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Úvodní slovo

Vážení spoluobčané,

znovu se setkáváme nad
dalším vydáním Ústeckých
novin. I tentokrát bylo na-
ším cílem přinést vám co
nejvíce informací z dění ve
městě. Sami posoudíte, na-
kolik se nám to podařilo. Asi
vám neujde stručné shrnutí
koncepcí dalšího rozvoje
zoo, které na zastupitelstvu
představili první dva ucha-
zeči z výběrového řízení na
ředitele zahrady Ilona
Pšenková a Petr Fejk. Oba
přicházejí s nápady, jak by
se zoo měla změnit, co je
třeba udělat, aby mohla po-
kračovat ve své činnosti
a stala se oblíbeným cílem
návštěvníků. Na jiném
místě přinášíme informace
ze škol a školek. Máme už
početný tým přispěvovate-
lů z tohoto prostředí, kteří
píšou například o tom, jak
se jejich zařízení vypořáda-
la s problémy covidového
období. V novinách nechybí
ani zprávy o důležitých roz-
hodnutích zastupitelstva
a rady města, týká se to na-
příklad vyhlášky o regulaci
hazardu. Jednu stranu vě-
nujeme problematice od-
padů, která je čím dál více
naléhavá. Rostoucí náklady
a legislativní změny nás
všechny nutí k hospodár-
nějšímu a rozumnějšímu
nakládání s odpady. Bohu-
žel stále jsme svědky vzni-
ku černých skládek, jejichž
likvidace stojí město milio-
ny korun. A protože se blíží
léto, zařadili jsme do novin
informace o možnostech
aktivního odpočinku ve
městě a v jeho okolí. Užijte
si dovolených a prázdnin,
odpočiňte si a naberte nové
síly. Ústecké noviny pro vás
po letní přestávce připraví-
me opět v září.

Petr Nedvědický
primátor
Ústí nad Labem

Činoherní studio
pod širým nebem
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TURISTICKÁ SEZONAKONEČNĚ ZAČÍNÁ

Covidová opatření, která nás omezovala řadu měsíců, se po-
stupně zmírňují a vrací se aktivity, které donedávna nebylymož-
né. Patří k nim i turistika a další formy aktivní rekreace. Ne všich-
ni budou moci vyrazit k moři, možná je osloví i krásy Ústecka.
A není jich málo. Na Labe se vrátila turistická lodní doprava,

svézt se lze nejen lodní linkou vypravenou Ústeckým krajem ale
i menší lodí Marie, kterou finančně podporuje město. Otevřena
je zoologická zahrada, přístupné budou i památky nebo kou-
paliště a mnoho sportovišť. Stačí si jen vybrat a vydat se za zá-
bavou, odpočinkem a poznáním.

ÚSTECKÉ
NOVINY
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Peníze pro
prvňáčky

Poskytnutí finančního pří-
spěvku ve výši 2 000 Kč na
každého žáka první třídy
základní školy zřizované
městem Ústí nad Labem
schválila radaměsta. Peníze
jsou určené na pořízení
učebních pomůcek. Ty pro
děti zajistí základní školy.
Město příspěvek vyplácí od
roku 2012, kdy jej zrušilo
Ministerstvo školství. V loň-
ském roce nastoupilo do
základních škol 948 prv-
ňáčků, celkově bylo školám
vyplaceno 1 896 000 Kč.
V letošním rozpočtu jsou na
tento účel připraveny dva
miliony korun.

Prevence
kriminality

Městská policie získala na
projekt Prevence krimina-
lity pro rok 2021 dotaci od
Ministerstva vnitra ve výši
1,6 milionu Kč.
Rada města přijetí dota-

ce schválila. Obsahem pro-
jektu bylo vytvoření šesti
pozic asistentů prevence
kriminality a jedné pozice
mentora, kteří působí na
území města Ústí nad La-
bem v problémových loka-
litách. Tříletý projekt letos
končí.

Dvě otázky pro Lucii Konečnou o dopravních přestupcích nejen na D8
Město už delší dobu posti-
huje překročení rychlosti
v tunelech na dálnici D8.
Hovořila o tom vedoucí od-
boru přestupkových agend
Lucie Konečná.

Jak se daří vybírat pokuty
za přestupky v tunelech?
I přes občasné technické
problémy tato agenda fun-
guje. A zjištěných přestup-
ků je stále obrovské množ-
ství. Letos jsme do poloviny
května řešili 12 570 pře-
stupků, ve stejném období

loňského roku to bylo
22 383 přestupků. Pokles
určitě není způsoben tím, že
by řidiči jezdili slušněji. Dů-
vod je prozaičtější. Kvůli
covidovým opatřením silně
poklesl provoz na dálnici.
Řešíme i přestupky z jiných
míst, ale tam jsou zjištěné
údaje podstatně nižší.
Městský kamerový systém
v tomto období zazname-
nal 96 přestupků, dalších
719 případů se týkalo špat-
ného parkování ve městě
Ústí nad Labem.

