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Úvodní slovo

Vážení spoluobčané,

poslední dny se zraky nás
všech upínají do Českého
Švýcarska. Zdrcující požár,
který národní park zasáhl,
u nás nemá obdoby. Chtěl
bych proto veřejně podě-
kovat všem hasičům, kteří
s tímto nebezpečným živ-
lem svádějí lítý boj. V dů-
sledku požáru se ale zvedla
i obří vlna solidarity. Jsem
pyšný na Ústečany i další
občany, kteří okamžitě na-
plnili sklady hasičů vodami,
trvanlivým jídlem i další
materiální pomocí. I my ja-
ko město jsme se k tomuto
kroku přidali. Udělali jsme
toho ale mnohem více, na-
příklad jsme se rozhodli da-
rovat vyřazené trolejbusy
a autobusy ukrajinským
městům, která je potřebují
v důsledku přílivu občanů
z oblastí zasažených válkou.
V radě jsme také rozhodli
o příspěvku na rozvoj zoo či
na opravy v divadle, pokra-
čujeme v opravách silnic
a chodníků. O rozvoji kul-
tury ve městě si můžete po-
číst v rubrice Dvě otázky,
v níž odpovídal nový ředitel
Kulturního střediska Jan
Kvasnička. V novinách na-
leznete také kalendář svozu
odpadů, tradiční zpravodaj
ze zoo, názory zastupitelů či
pozvánky na nejrůznější
akce. A pokud by vás žádná
z nich nezaujala a nevěděli
jste, co se zbytkem léta,
můžete popadnout nějakou
dobrou knihu – třeba od
Vladimíra Párala. Tento vý-
znamný spisovatel, který
značnou část života i své
tvorby spojil s Ústím nad
Labem, oslavil totiž 10. srp-
na jubileum 90 let. Tak ješ-
tě jednou všechno nejlepší!

Petr Nedvědický
primátor
Ústí nad Labem

Slavnosti vína
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HASICÍ LETADLANABÍRALA VODU ZMILADY

Hasičské speciály Canadair z Itálie se zapojily do
hasebních prací v Českém Švýcarsku. Letadla s ka-
pacitou přes 6000 litrů vody, která jsou schopná na-
bírat vodu za letu přímo z hladiny, čerpala vodu z ús-
teckého jezera Milada. To je od národního parku vzdá-
lené 30 kilometrů. Ještě před svým prvním čerpáním,
jež sledovaly desítky lidí, provedla letadla průzkumný
let nad národním parkem. Na jezero dohlížely také

hlídky policistů, které hlídaly vstup do vody. Stroj Ca-
nadair CL-415 je vůbec první letadlo navržené vý-
hradně pro letecké hašení lesních požárů vodou. Ital-
ská letadla se však musela vrátit do domoviny k ha-
šení tamních požáru, nahradila je proto letadla ze
Švédska. Letouny Air Tractor AT802F pojmou každý
3000 litrů vody. Letadla byla ihned po příletu nasaze-
na do akce.

Mistra Evropy
ocenil primátor

Mladý ústecký lezec Jan Ští-
pek vybojoval na mistrov-
ství Evropy titul v lezení na
obtížnost. K jeho úspěchu
mu poblahopřál primátor
Petr Nedvědický.
Jan Štípek ovládl ME

mládeže v rakouskémAugs-
burgu. Získal zde titul v le-
zení na obtížnost. Nyní se
Honza připravuje na mis-
trovství světa, které se bude
konat na konci srpna
v Dallasu. Primátor Petr
Nedvědický mu popřál
mnoho štěstí a ocenil ho za
jehomimořádný výkon.
Gratulujeme a přejeme

hodně úspěchů!
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Pieta uctila
památku obětí
Od nejhorší tramvajové ne-
hody, která se odehrála na
ústeckém Bukově, uplynulo
již 75 let. Památku obětí si
připomněli představitelé
města, dopravního podni-
ku, pamětníci i veřejnost.
Největší tramvajová ha-

várie v historii Českoslo-
venska se stala v neděli
13. července 1947, kdy pře-
tížená souprava linky číslo
jedna vezoucí z Telnice vý-
letníky ve vysoké rychlosti
vykolejila, první vůz narazil
do sloupu, druhý byl vy-
mrštěn na vedle stojící
soupravu linky číslo pět.
Zahynulo třicet lidí, dal-

ších 79 utrpělo lehká či těž-
ká zranění. Následně spo-
lečně s představiteli dalších
institucí položili k pomníku
květiny.
S proslovem vystoupil

i pamětník Hanuš Adamec
a přeživší nehody Jindřich
Mach.

Darování busů
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Dvě otázky pro nového ředitele Kulturního střediska Jana Kvasničku
V jakém stavu je dle va-
šeho názoru kultura
v Ústí nad Labem?
Má své silné i slabé stránky.
Je tu poměrně hodně aktiv-
ních lidí, kteří se vlastní
tvorbou nebo organizací
akcí podílejí na kulturní
nabídce. Je tu i hodně in-
stitucí, které produkují kul-
turní pořady. Na druhou
stranu je tu kulturní in-
frastruktura, která není
v dobrém stavu. V podstatě
skoro všechny objekty
a kulturní sály jsou dlouho-
době podfinancované a to-
mu odpovídá jejich tech-
nický stav a stav vybavení.

To vidím za hlavní problém
kultury ve městě. Snaha
přispět k obnově této in-
frastruktury, alespoň v rám-
ci objektů spravovaných
Kulturním střediskem tzn.
Domu kultury, Národního
domu a Letního kina, je
mou hlavní motivací, proč
jsem se přihlásil do výbě-
rového řízení na ředitele
Kulturního střediska.

Jak si představujete dal-
ší rozvoj Kulturního
střediska?
Byl bych rád, kdyby se po-
dařilo zajistit finance na re-
konstrukci kinosálu dříve

divadelního sálu Domu
kultury. Je to skvělý prostor
s vynikající akustikou
a velmi chytrým dispozič-
ním řešením. Bohužel jsou
tam problémy s topením
nebo třeba s vrzajícími se-
dačkami a prostor tak nelze
využívat v jeho plném po-
tenciálu. V současné době
na tuto rekonstrukci při-
pravujeme projektovou žá-
dost o dotaci z Národního
plánu obnovy. Národní dům
má sál, který je tradičně vy-
užíván například na hu-
dební produkce. Dokážu si
představit relativně drobné
úpravy, aby fungoval jako

ideální koncertní sál klu-
bového charakteru. Letní
kino by si zasloužilo širší
diskuzi o revizi svého účelu.
Mně by se líbilo, aby ten
prostor byl využíván i mi-
mo akce. Aby lidi měli dů-
vod si tamzajít i běhemdne.
Je to v podstatě lesopark
přímo v centru města. Zá-
roveň si dokážu představit
mnohem širší spektrum
využívání tohoto prostoru
pro kulturní akce. Ty se totiž
nemusí soustředit jen na
hlavní pódium, ale mohou
se realizovat i na dalších
prostranství parku a nemu-
sí to být akce pro tisíce di-

váků. Obecně je má vize
fungování Kulturního stře-
diska založenána tom, žeKS
je poskytovatelem kulturní
infrastruktury a s tím spo-
jených služeb. Snahou KS
má být, aby ta infrastruk-
tura byla v co nejlepším
stavu a aby služby, které
k tomu KS poskytuje, byly
naprofesionální úrovni, aby
oslovovaly co nejširší spek-
trum organizátorů akcí.
Druhým pilířem mé vize
fungování KS je doplňování
kulturní nabídky ve městě
tak, aby byla maximálně
pestrá.

Dotační programna podporu sociálních služeb
Vyhlášeno bylo dotační ří-
zení v oblasti poskytování
sociálních služeb a služeb
jim blízkých na rok 2023.
Dotační program činí

9 869 000 Kč.
Dotaci lze získat:
• na podporu sociálních
služeb a na činnosti rozvo-
jové povahy, zejména na

podporu kvality sociálních
služeb,
• na činnosti na podporu
rodiny.
Zažádat o dotace mohou
právnické osoby nezřízené
státem a územně samo-
správními celky poskytující
sociální služby v souladu se
zákonem č. 108/2006 Sb.,

o sociálních službách, ve
znění pozdějších předpisů
a zajišťující činnosti v ob-
lasti podpory rodiny.
O dotace lze žádat po

splnění podmínek zpraco-
vaných v Dotačním progra-
mu města Ústí nad Labem
na podporu sociálních slu-
žeb a služeb blízkých služ-

bám sociálním 2023 (dále
jen Dotační program). Do-
tační program a vzory for-
mulářů jsou k dispozici
na webových stránkách
www.usti-nad-labem.cz
(Občan – Formuláře – OSS);
platný Komunitní plán pé-
če SO ORP Ústí nad Labem
2018–2021 na www.usti-

nad-labem.cz (Občan – So-
ciální oblast – Komunitní
plán péče).
Případné informace k Do-
tačnímu programu na rok
2023 lze získat na telefon-
ních číslech: 475 271 119, 475
271 360. Podávání žádostí
o dotaci je v termínu od 1. 9.
2022 do 30. 9. 2022.



Nový ředitel Kulturního
střediska Ústí nad Labem
Rada jmenovala dle do-

poručení výběrové komise
Ing. Jana Kvasničku ředite-
lem Kulturního střediska

města Ústí nad Labem
s účinností od 1. září 2022.
Uchazeči byli dva.

