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Úvodní slovo

Vážení spoluobčané,

zářijové číslo Ústeckých
novin je na světě. Tradičně
v něm najdete informace
o dění ve městě, nejrůznější
pozvánky či zprávy z měst-
ských organizací. Z chysta-
ných akcí musím zmínit
hlavně sportovní svátek –
ústecký půlmaraton, který
se poběží už v sobotu 17. zá-
ří. S ním budou souviset
i dopravní omezení, proto
vás všechny prosím o sho-
vívavost a strpení. Věřím, že
si závod přijde spousta z vás
vychutnat přímo do města,
ať už budete závodit, nebo
pouze podporovat ostatní
sportovce. Výchova ke
sportu je důležitá, proto ne-
přehlédněte tradiční rubri-
ku Dvě otázky, ve kterých
ředitel DDM řeší volnoča-
sové kroužky sportovního,
ale i technického či umě-
leckého charakteru. Dou-
fám, že jste si během léta
řádně odpočinuli, užili si čas
se svými blízkými a načer-
pali potřebné síly do dalších
dní. Myslím totiž, že sil bu-
deme všichni potřebovat
víc než dost, neboť součas-
ná situace ve světě i v re-
publice nevypadá zrovna
růžově. Ruská invaze na
Ukrajinu se proměnila
v dlouhý válečný konflikt,
inflace válcuje krajiny na-
příč světem, ceny energií
letí do závratných výšin. To
se v blízké budoucnosti
promítne do života nás
všech více, než si momen-
tálně dokážeme představit.
Nechci nijak strašit, ale je
dobré být připraven. A taky
bych vás chtěl poprosit, ať
jdete k volbám. Ať už pů-
jdete volit kohokoliv, ale
hlavně tam běžte. Letos
máme vedle komunálních
voleb i senátní, tak nezapo-
meňte ani na ně. Každý hlas
je důležitý.

Petr Nedv dický
primátor
Ústí nad Labem

Z deníkum stské po-
licie
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KOMUNÁLNÍ A SENÁTNÍ VOLBY

PROB HNOU23. A 24. ZÁŘÍ

Po tyřech letech se op t konají volby do obec-
ních zastupitelstev a zastupitelstev jednotlivých
m stských obvodů. V letošním roce prob hnou v pá-
tek 23. září a v sobotu 24. září 2022. Do zastupitelstva
m sta Ústí nad Labem kandiduje celkem třináct vo-
lebních subjektů, konkrétn : Aliance pro Ústí, ANO
2011, Komunistická strana ech a Moravy, Ob anská
demokratická strana, PRO! Ústí, PŘÍSAHA – ob anské
hnutí Roberta Šlachty, SPOLE N Ústí nad Labem,

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ, Svoboda a přímá demo-
kracie (SPD) s podporou politické strany Trikolora,
ÚSTECKÉ FÓRUM OB ANŮ, Vaše Ústí, Za lepší Stře-
kov a Zdraví Sport Prosperita. Sou asn prob hnou
i volby do senátu. O hlasy voli ů se uchází dev t kan-
didátů. Případné druhé kolo senátních voleb bude ve
dnech 30. září a 1. října 2022. Více informací nalezne-
te na webu m sta www.usti-nad-labem.cz nebo na
www.volby.cz.

Demolice vMatiční
byla ukončena

Dva zničené objekty, které
se začaly bourat na začátku
července, jsou zdemolová-
ny. Stavbu si v polovině
srpna převzal náměstek
primátora Pavel Tošovský.
O zdemolování býva-

lých ubytoven (č.p. 381/4
a 382/6), které byly v hava-
rijním stavu a ohrožovaly
okolí, rozhodlo město již
v roce 2021. Na jaře letoš-
ního roku bylo vyhlášeno
výběrové řízení na zhotovi-
tele demolice.
To vyhrála firma POHL

s nabídkovou cenou 2 888
888 Kč bez DPH. Firma za-
jistila v rám-ci realizace díla
úplnou likvidaci a uložení
veškerých odpadů z prove-
dených demolic v souladu
se zákonem o odpadech
č. 541/2020 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.
S ohledem na převažu-

jící množství železobeto-
nových konstrukcí byla po-
užita strojní technologie
s hydraulickými demolič-
ními nůžkami. Deset tun
tzv. haklíkového zdiva za-
mířilo do ústeckého muzea.
Sousední třetí objekt

patří společnosti České
přístavy. S tou město jedná
o možném převedení ma-
jetku a též následné demo-
lici.

číslo 9 | září 2022

Na prevenci jde
téměř půlmilionu

Radní schválili přijetí dota-
ce ve výši 493 000 Kč od
Ministerstva vnitra ČR. Tu
následně zapojili do polož-
ky Prevence kriminality
takto:
• 318 000 Kč – APK (Asis-
tent prevence kriminality) –
2022,
• 114 000 Kč – Sportem
proti kriminalitě – 2022,
• 61 000 Kč –MP dětem.
Na jednotlivé akce

schválili i finanční spolu-
účast města z rezervy FO,
konkrétně 49 000 Kč,
50 080 Kč a 28 000 Kč.
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Dvě otázky pro ředitele ústeckého DDM Jana Eichlera
Co je pro děti připraveno
v DDM na nový školní
rok?
V novém školním roce má-
me pro děti, mládež i veřej-
nost několik set tradičních
kroužků. I když jde o tradici,
tak se obsah a zaměření vy-
víjejí a účastníci se učí nové
věci. Úplně nové kroužky
jsou tyto – šerm, divadlo,
balet a střelba. Chystáme
užší spolupráci s kaktusáři
v Ústí nad Labem a věříme,
že o tuto problematiku bu-
de větší zájem. S Českým
svazem chovatelů připra-
vujeme soutěžní cvičení
králíků. Uvidíme, jaký bude
zájem a některé kroužky

ještě připravujeme, takže je
čas. Rád bych připomněl, že
jsme velmi dobře vybaveni
technikou a uvítáme zá-
jemce o technické obory.
Jde o kroužky řemeslné,
kroužky robotiky a progra-
mování, včetně podpory lo-
gického myšlení. Kromě
kroužků máme připravené
i otevřené dílny a výukové
programy. Stále dosti času
se přihlásit, i když přihláše-
ných zájemců máme
k dnešnímu dni skoro
3 000. 7. září odstartovala
akce Začínáme na nečisto,
při ní si zájemci mohou
kroužky dvakrát vyzkoušet
a rozhodnout se, zda se

opravdu přihlásí. K mírné-
mu nárůstu cen kroužků
pro nový rok došlo, ale není
to pro všechny stejné a je to
zpravidla do 10 %, spíše
méně. Naší snahou je, aby
byly kroužky pro všechny
ekonomicky přístupné. Sna-
žíme se také vzdělávat amá-
me více než dvacet vzdělá-
vacích programů, akredito-
vaných Ministerstvo škol-
ství, mládeže a tělovýchovy
ČR. Školíme pedagogy i dal-
ší zájemce především v na-
šem kraji, v kraji Středočes-
kém a Karlovarském.

