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Úvodní slovo

Vážení spoluobčané,

prosincové číslo Ústeckých
novin je tady. Jelikož jde
o poslední číslo před Váno-
cemi, věnujeme prostor
především vánočnímu pro-
gramu, který je pro vás při-
praven na Lidickém ná-
městí. Ústecké Vánoce za-
počaly již 27. listopadu
a budou probíhat až do
23. prosince. Užít si můžete
tradiční vánoční trhy, písně
hudebních umělců, diva-
delní představení či vy-
stoupení dětí ze základních
škol a městských organiza-
cí. Tradičně v novinách
naleznete také informace
o dění ve městě, aktuality
z jednání rady či zastupitel-
stva města a spoustu dal-
ších novinek. V rubrice Dvě
otázky si můžete přečíst in-
formace o novém vedení
města a o našich cílech,
kterých chceme společně
v novém volebním období
dosáhnout. Dále také na-
leznete nejrůznější po-
zvánky, zprávy z městských
organizací a také tradiční
zpravodaj ze zoo. Té se
v poslední době hodně daří.
Nakonec bych Vám rád po-
přál příjemné prožití vá-
nočních svátků v kruhu va-
šich nejbližších, bez zby-
tečného stresu a shonu.
A v novém roce 2023 jen to
nejlepší!

Petr Nedvědický
primátor
Ústí nad Labem

Novámláďata
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ÚSTECKÉ VÁNOCE ZAPOČALY PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLÍ

Slavnostní zahájení Ústeckých Vánoc na Lidickém
náměstí proběhlo tradičně rozsvícením vánočního
stromku na první adventní neděli. Pro občany je při-
praven bohatý program po celý předvánoční čas, a to
až do 23. prosince 2022. Navštívit můžete tradiční
vánoční trhy, divadelní představení či vystoupení dětí
ze základních škol a městských organizací. Celý pro-
gram naleznete na straně tři nebo na www.ustecke-

vanoce.cz. Hlavní ozdobou Ústeckých Vánoc jsou le-
tos dva smrky. Vánoční stromy věnovali dobrovolní
dárci. Smrk stříbrný stojí na Mírovém náměstí a městu
ho věnovali manželé Růžičkovi. Smrk po zapuštění
dosahuje výšky deset metrů. Strom, který stojí na Li-
dickém náměstí, je smrk ztepilý a dosahuje výšky osm
metrů, městu ho darovali manželé Rubášovi. Děkuje-
memajitelům za jejich věnování.

Projekt Ústečané
společně

Obyvatelé města do 23. říj-
na mohli hlasovat o projek-
tech předložených v rámci
participativního rozpočtu.
Projekt na zvelebení města
do částky 500 tisíc korun
může do participativního
rozpočtu podat jakýkoli
občan. Následně proběhne
veřejné hlasování a projek-
ty s nejvíce hlasy vyhrají.
A jaké participativní

projekty vyhrály ve veřej-
ném hlasování tentokrát?
Na prvním místě se umístil
projekt pergoly pro kulturní
a společenské aktivity ve
Svádově. Následně revitali-
zace Tillemannova údolí,
dětské hřiště s workouto-
vými prvky v parku na Ša-
faříkově náměstí, Fričova
vyhlídka, Discgolfové hřiště
se zázemím na Střekově
a odpočinková a pohybová
zóna v ulici Tolstého.
Pokud máte jakýkoli

nápad na zvelebení vaší lo-
kality či části města, při-
hlaste se do projektu Úste-
čané společně v příštím ro-
ce nebo zkonzultujte váš
projekt s oddělením strate-
gického rozvoje již nyní.
Pojďme společně změnit
tvář Ústí.

číslo 11 | prosinec 2022

Příspěvek školám
na prvňáčky

Stejně tak jako v minulých
letech Rada města Ústí nad
Labem schválila poskytnutí
finančního příspěvku ve
výši 2 000 Kč na každého
žáka první třídy základní
školy zřizované statutár-
ním městem Ústí nad La-
bem určeného na pořízení
učebních pomůcek.
K povinné školní do-

cházce pro školní rok
2022/2023 nastoupilo 1 038
žáků a vyplaceno bylo cel-
kem 2 076 000 Kč.

Ústecké Vánoce
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Dvě otázky pro primátora o novém vedeníměsta

Pozice v městské radě
jsou rozdány, kdo dostal
jaké gesce a čemu kon-
krétně se budete věno-
vat vy?
Rádi bychom pokračovali
v naší dosavadní práci
a zrealizovali všechny při-
pravené projekty z minulé-

ho volebního období. Co se
týče mé kompetence, budu
mít na starost stále rozpo-
čet města, dopravu, společ-
nosti s majetkovou účastí,
krizové řízení, městskou
policii a Činoherní studio.
Náměstek T. Vlach budemít
nadále v gesci sociální služ-
by, společně s kulturou,
Kulturním střediskem, ces-
tovním ruchem, zahranič-
ními vztahy a projektem
Zdravé město. Další ná-
městek B. Ježek bude spo-
lurozhodovat o školách,
muzeu a DDM. Náměstkyně
V. Nechybová má ve své
gesci majetek, Severočeské
divadlo a Městské služby,
u kterých se připravuje
transformace na kapitálo-
vou společnost. J. Horák,

nový člen rady, dostal na
starost sport. Zoologickou
zahradou se bude i nadále
zaobírat radní E. Nováková.
Příprava dotací, investic
a participativního rozpoč-
tu zůstává v pravomocích
P. Tošovského. M. Mohr bu-
de zařizovat záležitosti spo-
jené s vyloučenými lokali-
tami, veřejný prostor a sta-
tut města. Tvorbu nové-
ho územního plánu města
společně s životním pro-
středím má v gesci E. Fialo-
vá.

