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Vážení spoluobčané,
dostáváte do rukou další,
letos již třetí, číslo Ústeckých novin. Snažíme se vám
přinést co nejvíce informací
o tom, co se ve městě děje
a co nového a zajímavého se
připravuje. Prožíváme další
měsíc covidové doby, ještě
stále nelze zrušit všechna
omezující opatření. Chceme
zabránit šíření nákazy
a ochránit rizikové skupiny
občanů, proto je ještě stále
potřeba vaše ukázněnost,
tolerance a pomoc. Snad se
situace v dodávkách vakcín
změní natolik, že se naplno
rozeběhne velkokapacitní
očkovací centrum v bývalém rektorátu v Hoření ulici. S registrací k očkování
jsou seniorům připraveny
pomoci pracovnice našeho
odboru sociálních věcí. Očkování je pravděpodobně
nejúčinnější ochrana před
nemocí a je důležité, aby
v krátké době mohli vakcíny využít ti, kteří je nejvíce
potřebují. Děláme vše pro
to, aby chod města dál plynule fungoval. Zaměřujeme
se i na čistotu. Minulý měsíc jsme spustili svoz nebezpečného odpadu, tento
měsíc se rozjede blokového
čištění komunikací, kde
spoléháme na to, že si přeparkujete auta a umožníte
vyčištění ulic po celé ploše.
V novinách dále informujeme o rozhodnutí rady i zastupitelstva města, o dění
ve školách, v zoo nebo o novinkách připravených pro
turisty. Již brzy se počasí
změní k lepšímu a využití
volného času aktivním
způsobem bude zajímat čím
dál více lidí. Budeme se
snažit podle vývoje situace
vyjít vám i v této oblasti
vstříc a informovat vás
o vhodných aktivitách. Doba není jednoduchá, přináší
mnohé a to i velmi závažné
problémy. Přeji vám a vašim blízkým, ať se s nimi
vypořádáte pokud možno
ve zdraví a dobré kondici,
s plnou podporou svých
blízkých a přátel. Vzájemná
nezištná pomoc má nyní
vyšší hodnotu, než jsme si
kdy dříve mysleli.

Auto pro MP
Nový vůz Dacia Duster, který je vybaven pro výkon
hlídkové služby, dostala
městská policie. Bude využíván nejen pro běžné hlídky, ale i při operativních zásazích. Strážníci dále dostali
šest nových osobních kamer k dokumentování služebních zákroků. Kamery
zaznamenají postup strážníka během akce, ale pomůže i při řešení přestupků,
kdy někteří občané nechtějí
uznat svoje zavinění.

Konec uhlí 2033

UNIVERZITA LETOS OSLAVÍ 30. VÝROČÍ ZALOŽENÍ

Rada města nesouhlasí
s navrženým termínem
konce uhlí v roce 2038 a vyzvala vládu, aby přijala termín konce uhlí v roce 2033.
Současně žádá, aby vláda
pověřila příslušné ministry
přípravou opatření, která
zajistí sociální situaci osob,
které budou útlumem těžby a spalování uhlí postiženy (například včetně výsluhových
příspěvků
pro
všechny zaměstnance společností těžících a spalujících uhlí, kteří přijdou
o práci). Radní také žádají
vládu, aby intenzivně řešila
využití evropských zdrojů
financí pro potřebnou
transformaci se speciálním
akcentem
transformace
teplárenství, které se týká
všech krajů.

Stoletý jubilant

Na oslavy svých třicátin se připravuje Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Univerzita se za tu dobu stala
veličinou nerozlučně spjatou s městem. Navázala na někdejší
pedagogickou fakultu, slavnostně otevřena byla 28. září 1991
a zpočátku ji tvořily tři fakulty – pedagogická, sociálně ekonomická a životního prostředí a ústav slovansko-germánských
studií. Sídlila v původní budově pedagogické fakulty a v řadě
dalších objektů ve městě. Právě vztah města a školy se stal základem jejího velkého rozvoje. Současný kampus s řadou moderních budov vznikl na pozemcích areálu bývalé krajské ne-

mocnice, který UJEP věnovalo město. „Přeji škole, jejím studentům, pedagogům a ostatním pracovníkům, aby jim studium
i práce přinášely nové poznatky a dobrý pocit z toho, že to, co dělají, má smysl. Budeme se snažit, aby ve městě našli odpovídající
zázemí, a přivítáme, když se rozhodnou spojit s Ústím nad Labem
svůj život,“ uvedl primátor Petr Nedvědický. UJEP má nyní osm
fakult: Filozofickou, Sociálně ekonomickou, Umění a designu,
Pedagogickou, Přírodovědeckou, Životního prostředí, Strojního inženýrství a Zdravotnických studií. Na univerzitě pracuje
a studuje více než deset tisíc lidí.

Úředníci magistrátu dál pomáhají s registrací k očkování
Pomoc seniorům s registrací k očkování poskytují
čtyři pracovníci odboru sociálních věcí magistrátu.
Službu již využily stovky lidí.
Ne všichni senioři se
chtějí přímo zaregistrovat.
Volají zejména kvůli infor-

macím jak na to. Linky jsou
velmi vytížené. V lednu volalo 150 lidí, do konce března bylo zaznamenáno na
500 hovorů. Občas se stane,
že linky jsou přetížené a na
uvedená čísla se nelze dovolat. Magistrát zajistil vybraným pracovníkům služ-

bu přesměrování hovorů
z pevné linky na služební
mobilní linku, aby v době,
kdy jsou na home office,
mohli přijímat hovory
a poskytovat pomoc s registrací očkování.
Ani tato možnost však
nestačí. I sociální pracovní-

ci jsou lidé a mohou onemocnět. Pak se občan nemusí na jejich číslo dovolat.
Proto žádáme při využití
této služby o trpělivost
a toleranci. Volat lze na tato
telefonní čísla: 475 271 252,
305, 139, 304 (poslední trojčíslí).

Rovnou stovku oslavil
v březnu Jaroslav Hamáček,
klient Domova pro seniory
v Krásném Březně. Prožil
nejrušnější období dvacátého století včetně dějinných změn a režimních
převratů. Pracoval jako statik. Služeb domova začal
využívat teprve od prosince
loňského roku. Přání k jubileu a dárek od primátora
Petra Nedvědického mu
předal ředitel domova Jaroslav Marek.

Dvě otázky pro Tomáše Vlacha o regulaci hazardu
Memorandum o spolupráci podepsané vládnoucí koalicí předpokládá další omezení hazardu ve městě. Jak by mělo vypadat, vysvětlil náměstek primátora Tomáš Vlach.
Proč město potřebuje
regulovat hazard?
Hazard je všude spojen
s negativními jevy. Především jde o kriminalitu,
zdravotní a sociální dopady.

Patologické hraní je psychické onemocnění. Projevuje se zejména opakovanými činy, které nemají
žádnou jasnou racionální
motivaci, nemohou být
ovládány a obecně působí
hráčům poškozování vlastních zájmů i zájmů jiných
osob. Patologické a problémové formy hraní dopadají
na blízké a známé v podobě
stresu, dluhů nebo jiných
ztrát.
Odborná
pomoc
je
v takových případech velmi
důležitá a dopady na rozpočty v podobě ztráty pro-

duktivity, souvisejících patologických jevů jsou značné. Městu se nevyplatí mít
na svém území hustou síť
heren nebo kasin, protože
dostupnost hazardu má vliv
na rozvoj problémových
nebo patologických forem
hraní.
Je zkrátka rozdíl, pokud
cestou ze školy nebo práce
minete čtyři herny a dvě
kasina v porovnáním s jedním kasinem. Také pro
hráče v léčbě je těžké udržet
distanc od hraní, pokud je
nabídka vysoká jako v našem městě, kde jsou herny

v centru i na perifériích
a kde v nich mnohdy hrají
i lidé na sociálních dávkách.
Jaké jsou možnosti snížení negativních dopadů
hazardu?
V rámci jednání nové koalice jsme se shodli, že je potřeba hazard omezit. V zákoně o hazardních hrách je
definice několika typů her,
přičemž za neškodlivější
jsou i odbornou veřejností
považovány herní automaty. Vzhledem k frekvenci
hraní a výši sázek je snadné
zde prohrát za večer deseti

až statisíce. Proto regulace
cílí právě na snížení dostupnosti herních automatů. Pokud návrh obecně závazné vyhlášky schválí zastupitelé na celém území
města, budou zakázány
herní automaty. Z toho důvodu skončí provoz všech
heren a v kasinech bude
povolena pouze živá hra,
turnaje malého rozsahu
a bingo. V současné době je
návrh vyhlášky k projednání na městských obvodech
a zastupitelé by o nové podobě regulace měli rozhodovat v květnu tohoto roku.
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 Aktuálně