Proč by děti měly na-
vštěvovat kroužky právě

v Domě dětí a mládeže?
Jsme především školské za-
řízení pro zájmové vzdělá-
vání. Takže si u nás zájemci
vyplní volný čas a také se
naučí různým kompeten-
cím, které často uplatní ve
svém profesním i osobním
životě. Máme řadu kroužků
nesoutěžních, ale i soutěž-
ních. Ty mají skutečně vy-
nikající výsledky. Například
Dance Center Marverci mají
řadu titulů mistrů ČR, Ev-
ropy i světa za léta svého
působení. Letos nám aero-
bik přivezl zlaté medaile ze
Švýcarska a jejich poháry se
na chodby již nevejdou.
Mažoretky letos uspěly

v Chorvatsku a také je zdobí
titul mistrů světa. A naši
hokejbalisti patří také mezi
špičky v republice. Prostě
úspěchů je celá řada, ale
proto to neděláme. Máme
radost z toho, když od nás
děti, mládež i dospělí od-
cházejí spokojeni, jsme tu
jako pracovníci DDMpro ně.
Těší nás, že v rámci České
republiky patříme mezi za-
řízení s velkými výkony.
Nejde však jen o čísla, ale
především o kvalitu peda-
gogické práce. Proto se ta-
ké zapojujeme do řady pro-
jektů, v nichž čerpáme no-
vé nápady, postupy i inspi-
raci.

Elektronický odbavovací systém slaví tři roky v provozu
Již před třemi lety uvedl
Dopravní podnik města Ús-
tí nad Labem do provozu
elektronický odbavovací
systém v MHD. Za tři roky
užívání proběhlo přes deset
milionů transakcí. Rekord-
ní počet byl dosažen
20. dubna 2022, kdy cestu-
jící provedli téměř dvacet
tisíc transakcí. Denně režim
check in/check out v prů-
běhu běžného pracovního

dne využívá kolem 16,5 ti-
síce cestujících. V době let-
ních prázdnin je to pak 14,5
tisíce. Nejvíce využívané
zastávky jsou Mírové ná-
městí, Mírová, Všebořice
a Divadlo.
Odbavovací systém je

jedním z projektů, ke kte-
rému se zavázaly společ-
nosti Dopravní podnik
města Ústí nad Labem
a Mastercard uzavřením

Memoranda o vzájemné
spolupráci v oblasti dopra-
vy v konceptu Smart Cities.
Ten byl založen k využití
možností a předností stá-
vajících technologií pro
zkvalitnění prostředí oby-
vatelům a návštěvníkům
měst.
Proces zavedení EOS byl

rozdělen do tří etap, při-
čemž první etapa byla
spuštěna 18. června 2019.

Základním cílem elektro-
nického odbavovacího sys-
tému bylo zavést novou
technologii odbavování
cestujících v MHD, využití
elektronických plateb růz-
ných nosičů časového jízd-
ného a eliminace používání
papírových jízdních dokla-
dů.
„Multikanálový elektro-

nický odbavovací systém
pro městskou hromadnou

dopravu, jehož základem je
bezkontaktní platební kar-
ta, umožňuje komfortní
a moderní způsob odbavení
cestujících. Mezi základní
přínosy patří rychlost, jed-
noduchost a rozšíření mož-
nosti odbavení nebo po-
skytnutí slevy z ceny jed-
notlivého jízdného při vyu-
žití elektronické platby,“
uvedla Simona Mohacsi,
výkonná ředitelka DPmÚL.
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Z RADY A ZASTUPITELSTVAM STA

Volnočasová činnost dětí
amládeže do 18 let
Rada města schválila po-

skytnutí dotací z rozpočtu
OŠKS. Dotace jsouurčenyna
Akce volnočasového kalen-
dáře. Dotace obdrží např.:
SK Hostovice na akci Výročí
75 od založení fotbalového
SK Hostovice – 24 700 Kč,

Via Europa na akci Umíme
využít volný čas – 10 200 Kč
či Charita Ústí nad Labem
na Samaritánův šestiboj –
13 700 Kč. Celkem bylo roz-
děleno 245 200 Kč mezi
15 projektů, podáno bylo
22 žádostí.

Příspěvek na jídlo pro
děti válečných uprchlíků
Dne 6. června 2022

schválila rada uzavření da-
rovací smlouvy mezi Nada-
čním fondem Energie po-
máhá a statutárním měs-
tem Ústí nad Labem, jejímž
předmětem je poskytnutí
finančního daru až do cel-
kové výše 850 409 Kč za
účelem zajištění humani-
tární podpory a pomoci dět-
ským uprchlíkům z válkou
postižené Ukrajiny. Kon-
krétně jde o úhradu nákla-
dů na stravování těchto dě-
tí za měsíce březen, duben,
květen a červen 2022. Cel-
ková výše nákladů za toto

období činí 447 450 Kč:
• březen – 56 855 Kč,
• duben – 127 295 Kč,
• květen – 144 573 Kč,
• červen – 118 724 Kč.
Radní schválili předlo-

žené rozpočtové opatření
OMOSRI v celkové výši
447 450 Kč, na jehož zákla-
dě rozdělí darované finanč-
ní prostředky mezi základní
školy, a to dle skutečného
počtu vydaných obědů. Ra-
da města také děkuje za-
kladatelům fondu Energie
pomáhá manželům Grafo-
vým za projevenou finanč-
ní pomoc.

Dota ní program na podporu
pohybových aktivit

V rámci programu Ce-
loroční podpora pohy-
bových aktivit občanů
města Ústí nad Labem
nad 21 let rozdělili radní
dotace sportovním od-
dílům a klubům.

Poskytnutí dotací z roz-
počtu roku OŠKS určených
na Celoroční podporu po-
hybových aktivit občanů
města Ústí nad Labem nad
21 let schválila Rada města.
Jedná se o novou dotační
kategorii pro rok 2022, kte-
rá je reakcí na pandemii
covid-19 a měla by vést
k podpoře zvyšování zdat-
nosti a odolnosti organis-
mu obyvatel města Ústí nad

Labem ve věku nad 21 let.

Dotace byly rozděleny tak-
to:
• Klub orientačního běhu
Ústí nad Labem – 14 000Kč,
• Rychlostní kanoistika
Ústí nad Labem– 22 000Kč,
• SK Hostovice – 36 000
Kč,
• Šachový klub Spartak
Ústí nad Labem – 40 000
Kč,
• Spolek Tenisový klub
Krásné Březno – Ústí nad
Labem – 30 000 Kč,
• TJ Chemička Ústí nad
Labem – oddíl házená –
30 000 Kč,
• TJ Chemička Ústí nad
Labem – oddíl veslování –
34 000 Kč,
• TJ Pikron – 40 000 Kč,
• Tělovýchovná jednota

Sebuzín – 44 000 Kč,
• TJ Skorotice – 24 000 Kč,
• Tělovýchovná jednota
Spartak Ústí nad Labem –
14 000 Kč.
Rada také souhlasila

s poskytnutím dotací z roz-
počtu takto:
• BASTA CHEERLEADERS
– 34 000 Kč,
• Fotbalový klub Český
Lev Neštěmice – 78 000 Kč,
• Tělocvičná jednota So-
kolÚstí nad Labem–34000
Kč,
• TJ Chemička Ústí nad
Labem – oddíl SPV – 60 000
Kč,
• TJ Svádov – Olšinky –
68 000 Kč. Tyto dotace
budou předloženy ke
schválení zastupitelstvu.
Pro rok 2022 činí výše

finančního objemu této

dotační kategorie
1 000 000 Kč.
Dotaci je možno poskyt-

nout sportovním oddílům
a klubům formou šeků na
podporu celoroční sportov-
ní činnosti jejich členů ve
věkové kategorii nad 21 let,
kdy prokazatelným způso-
bem kluby vykážou počet
sportovců nad 21 let.
Podmínkou zařazení

sportovce do této kategorie
je účast sportovce na tré-
nincích 2x týdně, účast na
svazových soutěžích a re-
gistrace sportovce u národ-
ního sportovního svazu.
Hodnota jednoho šeku činí
2 000 Kč a dotace je přiřa-
zena přímo sportovnímu
klubu.