Jaké hlavní cíle a body
jste si stanovili pro toto
volební období?
Jeden z nejdůležitějších bo-
dů je definování nového
statutu města. Jde o skuteč-

né rozdělení odpovědností
a kompetencí s důrazem na
úklid a péči o veřejný pro-
stor a zeleň pro městské
obvody a magistrát. Dal-
ším bodem je zajistit ener-
getickou bezpečnost ve
všech službách, které město
zajišťuje, jako například ve-
řejnou dopravu, jesle, ma-
teřské a základní školy, do-
movy pro seniory, atd.
Možným řešením pro ener-
getické ohrožení města bu-
dou investice do projektů,
které snižují energetickou
náročnost a realizace při-
pravených EPC projektů.
Mezi hlavní cíle patří také
posílení úlohy městské po-
licie s využitím moderních
technických prostředků
a s úsilím na zvýšení počtu

strážníků. V souladu se
strategií rozvoje dopravy ve
městě a s ohledem na his-
toricky zanedbanou do-
pravní infrastrukturu bu-
deme podporovat generální
opravy důležitých komuni-
kací, zřízení nových míst
pro parkování a vybudová-
ní vysokorychlostní tratě.
Chceme také podpořit vý-
stavbu nového domova pro
seniory odpovídajícího po-
žadovaným standardům
a rozvíjet nájemní bydlení
v majetku města např.
v ulicích Hoření a Orlická.
Vyřešit bychom chtěli také
majetkoprávní vztahy mezi
Ústeckým krajem a měs-
tem, především kvůli Seve-
ročeskému divadlu a Muzeu
města Ústí nad Labem.

Téměř 200 kilogramů hroznů se sklidilo na Větruši
Sklizeň hroznů proběhla na
Městské vinici na Větruši.
Do sklízení se zapojili pri-
mátor Petr Nedvědický a ta-
ké iniciátor obnovení vinice
Pavel Kacerovský z Ortope-
dického centra.
Úroda byla bohatá, skli-

dilo se téměř 53 kilogramů
hroznů odrůdy Malverina,
vyrobit by se mohlo zhruba
29 litrů vína. Odrůdy Cera-
son se sklidilo 145 kilogra-

mů, z toho by mohlo být až
90 litrů vína.
Pěstování vína na sva-

zích kolem Labe má boha-
tou minulost i současnost.
Vinice byla znovu obnove-
na 9. září 2016 a původně
čítala 44 hlav, nyní je téměř
trojnásobná.
Původní pěstovanou

odrůdou byla odrůda Cera-
son, která je určena k výro-
bě červených vín, později se

k ní přidala i odrůda Mal-
verina, která nyní tvoří vět-
šinu vinice.

Odrůdy byly vybrány ve
spolupráci s Cechem čes-
kých vinařů. Většina hlav

vinné révy má své patrony,
kteří se na vinici finančně
podílejí.
„Velice rád bych podě-

koval všem patronům vi-
nice, díky kterým se poda-
řilo vinici obnovit a také
všem, kteří se o vinici stara-
jí a nadále ji rozvíjejí. Skliz-
ně se každoročně účastním
a vždy se na to těším,“ uvedl
primátor města Petr Ned-
vědický.
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prava cen í dného
Radní souhlasili s úpra-

vou cen jízdného v MHD
s účinností od 1. 1. 2023.
Úpravy cen jízdného schvá-
lilo představenstvo do-
pravního podniku, rada
města s úpravami pouze
vyslovuje souhlas. Ke změ-
nám dojde v důsledku na-
výšení cen jízdného v rámci

DÚK, které schválila Rada
Ústeckého kraje. Ta navýši-
la ceny jednotlivých jízde-
nek o 24 , díky rozhodnutí
rady města dojde ale v ús-
tecké MHD o nárůst pouze
20 . Sedmidenní jízdenky
zdraží o 16 ,měsíční o 10
a devadesátidenní o 8 pro-
cent.

Změna tarifu lanové dráhy
Rada schválila uzavření

dodatku smlouvy o veřej-
ných službách v přepravě
cestujících (lanová dráha),
jehož předmětem je změna
tarifu od 1. ledna 2023.
Jednosměrná jízdenka bude
stát 40 Kč, obousměrná
60 Kč. Rodinné obousměr-
né jízdné (2 dospělí děti)
180 korun. Cena za zavaza-
dlo či psa bude 3 korun
(jednosměrná) a 4 korun

(obousměrná). Příplatek za
jízdní kolo bude 0 korun za
jednu jízdu.

ekonstrukce
komunikace e ní
Rada přidělila veřejnou

zakázku rekonstrukce ko-
munikace Mezní společ-
nosti MI Roads s nabídko-
vou cenou ve výši 14 0 3 163
Kč bez DPH. Předmětem je
realizace 1. etapy rekon-
strukce komunikace Mezní.
Jde o páteřní komunikaci
sídlištního celku Severní
Terasa s provozem trolej-
busů a autobusů veřejné
dopravy. V rámci zakáz-
ky proběhne rekonstrukce
v úseku Větrná Maková

včetně rekonstrukce vo-
zovky, odvod ovacích prv-
ků, veřejného osvětlení,
přilehlých chodníků a vý-
měny svodidel. Rekon-
strukce se týká i zastávek
„Mírová“. Ve směru stani-
čení vpravo je navržen za-
stávkový záliv, vlevo ve
směru staničení je navrže-
na zátková zastávka. Práce
budou prováděny za provo-
zu po polovinách vozovky
s využitím mobilní světelné
signalizace.