Peníze na investice
Rada města převedla
prostředky z nedokončených investic, které byly
připraveny v loňském roce.
Bude tak pokračovat realizace například těchto akcí:
• Výstavba a rekonstrukce přístřešků MHD za
120 300 Kč
• Nákup mrazicího zařízení pro Nové krematorium
(1 300 000 Kč) a nákup
podlahového mycího stroje
pro
Krematorium
(55 000 Kč).
• Finalizovány budou do
dubna stavební úpravy krizových bytů (2 387 820 Kč).
• Za 93 910 Kč bude řešena projektová dokumentace rekonstrukce služebny
MP Na Nivách.
•Financovány
budou
projektové práce na Rekonstrukce
komunikace
Mezní, Rekonstrukce komunikace Výstupní a Sociální péče – zvýšení bezpečnosti. Rekonstrukce křižovatky Tovární x Hrbovická x
Majakovského – prostředky
ve výši (622 070 Kč) budou
využity na doúčtování dokončené stavby mezi zhotovitelem, Ústeckým krajem a statutárním městem
Ústí nad Labem.
• Převedeny byly také finanční prostředky určené
na úpravu geometrických
plánů a doúčtování autorského dozoru rekonstrukce

křižovatky Tovární x Hrbovická x Majakovského
(227 670 Kč).
• Dořešeno bude rozšíření veřejného osvětlení
(980 550 Kč) v Habrovicích.
• Z důvodu změny úpravy komunikace v ulici Prokopa Diviše před objektem
Hraničář byl prodloužen
termín na dokončení rekonstrukce
komunikace
Moskevská do 31. 3. 2021
(2 186 460 Kč).
• Z důvodu přerušení
činnosti firmy v rámci nařízené karantény byl uzavřen časový dodatek, dle
kterého budou práce na
zvýšení bezpečnosti vstupu
do ZOO v ulici Drážďanská
ukončeny do 30. června
2021; v roce 2020 byly provedeny pouze přípravné
práce, které pro jejich malý
rozsah nebyly prozatím
fakturovány (1 500 000 Kč).
• Probíhají činnosti nutné k zajištění vydání stavebního povolení na prodloužení chodníku Svádov
(200 000 Kč).
• Převedeny byly také finance na výměnu kamerových systémů při jízdě na
červenou (608 000 Kč),
prostředky jsou určeny na
rozšíření výměny kamerových systémů o úsekové
měření rychlosti v městské
části Strážky.

www.usti-nad-labem.cz

O návrzích projektů Ústečané společně
se bude hlasovat elektronicky
Zastupitelé města
schválili městský rozpočet na rok 2021, ve
kterém jsou vyhrazeny
3 miliony Kč na projekt
Ústečané společně.
Do projektu budou zařazeny návrhy občanů z minulého roku. Celkem bylo podáno 22 návrhů na zlepšení
veřejného prostoru.
Nejdříve bude pracovní
skupina složená ze zástupců odborů a městských obvodů diskutovat nad ná-

vrhy a možnou realizací.
Dále o výběru konkrétních
projektů k realizaci rozhod-

ne elektronické hlasování
občanů.
Mezi návrhy jsou dětská

hřiště v Mojžíři a na Střekově. Zařízení pro cyklisty
(cyklostojany ve městě
a cykloboxy na Miladě) nebo turistické vyhlídky na
Skalce a na Větruši.
A jsou tu i netradiční
návrhy například na vertikální farmu – zahradu
uprostřed ulice, piknikovou
zónu v Městských sadech,
hřiště na teqball či gravírované panoramatické mapy.
A nechybějí ani místa
pro odpočinek jako například Alejka v ulici E. Krásnohorské a Park republiky
nad Domem kultury.

Krizové byty v Matiční ulici jsou připraveny
Pro první obyvatele – lidi
v nouzi jsou připraveny krizové byty, které město zřídilo v domě v Matiční ulici.
Dům byl rekonstruován
a byty opraveny. V březnu
byly vybaveny nábytkem,
s jehož stěhováním pomohli dobrovolní hasiči ze
Střekova.
Nábytek pochází z domovů seniorů. „Je použitý,
ale plně funkční a pro přechodné bydlení naprosto

postačí. Chtěl bych střekovským hasičům poděkovat, že
se stěhování chopili, moc
nám tím i budoucím nájemníkům pomohli,“ vysvětlil
náměstek primátora pro
sociální oblast Tomáš Vlach.
V Novém Světě vznikly
pro občany v nouzi dva krizové byty a jeden nájemní
byt.
Maximální délka bydlení v krizových bytech je
stanovena na tři měsíce

s možností prodloužení na
dvojnásobek.
Cílem bude najít ubytovaným jiné vhodné bydlení.
Přidělení bytu bude podléhat posouzení odboru sociálních věcí magistrátu
města a s nájemníkem bude
uzavřena
smlouva
o ubytování.
Náklady
rekonstrukce
přesáhly tři miliony korun
a společně s městem se na
ní podílel i Ústecký kraj.

O využití Střížáku pro cyklisty se vedla diskuse Podpora škol

Příprava projektu Pařížské
ulice pokračuje

Další z programových
priorit města je projekt dopravní a architektonické
úpravy ulic Pařížská, část
Velké Hradební a část
Dlouhé. Záměrem je vytvořit kvalitní městskou třídu.
Aktuálně probíhá příprava
dopravního modelu ulice
Pařížská na uzlu Brněnská,

Pařížská, Dlouhá a Velká
Hradební s cílem vytyčit
dopravní řešení této části
města s ohledem na zklidnění středu města a v budoucích letech začlenění do
městského
dopravního
systému v blízkosti plánované stanice vysokorychlostní trati.

Spolek Za rozvoj terénní
cykloturistiky
MTBWork
požádal
vedení
města
o
pronájem
pozemků
v okolí Střížovického vrchu
za účelem rozvoje lokality,
spočívající ve vytvoření
a provozování cest pro horská kola, tzv. singletrailových tras.
O záměru se diskutovalo
na radě města a také na
webovém foru města a několik desítek zájemců využilo příležitost i pro on-line
diskusi, kterou moderoval
městský cyklokoordinátor
Jan Vácha.
V diskusi zazněla řada argumentů pro i proti. Podobný areál v okolí města
chybí, poskytl by možnosti
k vyžití pro stovky zejména
mladých lidí. Odpůrci projektu zejména z řad místních lidí se obávají ohrožení životního prostředí, sou-

středění velkého počtu lidí
a aut v lokalitě a její znečištění odpadky.
O tom, zda město organizátorům pozemek pro-

najme, není zatím rozhodnuto. „Názory z diskuse vyhodnocujeme a vše projednáme v radě města. Jeden
úspěch už diskuse ale zaznamenala. Ukázala se jako
přínosná metoda veřejného
projednávání
některých
problémů, určitě se k tomu
vrátíme i v jiných případech,“ uvedl primátor Petr
Nedvědický.
Na Střížáku se předpokládá zbudování dvou tras –
lehkého a středně lehkého
trailu. Trasy budou provozovány bezplatně a budou
přístupné veřejnosti. Traily
nebudou vedeny po stávajících pěších stezkách.
Příjezdy na začátek trailů budou i s ohledem na
podmínku odboru životního prostředí vedeny po stávajících cestách a v rámci
výstavby do nich nebude
zasahováno.

