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Koupaliště na Klíši 
je opět otevřené

Po  složité rekonstrukci bylo 
v Plaveckém areálu na Klíši ote-
vřeno venkovní koupaliště. Stav-
ba za zhruba 120 milionů korun 
poskytne místo k  rekreaci a  ak-
tivnímu odpočinku pro více než 
1200 návštěvníků. Rekonstruk-
ce si vyžádala odstranění starých 

bazénů a  náročné úpravy okol-
ních ploch s  doplněním atrak-
tivních prvků pro vodní hrátky. 
Součástí stavby jsou mimo jiné 
nové nerezové bazénové vany 
s  vodními atrakcemi a  bazéno-
vou technologií, objekty ošetřov-
ny a  pokladny, terasa  – paluba,   

brodítka, sprchy, sociální zá-
zemí pro návštěvníky, záze-
mí pro plavčíky, dětský koutek, 
technický objekt v  jihozápad-
ním rohu areálu,   terénní úpra-
vy a  zeleň, příprava pro stánky 
s  občerstvením, veřejné osvět-
lení, monitoring a  zabezpečení 

areálu, ozvučení areálu, mobi-
liář, příjezdy, přístupy, všechny 
sítě (kanalizace, rozvody vody 
nebo elektřiny a datové sítě). Po-
drobnosti o  provozu, otevíra-
cí době a  cenách jsou na  webo- 
vých stránkách Městských služeb  
www.msul.cz.

Dvě otázky pro náměstka primátora Michala Ševcovice k situaci ve školství
Jak koronavirové 
období poznamenalo 
ústecké školství?
Zatím neznáme všechny dopa-
dy a  vyhodnocovat je budeme 
dlouho. Školy byly zavřeny ze 
dne na  den, ale to neznamena-
lo absolutní útlum všeho. Bylo 
třeba řešit spoustu úkolů spoje-
ných s přechodem na klidový re-
žim, s  uzavřením školních jíde-
len a přerušením dalších aktivit. 
Po  celou dobu nouzového stavu 
jsme udrželi v  provozu městské 
jesle, mateřskou školu i  základ-
ní školu pro děti zaměstnanců 
integrovaného záchranného sys-
tému. Museli jsme připravit zá-
pisy dětí na základních i mateř-
ských školách, poprvé v  historii 
bez účasti dětí i rodičů. Hlavním 
úkolem pro základní školy bylo 

zahájit distanční výuku. O  tom 
jsme nikdo moc nevěděli a  ani 
školská legislativa s  touto mož-
ností nikdy nepočítala v tak vel-
kém rozsahu. Za to, že se to ro-
zeběhlo a nabylo to smysluplnou 
podobu, si zaslouží poděkování 

všichni, kteří se zapojili a  po-
mohli – učitelé a další pracovní-
ci škol, rodiče a samozřejmě děti, 
které úkoly na dálku plnily. Uči-
ly se i  děti, které třeba počítač 
v rodině nemají, výuka probíha-
la i po telefonu nebo předáváním 
pracovních listů a sešitů. Mnohé 
domácnosti se proměnily doslo-
va v malé školy. Zapojení nebylo 
stoprocentní, část dětí se online 
výuky téměř nezúčastnila. Ne 
vždy to mohly školy ovlivnit, ně-
které rodiny se ocitly v tíživé si-
tuaci nebo musely řešit i technic-
ké problémy s  vybavením nebo 
s připojením na internet. V květ-
nu a v červnu byla výuka částečně 
obnovena, na  základě dobrovol-
nosti, ale část žáků do  školy již 
nenastoupila a pokračovala i na-
dále v distanční výuce z domova.

Obnovení provozu škol 
bylo bez problémů?
Zásadní komplikace jsme ne-
zaznamenali. Rozjezd byl na-
štěstí postupný, ale i  tak si 
vyžádal hodně práce. Vybavi-
li jsme školy stojany na  osob-
ní dezinfekci, dezinfekčními 
rohožemi, dalšími dezinfekč-
ními prostředky pro úklid, 
ochrannými prostředky a  ji-
nými potřebnými věcmi. Mu-
seli jsme se připravit na  vy-
tvoření školních skupin 
a  dodržení všech ochranných 
opatření včetně rozestupů. To 
by se bez přispění a  osobní-
ho nasazení všech pracovní-
ků škol nepovedlo. Prázdniny 
jsou za dveřmi, dětem přejeme, 
ať si je užijí. Školy budou mít 
nyní čas na oddech, ale hlavně 

na  přípravu, abychom od  září 
rozjeli výuku naplno a pokusili 
se dohnat a napravit to, co jsme 
kvůli koronaviru nemohli udě-
lat. S následky krize se budeme 
vypořádávat dlouho. Když si 
však vzpomenu na to, co školy 
zvládly – nejen online výuku, 
ale také třeba šití roušek nebo 
tisk ochranných štítů na  3D 
tiskárnách, bezkontaktní zápi-
sy dětí na nový školní rok – tak 
jsem optimista a věřím, že nás 
tato zkušenost především posí-
lí. Očekávám, že všechny školy 
zvládnou od  nového školního 
roku využít získané nové zku-
šenosti s distanční výukou i při 
prezenční výuce. Berme to jako 
novou příležitost ke  zlepšení 
vzájemné komunikace a výuky 
i v časech normálních.

Úvodní slovo

Vážení 
spoluobčané,
tentokrát začnu poděková-
ním. Velký dík si zaslouží 
všichni, kteří přispěli k tomu, 
že naše město překona-
lo koronavirové období bez 
zmatků, konfliktů a paniky. 
Podařilo se zajistit fungová-
ní všech funkcí města, ob-
čané se chovali ukázněně 
a dodržovali nouzová opat-
ření. Velmi oceňuji aktivi-
ty všech dobrovolníků, kteří 
šili roušky, chodili nakupovat 
a pomáhat. Ukázali jsme, že 
i v nejtěžších situacích do-
kážeme zůstat lidmi a nemy-
slet jen na sebe. I když byl 
první případ koronaviru dia-
gnostikován u nás v Masary-
kově nemocnici, podařilo se 
zabránit většímu šíření one-
mocnění, začátkem června 
jsme měli na Ústecku pou-
ze 82 nakažených. Za důle-
žité považuji, že se infekce 
nedostala do žádného z na-
šich sedmi domovů pro seni-
ory. Snad se nám tento trend 
podaří udržet i v příštích týd-
nech. Ještě dlouho se bude 
mluvit o tom, jak pandemie 
postihla celý svět. Budou se 
rozebírat příčiny, zkušenosti 
a také hledat chyby a viníci. 
Jistě jsme mohli něco udě-
lat jinak a lépe, ale do tako-
vé situace se nikdo předtím 
dlouho nedostal. Mohu zod-
povědně za celý tým říci, že 
jsme dělali vše, jak nejlé-
pe jsme mohli. Přitom bylo 
potřeba organizovat i dal-
ší akce města. Dál pokra-
čovaly opravy silnic a práce 
na ostatních investicích. Zá-
roveň jsme museli řešit i pří-
padný finanční dopad krize 
na hospodaření města. Čeká 
nás určitý propad příjmů 
do rozpočtu. V té souvislos-
ti je jistě dobrou zprávou, že 
hospodářský výsledek měs-
ta v loňském roce skončil 
s kladným výsledkem zhru-
ba 160 milionů korun, peníze 
budou použity právě na po-
krytí ztrát. A dobrých zpráv 
je více. Po náročné rekon-
strukci se podařilo otevřít 
venkovní koupaliště v areálu 
na Klíši. Krize snad už končí, 
omezení polevila, čekají nás 
prázdniny a dovolené, tak si 
je užijte třeba na našem no-
vém koupališti.

Petr 
Nedvědický

primátor  
Ústí nad Labem

Nová premiéra 
Činoherního 
studia
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Hospodaření města 
skončilo přebytkem
Závěrečný účet hospodaření měs-
ta a účetní uzávěrku za rok 2019 
projednali městští radní.

Hospodaření statutárního měs-
ta Ústí nad Labem skončilo s pře-
bytkem. Celkové příjmy města 
po konsolidaci dosáhly 2,27 mi-
liardy Kč. Výdaje města po kon-
solidaci představují 2,15 miliardy 
Kč. Vzniklé saldo příjmů a výdajů 
ve výši 114 585,53 tis. Kč vyrov-
nává oblast financování.

Volné zdroje do rozpoč-
tu roku 2020 činily ke 4. květnu 
2020 164,8 mil. Kč. „Je to dobrý 
výsledek, pomůže nám v součas-
ném období propadu příjmů. Dál 
proto musíme hospodařit uvážlivě,“ 
připomenula náměstkyně primá-
tora Věra Nechybová. Rada měs-
ta navrhuje použití volných zdrojů 
k úpravám rozpočtu roku 2020 
v důsledku poklesu příjmů způso-
bených COVID-19. 

Splátka úvěru MmÚ v roce 2019 
představovala celkem 102 mil. Kč. 
Ke konci roku 2019 bylo nespla-
ceno 858,6 mil. Kč.

Závěrečný účet města a účet-
ní uzávěrka budou předloženy 
ke schválení zastupitelům města.

Podnikatelé ušetří 
na poplacích
Zastupitelstvo města schválilo 
nové vyhlášky o místním poplat-
ku z pobytu a o místním poplatku 
za užívání veřejného prostranství. 
Reaguje tak na nepříznivé ekono-
mické dopady nouzového stavu. 