Zří ení komisí
Rada města zřídila své

komise:
komisi sociálně zdra-

votní problematiky a Míst-
ní agendy 21,
kulturní komisi,
komisi sportu a volno-

časových aktivit,
majetkovou komisi,
komisi pro vyloučené

lokality,
komisi pro územní plán.

Rada dále jmenovala je-
jich členy takto:
komise sociálně zdra-

votní problematiky a Míst-
ní agendy 21 předseda:
Mgr. Alena Pinkasová a čle-
nové: PaeDdr. Květoslava
Čelišová, Patricie Šejnoho-
vá, Gabriela Hubáčková
a Mgr. Lenka Vonka Černá,
kulturní komise před-

seda: prof. Mgr Zdena Ko-
lečková Ph.D., a členové: Ja-

roslav Pém, Jarmila Veselá,
Ing. Bc. Michelle Skřivanová
a Mgr. Zdeněk Kymlička,
komise sportu a volno-

časových aktivit předseda:
Miroslav Přikryl a členové:
Jiří Horák, Jiří Krois, Zdenka
Šnejdrová a Ladislav Alinče,
majetková komise

předseda: Miloš Musil a čle-
nové: Petr Pouzar, Ing. Ja-
romír Hůla, Miroslava La-
zarová, Josef íha, Bc. veta
Tomková,
komise pro vyloučené

lokality předseda: Patricie
Šejnohová a členové: Věra
íha, Milan Krejčí, Bc. veta
Tomková, Zdeněk Mašek,
komise pro územní plán
předseda: Ing. Pavel Dufek
a členové: Ing. Eva Fialová,
Ing. Vladislav Skalník, Ing.
Jiří Sobotka, Michal Mohr,
MBA, Petr Křivan, Ing. arch.
Jan Hrouda.

okončené rekons r kce
na řekově

d poloviny dubna le-
to ního roku probíhala
revitali ace ulice ov
a sou asně s ní tak re-
vitali ace podchodu pro
pě í amenný vrch.
ůvodem bylo vý ení
be pe nosti chodců.

Stavba měla za úkol zřídit
místo pro bezpečné pře-
cházení u zastávky MHD

Kamenný vrch škola přes
ulici Novou u zastávkyMHD
Kamenný vrch na Střekově,
a s tím související úpravu
vodorovného dopravního
značení v části ulice Nová
a v přiléhajících křižovat-
kách. Součástí stavby je
i doplnění veřejného osvět-
lení na místě přecházení
pro chodce.
Ulice Nová byla změně-

na na dvoupruhovou ko-
munikaci. Zřízen byl nově
odbočovací pruh v křižo-
vatkách a ochranné ostrův-

ky, důvodem byla nutnost
úpravy obou přechodů
u školy i u krematoria.
V souvislosti se zřízením

místa pro přecházení u ško-
ly musela být přemístěna
autobusová zastávka ve
směru do centra. Za zasta-
ralé autobusové přístřešky
na zastávce v obou směrech
byly dodány nové.
V místě protilehlých za-

stávek byla ve středovém
pruhu osazena betonová
zábrana se zábradlím za-
bra ující přechodu komu-

nikace v potencionálně ne-
bezpečném prostoru o dél-
ce 62m.
Nově byly zřízeny i za-

stávkové zálivy pro auto-
busy MHD z železobetono-
vé des-ky, která má vyšší
únosnost a menší degrada-
ci, než běžný asfaltový po-
vrch. V rámci úprav vodo-
rovného dopravního zna-
čení bylo zřízeno také po-
délné parkování, které je
určeno zejména rodičům
dětí navštěvujících ZŠ No-
vá.

ecně áva ná vyhlá ka omístním poplatku a
o ecní systém odpadového hospodářství
Zastupitelstvo schválilo

obecně závaznou vyhlášku
o místním poplatku za
obecní systém odpadového
hospodářství.
Nová OZV znovu zavádí

místní poplatek za komu-
nální odpad, a to ve formě
místního poplatku za obec-
ní systém odpadového hos-
podářství.
Na základě nové platné

odpadové legislativy z roku
2020 je pro město dále ne-
udržitelné zachovávat bez-
platné odpadové hospo-
dářství pro občany města.
V nové legislativě se mění
výše podílu do příjmu obce,
která má na svém území
skládku, a trend zvyšování
poplatků za ukládání odpa-
dů v jednotlivých letech až
k úplnému odklonu od
skládkování odpadů. Vy-
hláška o místním poplatku
zavádí poplatek na osobu ve
výši 720 Kč/osobu/rok.

Částka je úměrná ve srov-
nání s okolními obcemi
a krajskými městy. Je děli-
telná dvanácti, kdy každý
nově příchozí bude platit
pouze za každý kalendářní
měsíc, kdy v městě Ústí nad
Labem bude mít trvalé
bydliště, částka tedy odpo-
vídá 60Kč/osobu/měsíc,
kdy poplatek odpovídá cca
2 Kč na den.
Nová OZV osvobozuje od

poplatku děti do 18 let věku
včetně, aby se nevytvá-
řely případné dětské dluhy

a mladistvým se nezatěžo-
val vstup do života. Od po-
platku budou osvobozeny
osoby žijící v pobytových
zařízeních se sociální služ-
bou (domovy pro seniory
apod.). Další skupinou
osvobozených jsou osoby,
kterým vznikla poplatková
povinnost z důvodu přihlá-
šení v obci, ale které trvale
pobývají mimo území Čes-
ké republiky po dobu delší
než jeden kalendářní rok.
Osvobozeny budou i oso-
by s přiznanou invaliditou
3. stupně.
Skupinou osvobozených