Radní schválili přidělení
3 030 000 Kč na program
Podpora škol ve vyloučených lokalitách. Prostředky
jsou prioritně určeny na financování podpory pedagogických pracovníků ve
školských zařízeních ve vyloučených lokalitách. Cílem
je pomoc při zajištění
kvalifikovaných pedagogů
v základních školách, které
se nacházejí v tzv. vyloučených lokalitách. Podpora je
zaměřena na vyšší ohodnocení pedagogických pracovníků. Finanční prostředky jsou poskytovány
na základě žádosti ředitelů
základních škol.
Podporu získaly: Základní škola Školní náměstí
– 724 000 Kč, Základní škola Hlavní – 1 206 000 Kč,
Základní škola a Základní
umělecká škola Husova
1 100 000 Kč.

Město chce využít peníze z Fondu pro spravedlivou transformaci
Město plánuje projekty
pro případné financování z Fondu pro spravedlivou transformaci, který má pomoci regionům
závislým na uhelném
a energeticky náročném
průmyslu s přechodem
na klimaticky neutrální
ekonomiku.
Aktuálně probíhá elementární
příprava a plán směrů města.
Řada záměrů je proto jen v podobě úvah, například odpadové hospodářství. Na posouzení
krajem je připraveno deset
projektových fiší:
1. Ekologizace provozu zimního stadionu a energetická optimalizace sportovního areálu
Projekt rozšiřuje ideu energetické optimalizace provozu

zimního stadionu na využití
potenciálu všech sportovišť
a jejich vzájemné energetické
propojení a řízení.
2. Komplexní modernizace
veřejného osvětlení ve městě Ústí nad Labem
Komplexní modernizace veřejného osvětlení včetně instalace SMART prvků a solárního napájení a optimalizace
prostorového rozmístění světelných bodů.
3. Odpadové hospodářství
Úvaha o kompletním převzetí
odpadového hospodářství. To
znamená zejména zřízení
technických služeb.
4. Přechod města a jeho
příspěvkových organizací
na vodíkovou mobilitu
V návaznosti na rozvoj vodíkové mobility z pohledu MHD
a vybudování vodíkové plnící
stanice dojde k nahrazení části
stávajícího vozového parku
města.
5. SMART infrastruktura

ZOO pro 21. století
Návštěvnická infrastruktura
(interaktivní aplikace), hospodaření s vodou (revize geotermálního vrtu, rozvody, retenční nádrže), alternativní zdroje
energie (fotovoltaika, elektromobilita, osvětlení), zelená infrastruktura (ekocentrum, pasivní pavilon, zelené střechy),
odpadové hospodářství (kon-

tejnery na separovaný odpad,
svozová technika).
6. SUGAR POLIS Monarchie
Ústí (Svět vědy a techniky
Cukrovar)
Cílem projektu je přetvořit
areál bývalého Cukrovaru na
centrum pro inovace v průmyslu, technických oborech
a pro ekologickou přeměnu regionu.

7.
Technopark
Střekov
Cílem projektu je přetvořit nevyužívaný areál na Střekově na
zážitkový
technický
park
s vnější i vnitřní muzejní expozicí železniční, lodní a silniční dopravy, se zrekonstruovanou
parní
vodárnou
a s malým depem zubrnické
museální železnice.
8.Využití geotermální ener-

gie pro vytápění kulturních
zařízení
Projekt řeší využití geotermálního vrtu v Městských lázní pro
vytápění Muzea města Ústí
a Severočeského divadla.
9. Vrbenského lázně – geotermální zdroj
Vybudování nového geotermálního zdroje tepla pro občany na Střekově včetně energetického centra obnovitelných zdrojů energie, využití
brownfieldu bývalých Vrbenského lázní a obnova jejich původní funkce.
10. Zapojení železničních
vleček do systému udržitelné městské mobility Ústí
nad Labem
Obnova a modernizace nevyužívaných vleček v průmyslových areálech ve městě primárně pro nákladní dopravu
(tedy podnikatelské využití)
vč. testování a využívání vodíkových/bateriových lokomotiv.
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Listování online na
ZŠ Vojnovičova

Zápis do 1. tříd v Ústí nad Labem

Dramatická výchova a zájem o divadelní tvorbu má
na ZŠ Vojnovičova tradici,
a tak když se naskytla možnost zúčastnit se virtuálního představení scénického
čtení v rámci projektu Listování, neváhali jsme.
Listování bylo určeno žákům
druhého
stupně
s ohledem na vybraný titul.
Realizátoři – Alan Novotný a Markéta Lánská –
představili knihu JAK BÝT
HOLKOU / KLUKEM autorů
Jamese Dawsona a Hayley
Longové, jejíž tématika byla pro děti zajímavá.
Pojednává totiž o dospí-

12. 4. 2021 – 13. 4. 2021
v době od 13.00 do 17.00
hod. (zejména pro osobní
podání žádosti)
Zápis proběhne bez
osobní přítomnosti dětí ve
škole.
Nejlepší vhodnou variantou je podání žádosti
o přijetí k základnímu
vzdělávání bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.

vání a změnách s ním spojených, ale také o šikaně
a vlastní roli ve skupině.
Děti kvitovaly možnost
prezentované téma komentovat v chatu, na který
realizátoři v závěru reagovali. Rozproudila se velmi
neformální diskuze.
Akce se uskutečnila díky
podpoře MAP Ústí nad Labem a i přes drobné technické obtíže při přihlašování si děti představení užily
jako zajímavé zpestření
distanční výuky.
Věra Fantová,
zástupkyně ředitelky školy

Dopisy seniorům od žáků
Do Domova pro seniory
v Orlické ulici v Ústí nad Labem dorazil netradiční balíček. Obsahoval téměř tři
desítky dopisů doplněných
obrázky, které napsali a nakreslili žáci čtvrté třídy základní školy v Brné.
Nápad se zrodil v průběhu distanční výuky při hodině slohu. Žáci se tak chtěli
připojit k mnoha podobným akcím, které zpříjemňují současný život našim
seniorům v dlouhodobé
izolaci.
Čtvrťáci společně s paní
učitelkou Zdenkou Topinkovou napsali potěšující
a milé dopisy pro radost babičkám a dědečkům. Za jejich aktivitu, chuť pomoci

1) Elektronicky (datová
schránka nebo e-mail s elektronickým podpisem)
2) Poštou (podací razítko
nejpozději 13. 4. 2021)
3) Osobně (na předem určeném místě v budově školy)

ostatním, a nebýt lhostejní
jim patří velké poděkování.
Pro starší občany toto
období není zrovna nejšťastnější, ale třeba je těch
pár řádků potěší a budou na
ně chtít dokonce odpovědět. Možná se tak zrodí nová tradice a přátelství.
Mgr. Alena Diusová,
ředitelka ZŠ

Výbuch sopky probíhal
v ZŠ Mírová distančně
Do projektu Sopka se zapojili žáci šestého ročníku
ze ZŠ Mírová v hodině zeměpisu, která probíhala
distančním
způsobem.
V šestém ročníku se probírá
vulkanická činnost.
Úkolem bylo vyrobit model sopky a simulovat její
erupci. Žáci se s nelehkým
úkolem popasovali velice
dobře. Někteří sopku vyráběli z modelíny, jiní zase
z novinového papíru, který
poté pomalovali barvou.
Každý šesťák už ví, že
součástí sopky je sopouch =
komín, kterým teče magma
na povrch a dále stéká jako
láva. Proto každý model
sopky měl uvnitř schovanou PET lahev, ve které byla tekutina s nejrůznějšími
přísadami a často obarvená
potravinářským barvivem,
aby erupce sopky byla co
nejreálnější.
Posuďte sami, jak se jim

to povedlo a prohlédněte si
na webu ZŠ Mírová jejich
videa, která natočili. Kromě
videí žáci psali referáty
o nejznámějších sopkách
světa a kreslili obrázky.
Chtěli byste si doma také
vytvořit model sopky? Tady
je krátký návod: K výrobě
sopky bude stačit jakákoliv
modelovací hmota, modelína, či třeba keramická hlína. Poté, co si vytvoříte
vlastní sopku, je možné realizovat sopečnou erupci
pomocí pokusu. K tomu
bude potřeba – jar, jedlá soda (lze použít i kypřící prášek), červené potravinářské
barvivo a ocet. Následný
postup je jednoduchý: smícháte všechny ingredience
(krom octa) a vložíte je do
nitra sopky. Po přilití octa
do sopky vznikne erupce.
Mgr. Denisa Vaňková
učitelka ZŠ Mírová