Zastupitelé zrušili obě původní 
vyhlášky a vyhlásili nové, ale po-
sunuli jejich platnost. Místní po-
platek z pobytu se tak nebude 
platit do konce září a místní popla-
tek za užívání veřejného prostran-
ství do konce srpna. „Chceme tak 
ulevit podnikatelům, kteří museli 
zavřít své provozovny nebo pod-
statně omezit jejich provoz,“ vy-
světlil primátor Petr Nedvědický.

S nápady proti 
koronaviru
Do boje proti koronavirové náka-
ze se ve městě zapojily tisíce lidí. 
Dobrovolníci pomáhali seniorům, 
ochranné roušky se šily v do-
mácnostech, v divadlech, školách 
i v řadě firem. A vznikaly i složitější 
věci, na které nestačí jen šicí stroj 
a látky. Ochranné štíty z Domu dětí 
a mládeže Ústí nad Labem pomá-
haly třeba i učitelům ve znovuote-
vřených ústeckých školách. Na 3D 
tiskárnách jich vzniklo přes čtyři 
tisíce.

http://www.msul.cz
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Z jednání  
rady města

Město požádá 
o odklad splátek 
u Komerční banky
Rada města požádá Ko-
merční banku v souvislos-
ti s ekonomickými dopady 
na příjmy města v důsledku 
pandemie COVID-19 o od-
klad pěti příštích měsíč-
ních splátek sjednaných dle 
Smlouvy o revolvingovém 
úvěru č. 7310009200113 ze 
dne 27. 4. 2009 včetně do-
datků. O těchto pět měsíců 
se posune splatnost tohoto 
úvěru, přičemž výše měsíč-
ních splátek zůstane stejná 
jako dosud. Město platí mě-
síčně 4 117 912 Kč. Za pět 
měsíců by odklad splátek či-
nil 20 589 563 sKč. Uvol-
něné peníze město využije 
jako zdroj do rozpočtu města 
v roce 2020, jakožto částeč-
nou náhradu výpadku daňo-
vých příjmů v důsledku koro-
navirové situace.

Rada vybrala 
zhotovitele oprav MŠ 
U plavecké haly
Rada města rozhodla na zá-
kladě doporučení hodnotící 
komise o výběru zhotovitele 
stavebních úprav MŠ U pla-
vecké haly, který se umístil 
na prvním místě v pořadí, tj. 
Studio Jelínek, s nabídkovou 
cenou ve výši 11 399 498 Kč 
bez DPH. Uchazeči byli čtyři, 
nejvyšší nabídková cena byla 
13 899 999 Kč.

Hodnota realizovaného pl-
nění nesměla přesáhnout 
14 000 000 Kč bez DPH. 
Předmětem jsou stavební 
úpravy v prostoru 1. PP ma-
teřské školy, kterými dojde 
k možnosti navýšení kapacity 
MŠ o jednu třídu. První část 
zahrnuje provoz nové třídy MŠ 
včetně sociálního zázemí pro 
děti a pedagogický personál. 
Druhá část zahrnuje kuchyň-
ský provoz včetně sociálního 
zázemí pro provozní pracovníky 
včetně skladového a sociální-
ho zázemí pro kuchyňský per-
sonál, provoz prádelny a žehle-
ní prádla s navazujícími sklady 
a sociální zázemí pro provozní 
pracovníky. V další fázi dojde 
k zateplení objektu a do pů-
vodního stavu budou uvede-
ny stávající zpevněné plochy 
a okapové chodníky kolem ob-
jektu. Před objektem do pro-
storu zahrady se chodník nově 
provede ze zámkové dlaž-
by. Termín ukončení realizace 
stavby je stanoven nejpozději 
však do 31. 7. 2021.

Dodávka silové elektřiny
Rada města schválila vyhlá-
šení nadlimitní veřejné zakáz-
ky s názvem Dodávka silové 
elektřiny pro veřejné osvět-
lení Ústí nad Labem s před-
pokládanou hodnotou plnění 
ve výši 7,84 mil. Kč bez DPH, 
a to formou jednacího řízení 
bez uveřejnění nákupu do-
dávky na komoditní burze.

Schválené kotlíkové 
půjčky
Další žádosti občanů o po-
skytnutí kotlíkové půjčky 
schválila rada města. Projed-
nala 18 žádostí o poskytnu-
tí návratné finanční výpomo-
ci v rámci programu Podpora 
výměny kotlů ve městě Ústí 
nad Labem – Kotlíkové půjč-
ky. Jedna žádost byla zamít-
nuta z důvodu, že nemovitost, 
ve které měla být realizovaná 
výměna starého tepelného 
zdroje, se nachází mimo kata-
strální území města. Zbylí ža-
datelé splňují podmínky a vy-
mění starý kotel za tepelné 
čerpadlo. Celková výše půjč-
ky pro tyto žadatele dosáhla 
téměř 3,4 mil. Kč.

Z jednání  
rady města

Vedoucí právního odboru 
Rada města Ústí nad Labem 
vybrala Mgr. Et Mgr. Alenu 
Novákovou do funkce vedou-
cí právního odboru Magistrátu 
města Ústí nad Labem. Ucha-
zeči byli dva. Alena Nováková 
byla dosud vedením právního 
odboru pověřena.

Město poskytne 2 000 
korun prvňáčkům 
Příspěvek 2 000 Kč na kaž-
dého žáka první třídy základní 
školy zřizované městem Ústí 
nad Labem opět schválili rad-
ní. Příspěvek je určen na po-
řízení učebních pomůcek. 
Od roku 2012 není základním 
školám poskytován příspěvek 
z Ministerstva školství, mláde-
že a tělovýchovy ČR, ze kte-
rého bylo v minulých letech 
hrazeno pořízení učebních 
pomůcek pro žáky prvních 
tříd. Prioritou města Ústí nad 
Labem je podpora vzdělávání, 
a proto město od roku 2012 
přispívá každoročně žákům 
prvních tříd na pořízení učeb-
ních pomůcek. Na pořízení 
učebních pomůcek ve škol-
ním roce 2019/20 bylo vydá-
no celkem 1 850 000 Kč.

Rozpočtová 
opatření ODM
Radní schválili rozpočtová 
opatření odboru dopravy a ma-
jetku ve výši 320 000 Kč na do-
placení modernizace spalovací 
pece (celková cena zakázky 
na generální opravu kremač-
ní pece činí 3 812 640 Kč) 
a 79 900 Kč na doplacení ná-
kupu cílové kamery pro Měst-
ský stadion ÚL (cena zakázky 
je 349 200 Kč).

Poskytnutí investičního 
příspěvku Zoologické 
zahradě Ústí nad Labem
Rozpočtové opatření odboru 
městských organizací a škol-
ství ve výši 1 391 900 Kč 
schválila rada města. Kon-
krétně jde o 347 230 Kč 
na projekt ZOO - Projekto-
vá dokumentace na výstavbu 
expozice ptáků jihovýchodní 
Asie, 338 800 Kč na projekt 
ZOO - Projektová dokumen-
tace na výstavbu expozice 
vodních ptáků a 705 870 Kč 
na projekt ZOO - Předprojek-
tová dokumentace přestav-
by exotária. Všechny projekty 
jsou v souladu s vypracova-
ným návrhem rozvoje Zoolo-
gické zahrady Ústí nad Labem 
na období 2018–2035.

Nákup ochranných 
prostředků pro 
městskou policii
Rada města schválila využití 
433 960 Kč z rozpočtu kan-
celáře primátora v položce 
mimořádné výdaje na úhradu 
nákupu ochranných prostřed-
ků pro strážníky městské po-
licie, kteří byli a jsou v přímém 
ohrožení nákazou COVID-19. 
Jde o ozonové generátory, an-
tibakteriální prostředky, dez-
infekce, roušky a respirátory. 

Nové turnikety 
ve stanicích lanové 
dráhy na Větruši
Převod 291 200 Kč z ne-
investiční části výdajové-
ho rozpočtu odboru dopravy 
a majetku do investiční části 
tohoto rozpočtu schválili radní 
města. Tyto prostředky budou 
použity na výměnu turniketů 
ve stanicích lanové dráhy. Dle 
posouzení byly stávající turni-
kety za hranou své životnosti 
a bezpečnosti.

Nesouhlas s rozšířením bioplynové stanice
S  rozšířením bioplynové stanice Všebořice 
nesouhlasí rada města. Důvodem jsou čet-
né stížnosti obyvatel na obtěžování zápachem 
při aplikaci hnojiva digestátu, ke kterému do-
cházelo opakovaně v průběhu let 2018, 2019 

i  2020 v  Ústí nad Labem i  v  okolních měs-
tech a  obcích na  území Ústecka a  Teplicka. 
Bioplynová stanice Všebořice byla spuštěna 
do provozu v roce 2013 a zpracovává v součas-
né době zhruba 11 000  tun bioodpadů a  cca 

5 000 tun ostatních surovin (fytomasa, glyce-
ríny) za  rok. Rozšíření bioplynové stanice by 
znamenalo dvojnásobné zvýšení její kapacity, 
což je s ohledem na kvalitu životního prostře-
dí nežádoucí.

Zrušení komisí 
rady města 
Rada města Ústí nad Labem se 
rozhodla zrušit sedm komisí. Zá-
kon zřízení komisí rady zmiňuje, 
ale nenařizuje. Důvodem jsou po-
třebné úspory. Činnost komisí rady 
města si ročně vyžádala náklady 
1,4 mil. Kč. Zachována zůstává 
majetková komise. Zrušeny byly: 
  Školská komise
  Kulturní komise
  Komise mládeže a sportu
  Komise pro sociálně zdravotní 

problematiku a místní Agendu 21
  Komise pro územní plánování 

a urbánní rozvoj
  Komise pro životní prostředí
  Komise prevence kriminality

Nepojízdná auta z ulic 
města skončí v Hrbovicích
Odtáhnout technicky 
nezpůsobilé vozidlo 
je díky novele zákona 
o pozemních komunikacích 
jednodušší. Město si pro 
taková vozidla pronajme 
odstavné parkoviště.

