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MĚSTO JE OPĚT PLNÉ KVĚTŮ

Vážení spoluobčané,
přijměte pozvání ke čtení
dalšího, již květnového vydání Ústeckých novin. Opět
jsme se snažili přiblížit vám
v nich maximum informací
z města tak, abyste je měli
pohromadě na jednom
místě. Náš život je stále
ovlivněn koronavirovými
omezeními, ale život města
se nezastavil a naplno fungují všechny jeho organizace. Dům dětí a mládeže připravil na prázdniny zajímavou nabídku letních
a příměstských táborů, míst
je několik tisíc, ale rychle se
plní. Pokračujeme v úklidu
města. V plném proudu je
blokové čištění komunikací
a svoz objemného odpadu.
I jejich přehled najdete
uvnitř novin. Zároveň přinášíme informace o elektronickém zápisu do mateřských škol. Z bezpečnostních důvodů proběhne
bez přítomností dětí. Nechybí ani informace z jednání rady a zastupitelstva
města. Mimo jiné jsme
spustili turistickou linku
k jezeru Milada. Rada souhlasí s vytvořením singletrailových tratí na Střižáku nebo s nákupem nových parkovacích automatů. Pozornost vyvolává výběr ředitele zoo. Koncepce
dvou nejúspěšnějších kandidátů posoudí zastupitelstvo města a prostřednictvím on-line přenosu se
s nimi seznámí i veřejnost.
V této době by již mělo být
v provozu očkovací centrum, které jsme spolu s krajem zřídili v bývalém rektorátu UJEP. Od počátku
pandemie se snažíme co
nejvíce omezovat šíření
nákazy, chráníme zejména
nejrizikovější skupiny obyvatel, ale pomáháme i jinde, například podnikatelé si
mohou na magistrátu zdarma vyzvednout dezinfekci.
Nemoc snad konečně ustupuje. Na nás všech záleží,
aby se znova nezačala ve
velkém šířit. Buďte prosím
odpovědní a dodržujte
všechna opatření.

Rada města jmenovala členy Rady seniorů jako svého
poradního orgánu na funkční období do 1. 5. 2022.
Předsedkyní byla znovu
jmenována Květoslava Čelišová, dalšími členy jsou
Milena Černá, Věra Franková, Karla Audiová, Jiří Dospěl, Eva Živnůstková, Milan Hons, Alena Pechová,
Jiří Brodský. Rada seniorů
spolupracuje s organizacemi města, zastupuje seniory
v organizacích i mimo ně
a pomáhá vytvářet komplexní pohled na aktuálně
řešené problémy v Ústí nad
Labem.

Sport dětí
a mládeže

Jarní květiny postupně ovládají záhony, trávníky a mobilní nádoby ve městě. Začalo to cibulovinami – krokusy doplnily žluté
narcisy (drobnokvěté) a záhy rozkvetly i narcisy s oranžovým
středem a nastoupily tulipány. Všechny druhy květin zdatně
podporují pestré macešky. Rozkvetly plochy u OD Labe a OC
Forum, v Pařížské ulici, ale také na Předmostí a na dalších místech. Na léto se připravuje opět osazení závěsných květináčů,
kde budou převažovat různé barvy petúnií od bílé přes žlutou,

růžovou až fialovou a také plectranthus (molice – vytváří dlouhé
převisy), žlutě kvetoucí aksamitníky, červeně kvetoucí canny
a převis bude tvořit zejména světle zelená a tmavě zelená ipomoea (povíjnice). Budou instalovány také květinové pyramidy,
a to u nádraží a na Mírovém náměstí, osazeny budou petúniemi
– bílá, světle růžová, karmínová a fialová. Dočká se i zelený pás
v ul. Štefánikova, kde se připravuje výsadba, a bude se pracovat na okružní křižovatce Střekov.

Taxík Maxík přijede jako na zavolanou
Senioři a držitelé průkazu
ZTP, ZTP/P od ledna využívají novou službu přepravy
Taxík Maxík. Tu město předalo do provozu Pečovatelské službě. Senioři se tak
mohou v této složité době
vyhnout cestám v MHD, kde
je větší kumulace osob.
Od ledna do března se
Taxíkem Maxíkem svezlo
208 osob, proběhlo 335 jízd

a vůz ujel 4 500 km. Mířil
nejčastěji do zdravotnického zařízení – prostě k lékaři.
Ale také na úřady, na poštu,
na nákup, do banky, na
hřbitov, na návštěvu do domova pro seniory. Velmi
často nyní jezdí s lidmi na
očkování do nemocnice. Má
už stálé zákazníky, jména se
začínají pravidelně opakovat. Nejvíc vytížený je v do-

poledních hodinách. Zájemci by proto měli volat
s předstihem, auto je jen
jedno, nemůže být na více
místech najednou. Taxíka
Maxíka je možné si objednat v pracovních dnech od
7.00 do 15.00 na telefonním
čísle 702 192 417 nejméně
jeden den před plánovanou
přepravou nebo osobně
v sídle Pečovatelské služby

Ústí nad Labem (Zdravotní
středisko Bukov, Masarykova 781/318b).

Zastupitelstvo schválilo na
podporu sportování dětí
a mládeže téměř devět milionů korun. O dotace požádalo 56 sportovních organizací a peníze byly mezi
ně rozděleny osvědčenou
formou šeků. Každé dítě ve
městě dostalo dva šeky na
zaplacení sportovních a volnočasových aktivit, které
mohlo odevzdat svému
klubu. Šeky se vrátily od více než tří tisíc dětí. Hodnota
šeku výkonnostního sportu
byla stanovena na 2 000 Kč
a zájmové sportovní činnosti na 1 000 Kč.

Dvě otázky pro Jana Hroudu ke Kanceláři architektury města

Zelená pro
singletrail
Vybudování trasy pro horská kola na Střížovickém
vrchu schválila rada města.
V první etapě vznikne pouze lehký trail, druhé etapě
bude přecházet biologické
hodnocení. Rada města na
provoz singletrailu schválila pronájem pozemků. Podmínkou je vstup a jízda na
stezkách zdarma. Stezky
budou vybudované a provozované v souladu s pokyny správce lesů města Ústí
nad Labem.

Jmenována
rada seniorů

Jak pokročila příprava?
Díky prosincovému rozhodnutí zastupitelstva se
příprava zřízení Kanceláře
architektury města (KAM)
konečně posunula do finální fáze – nyní jsou zpracovávány všechny potřebné
právní dokumenty (zřizovací listina, statut, organizační schema, sídlo apod.)

a nejpozději v červnu by
měla být nová příspěvková
organizace zřízena. Předpokládám, že spolu s jejím
vznikem bude vypsáno
otevřené výběrové řízení na
jejího ředitele. Pokud tedy
půjde vše tak jak má, mohl
by KAM začít fungovat
zhruba od podzimu tohoto
roku a první výsledky pro
město tolik potřebné práce
bychom tak mohli, doufejme, očekávat na začátku
roku 2022.
Jaké KAM poskytne služby, co to bude znamenat
pro občany a pro firmy?
KAM má být odbornou
a koncepční organizací
města, která se bude dlou-

hodobě zabývat rozvojem
města, územním a strategickým plánováním, veřejným prostorem, informováním obyvatel o chystaných záměrech a jejich zapojováním (participací) do
řešených projektů. Bude se
jednat o tým odborníků
z různých oblastí, kteří budou dlouhodobě poskytovat servis politikům, občanům a úředníkům v rozmanitých tématech rozvoje
města. Z velkých a dlouhodobých témat může jít
o zadání územního plánu,
naplňování a tvorbu strategie města, koncepce výstavby v různých částech
města nebo organizování
architektonických soutěží.

Z malých a rychleji viditelných témat může jít
o drobné úpravy ulic, náměstí a parků tak, aby byly
příjemnějším místem pro
obyvatele, tvorbu manuálů
veřejných prostranství (například jednotný styl laviček, košů, předzahrádek
atd.) či spolupráci na větších městských investicích
(opravy ulic, rekonstrukce
budov). Významnou rolí
pak bude zapojování občanů do tvorby strategických
dokumentů i běžných projektů budov nebo veřejných prostor – tzv. participace. Mimo to by měl KAM
organizovat přednášky, procházky městem a celkově
přiblížit téma rozvoje měs-

ta jeho občanům. Pro občany by tedy měl být garantem dlouhodobé kvality
a vize rozvoje města, zdrojem informací a možností
zapojit se do tvorby města.
Pro firmy by měl být KAM
partnerem při jednání
s městem, třeba ve věci nových investic, výstavby, infrastruktury, strategie apod.
Díky všem těmto aspektům
může KAM přispívat k tomu, aby se Ústí nad Labem
stalo dlouhodobě kvalitně
fungující metropolí s jasnou vizí svého rozvoje
a místem, kde se dobře
a příjemně žije. Zároveň
může významně přispívat
k pozitivnímu mediálnímu
obrazu města.

Aktuálně
Z RADY MĚSTA

Navýšení dotací pro
městské obvody
Rada města schválila navýšení účelové investiční
dotace městskému obvodu
Severní Terasa ve výši 300
000 Kč na rekonstrukci
chodníku. O další navýšení

dotace ve výši 500 000 Kč
požádal městský obvod
Střekov na rekonstrukci
hřiště Truhlářova. Peníze
byly uvolněny z rezervy pro
městské obvody na 2021.

Peníze pro zvelebení
dětských hřišť
Obvod Město požádal radu města o poskytnutí dotace z investiční rezervy ve
výši 2,5 mil. Kč na investiční
akce.
Jde o dětská hřiště ve

správě MO město (DH K Vavřinečku, DH Vaňov, DH
Zahradní, DH Spartakiádní,
DH Pod Školou) a vybudování psího agility hřiště
v ulici V Lukách.

