte Putina, vraťte us-
ko do civilizovaného světa!

artin Krsek

Dotace na podporu sportů
Zastupitelé na 27. zase-

dání schválili poskytnutí
dotací pro tradiční kolek-
tivní a individuální sporty
na rok 2022.
Zastupitelstvo schválilo

poskytnutí dotací z roz-
počtu roku 2022 Odboru
školství, kultury a sportu,
určených na oblast sportu
pro Tradiční kolektivní
a individuální sporty. Jde
o první část finančních pro-
středků, a to vzhledem
k rozpočtovému provizoriu.
Na březnovém zasedání

zastupitelstva byl však již
schválen rozpočet na rok
2022, druhá část financí by
tedy měla být schválena na
některém z dalších zasedá-
ní. Dotace byly přiděleny
1 radi ní ol mpi sk
sport repre entu ící
město stí nad a em
v ne v í a dru ne
v í soutě i v etně
mláde nick c kate o
rií:
a) K Ústí nad Labem –

mládež – 2 059 000 Kč

b) otbalový klub Ústí
nad Labem – 2 199 500 Kč
c) HC SLOVAN ÚST NAD

LABEM – 2 387 000 Kč
d) HOKEJ ÚST NAD LA-

BEM – 2 7 500 Kč
e) Basketbalový klub Ústí

nad Labem – 1 029 500 Kč
f) BASKETBALOV KLUB

ÚST N. L. – 1 55 000 Kč

g) SK VOLEJBAL Ústí nad
Labem – 1 100 000 Kč
h) SK VOLEJBAL Ústí nad

Labem – 1 55 000 Kč
ch) lorbal Ústí – 08 500

Kč
i) lorbal Ústí – 444 500

Kč
statní seniorsk

kolektivní sport repre

entu ící město stí nad
a em v ne v í a dru
ne v í soutě i:
a) BLADES Ústí nad La-

bem – 235 000 Kč
b) C apid Ústí nad La-

bem – 235 000 Kč
ndividuální senior

sk sport repre entu í
cí město stí nad a em
v ne v í a dru ne
v í soutě i:
a) Ústecká akademie pla-

veckých sportů – 140 000
Kč
b) Athletic Club Ústí nad

Labem – 70 000 Kč
c) USK P OVOD – 70 000

Kč
ndividuální unior

sk sport :
a) ymnastický sportovní

klub Ústí nad Labem –
120 000 Kč
b) TJ Stadion Ústí nad La-

bem – 150 000 Kč
c) Ústecký krasobruslař-

ský klub – 100 000 Kč
d) KST Apollo Ústí nad

Labem – 70 000 Kč

Zam stnanci D mÚL pomáhají
Zaměstnanci Dopravního

podniku města Ústí nad La-
bem projevili svou solidari-
tu válkou zasažené Ukraji-
ně.
Na základě jejich iniciati-

vy byl vypraven autobus na
slovensko-ukrajinský pře-
chod Vyšné Nemecké, aby
dopravil konkrétní ženy
a děti do bezpečí. idiči se
na cestu vydali ve svém
osobním volnu. V autobuse
s sebou vezli zásoby vody,
kojeneckých přesnídávek
a tatranek, které nechali
přímo na hranici.
Pro uprchlíky, kteří byli

přepraveni do České repub-
liky, byly v autobuse při-
chystané bagety, řízky, pití
a pro ty nejmenší i plyšové
hračky. idiči DPmÚL ujeli
celkem 1 700 km a do Č

přivezli 22 dětí, 20 dospě-
lých a 2 psy.
DPmÚL zřídil transpa-

rentní účet, na který za-
městnanci přispívají pře-
devším na nákup pohon-
ných hmot nejen pro tuto
cestu, ale i pro další, které

jsou připraveny v následu-
jících dnech.
Do přípravy a organizace

záchranných cest se zapo-
juje stále více zaměstnanců,
za jejichž solidaritu děkuje-
me. Na transparentní účet
do poloviny března za-

městnanci přispěli celkem
101 044 Kč.
V případě, že by nebyla

celá částka vyčerpána při
dalších cestách na Ukrajinu,
bude převedena na Člověka
v tísni – SOS Ukrajina po-
třebuje pomoc.

Nové osv tlení stadionu
ada města schválila při-

dělení veřejné zakázky
Oprava a rekonstrukce
osvětlení na zimním stadi-
onu dodavateli ULIME
s nabídkovou cenou 3,5 mil.
Kč bez DPH. Předmětem je
provedení rekonstrukce a
opravy osvětlení včetně

souvisejících stavebních
prací, projekčních a reviz-
ních prací, dodávek a slu-
žeb. ealizace bude probí-
hat mimo provozní časy
zimního stadionu, tzn.
pouze při odstávkách a dále
pak především v časech od
21.00 hod. do .00 hod.

Nové bistro vznikne
v stských sadech
ada schválila pronájem

veřejných toalet v Měst-
ských sadech. Záměrem
pronájmu je ponechat toa-
lety přístupné celoročně
a zřídit zde bistro.
Bistro nabídne návštěv-

níkům parku občerstvení
s venkovním posezením

a možností zapůjčit si spor-
tovní vybavení. Bylo by ta-
ké místem kulturních akcí
pro veřejnost.
Celkové nájemné bude

ročně ve výši 28 000 bez
DPH. Poplatek za veřejné
toalety bude max. do výše
10 Kč osoba.
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pravy vozovek
Velkoplošná oprava vo-

zovek Arbesova, ozmezí,
Ve Štěpnici byla přidělena
dodavateli ST ABA s na-
bídkovou cenou 1,51 mil. Kč
bez DPH.
V rámci opravy bude

provedena velkoplošná vý-
měna obrusné vrstvy vozo-
vek. Doba realizace prací je
od 1 . 5. 2022 do 29. 7. 2022.

Stejnému dodavateli
byla přidělena veřejná za-
kázka Jizerská 10–22 – vel-
koplošná oprava vozovky za
nabídnutou cenu 1,7 mil. Kč
bez DPH.
Jedná se o zaslepenou

část komunikace s parko-
vacím zálivem. Doba reali-
zace je od 19. 5. 2022 do 15.
7. 2022.

odernizace učebny
ada města souhlasila

s přidělením veřejné zakáz-
ky Modernizace učebny pro
přírodní vědy, technické
a řemeslné na Základní
škole Pod Vodojemem.
Předmětem plnění jsou

stavební úpravy a dodávky
nového vybavení pro tyto
učebny. Zakázka je finan-
cována z dotace projektu
Ministerstva pro místní
rozvoj se spoluúčastí zřizo-
vatele ve výši 10 .