Technicky nezpůsobilá vozidla 
jsou častým problémem ve  vel-
kých městech. Úprava zákona 
o  pozemních komunikacích však 
nyní umožňuje jejich odstraně-
ní ve  chvíli, kdy má automobil 
propadlou technickou kontrolu 
o více jak šest měsíců. Dosud šlo 

odtáhnout pouze vozidlo, které-
mu chyběl motor či jiná podstatná 
část konstrukce.

Město díky novele může vyčistit 
ulice od vozidel, která hyzdí Ústí 
nad Labem, ale jejich odtah nebyl 
legislativně možný. Ta budou 
následně umístěna na  odstavnou 
plochu v  Hrbovicích, kterou si 
město pronajme od  Palivového 
kombinátu Ústí. Pronajatá plocha 
má výměr zhruba 1  600  m2  a  je 
v  oploceném areálu  hlídaném 
kamerovým systémem. Nájemné 
činí 150  Kč/m2  za  rok. Na  této 
ploše vozy zůstanou do doby, než 
bude možné je zlikvidovat, nebo 
dokud se neozve majitel.

Restrikce ovlivnily příjmy města
V důsledku zhoršené ekonomiky ČR, a tím 
i  daňových příjmů, přijala Poslanecká sně-
movna v pořadí již druhý zákon č. 208/2020 
Sb. o  státním rozpočtu, kterým se snižují 
pro rok 2020 daňové příjmy státu i obcí. 

Daňovou kalkulačkou byly pro město 
Ústí nad Labem vyčísleny předpokládané 
daňové výnosy ze sdílených daní v  roce 

2020 v  úhrnné výši 1  300,8 mil. Kč před 
doporučeným krácením o  5 %. Po  přepočtu 
na  95 % lze pro rok 2020 počítat s  předpo-
kládanými daňovými výnosy sdílených daní 
v úhrnné výši 1 235,7 mil. Kč. Oproti původ-
nímu schválenému rozpočtu pro rok 2020 
v úhrnné výši 1 484,7 mil. Kč to představuje 
pokles o  249  mil. Kč. Do  daňových příjmů 

se zahrnují i příjmy z hazardu, u kterých se 
dle zákona o  státním rozpočtu předpokládá 
pokles o dalších 7,6 mil. Kč.

Město tedy očekává výpadek 257,5 mil 
Kč. Rada města projednala vliv výpadků pří-
jmů a  rozhodla a  snížení jednotlivých polo-
žek a  doplnění úspor, aby se podařilo dospět 
ke zreálnění letošního rozpočtu.

Šeky na celoroční sportování dětí
Město dál pokračuje v  podpo-
ře celoročního sportování dětí 
a mládeže do 21 let (šeky). Rad-
ní schválili dotace pro jedenáct 
subjektů ve výši  téměř 280 000 
korun.

Další návrhy na  dotace nad 
50  000  Kč budou předloženy 
ke  schválení zastupitelům, a  to 
např. pro Athletic Club Ústí 
nad Labem ve  výši 502  000  Kč, 
BASTA CHEERLEADERS 
ve  výši 246.000 Kč, Fotbalový 
klub Český Lev Neštěmice ve výši 
493  000  Kč, Městský plavecký 
klub Ústí nad Labem ve  výši 
231 000 Kč nebo USK PROVOD 
ve výši 831 000 Kč.

Do  řádného termínu 
13. 12. 2019 bylo doručeno 67 žá- 
dostí o  dotaci (včetně šeků) 
a  jedna žádost po termínu podání. 
Navrhovaný finanční objem poskyt-
nutí dotací činí 9 734 000 korun.

Na  základě schváleného Pro- 
gramu pro poskytování dotací 
v  oblasti SPORTU v  roce 
2020 z rozpočtu města byla v této 
kategorii podpory schválena hod-
nota šeku výkonnostního sportu 
ve výši 2 000 Kč a zájmové spor-
tovní činnosti ve výši 1 000 Kč.

Dále byla rozšířena věková 
kategorie výkonnostního sportu 
od 8 do 21 let (původně 10–18 let). 
Každé dítě má nárok na 2 šeky.

Změna organizačního řádu magistrátu města
Rada města schválila 
rozsáhlé změny 
organizačního řádu 
magistrátu. Zrušeny budou 
čtyři odbory, vzniknou dva 
nové. Další změny se týkají 
přesunu oddělení nebo 
jednotlivých pracovních 
míst mezi odbory. 

Změna by se měla projevit ve vyš-
ší efektivitě činnosti úřadu, mimo 
jiné přinese úsporu deseti pracov-
ních míst.

„Jde nám nejen o  úsporu pra-
covních míst, ale zejména o  zlep-
šení práce úřadu. Novou strukturu 
přibližujeme uspořádání krajského 
úřadu a také jiných magistrátů vel-
kých měst, kde jsme hledali inspiraci,“ 
uvedl primátor Petr Nedvědický.

Nově vznikne odbor městských 
organizací, strategického rozvoje 

a  investic a  odbor územního 
plánu a stavebního řádu. Zrušen 
bude odbor strategického roz-
voje, odbor investic a  územního 

plánování, odbor městských 
organizací a  školství a  stavební 
odbor. Rada rozhodla také 
o  přesunu některých oddělení. 

Například oddělení školství bude 
přesunuto ze zrušeného odboru 
městských organizací a  škol-
ství do  odboru školství, kul-
tury, sportu a  sociálních služeb, 
který kvůli tomu změní jméno. 
Všechny činnosti a  zaměstnanci 
stavebního odboru se přesunou 
do  stavebního oddělení nového 
odboru územního plánování 
a  stavebního řádu. Do  kance-
láře tajemníka přejde z  odboru 
hospodářské správy podatelna 
magistrátu, do  kanceláře primá-
tora bude z odboru strategického 
rozvoje převedeno oddělení ces-
tovního ruchu s  informačním 
střediskem. V  odboru přestup-
kových agend byl zvýšen počet 
pracovních míst o čtyři a vznikne 
zde úsek D8 v  oddělení kame-
rového systému odboru přestup-
kových agend. Změna byla pro-
jednána s  odborovou organizací 
magistrátu. V  platnost vstoupí 
1. září 2020.

Zrušeny budou čtyři odbory a vzniknou dva nové

Současná hodnota šeků pro zájmo-
vou sportovní činnost je 1000 korun
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Ústí spouští 
Mapu pomoci
Podívat se na přehled pomáhajících 
služeb mohou Ústečané v  aplika-
ci připravené Magistrátem města 
Ústí nad Labem. Mapa pomoci ob-
sahuje kontakty na zařízení posky-
tující léčbu, poradenství a prevenci 
v oblasti sociální na území města 
Ústí nad Labem. Přístup je on line 
klinutím na odkaz: https://mapy.
usti-nad-labem.cz/apps/pomoc/.  
Kontakty obsahují pracoviště dlu-
hového poradenství, adiktologické 
služby a mnoho dalšího. Dostup-
né jsou i služby pro hendikepované 
nebo seniory. „Jsem rád, že jsme 
aplikaci připravili vlastními silami 
bez nutnosti zadání nějaké IT firmě. 
Děkuji všem, kteří Mapu pomoci 
připravili, a věřím, že v ní Ústeča-
né naleznou potřebné kontakty pro 
řešení svých problémů,“ doplnil ná-
městek primátora pro sociální ob-
last Tomáš Vlach.

Mapu pomoci spravuje Ma-
gistrát města Ústí nad Labem. 
Přestože je aktuálnost databá-
ze pravidelně kontrolována, může 
se stát, že některý údaj bude za-
staralý. Upozornění na nepřesnosti 
či chyby a žádosti o opravy může-
te zasílat na e-mail mapapomoci@
mag-ul.cz.

Obnovený památník 
v Olešnici
Památník obětí první světové vál-
ky byl zrekonstruován v  Olešni-
ci v  městském obvodě Střekov. 

Památník připomíná místní obyva-
tele, kteří museli v letech 1914 – 1918 
narukovat a již se z fronty nevrátili. 

Hasiči z Mojžíře  
mají nové vybavení
Páteřní desky, zachyčovače air-
bagů a  další technické prostřed-
ky potřebné pro likvidaci násled-
ků dopravních nehod si pořídili 
dobrovolní hasiči z Mojžíře. Při-
spěl k  tomu finanční dar neště-
mické firmy Tonaso, která hasiče 
dlouhodobě podporuje. Kromě 
sponzorství jim také propůjču-
je ke  cvičení nevyužité prostory 
ve svém areálu.

Participativní rozpočet 
pomohl s hřištěm
Nově rekonstruované 
dětské hřiště mají v Brné. 
Stavba byla financována 
z participativního rozpočtu 
Ústečané společně.

„Participativní rozpočet pomá-
há realizovat návrhy občanů. Toto 
krásné hřiště dokazuje, že je to 
účinný nástroj,“ uvedl náměstek 
primátora Pavel Tošovský. 