Nová zeď na Doběticích
zabezpečí svah
Veřejnou zakázku s předpokládanou výší 9,8 mil. Kč
bez DPH na odstranění stávající zdi a výstavbu nové
úhlové zdi v ulici Šrámkova
v Doběticích vyhlásila rada
města. Odstraněna bude
železobetonová zeď oddě-

lující komunikaci v ulici
Šrámkova od parkovací
plochy, dětského hřiště
a sportoviště. Svah bude
zabezpečen novou úhlovou
zdí, která vyrovná výškový
rozdíl terénu. Dokončení
má být do 31. 10. 2021.

Kontrola v Městských
službách prokázala vady
Radní vzali na vědomí
stanovisko právního odboru magistrátu k prověření
závažnosti výsledků kontroly v Městských službách.
Kontrola zjistila porušování
interních právních předpisů, které jsou pro organizaci
závazné. Zejména byla porušována směrnice rady
města o zadávání veřejných

zakázek, kdy v souvislosti se
zadáváním VZMR organizace také porušila zákon č.
499/2004 Sb. o archivnictví
a spisové službě a zákon č.
340/2015 Sb. o registru
smluv. Právní odbor nezjistil pochybení v trestně právní rovině. Radní pověřili tajemníka magistrátu kontrolou nápravných opatření.

Kamerový systém
podchodu v ulici Nová
Rozpočtové opatření ve
výši 738 440 Kč na kamerový systém schválila rada
města.
Finanční prostředky jsou
převáděny z důvodu dokončení výstavby kamerového systému v podchodu
v ulici Nová – Kamenný
vrch.
Práce zajistí společnost
Metropolnet.

Dotace pro volnočasové
aktivity mládeže
Radní schválili přidělení
dotací na celoroční volnočasovou činnost dětí a mládeže do 18 let.
Junák – český skaut (Ústí
nad Labem) dostane 45 000
Kč, Rodinné centrum Slunečník 20 000 Kč, Via Eu-

ropa 41 000 Kč. Radní města také souhlasí s dotacemi
pro: Junák – český skaut (Šíp
Neštěmice) 64 000 Kč, Veroniku Kalinovou 51 000 Kč
a Pionýr – Pionýrská skupina Dravci 101 000 korun.

Uzavření memoranda
o spolupráci s SVS
Mezi představiteli města
a Severočeské vodárenské
společnosti bylo uzavřeno
memorandum o spolupráci
při odkanalizování dosud
neodkanalizovaných částí
města. Primárním zájmem
SVS je mimo jiné najít co
možná
nejhospodárnější
řešení odstraňování volných kanalizačních výustí,

a to za účelem naplnění legislativních požadavků.
Primárním zájmem města pak je koordinace vodohospodářských projektů na
území města, vytvoření
podmínek pro obyvatele
a další subjekty na území
města pro odkanalizování
nemovitostí dostupnou veřejnou kanalizací.

Uctění obětí leteckých náletů
ké 15. letecké armády. Cílem
náletů byl železniční uzel u Západního nádraží. Zahynulo
nejméně 512 lidí deseti různých národnostní. Části městského centra a čtvrti Střekov
byly zničeny. Prakticky přestala existovat čtvrť Ostrov pod
Větruší i přilehlý železniční
most.
Trvalou památkou na nálet
se stal gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie. V těsné
blízkosti kostela vybuchly tři
letecké pumy. Ty způsobily
vychýlení věže o více jak 2 metry od kolmé osy. Čtvrtá puma
prolétla střechou kostela, ale
naštěstí nevybuchla.

Představitelé
města
uctili památku obětí leteckých náletů na Ústí
nad Labem, které se
odehrály na samém
konci druhé světové války.
Od této tragické události
uběhlo již 76 let. K pamětní
desce na stěně budovy magistrátu položili květy primátor
Petr Nedvědický a jeho náměstkyně Eva Outlá.
Město 17. a 19. dubna 1945
bombardovala letadla americ-

Nový pult centrální ochrany pro městskou policii
Městské policii rada města schválila prostředky na
nový pult centrální ochrany. Dosavadní zařízení již
nevyhovuje požadavkům.
Městská policie má nyní
pult centrální ochrany, na
který jsou napojeny elektronicky zabezpečené objekty. Jedná se o 32 objektů
MŠ, dva objekty jeslí, 24 objektů ZŠ, dva objekty DPS
(Krásné Březno, Dobětice)
a dále muzeum, archiv, garáže Důlce a cyklocentrum.
Poskytovatelé pevných
linek ukončí podporu přenosů zabezpečovacích systémů po pevných linkách
(hlasové a GSM linky) a systém bude plně digitalizován. Proto je nutné pořídit
nový pult centrální ochrany

s cloudovou verzí, kdy klient provozuje pouze PC se
vzdálenou plochou a již ne-

řeší technologii samotného
GPRS přenosu, kterou si zajišťuje každý objekt sám.

Výhodou tohoto řešení
jsou výrazně nižší vstupní
náklady a není zde nutnost
řešit záložní HW v případě
poruchy.
Odhad celkových nákladů
na pořízení pultu centrální
ochrany činí 71 390 Kč, z toho 16 010 Kč jsou měsíční
poplatky do konce roku
2021 za pronájem cloudového úložiště. Ceny jsou
uváděny
včetně
DPH.
Modernizace pultu centrální ochrany bude provedena prostřednictvím výběrového řízení. Pokud by
se změna nerealizovala,
musel by si každý zástupce
zajistit elektronické zabezpečení objektu sám, což by
znamenalo daleko vyšší
náklady.

Kandidáti na ředitele zoo představí své koncepce
Zastupitelům a veřejnosti
se na jednání městského
zastupitelstva
představí
první dva kandidáti, kteří se
zúčastnili výběrového řízení na ředitele zoologické
zahrady.
Rada města vzala výsledky výběrového řízení na
obsazení místa ředitele zoo
na vědomí. Přihlásilo se pět

uchazečů. Po posouzení
přihlášek a řízených pohovorech s uchazeči se výběrová komise usnesla, že pro
výkon ředitele jsou vhodní
uchazeči PhDr. Petr Fejk,
bývalý dlouholetý ředitel
pražské zoo, a Ing. Ilona
Pšenková, Ph.D., která v ústecké zoo pracovala jako
zooložka a nyní působí na
Veterinární univerzitě v Brně.
Vzhledem k tomu, že oba
kandidáti jsou natolik kvalitní a každý z nich měl poněkud odlišnou koncepci
rozvoje zoologické zahrady,
budou oba uchazeči pozva-

ní na květnové jednání zastupitelstva, aby se představili a prezentovali jimi
zpracovanou koncepci.
Politická
reprezentace
města by tak měla rozhod-

Ústí nad Labem uspělo ve sporu
o doplatek za Mariánský most
Doplatek za změny stavby Mariánského mostu nemusí město Ústí nad Labem
uhradit. Pravomocně o tom
rozhodl krajský soud.
„Je to významný úspěch,
děkuji všem, kteří se na vedení sporu podíleli. Byli jsme
pod velkým tlakem, hrozil
vážný zásah do financování
města, ale názor, který jsme
zastávali od počátku, soud
nyní potvrdil,“ uvedl tajemník magistrátu Miloš Studenovský.
Ve sporu šlo o částku více
než 300 milionů korun. Dodavatel společnost Hutní
montáže ji požadoval za vícepráce, které musel při
stavbě udělat, mělo jít
zejména o úpravy pilíře
mostu. Okresní a krajský
soud o věci rozhodovaly více než 20 let se střídavými
úspěchy pro obě strany.

Naposledy okresní soud
rozhodl, že má město doplatit 78,5 mil. Kč, město se
odvolalo, a i když se firma
mezitím snažila o mimosoudní vyrovnání, její
nároky byly nepřijatelné.
„Nebylo prokázáno, že by
za město uzavřely dohodu
o změně díla osoby k tomu
oprávněné, proto jsme shle-

dali nárok na doplatek
změněné ceny díla neoprávněným a žalobu jsme
v tomto rozsahu zamítli,“
uvedl pro média soudce
Vladimír Beran. „Pokud nebyly změny odsouhlaseny
oprávněnými osobami, nárok nevznikl,“ dodal.
Ve věci ještě probíhá několik dalších sporů, o kterých dosud nebylo rozhodnuto.
Mariánský most se stavěl
v letech 1993 – 1998. Původně měl stát zhruba 300 milionů korun, kvůli nevýhodnému financování se
stavba prodražila na dvojnásobek.
Mezinárodní asociace pro
mosty a stavební inženýrství zařadila most krátce po
jeho dokončení mezi 10
nejlepších staveb světa devadesátých let.

nout o budoucím směrování zoo. S oběma kandidáty
i jejich koncepcemi se bude
moci seznámit i veřejnost,
zasedání zastupitelstva je
přenášeno online.

Město pořídí
nové automaty

Rozpočtové opatření v celkové výši 1 041 510 Kč
schválila rada města.
Jde o zapojení volných
prostředků na bankovním
účtu magistrátu – Parkovné
dle nařízení obce. Peníze
budou použity na nákup
sedmi nových parkovacích
automatů, které budou
umístěny v okolí Kampusu
(ulice Palachova – čtyři automaty, ulice Resslova – jeden automat a ulice Pasteurova – jeden automat)
a dále se jedná o umístění
jednoho automatu v průmyslové zóně (Předlická
ulice).