Řekni, kde ty děti jsou…
Již rok je ve školách
v kratších či delších intervalech podivné ticho, již rok
je něco hodně špatně. Pro
učitele, pro děti a jejich rodiče je to čas poněkud pochmurný. Proto se pedagogové ZŠ Anežky České rozhodli jít cestou odporu vůči
špatné náladě. Pravidelně
natáčí náměty pro chvíle
oddechu, děti se mohou
protáhnout a zacvičit si,
mohou si zatančit, prověřit
svůj rytmus nebo si namalovat obrázek. Paní vycho-

Způsob podání žádosti
o přijetí
Podepsané žádosti o přijetí
k zápisu do 1. třídy vyplněné v elektronickém systému
https://zapiszs.ustinad-labem.cz/ (aktualizovaný systém je zpřístupněn
od 1. 3. 2021) je možné doručit do školy pouze tímto
způsobem:

vatelky zase nahrazují tradiční masopustní veselí
a karneval svým vystoupením. Dle ohlasů to baví děti
i jejich rodiče. Nezahálí ani
tvůrci školního časopisu
AGNES, do kterého přispívají žáci i pedagogové. Tento časopis získal titul Školní
časopis roku 2020 – Ústecký kraj. Podívejte se na
ochutnávku na stránkách
školy: www.zsanceske-ul.cz.
Mgr. Jindra Šteflová,
ředitelka školy

1) Elektronické podání
žádosti o přijetí
Podepsanou žádost (oběma

rodiči) je možné oskenovat
do formátu PDF a poslat do
školy datovou schránkou
nebo e-mailem s elektronickým podpisem.
– doporučujeme rodičům,
aby si ověřili, že škola obdržela žádost
2) Poštou
Originál podepsané žádosti
lze zaslat také poštou v době od 1. 4. 2021 – 13. 4. 2021.
– doporučujeme rodičům,

aby si ověřili, že škola obdržela žádost
3) Osobní podání žádosti
ve dnech 12. 4. 2021 – 13. 4.
2021 v době od 13 do 17 hod.
V případě, že rodič nemá
možnost
elektronického
vyplnění a tisku žádosti, lze
při minimalizaci přímého
kontaktu osob žádost výjimečně vyplnit přímo ve
škole na předem určeném

Něco málo z Kameňáčku aneb
ohlédnutí za zimou
Měsíc únor byl i přes nepříznivou epidemiologickou situaci pro naše děti
prožitkově velmi bohatý
a nápaditý.
Ve všech třídách proběhl
masopustní rej. Děti si společně zatančily, zahrály hry,
celý den si užily v nápaditých maskách. Díky krásné
sněhové nadílce si paní učitelky s dětmi na školní zahradě postavily spoustu
sněhuláků, iglú, zasedly na
ježdíky, užily si sněhové
nadílky dosytosti.
Bílá zima umožňovala
dětem poznávat vlastnosti
sněhu a k dětským radovánkám patřily i různé pokusy s vodou, ledem a sněhem. Samozřejmě jsme nezapomněli ani na ptáčky.
Celou zimu děti přispívaly
do krmítek a pozorovaly
kosy, sýkorky a vrabečky.
V naší školce si hodně
povídáme o přírodě a učíme
se ji ochraňovat. Sbíráme
starý papír, v rámci projektu Recyklohraní i staré baterie a vysloužilé drobné
elektrospotřebiče. Učíme se,
že tyto věci patří do sběrného dvora a ne do přírody,
třídíme odpad a plníme

různé úkoly.
Již třetím rokem jsme zapojeni v projektu Formativní hodnocení v MŠ. Prostřednictvím tohoto projektu zavádíme do vzdělávání respektující komunikaci, pozitivní zpětnou vazbu, vedeme děti k sebehodnocení a zavádíme tech- niky formativního hodnocení
do vzdělávacího procesu.
Každé dítě má zavedeno
své vlastní portfolio, které
slouží i k diagnostickým
účelům. Hodnotíme děti
takovým způsobem, kterým dítě motivujeme, aby
se samo chtělo dále rozvíjet, zlepšovat se a zkoušet

nové věci, které mu dříve
dělaly nějaký problém.
Dáváme jim zpětnou
vazbu k jejich dovednostem, postupně sledujeme,
jak se dítě zlepšuje a tím
dostáváme zase zpětnou
vazbu my od něj.
Nesrovnáváme
rozdíly
mezi dětmi, ale dbáme na
individualitu jednotlivého
dítěte. Každý jsme totiž jiný
a každý máme jiné schopnosti a dovednosti. Proto je
důležité dítě podporovat,
pomoci mu zlepšovat se už
od malička.
Mgr. Petra Fiklíková,
ředitelka MŠ

10. výročí česko-německé spolupráce
I přesto, že jsou školy
v současné době zavřené
vzhledem ke zdravotní situaci v ČR a žáci se účastní
z domova distanční výuky,
přípravy na 10. výročí českoněmecké spolupráce mezi
ZŠ E. Krásnohorské a její
partnerskou školou v německém Döbeln jsou v plném proudu.
Příští školní rok totiž
oslavíme 10. výročí spolupráce mezi oběma školami.
Naše spolupráce probíhá
nejen v rovině českoněmeckých projektových
dnů, nebo společných výjezdů po Německu nebo po

Česku, ale i např. na poli
kultury, kdy naši žáci aktivně vystupují na koncertech
gymnázia v Döbeln.
Toto vše si připomene-

me příští školní rok na společných setkáních.
Mgr. Josef Lédl,
ZŠ E. Krásnohorské

místě. Pokud bude podání
žádosti učiněno jinou formou, např. e-mailem bez
elektronického podpisu, je
nutné, aby do pěti dnů žádost zákonný zástupce
stvrdil originál podpisem
(příp. jinou výše uvedenou
formou). Doklady dodané
k žádosti k ověření totožnosti dítěte (rodný list)
a prokázání vztahu k nezletilému dítěti (občanský
průkaz) nebudou školou
uchovávány, po ověření
údajů budou skartovány
v souladu se zákonem
o ochraně osobních dat
v platném znění. Případné
nejasnosti nebo dotazy je
nutné uplatnit přímo na
vedení jednotlivých základních škol v Ústí nad Labem.
Výše uvedená sdělení lze
dodatečně upravit i vzhledem k aktuálním krizovým
opatřením vlády ČR v době
zápisu. Proto je nutné sledovat aktuální zveřejňované informace k zápisu,
včetně konkrétních organizačních pokynů jednotlivých základních škol v Ústí
nad Labem.
Mgr. Michal Ševcovic
náměstek primátora

Žáci ZŠ SNP
složili zkoušku
Písemná i ústní zkouška
Deutsches Schprachdiplom
se v březnu uskutečnila na
ZŠ SNP. Tuto zkoušku skládají naši žáci od roku 2017.
Zkouška se skládá z písemné části z porozumění textu, porozumění poslechu,
vlastního slohovému textu
k zadanému tématu a v druhé části z ústního projevu,
kde si studenti připraví na
zvolené téma slohovou
práci.
Dále předvedou své komunikativní
dovednosti
v rychlých reakcích na německé otázky, které pokládá zkušební komise. Komisi
tvoří vyučující NJ našich
žáků a lektor z jiné školy, či
přímo koordinátor DSD pro
ČR. Hodnocení porozumění
textu a poslechu provede
počítač. Každý žák má vygenerovaný čárový kód a řešení zapisuje do připravené
tabulky. Slohové práce kontrolují speciálně vyškolení
lektoři, rodilí mluvčí, působící v jiné zemi, než odkud
pocházejí žáci.
Naše škola ZŠ a MŠ SNP
jako jediná v Ústí n. L. ve
spolupráci s ZfA nabízí tuto
mezinárodní zkoušku žákům s rozšířenou výukou
německého jazyka. Ti se od
4. třídy souběžně učí německý i anglický jazyk.
V 9. třídě pak mají možnost
bezplatně složit Deutsches
Sprachdiplom 1. stupně
A2/B1. Ten umožňuje žákům studium na středních
školách v Německu. Jsme
rádi, že i v tak složité době se
naši žáci dokázali velmi
dobře připravit na tuto
zkoušku. Zúčastnili se jí
v plném počtu a nyní nezbývá nic jiného než čekat
na celkové hodnocení zaslané z Německa. Po vyhodnocení všech částí
Schprachdiplomu bude žákům slavnostně předán diplom o dosažené jazykové
úrovni.
Mgr. Lenka Kůtková
zástupkyně ředitelky školy
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 Názory, úklid města