n ocentrum přiblíží
V do Dráž an

Nové infocentrum k vý-
stavbě vysokorychlostní
trati (V T) z Prahy do Dráž-
ďan otevřela Správa želez-
nic v podchodu na hlavním
nádraží v Ústí nad Labem.
Návštěvníci v infocentru

najdou kromě informač-
ních panelů také 3D model
Krušnohoří i ukázky odvr-
tané horniny, kterou geolo-
gové získali při průzkumu
podloží budoucího Krušno-
horského tunelu.
Centrum bude zpočátku

otevřeno pouze některé dny
v týdnu. Podobné kontakt-
ní centrum zřídí na saské
straně hranice německý
správce železniční infra-
struktury.
Plánovaná vysokorych-

lostní trať zkrátí cestu mezi
Prahou a Ústím nad Labem

podle kategorie vlaku až na
třicet minut. Předpokláda-
ná doba cesty do Drážďan
bude méně než šedesát mi-
nut.
Po vybudování odbočné

větve na Most se výrazně
zlepší dopravní obslužnost
nejen západní části Ústec-
kého kraje, ale i Karlovar-
ského kraje.
Součástí stavby jsou také

dva terminály osobní do-
pravy umožňující přestup
mezi dálkovými a regionál-
ními vlaky i mezi ostatními
prostředky veřejné a indi-
viduální dopravy.
Na jihu Ústeckého kraje

jde o terminál oudnicenad
Labem V T a v lokalitě ná-
draží Ústí nad Labem západ
o terminál Ústí nad Labem
centrum.

s ava v omě t ry s vyda a
etk ní senior u p íle-
žitosti se konalo
tradi ně v omě kultu-
ry.

Zábavného odpoledne se
zúčastnilo několik stovek
diváků.
Akci pořádala ada se-

niorů města Ústí nad La-
bem s podporou Odboru
školství, kultury a sportu.
Hosty přivítala předsed-

kyně rady seniorů Květo-
slava Čelišová, která ženám
popřála vše nejlepší k svát-
ku a všem přítomným
dobrou zábavu. Popřál jim
také primátor města Petr
Nedvědický společně se
svým náměstkem Tomá-
šem Vlachem.
Každá žena v sále obdr-

žela z rukou představitele
města květinu.
Hlavními hosty odpo-

ledne bylo populární Duo
Kamélie, které společně
s ústeckou kapelou Oli vy-

tvořilo pro diváky příjem-
nou taneční atmosféru.
Součástí pestrého pro-

gramu bylo také několik ta-
nečních vystoupení dětí
z Domu dětí a mládeže.

Všechna vystoupení odmě-
nili senioři bouřlivým po-
tleskem.

istorické vodíkové kompresory na ly nový domov
Přes 50 tun historického

strojního zařízení z bývalé
továrny Schicht, zachráně-
ných loni v létě před demo-
licí, se v minulých týdnech
opět dalo do pohybu.
Více než stoleté vodíkové

kompresory čekalo náročně
stěhování do čerstvě vykli-
zené haly bývalé trafosta-
nice, kterou hodlá muzeum
v budoucnu přestavět
v unikátní tzv. odtajněný
depozitář.
„Odstraněním obřích izo-

látorů a dalších prvků pů-
vodní technologie trafosta-
nice se nám konečně uvolnil

dostatečný prostor pro
bezpečné uložení těchto
velkorozměrných exponátů.
Uvnitř haly mohl pohodlně
pracovat autojeřáb. Bez ně-
ho bychom s naprostou vět-
šinou součástí kompresorů
nemohli hnout. Vždyť nej-
těžší kus, setrvační kolo
s průměrem před dva metry,
váží k osmi tunám,“ ko-
mentoval aktuální dění ku-
rátor sbírky techniky Mar-
tin Krsek.
Hala skýtá vhodné záze-

mí, které umožní muzejní-
kům zahájit práce na čiště-
ní a konzervaci strojů. Na

této fázi zachování prů-
myslového dědictví se bude
odborně podílet akulta
strojní Českého vysokého
učení technického, která
přispěla i finančně darem
100 tisíc korun na záchranu
kompresorů.
Připojila se tak k půlmi-

liónové dotaci generálního
sponzora projektu záchrany
vodíkových kompresorů
akciové společnosti Sev.en
Energy a k dalším úče-
lově vázaným prostředkům
z rozpočtu města Ústí nad
Labem.

Nová služba pro rodiny
seniorů v Dob ticích
Odlehčovací službu pro

seniory zavedl Domov pro
seniory Dobětice. Služba je
určená pro seniory od 55 let,
kteří potřebují dopomoc
v běžných denních činnos-
tech, mají sníženou sobě-
stačnost z důvodu věku,
chronického onemocnění
nebo zdravotního postižení
a jejich situace vyžaduje
pomoc jiné osoby.
Služba je primárně urče-

na seniorům, kteří žijí na
území města Ústí nad La-
bem, a je o ně pečováno
v domácím prostředí.
„Dočasným zástupem při

péči chceme pomoci přede-
vším rodinám a jednotliv-
cům pečujícím o seniory ve
špatném zdravotním stavu
a umožnit jim tak najít čas
pro vlastní odpočinek, ob-
novu sil a vyřízení osobních
záležitostí,“ řekl náměstek
pro sociální služby Tomáš
Vlach.

Pro klienty jsou připra-
vena dvě lůžka v rámci
dvoulůžkového pokoje. Po-
koj je vybaven nábytkem,
má vlastní bezbariérové C
a společnou koupelnu.
„Chtěl bych touto cestou
velmi poděkovat vedení
a zaměstnancům domova
pro seniory v Doběticích za
spolupráci na tomto projek-
tu,“ dodal náměstek Vlach.
Bližší informace včetně

informace o cenách za služ-
by a další podrobnosti o je-
jím provozu získáte na
webu www.dd-dobetice.cz,
nebo na e–mailu
socialni dd-dobetice.cz
a telefonním čísle 737 251
812.

VCE TRUM STARA V T

cisy k ok sy d l est é j n květiny začaly na pře-
lomu března dubna rašit na záhonech a zelen ch plochách
v centru města. bjevily se i v hustě osázen ch květináčích.

Postupně rozkvetou i další části města a dočkáme se i pyra-
mid s barevn mi pet niemi na írovém náměstí nebo u hlav-
ního nádraží.