Aktuálně

Anotační laboratoř
hledá nové kolegy

Město má zájem o stomilionový úvěr
Výzvu k podání nabídky
na úvěr v celkové výši sto
milionů korun na financování investičních akcí
a opravy dlouhodobého
majetku v letech 2022
a 2023 schválila rada.
Vyzváno je pět bank, a to
KB, ČSOB, ČS, Raiffeisenbank a Sberbank CZ.
Zájemce bude muset
splnit několik podmínek,

Od ledna 2020 spadá pod
Fakultu dopravní Českého
vysokého učení technického v Praze specializované
pracoviště se sídlem na Mírovém náměstí v Ústí nad
Labem.
Jedná se o Anotační laboratoř, která se ve spolupráci
se společností Valeo zabývá
vývojem softwaru do autonomních vozidel. Autonomní vozidla se zde učí
rozpoznávat své okolí, aby
byla schopna spolehlivě
odlišit chodce od cyklisty,
osobní vozidlo od nákladního, předpokládat trajektorii pohybu ostatních
účastníků provozu, identifikovat dopravní značení,
zádržné systémy v okolí silnice a mnoho dalšího.
To vše probíhá za pomoci
specializovaného softwaru.
Převážně jsou zde zpracovávány záznamy z kamerových a laserových detektorů, které již nyní tvoří základní kameny pokročilých

asistenčních systémů.
V současné době zaměstnává tato laboratoř tým
přibližně 40 zaměstnanců
a příležitostně se podílí také na tvorbě dopravních
průzkumů či odborných
dopravních studií.
Velkou předností je rovněž napojení na odborníky
z Fakulty dopravní ČVUT
v Praze, kteří významně
rozšiřují potenciál Anotační
laboratoře v oblastech dopravy a chytrých technologií až po umělé inteligence
a strojové učení.
Aktuálně laboratoř hledá
možnosti navázání nových
partnerství mezi institucemi a zároveň nové kolegy na
obsazení volných pracovních pozic.
V případě zájmu o spolupráci nebo pracovní místo pište na: anolab@fd.
cvut.cz.
Více informací naleznete
na webu: cvutdecin.cz/fd/
prace-brigada.

Broukoviště na Střekově
vytvořily staré kmeny
Na Střekově mají broukoviště. Vytvořilo je několik
kmenů ze stromů pokácených podél cyklostezky Sebuzín.
Nyní slouží jako domov
pro některé druhy hmyzu.
Kmeny bylo třeba umístit

mimo dosah případné velké
vody.
Proto broukoviště sídlí na
horním Střekově. Domov
v něm v krátké době jistě
najdou desítky zástupců
hmyzí říše, které můžou
malí i velcí pozorovat.

mimo jiné umožnit splácení úvěru od roku 2025 po
dobu pěti následujících let
rovnoměrnými měsíčními

splátkami, bude použita
variabilní úroková sazba +
marže banky s možností
v následujících letech přejít

na fixní úrokovou sazbu.
Podle výzvy budou součástí nákladů na úvěr jen
úroky, přípustné nejsou
žádné poplatky za vyřízení
žádosti o úvěr, za vedení
účtu nebo změny podmínek.
Hodnotícím kritériem
bude ekonomická výhodnost, přičemž tu bude zadavatel hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny.
Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 27. 5.
2021.

Připravuje se moderní multimediální učebna
na Základní škole Rabasova

Vznik moderní multimediální a ICT učebny podpořilo zastupitelstvo města.
Schválilo finanční podporu
pro tuto učebnu v Základní
škole Rabasova.
Projekt
multimediální
a ICT učebny je realizován

v rámci Integrovaného operačníhoprogramu (IROP) ve
výzvě č. 92 Infrastruktura
základních škol pro uhelné
regiony. Součástí projektu
je rekonstrukce kabinetu
pro pedagogy a zajištění
bezbariérovosti. Zastupitelé

schválili poskytnutí návratné finanční výpomoci
ve výši téměř šest milionů
korun na předfinancování
investičních a neinvestičních nákladů souvisejících
s projektem a zároveň souhlasili s poskytnutím částky

maximálně ve výši 665 000
Kč, které město uvolní škole na základě potřeb úhrad
nákladů souvisejících s realizací projektu a to formou
účelového příspěvku na
provoz či investičního příspěvku.

Zápis do mateřských škol v Ústí nad Labem 12. 5. 2021 – 13. 5. 2021
Zápis proběhne bez
osobní přítomnosti dětí
v mateřské škole. Nejlepší možnou variantou
je podání žádosti o přijetí předškolnímu vzdělávání bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte v mateřské
škole.
Podání žádosti o přijetí
Podepsané žádosti o přijetí
k zápisu do mateřské školy
vyplněné v elektronickém
systému https://zapisms.
usti-nad-labem.cz/ včetně
potvrzení praktického pediatrického lékaře o řádném očkování dítěte je
možné doručit do MŠ pouze
tímto způsobem:
1. Elektronicky (datová schránka, e-mail)
nebo poštou.
Vytištěnou a podepsanou
žádost (oba rodiče), včetně

potvrzení praktického pediatrického lékaře o řádném očkování dítěte, je
možné oskenovat a poslat
do MŠ elektronicky (např.
datová schránka, e-mail
s elektronickým podpisem)
nebo poštou do 13. 5. 2021.
Doporučujeme
rodičům,
aby si ověřili telefonicky, že
MŠ žádost obdržela.
2. Osobně na určeném místě v budově
konkrétní MŠ ve dnech
12. 5. 2021 – 13. 5. 2021.
V případě, že rodič nemá
možnost
elektronického
vyplnění a tisku žádosti, lze
při minimalizaci přímého
kontaktu osob žádost výjimečně vyplnit přímo v MŠ
podle časové nabídky konkrétní mateřské školy.
Přesné časové údaje jsou
uveřejněny na webových
stránkách dané MŠ nebo

přímo v elektronickém systému https://zapisms.ustinad-labem.cz/ dané MŠ.
Při osobním podání
žádosti vyplní zákonný
zástupce
v
budově
MŠ tyto údaje:
– jméno a příjmení žadatele (dítěte),
– datum narození dítěte,
– místo trvalého pobytu,
popřípadě jinou adresu pro
doručování,
– požadavek na délku docházky do MŠ (celodenní
nebo polodenní docházka)
– jméno sourozence, který již MŠ navštěvuje
–
kontaktní
telefon
a e-mailovou adresu zákonného zástupce
– označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní MŠ)
– podpis osoby, která žádost podává (podpisy zá-

konných zástupců dítěte).
Zákonný zástupce je
povinen předložit potvrzení praktického pediatrického lékaře o řádném očkování dítěte,
případně mít doklad, že
je dítě proti nákaze
imunní nebo se nemůže
očkování podrobit pro
kontraindikaci (tato povinnost se netýká dítěte,
které bude plnit povinné
předškolní vzdělávání).
Doložení rodného listu
dítěte, dokladu totožnosti
rodiče nebo i jiné chybějící
údaje lze řešit po dohodě s
rodiči i dodatečně. Případné
nejasnosti nebo dotazy je
nutné uplatnit přímo na
vedení jednotlivých mateřských škol.
Mgr. Michal Ševcovic
náměstek primátora pro
oblast školství a sportu

Přikrmování zvířat městu nepomáhá a láká potkany i divoká prasata
Deratizace veřejných prostranství, která nyní v Ústí
nad Labem probíhá, má za
cíl eliminovat populaci
potkanů ve městě.
Bohužel pracovníci magistrátu a deratizační firmy
při pokládce nástrah opakovaně zjišťují, že někteří
obyvatelé města, snad i ve
víře, že činí dobře zvířatům,
sypou a odkládají potraviny
(typicky zrní, staré pečivo,
zbytky zeleniny) mimo popelnice a často i přímo na

volná prostranství (na
trávníky, do zeleně apod.).
Takovýto způsob „při-

krmování“ zvířat vede nutně k nárůstu populace
potkanů – v podstatě si je ve

městě cíleně vykrmujeme.
Stejně tak takováto místa
lákají do města divoká pra-

sata, která, jakmile si navyknout na jednoduše dostupný zdroj potravy, se

z města obtížně vyhánějí
(odlov prasat přímo ve
městě je přitom nemožný).
Magistrát s ohledem na
uvedená zjištění naléhavě
žádá občany, aby se zdrželi
volného krmení zvířat (tj.
zejména sypání zrní, pečiva
apod. na zem, ponechání
potravin u nádob na odpad)
a naopak, aby důsledně odkládali zbytky potravin do
nádob na odpad a tyto nádoby zavírali.

Napsali nám

Velikonoce na plotě

Žáci na Elišce při online výuce
nezahálí, baví se, ale i pomáhají
Spousta očekávání, ale
také pandemie, byla
spojena s tímto školním
rokem. Nedá se říct, že by
nás plošné uzavření škol
nějak výrazně zaskočilo,
vždyť jde o zdraví nás
všech.

Již druhým rokem jsme
nemohli společně s dětmi
přivítat jaro a oslavit velikonoční svátky. Proto paní
učitelky z MŠ Vojanova vymyslely pro děti akci Velikonoce na plotě. Děti si nosily na plot u MŠ svoje jarní
a velikonoční obrázky, vajíčka a různé jarní výrobky.
Moc děkujeme všem, kteří

se zapojili. Dále plot využíváme na distanční výuku.
Děti chodí plnit různé úkoly
a mají možnost posílat do
školky fotografie, jak pracují doma s rodiči.
Všichni už se těšíme na
společné setkání ve školce.
Marie Kyralová
učitelka MŠ Vojanova

Spolupráce s rodiči na
Vyhlídce funguje
Po uzavření všech mateřských škol jsme v MŠ Vyhlídka připravovali pravidelně pro své předškoláčky
bohatý vzdělávací plán
k distanční výuce.
Rodiče měli možnost
získávat informace z vytvořené učebny na Google
classroom i z webových
stránek školy. Pro rodiny,
které neměly k dispozici
potřebné technické vybavení, jsme založili tzv. BOXÍK, v němž byly úkoly
k vyzvednutí v papírové
podobě.
Paní učitelky připravovaly činnosti zaměřené
především na společné aktivity dětí a rodičů v domácím prostředí. Tvoření, čtení, didaktické hry, pohybové aktivity, vaření, pohyb
v přírodě, drobné domácí
práce. Nechyběly pracovní
listy, hudební a výtvarné
aktivity, pohádky. Od učitelek měly vždy nějakou
zpětnou vazbu formou pravidelného hodnocení.
Cílem školy bylo vytváření pestrého portfólia dítěte, které bude dokládat
jeho každodenní vzdělávání. Realizované úkoly a aktivity si mohli děti a rodiče
dokumentovat fotografiemi, kresbami, hlasovými
nahrávkami a videozáznamy.
Samy učitelky chtěly
děti i rodiče motivovat, a tak