Seznam komunikací pro
I. kolo blokového čištění 2021

• Masarykova – směr
dolů od „Rondelu“ po Šaldovu dne 12. 4. 2021 od
7.00 do 16.00
• Masarykova – směr
dolů od Šaldovy po Londýnskou dne 13. 4. 2021 od
7.00 do 16.00
• Masarykova – směr
nahoru od Londýnské po
„Rondel“ dne 14. 4. 2021 od
7.00 do 16.00
• Masarykova – Mírové
domy, Herbenova, Beethovenova dne 15. 4. 2021 od
7.00 do 16.00
• Střížovická, Na Drahách ke křižovatce Na Spálence, Lesní cesta, Gočárova, V Zátiší, V Přírodě dne
19. 4. 2021 od 7.00 do
16.00
• Na Stráni, Na Výrovce, Na Spálence od Střížovické ke Štefánikově, Wolkerova, V Osadě, Alešova,
Slavíčkova, Vilová dne
20. 4. 2021 od 7.00 do
16.00
• Na Spálence od Střížovické, U Koupaliště, Cestička, Černá cesta, Na Okraji,
Na
Drahách
dne
21. 4. 2021 od 7.00 do
16.00
• Šaldova, Balbínova,
Brožíkova,
Bozděchova,
Bezručova, Slavíčkova od
Palachovy, Alešova od Palachovy dne 22. 4. 2021 od
7.00 do 16.00
• Vojanova, V Oblouku, Neštěmická k č. p. 3 dne
26. 4. 2021 od 7.00 do
16.00
• Anežky České, Dvojdomí, Dr. Horákové, Přemyslovců dne 27. 4.
2021 od 7.00 do 16.00
• Žežická, točna trolejbusů, komunikace v sídlišti
včetně parkoviště dne
28. 4. 2021 od 7.00 do
16.00
• Veslařská, parkoviště
Neštěmická, Růžová, Postranní, Nový Svět, Matiční,
Plavecká dne 29. 4. 2021

od 7.00 do 16.00
• Na Vyhlídce, Elišky
Krásnohorské, Bělehradská,
Dvořákova, Na Schodech
dne 30. 4. 2021 od 7.00 do
16.00
• Kojetická, Na Zákrutu, Dykova, Švabinského, Do
Kopečku, Matěje Kopeckého dne 3. 5. 2021 od 7.00
do 16.00
• Škrétova, Poděbradova, Rubensova, Českých
Bratří, Jeseninova, Poslední
cesta dne 4. 5. 2021 od 7.00
do 16.00
• U Krematoria, Truhlářova, Parkoviště – Kamenná p. č. 3241/89, Spojka
ke Kamenné, Bří Mrštíků
dne 5. 5. 2021 od 7.00 do
16.00
• Kamenná v sídlišti,
Nová
v
sídlišti
dne
6. 5. 2021 od 7.00 do 16.00
• Na Popluží, Ostrčilova, Hany Kvapilové, Sládkova, U Panského dvora,
spojky
Bezručova
dne
10. 5. 2021 od 7.00 do
16.00
• České mládeže, Resslova od České mládeže do
slepé, Bezručova, Mezidomí,
Na Vlnovce dne 11. 5. 2021
od 7.00 do 16.00
• Pasteurova, Resslova
od České mládeže po Palachovu,
Thomayerova,
U Nemocnice, Pod Holoměří, V Zahrádkách, Berní, Růžový palouček dne 12. 5.
2021 od 7.00 do 16.00
• Ovocná,
Višňová,
Švestková, Ořechová, Meruňková, Ladova, parkoviště Stavbařů dne 13. 5. 2021
od 7.00 do 16.00
• Maková,
Šípková,
Zvonková, Stavbařů dne
17. 5. 2021 od 7.00 do
16.00
• Na Ovčárně, Herecká,
Werichova, Špálova, Voskovcova, Burianova, Marvanova,
Muchova
dne
18. 5. 2021 od 7.00 do
16.00.

Přeparkujte své vozy včas
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Distanční výuka ve školách má
i jiné formy než on-line
ON-LINE I OFF-LINE JSOU
VHODNÉ
Distanční výuka je občas
mylně vykládána jako pouze a jedině „on-line synchronní výuka“ podle stávajícího rozvrhu dané školy, což není v podstatě možné. Podle metodiky z ministerstva může vzdělávání
distančním způsobem probíhat formou on-line či offline výuky. Při on-line výuce je vhodná kombinace
přímých společných hodin
ve virtuálním prostředí (tzv.
synchronní on-line výuka)
a zadávání samostatných
nebo skupinových prací,
které žáci plní následně
v jejich zvoleném tempu
a čase (tzv. asynchronní online výuka).
V určitých případech je
používána i off-line výuka,
která neprobíhá přes internet a k realizaci není potřeba digitální technologie.
Nejčastěji se jedná o samostudium a plnění úkolů
z učebnic, učebních materiálů či pracovních listů.
Může se také jednat o plnění praktických úkolů
v domácím prostředí (např.
výtvarné práce, příprava
jídla, práce na zahradě, péče
o členy rodiny apod.).
OBTÍŽNÉ
PRO
DĚTI
I DOSPĚLÉ
O konkrétních vnitřních
pravidlech organizace výuky ve škole rozhoduje ředitel/ka školy s ohledem na
aktuální možnosti a podmínky školy. Ukazuje se, že
pro distanční synchronní
on-line výuku dětí na základní škole je ideální učební jednotka o délce cca 30

s technickým vybavením
a s kvalitou připojení všech
účastníků
vzdělávacího
procesu. Ale je potřeba si
uvědomit, že asi žádná škola v ČR nebyla připravena do
detailu na tuto mimořádnou situaci.

min, podle upraveného rozvrhu. V případě delších časových jednotek zákonitě
klesá pozornost a efektivita
učení. Zvládnout synchronní on-line výuku několik
hodin denně, s minimálními přestávkami u obrazovky počítače, tabletu nebo
mobilního telefonu, je obtížné pro děti i dospělé.
Důležitou součástí distanční výuky by měla být
zejména zpětná a důsledná
kontrola zadaných prací
nebo úkolů. Klasifikace by
měla probíhat s rozmyslem
a vyučující by se měli soustředit na hlavní předměty
a na základní učivo. Je zřejmé, že i přes určité technické a personální obtíže se
způsob distančního vzdělávání, ve srovnání s loňským
rokem, kdy byly školy rovněž uzavřené, postupně
zlepšuje.
TECHNICKÉ
VYBAVENÍ
OMEZUJE
Pro distanční výuku je limitující nedostatečná vyba-

venost škol i některých domácností a rychlost připojení k internetu na obou
stranách.
I z vlastní zkušenosti
mám ověřené, že připojení
k internetu v ČR patří kvalitou v průměru k nejhorším a zároveň k nejdražším
v Evropě. Laická představa,
že prostým legislativním
začleněním „distanční výuky“ do školského zákona
bude automaticky vyřešen
problém výuky na dálku ve
školách, je trochu mimo realitu.
Na základních školách
v Ústí nad Labem se využívají různé aplikace a způsoby pro komunikaci s žáky
a rodiči: MS Teams (většina
škol), Google meet, Bakaláři, Skype, Whatsapp, klasické e-maily, telefony apod.
Někteří učitelé praktikují
i domluvené společné virtuální vzájemné konzultace
v určitý den a čas. Bohužel
narážíme na problémy