3www.usti-nad-labem.cz Aktuálně

Zápisy domateřských kol
Zápis dětí do mateřských

škol proběhne na jednotli-
vých mateřských školách
11. a 12. května 2022 v ča-
sech dle rozpisu stanove-
ných řediteli mateřských
škol (podrobné informace
na adrese https zapisms.
usti-nad-labem.cz).
Způsob podání žádosti

o přijetí
Podepsané žádosti o při-

jetí k zápisu do mateř-

ské školy vyplněné v elek-
tronickém systému https
zapisms.usti-nad-labem.cz

(aktualizovaný systém je
zpřístupněn od 1. 4. 2022) je
možné doručit, společně
s potvrzením praktického
lékaře o řádném očkování
dítěte, do mateřské školy
tímto způsobem
1. elektronicky (datová

schránka nebo e-mail
s elektronickým podpisem)
2. poštou (nejpozději

do 12. 5. 2022)
3. osobně – zákonný

zástupce předloží řádně vy-
plněnou žádost, potvrzení
o očkování, rodný list dítě-
te, svůj občanský průkaz,
doklad o trvalém pobytu
dítěte (pokud se liší od TP
zákonných zástupců).
Neúplně vyplněná žádost,

která nebude v termínu sta-
noveném ředitelem(kou)
školy doplněna, je důvo-
dem k vyřazení dítěte z při-
jímacího řízení!



ro tový d h ay
ílem projektového dne
ech ay bylo se-
zn mit ž ky s moderní-
mi technolo iemi které
se využívají nejen ve
kolním prost edí.

V tento den se tedy žáci pá-
tých tříd ZŠ Stříbrnická za-
pojili do čtyř edukačních
bloků, z nichž každý trval
jednu vyučovací hodinu.
V úvodní hodině se

všichni seznámili s pojmy
virtuální a rozšířená realita,
prostřednictvím praktické
ukázky pak měli možnost
obě reality porovnat.
S 3D brýlemi, které jsou

určené pro virtuální realitu,
se přenesli do Peru a s chyt-
rými brýlemi si prohlédli
i kostru člověka či model
letadla.
Další blok byl z hlediska

zapojení žáků nejzdařilejší.
Ve dvojicích pracovali se
stavebnicí Lego Education
eDo 2.0. Podle vlastní

fantazie i iPadů se zabývali
stavbou a následným na-
programováním robotů.
Všem dětem se úspěšně po-
dařilo robota sestavit a na-
programovat podle svých
představ.
Třetí část projektu byla

v rukou středoškolských
nadšenců, kteří si připravili
ukázku modelu naší školy
v Minecraftu. áci se rozdě-
lili do dvou skupin, kdy jed-
na skupina pracovala na

boxu a ovládala závody
aut, zatímco druhá skupina
usedla k Minecraftu. V po-
lovině času se skupiny vy-
měnily.
Poslední blok se věnoval

videomappingu a ozobo-
tům. V přítmí učebny si děti
mohly vyzkoušet techniku
promítání objektů, tzv. vi-
deomapping.
Hned potom na děti če-

kali také drobní roboti,
ozoboti, kteří na první po-

hled vypadají jako minia-
turní hračky.
Projektový den se vyda-

řil, přinesl žákům pohled na
základy robotiky a jedno-
duchého programování,
v neposlední řadě jim po
náročném covidovém ob-
dobí umožnil prožít tak
trochu jinou školu.
Velké díky patří lekto-

rům ze studentského tre-
nérského centra Microsof-
tu, zejména panu Karlu

Klatovskému (Microsoft pro
školství) za zapůjčení nej-
modernějších technologií
a za dlouhodobou spolu-
práci s naší školou.
Přejeme si, aby tato spo-

lupráce vyústila ve statut
vzorové školy „Microsoft
Showcase School“, která
využívá moderní technolo-
gie a nástroje ve výuce.

r aku evcovic
ZŠ Stříbrnická

no boardin a lyžování
V uplynulých letech bylo

jen málo možností jak zor-
ganizovat sportovní kurz či
jinou školní akci, a proto
jsme velmi rádi, že se v le-
tošním lednu podařilo v kr-
konošských Herlíkovicích
uskutečnit jak lyžařský
kurz, tak i snowboardingo-
vý.
Ten se v současnosti,

stejně jako ostatní boardo-
vé sporty, těší velké oblibě
a nebyl problém jej beze-
zbytku naplnit. Celkem se
kurzů zúčastnilo 80 žáků.
Kurz pro zájemce o lyžo-

vání se konal v prvním led-
novém týdnu a i přes počá-
teční nepřízeň počasí se žá-

ci naučili lyžovat a užili si
sněhovou pokrývku. Snow-
boardingový kurz se usku-
tečnil ve třetím lednovém
týdnu a byl pro velmi vel-
ký zájem vyhrazen pouze
8. a 9. ročníkům, které kvůli
pandemii neměly možnost
zúčastnit se loni kurzu ly-
žařského.
Zájem o čistě sportovní,

ale i o sportovně-jazykové
kurzy nás velmi těší, a proto
se letos bude konat i zahra-
niční kurz v chorvatském
Igrane a tábor v německém
Hormersdorfu.

Pavel ri
ZŠ E. Krásnohorské

aro v omn nce

Po delším čekání se děti
konečně dočkaly. Počátkem
března jsme opět uspořá-
dali ve spolupráci se ZŠ
A. České Masopustní prů-
vod.
Akce se zúčastnily naše

děti z MŠ Pomněnka, žáci
prvních a druhých ročníků
ZŠ A. České a také pozvané
děti z MŠ Vojanova, Vyhlíd-
ka a Motýlek. Čestným hos-
tem byla i paní starostka
z Neštěmic veta Tomková.
Děti si užily dopoledne

plné maškar, hlasité hudby
a pokřiků, dobrého jídla,
které od brzkých ranních
hodin připravovaly naše
paní kuchařky a provozní
personál. Hlavní program se
konal na hřišti nad Prio-
rem, kde děti zpívaly, tan-
čily, recitovaly a na závěr
prošly masopustní bránou
a pochutnaly si na sladkých
i slaných dobrotách.
Jako další jarní akci jsme

si pro děti připravili Pro-
bouzení jarní víly a Po-
mněnkové čtení. odiče
nachystali svým dětem
krásné jarní kostýmy zvířá-

tek, kytiček a víl. Na školní
zahradě děti svým zpěvem,
tancem a přednesem básní
probudily jarní vílu, která je
za tuto pomoc odměnila
nejenom vílím tancem, ale
i sladkostmi. V závěru jsme
si všichni společně zatan-
covali na jarní diskotéce.
Měsíc březen je jak prv-

ním jarním měsícem, tak
také měsícem knihy. Bě-
hem týdenní akce Kouzelné
čtení v Pomněnce jsme se
hravou a nenásilnou for-
mou snažili v dětech pro-
budit zájem o knihy.
Děti si do školky přines-

ly oblíbené knížky a paní
učitelky jim z nich předčí-
taly. Zkusily si také vytvořit
svou vlastní knížku a zálož-
ku.
Všichni jsme si měsíc

březen užili, hlavně příchod
teplého jarního počasí a ze-
lenající se přírody. Již chys-
táme další překvapení
nejenom pro naše děti, ale
i pro rodiče.