Jak si zpříjemnit on-line
vyučování? Žáci 3. A z Elišky
se o to snaží. Každý den se
nejen učí, ale těší se na své
spolužáky, že je vidí a slyší,
což je v této době důležité.
Pravidelně si distanční
výuku zpestřovali různými
aktivitami. Zpočátku se to
zdálo nemožné, ale snažili
se hýbat v hodinách i mimo
ně, součástí pohybové výzvy byly dřepy, skoky i jiné
volnočasové aktivity v přírodě.
Volný čas vyplňujeme
také čtením, do kterého
jsme zapojili i rodinné příslušníky, velký dík patří
hlavně maminkám. Učíme
se vyhledávat nové informace, zkoumáme vesmír,
nejzábavnější byl týden
pokusů. Ty jsme si prakticky vyzkoušeli, natočili je
a nejvíce užili.
Další zábavný týden byl
celý barevný, velikonoční,
kdy jsme se snažili dodržet
jednotlivé tradice, a na závěr jsme vyrobili malé přá-

níčko.
Ale jak udělat radost
i ostatním? Přemýšleli jsme,
komu pomoci a koho potěšit, kdo to potřebuje. Volba
byla jasná, naši senioři, kteří
jsou v této době velmi osamoceni. Stali jsme se tedy
Ježíškovými vnoučaty a obdarovali jsme babičky v domově pro seniory v Krásném Březně. Podle fotografií jim dárky přinesly
spoustu potěšení.
Už jste zkusili psát někomu, koho neznáte? My
ano! V rámci výzvy Severočeské vědecké knihovny –
Dopis babičce a dědečkovi!

V hodině českého jazyka
jsme si připomněli, jak takový dopis vypadá, na co
nesmíme zapomenout.
Během týdne vznikla
spousta krásných dopisů s
obrázky pro hezčí den, které
se
prostřednictvím
knihovny dostaly do rukou
babiček v domě seniorů
v Doběticích. Jak jsme byli
mile překvapeni, když nám
některé babičky odpověděly! To pro všechny byla odměna!
A nejen to, v online hodině ČJ nás navštívila paní
knihovnice Lucie Vízková.
Ukázala nám nové aktivity

dětského oddělení knihovny a společně jsme se věnovali nové knize Davida
Dolenského Rufus zálesák.
Už se všichni těší na další
čtení!
Z těchto aktivit si děti
odnášejí nejen vědomosti,
poznatky ale i praktické
zkušenosti, užijí si spoustu
zábavy a legrace, upevňují
se jim pro další život kladné
charakterové
vlastnosti,
a hlavně myslí na druhé!
Mgr. Miroslava Veigendová
Učitelka 3. A, ZŠ E. Krásnohorské

Ohlédnutí za sezónou zimních sportů v ZŠ Stříbrnická
vznikala videa s písničkami
a nápady na hry, které pro
ně
natočily.
Distanční
vzdělávání v mateřské škole jen těžko nahradí osobní
a citlivý přístup učitelky
k dítěti.
Přesto jsme se snažily
alespoň radou a inspirací
motivovat rodiče k vytváření podnětného prostředí
pro děti. O tom, že se nám
daří, jsme se přesvědčily ze
spousty kladných ohlasů,
pěkných komentářů i velkého množství odevzdaných úkolů od dětí.
Děkujeme tímto dětem
a rodičům za výbornou
spolupráci a zpětnou vazbu,
která nás nejen těší, ale také motivuje k další práci.
Gabriela Bartoníková
učitelka MŠ Vyhlídka

Již druhým rokem je ústecká Základní škola Stříbrnická zapojena do projektu
FIS (Mezinárodní lyžařské
federace), jehož cílem je
přivést děti na sníh, vytvořit v nich zájem o zimní
sporty, vybudovat správnou kulturu chování na horách a pozitivní vztah k pohybové aktivitě obecně.
Součástí projektu je
snaha vytvořit povědomí o
tom, co můžeme udělat pro
zachování přírodních sněhových podmínek i pro budoucí generace.
V letošní zimní sezóně,
s ohledem na všechna hygienická opatření přetrvávající pandemie koronavirové choroby covid-19, jsme
museli zrušit plánované
aktivity běhu na lyžích na
česko-německé
hranici,
stejně tak návštěvu světo-

vého poháru v běžeckém
lyžování a setkání s českou
reprezentací v Drážďanech.
Původní plán počítal se
zapojením co největšího
počtu žáků různých ročníků, ale kvůli hygienickým
opatřením se do aktivit
SnowKidz zapojilo pouze 80
žáků jak při teoretických,
tak praktických aktivitách.
Tato akce byla ukončena v areálu školy Školní
zimní olympiádou pro výběr žáků z prvních a druhých tříd. Sněhové podmínky byly ideální, a proto
se nabyté teoretické schopnosti mohly plně uplatnit
v praxi.
Žáci byli motivováni
k pohybovým aktivitám
a ke sportu osobním vzkazem od reprezentantky
v běhu na lyžích Terezy Beranové. Proběhla přednáška

o biatlonu od šéftrenéra
Severočeské
biatlonové
akademie J. Růžičky. Žáci se
také seznámili se základními informacemi a s maskotem ZOH v Pekingu 2022.
V intervalových rozestupech se žáci odebrali na
sněhovou trať sestavenou
z různých stanovišť připomínajících olympijské disciplíny. Úkolem prvního
stanoviště bylo najít cestu
ven z bludiště na stadion,
kde byl start běžeckého lyžování.
Další disciplínou byla
biatlonová střelnice s přesunem na snowboardovou
sjezdovku a bobovou dráhu,
následovanou soutěží na
curlingových drahách.
Vše bylo zakončeno disciplínou Olympijského víceboje – postoj čápa (co
nejdelší stoj na jedné noze,

s rukama v bok a zavřenýma očima).
Veškeré aktivity proběhly
podle doporučení ústecké
KHS v homogenních třídách, které byly rozděleny
na menší skupinky. Žáci
měli roušky a nákrčníky po
celou dobu pěti hodin, kdy
akce na pozemku školy
probíhala.
Těšíme se na další aktivity v rámci projektu
SnowKidz i pro starší žáky
naší školy.
Doufáme v příznivější
podmínky dovolující sportovní činnosti. Velké díky
patří firmě RYVE-PROJEKT
s.r.o. za sponzorský dar
k atraktivnějšímu pořádání
akce a za odměny žákům.
Mgr. Michal Ševcovic
ředitel školy

Školní knihovna ZŠ Rabasova po významné proměně žije
Školní knihovna na ZŠ
Rabasova se v únoru letošního roku dočkala druhé
významnější proměny.
V rámci projektu EU
a MPSV „Dětský klub Dobětice“ se nám podařilo získat
dostatek finančních prostředků, a tak obnova knihovny mohla navázat na
úpravy z roku 2015.
Plánování její nové podoby se stalo výzvou. Popoháněla nás představa multifunkčního prostoru, komunitního místa, ve kterém nemá docházet k pouhému půjčování titulů. Už
dříve jsme si ověřili, že
knihovna zvládne pojmout
účastníky školní recitační

soutěže či diváky uměleckého čtení. Chtěli jsme ale
něco víc, přívětivé centrum
pro širokou škálu aktivit.
Samotné místo by mělo
lákat k četbě, probouzet
dětskou fantazii. Mělo by
být pohodlné pro děti i učitele. Dominantním prvkem
se tak stal středový „společenský“ kruh, ve kterém žáci mohou vzájemně sdílet
knižní zážitky. Mysleli jsme
také na ty, kteří preferují
soukromí. Mají možnost
najít si svůj čtenářský koutek na jednom z dalších sedacích prvků. Nadčasovou
podobu získalo i zázemí
knihovníka.
Moderní vybavení není

pochopitelně jedinou změnou. S vědomím, že četbě
konkuruje řada jiných volnočasových aktivit, pravidelně doplňujeme knižní
fond o atraktivní tituly.
Snažíme se vybalancovat fakt, že knihy by žáky
měly rozvíjet, ale také bavit.
Naposledy před Vánoci jsme
proto naší knihovně pořídili dárek v podobě více než
dvou desítek nových knížek. Čtenáři u nás najdou
tituly z různých žánrů i témat. Nevyhýbáme se prověřené klasice, ale nabízíme
také četbu zohledňující
preference čtenářů. V plánu
je rozšíření fondu věcné literatury. Nové odborné pu-

blikace mají zacílit na zvídavé děti a podpořit nadané
žáky. Již nyní chystáme
různé akce. Rádi bychom
realizovali pasování na čtenáře, literární dílny, tematické workshopy, autorská
čtení, divadelní představení, čtení s rodiči, únikové
hry, soutěže, nocování
s knihou… Nápadů máme
na rozdávání, teď už nezbývá než čekat na příznivé
podmínky, které by umožnily připravované aktivity
uskutečnit.
Mgr. Lenka Nováková
(učitelka, vedoucí předmětové komise Čj)
ZŠ Rabasova

Napsali nám

Den svatého Patrika na
FZŠ České mládeže

Nabídka letních táborů 2021

V rámci online výuky anglického jazyka se žákům
6. A z Fakultní základní
školy České mládeže v Ústí
nad Labem naskytla jedinečná příležitost dozvědět
se něco nového o svatém
Patrikovi, patronovi Irska.
Učitelům Jakubu Mádlovi a Johnu Ryanovi se totiž
do hodiny podařilo pozvat
profesora Salvadora Ryana,
který s nabídkou nadšeně
souhlasil.
Den svatého Patrika připadá na 17. března a toto téma bylo součástí výuky angličtiny napříč ročníky. Děti
se učily o významu sv. Patrika pro Irsko, něco málo
o jeho životě a legendách.
Letos měli žáci to štěstí, že
se tyto informace mohli
dozvědět od rodilého Ira,
který navíc působí na univerzitě, jež je sama po tomto světci pojmenována.
Profesor Ryan přednáší
teologii a církevní historii
na Univerzitě sv. Patrika (St.
Patrick’s College) v irském
Maynoothu. Okruh jeho
akademického zájmu je široký. Ve svých odborných