Aktuálně

Z RADY A ZASTUPITELSTVAMĚSTA

Výběrové řízení na ředitele
MŠ EmyDestinové
Vyhlášení konkursního

řízení na obsazení pozice
ředitele MŠ Emy Destinové
schválila rada města. Uzá-

věrka přihlášek do výběro-
vého řízení je 5. září, nový
ředitel by měl nastoupit do
funkce od 1. prosince 2022.

Výběr dodavatele opravy
vozovkyMasarykova
Rada schválila přidělení

podlimitní veřejné zakázky
Masarykova – velkoplošná
oprava vozovky společnosti
BES s nabídkovou cenou ve
výši 3 384 331 Kč bez DPH.
Předmětem této veřejné

zakázky je realizace velko-
plošné opravy vozovky v ul.
Masarykova v úseku od kři-
žovatky Masarykova x Stará
x Sadová (včetně prostoru
křižovatky) po křižovatku
Masarykova x Šaldova.

Z Fondu pro záchranu
a rozvoj zoo jde 8milionů
Radní schválili čtyři roz-

počtová opatření v celkové
výši 8 002 140 Kč pro Zoo-
logickou zahradu Ústí nad
Labem. Konkrétně:
• 2 690 670 Kč na akci

Modulární kontejnery – zá-
zemí pro primáty a šelmy,
• 1 815 000 Kč na akci

Akustické pokrytí zoo,
• 2 199 350 Kč na akci

Modulární WC kontejnery,
• 1 297 120 Kč na reali-

zaci akce Odpadkové
koše/mobiliář.
Jde o plánované projekty

s cílem odstranit část nedo-
statků zjištěných EAZA, za-
jistit bezpečnost ZOO
a zlepšit poskytované služ-
by směrem k návštěv-
níkům zahrady. Zastupitel-
stvo města výše uvedené
schválilo svým usnesením
dne 20. 6. 2022.

Spisovatel Vladimír Páral
oslavil 90. narozeniny
Spisovatel, který spojil
svůj život a tvorbu
s městem Ústí nad La-
bem, oslavil v Marián-
skýchLázníchsvé90.na-
rozeniny.

K narozeninám spisovateli
na akci Knižní lázně dorazil
popřát i primátor Ústí nad
Labem Petr Nedvědický,
který slavnému autorovi
popřál spoustu zdraví
a krásně prožitých chvil do
dalších let.
Vladimír Páral žil a pra-

coval v Ústí nad Labem od
roku 1956. Nejprve pracoval
v chemickém průmyslu,
jenž v roce 1967 opustil
kvůli psaní. Město se proto
stalo inspirací pro řadu jeho
románů a postav. Jeden
z nich, Milenci a vrazi, se ta-
ké přímo v Ústí a okolí na-
táčel.
Gratulujeme a přejeme

jen to nejlepší!

Akční plán pro udržitelnou
energii a klima
Přijetí finančních pro-

středků ze Státního fondu
životního prostředí ČR ve
výši max. 1 990 000 Kč na
realizaci projektu Akční
plán pro udržitelnou ener-
gii a klima v Ústí nad La-
bem schválila rada. Zároveň
schválila i vyhlášení veřej-
né zakázky tohoto projektu
s předpokládanou hod-
notou plnění ve výši
1 200 000 Kč bez DPH.

Předmětem je vytvoření
SECAP – Akčního plánu pro
udržitelnou energii a klima
v Ústí nad Labem za účelem
následné realizace vybra-
ných opatření v praxi. Sou-
částí zpracování akčního
plánu bude výchozí emisní
bilance včetně komplexní-
ho přehledu energetických
parametrů města a hodno-
cení rizik.

Odměny ředitelů škol ve
vyloučených lokalitách
Rada schválila odměny

v rámci programu s náz-
vem Podpora pedagogic-
kých pracovníků ve škol-
ských zařízeních ve vylou-
čených lokalitách. Cílem
programu je pomoc při za-

jišťování kvalifikovaných
pedagogů pro základní ško-
ly, které se nacházejí v tzv.
vyloučených lokalitách. Od-
měna je určena ředitelům
ZŠ Školní náměstí; ZŠ Hlav-
ní a ZŠ a ZUŠ Husova.

DAROVÁNÍ BUSŮUKRAJINĚ

Město Ústí nad Labem se rozhodlo darovat na základě žá-
dosti Generálního konzulátu České republiky ve Lvově ukra-
jinským městům vyřazené autobusy a trolejbusy, které dříve
sloužily v Dopravním podniku města Ústí nad Labem. Rada
města proto schválila odkup dvou vyřazených trolejbusů Ško-
da 15 Tr 12/6 a Škoda 15 Tr 13/6M od Dopravního podniku za

celkovou cenu 19 680 Kč a dvou kusů vyřazených autobusů
Mercedes Benz A 13 0 530 G CITARO CNG za cenu 19 800 Kč.
Prostředky na nákup byly vyčleněny z rezervy finančního od-
boru. Autobusy a trolejbusy budou sloužit ukrajinským měs-
tůmChernivtsi a Chernigiv.

V průmyslové zóně probíhají kontroly parkování
Strážníci městské policie

provádějí kontroly moto-
rových vozidel v průmyslo-
vé zóně v Předlicích, ve kte-
ré je od dubna zavedeno
placené parkování. Za čer-
ven bylo uděleno 240 blo-
kových pokut.
Během června bylo v prů-

myslové zóně v Předlicích
zkontrolováno 361 náklad-
ních vozidel.

Strážníci se zaměřili na
zaplacené parkovné a cel-
kem udělili 240 blokových
pokut, v souhrnu za 120 600
Kč. Ve čtyřech případech byl
oznámen spáchaný do-
pravní přestupek a ve 29
případech doplatili povinné
parkování řidiči.
Městská policie bude

nadále této oblasti věnovat
pozornost a podle vyhod-

nocených událostí je při-
pravena na zvýšení kont-
rolní činnosti.
Parkování v průmyslové

zóně v Předlicích je již od
1. dubna 2022 dle nařízení
města zpoplatněno. Ceník
parkovného je rozdělen pro
vozidla TIR a ostatní vozi-
dla. Parkování vozidel TIR je
zpoplatněno na 500 Kč za
každých započatých 24 ho-

din a pro ostatní vozid-
la platí parkování za 20
Kč/hod nebo celodenní
stání za 100 Kč.
Od dubna do června se

prodaly parkovací lístky za
30 000 Kč u vozidel TIR a za
69 350 Kč u ostatních vozi-
del. Vybrané peníze by mě-
ly sloužit na uhrazení ná-
kladů na úklid v této oblas-
ti.

Oprava rozvodu
topení v divadle
Radní schválili rozpočtové
opatření odboru dopravy
amajetku ve výši 1 000 000
korun z investiční rezervy
OEM na rekonstrukci roz-
vodu topení v Severočes-
kém divadle v objektech
Vaníčkova 884/17 a Špitál-
ské náměstí 1046/5, kde je
topení v havarijním stavu.
Provedením rekonstrukce
se předejde škodám na ma-
jetku, dojde k zefektivnění
vytápění a následné úspoře
energie.

Dotace v oblasti ochrany
obyvatelstva
Radní schválili poskyt-

nutí finančních příspěvků
z rozpočtu města pro oblast
OCHRANY OBYVATEL A LI-
KVIDACÍ MIMOŘÁDNÝCH
UDÁLOSTÍ pro rok 2022
následovně:
• Via Europa – 40 000 Kč,
• Vodní záchranná služba
ČČK Ústí nad Labem –
40 000 Kč,
• SH ČMS – Sbor dobro-

volných hasičů Mojžíř –
40 000 Kč,
• SH ČMS – Sbor dobro-
volných hasičů Neštěmice –
40 000 Kč,
• Spirála – 20 000 Kč,
• Medic Ústí nad Labem –
40 000 Kč.
Příspěvky jsou určeny na
činnost organizací či na ná-
kup potřebného vybavení.



Aktuálně

Zájem o budoucí podobu jezera
Milada předčil očekávání
Vítěze mezinárodní ar-

chitektonické soutěže o bu-
doucí podobu jezera Milada
a jejího okolí známe již
dlouho. Tento rok konečně
mohlo vítězné švédské stu-
dio Mandaworks začít svou
práci na jezeře přibližovat
veřejnosti a dodávat jí po-
drobnější obrysy. Výsled-
kem bude koncepční studie
a design manuál pro Mila-
du, kterýMandaworks před-
staví na konci tohoto roku.
Prvním úkolem týmu

bylo obeznámit širokou
i odbornou veřejnost s ví-
tězným soutěžním ná-
vrhem, získat k němu zpět-
nou vazbu a zodpovědět
dotazy. Z deseti jednání
vzešlo na 500 připomínek
od 150 přímých účastníků
z řad dotčených obcí, úřadů,
spolků, sportovců, odbor-
níků a široké veřejnosti.
Hlavnímmotivem, který

se objevoval nejčastěji, je
apel na zachování součas-
ných kvalit, což je čistota
vody a obnovené přírody,
divokost prostředí a zázemí
pro sporty. „Hlavně nám z
toho nedělejte další Má-
cháč“ – byla věta, která za-
znělamockrát.
Ze setkání vyplynulo, že

lidé se s návrhem ztotož-
ňují, připomínky, které od
nich vzešly, jsou spíše pro-
vozního upozornění, pří-
padně podněty k drobným
změnám anebo doplnění
uživatelských potřeb. Jako
celek se jim představený
záměr líbil. Zástupci oslo-
vených úřadů reagovali po-
dobně, návrh byl přijat
kladně, zaslané připomínky
se postupně vypořádávají.
V druhé polovině prázd-

nin proběhne další kolo se-
tkávání s veřejností a klíčo-
vými aktéry nad pracovní

verzí koncepční studie. Bu-
deme rádi, když dorazíte! Na
webu www.vizemilada.cz
najdete podrobnosti k pro-
běhlým i budoucím aktivi-
tám. O přesných termínech
budeme včas informovat.