Repase svítidel naMariánskémmostě
Na začátku srpna došlo ve

velkém počtu k demontáži
stávajících svítidel na Ma-
riánském mostě z důvodu
požadavku města Ústí nad
Labem na tzv. výměnu svě-
telných výbojkových/halo-
genových zdrojů na LED
zdroje.
Svítidla budou zhotovi-

telem zpět namontována
postupně dle harmonogra-
mu výroby.
Po nainstalování všech

repasovaných svítidel dojde
k další demontáži zbylých
svítidel a následnémontáži,
která by měla být hotová
v polovině září. Pro před-
stavu bylo demontováno

celkem 169 svítidel. Byla
demontována všechna sví-
tidla slavnostního osvětle-
ní, která nesvítí trvale a ne-
mají vliv na bezpečnost
provozu a chodců.
Kdežto u svítidel veřej-

ného osvětlení, které trvale
svítí na pozemní komuni-
kace mostu, bylo demonto-

váno pouze každé druhé
svítidlo z obou směrů jízd-
ních pruhů proto, aby při
nočním provozu nedošlo
k úplnému zhasnutí.
U dodavatele je výroba

repasovaných zdrojů pro
veřejného osvětlení upřed-
nostněna.

Demolice objektů
v ulici Sklářská
Radní schválili rozpočto-

vé opatření OMOSRI a FO ve
výši 4 000 000 Kč. Finance
převedly do oddělení pří-
pravy a realizace investic do
položky Na případné demo-
lice. Odbor územního plá-
nování a stavebního řádu
vydal rozhodnutí o neod-
kladném odstranění stavby
objektu v ul. Sklářská č. p.
1615/24 na pozemku p. č.
342 a stavby rodinného do-
mu ul. Sklářská č. p. 2188/26
na pozemku p. č. 341. Od-
stranění stavby mělo být
provedeno do 31. 3. 2022.
S ohledem na skutečnost,
že vlastníci objektů naříze-
né demolice neprovedli,
OÚPSŘ, jako příslušný
správní exekuční orgán,
nechal zpracovat projekto-
vé dokumentace bouracích
prací, výkazy výměr a roz-
počty, které byly následně
předány právnímu odboru

magistrátu k provedení vý-
běrového řízení na zhoto-
vitele bouracích prací obou
objektů v ul. Sklářská.
V návaznosti na výše

uvedené je nutné zajistit fi-
nanční prostředky na rea-
lizaci demoličních prací
a dalších s tím souvisejících
činností. Předpokládanéná-
klady jsou 4 000 000 Kč. Na
základě výběru zhotovitele
vydá OÚPSŘ v souladu se
správním řádem exekuční
příkaz k provedení exekuce,
a to odstranění obou hava-
rijních objektů, které hrozí
zřícením. Následně bude
předáno staveniště zhoto-
viteli a zahájeny demoliční
práce.
Předpokládané náklady:

• zhotovitel – 3 490 000 Kč
+ rezerva,
• technický dozor staveb-
níka a autorský dozor –
170 000 Kč.

Akce zdravotně
postižených osob 2022
Schváleno bylo poskyt-

nutí dotací určených na
Akce zdravotně postiže-
ných osob. Dotace obdrží
např.: TyfloCentrum Ústí
nad Labem na akci Orien-
tační pochod potmě 2022 –

8 100 Kč nebo Parta HIC na
Volnočasové aktivity 2022 –
akce zdravotně postižených
osob – 24 200 Kč.
Celkem bylo rozděleno

100 900 Kč mezi pět pro-
jektů.

Schválení dotací
S poskytnutím dotace

na Celoroční volnočasovou
činnost dětí a mládeže do
18 let souhlasila rada města

takto: Kroužky Ústí – 28 500
Kč. Schválení této dotace
náleží zastupitelstvu.

Dotace pro Klokánek
Rada města schválila po-

skytnutí mimořádné dotace
spolku Fond ohrožených
dětí z rozpočtu roku 2022
OSS. Dotace je určena na
zajištění provozu Zařízení
pro děti vyžadující okamži-

tou pomoc Klokánek Ústí
nad Labem, její výše je
50 000 Kč.
Jde o žádost podanou

mimo pravidelně vyhlašo-
vaný Dotační program
města Ústí nad Labem.

Revitalizace stromové aleje začne v říjnu
Radní schválili přidělení

veřejné zakázky s názvem
Revitalizace stromové aleje
ul. Truhlářova – vrchní část
dodavateli KHL – EKO s na-
bídkovou cenou 636 640 Kč

bez DPH. Uchazeči byli čty-
ři, nejvyšší nabídkabyla 984
740 Kč bez DPH. Hodnota
realizovaného plnění nes-
měla přesáhnout 1 404 900
Kč bez DPH. Předmětem

zakázky je kácení stromů,
odvoz dřevní hmoty, úklid
pozemku, frézování pařezů,
výsadba nových stromů
a následná péče po dobu
pěti let. Doba plnění je od

října 2022 do prosince 2027.
Veřejná zakázka je spolufi-
nancována Ministerstvem
životního prostředí pro-
střednictvím Státního fon-
du životního prostředí ČR.

Milostivé léto 2 pomůže s exekucemi
Statutární město Ústí nad

Labem upozorňuje občany
– fyzické osoby na možnost
zastavit exekuční řízení,
jež jsou vedena k vymože-
ní pohledávek statutárního
města Ústí nad Labem, jeho

městských obvodů, jím zří-
zených příspěvkových or-
ganizací a právnických
osob, v nichž máměsto vět-
šinovou majetkovou účast.
Zapojením do akce Mi-

lostivé léto 2 chce město

pomoci občanům, kteří se
dostali do dluhové pasti,
zbavit se sankcí za exekuce
a vrátit se opět k důstojné-
mu životu.
Akce probíhá od 1. 9.

2022 do 30. 11. 2022. Uhra-

zením jistiny a poplatku
exekutorovi budou obča-
nům odpuštěny veškeré
úroky, poplatky advokátům
či penále. Více informací na-
leznete na webu: www.mi-
lostiveleto.cz.

Poptávka dvou vánočních stromů
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 přijímá-

ny na e-mailové adrese:
rostislav.rokos@mag-ul.cz.
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Co je TENTAIR a co
Ústí přinese?
Možná si někteří z vás
všimli, že se v našem
městě již několik měsí-
ců objevuje záhadně vy-
hlížející přívěs se spous-
tou trubic, krabiček a ji-
ných zařízení.