SITUACE SE ZLEPŠUJE
Používání
alternativních
metod u rodin, které nemají technické vybavení nebo
připojení k internetu, je
různé. Školy mohou žákům
zapůjčit technické vybavení
na základě smluvního vztahu.
V krajním případě se
používá telefonický kontakt rodiče s třídním učitelem, případně s konkrétním
vyučujícím. Učitelé následně učivo připraví, vytisknou
a nechají ve škole na domluveném místě, rodiče
nebo žáci si zadanou práci
vyzvednou. Některé školy
spolupracují s dobrovolníky, s preventisty kriminality nebo s neziskovými organizacemi.
Je ale zřejmé, že i přes
určité technické a personální obtíže se způsob
distančního vzdělávání, ve
srovnání s loňským rokem,
kdy byly školy rovněž uzavřené, postupně zlepšuje. Je
nutné využít současné získané zkušenosti a sjednotit
používání osvědčených online aplikací, které by se
měly stát součástí i normální prezenční výuky ve
všech školách v budoucích
letech.
Mgr. Michal Ševcovic
náměstek primátora pro
oblast školství a sportu

Hybridní hrozby ze zahraničí nelze přehlížet

Na zastupitelstvu jsem navrhl další bod programu:
Doplnění strategie rozvoje
města Ústí nad Labem,
v prioritní oblast 3 o strategické opatření 3.4: „opatření proti hybridním hrozbám ze zahraničí“, konkrétně opatření proti znevýhodňování českého průmyslu zejména energetiky
(teplárenství) založené na
uhlí s dopady na zásobování města teplem“.
Strategie rozvoje města

předložená a schválená na
nedávném zastupitelstvu
opomíjí analýzu hrozeb,
které mohou snížit standard města a životní úroveň
obyvatel
Ústí.
Jednou
z těchto hrozeb je extrémistická a stále eskalující
politika „zeleného údělu“
vnucovaná ze zahraničí
České republice. V podobě
„emisních povolenek“ (jejichž cena se nedávno zvýšila ze 30 na 40 EUR /tuna
CO2) dochází ke znevýhodnění a faktické likvidaci
energetické základny Česka.
Navrhované řešení: zrušení tohoto poplatku a odstoupení od příslušné mezinárodní dohody a usnesení zastupitelstva v tomto
smyslu formou výzvy směrované na vládu ČR.
– jde o hybridní útok proti
české národní ekonomice

pod záminkou ekologie vedený ze zahraničí.
– hrozí sníženi soběstačnosti ČR v energetice a zvýšení závislosti na dovozu
zemního plynu, což je výhodné pro Rusko, Norsko
a Německo, ale nevýhodné
pro Česko.
- oxid uhličitý není škodlivina, ale právě naopak,
podporuje asimilaci rostlin
a zvyšuje výnosy v zemědělství.
- tvrzení o klimatické katastrofě díky CO2 v blízké
budoucnosti není vědecký
poznatek.
– bychom se měli poučit
z nedávné minulosti z negativního dopadu „podpory
obnovitelných zdrojů energie“, kdy pod záminkou
„snížení emisí CO2“ platí
spotřebitelé energie ročně
navíc 40 mld. Kč (to je 0,8 %

hrubého domácího produktu ČR). Přitom, např.
projekt zpracování řepky na
bionaftu (a povinné přimíchávání do nafty) emise
CO2 naopak zvyšuje a je tedy kontraproduktivní i vůči
původnímu cíli „snížení
emisí CO2“. Řešením není
spalování biomasy místo
produkce potravin, řešením
není devastace krajiny vrtulemi, jak vidíme nedaleko
v Krušných horách.
– poplatky za „emisní povolenky“ zdražují energii
pro Ústečany a již zlikvidovaly Ostravsko (spolu se
zdražením energií díky poplatkům za obnovitelné
zdroje) a plynárnu v Sokolově (1000 nezaměstnaných, majitel spáchal sebevraždu).
PhDr. René Hladík, CSc
zastupitel města za SPD

Odvoz vaků s odpadem proběhne podle kalendáře

V místech, kde bude probíhat blokové čištění, budou s předstihem umístěny
značky se zákazem stáním
a s informací o době čištění.
Majitelé musí svá vozidla
včas přeparkovat. Je to nutné kvůli efektivitě čištění
a plnému využití nasazené
techniky. Auta, která na
místě přesto zůstanou, budou odtažena a vlastník bu-

de muset za odtah zaplatit.
Ceník odtahů:
600 Kč Odtah započatý
1 900 Kč Odtah neúplný,
1 500 Kč při úhradě do
5 pracovních dnů
2 500 Kč Odtah úplný
(jednosměrný), 2 200 Kč při
úhradě do 5 pracovních dnů
4 000 Kč Odtah zpětný,
3 500 Kč při úhradě do
5 pracovních dnů.

Letošní jaro, stejně, jako
předchozí roky, probíhá
v Ústí nad Labem svoz vaků
naplněných odpady ze zeleně.
Při výdeji vaků jsou občané vyzváni k předložení
dokladu totožnosti k prokázání trvalého pobytu na
území města Ústí nad Labem. Zároveň je nutné
oznámit přesnou adresu či
místo, kde bude připraven
naplněný vak k odvozu. Vaky připravené k odvozu
musí být přistaveny na

místě nahlášeném při výdeji vaků. Toto místo pak
musí být přístupné svozové
technice (u vozovky).
Svoz vaků naplněných
odpady ze zeleně je pak
prováděn v jednotlivých
městských obvodech, dle
termínů uvedených v kalendáři odvozu odpadů –
I. pololetí 2021.
V posledních letech však
dochází k situaci, kdy se počet vydaných vaků občanům a počet skutečně svezených
vaků
rozchází.

Vzhledem k tomu, že tento
rozdíl při každém dalším
odvozu vaků značně roste,
jsme nuceni přistoupit v letošním roce k jedné podstatné změně v této službě.
Tato
změna
spočívá
v tom, že vaky vydávané pro
jarní svoz od 15. března byly
označeny a při svozu budou
naloženy a odvezeny pouze
tyto označené vaky. Jiné
vaky, neoznačené a neuvedené v seznamu svozové společnosti, ani jiné
shromažďovací prostředky

(např. různé pytle), nebudou odvezeny.
V této souvislosti připomínáme, že občané města,
kteří mají trvalý pobyt na
území města Ústí nad Labem, mohou své bioodpady
odložit ZDARMA v průběhu
celého roku na sběrném
dvoře ve Všebořicích, který
je otevřen každý den: pondělí – pátek od 8 do 18 hod.,
v sobotu od 8 do 16 hod.
a v neděli, v období březen
– říjen včetně, od 8 do
14 hod. (mimo svátky).
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Kultura a sport

Ústečtí atleti přivezli
z MČR pět medailí

Libuše bude na hradě Střekově v září

Mladí ústečtí atleti z USK
Provod a Athletic Clubu Ústí nad Labem byli na mistrovství republiky juniorů
a
dorostenců
úspěšní.
Z Ostravy přivezli celkem
pět medailí – tři zlaté a dvě
bronzové. Tituly mistrů republiky vybojovali Nikola
Bisová (běh na 400 metrů),
Tomáš Majer (běh na 400
metrů) a Martin Veselý
(trojskok). Třetí místo získali Veronika Brabcová (běh
na 400 metrů) a Matyas
Köszegi (trojskok).
Za vzornou reprezentaci
města sportovcům poděkoval primátor Petr Nedvědický.

Novinky ze Severočeského divadla

ÚSTECKÝ SEN-ART 2021

Organizátoři
nezapomněli na projekt open air
opery Bedřicha Smetany
Libuše v historických kulisách hradu Střekov.
„Termín jsme museli několikrát posunout, ale stále
máme naději, že představení uskutečníme a to v září.
Podporuje nás v tom i přístup světové pěvkyně Evy
Urbanové, která je připravena na hradě vystoupit
v hlavní roli,“ uvedl Zdeněk
Kymlička, šéf pořádající
agentury For.

Jak jsme již informovali
širokou veřejnost, pro období na leden až březen
jsme si předsevzali dva
úkoly. V divácké části jsme
dokončili rekonstrukci sociálního zařízení, kterým
jsme navrátili nejenom
funkčnost, ale rovněž i důstojný, slohově čistý ráz,
korespondující s celkovým
interiérem divadla.
Baletní složka připravila
a zrealizovala jakousi předpremiéru triptychu (A. Vivaldi – Čtvero ročních dob,
C. Debussy – Faunovo odpoledne, M. Ravel – Bolero),
sice bez diváků, nicméně za
přítomnosti kamer pořídila
záznam toho představení.
Podařila se též připravit
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Vystoupí soubor Severočeského divadla se svými
hosty a společně připraví
divákům silný kulturní zážitek.