Přehled hlavních připo-
mínek:
• spojení: zkvalitnit ve-

řejnou dopravu, zvýšit bez-
pečnost pro cyklisty, nasta-
vit pravidla pro mikrodo-
pravu v areálu jezera,
• převažující shoda na

zachování bezmotorových
sportů na jezeře,
• převažující shoda na

zachování zákazu rybolovu
kvůli obavě ze zhoršení
kvality vody,
• stín a s tím spojené

větší zalesnění,
• pláže: více i menších

pláží, zlepšení přístupu do
vody se sportovním vyba-
vením na vícemístech,
• více tras a tratí ko-

lem jezera pro různé druhy
sportů,
• kvalitní zázemí,
• spolupráce s místní-

mi na kulturních, sportov-
ních či vzdělávacích aktivi-
tách,
• propracovaný odkaz

naminulost,
• obava o udržitelnost

stavebních objektů na je-
zeře kvůli údržbě a vanda-
lům.
Představené body jsou

připomínkami k soutěžní-
mu návrhu Mandaworks,
nikoliv ke stávajícímu pro-
vozunaMiladě. Je třeba brát
v potaz, že na budoucí po-
době Milady se pracuje po-
stupně, se zapojením vel-
kého počtu místních oby-
vatel. Konsenzus „Vize Mi-
lada“ i proběhlá architekto-
nická soutěž sice vyžadují
mnoho času a úsilí, nicmé-
ně tento proces je zárukou,
že práce je v rukou odbor-
níků a odráží reálné potře-
bymístních.
Z častého srovnávání

s jezeremMost na první po-
hled Milada vyznívá jako
chudý příbuzný. Není tomu
tak, jen přístupy i proces
znovuoživení jezer se liší.
Obě území prošla v posled-
ním století zásadní promě-
nou. Není to tak dlouho, kdy
byla těžba ukončena a kra-
jina se postupně navrací li-
dem i přírodě.
Dejme Miladě čas, za-

slouží si ho!

Nové centrum pro
psychoterapii a výživu
V únoru 2022 vzniklo

v Ústí nad Labem centrum
Anocen, které je projektem
Centra podpory zdraví
a součástí Programu Zdraví,
financovaného z Fondů
EHP/Norska2014–2021.
V rámci projektu spolu-

pracuje Centrum podpory
zdraví s norskou organizací
Spiseforstyrrelser.
Anocen se zaměřuje na

léčbu poruch příjmu potra-
vy u dětí a mladistvých. Je
překvapivé, jak často nalez-
neme původ onemocnění
právě v rodinném prostředí.
Proto centrum využívá for-
mu rodinné psychoterapie,
doplněné navazujícími
službami např. nutriční te-
rapie.
K nejznámějším one-

mocněním patří mentální
anorexie a bulimie. Men-
tální anorexie se projevu-
je odmítáním potravy,
u mentální bulimie ne-

mocný trpí záchvaty přejí-
dání, po kterých následují
pocity viny a následné
zvracení. Poruchy příjmu
potravy se mohou projevo-
vat i jinak např. bigorexií,
kdypostiženýmápocit, že je
nedostatečně svalově vyvi-
nutý. V současnosti se nově
objevuje ortorexie, která se
projevuje přehnanou zá-
vislostí na zdravém stravo-
vání a biologicky čisté stra-
vě.
Toto onemocnění se

vzhledem k novým výživo-
vým trendům objevuje
zejména u mladistvých. Je
těžce rozeznatelné a může
způsobit nutriční deficity,
které vedou až k poškození
zdraví.
Jedná se o závažné one-

mocnění, které má v popu-
laci stoupající tendenci. Je
proto důležité o těchto po-
ruchách mluvit a nabízet
řešení.

Památku obětí výbuchu
muničního skladu uctila pieta
Kytice k památníku obě-
tí výbuchu v Krásném
Březně položili předsta-
vitelé města a zástupci
dalších institucí. Uctili
tak památku obětí čer-
vencových událostí roku
1945.

Výbuch v muničním skladě
zničil 31. července 1945 část
čtvrti a zahynulo při něm
27 lidí. Při následných ná-
silnostech na mostě E. Be-
neše a dalších místech
města bylo zabito nejméně
čtyřicet lidí a desítky dal-
ších byly zraněny.
Tento masakr nebyl ni-

kdy řádně objasněn a vy-
šetřen. „Z dnešního pohledu
navíc hledání viníků vůbec
nic neřeší. Důležitější je si ří-
ci, že to, co se stalo, bylo
hrozné, neodpustitelné a ne-
smí se to již nikdy opakovat.
A toto poselství nabírá v po-
sledních měsících na vý-
znamu stále více a více. Na
evropském kontinentu opět
zuří válka. Válka, která byla
před 77 lety hlavním fakto-

rem, kvůli kterému k těmto
hrůzným událostem došlo
i v našem městě,“ uvedl
v projevu primátor Petr Ne-
dvědický.

Účastníci uctili oběti
tehdejší tragédie tichou
vzpomínkou a položením
kytic k pamětní desce. Další
vzpomínková akce na tra-

gické červencové události
se konala v neděli
31. července od 15 hodin
tradičně na mostě E. Bene-
še.

Poptávka vánočního stromu
naMírové a Lidické náměstí
Město Ústí nad Labem

poptává u občanů Ústí nad
Labem a přilehlých obcí dva
vánoční stromy, které bu-
dou o letošním adventu
zdobit Mírové a Lidické ná-
městí.
Mělo by se jednat o rov-

noměrně rostlé jehličnany,
nejlépe smrky, které budou

ideálně 12 metrů vysoké.
Důležitá je dostupnost mís-

ta těžby stromů pro těžkou
techniku.
Pokud máte takový

vhodný strom a rádi byste
ho věnovali, kontaktujte
nás prosím co nejdříve.
Nejzazší termín je 14. 10.
2022. Nabídky jsou přijí-
mány na e-mailové adrese:
rostislav.rokos@mag-ul.cz.



Kalendář svozu odpadů
– II. pololetí 2022 v Ústí nad Labem
Svoz odpadu ze zeleně
ve vacích

Vaky pro podzimní svoz se
budou vydávat od 19. do
23. září 2022 od 8.00 do
17.30 hod. ve sběrném dvo-
ře v Krásném Březně (vchod
z ul. Křižíkova).

Nově bude svoz odpadu ze
zeleně ve vacích probíhat
podle následujících pravi-
del:
• 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 zároveň
nahlásí adresu svozového
místa 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 odvo-
zu musí být přistaveny na
místě přístupném svozové
technice (u vozovky), tzn.
zpevněné komunikace I., II.
a III. třídy.

Svoz nebezpečných slo-
žek komunálního odpa-
du
Nebezpečný odpad bude
převzat jedenkrát za polo-
letí na označených zastáv-
kách. Na vývěsce zastávek
budou uvedeny časy příjez-
du svozového vozidla. Od-
pad je nutno předat osobně
zodpovědnému pracovní-
kovi.

Svoz objemného odpadu
Objemný odpad bude svá-
žen jedenkrát za pololetí.
Jsou to vysloužilé předměty
z domácností (např. vyřa-
zený nábytek, matrace, ko-
berce), které nelze pro je-
jich rozměry odkládat do
sběrných nádob na komu-
nální odpad. Odpady odlož-
te výhradně ke sběrným
nádobám na směsný ko-
munální odpad u svého ob-
jektu, tzn. v místě trvalého
pobytu, a pouze den před
termínem svozu. Svoz začí-
ná vždy v 6 hodin ráno v
uvedený den.

Důležité upozornění a na-
léhavé žádosti:
1. Mezi objemný odpad
nepatří pneumatiky, auto-
díly, stavební odpad, kon-
strukční prvky bytu nebo
domu (např. sanitární
předměty, okna, dveře, aj.),
odpad ze zeleně a použitá
elektrozařízení (např. led-
ničky, mrazničky, pračky,
sporáky, televizory a moni-
tory). Použitá elektrozaří-
zení a pneumatiky odklá-
dejte 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.
3. Aby město Ústí nad La-
bem bylo čisté i v období
plošného svozu objemných
odpadů, prosíme, abyste
odpady odkládali ke sběr-
ným nádobám na směsný
komunální odpad pouze
den před termínem svozu.
Naléhavě ještě upozorňu-

jeme, že místem k odkládá-
ní odpadů nejsou např. za-
stávky MHD nebo jiné plo-
chy zcela mimo místa
s umístěnými nádobami na
směsný komunální odpad
a odkládání objemných od-
padů u těchto zastávek
a mimo výše uvedená místa
se považuje za vytváření
černé skládky.

MOMěsto
Svoz vaků s odpady ze
zeleně
OBLAST: Božtěšice, Bukov,
Habrovice, Klíše, Skorotice,
Strážky, Všebořice
Vaky s odpadem ze zeleně
budou sváženy od 3. 10.
2022.
OBLAST: Hostovice, Předli-
ce, město-centrum, Skřivá-
nek, Vaňov
Vaky s odpadem ze zeleně
budou sváženy od 17. 10.
2022.