Vždy se někde objeví a ná-
sledně se přesune dál. Mož-
ná se ptáte, kdo jsou ti lidé
s bílým vozem, a co to
vlastně dělají?
Jedná se o pracovníky

společnosti ENVItech, kteří
pro Technickou univerzitu
Ostrava mobilním měře-
ním sbírají, v rámci projek-
tu TENT AIR, data z oblasti
čistoty ovzduší.
„Projekt má zodpovědět

otázku, jaký podíl znečiště-
ní má automobilová, lodní
a železniční doprava v rámci
trasy TEN-T, tedy koridoru
Transevropské magistrály
v úseku od hranice SRN po
okraj Prahy,“ vysvětluje
Mgr. Jiří Bílek, Ph.D., odbor-
ný garant z VŠB TU Ostrava.
„Nasbíraná data následně
putují do laboratoří naší vy-
soké školy, kde jsou podro-
bena řadě rozborů. Valido-
vaná data po analýze pak
předáváme norskému part-
nerovi, který z nich mode-
luje zdroje znečištění a šíře-
ní znečištění v ovzduší.“
Unikátnost celého pro-

jektu tkví v tom, že takto
celistvá a detailní data ne-
byla ještě nikdy na sever od
Prahy v koridoru TEN-T
nasbírána. Zjištěním dru-
hové skladby imisí a urče-
ním původců znečištění ale
naše práce nekončí. Hlav-
ním cílem projektu je, na

základě vyzkoumaných dat,
předložit městu konkrétní
sady opatření na zlepšení
čistoty ovzduší v akčním
plánu. Úspěšně zvládnutý
projekt a připravený akční
plán na zlepšení čistoty
ovzduší otevírá městu cestu
k čerpání dalších dotací za-
měřených na realizaci
těchto konkrétních zvo-
lených opatření zelené
a modré infrastruktury, na
které by se bez akčního plá-
nu nedosáhlo.
Chcete-li se dozvědět

o projektu více, prohléd-
nout si měřící techniku, ne-
bo si s vašimi dětmi vy-
zkoušet měření, zveme vás
na den otevřených dveří,
který se bude konat ve čtvr-
tek 22. září od 9 do 15 hodin

na Lidickém náměstí v Ústí
nad Labem a bude součástí
akce Den s odpady. Projekt
„Vliv dopravy na znečištění
ovzduší v rámci trasy TEN-T
Ústí nad Labem – Mělník –
Zdiby“ – zkráceně TENT AIR
– je podpořen finanční-
mi prostředky ze Státního
fondu životního prostředí
České republiky v rámci
Programu podporovaného
z Finančního mechanismu
Norska 2014–2021.

Partneři projektu:
Vysoká škola Báňská TU
Ostrava, Norsk Energi, Ge-
tizdone s.r.o., Společně
z.s., Statutární město Ústí
nad Labem, Město Mělník,
Obec Zdiby.
www.tentair.cz

Změna programu vyhrazena!

26. 9. 2022 na Mírovém náměstí

DEN PRO ZDRAVÍ

ZDRAVÁ SNÍDANĚ
pro účastníky kampaní 

Do práce na kole
a 10000 kroků

6:30 – 9:00
3 Nastartuj se jídlem!

ZDRAVÝ DUCH
pro dobrodruhy

17:00
3 Informační středisko
města Ústí nad Labem

Cestovatelská přednáška 
Štěpánky Kadlecové

O vlcích a jejich návratu
do krušnohorské krajiny 

ZDRAVÉ TĚLO
pro všechny

10:00 – 17:00
3 Fruitbike

vyšlap si své smoothie
3 Asociace dentálních

hygienistek ČR
Zásady správné zubní

hygieny aneb
jen kartáček nestačí
3 Osvětové stánky

zdravotních pojišťoven,
FSZ UJEP a ZÚUL

16.-22. ZÁŘÍ 2022
Cestovat zdravě = cestovat udržitelně.

Kombinuj a jeď! 
Více na www.usti-nad-labem.cz Ústí nad Labem – volný čas

EVROPSKÝTÝDENEVROPSKÝTÝDENTÝDENEVROPSKÝ MOBILITY
16.-22. ZÁŘÍ 2022

Kombinuj a jeď!
www.mobilityweek.eu

Bezplatnou přepravu finančně podpořil Ústecký kraj

Bezplatná přeprava osob a zavazadel
v tarifní zóně 101 Ústí nad Labem v MHD i v zelených autobusech

a ve vlacích

ČTVRTEK
22. 9. 2022
Mezinárodní Den bez aut

Auta nechte doma… 
… jeďte MHD ZDARMA!

Kombinuj a jeď!

EVROPSKÝTÝDENMOBILITY
16.-22. ZÁŘÍ 2022
Kombinuj a jeď!

Kombinuj a jeď!
www.usti-nad-labem.cz a www.mobilityweek.eu

DEN S ODPADY

Změna programu vyhrazena.

22. 9. 2022
9.00 - 15.00 hod.

Lidické
náměstí

Zdravé město Ústí nad Labem vás zve na

Naučíte se, jak správně třídit odpady, dozvíte se, proč třídit a recyklovat odpad. 
Budou připraveny vědomostní soutěže pro děti i dospělé.

Dále bude představen projekt TENT AIR s ukázkou mobilního měřícího zařízení 
znečištění ovzduší.
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Inteligentní depozitářměstskéhomuzea
Celkovou rekonstrukcí bývalé trafostanice vznikne nový depozitář městského muzea. V depozitáři se bude
nacházet prostor pro uchovávání sbírkových předmětů, umístěné laboratoře, konzervátorské dílny či prostor
pro promítání a studijní účely. Součástí projektu jsou rovněž stavební úpravy v souvislosti s vybavením ino-
vativními skladovacími technologiemi či vznik digitalizačního pracoviště vybaveného dostatečnou kapaci-
tou datového úložiště pro digitalizaci sbírek, což umožní virtuální přístup do depozitáře. Části uložených sbí-
rek budou ve variantě expozic k dispozici návštěvníkům.

Projekt U Smart Zone
U Smart Zone je unikátní projekt, který využije možnosti 5G sítí v praxi pro autonomní automobily řízené bez
řidičů v reálném silničním provozu v Ústí nad Labem. Město vytvořilo Studii proveditelnosti projektu a nyní
je jeho partnerem. Ve spolupráci s ICUK, ČVUT a dalšími partnery je plánováno zprovoznění dvou testova-
cích okruhů – okruh A o délce 6,9 km a okruh B o délce 20 km. Okruh A je primárně určen k simulaci reálné
městské dopravy se zastoupením širokého spektra typů pozemních komunikací a prvků silniční dopravy. Za-
tímco okruh B výrazně zvyšuje nároky pro testování systémů a rozšiřuje zónu o další druhy komunikací
a možnosti testování napojení na dálnici.

Vodíkovámobilita veměstě
Zavádění vodíkové dopravy je jedním
z klíčových a strategických projektů měs-
ta. Díky spolupráci města s dopravním
podnikem a Spolchemií by v budoucnu
měly vodíkové autobusy Solaris Urbino 12
Hydrogen jezdit ulicemi města. Takových
autobusů by ve městě mohlo jezdit až
dvacet, dopravní podnik již na jejich do-
dávku uzavřel rámcovou dohodu. Auto-
busy mají dojezd až 330 kilometrů a spl-
ňují všechny požadavky na moderní pře-
pravu. V areálu Spolchemie je dále plá-
novaná výstavba plnící vodíkové stanice.
Ústí se tak snaží vybudovat čistou
a atraktivní MHD, která by mohla být vzo-
rem pro další města a navázat na dlouho-
letou tradici vodíku ve městě. Málokdo ví,
že se zde vyráběl již na samotném konci
19. století a podílel se třeba na osvětlení
ulic či zisku Nobelovy ceny Viktorem
Hessem.

Představení několika klíčových projektů pro rozvoj města Ústí nad Labem.

Akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP)
Město se připojilo k Paktu starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima, v rámci kterého bude realizo-
vat zajištění zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima vč. návrhu konkrétních opatření
a zdrojů financování. Součástí je také organizace Místních dnů pro klima a energii a zřízení pracovního mís-
ta zajišťujícího přípravu akčního plánu a následnou realizaci opatření. Realizací aktivit bude zajištěna pod-
pora udržitelného rozvoje města Ústí nad Labem, přispění k dosažení klimaticko-energetických závazků do
roku 2050, zlepšení kvality životního prostředí a života obyvatel ve městě a zvýšení odolnosti vůči změně kli-
matu. Akční plán je realizován díky dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR.

Strategické projektym sta pro budoucí rozvoj

Pilotní projekty v parkování
Zavedení modrých a fialových zón před bytovými domy u areálu kampusu UJEP zajistilo dostupnost parko-
vacích ploch pro tamní obyvatele. Parkovací zóny se plánují rozšířit na větší území města. Za účelem zlep-
šení kvality parkování pracuje město také na vybraných projektech dopravy v klidu. V rámci problému
s parkováním na sídlištích byla vybrána Skalka jako pilotní projekt. Město chce navýšit parkovací plochy, za-
jistit bezpečný pohyb chodců a zkvalitnit dopravní obsluhu pro IZS i automobily. Ve spolupráci s ČVUT zpra-
covává dopravní studii. Po jejím vyhodnocení bude rozhodnuto o dalším postupu. Návrh dopravního řešení
bude proveden ve dvou verzích. Nízkonákladová varianta bude zahrnovat pouze opatření, která jsou admi-
nistrativně, finančně, časově a technicky nenáročná. Optimální varianta bude zahrnovat také náročnější
opatření pro zajištění lepšího či dlouhodobě stabilnějšího stavu.

Vysokorychlostní síť páté generace
V roce 2019 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo pro místní rozvoj výzvu k podávání
soutěžních návrhů do soutěže 5G PRO 5 MĚST. Přihlásilo se 57 měst s konkrétními projekty a plány pro vyu-
žití tzv. vysokorychlostních sítí páté generace. Město ve spolupráci s Inovačním centremÚsteckého kraje vy-
hrálo soutěž a nové technologie ve spolupráci s průmyslem, státní správou a zájmovými organizacemi tes-
tují. Díky pilotnímu projektu Městský kamerový bezpečnostní a kontrolní systém pořídí město 15 až 18 ka-
mer na 5G signál do míst, kde není optická síť. Cílem projektu je zvýšit bezpečnost obyvatel ve městě a za-
jistit lepší kontrolu dopravních přestupků a dalších přestupků či možného protiprávního jednání. Data z ka-
mer po celém městě budou přenášena do operačního střediska městské policie, což zajistí vyšší míru kont-
roly a bezpečnosti v ulicích města. 5G přináší i velké možnosti do budoucna např. pro ústeckou univerzitu.

Vybudování VRT
Připravovaná vysokorychlostní trať, která povede z Prahy do Ústí nad Labem a Drážďan, zrychlí nejen cesto-
vání, ale také zlepší dopravní dostupnost do severních Čech. Cestovní doba mezi Prahou a Ústím nad Labem
se v závislosti na kategorii vlaku zkrátí až na 30minut. Předpokládaná jízdní doba z Prahy do Drážďan pak bu-
de méně než 60 minut. Součástí stavby je také realizace dvou významných terminálů osobní dopravy umož-
ňujících přestup jak mezi dálkovými a regionálními vlaky, tak i mezi ostatními prostředky veřejné a indivi-
duální dopravy. Na jihu Ústeckého kraje se jedná o terminál Roudnice nad LabemVRT a v lokalitě stávajícího
nádraží Ústí nad Labem západ o terminál Ústí nad Labem centrum. Správa železnic záměr připravuje tak,
aby výstavba prvního úseku o délce 48,5 kmmohla být zahájena v roce 2027.
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Pryč s Dírou naMíráku!
14 let, tak dlouho už cho-

díme kolem staveniště na
Mírovém náměstí, které se
stalo negativním masko-
tem města, terčem mnoha
vtipů a vžil se pro něj vý-
stižný název – Díra.
Město dosud podniklo

mizivou snahu s tímto pro-
blémem a ostudou něco
dělat. Vlastně se spíše řada
místních politiků aktivně
přičinila o současný stav.
A loni, za velmi podezřelých
okolností, dokonce dosáhl
majitel prodloužení sta-
vebního povolení, které už
mělo dávno zaniknout.
V roce 2008 na zmiňova-

ném pozemku provedlo
město archeologický prů-
zkum v ceně 35 milionů ko-
run. Následující rok parcelu
prodalo společnosti UDES, a.
s. za 44,15 milionů. K pře-
vodu pozemku ale mělo do-
jít, až developer dokončí
druhé patro plánované bu-
dovy. To mělo chránit měs-
to před případnou neserióz-
ností investora. Jenže záhy
tuto podmínku městské
zastupitelstvo vedené ODS
nepochopitelně zrušilo!
Developer nechával díru

chátrat a vymlouval se, že

potřebuje k započetí stavby
koupit další pozemky od
města. A město v roce 2017,
tehdy vedené UFO, zase vy-
šlo společnosti UDES maxi-
málně vstříc. Nekladlo si
žádné podmínky, jen ko-
laudaci do pěti let. To jsme
z opozice velmi důrazně
kritizovali.
V této zoufalé situaci, při-

cházíme s radikálním řeše-
ním: Vyvlastnění staveniště
zpátky do majetku města.
Pokud vlastník pozemků

není schopen či ochoten
splnit svůj záměr, blokuje
rozvoj města, poškozuje je-
ho tvář, přispívá k degrada-
ci veřejného prostoru a ješ-
tě snižuje bezpečnost měs-
ta, jinou cestu nevidíme.
Samozřejmě nežijeme

v době socialismu. Vyvlast-
nění v západním světě pro-
bíhá za prvé ve veřejném
zájmu a také za finanční
kompenzace v tržní hodno-
tě nemovitosti. Nárok na
vyvlastnění musí podat

město – s prokázaným ve-
řejným zájmem. A ten mů-
žete prokázat jen vy, obča-
né města Ústí nad Labem.
Pokud sesbíráme 7500

podpisů, musí město vypsat
referendum o vyvlastnění
Díry. Navštivte náš petiční
stánek na Mírovém náměs-
tí!

Richard Loskot
vysokoškolský pedagog,
umělec, architekt
(PRO! Ústí)

VÝSTAVAOBRAZŮ
VDPSDOB TICE

Paní Ivana Sou ková
bydlí v našem domov
Dob tice necelý rok, ale
již stihla za tuto krátkou
dobu vyzdobit svými
obrazy celé patro, na
kterém bydlí, spole né
prostory a nejednu kan-
celář.

Její životní příb h,
skromnost a velké nad-
šení pro tvoření nás při-

vedly k myšlence uspo-
řádání výstavy jejích ob-
razů. Dne 15. srpna náš
pan ředitel J. Vronský
spolu s paní Ivanou
slavnostním přestřiže-
ním stuhy zahájili výsta-
vu, která se t ší velkému
zájmu jak klientů, tak
i veřejnosti.