od poplatku jsou také oso-
by, kterým poplatková po-
vinnost vznikla z důvodu
vlastnictví nemovité věci
(zahrnující byt, rodinný
dům nebo stavbu pro ro-
dinnou rekreaci), ve které
není přihlášená žádná fy-
zická osoba a která se na-
chází na území této obce,

a které mají ve vlastnictví
stavbu pro rodinnou rekre-
aci, ve které není přihlášena
žádná fyzická osoba a která
se nachází na území obce,
jsou-li vlastníkem stavby
pro rodinnou rekreaci sou-
časně poplatníkem z důvo-
du přihlášení v obci. Záro-
ve nová OZV stanovuje
úlevu od poplatku osobě,
která v daném kalendářním
roce dovršila 6 let věku
a více, a to ve výši 0 cel-
kové výše sazby, tedy ve vý-
ši 360 Kč.
Splatnost poplatku pro

kalendářní rok 2023 bude
možná ve dvou shodných
splátkách, a to první splátka
nejpozději do 30. 6. 2023
a druhá splátka do 31. 10.
2023. O dalším postupu bu-
dou občané informováni.
Do rozpočtu pro rok 2023

jsou do zdrojové části zahr-
nuty očekávané příjmy ve
výši 32 000 000 Kč.

emolice o ektů ve klářské yla dokončena
Dva zničené objekty, kte-

ré nejsou v majetku města,
jsou zdemolovány. Demoli-
ce byla provedena na zák-
ladě exekučního příkazu
k odstranění stavby.
Rozhodnutí o neodklad-

ném odstranění stavby ob-
jektu v ul. Sklářská č. p.
161 /24 a stavby rodinného
domu ul. Sklářská č. p.
2188/26 vydal odbor územ-
ního plánování a stavební-
ho řádu.
Důvodem byl havarijní

stav obou objektů, které
hrozily zřícením. Odstraně-
ní stavby mělo být prove-

deno do 31. března 2022.
S ohledem na skuteč-

nost, že vlastníci objektů
nařízené demolice nepro-
vedli, zajistilo jejich demo-
lici město.
Zhotovitelem demolice

byla společnost Marent De-
molice, která vyhrála výbě-
rové řízení s cenou 348 226
Kč vč. DPH. Konečná částka
demolice byla nakonec niž-
ší, tedy 2 336 896Kč vč. DPH.
Náklady bude město vymá-
hat po majitelích nemovi-
tostí. Demolice začala na
konci srpna a byla rozděle-
na do dvou etap.

otace na akci seniorů
Radní schválili dotaci ve

výši 730 Kč Michaele
Aigermanové na částečnou

úhradu nákladů spojených
s akcí Vnímej své tělo ak-
tivace svalů pánevního dna.

nvestiční áměr
lovan na vy avení haly
Rada udělila souhlas s in-

vestičním záměrem HC
Slovan Ústí nad Labem.
Slovan podal žádost na do-
tační výzvy Národní spor-
tovní agentury. Předmětem
je rolba na úpravu ledu,
vstupní dveře uvnitř halyna

tribuny, ochranná skla
a mantinely, podlahy
v chodbách a šatnách. Ná-
klady činí 7 98 00 Kč, vý-
še dotace je maximálně
70 nákladů. Rada konsta-
tovala, že zbylé finance po-
kryje z rozpočtuměsta.
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ak správně topit připomenutí pravidel a doporučení
Motto: „Top tak, jak chceš,

aby topil tvůj soused“
Všichni si jistě přejeme žít

v kvalitním životním pro-
středí a dýchat čerstvý
vzduch.
Ke splnění těchto přání

může svým dílem přispět
každý z nás. Právě nyní, kdy
dochází k zahájení topné
sez ny, je správná doba pro
připomenutí pravidel a do-
poručení, jakým způsobem
správně topit, pokud využí-
váte spalovací stacionární
zdroj na pevná paliva.
Základní pravidla a do-

poručení jsou následující:
výběr vhodného zdroje

tepla a tomu odpovídající
spalinové cesty,
instalaci a první nasta-

vení zdroje svěřit odborní-
kům,
používat pouze palivo

určené výrobcem zdroje,
zajistit vhodné usklad-

nění paliva (vlhké palivo
představuje ztrátu energie
pro topný systém),
nespalovat žádný odpad,
dodržovat předepsané

postupy výrobce (přečtěte si
návod a řiďte se jím),
dodržovat předepsanou

údržbu a dbát na dobrý
technický stav bezpečnost-

ních prvků kotle či kamen,
provádět čištění a každo-

roční kontrolu spalinových
cest (komína a kouřovodů)
kominíkem,
jednou za 3 roky prove-

dení kontroly technického
stavu a provozu spalovací-
ho zařízení odborně způso-
bilou osobou (u kotlů a to-
pidel s výměníkem).

Výše uvedená pravidla a do-
poručení vychází z ustano-
vení zákona č. 201/2012 Sb.