Svoz nebezpečného od-
padu
OBLAST: Klíše – Bukov –
Všebořice – Božtěšice –
Skorotice – Habrovice –
Skřivánek
Datum svozu: 27. 9. 2022

• Klíše: U Koupaliště 15.00
– 15.20; Alešova 15.30 – 15.50
• Bukov: Bří Čapků 16.00 –
16.20
• Všebořice: Lipová 16.25 –
16.45
• Božtěšice: Petrovická
16.55 – 17.15
• Skorotice: Dukelských
hrdinů 17.20 – 17.40
• Habrovice: restaurace
Šenk u Švejka – 17.50 – 18.10
• Skřivánek: Hoření, roh
s ulicí Ženíškovou 18.20 –
18.40
OBLAST: město centrum –
Vaňov – Hostovice – Skři-
vánek
Datum svozu: 19. 10. 2022
• centrum: Růžový palou-
ček 15.00 – 15.20; Dlouhá
15.30 – 15.50
• Vaňov: Pražská 16.00 –
16.20
• Hostovice: Hospodářská,
u restaurace 16.30 – 16.50
• Skřivánek: Hornická,
parkoviště u věžáků 17.00 –
17.20

Svoz objemného odpadu
I. Etapa – Božtěšice,
Strážky, Skorotice, Bá-
nov, Habrovice, Bukov,
Všebořice

PONDĚLÍ 5. 9. 2022: Božtě-
šice – Strážky
Chuderovská, Jahodová, Li-
dická, Na Pažitě, Nad Poto-
kem, Petrovická, Pod Ska-
lou, Široká, Třešňová, Ze-
mědělská
ÚTERÝ 6. 9. 2022: Skorotice
– Bánov – Habrovice
Bánov, 5. května, Bezinko-
vá, Božtěšická, Bukovská,
Buzulucká, Do Vrchu, Javo-
rová, Jedlová, Jílová, K Du-
bině, K Chatám, K Rybníku,
K Vilám, K. H. Borovského,
Kopretinová, Kostelní, Lek-
nínová, Liliová, Lísková,
Luční, Malé náměstí, Na
Pláni, Na Svahu, Na Valech,
Nové Aleje, Oblouková,
Osvoboditelů, Platanová,
Polní, Skorotická, Slovan-
ská, Svážná, Trnková,
U Hřiště, U Pošty, Údolí,
V Břízkách, V Lánech
STŘEDA 7. 9. 2022: Bukov
Štursova, Hynaisova, Bří
Čapků, Kosmova, Rem-
brandtova, Holečkova, Sla-
víkova, V Podhájí, V Jámě,
Klicperova, Nedbalova, Ne-
zvalova
ČTVRTEK 8. 9. 2022: Bukov
Jožky Jabůrkové, Kpt. Jaro-

še, Kpt. Nálepky, Kosmo-
nautů, Masarykova (mezi
Dukelskými hrdiny a Štefá-
nikovou), Návětrná, Sovo-
va, Školní, Ve Stromkách,
Vojnovičova, Všebořická
(mezi Slunnou a Ronde-
lem), Za Vozovnou, Baráč-
nická, Vinařská
PONDĚLÍ 12. 9. 2022: Vše-
bořice
17. listopadu, Dukelských
hrdinů, Na Kohoutě, Masa-
rykova (mezi Lipovou a Du-
kelských hrdinů), Zahradní
ÚTERÝ 13. 9. 2022: Všeboři-
ce
Habrovická, Havířská, Hor-
nické domy, K Zahrádkám,
Ke Sběrnému dvoru, Lipo-
vá, Plynárenská, Podhoří,
Pod Vodojemem, Slunná,
Spartakiádní, Tichá, U Ga-
ráží, V Závětří, Všebořická
(mezi Lipovou a Slunnou)

II. Etapa – Klíše, Předlice
STŘEDA 14. 9. 2022: Klíše
Cestička, Gočárova, Lesní
cesta, Na Drahách, Na
Okraji, Na Spálence, Na
Stráni, Na Výrovce, U Kou-
paliště, V Osadě, V Přírodě,
V Zátiší, Wolkerova
ČTVRTEK 15. 9. 2022: Klíše
Klíšská (mezi Hvězdou a Ja-
teční), Střížovická, Štefáni-
kova, Herbenova, Masary-
kova (mezi Štefánikovou
a Londýnskou), Palachova,
U Stadionu, V Zahrádkách,
Pod Holoměří
PONDĚLÍ 19. 9. 2022: Klíše,
město, mezi ul. Masaryko-
va, Štefánikova a Palachova
Alešova, Balbínova, Beetho-
venova, Bezručova, Berní,
Bozděchova, Brožíkova, Rů-
žový palouček, Sadová, Sla-
víčkova, Šaldova, Vilová
ulička
ÚTERÝ 20. 9. 2022: Klíše
České mládeže, Hany Kva-
pilové, Na Popluží, Ostrčilo-
va, Pasteurova, Resslova,
Sládkova, Thomayerova,
U Nemocnice, U Panského
dvora
STŘEDA 21. 9. 2022: Klíše
Klíšská (mezi Jateční a Lon-
dýnskou), Mezidomí, Na

Vlnovce, U Městských do-
mů
ČTVRTEK 22. 9. 2022: Před-
lice
Beneše Lounského, Boženy
Němové, Černá cesta, Do-
stojevského, Hrbovická,
Husitská cesta, Chabařo-
vická, Jateční, Jiráskova,
K Vavřinečku, Kekulova,
Komenského, Konečná, Ma-
henova, Majakovského,
Marxova, Náměstí Prokopa
Velikého, Na Luhách, Na
Nivách, Na Vantrokách,
Okresní silnice, Palackého,
Pětidomí, Prostřední, Prů-
myslová, Řeháčkova, Sklář-
ská, Školní náměstí, Škrou-
pova, Textilní, Tovární,
U Jeslí, U Kolejí, U Lanovky,
U Vlečky, Ulice práce, Za
Válcovnou

III. Etapa – město-
centrum, Hostovice, Va-
ňov
PONDĚLÍ 26. 9. 2022: město
ul. Stará a do ní ústící ulice
Emy Destinové, Hornická,
Koněvova, Na Ladech, Na
Spádu, Na Výsluní, Stará
ÚTERÝ 27. 9. 2022: město
a Skřivánek
Červený vrch, Králova výši-
na, Presslova, Sienkiewic-
zova, Údolní, V Kutišti,
V Lukách, V Pískovně, Ve
Strži, Bělehradská (mezi
Hilarovou a Malátovou),
SNP, Veleslavínova
ČTVRTEK 29. 9. 2022: Skři-
vánek
Elišky Krásnohorské (mezi
Hoření a Malátovou),
Hanzlíčkova, Hilarova, Hil-
bertova, Hollarova, Hoření,
Ivana Olbrachta, Malátova,
Mošnova, Lisztova, Obrán-
ců míru, Ondříčkova, Pod
Školou, Stříbrnické nivy, Ve
Smyčce, Ženíškova
PÁTEK 30. 9. 2022: město
mezi ul. Důlce, Hoření, Lon-
dýnská, Panská a Revoluční
Bělehradská (mezi Hilaro-
vou a Velkou Hradební),
Bratislavská, Brněnská,
Dlouhá, Důlce, Dvořákova,
Elišky Krásnohorské (mezi
Bělehradskou a Hoření),
Horova, Hrnčířská, Lidické
náměstí, Londýnská, Masa-
rykova (mezi Londýnskou
a Revoluční), Mírové ná-
městí, Na Schodech, Proko-
pa Diviše, Revoluční (od
Mírového náměstí k Masa-
rykova)
PONDĚLÍ 3. 10. 2022: město-
centrum –Hostovice
Bílinská, Fabiána Pulíře, Fi-
bichova, Hradiště, Malá
Hradební, Moskevská, Na
Vyhlídce, Pařížská, Před-
mostí, Revoluční (od Masa-
rykova směrem do Předlic),
Rooseveltova, Solní stezka,
Stroupežnického, Střelecká,
Špitálské náměstí, U České
besedy, U Chemičky, U Ná-
draží, Vaníčkova, Velká
Hradební, Winstona Chur-
chilla, Zámečnická, Žižkova
a celé Hostovice: Arbesova,
Hospodářská, Hostovická,
K Cízovi, Ke Hřišti, Ke Ko-
vářovi, Na Úpadě, Na Větru-
ši, Na Výhledech, Pod Sva-
hem, Rozmezí, Sokratova,
Sousedská, V Besídkách, Ve
Štěpnici
ÚTERÝ4. 10. 2022:město od
železničního mostu smě-
rem na Vaňov a Vaňov
Brzákova, Čajkovského,
Dětská, Goethova, Jachtařů,
K Prameni, K Přejezdu,
Kruhová, Mařákova, Mo-
zartova, Myslivečkova, Ne-
beské schůdky, Olympij-
ských vítězů, Pavla Strán-
ského, Pod Vrchem, Pod Vr-
kočem, Potoční, Pražská,
Rybova, Skalní, Spojka, Va-
ňovská, Veslařů, Ve Stráni.
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Kalendář svozu odpadů
– II. pololetí 2022 v Ústí nad Labem
MO Střekov
Svoz vaků s odpady ze
zeleně
OBLAST: Střekov, Kojetice,
Nová Ves, Budov, Olešnice
Vaky s odpadem ze zeleně
budou sváženy od 31. 10.
2022.
OBLAST: Brná, Sebuzín,
Církvice, Svádov, Olšinky
Vaky s odpadem ze zeleně
budou sváženy od 14. 11.
2022.