c ere a Patová
MŠ Pomněnka

áci z akultní Z byli v umunsku
V průběhu jarních prázd-

nin se naše škola zúčastnila
mobility v rámci projektu
Listen and espect Eras-
mus , tentokrát v umun-
sku veměstě Oradea.
Hostitelskou školou by-

la Centrul Scolar de Educa-
tie Incluziva Bonitas, která
zajišťuje výuku dětí se spe-
ciálními potřebami. Zú-
častnilo se pět škol z České
a Slovenské republiky, ec-
ka, Itálie a umunska.
Hlavním tématem mo-

bility byla práva dětí. Každá
škola vytvářela v průběhu
minulého školního roku
v rámci hodin anglického
jazyka a informatiky ko-
miks, kterýměl poukázat na
důležitost tohoto tématu.
Vybrané komiksy žáci
zdramatizovali a prezento-
vali před ostatními účast-
níky projektu.
Měli jsme možnost se se-

známit se stylem výuky ur-
čeným pro žáky se speciál-
ními vzdělávacími potře-
bami, nahlédli jsme do jed-
notlivých učeben, na vlast-
ní kůži jsme si vyzkoušeli
aktivity z oblasti muzikote-
rapie, kinetoterapie, kanis-

terapie a terapie senzorické
integrace. Byl nám předsta-
ven místní žákovský parla-
ment, dozvěděli jsme se
o jeho založení, žákovských
volbách a kampaních, o je-
ho aktivitách a plánova-
ných akcích.
V rámci týdenního pro-

gramu jsme navštívili
s průvodcem historické
centrum Oradey včetně
radnice, kterou nás provedl
jeden ze zaměstnanců.
V Salontě nás přivítal míst-
ní starosta, který všechny
seznámil s historií a zají-
mavostmiměsta.
Volný čas děti strávily

v oradejském a uaparku
Nymphea, v solném dole
v Turdě a v Salontě v mu-
zeu Jánose Aranyho, vý-
znamného rumunského
básníka. Celý program byl
završen předáním diplomů
za účast, společnou večeří
a diskotékou.
Příští hostitelskou zemí

projektu bude ecko, kam
se vydáme 8. května 2022.

r PetraKaucká
a r aku ádl
ZŠ Českémládeže

ákovský parlament v ojžíři přispívá na krajinu
Na základní škole v Moj-

žíři se v září letošního roku
uskutečnily volby do žá-
kovského parlamentu.
Vybraní žáci z každé tří-

dy se každý týden scházejí,
aby projednali důležité bo-
dy, které bymohly nějakým
způsobem pomoci škole
nebo veřejnosti.
Vzhledem k situaci, která

je momentálně na Ukraji-
ně, se poslanci žákovského
parlamentu jednotně shodli
na pomoci obyvatelům
a zvířatům právě z postiže-
né Ukrajiny, kteří přicesto-

vali do Ústí nad Labem. Na
celé škole tak běží sbírka
materiálních věcí hlavně
pro děti školního věku.
Darují se školní pomůc-

ky, jako jsou batohy, sešity,
psací potřeby. Dále také
hračky i oblečení. Pro zví-
řata zase granule, deky ne-
bo různé pamlsky.
Všichni věříme, že ale-

spoň tímto malým krokem
pomůžeme lidem zasaže-
ným válkou.

ere a okolová
ZŠMojžíř
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eniorkám při ly popřát
d ti zmateřské koly
Milou návštěvu měli

v Domě pro seniory v Krás-
ném Březně. Se svým vy-
stoupením přišly popřát
k MD všem ženám děti
z Mateřské školy Vyhlídka.
Zazpívaly písničky, před-

nesly básničky, zahrály
krátkou veršovanou po-
hádku. Několik lidových
písní si zazpívaly společně
s dětmi i seniorky. Na roz-

loučenou předaly děti kaž-
dé „své babičce“ vyrobenou
papírovou kytičku.
Na oplátku dostaly slad-

kou odměnu a velký po-
tlesk, kterým seniorky vy-
jádřily radost z pěkně pro-
žitého dopoledne ve spo-
lečnosti malých dětí.

a riela artoníková
MŠ Vyhlídka



ak D pomohlo soukromému investorovi
editelství silnic a dálnic

( SD) se už nějakou dobu
snažilo od města odkoupit
pozemky v Krásném Březně
kvůli výstavbě nové okruž-
ní křižovatky na silnici I 2.
Během zasedání zastu-

pitelstva se záměr odpro-
deje pozemků hlasoval cel-
kem 4x. Schválen byl
7. března 2022 těsnou vět-
šinou zastupitelů. Hnutí
P O! Ústí s prodejem za
stávajících okolností ne-
souhlasí. Důvodem je kon-
troverzní větev A plánova-
né okružní křižovatky smě-
rem k ulici Karolíny Světlé.
Není žádným tajemstvím,
že v oblasti, kam tato větev
ústí, má své pozemky spo-
lečnost CPI. Ta zde dlouho-
době prosazuje záměr stav-
by obchodního centra
a právě chybějící dopravní
napojení jí tento záměr
znemožňovalo.

SD sice odmítá, že by
tato větev křižovatky
vznikla kvůli plánovanému
obchodnímu centru, jenže
dopravně toto řešení příliš
smysl nedává. Ulice Karolí-
ny Světlé v současnosti ne-
ní tranzitní a ani být nemů-
že. Nedá se z ní jet do Děčí-
na a do Ústí jedině zbyteč-
nou oklikou. Všichni, včet-
ně obyvatel žijících v horní
části této ulice, využívají
kapacitní silnici Hřbitovní.
S chystanou větví A no-

vé okružní křižovatky ale
půjde o nejkratší cestu ze
sídliště Pod Vyhlídkou i se-
verní části Krásného Břez-
na. Na cestu se přitom vejde
sotva jedno auto. Bezpeč-
nější to tedy rozhodně ne-
bude. Dobrou zprávou pro
obyvatele Krásného Března

není ani obchodní centrum
od CPI. Taková stavba pou-
ze sebere území, které by
mohlo sloužit místním
(např. pro školu, školku,
územní pracoviště policie,
komunitní centrum) a na-
pojením ho bude poskyto-
vat tranzitu mezi dálnicí D8
a Děčínem. Místním obyva-
telům to nepřinese vůbec
nic.
Právě starostka Neště-

mic (a také zastupitelka
města) veta Tomková
(Vaše Ústí), která hlasovala

3x proti záměru odprodeje
pozemků a vždy ho hlasitě
kritizovala, najednou zcela
otočila, a i díky jejímu hlasu
záměr prošel, aniž by poža-
dovala jakoukoliv změnu
projektu. Záměr výstavby
nové, bezpečnější okružní
křižovatky nerozporujeme,
ale její větev A považujeme
za přímou pomoc SD sou-
kromému investorovi na
úkor města a jeho obyvatel.
Krásnému Březnu to přine-
se více škody než užitku.
Kdyby SD dříve ustou-

pilo z požadavku na větev A,
odprodej by byl nejspíš
dávno schválený. Nemuseli
by pak město bukanýrsky
vydírat hrozbou vyvlastně-
ní pozemků, které by
v tomto případě stejně ne-
prošlo – je k němu potřeba
prokázat veřejný zájem,
a ten na výstavbě větve
A není. Jediný, komu stavba
prospěje, je společnost CPI.