o ochraně ovzduší a pro
kontrolu dodržování je pří-
slušným úřadem Magistrát

města Ústí nad Labem, od-
bor životního prostředí.
Pro případ, že u Vás bu-

de provedena kontrola sta-
cionárního zdroje, mějte
připravené doklady o pro-
vedení kontroly technické-
ho stavu a provozu spalo-
vacího zařízení odborně
způsobilou osobou (nesmí
být starší než 3 roky), pro-
tokol o revizi spalinových
cest a doklady o nákupu pa-
liva.
Upozor ujeme, že na

vyžádání jste povinni výše
uvedené dokumenty kont-
rolnímu orgánu předložit.
Vzhledem k tomu, že

problematika topení a spa-
lování pevných paliv není,
zvláště v dnešní době, jed-
noduchá, spustilo Minis-
terstvo životního prostře-
dí ČR informační portál
www.jakspravnetopit.cz,
kde se dozvíte mnoho
informací o povinnostech,
správném topení, ale ta-
ké o možnostech, jak se
dá správným topením
ušetřit.
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Pěstounství forma náhradní rodinné péče
Z morálního hlediska se

jedná o velmi prospěšnou
a ne vždy společností do-
statečně oce ovanou služ-
bu. Pěstouni sice mají od
státu nárok na finanční po-
moc, ale její výše rozhodně
nemůže pokrývat lásku,
péči a odhodlání náhrad-
ních rodičů, starat se o dítě,
resp. děti, které tzv. nejsou
rodičů. U této formy péče
rozhodně není důležité
vzdělání ani profese, spíše
osobnostní předpoklady
a schopnost vcítit se do po-
citů dítěte.
Jedná se o formu ná-

hradní rodinné výchovy,
o které výhradně rozhoduje
soud. A to po dobu, kdy se
o dítě nemohou starat ro-
diče. Pěstounem se může
stát fyzická osoba, manžel-
ský pár, ale i lidé žijící dlou-
hodobě bez partnera či ne-

sezdané páry. Dítěmůže být
svěřeno do pěstounské pé-
če i svým příbuzným.
Pěstounská péče umož-
uje dětem život v náhrad-
ní rodině, pokud by hrozi-
lo dlouhodobé setrvání
v ústavní péči a adopce ne-
ní možná. Končí zletilostí,
ale dítě může s náhradními
rodiči setrvat v jejich do-
mácnosti i po této době, jen
stát již výdaje spojené s péčí
nehradí. Formy pěstounské
péče jsou dlouhodobá a na
přechodnou dobu.
Práva pěstounů, a to jak

v případech dlouhodobé,
tak přechodné: rozhodovat
v běžných záležitostech,
mají právo na tzv. odlehčo-
vací péči, na pomoc v pří-
padech, kdy sám pěstoun je
nemocný, na pomoc psy-
chologa, terapeuta atd., na
bezplatné vzdělávání, na

podporu při udržování
vztahu dítěte s biologickou
rodinou. Biologickým rodi-
čům i nadále zůstávají po-
vinnosti vyplývající z rodi-
čovské odpovědnosti a vy-
živovací povinnost.
Dávky pěstounské péče

(jen výběr): příspěvek na
úhradu potřeb dítěte, pří-
spěvek při ukončení pěs-
tounské péče, odměna pěs-
touna, příspěvek při pře-
vzetí dítěte do péče, příspě-
vek na zakoupení osobního
motorového vozidla
Magistrát města Ústí

nad Labem odbor sociál-
ních věcí ve spolupráci
s kanceláří primátora od-
dělením cestovního ruchu
a neziskovou organizací
Maják zve hosty a občany
města Ústí nad Labem, pří-
padně zájemce o pěstoun-
skou péči, dne 14. 12. 2022

od 9.00 hodin do 17.00 ho-
din (v 16.00 hodin zahájen
Vernisáže obrazů pěstou-
nů) do Informačního stře-
diska města, Mírové ná-
městí Ústí nad Labem. Vý-
stava obrazů bude poté
umístěna v budově magis-
trátu ve veřejných prosto-
rách.
Po celou dobu trvání ak-

ce budou přítomni pracov-
níci odboru sociálních věcí,
oddělení náhradní rodinné
péče a pracovníci Majáku
pro případné dotazy zájem-
cům a návštěvníkům.

n astn vedou í od
boru so i lní h v í si
dovolu e od kovat za
vst í nost a s olu r i
n Sla is hové ve
dou í odd lení estovní
ho ru hu a kole ním
zMa ku

nova trole usového
provo u na třekov
Od 12. listopadu je upra-

ven provoz linek na Stře-
kově:

zrušena je linka „ “,
linka 60 pojede v pl-

né trase Mírová Mírové
náměstí Karla IV.,

zavedena bude linka
62 v trase Divadlo Mírové
náměstí Karla IV.

Několik otá ek pro iřího ure e pověřeného
vedením střediska ř itovy a pohře ní slu y
ak dlouho ste na o

zi i vedou ího st edis
ka h bitov a oh ební
slu b a o v e se za va
eho sobení oda ilo
zm nit či v le it
Na této pozici jsem od

lo ského léta. Na středisko
hřbitovů jsem přešel po pě-
tiletém působení na zim-
ním stadionu. Středisko
jsem přebíral v dobrém sta-
vu, například po zrekon-
struovaném nádvoří před
střekovskou kaplí a po zda-
řilé rekonstrukci kaple na
hřbitově v Krásném Březně.
Na tomto středisku je však
stále co dělat a zlepšovat.
Chceme hlavně zajišťovat
komplexnost všech našich
služeb. Proto od 1. září
letošního roku zajišťujeme
pohotovostní převozy ze-
snulých, a to 24 hodin den-
ně. Od 1. října nabízí-
me nově obřady v již zmi-
ované kapli v Krásném
Březně. V současné době
probíhá na hřbitově ve
Skoroticích výstavba nové-
ho kolumbárního panelu,
který nabídne 4 kolum-
bárních okének. Určitě stojí
ještě za zmínění koupě no-
vé plně elektrické multiká-
ry za využití dotačního pro-

gramu, kterou využíváme
k úklidu na střekovském
hřbitově.