Hřiště bylo upraveno 
za  350  000 Kč podle návrhu 
Michaely Černochové. Odstra- 
něny byly staré klouzačky a vznik- 
ly nové prvky – domeček, lanový 
a  závěsný mostek, pružinová 
a  vahadlová houpačka, hra klíč 
a  teepee. Projekt realizoval 
Městský obvod Střekov. Rekonstrukce hřiště byla financována z participativního rozpočtu, který je určen na realizaci návrhů občanů

U Fora kvetou azalky
Nové velkoobjemové květníky 
na  ploše mezi OD  Labe a  OC 
Forum rozkvetly pestrými azal-
kami. Jde o  zakázku, která sou-
visí s již probíhající údržbou nově 
založených záhonů v centru měs-
ta. V plánu bylo vysadit do kaž- 
dého květníku keřovitý tvar 

javoru (Acer ginnala) a  podsa-
dit barevně výraznými, nízkými 
okrasnými travami – ostřice (Ca-
rex morrowii). 

Bohužel rezervované rostliny 
pomrzly a  tak je nahradily kve-
toucí a  na  podzim se zbarvující 
azalky.

Co se pro  
cestující změní

Na autobusových 
linkách: 
  Linka 2 beze změny
  Linka 3 beze změny
  Linka 5 úprava trasy – pro-

dloužení vybraných spojů 
z Krásného Března na ko-
nečnou Pod Vyhlídkou, 
s intervalem 30/40 minut 
v pracovní dny, 60 minut 
ve volných dnech
  Linka 7 beze změny
  Linka 9 beze změny
  Linka 11 beze změny
  Linka 13 beze změny
  Linka 15 beze změny
  Linka 16 beze změny
  Linka 17 úprava jízdního 

řádu – aby spoje obsluho-
valy primárně průmyslovou 
zónu Předlice (zast. Před-
lická), ostatní spoje budou 
převedeny na linku 27 a tím 
se dosáhne navýšení spojů 
v oblasti zast. Na Nivách – 
Za Válcovnou – Vozovna DP 
 oblast Brná / Církvice zů-
stává beze změny – obsluha 
linkami 17 a 27
  Linka 18 beze změny
  Linka 19 beze změny
  Linka 23 beze změny
  Linka 27 změna trasy v úse-

ku Hraničář – Solvayova – 
Kaufland – V Besídkách - … 
- Za Válcovnou – Předlice 
Kolonie – Vozovna DP -…, 
zrušení obsluhy zastávky 
Klíšská 
 Linka nově obsluhuje zastáv-
ku Kaufland. 
 Dochází ke zvýšení spo-
jů v oblasti Za Válcovnou 
a Předlice Kolonie.
  Linka 41 beze změny
  Linka 42 beze změny

Na trolejbusových 
linkách:
 Linka 43 beze změny
  Linka 46 beze změny
  Linka 51 beze změny
  Linka 52 zrušena – nahraze-

na novou linkou 61
  Linka 53 úprava trasy – linka 

prodloužena z Mírové na ko-
nečnou Severní Terasa
  Linka 54 beze změny
  Linka 55 úprava trasy - celo-

týdenně zkrácena na Míro-
vou 
Úsek Mírová – Severní Te-
rasa zajišťuje v pracovní dny 
nově linka 53 + ve volné dny 
nová linka 61
  Linka 56 beze změny
  Linka 57 úprava trasy – linka 

přesměrována z Mojžíře /Mí-
rového náměstí na Klíši
  Linka 58 beze změny
  Linka 59 úprava intervalu 

– ráno provoz v úseku Pod 
Vyhlídkou – Klíše, odpoledne 
pouze v úseku Klíše – Míro-
vé náměstí
  Linka 60 beze změny
  Linka 61 nová linka v trase: 

Severní Terasa – Malátova 
– Mírové náměstí – Globus – 
Staré Předlice. 
Každý druhý spoj bude za-
jišťovat obsluhu ze Severní 
Terasy do Starých Předlic/
Globusu. 
Ostatní spoje budou končit 
u Divadla s možným přestu-
pem na linku 62 ke Globusu.
  Linka 62 úprava linky – kaž-

dý druhý spoj bude zajišťovat 
přímé spojení ze zastávky 
Karla IV. ke Globusu (zlep-
šení dopravní obslužnosti 
do obchodního centra) 
Ostatní spoje budou končit 
u Divadla s možným přestu-
pem na linku 61 ke Globusu.

Změny v MHD od 1. července 2020
Rada schválila znění 
dodatků smlouvy 
s dopravním podnikem 
na poskytování veřejných 
služeb v přepravě 
cestujících. Platit začnou 
od 1. července 2020. 

Změny byly projednány se sta-
rosty jednotlivých obvodů a sou-
visejí se zprovozněním okružní 
křižovatky Nové Předlice, ome-
zeny jsou nevyužité spoje na pro-
ložených současných linkách čís-
lo 57 a 62. 

Součástí změn je zru-
šení přímé relace Mojžíř – 
Staré Předlice. Linka číslo 52 

bude zrušena a  vznikne nová 
linka číslo 61, která bude jez-
dit na  trase Severní Terasa – 
Malátova – Mírové náměstí 
– Globus – Staré Předlice. 
Vzhledem k  přesunu sociálních 
služeb na sídliště Pod Vyhlídkou 
(zejména pro seniory) je řešeno 
prodloužení vybraných spojů 
linky číslo 5 a  zajištění přímé 
linky ke  zdravotnickému zaří-
zení Masarykovy nemocnice – 
realizace od 1. září 2020.  Dojde 
ke zlepšení dopravní obslužnosti 
linkou 27 v  ulici Za  Válcovnou 
a  v  oblasti Předlice Kolonie. 
Linka číslo 27 bude nově 
obsluhovat zastávku Kaufland 
na  Klíši. Bližší informace 
na https://www.dpmul.cz/. Nejvíce změn v MHD začne platit od 1. července

https://mapy.usti-nad-labem.cz/apps/pomoc/
https://mapy.usti-nad-labem.cz/apps/pomoc/
mailto:mapapomoci@mag-ul.cz
mailto:mapapomoci@mag-ul.cz
https://www.dpmul.cz/


www.usti-nad-labem.cz4 ÚSTECKÉ  NOVINY Napsali nám

Bývalá ubytovna v ulici Čelakovského 
snad konečně ožije
V nedávné době jsme se byli podí-
vat s ministryní pro místní rozvoj 
Klárou Dostálovou, primátorem 
Petrem Nedvědickým a  poslan-
kyní a  ústeckou zastupitelskou 
Evou Fialovou na objekt v majet-
ku města Ústí nad Labem v uli-
ci Čelakovského ve  čtvrti  Krás-
né Březno. Budova je zničená 
původními nájemci z  řad velmi 
problémových obyvatel, které 
se vzhledem k  výkupu budovy 
do  majetku města podařilo vy-
tlačit pryč z  místa, a  přispět tak 
k celkovému zklidnění lokality.

Již několik let je objekt prázdný 
a  chátrá. Navrhujeme to změnit! 
Ve  spolupráci s  Ministerstvem 
pro místní rozvoj připravujeme 
žádost o  dotaci na  rekonstrukci 
budovy. Pokud vše dopadne 
dobře a  zastupitelstvo návrh 
schválí, vznikne zde celkem 36 
bytů pro seniory, městskou poli-
cii a zaměstnance zajišťující chod 
města.

Tomáš Vlach,  

náměstek primátora (ANO 2011)

MAP II jede dál
Projekt Místní akční 
plán rozvoje vzdělávání 
II pro správní obvod obce 
s rozšířenou působností 
Ústí nad Labem, který 
realizuje MAS Labské 
skály ve spolupráci se 
statutárním městem Ústí 
nad Labem, pokračuje 
v podpoře vedení a učitelů 
základních a mateřských 
škol, dětí, žáků i rodičů.
Současná situace nezastavila čin-
nost pracovních skupin. Setká-
ní těchto platforem pro rozvoj 

čtenářské a  mate-
matické gramotnos-
ti, podporu rovných 
příležitostí a  proble-
matiku financování 
ve  vzdělávání probí-
há v  on line prostředí. 
Aktuální situace mo-
mentálně znemožnila 
uskutečnit některé akce, ale pra-
cujeme na přeložení všech aktivit 
na nový školní rok a připravujeme 
další. Ve  spolupráci s  krajským 
úřadem plánujeme již tradiční ve-
letrh Jak na  společné vzdělávání. 
Podílíme se na přípravách a reali-
zaci veletrhu středních škol a za-
městnavatelů. Chystáme výjezd-
ní setkání pro vedoucí pracovníky 

základních i  mateř-
ských škol, worksho-
py pro pedagogy, ale 
i  pro rodiče a  děti. 
Ve  spolupráci s  FZŠ 
České mládeže při-
pravujeme aktivi-
ty zaměřené na  čin-
nost a rozvoj školních 

parlamentů. 
Rádi bychom dostali silněji 

do  povědomí podpůrnou plat-
formu pro pedagogické pracov-
níky v podobě poradních setkání, 
která slouží ke  sdílení dobré 

praxe a pomoci s řešením každo-
denních situací profesního života 
pedagogů. Setkání jsou koncipo-
vána formou tzv. Balintovských 
skupin. Více informací na www.
mapls.cz nebo Facebooku: MAP 
rozvoje vzdělávání Ústí nad 
Labem a  navštívit nás můžete 
také osobně v  kanceláři MAS 
Labské skály na  adrese Žižkova 
3135/155, Ústí nad Labem.