uká Pokorn
obvodní zastupitel
za P O! Ústí

ozpočtový ever reen
ozpočet pro letošní rok

jsem nepodpořila ze tří dů-
vodů. Dlouhodobě upozor-
ňuji na nesystémové finan-
cování městských obvodů.
Městským obvodům jsou
přidělovány finance na
provoz podle dlouhodobých
zvyklostí bez ohledu na je-
jich skutečné potřeby. Klí-
čem ke spravedlivému fi-
nancování je především
statut města. Statut města
Ústí nad Labem je nefunkč-
ní, protože jednoznačně
neupravuje oblast přenese-
né působnosti. To vede ke
kompetenčním sporům
mezi městem a jeho obvo-
dy. Do rozpočtů městských
obvodů jsou přidělovány
finanční prostředky ve
třech blocích 1) dotace na
výkon státní správy a sa-
mosprávy, 2) dotace na ze-
leň a 3) dotace na provoz.
Dotace na zeleň je účelově
vázaná, nelze ji použít na ji-
ný účel než zeleň. Ostatní
dotace již toto omezení ne-
mají a městské obvody je
využívají podle uvážení pro
zajištění svého fungování.
Na území městských ob-

vodů se nenachází pouze
majetek svěřený obvodu,
ale i majetek ve správě
magistrátu. Protože však
nejsou jednoznačně stano-
veny kompetence, výkon
rozhodnutí týkající se např.
kácení stromů a náhradní
výsadby je zasílán měst-
ským obvodům, ačkoli se
jedná o zeleň na pozemcích
města a finanční prostřed-
ky jsou tak malé, že sotva
stačí na běžnou údržbu.
Městský obvod Střekov

a městský obvod Město vy-
čerpaly své rezervní finanč-
ní prostředky a pro letošní
rok bez posílení finanční
prostředků nejsou schopny
zajistit v potřebné kvalitě
zejména čistotu ve svých
obvodech. Pro úklid využí-
vají veřejně prospěšné pra-
covníky, které částečně fi-
nancuje úřad práce. Měst-
skému obvodu Město pro
letošní rok chybělo
cca 8 milionů Kč. ozpočet
tomuto obvodu byl nako-
nec navýšen o 2,4 milionu
Kč. Nejjednodušší bylo je
opět sebrat městskému ob-
vodu Střekov, jehož rozpo-
čet byl tak snížen o 1,4 mi-
lionu Kč. ozpočet Střekova
je kritický. Nebudou dosta-
tečné prostředky na údržbu
zeleně, protože 2miliony Kč
z dotace na zeleň musí být
letos poprvé využity i na
částečné financování ve-
řejně prospěšných pracov-
níků, aby byl naplněn plá-
novaný stav 15 pracovníků.
Bez tohoto opatření by

na nejrozsáhlejším měst-

ském obvodě tuto činnost
zajišťovalo pouze šest pra-
covníků. Druhým důvodem
je neefektivní správa soci-
álního fondu ze strany ve-
dení města. Prostředky ze
sociálního fondu jsou důle-
žitým motivačním prvkem
pro zaměstnance. Ale je ne-
zbytné s veřejnými pro-
středky nakládat s péčí řád-
ného hospodáře. To se ne-
děje. Příspěvkové organiza-
ce města pro tento účel
mohou využít pouze
2 ze skutečně vyplace-
ných hrubýchmezd.
Město samé však takto

omezené není, záleží jen na
vůli zastupitelů, jakou výši
přídělu do sociálního fondu
schválí. Zastupitelé města
schvalují příděl do sociální-
ho fondu ve výši 5 . Jedno
procento je cca 2,5 milionu
Kč. Ze sociálního fondu je
poskytován příspěvek na
stravování, kulturu, rekre-
aci, atd. Principem efektiv-
ního přístupu je, že se be-
nefity čerpají bezhotovost-
ní formou, obvykle tak, že
příspěvek na rekreaci pro-
platí na základě faktury vy-
stavené například cestovní
kanceláří.
Vedení města však tyto

benefity poskytovalo v ho-
tovosti, tedy nejhorším
možným způsobem, proto-
že zaměstnanci dostali
v konečném důsledku mé-
ně peněz a město (tedy nás
všechny) benefit stál více,
než bylo nutné. V koneč-
ném důsledku bylo vyčer-
páno více jak 5 . Neefek-
tivně vynaložené finanční
prostředky na povinné od-
vody ve výši cca 1,4 milionu
Kč tak citelně chybí pro fi-
nancování třeba obvodů.
Třetím důvodem jsou in-

vestice. V rozpočtu města
jsou pravidelně schvalová-
ny vyšší objemy finančních
prostředků, než je realita.
Každý rok se opakuje stejný
scénář. Ke konci roku se
přehodnocuje investiční
rozpočet tak, že se sníží cca
o polovinu. Ale nevyčerpá se
ani tato polovina. Je nej-
vyšší čas změnit zaběhnuté
stereotypy, efektivní správa
věcí veřejných je nezbyt-
nost pro všechny.

Eva utlá
zastupitelka P O! Ústí

eká nás renesance uhlí
Česko dlouhodobě snižu-

je těžbu hnědého uhlí. Ta
byla v roce 1988 93 mil. tun
a v roce 2018 už jen 39 mil.
tun. Což je mínus 58 . Vše-
obecné povědomí, šířené
médii a v neposlední řadě
Evropskoukomisí, je, že uhlí
je „fuj“ a že je třeba odejít od
něj co nejdříve.
Dokonce padl i termín

rok 2033 plusmínus. Uhlí se
má nahradit obnovitelnými
zdroji nebo plynem (pře-
chodná fáze) nebo úspora-
mi.
Poslední zdražení plynu

však ukazuje, že všechno
může být úplně jinak. Pře-
stavění tepláren na plyn
znamená jednak obrovské
investice, jednak zvýšení
cen tepla. A zdroje jako vítr
a slunce jsou nestabilní.
Argumenty pro pro-

dloužení využívání uhlí
můžeme uvést tyto
– Elektrárny a teplárny

na hnědé uhlí jsou funkční
jednotky s nejnižšími ná-
klady na vyrobenou energii.
– Jejich konec zname-

ná odpis majetku, dosud
neamortizovaného, obrov-

ské ztráty finanční a neza-
městnanost lidí dosud nad-
průměrně vydělávajících.
– Výroba je odsířená

a odprašněná (příklad –
Teplárna Trmice). Argu-
ment znečištění životního
prostření je dnes již velmi
oslaben.
– Není jasná náhrada

za uhlí, přechod na plyn je
zřejmě moc drahý (několi-
kanásobek za J tepla
u tepláren). Pěstování
a spalování biomasy zase
zabírá plochu potřebnou na
výrobu potravin.