ak b l r b h leto
ní h du iček
Po zkušenostech z lo -

ského roku, ale i z let mi-
nulých jsme se hlavně sna-
žili mít na památku zesnu-
lých upraveny a uklizeny
všechny naše hřbitovy. Což
se nám myslím podařilo.
Nemám informaci o jedi-
ném negativním příspěvku
nebo snad stížnosti. Do-
konce jsme si dovolili
na střekovském hřbitově
otevřít stánek s občerstve-
ním, čaj, káva, svařák atd.
Myslím, že i toto mělo vět-
šinou pozitivní odezvu.
Nicméně víme a stále má-
me na paměti, že pieta
a úcta na těchto místech je
a vždy bude na prvnímmís-
tě.

aké sou l n na tomto
st edisku do í tího ro
ku
Určitě bychom rádi po-

kračovali ve výstavbě ko-
lumbárních panelů, kterých
je skutečně nedostatek.
V příštím roce bychomchtě-
li postavit minimálně jeden
panel na hřbitově na Stře-
kově a snad i na hřbitově
v Krásném Březně. Plánů
a nápadů je spousta. Napří-
klad ochrana starých hrobů
a náhrobků, pasportizace
a digitalizace hřbitovů.
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ánoce v everočeském divadle
Severočeské divadlo při-

pravilo pro své posluchače
na měsíc prosinec několik
představení a koncertů, kte-
rými bychom rádi zpříjem-
nili předvánoční čas malým
i velkým.
Kdo nestihl říjnovou

premiéru muzikálu M
FAIR LAD , může navštívit
toto představení 4. nebo
20. 12. Do naší nabídky jsme
již od listopadu zařadili AD-
VENTN KONCERT , další
proběhne 10. 12. plný krás-
ných světových vánočních
melodií, např. Adeste fide-
les, Jingle Bell Rock, Rolnič-
ky, rolničky, Jsou svátky,
Panis angelicus, Let It Snow,
Už záhy přijde vzácná noc
a další.
Baletní představení Pet-

ra Iljiče Čajkovského LOUS-
K ČEK uvedeme pro velký
zájem několikrát 12., 19.
a 22. 12. Blížící se Vánoce,
stromeček a dárečky roz-
září dětské oči a krásné ba-
letní představení potěší

svou nádhernou hudbou,
tancem a atmosférou i do-
spělého diváka. KONCERT
A ČESK MŠE V NOČN
v divadle 18. a 23. 12. Tato

známá mše J. J. Ryby zazní
již tradičně v podání s listů,
orchestru a sboru Severo-
českého divadla. Můžete na
ni přijít také 30. 12. do kos-

tela Nanebevzetí Panny
Marie v Ústí nad Labem.
V NOČN KOLED V OC

TAMDA zpříjemní předvá-
noční shon a navodí krás-
nou vánoční atmosféru
18. 12. v 14.00, 1 .00 a 16.00).
Poslední den v roce osla-

víme muzikálem NOC NA
KARLŠTEJN . Česká klasika
plná nesmrtelných pís o-
vých hitů.
Pokud stále přemýšlíte

o správném dárku k váno-
cům, darujte návštěvu di-
vadla, uděláte tím radost.
Možnost zakoupení dárko-
vých kup nů v hodnotě
2 0 Kč na pokladně Seve-
ročeského divadla platí až
do pátku 23. 12. (kup ny
neplatí na představení na
Silvestra).
Přejeme Vám krásné pro-

žití vánočních svátků
a šťastný nový rok 2023
a těšíme se na Vás u nás
v divadle.
Severočeské divadlo Ústí
nad Labem

eissová ako ostelnička
ve íde ské státní opeře

Sopranistka Eliška eis-
sová sklidila velký úspěch a
obdiv ve Víde ské státní
opeře za roli Kostelničky
v inscenaci Janáčkovy Její
pastorkyně, hrané pod ná-

zvem Jenufa. Gratulujeme
Vidět Elišku eissovou
můžete i v Severočeském
divadle, a to v opeře Libuše
nebo v opeře Tristan und
Isolde, kde je též skvělá

POHYBOVÉ AKTIVITY PRO ÚSTECKÉ SENIORY

ÚTERKY 9:00 9:00 –– 10:30

STŘEDY
NORDIC NORDIC 

WALKING

www.starnemevezdravi.cz

info@starnemevezdravi.cz

+420 732 661 211

ZDRAVOTNÍZDRAVOTNÍ
CVIČENÍ

8:30 8:30 –– 12:30

Projekt finančně podpořilo statutární město Ústí nad Labem.

VSTUPNÉ ZDARMA

T.J. SOKOL, T.J. SOKOL, 
TYRŠŮV DŮM

2x MĚSÍČNĚ

udoucí plány do dal ího roku inoherního studia
Ke konci roku se sluší jak

bilancovat, tak i nastínit
plány do roku budoucího.
V Činoherním studiu se

moc dozadu neohlížíme,
proto vám tu na několika
řádcích nastíníme, s čím
u nás můžete v roce 2023
počítat. HANZELKA ZIK-
MUND (zde jsou lvi) je au-
torská inscenace režiséra
Adama Svozila a dramatur-
gyněKateřiny Součkové, její
první uvedení je napláno-
vané na pátek 27. ledna
a stane se druhou premié-
rou 1. sez ny.
„Neprozkoumaná, bílá

místa na mapách se dříve
označovala latinským „hic
sunt leones“ zde jsou lvi.
ílá místa v nás samotných.
Na takové cestě ještě máme
možnost stát se někým ji-
ným. robudit se na vrcholu
heopsovy pyramidy. Ne-
vstávat každé ráno do stej-
ného všedního dne,“ láká
svými slovy Kateřina Souč-
ková na novou inscenaci
o odkazu legendární cesto-
vatelské dvojice.
I druhá premiéra roku

s trojkou na konci bude au-
torská. Své zážitky z cesto-

vání vlakem v jídelním vo-
ze zdramatizuje umělecký
šéf a režisér David Šiktanc.
Inscenace s prostým ná-
zvem Jídelní vůz by měla
svou poetikou navazovat na
starší Šitancovy hry Pábite-
lé a najal jsem si vraha. Šik-

tanc k tomu dodává: „ esty
vlakem v nás otevírají poci-
ty zvláštní melancholie, zá-
rove jsme během nich
svědky nesčetně groteskních
a často absurdních situací.
le nejen to v české společ-
nosti, která je silně centra-

lizovaná, jsou záznamem
vzdálenosti mezi centrem
a peri erií, v jejíž zkrácení
v podobě vysokorychlostní
trati už několik let sníme.“
Jídelní vůz poprvé na na-
šem jevišti zahrajeme
24. března.
Čtvrtou premiérou sou-