DPSDobětice

Vybydlené domy uvolnímísto nové zástavbě
Město se postupně zba-

vuje nevzhledných chátra-
jících domů. Budoucí vý-
stavbě chceme uvolnit pro-
stor, a tak jsme podpořili
například demolici zdevas-
tovaných domů v ulici Ma-
tiční. Tyto pro bydlení ne-
vhodné objekty v blízkosti
rušné komunikace, které
v minulosti obývali lidé bez

svolení úřadu městské části
Neštěmice (zabezpečujícího
správu objektu), už brání
snad pouze zastupitel a za-
městnanec muzea pan
Krsek (PRO! Ústí).
Ten „zachránil“ několik

tun stavebního materiálu
za cenu nákladů na usklad-
nění a přepravu do depozi-
táře, kam veřejnost nemá

přístup. Nepopírám hodno-
tu budov postavených v ro-
ce 1936, ale měli bychom
udělat vše proto, aby z Ústí
nad Labem nebylo město
plné chátrajících budov vy-
užívaných squattery nebo
uživateli návykových látek.
Město má být přívětivé

jeho občanům nebo podni-
katelům hledajícím místo

pro své podnikání. Nikoliv
lidem porušujícím veškeré
myslitelné normy, kteří
hledají v opuštěných budo-
vách své zázemí a systema-
ticky je ničí.
Další kroky v oblasti od-

stranění nevzhledných bu-
dov jsou připraveny v Před-
licích. Přibližně dvacet zde-
vastovaných garáží předa-

ných městu od jejich vlast-
níků čeká stejný osud jako
objekty v ulici Matiční.
Hlavní priorita města je de-
molice části ulice Sklářská,
která ohrožuje bezpečí
obyvatel města a hrozí zří-
cením.
Věřím, že situace po ko-

munálních volbách umožní
pokračovat v odstraňování

zdevastovaných budov s cí-
lem vytvořit pro občany
nové služby, včetně těch
nejpotřebnějších jako jsou
prodejny potravin nebo
lékárny.

Tomáš Vlach
náměstek primátora
(ANO 2011)

Domov Velké Březno – Turnaj v kuželkách
Mezi naše oblíbené čin-

nosti jistě patří kuželky
a turnaje v kuželkách jsou
v našem domově časté.
A tak jsme se rozhodli, že
oprášíme tradiční generač-
ní setkávání mezi „domo-
vy“.
Pozvali jsme DPS Krásné

Březno a DZR Chabařovice.
Byli jsme moc rádi, když
naše pozvání přijali. Mohl
se tak uskutečnit „Turnaj
v ruských kuželkách“.
Soutěžilo se mezi třemi

družstvy po čtyřech hrá-
čích, kteří reprezentovali
své domovy. Trocha napětí
a soutěživosti mezi druž-
stvy byla, ale především zde

panovala dobrá nálada a zá-
bava. Nechybělo ani sehra-
né povzbuzování a fandění.
Družstva si odnesla pamá-

teční diplomy a sladké vý-
herní odměny. Je úžasné, že
senioři mají ještě elán
a chuť se soutěže zúčastnit.

Již se těšíme až turnaj zo-
pakujeme.

DomovVelké Březno

Pojďte s námi pěšky do školy!
Chodit PĚŠKY DO ŠKOLY

je ZDRAVÉ, ZÁBAVNÉ a ješ-
těmůžete VYHRÁT jednu ze
zajímavých cen! Pojďme se
zapojit do tradiční podzim-
ní výzvy, jejímž cílem je
zvýšit počet dětí, které se
budou pravidelně dopravo-
vat do školy pěšky.
Tentokrát akce proběh-

ne ve dnech 16. až 22. září
2022. Čím méně aut přijede
až před školu, tím bezpeč-
něji a příjemněji tam bude
i pro Vaše děti. Zapojit se
mohou školy, jednotlivé
třídy ale i rodiče s dětmi.
Pro účast je nutné vypl-

nit dotazník na stránce
ww.peskymestem.cz/kolo-
bezka, v rámci kterého pro-
běhne dne 7. října 2022 slo-
sování o hodnotné ceny,

kterými jsou:
• koloběžka YEDOO v hod-
notě 8 000 Kč,
• batoh Brassi z limitované
edice Pěšky městem v hod-
notě 3 100 Kč,
• 5x poukaz do obchodů
C&A v hodnotě 500 Kč,
• 10x tričko Pěšky do školy,

• 10x kniha z nakladatelství
Paseka. Do výzvy je možné
se zapojit nejpozději do
30. září 2022. Tak pojďme
spolu pěšky do školy!

Michal Ševcovic
náměstek primátora
(PRO Zdraví a Sport)

ZŠ Karla IV. slaví 90. narozeniny
Vyučování na nové škole

Bürgerschule in Schrecken-
stein bylo zahájeno 5. září
1932. Jednalo se o němec-
kou měšťanskou školu,
první rok do ní nastoupilo
538 žáků. Až na krátké ob-
dobí během 2. světové vál-
ky tato budova vždy plnila
roli školy. I když byla v dub-
nu 1945 silně poškozena při
bombardování, byl její pro-
voz obnoven, tentokrát již
jako školy české.
V roce 2022 si připo-

mínáme 90. narozeniny.
V červnu jsme je trochu
s předstihem oslavili velkou
zahradní slavností. Byla to
krásná příležitost pro se-
tkání – učitelé, rodiče, žáci –
současní i minulí. Naši nej-
mladší se pochlubili krát-

kým vystoupením (Kou-
kejte, rodiče, co už všechno
umíme!). Se svou troškoudo
mlýna přišli, jak je už při
těchto oslavách tradicí,
i učitelé. Zazněla nová píseň
ZŠ Karla IV. Školní hřiště
bylo plné atrakcí, s velkým
ohlasem se potkaly i pro-
hlídky školy. Po covidové

izolaci byla konečně mož-
nost prohlédnout si celou
školu, zjistit, co je nového,
pochlubit se rodičům, za-
vzpomínat (Tak přesně ta-
dy jsem seděl!). Tím to však
nekončí. I podzim se pone-
se v duchu oslav 90. výročí.

ZŠ Karla IV.

Nový způsob vyučování
na FZŠ Neštěmická
Již druhým rokem je FZŠ

Neštěmická v Ústí nad La-
bem v Krásném Březně
součástí projektu PROKOM,
který podporuje komuni-
kační dovednosti žáků
v Ústeckém kraji. Letos na-
ším logopedickým klubem
prošlo pět žáků, celkem za
dva roky pak jedenáct. K za-
jištění práce byla FZŠ Neš-
těmická velmi dobře vyba-
vena krásnými pomůckami.
Naše škola také předsta-

vuje nový způsob vyučová-

ní informatiky. Od prvních
tříd se žáci učí pomocí hra-
vých programovatených ro-
botů Ozobot a Blue Bot. Od
třetí třídy se seznamují
s programovatelnými sta-
vebnicemi, které ovládají
pomocí vlastního softwaru.
Kromě uvedených pomů-
cek mohou žáci využívat
robotické rameno, virtuální
realitu nebo mohou vytvá-
řet výrobky na 3D tiskárně.