Svoz nebezpečného od-
padu
OBLAST: Střekov – Brná –
Církvice – Sebuzín – Nová
Ves – Kojetice – Olšinky –
Svádov
Datum svozu: 27. 10. 2022
• Střekov: Žukovova,u poš-
ty 15.00 – 15.20
• Brná: Sebuzínská u ul.
Mečíkové 15.30 – 15.50
• Církvice: náves 16.00 –
16.20
• Sebuzín: Sebuzínská, st.
MHD 16.25 – 16.45
• Střekov: Novosedlické
náměstí 16.55 – 17.15
• Nová Ves: točna MHD
17.20 – 17.40
• Kojetice: točna MHD
17.45 – 18.05
• Olšinky: Vítězná, u po-
travin 18.15 – 18.35
• Svádov: Vítězná, U Štrym-
pla 18.40 – 19.00

Svoz objemného odpadu
I. Etapa – Střekov
STŘEDA 5. 10. 2022: Střekov
Děčínská (jen k ulici K Lo-
děnici), Hviezdoslavova,
Mánesova, Národního od-
boje, Rybářská, Varšavská
(odNárodního odboje kMa-
riánskému mostu), Zeyero-
va, Žukovova (od železnič-
ního mostu k Novosedlic-
kému náměstí), K Loděnici,
Farská louka
ČTVRTEK 6. 10. 2022: síd-
liště Kamenný Vrch
Kamenná, Nová
PONDĚLÍ 10. 10. 2022: Stře-
kov
Bří Mrštíků, Českých bratří,
Jeseninova, Kojetická, Po-
děbradova, Poslední cesta,
Rubensova, Škrétova, Tru-
hlářova, U Krematoria
ÚTERÝ 11. 10. 2022: Střekov
Do Kopečka, Dykova, Kube-
líkova, Marie Hubnerové,
Matěje Kopeckého, Na Hře-
bence, Na Rozhledu, Na Zá-
krutu, Novosedlické ná-
městí, Novoveská, Stou-
pačka, Švabinského, U Lesa,
V Třešňové aleji
STŘEDA 12. 10. 2022: Stře-
kov
Kozinova, Kramoly, Na Pile,
Pionýrů, Raisova, Střekov-
ské nábřeží, Sukova, Těšín-
ská, Tomáše ze Štítného,
Třebízského, U Stanice,
Varšavská (mezi Národního
odboje a Žukovovou), Že-
lezničářská
ČTVRTEK 13. 10. 2022: Stře-
kov
Barrandova, Dobrovského,
Karla IV., Kollárova, Má-
chova, Kořenského, Mysl-
bekova, Purkyňova, Puški-
nova, Riegrova, Rozkošná,
Šafaříkovo náměstí, V Zele-
ni
PONDĚLÍ 17. 10. 2022: Stře-
kov
Ke Hradu, Ovčácká cesta,
Sokolská, Tolstého

II. Etapa – Osada, Brná
ÚTERÝ 18. 10. 2022: Stře-
kov, Střekov osada, Březo-
vá, Jasanová, Koperníkova,
Litoměřická, Malířský kou-
tek, Na Čihadle, Na Zacház-
ce, Průchodní, Slunečná,
Svatojiřská, Topolová, Tizi-
anova, U Řeky, V Ohybu
STŘEDA 19. 10. 2022: Brná
Azalková, Doerellova, Hvoz-
díková, Jabloňová, Jetelo-

vá, Karafiátová, Kladenská,
Kolmá, Lázeňská, Malá,
Marušky Kudeříkové, Mečí-
ková, Na Rybárně, Pod Ost-
rým, Pod Rezervací, Prů-
jezdní, Rodinova, Sebuzín-
ská (mezi Slunečnou a Jitř-
ní), Šeříková, U Lesíka,
U Ráje, Vodárenská, Wag-
nerova, Zelené údolí, Zlatá
stezka (mezi Slunečnou
a Jitřní)
ČTVRTEK 20. 10. 2022: Brná
Bedlová, Broskvoňová, Jas-
mínová, Jedličkova, Jitřní,
Karla Maye, K Srdíčku,
Ke Studánce, Lermontova,
Pod Tratí, Rozcestí, Říční,
Sebuzínská (mezi Jitřní
a Karla Maye), Skupova,
Šikmá,
U Kapličky, U Potoka,
U Točny, U Viaduktu,
V Průčelí, Zlatá stezka (mezi
Jitřní a točnouMHD)

III. Etapa – Sebuzín,
Církvice, Svádov, Budov,
Olešnice, Olšinky, Koje-

tice, Nová Ves
PONDĚLÍ 24. 10. 2022: Se-
buzín
ÚTERÝ 25. 10. 2022: Církvi-
ce
STŘEDA 26. 10. 2022: Svá-
dov (levá strana)
28. října, K Zátoce, Labská,
Mezistanice, U Stodol, Ví-
tězná
ČTVRTEK 27. 10. 2022: Svá-
dov (pravá strana)
Chotkova, Jana Želivského,
Květinová, K Zámku, Pod
Hradištěm, Pod Lesem, So-
kolovská, Stezka, Svatoja-
kubská, Za Tratí, Zelinářská
PONDĚLÍ 31. 10. 2022: Bu-
dov, Olešnice, Olšinky, Pod-
lesí, Děčínská (od ČOV), Ví-
tězná (Olšinky)
ÚTERÝ 1. 11. 2022: Kojetice,
Nová Ves

MO Severní Terasa
Svoz vaků s odpady ze
zeleně
OBLAST: Severní Terasa,
Dobětice

Vaky s odpadem ze zeleně
budou sváženy v týdnu od
28. 11. 2022.

Svoz nebezpečného od-
padu
OBLAST: Severní Terasa –
Stříbrníky
Datum svozu: 9. 11. 2022
• Stříbrníky: Jizerská 16.40
– 17.00
• Severní Terasa: Gagari-
nova na parkovišti 17.10 –
17.30
OBLAST: Stříbrníky – Do-
bětice
Datum svozu: 12. 10. 2022
• Stříbrníky: Na Louži
17.25 – 17.45
• Dobětice: Rabasova
17.50 – 18.10; Šrámkova 18.15
– 18.35

Svoz objemného odpadu
I. Etapa – Kočkov, Sever-
ní Terasa
STŘEDA 2. 11. 2022: Kočkov,
ul. Kočovská a do ní zaús-
těné ulice nad sídlištěm

Ke Kopečku, Kočkovská,
Lužická, Průchozí, Severní,
Slepá, Úzká cesta, V Úvozu
PONDĚLÍ 7. 11. 2022: Sever-
ní Terasa
Meruňková, Ořechová,
Ovocná, Švestková, Višňo-
vá, Stavbařů
ÚTERÝ 8. 11. 2022: Buriano-
va, Herecká, Maková, Mar-
vanova, Šípková, Voskov-
cova, Werichova, Zvonková
STŘEDA 9. 11. 2022: Jana
Zajíce, V Klidu, Větrná
ČTVRTEK 10. 11. 2022: Ga-
garinova, Glennova, Oblá,
Svojsíkova
PONDĚLÍ 14. 11. 2022: Lado-
va, Pod Parkem, Muchova,
Sociální péče
II. Etapa – Stříbrníky,
Dobětice
ÚTERÝ 15. 11. 2022: Stříbr-
níky
Jizerská, Šumavská, Orlická
STŘEDA 16. 11. 2022: Br. Ve-
verků, Na Louži, Pincova,
Pod Hůrkou, Stříbrnická, Ve
Strouze, V Rokli, Na Návsi,

Na Vrstevnici
PÁTEK 18. 11. 2022: Doběti-
ce
Brandtova, Ježkova, Poláč-
kova
PONDĚLÍ 21. 11. 2022:
Krajní, Nad Točnou, Oty
Pavla, Pod Rozhlednou,
Šrámkova
ÚTERÝ 22. 11. 2022: Kmo-
chova, Nad Březnem, Raba-
sova

MO Neštěmice
Svoz vaků s odpady ze
zeleně
OBLAST: Mojžíř, Neštěmice,
Krásné Březno
Vaky s odpadem ze zeleně
budou sváženy v týdnu od
5. 12. 2022.

Svoz nebezpečného od-
padu
OBLAST: Mojžíř – Neštěmi-
ce – Krásné Březno
Datum svozu: 9. 11. 2022
• Mojžíř: Hlavní, u Hospo-
dy Na Růžku 15.00 – 15.20
• Neštěmice: Opletalova, u
parkoviště 15.30 – 15.50
• Krásné Březno: Obvodo-
vá, u garáží 16.00 – 16.20

Svoz objemného odpadu
I. Etapa – Mojžíř, Neště-
mice
STŘEDA 23. 11. 2022:
J. Plachty
ČTVRTEK 24. 11. 2022:
Hlavní, Horní, K Haldě,
Strážná, U Fary, Vodařská,
Žitná
PONDĚLÍ 28. 11. 2022: Na
Skalce, Peškova, Picassova
ÚTERÝ 29. 11. 2022: Ryjická,
Sibiřská
STŘEDA 30. 11. 2022: Aká-
tová, Dubová, Hluboká,
Květinová, Na Výšině, Pod
Úvozem, Sportovní, Zelená,
TřiKříže
ČTVRTEK 1. 12. 2022: Ján-
ského, Májová, Milešovská,
Opletalova, Studentská,
Turistická, U Radnice, Ná-
rodní, Mlýnská, Seifer-
tova, U Tonasa, Veslařská,
V Ústraní, Železná