časné divadelní sez ny
a zárove premiérou finální
bude Peer Gynt, raná hra
norského dramatika He-
nrika Ibsena, kterou Čino-
herní studio v premiéře
představí 26. května. Její re-
žie se pohostinsky ujme
Michal Hába.
„ eer Gynt na sociál-

ních sítích, ve spirituálním
pornu, v říši sebeimaginace
a sebeprezentace. eer Gynt
sobě. eer Gynt slamuje.
eer Gynt prokrastinuje.
šechno a nic. lavně nebýt
průměrný, obyčejný, zamě-
nitelný. Jízda začíná,“ na-
sti uje záběr Peera Gynta
dramaturgyně Tereza Ma-
rečková.
Ať je i váš nový rok in-

spirativní a prožijete ho ve
zdraví.
Činoherní studio Ústí
nad Labem

o rodru né výpravy po
severních echách

Rádi chodíte po severních
Čechách Největší turistic-
ké taháky jste už navštívili,
nebo se jim vyhýbáte Nej-
víc vás baví místa, kam
„noha bělocha ještě ne-
vkročila“ Každý výšlap be-
rete jako dobrodružnou vý-
pravu, během níž „odstra-
ujete bílá místa na ma-
pách“ Jste duší spíš Robin-
son než pan Brouček
Nyní nově vydaná kni-

ha Severotoulky ústeckého
autora Jana Civína je v tom
případě určena přesně pro
vás Jde o netradiční tipy na
výlety po méně známých
koutech Českého Středo-
hoří, Labských pískovců,

Džbánu, Ralské pahorkati-
ny, Kokořínska, Oharské
tabule, Krušných a Lužic-
kých hor. Původně vychá-
zely na pokračování na
webu naseveru.net, teď do-
staly papírovou podobu.
Na přednášce 7. prosince

od 17 hodin v kavárně ús-
teckého muzea se od Jana
Civína dozvíte, co vás v kni-
ze Severotoulky čeká a zís-
káte též mnoho námětů na
zajímavé výlety po Ústec-
kém a Libereckém kraji
jak si je naplánovat, jak se
na ně vybavit a jak na nich
zažít nevšední dobrodruž-
ství.
MuzeumÚstí nad Labem
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Předčasný vánoční dárek
v zoologické zahradě
Zoo Ústí nad Labem se
může pochlubit hned
několika novými pří-
růstky.

Rozrostla se skupina man-
drilů rýholících i tamarí-
nů žlutorukých a bělohu-
bých. Obrovským úspě-
chem a předčasným vánoč-
ním dárkem je ale pro zoo
narození koťat gepardů
štíhlých.
Jedná se o velký úspěch.

Chov gepardů v lidské péči
je velice náročný. „Náš
chovný pár je mladý a ne-
zkušený, v minulém roce se
jejich spojení nezdařilo, sa-
mec se vůči samici choval
agresivně,“ říká chovatelka
Věra Malířová. V letošním
roce se chování zvířat po-
stupně zlepšilo a na konci
srpna došlo k úspěšnému
páření. Mláďata se narodila
16. 10. 2022 a porod to byl
napínavý. Chovatelé při
ranní kontrole nejdříve
zpozorovali jedno mládě
a až po pěti hodinách dru-
hé, což značně zvýšilo šance
na přežití obou jedinců.
„Gepardí jedináček většinou

nedokáže udržet laktaci
matky,“ dodává vedoucí
zoologického útvaru Petra
Padalíková.
Do odchovu tým zoolo-

gů a chovatelů nijak neza-
sahuje, pouze vše monito-
ruje. Klid je teď pro samici
a mláďata zásadní. Do dvou
měsíců se budou koťata ge-

pardů očkovat, čipovat
a dojde k určení jejich po-
hlaví. V zoo Ústí nad Labem
pak zůstanou minimálně
rok, než dojde k jejich od-
stavení odmatky.
„Gepardi štíhlí patří

podle Red Listu mezi zrani-
telné druhy. Jejich počty ve
volné přírodě klesají v dů-

sledku ubývajícího životní-
ho prostoru, pytláctví a vel-
mi nízké genetické variabi-
lity, proto je už jen narození
gepardů v celosvětovém
měřítku obrovským úspě-
chem,“ uzavírá ředitelka
Ilona Pšenková.

Foto: Jitka Nesvorová

Ústecké noviny
Informační list pro občany Ústí nad Labem. Vydává VLTAVA LABEMEDIA. Datum vydání 3. 12. 2022. Číslo 11/2022. Ústecké noviny vycházejí jakoměsíčník v nákladu 40 000 výtisků a jsou zdarma. Doruče-
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primátora statutárníhoměsta Ústí nad Labem. Kontakt – tel: 475 271 848, e-mail: mestskenoviny@mag-ul.cz. Inzerce: Radka Ivančová, Mobil: 724 482 857, e-mail: radka.ivancova@vlmedia.cz.