ZŠ Neštěmická
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51. sezóna Činoherního studia

Činoherní studio města
Ústí nad Labem vstoupí
v půlce září do nové sezóny.
Bude v pořadí padesátá
první.
Součástí slavnostního

zahájení, které se v divadle
na Střekově uskuteční
v pátek 16. září, bude ver-
nisáž výstavy obrazů Zbyň-
ka „Byndi“ Roubala, dlou-
holetého rekvizitáře, kuli-
sáka, příležitostného herce
a dobré duše ústeckého Či-
noheráku, který tragicky
zahynul v roce 2004. Sym-
bolicky se tak uzavře loň-
ská výstavní série, při níž
dostávali prostor výtvarníci
spojení s historií Činoher-
ního studia a oslavili tak
předešlou jubilejní 50. se-
zónu ústecké činohry.
Na 51. sezónu naplánova-

la dramaturgie Činoherní-

ho studia čtyři premiéry.
První z nich, pohádka Karla
Šiktance Svatojánský oheň,
kterou režijně nastuduje
David Šiktanc, vnuk zná-
mého českého básníka
a umělecký šéf Činoherního
studia, se divákům poprvé
představí v rámci Divadel-
ního festivalu KULT v pátek
14. října. Na konci ledna
roku 2023 dostane prostor
autorská inscenace HAN-
ZELKAZIKMUND (zde jsou
lvi) v režii Adama Svozila.
Ta bude mimo jiné vychá-
zet z korespondence Jiřího
Hanzelky a Miroslava Zik-
munda, ze zkušeností jejich
společných cest.
Další sezónní premiérou

bude inscenace Jídelní vůz,
autorská prvotina Davida
Šiktance, která by svým la-
děním měla navazovat na

předešlé Pábitele nebo Na-
jal jsem si vraha. David Šik-
tanc, autor a režisér insce-
nace, svůj výběr vysvětlil:
„Cesty vlakem v nás oteví-
rají pocity zvláštní melan-
cholie, zároveň jsme během
nich svědky nesčetně gro-
teskních (a často absurd-
ních) situací.“ Poslední pre-
miérou 51. sezónybudePeer
Gynt. Režie raného a notně
proslaveného dramatu He-
nrika Ibsena, které je záro-
veň iniciační cestou titul-
ního hrdiny, se pohostin-
sky ujme Michal Hába. Ten
je známý svými razantními
intepretacemi klasických
titulů (Maryša, Lakomec,
Nepřítel lidu atd.) Inscena-
ce by se své premiéry měla
dočkat opět v plenérových
kulisách, jak bývá v posled-
ních letech zvykem.

Secesní glóbus ze střechy
banky přebírámuzeum
Tři tuny vážící a šestme-
trů vysoká obří plastika
glóbu, sejmutá před dvě-
ma lety ze střechy his-
torické bankovní budo-
vy u hlavního železnič-
ního nádraží v Ústí nad
Labem, se koncem srp-
na přestěhovala do de-
pozitáře Muzea města
Ústí nad Labem.

Muzeum ji dostalo darem
od majitele původního ob-
jektu Pavla Eliase. Glóbus
završil v roce 1907 výstavbu
ústeckého bankovního pa-

láce jedné z nejvýznamněj-
ších finančních skupin
Rakousko-Uherska Wiener
Bankverein.
Ta měla centrálu ve Víd-

ni a dva velké bankovní do-
my v Praze a v Ústí nad La-
bem, což dokládalo tehdejší
význam města v habsbur-
ské monarchii. Plastika
symbolizovala celosvěto-
vou působnost banky.
Majitel své rozhodnutí

předat globus muzeu zdů-
vodnil přílišnou ekonomic-
kou náročností restaurová-
ní dřevokovové plastiky
a její technicky složité
znovu-instalace. „Nabídky
restaurátorských firem se
pod dva milióny nedostaly a

mně se rekonstrukce už tak
výrazně prodražila oproti
původnímu rozpočtu. Vě-
řím, že Ústečané i přesto do-
cení celkovou opravu této
překrásné budovy, kterou
jsem provedl s citem k jejím
historickým hodnotám,“ po-
znamenal dárce Pavel Elias.
Glóbus byl hydraulickou

rukou naložen na nákladní
automobil a poté převezen
do muzejního skladu v ús-
tecké čtvrti Klíše. Tam bude
deponována a v blízké bu-
doucnosti by se mohla stát
součástí veřejně přístupné
expozice „Odtajněného de-
pozitáře“, v nějž by se do
pěti let moha skladovací
hala proměnit.

Ústeckémuzeum vystavuje dílo
originálního fotografa Gottsteina
Kravské oko na místo

čočky, až k takovým expe-
rimentům sahal výjimečný
ústecký fotograf a kon-
struktér nestandardních
fotoaparátů Karel Gottstein
(1911–1979). V muzejní ex-
pozici se nachází řada arte-
faktů dokumentujících je-
ho tvorbu.
Muzeum ve sbírce

schraňuje desítky fotografií
neobvyklých formátů z je-
ho produkce, včetně vý-
sledků pokusů s kravským
okem a původní výstavy
z roku 1970 „99xBednaflex“.
Kuriozitou jsou pak unikát-
ní fotoaparáty „bednaflexy“
sestavené Karlem Gottstei-
nem. Jeho optické experi-

menty vyvrcholily v roce
1958, kdy sestrojil jednodu-
chý fotoaparát z brýlové
čočky nazvaný „Přemysl“.
Vytvořil nespočet fotografií
neobvyklých formátů.
Jeho hlavními tématy

byly městské exteriéry, kra-
jina a architektura. V Par-
dubicích získal 1. cenu za

snímek na korespondenční
lístek. Vydal také dvě knihy
„Pohledy na svět 66 x Bed-
naflex“ a „Staré Pardubice“.
Trvalým výstupem doku-
mentace celoživotního díla
Karla Gottsteina pak bude
nová kniha, jejíž vydání
muzeum plánuje na konec
tohoto roku.
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Zlevněné vstupné nabízí oblíbený
kulturní pas ELBE/LABE
Oblíbený KULTURNÍ PAS

ELBE/LABE, který nabízí
zlevněné vstupné do mno-
ha objektů na území saské
části Euroregionu Elbe/La-

be a Euroregionu Krušno-
hoří, si nyní můžete zakou-
pit prostřednictvím mobil-
ní aplikace Uneeqly. Papí-
rovou verzi pasu můžete

zakoupit v Informačním
středisku města Ústí nad
Labem (Mírové náměstí 1/1,
Palác Zdar). Více informací
na www.elbelabe.eu

SPORTOVNÍ DENNANÁBŘEŽÍ

V ned li 25. září prob hne v rámci Evrop-
ského týdne mobility Sportovní den na ná-
břeží, který bude doslova nabitý zajímavým
sportovním i nesportovním doprovodným
programem. Od 13.00 do 16.00 bude při-

pravena spole ná jízda (nejen na bruslích),
sportovní rozcvi ka nebo d tská diskotéka.
Zájemci si budou moci vyzkoušet sportovní
vybavení a v záv ru nebude chyb t opékání.
Přij te si užít den plný pohybu, her a zábavy.