II. Etapa – Krásné Březno
PONDĚLÍ 5. 12. 2022: sídliště
Pod Vyhlídkou
Čechova, Ke Třem křížům,
Obvodová, Rozcestí
ÚTERÝ 6. 12. 2022: Krásné
Březno ul. mezi Keplerovou
a Krčínovou
Neštěmická (sídliště Pod
Vyhlídkou), Keplerova, Na
Rybníčku, Na Sklípku, U Pi-
vovarské zahrady
STŘEDA 7. 12. 2022: Krásné
Březno
l. máje, Čelakovského, Druž-
stevní, Erbenova, Husova,
Hřbitovní, K Mlýništi, Ka-
rolíny Světlé, Krátká, Na Vi-
nici, Podmokelská, Příkopy,
U Potůčku, U Studánky,
V Doubravě
ČTVRTEK 8. 12. 2022: Krás-
né Březno okolo ul. Nový
svět
Matiční, Na Břehu, Po-
stranní, Růžová, Svádovská,
Nový svět, Pekařská, Pla-
vecká
PONDĚLÍ 12. 12. 2022 : Krás-
né Březno, ul. mezi Krčíno-
vou a Neštěmickou
Anežky České, Dr. Horáko-
vé, Janáčkova, Jungmanno-
va
ÚTERÝ 13. 12. 2022: Krásné
Březno, ul. Výstupní, Žežic-
ká a Neštěmická
Dvojdomí, Neštěmická 1 a 3,
Přemyslovců, Žežická
STŘEDA 14. 12. 2022: Krásné
Březno, oblast mezi ul.
Drážďanská a Přístavní
V Oblouku, Vojanova, Dráž-
ďanská, Křižíkova, Na Ná-
spu, Na skládce, Přístavní,
V Háji, Výstupní, Zolova
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Dětské hřiště vMojžíři je hotové, i díky participaci
Lidé v Mojžíři se dočkali

nového hřiště pro nejmen-
ší. Vzniklo na místním fot-
balovém stadionu díky
spolupráci místního klubu,
neštěmické radnice a ma-
gistrátu. Prvnímkrokembyl
úspěch v participativním
rozpočtu města, tedy nápad
místních. Díky tomu ma-
gistrát uvolnil 500 tisíc ko-
run na zbrusu nové a pro
děti bezpečné povrchy.
O všechny úpravy, nád-

herné herní a interaktivní
prvky se postarala neště-
mická radnice. Náklady
přesáhly 800 tisíc korun,
další prostředky jsme uvol-
nili na pojízdnou branku na
fotbalovém hřišti a centrá-
lu. Celková investice do
hřiště tedy letos přesáhla
1,5 milionu korun. Jsem rá-
da, že se do participace za-
pojuje čím dál víc lidí. Není
jim lhostejné, jak to v jejich
okolí vypadá a přichází se
skvělými nápady na vylep-
šení. A zdaleka nejde jen
o dětská hřiště. Věřím, že do

budoucna se na participaci
najde mnohem víc peněz.
Možná řadu z vás na-

padne otázka – proč zrovna
do Mojžíře? Zdejší fotbalo-
vé hřiště už dávno není jen
sportovištěm. S novými ka-
binami s kompletním záze-
mím, které neštěmická rad-
nice postavila před čtyřmi
lety, se z TJ Mojžíř stalo pl-
nohodnotné komunitní
centrum. Scházejí se tady
lidé, kteří si chtějí odpoči-

nout od soužití s problémo-
vými obyvateli nedalekého
sídliště, starousedlíci a sa-
mozřejmě i obyvatelé z dal-
ších částí města. Kromě to-
ho, že TJ Mojžíř hraje fot-
balovou soutěž a vychovává
malé fotbalové talenty, po-
řádá každý rok příměstské
tábory, každé léto také fil-
mové promítání. Na limo-
nádu nebo pivo sem může-
te zajít každý víkend. Teď
k tomu všemu přibylo hřiš-

tě pro nejmenší. Hřiště je
v uzavřeném oploceném
areálu, kde působí správce,
chceme eliminovat to, že by
ho v krátké době poničili
nenechavci a vandalové.
S tímto problémem se po-
týkají všechny městské ob-
vody, škody jen v našem
obvodě jdou do statisíců až
milionu korun.

Yveta Tomková
starostkaMONeštěmice

Odepisovat uhlí je
předčasné
V předchozím příspěvku

jsem argumentoval pro po-
kračování těžby uhlí ale-
spoň v rámci stanovených
ekologických limitů. Jedině
tak se udrží cena centrali-
zovaného tepla pro Ústeča-
ny z Teplárny Trmice na ro-
zumné výši.
Současný vývoj ohledně

cen zemního plynu dal za
pravdu argumentu, že „co je
doma, to se počítá“, a to
platí pro uhlí stoprocentně.
Bohužel z posledních infor-
mací o jednání vedení ČEZu
s vládou vyplývá, že dogma
o „konci uhlí“ stále platí.
Protože se vše zaštiťuje

„vědou“, podívejme se to-
mu trochu „na zoubek“. Tak
jsme se dozvěděli z klima-
tického summitu v Glas-
gow, cituji: „...pokračovat
v úsilí o omezení nárůstu
teploty nad 1,5 °C oproti
předindustriální úrovni“
a dle médií se už oteplilo
o 1,2 stupně.

Za referenční bod se kla-
de rok 1850 plus mínus jako
„předindustriální období“.
Podívejme se na záznamy
teplot z Klementina (lze
dohledat na internetu).
A ejhle: Období kolem roku
1850 je nejchladnější úsek
v celé 250leté historii mě-
ření. Toto období je napří-
klad (měřeno jedenáctile-
tým klouzavým průměrem)
o 1,7 stupně chladnější, než
období kolem roku 1790. To
se to pak otepluje…

RenéHladík
zastupitel za SPD

Kulturní akce budou v Ústí nad Labempo celé léto!
Jako město jsme připravili
dotační programy na pod-
poru kultury všech žánrů
a letní nabídka akcí je
opravdu pestrá.
Mimo tradičních akcí

podpořených městem jako
jsou Malý Hamburk, Ústec-
ké slavnosti nebo Fírfest si
Ústečané mohou užít diva-
delní představení v rámci
Letní štace Činoherního
studia nebo Léto na ulici
spolku Veřejný sál Hrani-
čář.
Svůj program předsta-

vuje také Galerie Emila Filly,

která se přesunula do sta-
ronových prostor „pod va-
nou“ v centruměsta.
Z příspěvkových orga-

nizací pomáhají rozvoji
kultury také Muzeum měs-
ta Ústí nad Labem progra-
mem Archeologické léto,
Dům kultury letním pro-
gramem pro děti i dospělé
nebo Severočeské divadlo
se svými promenádními
koncerty.
Mimo dotací na kulturu

se pro podporu spolkové
činnosti dále využívá také
titul v rámci dotačního pro-

gramu Projektu Zdravé
město, jehož jsme již něko-
lik let jako město součástí.
I letos se tak opět podařilo
podpořit několik projektů
na podporu komunitních
aktivit a volnočasového vy-
žití.
Pro významné kulturní

akce radaměsta již v červnu
vyhlásila víceletý dotační
titul na roky 2023 a 2024,
aby měli organizátoři co
nejlepší podmínky pro pří-
pravu programu včetně za-
jištění vícezdrojového fi-
nancování a možnost po-

ptávky známých umělců
s nutností rezervace rok
a více předem. Grantová
politika města má za cíl
podporovat co nejvíce kva-
litních kulturních akcí pro
celou rodinu také během
letních prázdnin.
Všechny kulturní udá-

losti jsme i letos sepsali do
přehledných informačních
letáků na měsíc červenec a
srpen, které jsou ke stažení
na webu města nebo k do-
stání v Informačním stře-
disku na Mírovém náměstí
v Paláci Zdar a na vybra-

nýchmístech veměstě.
Již nyní bych všechny

rád pozval na velmi boha-
tou nabídku kulturních ak-
cí během podzimu. Odstar-
tujeme hned na začátku zá-
ří tradiční akcí Vesele do
školy, Kroužkofest a násle-
dovat budou Dny evrop-
ského dědictví, organizova-
né městem za spolupráce
řady partnerů.
Po dva víkendy tak bude

možné projít jindy uzavře-
né památky a účastnit se
bohatého doprovodného
programu, který zahájí

koncert v chrámu Apoštola
Pavla dne 9. září s volným
vstupem.
Dále můžete navštívit

některou z akcí Evropského
týdne mobility, například
Den pro zdraví, sportovní
den na nábřeží či komen-
tovanou procházku.
Podrobné programy na-

leznete na webu, FB a In-
stagramu města a v propa-
gačníchmateriálech.

Mgr. Tomáš Vlach
náměstek primátora (ANO
2011)

LETNÍ SLAVNOSTI V DPSORLICKÁ

Naše tradiční Letní slavnosti se usku-
tečnily tentokrát na téma Indiánské lé-
to. Nechyběl nádherný kůň či vystoupe-
ní našich zaměstnanců. Děkujeme i hos-
tům, kteří nás navštívili, stejně jako vy-
stupujícím, úžasným dětem z Dětského
domova a mladým slečnám z Basta-

Cheerleaders (senior a mini). Pro senio-
ry Domova byl připraven nejen zábavný
program, ale i dobré pohoštění. Krásné
indiánské odpoledne bylo pro všechny
příjemné zpestření běžných dní...

DPSOrlická

VÝLET DODUBIČEK

Během jednoho červencového dne
jsme vyrazili s partou klientů z Domova
pro seniory Dobětice na výlet do Dubi-
ček. Krásný výhled, slunečné počasí

a milá obsluha v přilehlé restauraci na-
vodili tu správnou výletní náladu.