Dům dětí a mládeže
a ZpDVPP Ústí nad Labem je i v novém roce
uzavřen z důvodu situace s Covid-19. Po dobu
uzavření jsme nezaháleli a řadu věcí se nám podařilo udělat.

publikacích se věnuje například náboženství a rituálům středověké Evropy
a zejména Gaelského Irska,
středověké gaelské poezii
a hagiografii. Kromě akademické dráhy má profesor
Ryan i bohaté zkušenosti
s výukou dětí.
Šesťáci přišli na hodinu již
připraveni a všichni se oblékli do zelené, což je typická barva pro tento svátek.
Skrze propracovanou interaktivní prezentaci a díky řečovým schopnostem
přednášejícího se žáci o sv.
Patrikovi mohli dozvědět
mnohem více, než by měli
možnost během obyčejné
hodiny angličtiny. Profesoru Ryanovi mnohokrát děkujeme a těšíme se na další
spolupráci.
Mgr. Markéta Škachovázástupce ředitele FZŠ Ústí
nad Labem

“D“ jako dluh aneb – kdo
to všechno zaplatí?
Deficit státního rozpočtu
bobtná, státní dluh roste.
Kdo to všechno zaplatí?
A bude se to vůbec splácet?
Jistý politik se vyjádřil v tom
smyslu, že „státní dluhy se
neplatí“. A kdo ten dluh
vlastní, komu tedy dlužíme? Tyto otázku si klade
mnoho lidí.
Zdánlivě se nic neděje,
prostě se vydají dluhopisy,
ty někdo koupí. Při splatnosti se vydají další a zaplatí se ty předchozí, tedy to
známé „vytloukání klínu
klínem“. To by šlo dělat
v podstatě donekonečna.
Kdo tedy ty dluhopisy
kupuje? Například penzijní
fondy. Milióny lidí u nás
v nich spoří a většina portfolia těchto fondů je tvořena právě těmito dluhopisy.
Takže kdo má peníze
v penzijním fondu, zprostředkovaně nakoupil státní dluhopisy. Rovněž banky
je mají v aktivech, takže se
účastní i každý vlastník
účtu. Část nakoupili zahraniční investoři a další fondy
a jednotlivci. Nakonec může nakoupit dluhopisy
i centrální banka a tím zvýšit množství peněz v oběhu.
Splacení dluhu by bylo

možné třeba z přebytku
rozpočtu, tedy snížit výdaje
či zvýšit daně. To je ovšem
velmi nepopulární. Zaplatí
dluh naši potomci? Možná,
ovšem platíme už teď. Současná vláda jde cestou inflační: zvyšováním množství peněz v oběhu, tedy více úvěrů, koordinovaně
s centrální bankou a komerčními bankami.
Takže nás čeká zdražování. Zatím se projevuje třeba
na cenách nemovitostí, za
poslední rok zdražily byty
v Ústí nad Labem o 10 – 20
procent. Oprava fasády,
kterou bychom v našem
společenství vlastníků pořídili před 4 lety za 1,5 miliónu, teď stojí 2,5 miliónu.
Můžeme to brát jako náš
skromný příspěvek ke splácení státního dluhu (ten
milión).
A samozřejmě zaplatí
kvůli inflaci již dnes ti, co
mají peníze v bankách za
minimální úrok, tedy střadatelé. Je-li úrok 0,5 % a inflace 3,5 %, pak se vklady
znehodnotí reálně ročně
o 3 %.
PhDr. René Hladík CSc.,
zastupitel za SPD

Zčásti jsme vymalovali
a zrekonstruovali náš divadelní sál, instalovali nové
výukové obrazy, nápisy na
schodiště, pořídili nové výukové prvky a i nové herní
prvky do areálu před domem.
Od poloviny ledna realizujeme online vědomostní
soutěže
vyhlášené
MŠMT. V současné době se
pilně připravujeme na letní
činnost, v nabídce máme již
76 letních táborů – 64 příměstských a 12 pobytových.
Aktuální nabídka, bližší
informace a přihlášení je
k dispozici na webu
www.ddmul.cz.
Pevně věříme, že se do
léta současná epidemiologická situace zlepší natolik,
že letní činnost proběhne za
podobných opatření jako
v minulém roce.
Zodpovědně se proto
připravujeme na veškerá
možná
protiepidemická
nařízení, která mohou být
vydána tak, aby veškerá
činnost probíhala maximálně bezpečně jak pro naše interní i externí pedagogy, tak i pro všechny zúčastněné děti.
Níže uvádíme přehled,
kam můžete své děti stále
přihlásit.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
ČERVEN
Sportovní týden R+D
ČERVENEC
In-line 1
Příměstský sportovní Camp
Chabařovice
Rybářský příměststký tábor
Příměstské sportovky 1
Poznávací PT s Kájou
Zkrácený PT s Vendy a Jančou
Výletíme po památkách
PT Léto s muzikálem
Prázdniny v DDM 1
PT s Kačkou a Týnkou
PT s Vendy a Jančou
Letní soustředění Školy stepu
PT Týden plný zážitků
PT Muzikál s Olgou
Příměstské sportovky 2
Prázdniny s prťaty 2
Prázdniny v DDM 2
Taneční soustředění
s Frederikou
Soustředění s irským tancem
PT s Adri a Šári DDM Chaba
PT Letem světem historií
Týden na zámku - červenec
PT s Nikol a Mončou
Týden napříč kontinenty
Technika letem světem 1
PT se Sylvou 1 DDM Chaba

28. 6.–2. 7. 2021

300 Kč

5.–9. 7. 2021

1 700 Kč

5.–9. 7. 2021 2 600 Kč
5.–9. 7. 2021
7.–9. 7. 2021
7.–9. 7. 2021
7.–9. 7. 2021
7.–9. 7. 2021
12.–16. 7. 2021
12.–16. 7. 2021
12.–16. 7. 2021
12.–16. 7. 2021
12.–16. 7. 2021
19.–23. 7. 2021
19.–23. 7. 2021
19.–23. 7. 2021
19.–23. 7. 2021
19.–23. 7. 2021

1 500 Kč
600 Kč
1 020 Kč
900 Kč
800 Kč
1 250 Kč
1 200 Kč
1 500 Kč
1 500 Kč
1 200 Kč
1 250 Kč
1 250 Kč
1 200 Kč
300 Kč
1 200 Kč

19.–23. 7. 2021

1 200 Kč

19.–23. 7. 2021 1 200 Kč
19.–23. 7. 2021 1 500 Kč
26.–30. 7. 2021 1 250 Kč
26.–30. 7. 2021 1 500 Kč
26.–30. 7. 2021 1 500 Kč
26.–30. 7. 2021 1 300 Kč
26.–30. 7. 2021 1 800 Kč
26.–30. 7. 2021 2 600 Kč

SRPEN
PT Broučkové v přírodě
2.–6. 8. 2021 1 500 Kč
Putování za vláčky
2.–6. 8. 2021 1 500 Kč
Týden na zámku - srpen
9.–13. 8. 2021 1 500 Kč
LPT Telnice s Pájou a Klárkou
9.–13. 8. 2021 1 500 Kč
In-line 6
9.–13. 8. 2021 1 700 Kč
PT se Sylvou 2 DDM Chaba
9.–13. 8. 2021 2 600 Kč
PT Beauty týden
16.–20. 8. 2021 1 250 Kč
Prázdniny s „opáčkem” 1
16.–20. 8. 2021 1 200 Kč
PT Povrlské léto
16.–20. 8. 2021 1 500 Kč
Technika letem světem 2
16.–20. 8. 2021 1 800 Kč
Prázdniny s „opáčkem” 2
23.–27. 8. 2021 1 200 Kč
Sportujeme–Stepujeme
23.–27. 8. 2021 1 300 Kč
In-line Chlumec
23.–27. 8. 2021 1 700 Kč
Bližší informace a online přihlášení
www.ddmul.cz
POBYTOVÉ TÁBORY
GEOCACHING camp 2021
3.–16. 7. 2021
Expedice
Badatel 2021: STROJ ČASU

3 900 Kč

3.–16. 7. 2021 3 900 Kč

Výprava do džungle
1.–13. 8. 2021
(Barevná dílna 2021)
Bližší informace a online přihlášení
www.ddmul.cz

5 550 Kč

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY S HOKEJBALEM
Příměstský tábor
nejen s hokejbalem II

16.–20. 8. 2021

1 500 Kč

Příměstský tábor
23.–27. 8. 2021
nejen s hokejbalem I
Bližší informace a možnost přihlášení
Tomáš Laibl - 605 471 787

1 500 Kč

V mojžířské škole vyrůstá pod rukama zaměstnanců,
dětí i rodičů projekt Přírodní zahrady
Rok 2021 je vyhlášen OSN
Mezinárodním rokem ovoce a zeleniny. Obojí si budou moci vypěstovat žáci
mojžířské školy na nové
školní zahradě díky novému školnímu projektu financovanému
Státním
fondem životního prostředí.
Nová školní zahrada, na
které se podílejí svou prací
zaměstnanci školy a později
se zapojí i žáci s rodiči, vzniká v těsné blízkosti stávající
učebny v přírodě. Jejím základem bude 15 vyvýšených
záhonů, které vytvoří malé
zahrádky. Tyto zahrádky
budou osázeny bylinkami,
zeleninou, trvalkami, dalšími květinami a keři. Součástí zahrady se stane také
dřevěný přístřešek, ve kterém budou umístěny lavice,

stoly a pracovní desky pro
výuku vaření. K teoretické
výuce poslouží tabule,
k praktické výuce pec na
pečení chleba.
Voda ze střechy přístřešku bude svedena do dvou
nádrží na vodu, z nichž každá má objem 1 000 litrů.
Dalším ekologickým počinem bude stavba dvou
kompostérů, které budou
využívány k ekologické likvidaci biologického materiálu.
Součástí zahrady se stane
také králíkárna, hmyzí hotel a broukoviště. Solární
sušička usuší bylinky ze zahrady. Ty poslouží při výuce
vaření a také mohou obohatit oblíbené saláty ve
školní jídelně.
Na zahradě nezabloudíte,
orientaci usnadní ukazatel

s označením světových
stran i okolních měst a jejich částí.
Ptákům určitě udělají radost
ptačí
budky
a krmítka, které vyrobí sami žáci. Zahradu ozdobí dvě
velké skalky a jeden nově
vysazený listnatý strom.
Celá zahrada o rozloze
přibližně 450 metrů čtverečních se stane jednou
velkou učebnou, kterou
budou využívat učitelé
a žáci téměř celý rok. Podstatnou část projektu realizuje školní tým pod vedením Mgr. Zbyňka Pazdery
letos, na definitivní dokončení se pak můžeme těšit
v roce 2022.