Nakupte vánoční dárky v informačním středisku
Vánoce se kvapem blíží

a vy jistě již přemýšlíte, co
pořídíte svým blízkým pod
stromeček. Pokud hledáte
originální a zajímavý dárek,
tak určitě vyrazte na náku-
py do Informačního stře-
diska města Ústí nad La-
bem (Mírové náměstí 1/1,
Palác Zdar). U nás pořídíte
nadílku pro celou rodinu.
Pro čtenáře máme velké

množství zajímavých pub-
likací, ať už historických,
fotografických či populárně

naučných. Milovníky knih z
okolí potěší čtveřice děl Ji-
řího Svobody Tajemství
Českého středohoří, Zá-
zračné České středohoří,
Východní Krušné hory
a Poutník Českým středo-
hořím. Velkým lákadlem
bude i horká novinka spi-
sovatele Štěpána Javůrka
Sudetský dům.
Znalci jistě ocení tituly

jako Osobní lodě v Čechách
a na Moravě 1841-2021,
Historický atlas Euroregio-

nu Elbe/Labe nebo zbrusu
novou publikaci Kameny
zmizelých v Ústí nad La-
bem. K dostání bude i do-
plněné vydání oceněné
knihy Průvodce po zanik-
lých obcích, osadách a sa-
motách pod Bukovou ho-
rou. Těm, kteří preferují fo-
tografické knihy, jistě udělá
radost kniha LABE „od pra-
mene po Hřensko“.
Pokud chcete překvapit

ústecké patrioty, pak nabí-
zíme originální předměty

z kolekce Slavných lokál-
ních značek. K dispozici
jsou třeba trička s pop-arto-
vě zpracovanými motivy
Schichtova slavného mýdla
s jelenem, Elidy či Mare-
schovými trpaslíky, ple-
chové repliky dobových ce-
dulí nebo plechové magne-
ty. Radost určitě udělá i fla-
sh disk ve tvaru mýdla s je-
lenem. Vánoční atmosféru
umocní tvarované prskavky
od ústeckého výrobce
DRUTEP.

Nezapomínáme ani na
naše nejmenší. Úsměv na
tvářích dětí určitě vykouzlí
pexeso, omalovánky, pas-
telky, kniha pohádek nebo
třeba puzzle. V neposlední
řadě zde naleznete drobné
předměty, které nejen po-
slouží, ale také potěší. V na-
bídce nechybí nákupní taš-
ky, porcelánové i plechové
hrnečky, flashdisky, přívěs-
ky na klíče, záložky nebo
třeba vonné svíčky, a to vše
s motivy různých ústeckých

dominant. Před koncem
roku samozřejmě nemohou
chybět ani kalendáře města
na rok 2023.
Informační středisko je

otevřeno od pondělí do
pátku od 9:00 do 17:00 ne-
bo v sobotu od 9:00 do
12:00, a to až do 23. 12. 2022.
Vstup do infostřediska je
bezbariérový. Veškerý sor-
timent můžete nakoupit
i v teple a pohodlí domova
přes e-shop (www.usti-nad-
labem.cz/e-shop).

NOVÁSAMICE PANDYČERVENÉ

K ústeckému samci pandy červené přijela nová samice.
Pochází ze Zoo Rotterdam a jsou jí tři roky. Pandy červené
jsou nejaktivnější za svítání a soumraku, většinu dne prospí

stočené na větvi. Spánek využívají k trávení bambusu, který
tvoří základ jejich jídelníčku.

Foto: Jiří Horák

Zoo slaví po deseti letech
přírůstek vydrymalé

Zoo má nový přírůstek,
kterým je mládě vydry ma-
lé. U vyder, které obývají
venkovní výběh ve spodní
části zoo, jde o podzimní
překvapení. Většinou totiž
rodí mláďata v jarním nebo
letním období.
Vydra malá je nejmen-

ším druhem vydry na světě,
žije v rodinných skupinách.
Jako tropický druh potře-
buje v zimním období vy-
tápěný prostor, ve kterém
zimu bezpečně přečká. Díky
kompletní rekonstrukci vý-
běhu a zázemí, která v zoo
Ústí nad Labem nedávno
proběhla, mohou návštěv-
níci pozorovat vydry po celý
rok a spatřit tak i nový pří-
růstek.
Mládě se narodilo 10. říj-

na a zatím není jasné, zda
jde o samici nebo samce,
protože rodiče si jej bedlivě

střeží. Pro vydry malé je ve-
den v rámci EAZA chovný
program. Mladý pár vyder
byl sestaven na základě do-
poručení koordinátora cho-
vu. Samice přicestovala
z německé Zoo Cottbus
a samec z holandského Zoo
Parc Overloon.
„Zoo novým přírůstkem

vydry malé úspěšně nava-
zuje na své předchozí od-
chovy tohoto druhu, aktu-
álně se jedná již o sedmnác-
té mládě, nicméně v tomto
případě jde o velký úspěch,
protože poslední mládě vy-
dry malé se v zoo Ústí nad
Labem narodilo před deseti
lety,“ říká vedoucí zooložka
Petra Padalíková. Navíc se
dle mezinárodního Red
Listu (Červeného seznamu
ohrožených druhů) jedná
o zranitelný druh.

Foto: Martin Kolář

Přírůstek ve skupině
mandrilů rýholících

Skupina mandrilů rýho-
lících se také rozrostla,
mládě je první potomek
našeho nového chovného
samce. Mandril patří do če-
ledi kočkodanovitých, jeho

domovinou jsou tropické
deštné pralesy v oblasti
Konga, Kamerunu, Rovní-
kové Guineje a Gabonu.

Foto: Jiří Horák