 Jana Davidová 
 projektový manažer  
 a koordinátor MAP II

Seniorům hráli a četli divadelníci
Seniory z  domova na  Bukově 
přišli potěšit muzikanti a  herci. 
V pondělí 11. května jim orchestr 
Severočeského divadla  zahrál de-
chovku. V  atriu domova zazněly 

oblíbené písničky pěkně od pod-
lahy. I když  počasí nebylo kultur-
ní akci právě nakloněno, klienti si 
zazpívali známé melodie a  byli 
spokojení. V  pátek 15. května 

bylo předčítání z  díla Bohumila 
Hrabala a  vyšlo výborně. Tento-
krát   klienty přišli rozptýlit her-
ci z  Činoherního studia. Setká-
ní se opět konalo v atriu domova. 

Vtipný text a  sluníčko zahřály 
zkřehlé duše klientů. 

Radka Janovcová,  

sociální pracovnice

Primátor Petr Nedvědický, ministryně Klára Dostálová a náměstek Tomáš Vlach u bývalé ubytovny v Če-
lakovského ulici

ZŠ Rabasova na Doběticích 
má novou venkovní učebnu
ZŠ Rabasova v  Doběticích po-
dala v  roce 2018 v  rámci výzvy 
č. 16/2017 na SFŽP žádost o do-
taci. V  projektu nazvaném Al-
tán pro učebnu v přírodě nakonec 
uspěla a  získala finanční částku 
přes 315 tisíc korun. 

Záměrem školy bylo ještě 
více zpřístupnit poměrně 
velký pozemek školy pro pobyt 
a výuku žáků na čerstvém vzdu-
chu v  kontaktu s  přírodou. 
Po  schválení dotace byla reali-
zována přípravná část a  poptá-
ván zhotovitel. Při stále se zvy-
šujících cenách to rozhodně 
nebylo snadné. Na  pokrytí 
celkových nákladů by dotace 
nestačila, a  tak s  dofinancová-
ním pomohl zřizovatel, město 
Ústí nad Labem. V červnu 2019 
byla vybrána dodavatelská firma 
a výstavba mohla začít. Na pod-
zim 2019 byly provedeny zemní 
práce a  úprava terénu. V  zimě 
pak připravila tesařská firma 
ve svých prostorách dřevěné seg-
menty stavby, na  jaře 2020 byla 

stavba dokončena a  převzata 
zadavatelem.

V  současné době probíhají 
finální úpravy, výsadba zeleně 
a  vybavení altánu nábytkem. 
V  plném provozu bude učebna 
od  nového školního roku. Při 
vhodných klimatických podmín-
kách plánujeme její využívání 
při výuce hlavně přírodovědných 
předmětů a  výchov. Altán bude 
v  odpoledních hodinách sloužit 
i  k  realizaci aktivit školní dru-
žiny. Nabízí se i možnost využití 
při menších kulturních akcích 
školy či pro setkávání se s  rodiči 
našich žáků. 

Michal Kapoun, ředitel školy

Zápis do prvních tříd
Pandemie koronoviru naruši-
la na  ZŠ E. Krásnohorské také 
harmonogram běžných činnos-
tí. Zápis žáků do prvních tříd tak 
vlivem bezpečnostních opatře-
ní proběhl za nepřítomnosti těch 
nejdůležitějších, budoucích prv-
ňáčků, kteří museli zůstat doma. 
Zápisu se tak zúčastnili pouze je-
jich rodiče nebo zákonní zástupci. 

Po  zápisu bylo rozhodnuto 
o  přijetí 89 žáků, dojde tak 

k otevření tří prvních tříd. Zápis 
proběhl naprosto bez problémů, 
a  proto bychom chtěli tímto 
poděkovat všem kolegům, kteří 
se zápisu zúčastnili. Všem budou-
cím žákům prvních tříd přejeme 
hodně úspěchů a  radosti při zís-
kávání nových znalostí, doved-
ností a  také nových kamarádů 
a zážitků. 

Pavel Frič, učitel

Krizové centrum pro 
děti pracovníků IZS
S  nástupem nouzového stavu se 
uzavřely všechny školy. To však 
neplatilo pro naši školu ZŠ Mí-
rová, která se naopak otevře-
la 17.  března formou krizového 
centra pro děti lékařů, sestřiček 
a ostatních členů IZS. 

Do  pomyslného boje s  koro-
navirem nastoupili tři uči-
telé, kteří každý den připra-
vovali program těmto dětem. 
Nechyběla školní výuka ani 
zájmová činnost, sportovní hry 
i  odpočinek. Na  chodu centra 
se podíleli i  ostatní pracovníci 
školy – od vedení až po kuchařky 
a uklízečky. Dětská skupina při-
pomínala výuku na  malotřídní 
škole. Se školní výukou, při 
které se využila i  IT technika, 
se střídaly různé další aktivity. 
Děti nadšeně pomáhaly s  péčí 

o  květiny ve  školním skleníku, 
třídách a  na  zahradě, vyráběly 
výrobky v keramické a výtvarné 
dílně, kterými potěšily 
maminky ke  Dni matek, spor-
tovaly v tělocvičně a na školním 
hřišti. Po  různorodém dopo-
ledni se už těšily, co dobrého 
bude ve školní jídelně k obědu.

I  když vládl nouzový stav, při 
kterém byly roušky a  hygienická 
opatření samozřejmostí, nám 
všem to na  dobré náladě neu-
bralo. Odměnou nám byly spo-
kojené tváře dětí, které se i  pod 
rouškami usmívaly.

Děkujeme magistrátu města 
za včasné poskytnutí ochranných 
prostředků a pomůcek.  

Iveta Nesvadbová,  

zástupkyně ředitelky školy

Koncert Ewy Farné 
v domově pro seniory

Do  našeho domova pro seniory 
v  Chlumci zavítala známá zpě-
vačka Ewa Farna. V  rámci pro-
jektu hudební ceny Anděl Pod 
okny přijela potěšit a  rozptýlit 
krátkým koncertem naše klien-
ty, kteří byli kvůli hrozbě náka-
zy Covid-19 izolováni od  svých 
rodin. Na  improvizovaném po-
jízdném pódiu zazpívala něko-
lik svých písní. Klienti i zaměst-
nanci si vystoupení Ewy užívali 

bezpečně z  oken domova nebo 
v  bezpečné vzdálenosti v  zahra-
dě. Radost všem udělala píseň 
Mám boky jako skříň a Modlit-
bou pro Martu od Marty Kubišo-
vé. Někteří si i zazpívali společně 
s  Ewou nebo tleskali do  rytmu. 
Po vystoupení pořadatelé pro kli-
enty v domově zanechali hudební 
CD a květiny.

Martin Strakoš, ředitel 

Magistrát zafinancoval tělocvičny
Pandemie koronaviru sice zasta-
vila výuku, ale umožnila školám, 
aby v  nich a  jejich areálech pro-
běhly různé opravy a vylepšení. 

V  ZŠ E. Krásnohorské pro-
běhlo dokončení rekonstrukce 
obou tělocvičen. Rekonstrukce se 
týkala především podlah, vstup-
ních dveří, spojovacích dveří 
a obložení topení. Tímto bychom 
chtěli poděkovat městu Ústí nad 
Labem za  to, že poskytlo pro-
středky, bez nichž by tyto práce 
nebylo možné realizovat. Další 
částí školy, které se renovace 
dotkla, byl vestibul, kde pro-
běhla výmalba. Nového nátěru 
se dočkala také část pavilonu 
u jídelny. Renovací prošla i školní 
knihovna. Do  počáteční fáze 
se dobrovolně zapojili i  někteří 
žáci naší školy, kteří pomáhali 

vyučujícím se stěhováním knih. 
V  knihovně, stejně jako v  tělo-
cvičnách, došlo k výměně podlah.  

Pavel Frič, učitel

V ZŠ E. Krásnohorské mají 
opravenou tělocvičnu

Krizové centrum v ZŠ Mírová poskytlo zázemí pro děti pracovníků 
složek IZS

Zápis do prvních tříd se konal bez dětí
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Koronavirové období objektivem

Farmářské trhy patřily k prvním akcím, které mohly znovu začít fungovat. Ale i tam platila bezpečnostní opatření, roušky 
a rozestupy ve frontách

Seniory v domově v Doběticích potěšilo vystoupení baviče Vladimíra Hrona Dezinfikovány byly ve městě nejen zastávky MHD, ale také řada ulic a dalších ploch v centru

Některá opatření zavedená v období nouzového stavu se ru-
šit nebudou. Týká se to otevření podatelny úřadu ve vchodu 
do budovy magistrátu

Město dostalo během koronakrize mnoho darů. Například 
tablety, které umožnily komunikace klientů domovů 
seniorů s rodinami

Nasazení roušek a větší rozestupy mezi zastupiteli provázely i jednání zastupitelstva. Nutné bylo i sčítání hlasů skrutátorkami

Ne všechny děti se mohly zapojit do online výuky, neměly třeba počítač nebo internet. V základní škole v Předlicích to vyřeši-
li krabicemi se jmény učitelů, kde bylo k dispozici zadání úloh, a odevzdávaly se hotové úkoly

Před obnovením výuky bylo třeba základní školy vybavit stojany s osobní dezinfekcí

Od Univerzity J. E. Purkyně dostalo 
město nanolátku, která byla vkládána 
do roušek. Vybaveni s nimi byli zejmé-
na klienti domovů seniorů

Nouzový stav omezil provoz magistrátu, například lidé z obou stran přepážek 
museli mít masky
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Nehoda zablokovala tunel
K dopravní nehodě v ulici Stře-
kovské nábřeží u restaurace Lab-
ská Bašta vyjela hlídka strážníků. 
Po příjezdu na místo strážníci zjis-
tili, že do tunelu pod železniční 
tratí vjelo vozidlo se zvýšenou ná-
stavbou a touto nástavbou, která 
byla vyšší než světlost tunelu, na-
razilo do horní konstrukce mostu. 
Nástavba vozidla byla nárazem 
utržena a zůstala ležet na vozovce 
uprostřed tunelu. Její další části 
zbyly částečně na vozidle. Při ne-
hodě nedošlo k žádnému zranění 

osob. Hlídka přivolala Policii ČR, 
která si případ převzala k šetře-
ní. Strážníci usměrňovali dopravu 
na frekventované komunikaci až 
do doby obnovení provozu.