Mgr. Zbyněk Pazdera

Tereza Sokolová a Kateřina G. Jehličková
učitelky ZŠ

Místní akční plán rozvoje vzdělávání na Ústecku působí od roku 2016
I v jarním období bylo
nutné většinu naplánovaných akcí projektu ponechat v online prostředí.
Nicméně díky vzájemné
spolupráci se školami se
podařilo vybrat takové,
které jsou žádané a pomohou pedagogům.
Uskutečnily se online semináře s lektorkou Michaelou Veselou, o které je na
Ústecku velký zájem. Ve

spolupráci s Českou odbornou společností pro inkluzivní vzdělávání proběhl
seminář s názvem Psychická pohoda a chování žáků
při online vzdělání.
V první březnové dny výuku zpříjemnilo scénické
čtení LiStOVáNí, kdy herec
Lukáš Hejlík s Věrou Hollou
zábavnou formou představili knihy, které by neměly
chybět v žádné domácí

knihovně. Pro puberťáky šlo
o knihu o dospívání Jak být
klukem/holkou a pro menší
děti přišla na řadu kniha
o pěkně popleteném kočičákovi s názvem Šmodrcha.
LiStOVáNí, s knihou Život
k sežrání se stalo dárkem ke
Dni učitelů a nyní pokračujeme pro základní školy
s knihami Fake news
challenge a Komisař Vrťapka.
Máme radost z pravidelných ředitelských on-line
meetingů, kde mají možnost ředitelé základních
a mateřských škol sdílet
aktuální zkušenosti, kon-

zultovat vše potřebné a radit se s odborníky na žádaná témata. Aktuálně je řešeno např. zavádění formativního hodnocení, změny
v rámcovém vzdělávacím
programu apod. Čeká nás
mimo jiné představení činnosti Úžasného divadla fyziky (ÚdiF), ochutnávka semináře Edukační laboratoře nebo třeba nastínění toho v čem spočívá zapojení
školy do programu Ekoškola. Aktuálně probíhá třítýdenní výcvikový kurz Průvodce školní divočinou pro
asistenty pedagoga, jehož
hlavním cílem je zdokonalit

překážek jak při plnění
úkolů, tak v reálném životě.
Projekt MAP působí na
Ústecku od roku 2016 a jsme
moc rádi, že nabízené aktivity jsou využívány a přinášejí své ovoce.
Učíte? Máte na starost
asistenci žáků ve škole? Zabýváte se vzděláváním?
Uvítáme vaše nápady a náměty, které povedou k rozvoji vzdělávání v našem
území!
se v motivování a komunikaci nejen s dětmi. Přínosem bude zejména posilování dětské sebedůvěry
a zdatnosti v překonávání

Lucie Taifl a Jana Davidová
fcb:
@mapustinadlabem
www.mapls.cz

Z deníku městské policie / Úklid města

Bezdomovci po sobě
museli uklidit
Při kontrole v ulici SNP
strážníci narazili na čtveřici
bezdomovců, kteří okolo
sebe dělali nepořádek a neměli dýchací cesty zakryty
předepsaným způsobem.
Strážníci každému předali
pět respirátorů, kterými

jsou hlídky pro tyto účely
vybaveny. Dále je řádně poučili o nařízení ministerstva zdravotnictví a na závěr hlídka donutila bezdomovce nepořádek po sobě
uklidit a poté je z místa vykázala.

Hlídka bleskově pomohla
mobilní ošetřovatelce
Na tísňovou linku 156 se
obrátila mobilní zdravotní
sestra s žádostí o pomoc při
zvednutí její klientky.
V ložnici spadla na zem
a ona sama nebyla schopna
vlastními silami ženu zvednout. Operátor proto na
místo ihned vyslal strážníky. Ti po příjezdu pomohli
ošetřovatelce ženu přemís-

tit do kuchyně, posadili ji na
židli a byly jí byly podány
léky.
Vzhledem k tomu, že na
seniorce nebyly patrny
žádné viditelné znaky poranění a ona sama lékařské
ošetření odmítala, vrátila se
hlídka strážníků po dohodě
s ošetřovatelkou zpět do terénu.

Nikdy neměl řidičák a řídil
Při večerní kontrole průmyslové zóny a okolí předlické kolonie si hlídka
městské policie v ulici Jateční všimla jedoucího
osobního motorového vozidla zn. VW Passat tmavé
barvy, kterému nesvítilo
předepsané osvětlení.
Vozidlo bylo hlídkou dostiženo a zastaveno u dopravního podniku. Řidič
vozidla, podezřelý z přestupku, byl vyzván k předložení dokladů potřebných
k řízení motorového vozidla. Muž středního věku

strážníkům bez vytáček
sdělil, že není držitelem řidičského průkazu a nikdy
ho ani nevlastnil. Navíc bylo zjištěno, že vozidlo, které
užil k provozu na pozemních komunikacích, má od
listopadu loňského roku
propadlou technickou prohlídku. Byla proto přivolána
hlídka Policie ČR, která
muži zakázala další jízdu
a dále ho poučila, že veškeré zjištěné protiprávní jednání bude oznámeno příslušnému správnímu orgánu k dořešení.

Masáží srdce zachránil
strážník seniorovi život
Muži, který doma zkolaboval,
zachránili
život
strážníci ústecké městské
policie.
Na tísňovou linku 156 se
obrátila manželka postiženého, operátor hned na
místo vyslal hlídku vybavenou defibrilátorem. Zatímco jeden ze strážníků začal
po příjezdu připravovat
přístroj k použití, druhý
okamžitě prováděl u postiženého muže vyššího věku

masáž srdce. Ta byla úspěšná a funkci srdce se podařilo obnovit, takže přístroj
nebylo
nutné
použít.
V masáži srdce pokračovali strážníci až do příjezdu
zdravotní záchranné služby, která si celou událost
převzala pod svou kontrolu.
Zasahující lékař strážníkům
poděkoval za bezchybné
poskytnutí první pomoci
a spolupráci při záchraně
lidského života.

Odpad na ulici nepatří
Na žádost operačního
střediska městské policie
byla vyslána hlídka strážníků do ulice Kamenná, kde
měl neznámý muž vynášet
nábytek před dům. Hlídka
tam přistihla muže, který
nesl igelitový pytel s odpadem, proto se jej dotázala,
zda on vynosil před dům
rozebraný nábytek a jiné
věci z domácnosti. Muž
strážníkům sdělil, že vyklízí
byt po matce a nábytek ulo-

žil na přilehlý trávník, protože bude stejně za 14 dnů
svoz velkoobjemového odpadu. Muž středního věku
byl upozorněn na své protiprávní jednání a poučen
o tom, že velkoobjemový
odpad se může odkládat na
místa k tomuto účelu určena pouze den před samotným svozem. Po zadokumentování události byla věc
předána příslušnému správnímu orgánu k dořešení.

Svoz odpadu pokračuje na
Terase a v Neštěmicích
Květnová, Na Výšině, Pod
Úvozem, Sportovní, Zelená, Tři
kříže
ČTVRTEK 27. 5. 2021:
Jánského, Májová, Milešovská,
Opletalova, Studentská, Turistická, U Radnice, Národní,
Mlýnská, Seifertova, U Tonasa,
Veslařská, V Ústraní, Železná

Objemný odpad je svážen 1x za pololetí. Jsou
to vysloužilé předměty
z domácností (např. vyřazený nábytek, matrace, koberce, podlahové
krytiny), které nelze pro
jejich rozměry odkládat
do sběrných nádob na
komunální odpad.
Odpady odložte výhradně ke
sběrným nádobám na směsný
komunální odpad u svého objektu, tzn. v místě trvalého pobytu, a to POUZE den před termínem svozu. Svoz začíná vždy
v 6 hodin ráno v uvedený den.
Mimo vyhlášené dny svozu
objemného odpadu využívejte
výhradně sběrných dvorů
v Krásném Březně a ve Všebořicích.