– Jedná se o tuzemský
zdroj, jsme tedy nezávislí na
zahraničí (na rozdíl od ply-
nu a jaderného paliva).
– Jedná se o zdroj ne-

závislý na počasí (největší
spotřeba energie je na
Štědrý den v 18 hodin, kdy je
venku tma – solární panely
dávají nulu, a také nemusí
foukat vítr).
„Konec uhlí“ je časově

zřetelně synchronizován
s Německem. Podle vyjád-
ření některých kritiků se
ovšem jedná se bezprece-
dentní útok na českou

energetiku a na naši životní
úroveň, naplňující rysy
„hybridní války“ vedené
proti naší energetice ze za-
hraničí.
Co je teď v našem národ-

ním zájmu?
1. Odstoupit od emisních

povolenek (snížení nákladů
o desítky procent, a tím na-
příklad i snížení ceny tepla).
2. Prodloužit využívání

hnědého uhlí, což by šlo asi
dalších 25 let.
Mezitím se jistě objeví

nová řešení, jak zajistit po-
třebnou energii. Aby to však

byla skutečná inovace, mu-
selo by to být za nižší cenu!
Zatím stále platí výnos

Energetického regulačního
úřadu o (přednostním) vý-
kupu elektřiny ze sluneč-
ních elektráren, a to až za
17 Kč k h, což je zhruba
desetinásobek ceny z elek-
tráren uhelných.
Pořizování dražší elek-

třiny (navíc s kolísavým vý-
konem) ale není žádná ino-
vace!

en ladík
zastupitel za SPD
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Ústí semusí začít připravovat na stavbu V
Téma vysokorychlostní

železniční trati (V T) spo-
jující Prahu a Drážďany
patří k jedněm z nejvý-
znamnějších, které město
Ústí nad Labem, potažmo
celý Ústecký kraj, v tomto
volebním období řeší.
Trasování železnice

a případně umístění a po-
doba terminálu v centru
města Ústí nad Labem (dle
návrhu Správy železnic by
měl být v prostoru součas-
ného západního nádraží,
a to „nad zemí“) přímo
ovlivní život desítek tisíc li-
dí v kraji a zásadně promě-
ní vzhled a možnosti vyu-
žívání dotčeného území.
V T na jedné straně zna-

mená nové příležitosti sou-
visející se zkvalitněním že-
lezniční dopravy a zkráce-
ním cestovních dob (cesta
mezi Ústím a Prahou by ne-

měla trvat déle než 30 mi-
nut), zároveň s sebou ale
nese i rizika, která – pokud
nebudou ošetřena – mohou
vyústit ve zhoršení kvality
života na mnoha místech
kraje, včetně našeho města.
Proto je třeba, aby to-

muto záměru byla na poli-
tické úrovni věnována nej-
vyšší pozornost a do proce-
su jeho přípravy byli zapo-
jeni odborníci napříč rele-
vantními sektory, stejně
jako široká veřejnost.
Z tohoto důvodu jsme na

program 2 . zasedání Za-
stupitelstva města Ústí nad
Labem konaného dne
7. února navrhli zařazení
bodu „Seznámení s trasou
V T přes město Ústí nad
Labem“ a ve shodě s ostat-
ními kluby předložili usne-
sení, které bylo následně
jednomyslně přijato. Usne-

sením zastupitelstvo vyjá-
dřilo podporu umístění za-
stávky V T v centru Ústí
nad Labem, zdůraznilo však
nutnost transparentního
a odborného přístupu, kte-
rý umožní zvolit nejvhod-
nější řešení zohledňující
zájmy města a jeho obyva-
tel, a konstatovalo potřebu
řešit tuto věc v širších do-
pravních a urbanistických
souvislostech.
Správu železnic zastupi-

telstvo požádalo, aby před-
ložila studii, na jejímž zá-
kladě byla odmítnuta pod-
zemní varianta ústeckého
terminálu, a pokud studie
proveditelnosti podzemní
varianty neexistuje, aby za-
jistila její vypracování.

adě města pak zastu-
pitelstvo uložilo sestavit
odbornou (tedy apolitic-
kou) pracovní skupinu

k V T a zajistit pravidelné
informování jak zastupite-
lů, tak občanů města
o tomto tématu (prostřed-
nictvím jednání zastupitel-
stva, webových stránek,
městských novin, tematic-
kých diskuzí apod.).
Víme, že v současné chvíli

musí město v souvislosti
s nelegální agresí uské fe-
derace a Běloruska proti
Ukrajině akutně řešit jiné
problémy, zejména zajiště-
ní péče a podpory pro tisíce
obyvatel Ukrajiny, kteří na
útěku před válkou přichá-
zejí na území našeho kraje,
a plně ho v tomto směru
podporujeme. Tématu V T
však i nadále věnujeme po-
zornost a budeme o něm
občany Ústí informovat.

Karolína ákovská
zastupitelka P O! Ústí



VELIKONOČNÍ
KONCERT

neděle 24. 4. 2022
v 18.00 hodin

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Giovanni Battista Pergolesi:
Stabat Mater in F Minor
Wolfgang Amadeus Mozart:

Korunovační mše – VI. Agnus dei
Georg Fridrich Haendel:

Mesiáš – Aleluja

dirigent sbormistr a varhany
Miloš Formáček Jan Snítil

Orchestr a sbor Severočeského divadla v Ústí nad Labem.

Valerie Vaygant
sopran

Karla Bytnarová
mezzosopran
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Nápory v tru lámaly
stromy vem st

Během nadměrně větr-
ných dnů se v minulých
týdnech pily městské poli-
cie téměř nezastavily.
Strážníci na různých

místech města likvidovali
popadané nebo zlomené
stromy, které při silných
poryvech větrů skončily
buď na vozovce, nebo
spadly na chodníky a brá-
nily bezpečnému pohybu

vozidel a chodců. Strážníci
ze skupiny operačního zá-
kroku zasahovali také na
parkovišti u zimního stadi-
onu, kde se vyvrátil strom,
u kterého hrozil pád na při-
lehlý chodník.
Po příjezdu hlídky na

místo byl vykloněný strom
za pomoci motorové pily
poražen, rozřezán a z místa
odklizen.

arní požár zam stnal
hasiče i strážníky

Na operační středisko
městské policie volal ne-
známý občan, který sdělil,
že v ulici Na Nivách došlo
k požáru travnaté plochy.
Na místo byla vyslána

hlídka strážníků. Zjistila, že
při vypalování trávy, zřejmě
malými dětmi, došlo ke

vznícení několika pneuma-
tik a odložené staré matra-
ce. Strážníci na místo při-
volali hasiče, kteří požár
během několika minut
uhasili. Strážníci během
hasičského zákroku zabez-
pečovali místo proti vstupu
nepovolaných osob.

vr é a to a ar s émmostě
lídka str žník zasa-
hovala u nehody na a-
ri nském mostě.