Sběr infekčního 
materiálu 
na dětských hřištích
Do preventivně bezpečnostní akce 
zaměřené na sběr infekčního ma-
teriálu po narkomanech se pus-
tila skupina strážníků vybavená 
detektorem kovů a ochrannými 
pomůckami. Na dětských hřištích 
a v jejich okolí sesbírala infekční 
materiál, který zde zanechali nar-
komané. 

Strážníci pomocí detektoru 
kovů prohledávali pískoviště a je-
jich přilehlá okolí, nepřehledná 
a skrytá místa a pozornost věno-
vali i všem koutům, kde by si mohly 
hrát děti nebo kde lidé venčí své 
zvířecí miláčky. Strážníci zkontro-
lovali čtyři dětská hřiště a jejich 
okolí, kde našli a posbírali dva-
cet použitých injekčních jehel. Ty 
pak skončily ve sběrném infekč-
ním boxu. Postupně by měla být 
strážníky zkontrolována všechna 
pískoviště a dětská hřiště. Ani jed-
na z nalezených injekčních stříka-
ček nebyla objevena na pískoviš-
ti. Strážníci vyzývají  občany, když 
někde naleznou tento infekční 
materiál, aby ho sami z důvodu 
vlastní bezpečnosti nesbírali, ale 
neprodleně zavolali na linku tísňo-
vého volání 156. Strážníci pak za-
jistí odborný sběr tohoto materiálu 
i jeho následnou likvidaci.

Vyvrácený strom

Oznamovatel volal na operační stře-
disko městské policie a  sdělil, že 
v ulici Velká Hradební mezi  Ma-
teřskou školou Centrum a místním 
kožním sanatoriem je nakloněný 

strom, u  kterého hrozí, že spadne 
na zem. Na místo byla vyslána hlíd-
ka strážníků, která zjistila, že vzrost-
lý strom byl vyvrácen zřejmě kvůli 
silným poryvům větru. Vzhledem 

k tomu, že strom překážel bezpeč-
nému pohybu chodců a hrozilo ne-
bezpečí, že někoho může poranit, 
byl vyvrácený strom hlídkou rozře-
zán a odstraněn z chodníku.

Strážníci rozváželi pomoc, ale šili i roušky
Během koronavirového období se 
prakticky nezastavilo zásobování 
základních a mateřských škol dez-
infekčními prostředky na ochranu 
rukou či na mytí podlah a jiných 
ploch. 

Město prostřednictvím strážní-
ků zásobovalo těmito prostředky 
také domovy pro seniory a Dům 
dětí a mládeže v Ústí nad La-
bem. A aby byly školy připravené 
na obnovení provozu, město za-
koupilo 81 digitálních teploměrů, 
které do všech základních a ma-

teřských škol rozvezli také stráž-
níci.  Nezaháleli ani preventisté 
z dětského dopravního  hřiště.  
Zde strážnice upravovaly a do-
plňovaly ochranné roušky o dal-
ší bezpečnostní prvek, kterým je  
nanovlákno, jež by mělo ještě více 
ochránit před nákazou. Samozřej-
mě takto upravené roušky nejsou 
pouze pro strážníky, ale 90 pro-
cent tohoto ochranného prostřed-
ku bylo distribuováno do domovů 
pro seniory a do základních a ma-
teřských škol. 

Vyvrácený strom byl hlídkou rozřezán a odstraněn z chodníku

Strážnice upravovaly a doplňovaly ochranné roušky o další bezpeč-
nostní prvek, kterým je  nanovlákno

CO VŠECHNO VAŠE CENTRUM NABÍZÍ?
Poskytujeme zde péči osobám s Alzheimerovou choro-
bou, či jiným typem demence. Ačkoli na Alzheimerovu 
chorobu dosud neexistuje účinný lék, její průběh lze 
léčbou v některých případech alespoň zpomalit. Alzhei-
merova choroba narušuje postupně čás�  mozku a způ-
sobuje pokles tzv. kogni� vních funkcí (myšlení, paměť, 
úsudek). Rychlost, kterou nemoc postupuje, se u každé-
ho pacienta individuální a nemocný má postupně větší 
problémy s vyjadřováním, rozhodováním, nedokončo-
váním myšlenek, je dezorientovaný. Proto zde máme 
odborně proškolený personál, který je nápomocen se 
vším, co již náš klient není schopen zvládnout bez po-
moci. Velký důraz je dáván na ak� vizační činnos� , které 
se opírají o individuální plán péče daného klienta. Bylo 
zjištěno, že při Alzheimerově chorobě dochází ke ztrátě 
krátkodobé pamě� , ale na druhé straně může rozvíjet 
krea� vitu. Osoby mnohdy začnou rozvíjet nějakou umě-
leckou činnost, kterou dříve nedělali. Nabízíme proto 
množství terapeu� ckých činnos�  jako je muzikoterapie, 
arteterapie, pohybové ak� vity, ale i reminiscenční tera-
pii, která se opírá o vzpomínky klienta. Snažíme se o to, 
aby schopnos� , které ještě klien�  zvládají, dokázali udr-

žet co nejdéle to bude možné. K procházkám může po-
sloužit naše vnitřní zahrada s altánem a lavičkami, kde 
mohou klien� , ale i jejich blízcí, trávit volný čas v příro-
dě. V centru zde s námi žije i záchranářský pes, který 
se podílí na péči o naše klienty. Klien�  jeho přítomnost 
vyhledávají a jeho blízkost a hebký kožíšek je vnímám 
dotykově velice libě. 

SOUČÁSTÍ CENTRA JSOU I SPOLUPRACUJÍCÍ 
ORGANIZACE. O CO VLASTNĚ JDE? 
Ano, k nám do centra docházejí například dobrovolní-
ci ze společnos�  ADRA, kteří se věnují ve svém volném 
času našim klientům. Nabízí možnost společné procház-
ky předčítání nebo jen obyčejné popovídání. Také jsme 
navázali spolupráci s Rodinným centrem Slůně v České 
Lípě a pravidelně k nám za našimi klienty docházejí úpl-
ně maličkaté dě�  s rodiči. Probíhají společné cvičení, 
tvoření a předávání dárků k různým výročím. Mezigene-
rační propojování má své nepopsatelné kouzlo. 

VÁMI PRAKTIKOVANÝ KONCEPT PÉČE O KLIENTY 
PREZENTUJETE JAKO UNIKÁTNÍ. V ČEM JE TEDY 
JEDINEČNÝ A JINÝ V POROVNÁNÍ S DALŠÍMI 
PODOBNÝMI ZAŘÍZENÍMI?
Společnost Alzheimercentrum, jak jsem již zmínila, 
postavila péči na unikátním konceptu, který je jed-
notný pro všechna naše zařízení. Naše centrum po-
skytuje propojení zdravotních a sociálních služeb 
na nejvyšší možné úrovni, a to 24 hodin denně, po 
7 dnů v týdnu, tedy nepřetržitě. Našim klientům vy-
tváříme nový domov, kdy každodenní život prožíváme 
společně. Denní program je nastaven pro každého kli-
enta individuálně a vychází z biogra e klienta a jeho 

životního příběhu. Odborný personál, který je v denním 
kontaktu s klienty, využívá prvky terapií, které jsou vždy 
danému klientovi přínosné. Polohovací pomůcky, an-
� dekubitní matrace a polohovací křesla jsou k dispozici 
v dostatečném množství. Každý, kdo je potřebuje, je má 
k dispozici.

JAKÁ JE KAPACITA ALZHEIMERCENTRA, MÁTE 
JEŠTĚ VOLNÁ MÍSTA? JAK MAJÍ ZÁJEMCI POSTU�
POVAT, CHTĚJÍ�LI SE STÁT VAŠIMI KLIENTY?
Centrum má k dispozici za� m prvních 70 lůžek a koneč-
nou maximální kapacitu až 132 lůžek. V současné době 
již opět přijímáme klienty do našeho centra po menší 
odmlce, která byla způsobena pandemií COVID-19. Pří-
chod každého nového klienta znamená řízený proces, 
zejména s ohledem na adaptační období, které je velmi 
důležité jak pro klienta samotného, tak pro personál. 
Evidujeme několik desítek žádos�  o umístění a denně 
poskytujeme poradenství v oblas�  péče o osoby s de-
mencí. Vzhledem k tomu, že čekací doba v zařízeních 
sociálních služeb je několik měsíců, doporučuji všem, 
kteří využi�  naší služby zvažují, aby nás včas kontak-
tovali. Žádost lze podat na webových stránkách www.
alzheimercentrum.cz vyplněním elektronického for-
muláře. Pro žadatele o umístění, kteří nevlastní počítač 
jsme připraveni samozřejmě pomoci. Na přijaté žádos�  
reagujeme se sociální pracovnicí a vrchní sestrou a dle 
požadavku zájemce je sjednána osobní schůzka nebo 
návštěva s poradenstvím a domluvení dalších kroků ve-
doucích k uspokojení potřeb žadatele. Pro zájemce jsem 
k dispozici prak� cky denně na emailové adrese reditel-
ka.ceskalipa@alzheimercentrum.cz nebo na mobilním 
telefonu 775 893 810.