Čardášová princezna, opereta skladatele Emmericha
Kálmána,
která
zazáří
v krásných kostýmech
a v atraktivní dekoraci
nejenom na domácí scéně,

ale rovněž i v zahraničí –
doufejme, že již v brzké době. V této inscenaci uvidíme v hlavních rolích i mnoho talentovaných nových
tváří (Sylva – Zuzana Spot

Ballánová z Vídně, Stasi –
Jakubka Šeniglová z Bratislavy).
S určitým napětím sledujeme, zda budeme moci
uskutečnit několikadenní
zájezd
do
německého
Furthu v měsíci červnu
s Verdiho operou Aida a na
přelomu září a října jsme
pozváni s operou La Traviata do švýcarského Vilachu.
Jinak ovšem pro naše příznivce máme připraveny
další „on-line“ koncerty orchestru a baletu, které
s příslušnými odkazy najdete na stránkách divadla
www.operabalet.cz
Miloš Formáček
ředitel a jednatel

Vzpomínka na Miroslava Haška, diskžokeje a zakladatele rádia

Výtvarnou a literární
soutěž pro seniory z Ústí
nad Labem pro starší spoluobčany připravila rada
seniorů
ve
spolupráci
s městem Ústí nad Labem.
Soutěž je určena pro seniory ve věku 60+ s trvalým
pobytem v Ústí nad Labem,
včetně těch, kteří využívají
služby domovů pro seniory,
jejichž zřizovatelem je
město Ústí nad Labem.
Senioři mohou soutěžní
práce doručit Lence Jaremové, tajemnici Rady seniorů Ústí nad Labem do budovy magistrátu města na
Lidickém náměstí (2. patro,
č. dveří 284). V termínu od
1. července do 31. srpna
2021.
Kategorie výtvarné soutěže:
1. ruční práce
2. kresba, malba, grafika
3. fotografie
Každý ze soutěžících může přihlásit maximálně jednu práci v každé kategorii.
Přihlášením do soutěže autor souhlasí s prezentací na
výstavě a na webu města
a to bez nároku na honorář.
Soutěže vyhodnotí odborná porota, která z každé
kategorie vybere tři nejlepší
práce. Všechny práce musí
mít popisek se jménem
a příjmením, věkem a kon-

taktem (adresa a telefon)
autora.
První tři vítězná díla
z každé kategorie budou
zveřejněna na www.ustinadlabem.cz.
Vyhlášení vítězů, včetně
soutěžících z roku 2020 se
bude odvíjet od aktuální
epidemické situace a soutěžící o něm budou včas informováni.
Literární soutěž
Novinkou roku 2021 je
kategorie literární. Senioři
mohou svá literární díla
posílat buď emailem na adresu: lenka.jaremova@mag
-ul.cz., nebo poštou na adresu: Odbor školství, kultury, sporu a sociálních služeb, Magistrát města Ústí
n. L., Velká Hradební
2336/8, 400 01 Ústí nad Labem, přičemž v levém horním rohu bude uvedeno Sen
Art 2021. Literární soutěžní
příspěvky mohou soutěžící
doručovat od 1. 4. do 31. 8.
2021
Kategorie literární soutěže:
1. próza
2. povídka
3. poezie
Ústecký SEN-ART 2021 se
koná pod záštitou primátora města Ústí nad Labem
Petra Nedvědického.

Ahoj Mirku!
Pamatuješ, jak jsme se
setkali 21. srpna 1968 na
Míráku a v ten bouřlivý den
jsme se dohodli, že nastoupíš k nám do skupiny Bonifanti a při té příležitosti
jsme zjistili, že jsme tak
trochu příbuzní? Skvěle jsi
do kapely zapadl a přispěl
svým hlasem k našemu
skvělému trojhlasu.
Je to přes 52 let a tam začalo naše doživotní přátelství. PAMATUJEŠ, JAK JSME
NA PODZIM 1968 UDĚLALI
SPOLU PRVNÍ OFICIÁLNÍ
DISKOTÉKU V KULTURÁKU. Jistě si vzpomeneš na
ten koncert v listopadu 1969
v Mikulášovicích, kdy jsem
z pódia vyzval okupační
vojska, ať táhnou domů
a nevybíravě jsem osočil
kolaboranty. Stál jsi vedle
mě a podpořil s kapelou
moje vyjádření. Stáli jsme
při sobě, když nás vyslýchali estébáci a později policaj-

ti. A byli jsme spolu, když
jsme udělali ten divoký
koncert v březnu 1970.
Byli jsme spolu, když jsme
dostali zákaz vystupování
a stáli před jakousi komisí,
kde na nás řvali, že ty, co my
vyháníme, oni pozvali.
A pak jsem zůstal u kapely
a z Tebe se stal nejznámější
ústecký diskžokej. A zase

Šeky podpoří
sport mládeže
Na celoroční sportování dětí
a mládeže do 21 let poskytne město podporu v celkové výši 8 873 000 Kč. Částky
do 50 000 Kč schválili radní, např. pro Karate klub
Slovan Ústí nad Labem, Potápěče Ústí nad Labem, SKI
klub Telnice či Tělovýchovnou jednotu Sebuzín.
Příspěvky nad 50 000 Kč
budou předloženy ke schválení zastupitelstvu. Jde například o 402 000 Kč pro
Athletic club Ústí nad Labem, 170 000 Kč pro Blades
Ústí nad Labem, 140 000 Kč
pro Rapid Ústí nad Labem či
745 000 Kč pro USK Provod.
Celkem by mělo být rozděleno 9 mil. korun.

jsme byli často spolu, protože kdykoliv jsi nemohl
vystoupit, tak jsem za tebe
zaskakoval. A byli jsme
spolu, když ti policajti zapečetili skříně s deskami,
abychom nemohli dělat
diskotéky. Ale moc chytří
nebyli. Skříň jsme otočili,
odšroubovali zadní stěnu
a potřebné desky vytáhli.

Znovu zašroubovali a hotovo. A byli jsme spolu, když
jsem před 22 lety za tebou
přišel, že za mnou chodí lidé a stěžují si, že si nemají
kde zatančit. A tak jsme vymysleli stoletou diskotéku!
Bylo by toho moc a moc, co
bychom spolu ještě mohli
probrat, ale nejdůležitější je
a bylo, že jsi byl můj věrný
kamarád. Vím, že už nikdy
neuslyším to tvoje – deme
domů, pane Berka – a že mi
bude chybět tvůj chechtot,
když jsem ti řekl nějaký
vtip. Strašně moc vzpomínek mi ale zůstane a já si
budu do konce života pamatovat, že si byl můj kamarád!
Tvůj Ivan Dostál
P. S. Mirku, nedávno zemřel náš dlouholetý kamarád technik Národního domu Jirka Černý! Pokud se
tam uvidíte, tak pokecejte.
Byl to jeden z nás.

HLEDÁME
FAJN KOLEGY
na HPP i DPP - LÉTO 2021
Koupaliště Brná / Plavecký areál Klíše / Areál Větruše
OBSLUHA
PLÁŽOVÉHO VOLEJBALU
M/Ž

PLAVČÍK
M/Ž

POKLADNÍ
M/Ž

ŠATNÁŘ
M/Ž

OBSLUHA BUFETU
M/Ž

UKLÍZEČ
M/Ž

Bližší informace na www.msul.cz/pracovni-nabidky
Vaše ŽIVOTOPISY čekáme na e-mailu:

personalni@msul.cz

zahrada, turistika

6 Zoologická

Vydra doputovala ze
Saska na Miladu
Jezero Milada má nového
obyvatele. Jak vyplývá
z mezinárodního projektu
Lutra lutra, na kterém se
podílí Muzeum města Ústí
nad Labem, je jím vydra
říční.
Ta na Miladu, ale i do dalších vodních ploch a toků,
doputovala po velkém turistickém výkonu ze Saska.
Mimo jiné vyšlo najevo,
že vydry se v Labi živí
zejména invazivním druhem hlaváče černoústého,

který se objevil v roce 2015
v přístavu v Ústí nad Labem.
Muzeum připravuje výstavu Ich bin Vydra, která
popíše tento u nás téměř
vyhynulý druh, který se teprve v poslední dvaceti letech postupně navrací do
labské krajiny právě z Německa. Expozice by měla
být otevřena spolu se zahájením provozu muzea pro
veřejnost po zrušení omezujících opatření.