MO Severní Terasa
Svoz nebezpečného odpadu
OBLAST:
Severní Terasa – Stříbrníky
Datum svozu: 11. 5. 2021
Stříbrníky: Jizerská 16.40 –
17.00
Severní Terasa: Gagarinova na
parkovišti 17.10 – 17.30
Stříbrníky – Dobětice
Datum svozu: 13. 5. 2021
Stříbrníky: Na Louži 17.25 –
17.45
Dobětice: Rabasova 17.50 –
18.10 Šrámkova 18.15 – 18.35
Svoz objemného odpadu
I. etapa Severní Terasa
Gagarinova, Glennova, Oblá,
Svojsíkova
PONDĚLÍ 10. 5. 2021: Severní Terasa
Ladova, Pod Parkem, Muchova,
Sociální péče

II. etapa. Stříbrníky, Dobětice
ÚTERÝ 11. 5. 2021: Stříbrníky
Jizerská, Šumavská, Orlická
STŘEDA 12. 5. 2021: Stříbrníky
Br. Veverků, Na Louži, Pincova,
Pod Hůrkou, Stříbrnická, Ve
Strouze, V Rokli, Na Návsi, Na
Vrstevnici
ČTVRTEK 13. 5. 2021: Dobětice
Brandtova, Ježkova, Poláčkova
PONDĚLÍ 17. 5. 2021: Dobětice
Krajní, Nad Točnou, Oty Pavla,
Pod Rozhlednou, Šrámková
ÚTERÝ 18. 5. 2021: Dobětice
Kmochova, Nad Březnem, Rabasova

MO Neštěmice
Svoz vaků s odpady ze zeleně

Svoz nebezpečného odpadu
Mojžíř – Neštěmice – Krásné
Březno
Datum svozu: 11. 5. 2021
Mojžíř: Hlavní, u restaurace Na
Růžku 15.00 – 15.20
Neštěmice: Opletalova, u parkoviště 15.30 – 15.50
Krásné Březno: Obvodová,
u garáží 16.00 – 16.20
Svoz objemného odpadu
I. etapa, Mojžíř, Neštěmice
STŘEDA
19.
5.
2021:
J. Plachty
ČTVRTEK 20. 5. 2021:
Hlavní, Horní, K Haldě, Strážná, U Fary, Vodařská, Žitná
PONDĚLÍ 24. 5. 2021:
Na Skalce, Peškova, Picassova
ÚTERÝ
25.
5.
2021:
Ryjická, Sibiřská
STŘEDA
26.
5.
2021:
Akátová, Dubová, Hluboká,

II. etapa, Krásné Březno
PONDĚLÍ 31. 5. 2021: sídliště Pod Vyhlídkou
Čechova, Ke Třem křížům, Obvodová, Rozcestí
ÚTERÝ 1. 6. 2021: Krásné
Březno ul. mezi Keplerovou
a Krčínovou
Neštěmická (sídliště Pod Vyhlídkou), Keplerova, Na Rybníčku, Na Sklípku, U Pivovarské zahrady
STŘEDA 2. 6. 2021: Krásné
Březno
l. máje, Čelakovského, Družstevní, Erbenova, Husova,
Hřbitovní, K Mlýništi, Karolíny
Světlé, Krátká, Na Vinici, Podmokelská, Příkopy, U Potůčku,
U Studánky, V Doubravě
ČTVRTEK 3. 6. 2021: Krásné
Březno okolo ul. Nový svět
Matiční, Na Břehu, Postranní,
Růžová, Svádovská, Nový svět,
Pekařská, Plavecká
PONDĚLÍ 7. 6. 2021 : Krásné
Březno, ul. mezi Krčínovou
a Neštěmickou
Anežky České, Dr. Horákové,
Janáčkova, Jungmannova
ÚTERÝ 8. 6. 2021: Krásné
Březno, ul. Výstupní, Žežická a Neštěmická
Dvojdomí, Neštěmická 1 a 3,
Přemyslovců, Žežická
STŘEDA 9. 6. 2021: Krásné
Březno, oblast mezi ul.
Drážďanská a Přístavní
V Oblouku, Vojanova, Drážďanská, Křižíkova, Na Náspu,
Na Skládce, Přístavní, V Háji,
Výstupní, Zolova

Seznam komunikací pro I. kolo blokového čištění 2021
• 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
• Oblá, Glennova včetně
parkoviště
p.
č.
4949/490, parkoviště Maková, Větrná, komunikace
p. č. 4949/344 dne 19. 5.
2021 od 7.00 do 16.00
• Jizerská od Kočkovské po Šumavskou, Šumavská dne 20. 5. 2021 od 7.00
do 16.00
• Jana Zajíce, V Klidu
dne 21. 5. 2021 od 7.00 do
16.00
• Picassova, parkoviště
p. č. 697/87, Na Výšině, Ry-

jická, Tři Kříže, Akátová dne
24. 5. 2021 od 7.00 do
16.00
• U Radnice, Studentská, Májová, Milešovská,
Jánského, Turistická, Národní, Sibiřská a parkoviště
č. p. 372 dne 25. 5. 2021 od
7.00 do 16.00
• Jindřicha
Plachty,
K Haldě, Žitná, Strážná,
parkoviště Jindřicha Plachty dne 26. 5. 2021 od 7.00
do 16.00
• Ježkova, Brandtova,
Pod Rozhlednou, Poláčkova
dne 27. 5. 2021 od 7.00 do
16.00
• Kmochova, Pincova
dne 31. 5. 2021 od 7.00 do
16.00
• Rabasova, Šrámkova
k MŠ, objektům č. p. 14 a 16,
parkoviště pod hlavní dne
1. 6. 2021 7.00 do 16.00
• Svojsíkova, Gagarinova dne 2. 6. 2021 od 7.00
do 16.00
• Jizerská – od Šumavské po Šrámkovu, parkoviště Jana Zajíce dne 3. 6. 2021

od 7.00 do 16.00
• Mlýnská,
Železná,
U Tonasa, Vodařská dne
4. 6. 2021 od 7.00 do
16.00
• Peškova, Na Skalce,
Dubová, Hluboká dne 7. 6.
2021 od 7.00 do 16.00
• Sportovní, Květinová, parkoviště Opletalova,
Zelená, Hluboká (za školou), Opletalova dne 8. 6.
2021 od 7.00 do 16.00
• Obvodová, Karoliny
Světlé, Katastr, Čechova,
Rozcestí, Hřbitovní, V Doubravě dne 9. 6. 2021 od
7.00 do 16.00
• Jungmanova, U Pivovarské zahrady, Křižíkova,
Janáčkova, Na Vinici, Na
Náspu, Na Sklípku dne 10.
6. 2021 od 7.00 do 16.00
• Tolstého, Sokolská,
Ke Hradu, Barrandova dne
14. 6. 2021 od 7.00 do
16.00
• Kramoly, Žukovova,
Na Pile, Těšínská, Zeyerova,
Třebízského dne 15. 6. 2021
od 7.00 do 16.00

• Tomáše ze Štítného,
Pionýrů, Střekovské nábřeží, Sukova, U Stanice dne
16. 6. 2021 od 7.00 do
16.00
• Purkyňova,
Puškinova, Kolárova, Žukovova
u č. p. 75,77, Rozkošná, Máchova, Kořenského, Myslbekova, Dobrovského dne
21. 6. 2021 od 7.00 do
16.00
• Raisova, Varšavská,
Mánesova, Kozinova dne
22. 6. 2021 od 7.00 do
16.00
• Presslova,
Sienkiewiczova, Hornická, Červený vrch, Stará dne 23. 6.
2021 od 7.00 do 16.00
• Emmy
Destinové,
Koněvova, Stará od Masarykovy po x Na Spojce dne
24. 6. 2021 od 7.00 do
16.00
• Králova výšina, Pod
Školou, Malátova, Lisztova,
Ženíškova, Hollarova, Stříbrnické nivy dne 28. 6.
2021 od 7.00 do 16.00
• V Jámě, U Remízy, Za
Vozovnou,
Baráčnická,
V Podhájí, Vinařská (v sídlišti) dne 29. 6. 2021 od
7.00 do 16.00
• Hillarova, Ivana Olbrachta, Obránců míru, Ondříčkova, Mošnova, Hilbertova dne 30. 6. 2021 od
7.00 do 16.00
• SNP, Ve Smyčce, Hoření, Veleslavínova dne 1. 7.
2021 od 7.00 do 16.00
• Keplerova, Husova,
Družstevní, Příkopy dne
2. 7. 2021 od 7.00 do 16.00

Kultura

Baletní triptych a další novinky

Gagarin měl okno z Ústí nad Labem
Historický let Jurije Gagarina, který se před šedesáti lety jako první člověk podíval do vesmíru, připomnělo Muzeum
města Ústí nad Labem.

Na diváky se těší v Severočeském divadle. Připravili
pro ně několik novinek. Patřila k nim předpremiéra
baletního triptychu (A. Vivaldi – Čtvero ročních dob,
C. Debussy – Faunovo odpoledne, M. Ravel-Bolero),
sice bez diváků, nicméně za
přítomnosti kamer.
Podařilo se též připravit
Čardášovou princeznu, operetu skladatele Emmeri-

cha Kálmána, která zazáří
v krásných kostýmech
a v atraktivní dekoraci
nejenom na domácí scéně,
ale rovněž v zahraničí –
doufejme, že již v brzké době. V této inscenaci se
v hlavních rolích představí
i mnoho talentovaných nových tváří (Sylva – Zuzana
Spot Ballánová z Vídně,
Stasi – Jakubka Šeniglová
z Bratislavy).

Gagarin se totiž do vesmíru
podíval oknem vyrobeným
v
ústecké
Spolchemii.
Vzniklo v tehdejším provozu monokrystalů, kde vyráběli umělé korundy vysoké
kvality.
Obyčejné sklo by vysoký
tlak a teploty při průchodu
atmosférou nevydrželo, ale
korund z Ústí obstál velmi
dobře nejen v Gagarinově
Vostoku 1, ale i v dalších lodích.
A po roce 1989 našel
uplatnění i v americkém

před několika lety zanikl.
Pracovníkům muzea se podařilo z výrobní linky získat
několik artefaktů a ve sbír-

kách mají i ukázky některých výrobků, které dokládají vysokou úroveň ústeckého průmyslu.