JAK VÁS NAPLŇUJE VAŠE PRÁCE? 
Možnost pracovat pro tak velkou společnost byla pro 
mě nesmírná výzva. Tím, že jsem tuto příležitost dostala 
a mohla jsem se stát platným členem týmu této spo-
lečnos� , se pro mě otevřely další možnos�  ke své se-
berealizaci. Pracuji ráda v týmu stejně smýšlejících lidí 
a tento tým jsem zde našla. Byla jsem velmi mile pře-
kvapena milým, vstřícným přije� m a podporou ve všech 
oblastech, s kterými se moje pracovní zařazení prolíná. 
Snažím se proto vybudovat z našeho centra místo, které 
si díky velmi odborné péči a přístupu ke klientům, stá-
vá novým domovem pro naše klienty. Stále stoupající 
zájem ze strany veřejnos�  nás utvrzuje v tom, že dělá-
me práci, které rozumíme a jsme na správném místě. 
Jsem přesvědčena o tom, že díky našim zkušenostem 
a poskytování komplexní odborné péče, zajištujeme vy-
sokou kvalitu života lidem velmi křehkým a jinak lehce 
zranitelným. A to si myslím není málo. 

„Život je krásný jako diamant, 
ale křehký jako okenní tabule“ 

Gilbert Keith Chesterton

Počet lidí trpících Alzheimerovou chorobou se u nás i ve světě neustále zvyšuje. Sta� s� ky jsou neúprosné a podle aktuálních dat Ústavu zdravotnických 
informací nějakou formou demence trpělo v roce 2019 již 167 � síc obyvatel. Rizikovým faktorem pro vznik Alzheimerovy choroby je především vysoký 
věk a � m, že naše společnost obecně stárne, přibývá zákonitě i nemocných. Odborníci udávají, že v roce 2050 může být v České republice tento počet až 
dvojnásobný, i když se může jednat o různé typy demencí. Věříme, že Alzheimercentrum v České Lípě nabízí pomocnou ruku v péči o tyto osoby všem, 
kteří tuto pomoc potřebují. Česká Lípa byla vybrána pro svou přívě� vě danou polohu. Přímo ve městě je několik památných stromů a přírodních památek. 
Protéká zde řeka Ploučnice a na okrajích města jsou tři kopce, Špičák, Holý vrch a Hůrka. Je zde křižovatka železničních tra� , a tak je zajištěna velmi dobrá 
dostupnost pro občany z různých směrů naší republiky. Naši klien�  zde naleznou velké i menší společenské místnos�  a vnitřní zahradu pro trávení volného 
času dle přání. Ubytování je zajištěno ve dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Bezbariérovost je samozřejmos� . 

U Nemocnice 2696, 470 06 Česká Lípa, tel:. ředitelka zařízení: 775 893 810, sociální pracovník: 775 893 814, 
 reditelka.ceskalipa@alzheimercentrum.cz, ceskalipa@alzheimercentrum.cz. Více informací na www.alzheimercentrum.cz

Alzheimercentrum v České Lípě přijímá nové klienty

Rozhovor s ředitelkou Alzheimercentra v České Lípa Mgr. Jaroslavou Biolkovou
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V muzeu roste expozice 
Collegia Bohemica
Stálá výstava Naši 
Němci, kterou připravuje 
Collegium Bohemicum, 
nabývá konkrétní podoby. 
V několika sálech 
Muzea města Ústí nad 
Labem už rostou základy 
budoucí expozice. 

Jako první vznikala místnost na-
zvaná Arény veřejného života 
1918–1938. Celkově bude výsta-
va instalována ve  20 výstavních 
místnostech na  ploše přibližně 
1500 m2. Zahrne dějiny česko-
-německého soužití v  českých ze-
mích od  středověku do  20.  sto-
letí. Kromě politických dějin 
v  ní bude zastoupen také hospo-
dářský vývoj, umění či sport. 
Výstavbu expozice má na  staros-
ti tým Davida Syrovátky, který 
zvítězil ve  výběrovém řízení, jež 
Collegium Bohemicum vypsa-
lo v  listopadu loňského roku. Za-
kázka zahrnovala dodání na míru 

vyhotoveného výstavního fundusu, 
audiovizuální techniky a  veškeré-
ho vybavení, jakož i jejich instala-
ci na  místě. Autorem architekto-
nického návrhu výstavy je ateliér 
Projektil architekti. Na  přípravě 

scénáře několik let pracoval široký 
tým historiků a muzejníků, na je-
hož práci dohlížela vědecká rada 
Collegia Bohemica složená z před-
ních českých, německých a  ra-
kouských odborníků. 

Geologie Českosaského 
Švýcarska

Prezentace čerstvě vydané knihy 
Geologie Českosaského Švýcar-
ska se konala v Muzeu města Ústí 
nad Labem. Na prezentaci byla 
přítomná hlavní editorka a spo-
luautorka knihy Zuzana Vařilová 
a statutární zástupci tří spoluvy-

davatelů knihy – ředitel Národní-
ho parku České Švýcarsko Pavel 
Benda, ředitel Muzea města Ústí 
nad Labem Václav Houfek a hejt-
man Ústeckého kraje Oldřich Bu-
beníček. Na knize se podílel tým 
osmi odborníků z několika insti-
tucí. Jde o jedinečnou publikaci, 
která shrnuje řadu let bádání a vý-
zkumů o této jedinečné krajině. 
Je členěna na sedm hlavních ka-
pitol a je zde zahrnuto celé území 
Českosaského Švýcarska (oblasti 
zhruba odpovídající hranicím chrá-
něných území na české i německé 
straně). Jsou zde kapitoly popisu-
jící historii poznání území, geologii, 
pestré tvary pískovcového relié-
fu a nechybí ani obsáhlé kapitoly 
o těžbě nerostných surovin. 

Knihu je možné zakoupit přímo 
v Muzeu města Ústí nad Labem 
nebo prostřednictvím jeho webu 
www.muzeumusti .cz/muzejni-
-shop.aspx.

Činoherní studio uvedlo současnou 
verzi Sofoklovy Antigony 
Antigona Činoherního studia 
se dívá skrze starou antickou hru 
na naši současnost. Sofoklovo ro-
dinné a  politické drama zaostřu-
je na souboj idejí a střet generací. 
„Na  cosi tak dávné, ve  své podsta-
tě fatální nahlížíme jako na  mož-
nost, že se to odehrává před našimi 
okny nebo v určitých patrech naší ka-
ždodennosti. Lehce posouváme vý-
klad k  přímočarosti bez toho, aby-
chom vnášeli do  našich snah módu 
nebo cosi formálně současného,“ při-
blížil režisér Dodo Gombár svůj 
pohled na přitažlivost antické, dva 
a půl tisíce let staré hry v kontextu 
21. století. 

Na  autorské úpravě Sofoklovy 
Antigony s  využitím překladu 
Václava Renče spolupracoval 
Dodo Gombár s Jiřím A. Trnkou, 
dramaturgem Antigony a  ředi-
telem Činoherního studia. 
Scénografie a kostýmy jsou dílem 
slovenské výtvarnice Kataríny 
Gregy Nedelské. Autorem scé-
nické hudby je skladatel a hudeb-
ník Jiří Hájek a jako asistent režie 

a dramaturgie na inscenaci spolu-
pracoval Mário Drgoňa, čerstvý 
absolvent VŠMU v  Bratislavě. 
Do  hlavních rolí byli obsa-
zeni Andrea Berecková, Anna 
Fišerová a  Kryštof Rímský, 

spolu s nimi v Antigoně účinkují 
Adam Ernest, Lukáš Černoch, 
Petr Uhlík, Marta Vítů a  hos-
tující Martin Bílský. Více infor-
mací: https://www.cinoherak.cz/
repertoar/antigona/ 

Celkově bude výstava instalována ve 20 výstavních místnostech 
na ploše přibližně 1500 m2

Antické drama zprostředkuje pohled na naši současnost

Milada Run získává na popularitě

červen:
Ne 14. 6. / 15.00 a 17.00 / za-
hrada Českého rozhlasu Sever 
/ PREMIÉRY
Bohouš Š. Bidlo: 
Bratrstvo kočičí pracky

St 17. 6. / 20.00 / hrad Střekov 
William Shakespeare: 
Sen noci svatojánské

Čt 18. 6. / 17.00 / hrad Střekov 
Bohouš Š. Bidlo: 
Bratrstvo kočičí pracky

So 20. 6. / 17.00 / hrad Stře-
kov 
Astrid Lindgren: Ronja, 
dcera loupežníka

Po 22. 6. / 20.00 / hrad Stře-
kov 
William Shakespeare: 
Sen noci svatojánské

Pá 26. 6. / 20.00 / koupaliště 
Brná / PREMIÉRA
Bohumil Hrabal: Pábitelé

So 27. a Ne 28. 6. / 20.00 / 
koupaliště Brná 
Bohumil Hrabal: Pábitelé

červenec:
St 1. 7. / 20.00 / koupaliště 
Brná 
Bohumil Hrabal: Pábitelé

Pá 3. a So 4. 7. / 20.00 / kou-
paliště Brná / HOST: Spolek 
Kašpar
Vladislav Vančura: 
Rozmarné léto 

Ne 5. 7. / 20.00 / koupaliště 
Brná 
Bohumil Hrabal: Pábitelé

Út 7. a St 8. 7. / 20.00 / hrad 
Střekov 
William Shakespeare: 
Sen noci svatojánské

Čt 9. a Pá 10. 7. / 20.00 / hrad 
Střekov 
David Gieselmann: 
Pan Kolpert

So 11. a Ne 12. 7. / 17.00 / 
hrad Střekov 
Bohouš Š. Bidlo: 
Bratrstvo kočičí pracky

připravujeme na srpen: 
Divadelní zahrada 2020

5. ročník festivalu nejen 
o Shakespearovi  v lesoparku 
Českého rozhlasu Sever  
17. – 22. 8. 