Strážníci přijeli k vozidlu,
které bylo převrácené na
střechu, a opodál na zemi
ležela žena. Stály u ní tři
osoby. Jedna byla již ve spo-
jení se zdravotní záchran-
nou službou.
Jeden ze strážníků pře-

vzal komunikaci se zdra-
votníky a následně se řídil
pokyny operátora – zjištění
životních funkcí, monito-
ring dechu, popis zranění,
která měla dotyčná na těle,
a setrval u zraněné osoby až
do příjezdu záchranářů.
Strážníci dále zkontro-

lovali vozidlo a jeho okolí,
zda se tam nenacházejí dal-
ší zranění. Zdravotní zá-
chranná služba si zraněnou
osobu převzala do své péče
a zahájila u ní další potřeb-

né zdravotnické úkony.
Souběžně byla hlídkou
o celé události vyrozuměna

Policie Č , která si nehodu
převzala k šetření.
Strážníci po dobu zása-

hu usměrňovali dopravu
a místo zabezpečovali proti
vstupu nepovolaných osob.

dchytové klece se plní divočáky
V současné době jsou od-

chytové klece na divoká
prasata umístěny ve Vše-
bořicích, Krásném Březně,
Neštěmicích, na Klíši, Stře-
kově a Severní Terase.
Od začátku odchytového

programu se podařilo do
klecí chytit 87 divokých
prasat. Některá divoká pra-
sata dostávají od občanů
i jména, zřejmě nejznáměj-
ší z nich je bachyně Maru-
na.
Ta a její klan se pohy-

boval v lokalitě nad plavec-
kou halou. Z důvodu zajiš-

tění bezpečnosti občanů
Klíše a na jejich návrh při-
kročil odbor životního pro-

stření magistrátu ve spolu-
práci s Mysliveckým spol-
kem Jedlová hora a strážní-

ky městské policie k insta-
laci odchytového zařízení
v lokalitě Klíše.
S velkou pravděpodob-

ností za mřížemi tohoto za-
řízení skončila i rodina ba-
chyně Maruny, jenž byla
místní „celebritou“ a kterou
bylo možné potkat i během
dne v ulicích čtvrti. I přes
značnounebojácnost a ztrá-
tu plachosti těchto jedinců
se stále jedná o divokou
zvěř, která může být člově-
ku velmi nebezpečná,
zvláště v případě vodění se-
lat.

ena z avířova cht la skočit zmostu
Neznámou ženu, která se

pokouší přelézt zábradlí
vedoucí přes most E. Beneše
a zřejmě chce skočit z mos-
tu do řeky Labe, viděl ko-
lemjdoucí. Upozornil na to
strážníky.
Hlídka se ihned roze-

běhla na most a spatřila že-
nu nakloněnou do půli těla
přes zábradlí. Strážníci se
přiblížili a podařilo se jim
ženu odtrhnout od zábradlí
a povalit na zem.
Na dotaz, co ji vedlo

k takovému jednání, žena
středního věku z Havířova
odpověděla, že již nechce
žít. Dále uvedla, že požila
drogu pervitin. Na místo

byla přivolána hlídka Poli-
cie Č a zdravotní záchran-
ná služba, která si ženu pře-
vzala k ošetření.
Posádka vozidla záchra-

nářů požádala strážníky
o doprovod v sanitním voze
do Masarykovy nemocnice.
Po provedeném lékař-

ském vyšetření byla hlídka
požádána lékařským per-
sonálem o další doprovod,
a to při převozu do proti-
alkoholní a protitoxikoma-
nické záchytné stanice
v Teplicích, kam byla roz-
rušená žena předána
k hospitalizaci.

eleznou tyčí do hlavy

Do ulice Pražská vyjížděli
v noci strážníci. Podle
oznámení tam byl fyzicky
napaden muž, který je zra-
něný a silně krvácí.
Hlídka nalezla nahého

muže ležícího na silnici,
který byl celý od krve.
Strážníkům sdělil, že byl
napaden jiným mužem,
který ho železnou tyčí ude-
řil do hlavy. Strážníci muži
na místě poskytli první po-

moc k zastavení krvácení
a okamžitě přivolali zá-
chrannou službu a hlídku
Policie Č . Záchranáři muže
převezli do Masarykovy ne-
mocnice k vyšetření.
Hlídka strážníků ve spo-

lupráci s Policií Č provedla
šetření k možnému pacha-
teli, který byl časně ráno
vypátrán a na místě zadr-
žen pro podezření ze
spáchání trestného činu.

už z umunska vlezl
do prádelny

K domovu seniorů v ulici
V Klidu vyjeli večer strážní-
ci. Na operační středisko
volala žena, která operáto-
rovi sdělila, že z okna svého
bytu zahlédla neznámou
osobu, která přelezla oplo-
cení objektu.
Po příjezdu hlídky na

místo a jeho prohlídce bylo
zjištěno, že v objektu se na-
chází muž z umunska,
kterého hlídka zajistila
v prádelně.
Strážníci přivolali hlíd-

ku Policie Č , která si muže
převzala k dalšímu šetře-
ní.

ervený sprej na asád
Hlídka strážníků vyjela do

ulice Plynárenská k restau-
raci Kocanda, kde se dle
oznámení měli nacházet
nějací muži konzumující
alkoholické nápoje na ve-
řejnosti a jeden z nich měl
sprejem stříkat něco na fa-
sádu domu.
Na místě byli vedle

místního obchodu zjištěni
dva muži. Jeden měl vedle
sebe na zábradlí sprej tma-
vě červené barvy. Hlídka se
muže dotázala, zda sprejo-
val na fasádu a ten hlídce
sdělil, že ano a ukázal na
nápis na fasádě domu. Dále
hlídce sdělil, že nápis na
místě již částečně byl, že
našel sprej na zemi, a nápis
dodělal. Jednalo se o muže
středního věku z Ústí nad
Labem, který je podezřelý ze
spáchání trestného činu

proti majetku, a to poško-
zování cizí věci tím, že po-
sprejoval barvou fasádu
domu.
Na místo byla přivolána

hlídka Policie Č , která si
celý případ převzala k dal-
šímu šetření.
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Výzvy Zdravéhoměsta
Zdravé město Ústí nad
Labem se pravidelně za-
pojuje do kampaní pod-
porujících zdravý život-
ní styl.

Vedle úspěšné kampaně Do
práce na kole přijalo také
výzvu 10 000 kroků.