VODA & CIVILIZACE

Pábitelé melancholičtí a hraví

Lehkonohou koláž obrazů a zápisků Bohumila Hrabala, v níž se proplétá raná
humoreska o tlupě pojišťováků na lovu s pozdní melancholií bilancujícího autora, měla premiéru v červnu 2020 na termálním
koupališti v Brné.
Divadlo ji připravilo také

kosmickém programu a řadě dalších odvětví.
Provoz ve Spolchemii
z ekonomických důvodů

v elektronické podobě – záznam natočený na čtyři kamery na domácím jevišti
nabídlo divákům například
v polovině dubna.
A v rozhlasové formě se
ústecké pábení se svým
svérázným humorem dostalo i do programu Rádia
Kašpar.
Na Lidickém náměstí bude až do 16. května k vidění putovní výstava Voda & civilizace. Na 27 velkoformátových panelech
představují fotografie z různých míst světa klíčový význam životodárné tekutiny.

Poděkování Ivanu Dostálovi
a přátelům Miroslava Haška
Když jsem si v Ústeckých
novinách přečetla vzpomínku na mého muže, Míru
Haška, moc mě to zahřálo
u srdce. Chci tímto tedy poděkovat hlavně Tobě, Ivane.
Za to, že sis na Míru vzpomněl a sepsal jsi všechny ty
bezva vzpomínky a příběhy, které jste spolu zažili.
Srdečně Ti děkuji.
Děkuji také všem přáte-

lům a známým, kteří, třeba
i díky Ivanovu článku, věnovali
Mirkovi
tichou
vzpomínku a zapálili za něj
svíčku. Mrzí mne, že Mirkovi přátelé neměli možnost
se s ním rozloučit, ale současná situace to bohužel
neumožnila.
Děkujeme a vzpomínáme.
Manželka Eva s rodinou

Poklady z éry koronavirové obohatí muzejní sbírky
lečenským vyžitím, a tak
jsme se rozhodli tuto příležitost ozvláštnit kulturním
zážitkem,“ uvedl nezvyklý
způsob prezentace muzejní
práce ředitel muzea Václav
Houfek.
Vzpomínka na italskou
frontu, Archiv legionáře
a sochaře, Kufr doktora

Dlouhá chvíle vyvolaná
útlumem
společenského
a pracovního života kvůli
koronaviru poskytuje také
čas na velký úklid či rekonstrukci. A z temných koutů
na půdách či zazděných
skrýší tak přináší do Muzea
města Ústí nad Labem nezvyklé množství pokladů.

Čtyři vybrané soubory
vystavili teď muzejníci na
dva měsíce v Hypermarketu Globus v Trmicích a jejich vybádané příběhy postupně zveřejní přes internet.
„Nezbytné nákupy základních potřeb zůstávají
pomalu tím posledním spo-

Raffelta a Školní poklad, to
jsou názvy exponátů výstavy, s níž už měsíce uzavřené
muzeum vyráží do hypermarketu.
Chce tak představit přírůstky z posledního období,
jež možná v budoucnu dostane přívlastek éra koronavirová.

Zoologická zahrada, turistika

Cyklocentrum dostalo
nová jízdní kola
Cyklocentrum, které sídlí
v Zanádraží, je nově vybaveno dalšími jízdními koly.
Město vyčlenilo na nákup
11 nových kol 230 000 korun.
V půjčovně přibylo pět
horských kol, jedno městské jízdní kolo s dětskou sedačkou a jedno elektrokolo.
Další bicykly budou dodány
v průběhu srpna a září 2021.
„Kvalitní výbava cyklocentra je velmi důležitá, proto
město zajistilo pořízení dalších kol. Nabízíme turistům
i místním příjemný relax na
cyklostezce,“ uvedl náměstek primátora Tomáš Vlach.
Cyklocentrum
funguje
jako půjčovna městských

kol, elektrokol, koloběžek
a horských kol. Nabízí
k půjčení 5 elektrokol,
5 horských kol, 5 horalů,
1 městské a 9 koloběžek,
z toho 2 dětské.
Půjčuje nářadí pro základní opravy, které zvládnete svépomocí. Své kolo si
zákazníci mohou umýt či
dohustit a využít stojany na
centrování kol.
Prodává také náhradní
díly – duše, řetězy a další díly, mazací prostředky a další potřeby. Samozřejmostí je
také zázemí – veřejný internet a wi-fi připojení, využít je možné i toalety
a sprchy. K dispozici je rovněž prodej parkovací karet.

Irbisové se seznamují s prostředím
lasti Himálají. Jejich tělo
je dokonale přizpůsobeno
nehostinným podmínkám
chladných a nebezpečných
velehor.
Dlouhá teplá srst je chrání před chladem a mrazem
a díky dlouhému ocasu jsou
schopni výborně kormidlovat až devět metrů dlouhé
skoky.
Irbisové v současnosti
čelí ohrožení ze strany člověka, a to především kvůli
lovu a ztrátě přirozeného
prostředí.

Ústecká zoologická zahrada se těší z nově složeného páru irbisů.
Samec Cristi, který zde žije
od podzimu loňského roku,
nyní přivítal samičku Tierru z drážďanské zoo.
Obě zvířata se v současné době seznamují s novým
prostředím i sama navzájem. Irbisové, někdy přezdívaní jako levharti sněžní, jsou kočkovité šelmy
obývající vysokohorské ob-

S příchodem jara přibývá v zoo jarních mláďat
S příchodem jara přicházejí v ústecké zoologické
zahradě na svět nová mláďata.
Tradičními březnovými
přírůstky jsou mláďata u lemurů kata, která se zde
v tomto období rodí pravidelně. Velkou radost nám
udělala tři ptáčata čejek
australských. Tento druh je
v ústecké zoo chován od
roku 2019 a jedná se o jejich
první úspěšný odchov.
Na vejcích sedí také sova
pálená, nejohroženější sova
naší přírody.
Dalším přírůstkem mezi
chovanými zvířaty se stalo
mládě lamy krotké. Mladý
sameček přišel na svět
13. března a již se má čile
k světu. Mezi další přírůstky

Čejka australská

patří mláďata křepelek korunkatých, které zopakovaly svůj úspěšný odchov
z loňského roku.

Lama krotká

Autobus z centra k jezeru
Zahrada si cení podpory veřejnosti
Milada jezdí zadarmo
Nová autobusová linka od
počátku května dopravuje
zájemce z centra města až
k jezeru.
Spoj jezdí od května do
října – o víkendech a o svátcích.
Během letních prázdnin
bude jezdit každý den od
pondělí až do neděle.
Doprava funguje v šedesátiminutových intervalech.
Trasa vede ze zastávky Divadlo (zastávka turistických
linek) na zastávku Jezero
Milada (pláž Trmice), dále

na Jezero Milada (hlavní
pláž) a zpátky na Divadlo.
K zajištění provozu bylo
potřeba vybudovat nástupní a výstupní místa v oblasti předpokládaného zastavení autobusu této linky.
To zajistil Palivový kombinát Ústí ve spolupráci s Dopravním podnikem.
Dopravní podnik města
Ústí nad Labem také bude
zajišťovat kompletní obslužnost linky, město na
tuto činnost vyčlenilo 950
000 Kč.

Ústecká zoologická zahrada se v období pandemie a nucené uzavírky ocitla v nelehké situaci.
Areál zoo byl téměř pět
měsíců uzavřen, náklady na
chod zoo a péči o zvířata zůstaly stejné. Díky obrovské

podpoře veřejnosti jsme
ale zaznamenali rekordní
množství adopcí a dalších
darů, kterých si nesmírně
ceníme a velmi za ně děkujeme.
Péče o zvířata tak byla zajištěna a našim chovancům

Magistrát města je
vstřícný k cyklistům
V rámci projektu Zdravé
město se podařilo zrealizovat v prostorách magistrátu
města zázemí pro cyklisty.
Návštěvníci úřadu si tak
mohou své kolo bezpečně

uzamknout. Ve spolupráci
s firemním koordinátorem
kampaně Do práce na kole
došlo zároveň i ke zkvalitnění prostor pro účastníky
z řad zaměstnanců.

se daří dobře. U některých
druhů je ovšem potřeba vyplnit množství volného času a zvířatům poskytnout
odreagování a přirozený stimul. K tomu se využívá tzv.
enrichment, tedy obohacení prostředí o různé prvky.

Enrichment je často kombinován s potravou, která je
schovávána do různých
úkrytů či překážek. Díky tomu je zaměstnána fyzická
i psychická stránka zvířete
a tato aktivita pomáhá udržet zvířata v dobré kondici.

Nové cykloboxy na Miladě
Cykloboxy u jezera Milada se osvědčily, počátkem
dubna tak proběhla instalace dalších zařízení. Jeden
cyklobox byl umístěn na
hlavní pláži a druhý vedle
přístřešku u pláže Trmice.
Jezero Milada se tedy v současné době může pochlubit

celkem čtyřmi cykloboxy
pro veřejnost, tj. dvanácti
kójemi, které jsou rozmístěny kolem jezera. Zajistil je
Dobrovolný svazek obcí Jezero Milada, jehož členem je
město Ústí nad Labem spolu s Chabařovicemi, Trmicemi a obcí Řehlovice.

Zoo je opět otevřena
Po změně vládních opatření byla zoologická zahrada opět otevřena. Aktuální
informace o změnách v provozu mohou návštěvníci
získat
na
webu
zoo
www.zoousti.cz
OTEVÍRACÍ DOBA LETNÍ
SEZÓNA (duben–září).
Pokladny jsou otevřeny
od 9.00 do 18.00. Pavilony
otevřeny od 9.00 do 18.00.
Areál zoo do 19.00 hodin

(turnikety u spodního či
horního vchodu). Po dobu
letní sezóny jsou otevřeny
oba vchody (spodní i horní).
VSTUPNÉ
Dospělí: 120 Kč, děti (3–15
let), studenti (do 26 let),
důchodci: 60 Kč.
Rodinné vstupné = 2 dospělí a 2 děti (3–15 let): 310
Kč.
Děti do 3 let: zdarma.
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