Soutěžní duben bude
s dominantami města
Součástí akcí turistické
sezony 2021 bude netradiční procházka centrem města představí vybrané dominanty v jiném světle
• vyzvedněte si soutěžní arch v Informačním
středisku města Ústí nad
Labem (Mírové náměstí 1/1,
Palác Zdar) nebo stáhněte
na webu města
• obejděte vytipované
zajímavé dominanty a splňte uvedené úkoly
• vyplněný soutěžní
arch odevzdejte do sběrného boxu v Informačním
středisku města Ústí nad
Labem
nejpozději
do
3. května 2021.
Odevzdáním vyplněného
soutěžního archu se zapojíte do losování o tři hodnotné turistické balíčky.
Více informací najdete na
www.usti-nad-labem.cz.

Turistická sezona 2021

ÚSTECKÉ NOVINY

www.usti-nad-labem.cz

Čejky australské mají mladé
Čejkám australským se
v ústecké zoo vylíhla tři
mláďata. Nejdříve se ze
skořápky vyklubala první dvě a o den později se
přidalo třetí.
. Tento druh je v ústecké zoo
chován od roku 2018, kdy
jako první přišel samec z Jihočeské zoologické zahrady
Hluboká nad Vltavou a rok
později se k němu připojila
samice pocházející ze soukromého chovu.
Týden před snůškou začal pár stavět hnízdo, kde
jako materiál využil slámu
a větší kamínky vybrané
z písku. Poté samice snesla
vejce a o měsíc později se
pár radoval ze svých potomků.
„Úspěšnému rozmnožení
těchto ptáků předcházel
loňský nezdar. Samice již
snesla jednu snůšku se třemi
oplozenými vejci, ale dvě
byla zničena (pravděpo-

dobně potkany) a poslední
se nevyvinulo. V té době čejky obývaly expozici vodních
ptáků, kde prostory umožňují nežádoucí zásahy volně
žijících zvířat. V současné
době se snažíme o výstavbu
nové voliéry, která podobným událostem zamezí,“
sdělil zoolog Lukáš Ševcovic.
Ptačí rodina se ze zázemí v budově zimoviště přestěhuje v dubnu, kdy to
venkovní teploty dovolí.
Letošní přírůstky spolu se
svými rodiči nezůstanou,
o zástupce tohoto druhu je
velký zájem, a proto se
v budoucnu přesunou do jiné zoologické zahrady či
soukromého chovu.
Čejky australské jsou

středně velcí ptáci patřící do
řádu bahňáků, a jak již název napovídá, jejich domovinou jsou oblasti Austrálie
a Nové Guineji.
Preferují otevřená prostranství navázána na vodu, a to i v případě stavby
hnízda, což bývá často jen
jednoduchá jamka v nízké
trávě. Takto nechráněné
hnízdo je však snadným
terčem predátorů, z toho
důvodu pár hnízdo velmi
urputně brání a troufá si
i na mnohem větší živočichy. Při obraně a útoku využívají nápadně žlutou ostruhu na ohbí křídel.
Mláďata se líhnou samostatná, ze skořápky vylézají s otevřenýma očima,
jsou již opeřená a schopná

sama hledat potravu. Od
rodičů
však
potřebují
ochranu a péči, proto se rodina pohybuje společně
a v noci spí matka s mláďaty pohromadě, zatímco otec
většinou sedí opodál na
stráži. Mláďata v přírodě setrvávají s rodiči až jeden rok,
čili do další snůšky.

Unikátní výstava Voda & Civilizace míří do Ústí
Výstava unikátních fotografií Voda a civilizace, kterou si za dva roky její existence prohlédl v českých
a moravských městech více
než jeden milion lidí,
zamíří v dubnu do Ústí nad
Labem.
Voda je s městem Ústí
nad Labem neodmyslitelně
spjata. Život v něm určují
dvě řeky. A ústí Bíliny do
Labe nakonec dalo městu
i jeho jméno.
„Nedostatek vody je závažný celosvětový problém.
Vody je zoufale málo
a musí se s ní dobře hospodařit. Přiblíží nám to i tato
výstava,“ doporučil primátor Petr Nedvědický.
Výstava potrvá téměř měsíc a bude umístěna na Lidickém náměstí. Návštěvníkům představí na 24 vel-

koformátových panelech
klíčový význam vody. Součástí bude také panel věnovaný vodopádům a řece Labi, která je pro naše město
tak důležitá. Na aktuálních
i historických fotografiích
budou zachyceny proměny

vývoje krajiny na soutoku
Labe a Bíliny.
Město ve spolupráci s Domem dětí a mládeže vyhlásilo výtvarnou soutěž pro
mateřské, základní a střední školy. Jejím tématem jsou
Lidé a voda. Účastníci mají

svými pracemi vyjádřit, jak
voda ovlivňuje nejen jejich
život, ale i život celé společnosti, co pro lidstvo voda
znamená, jak s ní hospodařit a chovat se k ní.
Vyhlášení vítězů včetně
ukázky vybraných prací
proběhne v rámci vernisáže
výstavy.
„Není náhodou, že zahájení výstavy je naplánováno
na 22. dubna, kdy se po celém světě slaví Den Země.
Jsme rádi, že se město Ústí
nad Labem může opět připojit k oslavě upozorňující
na důležitost ochrany přírody a hlavně vody, která je
pro život nesmírně cenná,“
dodal náměstek primátora
Tomáš Vlach.
V noci nasvícená expozice bude k vidění od 22. dubna do 16. května 2021.

Zvýhodněné kombinované Provoz zoo
Samička nosála bělohubého
vstupné TicketPack
Na základě rozhodnutí
odcestovala do německé Zoo Leipzig
vlády byla od 18. prosince
Město připravuje zvýhodněné
kombinované
vstupenky. Cílem je podpora cestovního ruchu na Ústecku.
Jde o to umožnit turistům
příjemné strávení dovolené
a zároveň zvýšení návštěvnosti jednotlivých turistických cílů ve městě. Vstupenka je určena primárně

pro turisty a návštěvníky
města, kteří se zde rozhodnou strávit čas, ale mohou ji
využít i místní občané.
O zapojení město jedná
s Dopravním podnikem –
jízdné na lanovou dráhu,
Muzeem – sdílené vstupné
do muzea (prohlídka výstav) a do zrcadlového bludiště na Větruši, Městskými
službami – sezónní vstupné
do bazénů a Zoologickou
zahradou – sezónní vstupné do zoo (letní sezóna,
přechodné období, zimní
sezóna).
Služba bude turistické
veřejnosti zpřístupněna po
uvolnění
omezujících
opatření vlády.

Zoologická zahrada v Ústí
nad Labem do odvolání
uzavřena.
Provoz zoo a péče o zvířata jsou plně zajištěny. Do
uzávěrky tohoto vydání
nebylo omezení odvoláno.
O znovuotevření zahrady
bude veřejnost včas informována. Všichni v zoologické zahradě se už na návštěvníky těší.

Koncem února popřála
ústecká zoo šťastnou cestu
mladé samičce nosála bělohubého, jejím novým domovem je nyní Zoo Leipzig,
kde, až povyroste, založí
novou rodinu s nosálím
partnerem, který na ni čeká. V ústecké zoo nadále
zůstává její devítiměsíční
sestra ze stejného vrhu,
spolu s matkou Rosalinou
a otcem Josém. Rosalina
s potomkem sdílí expozici
v horním pavilonu exotária
a José žije zatím odděleně
v
budově
zimoviště.
Až i druhá mladá samička odjede, budou Rosalina
a José opět spojeni.
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