DPSDobětice

Demolice vMatiční s pachutí podrazu
To, že se v politice mnoh-

dy poruší čestné slovo, je
smutná realita. Ale u nás
v Ústí neplatí dokonce ani
dohoda, která je oficiálně
a písemně stvrzená usne-
sením rady. To teď dokázali
radní za ODS a ANO při pří-
pravě demolice legendár-
ních činžáků v Matiční ulici.
„Součástí zadání demolič-
ních prací bude vytěžení
zdiva z kamenné podezdív-
ky obou činžovních domů,
jeho vytřídění a odvoz na
městskou deponii k budou-
címu využití v rámci měst-

ských staveb.“ S touto pod-
mínkou v červnu 2021 od-
souhlasila rada města uvol-
nění peněz na zbourání
městských domů postave-
ných v roce 1936 podle ná-
vrhu uznávaného architek-
ta France Josefa Arnolda.
V radě tehdy seděli také tři
zástupci PRO! Ústí, včetně
mne. Já jsem s demolicí ne-
souhlasil. Myslím si, že
bourání už tohle město za-
žilo přespříliš a že s nega-
tivním symbolem „Matiční“
jsme se měli vyrovnat kul-
turnějším způsobem. Vět-

šina v koalici ale chtěla
bourat za každou cenu, a tak
jsem nastavil alespoň ně-

kolik podmínek včetně za-
chování krásných znělco-
vých kvádrů z podezdívky

pavlačových domů. V před-
stavě, že usnesení rady je
závazné, zvedli mí dva ko-
legové z PRO! Ústí ruku a já
se zdržel. Rok poté ale přišlo
nepříjemné překvapení.
Zakázku na bourání město
vysoutěžilo bez požadavku
na zachování cenného ma-
teriálu. Na moje upozorně-
ní, že porušují usnesení ra-
dy, sice požádali dodavatele
o nacenění víceprací, ale
částku cirka 350 tisíc korun
stejně odmítli zaplatit. Mrzí
mě jednak, že jsme se tím
připravili o možnost vyžít

symbolickou hodnotu ka-
mene z Matiční k nějakému
zajímavého projektu, který
by Ústí udělal dobré jméno.
Zároveň mne děsí předsta-
va, že se porušování usne-
sení rady stane v Ústí poli-
tickým standardem.
Chci proto v září požádat

kolegy zastupitele, aby
podpořili návrh na prošet-
ření tohoto případu a ozna-
čení viníka prostřednictvím
kontrolní komiseměsta.

Martin Krsek
zastupitel za PRO! Ústí



Divadelní zahrada Činoherního studia

I letos v srpnu se usku-
teční další ročník oblíbené-
ho festivalu Divadelní za-
hrada. Akce proběhne od
22. 8. do 27. 8. v současném
sídle Českého rozhlasu Se-
ver. Můžete se těšit na šest
dnů ve společnosti divadla
pod širým nebem.
Přehlídku zahájí venkov-

ní premiéra nejnovějšího
titulu Činoherního studia,
adaptace stejnojmenného
románu Josefa Formánka
Mluviti pravdu, kterou re-
žijně nastudoval Filip Nuc-
kolls. Melancholickou ko-

medii Najal jsem si vraha,
divadelní adaptaci slavné-
ho filmu finského režiséra
Aki Kaurismäkiho, uvede
Činoherák v úterý. Ve stře-
du se můžete těšit na Pábi-
tele, koláž obrazů a zápisků
Bohumila Hrabala a taky
jemnou a poetickou kome-
dii. Shakespearův Sen noci
svatojánské, jeho patrně
nejhranější veselohra, na-
jde svémísto na festivalu ve
čtvrtek.
Patrně nejsvéráznější

titul letošní edice Divadelní
zahrady, nekompromisní

komedie Harila aneb Čtyři
z punku a pes, vás pobaví
v pátek. Přehlídku uzavře
v sobotu už od 16 hodin
hostující pražský Spolek
Kašpar se svou dobrodruž-
nou inscenací pro nejmlad-
ší diváky i jejich rodiče Mi-
kulášovy prázdniny.
Všechna představení, až

na sobotní výjimku, začí-
nají ve 20 hodin. V areálu
bude možnost občerstvení
sortimentem od Čajovny
U vysmátý žáby. Vstupenky
seženete na webu cino-
herak.cz.

Kultura

Severočeské divadlo pro Ústečany
připravilo Letní promenádní koncerty

Sérii koncertů zahájil or-
chestr Severočeského diva-
dla hned na začátku prázd-
nin, pod taktovkou Milana
Kaňáka v „Lehkém tónu
s orchestrem“ zazněly zná-
mé melodie např. Franze
Lehára, Oskara Nebala či
Johanna Strausse.
Další promenádní kon-

certy jsou naplánované na
23. a 30. srpna, vždy od
17 hodin. Zazní slavné po-

chody a opět známé ope-
retní melodie. Chceme tak
být i v letních měsících
s našimi diváky v kontaktu
a využít prostor před diva-
dlem a zpříjemnit muzikou
letní atmosféruměsta.
V srpnu odehrajeme také

několik představení na Slo-
vensku v rámci akce „OPE-
RA FEST na hradě.“ Na Bra-
tislavský hrad jsme byli
pozváni s operou Carmen

a s Rusalkou. V podání or-
chestru zazní Koncert fil-
movýchmelodií.
Těšíme se na Vás v sezó-

ně 2022–2023. Přichystali
jsme nová premiérová
představení –muzikály, ba-
let a operetu, dále koncerty,
činoherní představení a po-
hádky pro děti. Na konci
srpna si můžete zakoupit
výhodněABOpředplatnédo
divadla na novou sezónu.

Festival Celý léto na ulici vměsíci srpnu
V druhé polovině srpna

proběhl v Hraničáři, během
festivalu Celý léto na ulici,
workshop pro děti Město
jako z obrázku, kde se
účastníci stali pouličními
umělci a město (veřejný
prostor) jim posloužilo jako
otevřená hrací plocha pro
různé výtvarné artefakty.
Další workshopy jako

Městská džungle a Zmaluj
pomeranč se konají pravi-
delně během srpna každý
čtvrtek odpoledne. Ve čtvr-
tek 18. srpna od 18 hodin si

nenechte ujít taneční per-
formance s názvem Léto
v pohybu.
Stávající filmová nabídka

bude v srpnu opět zpestře-
na o letní kino, těšit se mů-
žete na Zachraňte Willyho
nebo filmovou klasiku
z roku 1942 Casablanca. Na
Létě na ulici před Hraničá-
řem samozřejmě nesmí
chybět hudba. Těšit se mů-
žete například na Obligante
dne 26. srpna od 20 hodin.
Pro fanoušky české fan-

tasy hry na hrdiny Dračí

doupě alias Dračák je věno-
vána noc ze soboty na ne-
děli 20. srpna (omezená ka-
pacita, pouze na rezervaci).
A nakonec pozvánka na Ga-
micats day!, herní odpoled-
ne s vlastní autorskou ka-
retní sběratelskou hrou Ga-
micats. Hráči si mohou kar-
ty vyměňovat, osvětlíme
vám pravidla hry a proběh-
ne turnaj.
Podrobné informace sle-

dujte na webu hranicar-
usti.cz a facebookovém
profilu Hraničáře.

Letošní Ústecký den porcelánu
bude již dvanáctý v pořadí

Ústecký den porcelánu je
letos plný dvojek, neb je již
dvanáctý v pořadí a koná se
2. září 2022.
Stalo se totiž již tradicí, že

se koná vždy první zářijový
pátek. Oblíbené porceláno-
vé trhy v ústeckém muzeu
opět nabídnou plný dvůr
stánků se širokým sorti-
mentem užitkového i de-

korativního porcelánu z dí-
len společnosti Český por-
celán, a.s. Dubí a Royal Dux
Duchcov.
Jako vždy je v atriu mu-

zea připraveno i občerstve-
ní, živá hudba, k dispozici je
kavárna a v rámci této akce
si lze projít i všechny stá-
vající muzejní výstavy.
Na hrnku, který je dáván

ke vstupnému (30 Kč), je le-
tos potisk z dílny chomu-
tovského grafického studia
Trifor, které zvítězilo ve ve-
řejné soutěži o novou vizu-
ální identitu města Ústí nad
Labem, k níž se i ústecké
muzeum brzy připojí.

Zdroj: Muzeum města Ústí
nad Labem



Volný čas

Cestovatelská přednáška
o Ústí nad Labem a okolí
Dne 7. září od 17 hodin

proběhne v Informačním
centru města na Mírovém
náměstí cestovatelská před-
náška k tématu turistických
zajímavostí ve městě Ústí
nad Labem a jeho okolí.
Během přednášky se

návštěvníci dozvědí o no-
vých naučných stezkách

a zajímavých rozhlednách.
Stranou nezůstanou ani
nevšední turistické cíle a ti-
py k letošnímu programu
Dnů evropského dědictví
připravovaných oddělením
cestovního ruchu ve spolu-
práci s partnery města. Za-
jímavosti představí náměs-
tek primátora Tomáš Vlach.

Na Labské stezce
Bezpečně na kole

Přestože větrné a místy
deštivé počasí příliš ne-
přálo pohodové cyklis-
tice, několik desítek vy-
znavačů tohoto sportu
na Labskou stezku pře-
ci jen zavítalo.