Letní štace 2020 –  
Činoherní studio 

v plenéru / červen 
a červenec 2020

Kulturní 
středisko funguje 
i o prázdninách

„Jedeme dál!“  oznamuje Kul-
turní středisko města Ústí 
nad Labem.  A tentokráte 
pojede i přes prázdniny, pro-
tože nucenou pauzu využilo 
k pracím, které se vždy dě-
lají při tzv. divadelních prázd-
ninách. Už v červnu pro vás 
chystá několik koncertů 
v Národním domě a zvláštní 
pozornost si zaslouží datum 
1. července, kdy v Národním 
domě vystoupí Jack Moore 
– syn legendárního kytaristy 
Gary Moora! Nabízí se i další 
umělci, kteří se již těší na vy-
stupování a které se snad 
podaří do Ústí dostat. Ale 
hlavně přijďte vy – těšíme se 
na vás!

Ivan Dostál – ředitel KSmÚL

Cyklozávod Milada 
zakončí seriál Milada Tour

Tradiční cyklistický závod uzavře 
15. srpna letošní seriál Milada Tour.

Nové zázemí v Motoareálu 
Chabařovice, medaile pro všech-
ny závodníky, možnost hlídání 
dětí, zbrusu nové trasy nebo slav-
nostní vyhlášení seriálu Milada 
Tour. To je jen úvodní výčet no-
vinek, které chystají v srpnu po-
řadatelé v rámci oblíbeného zá-
vodu.

Cyklozávod Milada je závod pro 
všechny. Na výběr jsou dětské tra-
sy, rodinné závody i hlavní trasy 
50 a 25 km. 

Velkým lákadlem je také pro-
středí jezera Milada a jeho okolí, 
které postupně prochází výraz-
nými změnami. Cyklisté si mohou 
užít parádní cyklistiku nejen v rovi-
natých pasážích kolem jezera, ale 
i v kopcích Českého středohoří. 

Ani doprovod a ostatní návštěv-
níci se nudit nebudou. Připraven 
bude zajímavý doprovodný program 
s autogramiádou, soutěžemi i ob-
čerstvením. 

Poznejte Ústecko ze sedla kola, 
užijte si závodní atmosféru a přidej-
te se na webu www.miladatour.cz. 

Bohumil Hrabal: Pábitelé

Na co se napijeme? Na lásku! 
Na noci, který ještě přijdou! Na to, 
že jsme všichni v blázinci!

Lehkonohá koláž obrazů a zá-
pisků Bohumila Hrabala, v níž se 
proplétá raná humoreska o tlupě 
pojišťováků na lovu s pozdní me-
lancholií bilancujícího autora. Ko-

láž se mění v konfrontáž. Zve nás 
do hospody, která je alfou i ome-
gou Hrabalovy tvorby. Zve nás 
do divadla na pivo, párek a pá-
bení všeho druhu. Premiéru hry 
Pábitele uvede Činoherní studio 
26. června na koupališti v Brné. 
Foto je ze čtené zkoušky.

Opera Libuše bude na hradě Střekov za rok
Open air provedení Smetanovy ope-
ry Libuše na hradě Střekov se letos 
neuskuteční. Organizátoři se pokou-
šeli posunout termín na podzim, ale 
nakonec se rozhodli jej odložit o rok. 
„Příprava běžela, první informace šla 

mezi klienty agentury FOR. Ohlas 
byl dobrý. Do výroby šly reklamní ba-
nnery, plakáty apod. A najednou se 
vše zastavilo. Přeložili jsme nejdříve 
na srpen, pak na září, ale nakonec 
jsme se rozhodli uspořádat tuto akci 

v pátek 28. května příštího roku," vy-
světlil Zdeněk Kymlička, šéf pořáda-
jící agentury FOR. 

Vstupenky zůstávají v platnosti, 
případně se dají zakoupit v systému 
Koloseum.

Severočeské jezero Milada přivítá 2. srpna 
odložený běžecký závod Milada Run. 

Celodenní akce bude jedním z vrcholů letní 
běžecké sezony na severu Čech. Unikátní už 
je jen samotné místo závodu se startem přímo 
z hlavní pláže.

Na dopolední dětské a rodinné závody nava-
zují hlavní závody na  21, 10 a  5 km. V  loň-
ském roce ovládli půlmaratonskou trasu Petr 
Zuda a Vendula Praská. V nabité konkurenci 
na  desítce zvítězil mezi muži mostecký Aleš 
Filingr, zlatý hattrick z  Milady dokonala 
Zuzana Kotěšovcová. V závodě na 5 km potvr-
dili svou formu favorité Petr Žaloudek a  Eva 
Slavíková. 

Kromě sportovního zážitku připravují pořa-
datelé i pestré doprovodné aktivity. Oblíbená je 
autogramiáda olympioniků a sportovních osob-
ností, bike trial show, bubenická show i  zají-
mavé partnerské aktivity se spoustou soutěží. 

Nenechte si utéct své startovní číslo a vyběh-
něte na letní běžeckou párty na Miladě.

http://www.muzeumusti.cz/muzejni-shop.aspx
http://www.muzeumusti.cz/muzejni-shop.aspx
https://www.cinoherak.cz/repertoar/antigona/
https://www.cinoherak.cz/repertoar/antigona/
http://www.miladatour.cz
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Zoologická zahrada/Turistika

Zoologická zahrada

Nové cyklovleky
Dopravní podnik a město Ústí nad 
Labem nakoupily dva nové cyklo-
vleky. 

„Nové cyklovleky splňují mo-
derní standardy při přepravě kol. 
Usnadňují manipulaci při jejich 
nakládání a vykládání. Jsou uzpů-
sobeny na všechny průměry kol – 
od 26 palců až po 29 palců. Také 

mohou převážet dnes velmi popu-
lární elektrokola, která mají šir-
ší pláště. Jeden cyklovlek pojme 
20 kol a druhý cca 44 kol,“ uvedl 
Jan Vácha, cyklistický koordinátor 
města.

Turistické linky číslo 20 a 21 
jsou v provozu od 16. května 2020. 
Cyklobusové linky jezdí od Divadla, 

Tovární ulicí směrem na Nakléřov 
a zpět. I v letošním roce budou lin-
ky jezdit přes město Chlumec. Je-
jich provoz je naplánován až do 25. 
října 2020 každou sobotu, neděli 
a ve státem uznaný svátek. Určitě 
stojí za zmínku informace, že v ob-
dobí letních školních prázdnin bu-
dou v provozu navíc i každou středu.

Cykloboxy na Miladě
Přes léto si návštěvníci jeze-
ra Milada mohou uschovat jízd-
ní kola v nově postavených bo-
xech, které pořizuje Dobrovolný 
svazek obcí Jezero Milada. Tyto 
boxy najdou poblíž vedlejších  
pláží Tuchomyšl a Roudní-
ky. Boxy jsou vyba-
veny háčky pro 
uchycení cyk-
listických při-
leb, batohů či 
jiných věcí. 

Pro uzavře-
ní boxu si při-
pravte

desetikoruno-
vou minci, kterou 

musíte pro zamknutí vložit do min-
covníku. Použití boxu je bezplatné, 
a proto po znovuotevření boxu vho-
zená mince vypadne z mincovníku.

Bezpečně na kole
V sobotu 11. 7. 2020 se na Labské 
stezce koná akce pro všechny cyk-
listy a bruslaře s názvem Bezpečně 
na kole. Akce je tradičně pořádána 
ve spolupráci se Zdravým městem 
Ústí nad Labem a dohlížet na ni 
bude městská policie a Tým silniční 
bezpečnosti. Vše proběhne v rámci 
projektu Na kole jen s přilbou. 

A na co se můžete těšit? Třeba 
na kvízy pro děti i dospělé, na ak-
tivity Týmu silniční bezpečnosti 
nebo na materiály o cykloturistice, 
cyklistické mapy apod. 
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Babyboom u ovcí 
kamerunských
Stádo ovcí kamerunských se 
letos rozrostlo o dvanáct jehňat. 
Nenechte se zmást zjevem 
těchto afrických sudokopytníků. 
Přestože postrádají typickou 
vlnu a jejich bečení připomíná 
spíše mečení, skutečně se 
jedná o druh ovcí. 

Včelám se v zoo daří
Pozorní návštěvníci jistě 
nepřehlédnou, že stálými 
obyvateli zoo jsou také včely. 
Tito pracovití opylovači jsou 
považováni za nejdůležitější 
organismus ve zvířecí říši. 
Od loňského roku najdete 
v areálu zoo dva úly a vzdělá-
vací včelí stezku.

Narodil se makak
Na konci března se rozrostla 
skupina makaků kápových 
o jednoho člena. Mládě začalo 
pomalu prozkoumávat venkovní 
výběh pod dozorem své matky. 
Tento druh asijských primátů 
chová zoo od roku 1983.
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