Dny evropského dědictví

V Ústí nad Labem pro-
běhnou v termínu 10. až 18.
září 2022 Dny evropského
dědictví. Ústečané a ná-
vštěvníci města si tak mo-
hou prohlédnout třicet pa-
mátek, z nichž některé
nejsou běžně veřejnosti
přístupné.
Na řadě míst bude pro

návštěvníky rovněž připra-
ven zajímavý doprovodný
program. Návštěvníci se tak
mohou těšit na nejrůzněj-
ší koncerty, komentované

prohlídky objektů a další
akce.
Také v letošním roce

bude Dny evropského dě-
dictví doprovázet soutěž
o hodnotné ceny. Úkolem
soutěžících je po dobu sou-
těže nasbírat do soutěžního
archu, který bude součástí
brožury Ústecké památky
od gotiky po brusel, nejmé-
ně devět razítek ze zapoje-
ných objektů. Brožuru s ar-
chem získají soutěžící v In-
formačním středisku města

Ústí nad Labem (Mírové
nám. 1/1, Palác Zdar).
Pro zapojení do soutěže

je rovněž nutné správně
odpovědět na všechny
otázky, které jsou v brožuře
uvedené. Pomocníkem pro
hledání správných odpově-
dí může být Památkový ka-
talog NPÚ.
Kompletní program i in-

formace k soutěži na
www.usti-nad-labem.cz/
cz/volny-cas/turistum/
dny-evropskeho-dedictvi

Dny evropského d dictví v zubrnickém skanzenu.
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Samice orangutana bornejského
Ňuňinka půjde do Francie

Ňuňinka nakonec odces-
tuje místo Norska do
francouzské Zoo Be-
auval.

V roce 2019 proběhl v zoo
Ústí nad Labem kontrolní
screening Evropské asocia-
ce zoologických zahrad
a akvárií (EAZA). Mezi na-
lezenými nedostatky bylo
i chovatelské zařízení pro
orangutany, které nesplňu-
je optimální podmínky pro
chov těchto vzácných lido-
opů, tudíž ani neumožňuje
příchod nového chovného
samce.
Zoo si je těchto nedo-

statků vědoma, a proto in-
tenzivně jednala s koordi-

nátorem Evropského zá-
chovného programu o pře-
sunu obou samic. V březnu
byla odvezena Cantik do
německé Zoo Rostock, kde
se již plnohodnotně začle-
nila do chovné skupiny.
Samice Ňuňinka měla najít
nový domov v norské
Zoo Kristiansand.
„Vzhledem k adminis-

trativním komplikacím ne-
bylo možné tento transport
zrealizovat. Společně s ko-
ordinátorem chovu jsme
proto začali hledat nové
umístění v rámci EU.
Ňuňinka tak nakonec na-
lezne nový domov ve fran-
couzské Zoo Beauval,“ sdě-
lila ředitelka zoo Ilona
Pšenková.
Obě zoo v tuto chvíli vy-

řizují potřebnou dokumen-

taci a transport by měl pro-
běhnout na podzim letoš-
ního roku. „Z umístění
Ňuňinky do Zoo Beauval
máme velkou radost. Kole-
gové mají s chovem oran-
gutanů dlouholeté zkuše-
nosti, a kromě toho je Zoo
Beauval řazena mezi deset
nejlepších zoologických za-
hrad světa,“ uvedla hlavní
zooložka Petra Padalíková
Orangutani bornejští

patří mezi tradiční a ná-
vštěvníky velmi oblíbené
druhy. „Uděláme vše pro
návrat tohoto významného
druhu do Ústí. V tuto chvíli
pracujeme na projektu no-
vého pavilonu pro orangu-
tany, který byměl vzniknout
přebudováním stávajícího
pavilonu slonů,“ dodala ře-
ditelka Pšenková.

Příměstský tábor pro děti připravili
strážníci městské policie

Strážníci z oddělení pre-
vence kriminality a do-
pravní výchovy Městské
policie Ústí nad Labem
uspořádali prázdninový pří-
městský tábor.
Ten se uskutečnil v are-

álu Dětského dopravního
hřiště v Krásném Březně.
Formou besed, her a výletů
strážníci společně s asis-

tenty prevence kriminality
posilovali znalosti a doved-
nosti, které povedou ke
zkvalitnění života dětí.
Tábor je součástí celo-

ročního preventivního pro-
jektu městské policie „MP
dětem“. Smyslem této akti-
vity je nabídnout dětem
z cílové skupiny smyslupl-
né využití volného času

o prázdninách. Tento pro-
jekt je schválen a podpořen
MVČR a je určen pro děti ži-
jící v lokalitách ohrožených
sociálním vyloučením.
Pro účastníky tábora

byly mimo mnoha nádher-
ných zážitků a poznání při-
praveny také jednotné kšil-
tovky a trikaměsta Ústí nad
Labem.

Strážníci zachraňovali ve spolupráci
s hasiči poraněnou labuť
Hlídka strážníků vyrazila

zachránit poraněnou labuť,
která se podle neznámého
oznamovatele měla nachá-
zet přímo na Labi nedaleko
ulice Pražská ve Vaňově.
Ve spolupráci s hasič-

ským záchranným sborem
proto strážníci použili mo-
torový člun a odchytový
vak, do kterého labuť chy-
tili, a následně ji vytáhli na
břeh. Při prohlídce zvířete
strážníci zjistili, že má v kr-
ku dokonce zaseknutý i ry-
bářský háček, proto s ním
hlídka vyrazila do veteri-
nární stanice na Střekově.
Po úspěšném ošetření byla
labuť vypuštěna zpět do
volné přírody.

Ústecké noviny
Informa ní list pro ob any Ústí nad Labem. Vydává VLTAVA LABEMEDIA. Datum vydání 10. 9. 2022. íslo 9/2022. Ústecké noviny vycházejí jakom sí ník v nákladu 40 000 výtisků a jsou zdarma. Doru eny
mají být ob anům do domovních schránek. Případné problémy s doru ením – noviny umíst némimo schránky nebo vůbec nedoru ené – oznamte prosím redakci. Obsah redak n připravila Kancelář
primátora statutárníhom sta Ústí nad Labem. Kontakt – tel: 475 271 848, e-mail: mestskenoviny@mag-ul.cz. Inzerce: Radka Ivan ová, Mobil: 724 482 857, e-mail: radka.ivancova@vlmedia.cz.

V odchytové kleci skončilo rekordních
devatenáct divočáků
Strážníci městské policie

zaznamenali rekordní po-
čet odchycených divočáků
do jedné klece. Past jich po-
lapila hned 19 najednou.
Odchyt divokých prasat

byl od dubna do srpna pře-
rušen kvůli období, kdy ba-
chyně vyvádějí své mladé,
a jejich odchyt je velice ne-
bezpečný. Nyní jsou klece
opět v provozu.
Až do nedělního večera

21. srpna byl nejvyšší počet
najednou odchycených di-
vočáků v jedné kleci jede-
náct. To již neplatí, do od-
chytové klece se totiž
vměstnalo na devatenáct
kusů divočáků. To bylo vel-
ké překvapení i pro stráž-
níky, kteří se o odchytové
klece starají. Klece strážníci
každý večer připraví a ná-
sledující ráno všechny
zkontrolují.
O odchycenou zvěř se

dále starají myslivecké
spolky. Ve spolupráci s od-
borem životního prostředí
strážníci mapují terén a

sbírají informace od obča-
nů, kde se nejčastěji setká-
vají s těmito přemnožený-
mi zvířaty.

REKORDNÍ PO ETMLÁ AT
U JELENŮB LOHUBÝCH

VzooÚstí nad Labem chováme druhé největší stádo jelenů bělohubých na světě. Letos se v na-
šem stádě narodilo celkem pět mláďat, což se v žádné jiné zoologické zahradě nepodařilo. Nám se
tento rekordní počet přírůstků podařil již podruhé. Poprvé k němu došlo v roce 2014. Foto: Pavel Král

Pětatřicetiletá samice Ňuninka. Foto: Vít Lukáš, Zoo Ústí nad Labem