V sobotu 16. července se
totiž mohli dozvědět řadu
důležitých informací o bez-
pečnosti na kole a odnést si
i zajímavé dárky.
Akci pořádalo Zdravé

město Ústí nad Labem
v rámci projektu Na kole jen

s přilbou. Reflexní prvky,
které jsou nezbytnou výba-
vou každého cyklisty, brus-
laře či koloběžkáře, si ná-
vštěvníci mohli odnést
nejen od stánku Týmu sil-
niční bezpečnosti, ale i od
stánku BESIP.
Dostali také několik ne-

zbytných rad o tom, jak
správně nasadit a upevnit
cyklistickou přilbu nebo jak
i na cyklostezce dodržovat
zásady bezpečné jízdy.
O tom, že i jízdní kolomá

povinnou výbavu, infor-
movala projíždějící cyklisty
městská policie, která při-
dala i několik informačních

brožur. Základy poskytnutí
první pomoci vysvětlil
Zdravotnický záchranný
sbor Ústeckého kraje, který
měl rovněž nachystanou
prohlídku interiéru sanit-
ního vozu.
Na stánku města Ústí

nad Labem byl kromě cyk-
loturistických materiálů
připraven také kvíz o hod-
notné dárky. Po zodpově-
zení tří otázek týkajících se
nejen Labské stezky si tak
úspěšní soutěžící mohli od-
nést například cyklistické
brašny, zvonky, držáky
na lahev, cyklolékárničku
a další ceny.

V Trmicích začal nový
archeologický výzkum
Na okraji města Ústí nad

Labem v lokalitě Trmic se
v těchto letních měsících
odehrává velký záchranný
archeologický výzkum pod
taktovkou Muzea města
Ústí nad Labem. Až arche-
ologové důkladně prozkou-
mají nově objevenou loka-
litu, vyroste zde halová
stavba s obchodním cent-
rem Bauhaus.
Podle současných ar-

cheologických poznatků
v terénu víme, že jsme
svědky nově objeveného
naleziště, které bylo vyhle-
dáváno pravěkými kultura-
mi již od počátku mladší
doby kamenné. Ukazuje se,
že lidé v pravěku zde také
pohřbívali.
Ojedinělé kostrové hro-

by pocházejí z období kon-
ce doby kamenné (období
kolem r. 2500 př. n. l.).
Z o něco mladšího období,
z doby bronzové (přibližně
kolem r. 1000 př. n. l.), jsou
zde pozorovatelné stopy ži-
vota také v podobě pohře-
biště se žárovými lidskými
pohřby.
Nadrcené kostrové os-

tatky spolu s popelem teh-
dejší obyvatelé uložili do

prostých keramických ná-
dob (uren), zpravidla bez
dalších doprovodných ná-
lezů.
Na nalezišti jsou k vidě-

ní také pozůstatky po stav-
bách chat z doby laténské
(zhruba kolem r. 300 př. n.
l.), kdy na našem území žili
Keltové.
Dosud nejvýznamněj-

ším objevem jsou však
v terénu poměrně málo ná-
padné jamky mezi kameny,
které představují pohřby
lidských těl, které prošly
rovněž kremací (žehem)
a které jsou datované do
starší doby římské (r. 0-50
n. l.).
S jeho rozsahem a prů-

během archeologického
výzkumu se v pátek 15. čer-
vence na místě seznámil
primátor statutárního měs-
ta Ústí nad Labem Petr Ne-
dvědický v doprovodu ředi-
tele ústeckého muzea Vác-
lava Houfka, vedoucí ar-
cheologického oddělení ús-
teckého muzea Elišky
Wiesnerové a archeologa
Aleše Káčerika.

Zdroj: Muzeum města Ústí
nad Labem



Zoo

Vačnatci v zoo Ústí nad Labem

Zoo Ústí nad Labem no-
vě chová dva druhy klo-
kanů – klokana uru
(Thylogale brunii) a klo-
kana horského východ-
ního (Macropus robus-
tus robustus).

Koncem května přišel do
zoo samec klokana uru
z Plzně a samice stejného

druhu z Jihlavy. Pár kloka-
nů byl zpočátku umístěný
v zázemí.
Aktuálně je můžete vi-

dět ve společném výběhu se
samcem klokana horského
v dolní části zoo naproti ali-
gátorům.
Dne 3. září proběhne

v zoo Den s Klokánkem.
Návštěvníci se můžou těšit
na bohatý program. Při této
příležitosti bude předsta-
ven nový druh klokana,

a tím je klokan horský.
K vačnatcům dále řadí-

me unikátního kuskuse
medvědího (Ailurops ursi-
nus). Oproti klokanům
chová zoo kuskuse již od
roku 2017. Jde o jedinečný
druh, který je možné vidět
pouze ve třech zoologic-
kých zahradách v Evropě –
pár chová Zoo Wroclav, je-
den pár je v belgické Pairi
Daiza a pár kuskusů je cho-
ván v zoo Ústí nad Labem.

Nový přírůstek jelenů
bělohubých

Konečně se i návštěvní-
kům zoo Ústí nad Labem
ukazují nové přírůstky u je-
lenů bělohubých.
Za 21 let se zoo podařilo

odchovat už 32 mláďat.
Kromě mláďat je ve výběhu

nová roční laň ze zoologic-
ké zahrady Praha, která
rozšířila chov.
Jelena bělohubého cho-

vá pouhých deset zoo v Ev-
ropě a v Ústí jich je nejvíce,
momentálně 15.

Zoo úspěšně prošla licenční kontrolou
V ústecké zoo proběhla

v polovině června pravidel-
ná licenční kontrola Minis-
terstva životního prostředí.
Kontrolu provádí Komi-

se pro zoologické zahrady,
která je složena z osmi od-
borných pracovníků a pro-
bíhá v licencovaných zoo
pravidelně, a to minimálně
jednou za dva roky.
Na úvod kontroly shrnula

ředitelka zoo Ilona Pšenko-
vá současný stav organiza-
ce, personální změny a plá-
nované projekty, které jsou
zásadní pro další rozvoj zoo.
„Z Fondu pro záchranu

zoo, který založilo město,
a kam ukládá 20 mil. Kč
ročně, budou v letošním ro-
ce financovány např. kon-
tejnerové sestavy, posílena
elektrifikace zoo, instalová-

no akustické pokrytí areálu
a finalizované tři projektové
dokumentace,“ řekla Pšen-
ková.
Z vlastních zdrojů zoo

nakoupila také elektro-
vozíky a bude financovat
výstavbu africké vyhlídky
v horní části areálu u expo-
zice Samburu. V současnos-
ti je hlavním cílem zoo ob-
hájit plnohodnotné člen-

ství EAZA. V průběhu míst-
ního šetření provedla kon-
trolní skupina prohlídku
areálu zoo, zejména expo-
zic, prostor pro návštěvníky
a provozního zázemí, vede-
ní evidence zvířat, dodržo-
vání bezpečnosti práce
a bezpečnosti návštěvníků,
opatření proti úniku zvířat
atd. Komise nezjistila žádné
nedostatky.

V zoologické zahradě
proběhl re-screening EAZA
Plánovaný re-screening

Evropské asociace zoolo-
gických zahrad a akvárií
(EAZA) proběhl ve dnech
28. a 29. 7. 2022.
V roce 2019 proběhl v zoo

Ústí nad Labem pravidelný
kontrolní screening EAZA,
jehož důsledkem tato pres-
tižní organizace ústecké
zoologické zahradě poza-
stavila plnohodnotné člen-
ství.
Přitom právě členství

v EAZA podmiňuje odborné
fungování zoo a zapojení do
mezinárodních chovatel-
ských programů. Navazující
dvoudenní kontrola, tzv.
re-screening, jehož hlavním
cílem bylo posoudit nápra-
vu v minulosti zaznamena-
ných nedostatků, se usku-
tečnil koncem minulého
týdne. Samotného re-scree-
ningu se mimo tří komisařů
za EAZA účastnil i celý od-
borný tým zoo. Jednání za-

čala prezentací vize, cílů,
nových přístupů, návrhu
generelu a přehledem změn
reagujících na zjištění
z roku 2019. Poté se komi-
saři, doprovázeni odbor-
ným týmem zoo a ředitel-
kou, věnovali kontrole are-
álu zoo a chovatelského zá-
zemí.
Výsledky jednání a závěr

kontroly komisaři předají
etické komisi EAZA se síd-
lem v Amsterdamu, která
o setrvání zoo Ústí nad La-
bem v asociaci definitivně
rozhodne na výročním za-
sedání (EAZA Annual Con-
ference). To proběhne v září
tohoto roku v Portugalsku.
„Jsme velmi rádi za podporu
města a zřízený Fond na zá-
chranu zoo. Nepochybuji
o tom, že vynaložené úsilí
a finanční prostředky při-
nesou své ovoce a že členství
obhájíme,“ uzavírá ředitel-
ka zoo.

MEZINÁRODNÍ DENORANGUTANŮ

V sobotu 20. srpna v zooÚstí nad Labem proběhne oslavaMezinárodního dne orangutanů. Těšit se můžete na nejrůznější aktivity
pro děti, bohatý doprovodný program a prodej tematických suvenýrů.
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Vzácný přírůstek
mládětemedvěda

Dne 14. července se v zoo
Ústí nad Labem narodilo
mládě medvěda malajské-
ho. Jedná se o velmi vzácný
přírůstek, jelikož je to jedi-
né narozené mládě v rámci

světové zoo populace za
posledních 12 měsíců. Bar-
na se o mládě velmi pečlivě
stará a pravidelně ho kojí,
takže se vše zdá být na dob-
ré cestě.