10 000 kroků
Cílem výzvy není ujít každý
den 10 000 kroků, ale cho-
dit. Chodit častěji než do-
teď. Chodit v rámci běžných
dnů místo toho, abyste jez-
dili autem. Chodit pro od-
počinek těla i duše, chodit
pro radost i zdraví. Chodit
kvůli sobě i jiným. Chodit
pro lepší město i vztahy
s kamarády.
Chcete-li zároveň vyhrát

zajímavé ceny, registrujte se
pod městem Ústí nad La-
bem na www.desettisic-
kroku.cz

Do práce na kole
V Ústí nad Labem proběhne
jubilejní desátý ročník
květnové výzvy Do práce na
kole. Soutěž bude opět or-
ganizovat Magistrát města

Ústí nad Labem, oddělení
cestovního ruchu.
Chybět nebudou ani ob-

líbené Akce na triko a ne-

odmyslitelné slavnostní
vyhlášení. Celý květen na
kole, koloběžce, pěšky nebo
poklusem – tedy udržitelně

a aktivně. Přihlaste se s ko-
legy a kolegyněmi nebo ce-
lou firmou na www.dopra-
cenakole.cz.
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OSMADVACÁTÁ
GUERÉZA

Už jste viděli jeden
z našich posledních pří-
růstků? V zoologické za-
hradě se narodilo již
osmadvacáté mládě

guerézy pláštíkové. Jeho
matkou je nejzkušenější
samice ve skupině – Do-
ris. Přijďte se na něj po-
dívat.

Ústecké noviny
Informační list pro občany Ústí nad Labem. Vydává VLTAVA LABEMEDIA. Datum vydání 9. 4. 2022. Číslo 4/2022. 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.

Zahrada chová osly již třicet let
V zoo slavili 30. výročí

chovu oslů somálských. Bě-
hem této doby se zahradě
narodilo 30 mláďat, což je
nejvíce v rámci UCSZOO
(Unie českých a sloven-
ských zoologických zahrad).
V Evropě se s řízeným

chovem oslů somálských
začalo začátkem 70. let.
Významnými institucemi
v rozmnožení a rozšíření
oslů v lidské péči se stala
přírodní rezervace Hai-Bar
Eilat v Izraeli a chovy v zoo-
logických zahradách v Ba-
sileji a Tierparku Berlin.

A právě z Tierparku Ber-
lin získal tehdejší ředitel
Vladimír Mikulica pro zoo
Ústí nad Labem skupinu
dvou hřebců a dvou klisen.
První hříbě se narodilo po

dvou letech. Samec, který se
narodil 13. 4. 1994, byl zá-
roveň prvním narozeným
oslem somálským v čes-
kých a slovenských zoolo-
gických zahradách. Nej-
starší klisna se zde dožila 27
let, během kterých porodila
deset hříbat, což je nejvíce
ze všech klisen v celé his-
torii chovu v ústecké zoo.

Vítání jara s Dlouhonohými skřítky
Zahájení turistické sezóny
KDE: Areál výletního zá-

mečku Větruše,
KDY: 23. dubna 13.00 –

18.00

V rámci Zahájení turistic-
ké sezóny 2022 připravilo
Oddělení cestovního ru-
chu MmÚ ve spolupráci
s Muzeem města Ústí nad
Labem zábavné soutěžní
odpoledne nejen pro děti

v areálu výletního zámečku
Větruše.
Přichystána bude jarní

tvořivá dílna, děti si mohou
pohladit živá zvířátka v zoo
koutku a na všechny od-
vážné čeká několik soutěž-
ních stanovišť o zajímavé
ceny. A to ještě není všech-
no. Každé dítě, které přijde
v kostýmu skřítka, získá
zmrzlinu zdarma.

Zoo se přichystala na jaro
Přípravy na jaro jsou v pl-

ném proudu. Vedle hmyzí-
ho hotelu (naproti exo-
táriu) jsme pro vás nainsta-
lovali Motýlí knihu.
Jedná se o atlas vybra-

ných druhů motýlů, kteří se
vyskytují na území naší zoo.
Jakmile rozkvetou první
rostliny, pomůže vám tato
kniha určit zajímavé druhy
motýlů z naší přírody.
Více informací o životě

motýlů najdete na tabuli
Motýlí louka vedle expozice
lemurů kata.
Na té se dočtete, jak se

motýli rozmnožují a jak se
správně starat o zahradu,
abyste je mohli pozorovat i
u vás doma.
Tento projekt vznikl za

podpory Ministerstva ži-
votního prostředí.

Na Labské stezce začne
cyklosezóna
KDE: Cyklokemp Lodě-

nice v Brné
KDY: 30. dubna 11.00 –

17.00
Oprašte helmy, šlápněte

do pedálů a přivítejte s ná-
mi cyklistickou sezónu! Na
co semůžete těšit?
– animační program pro

děti

– biketrial show Martina
Šimůnka
– aktivity Týmu silniční

bezpečnosti a městské po-
licie
– bezplatný servis kol
– nafukovací atrakce
– tombola o sportovní ce-

ny (15.00)

Ledvina pomohla čolkům
přezimovat
Zoologové ústecké za-

hrady každoročně vypouští
a čistí jezírko zvané Ledvi-
na. Čištění probíhá velmi
pomalu a opatrně, jelikož
Ledvina slouží jako zimo-
viště pro čolky.
Nejvíce zastoupeným

druhem je zde ohrožený
čolek horský. Kromě něj
v jezírku zimují i mnohem
běžnější čolci obecní. Běžně
v jezírku zimuje několik
stovek jedinců.
Letošní zima byla velmi

mírná a jaro je v plném

proudu, a tak většina čolků
již toto zimoviště opustila.
Zůstalo tam sedm samců
a jedna samice čolka hor-
ského a jeden samec čolka
obecného.

Ústí nad Labempodporuje
ukrajinské zoo
Zoologické zahradě Ústí

nad Labem není lhostejný
osud ukrajinských zoolo-
gických zahrad, proto se
stejně jako ostatní zoolo-
gické zahrady Unie českých
a slovenských zoo (UCS-
ZOO) připojila k aktivitě Zoo
Praha, která zřídila speciál-
ní podúčet svého sbírkové-
ho konta „Pomáháme jim
přežít“, jehož výtěžek půjde
na pomoc ukrajinským zoo-
logickým zahradám.
Nejen větší zoo, ale také

menší chovatelská zařízení

na Ukrajině potřebují po-
moc. Krmení a další potře-
by k nim směřují přes pol-
skou Lodž a ukrajinský
Lvov.
Zoo Ústí nad Labem ta-

ké umožňuje dočasně vstup
ženám a dětem z Ukrajiny
za 1 Kč. Doufáme, že jim to
pomůže alespoň na chvíli
pozapomenout na hrůzy
války.
Pro vstup do zoo stačí

předložit platný cestovní
pas nebo občanský průkaz
Ukrajiny.

Prvnímláděwatusi bylo poprvé venku, kde si užívalo
pohybu i sluníčka.