Vybrané pokuty jsou pří-
jmem města. O jakou
částku jde?
Letos to bylo více než jede-
náct a půl milionu. Ale sku-
tečně zaplaceno bylo
5,4 milionu korun. Tyto
částky musíme vymáhat,
což bývá v případě zahra-
ničních řidičů velmi složité
a zdlouhavé. Řada přestup-
ců dělá tzv. mrtvé brouky,
mlčí a na nic nereagují, jiní
se vymlouvají podobně
hloupě, jako to bývá při sil-
ničních kontrolách. Příjmy

z pokut za dopravní pře-
stupky město využije na in-

vestice v dopravní in-
frastruktuře. Ale je třeba si
uvědomit, že hlavním cílem
není příjem do městské po-
kladny, ale větší bezpečnost
v dopravě. Je velmi pravdě-
podobné, že se intenzita
dopravy rychle vrátí na pů-
vodní úroveň. A nedodržo-
vání stanovené rychlosti
nemusí skončit jen poku-
tou, ale i nehodou s vážný-
mi následky. Řidiči by si
měli uvědomit, že nejde jen
o peníze, ale zejména o je-
jich zdraví a životy.

Grafický vizuál
města
O uzavření smlouvy o orga-
nizaci designérské soutěže
se společností Czechdesign
center na zhotovení vizuál-
ní identity města Ústí nad
Labem rozhodla rada měs-
ta. Designérská soutěž bude
otevřená všem zájemcům.
Návrhy bude hodnotit od-
borná porota složená z ne-
závislých odborníků a zá-
stupců města. V prvním ko-
le lze očekávat desítky při-
hlášených prací, do druhé-
ho pak postoupí tři nejlepší
soutěžící. Vizuální identita
bude primárně zpracována
pro Magistrát města Ústí
nad Labem, ale zároveň tak,
aby mohla být využita i pro
prezentaci všech čtyř měst-
ských obvodů a organizací
města. Výsledkem nebude
pouze logo, ale ucelená po-
doba veškerých výstupů
komunikaceměsta.

Nová vyhláška: Herní automaty změsta zmizí
Obecně závaznou vyhlášku
regulující hazard na území
města Ústí nad Labem
schválili většinou 24 hlasů
zastupitelé města. Cílem
vyhlášky je omezení rizik
vyplývajících z provozování
hazardních her a účasti na
nich.
Snahy o regulací hazar-

du probíhaly v několika vo-
lebních obdobích vždy
s neúplným výsledkem. Po
letech se tak podařilo ha-
zard výrazně omezit. „V 90.
letech začal nevídaný roz-

mach hazardu a podepsal se
i na podobě centra města
a jeho periferií. Každý rok se
můžeme přesvědčit z výroč-
ních zpráv Národního mo-
nitorovacího střediska pro
drogy a závislosti o dopa-
dech hazardních her. Řady
lidských osudů i rodin se
dotkla závislosti na hazardu
i přímo v našem městě,“ vy-
světlil náměstek Tomáš
Vlach.
Vyhláška zakazuje tech-

nické hry – herní automaty
na celém území města. Prá-

vě technická hra je považo-
vána za nejrizikovější for-
mu hraní vzhledem ke
strukturálním charakteris-
tikám poutajícím hráče ke
hře. Jedná se například
o frekvenci hraní nebo výši
sázek. Kombinace těchto
vlivů způsobuje při dlouho-
dobém hraní vysoké fi-
nanční i zdravotní ztráty
a hráči.
Průměrný dluh hráčů,

kteří se podrobili léčbě,
převyšuje jeden milion ko-
run.
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Na rekonstrukci domu Čelakovského
máměsto přislíbenou dotaci
O přidělení dotace více než
16 milionů korun na rekon-
strukci bývalé ubytovny
v ulici Čelakovského před-
běžně rozhodl Státní fond
podpory investic. Předmě-
tem projektu je rekon-
strukce objektu v ulici Če-
lakovského 806/4 na smí-
šený dům se 16 sociálními
byty a 17 dostupnými byty.
Podporované bydlení

v režimu sociálních bytů
využijí především senioři,
dostupné byty umožní po-
skytnout benefit zaměst-
naneckého bydlení pro po-
třebné profese, například
Integrovaný záchranný sys-
tém, školská zařízení a do-

movy pro seniory. Podle
harmonogramu by staveb-
ní úpravy měly probíhat od

září 2021 do září 2022. Za-
hájení provozu se předpo-
kládá v listopadu 2022.

Respirátory z potravinové banky
Ani sociálně slabí lidé ne-
zůstali v období covidových
omezení bez respirátorů.
Město získalo na počát-

ku března od Ministerstva
práce a sociálních věcí pro-
střednictvím Potravinové
banky 14 000 ks, v průběhu
dubna přišlo dalších 3 500
kusů.
Distribuce probíhala

přes odbor sociálních věcí
a sociální oddělení měst-
ských obvodů.
Strážníci rozdávali

ochranné prostředky oso-
bám bez domova, popřípa-
dě dalším potřebným. Re-
spirátory jsou aktuálně stá-
le ještě k dispozici.

Se zrušením Zdravotního ústavuměsto nesouhlasí
Rada města trvá na ne-
souhlasném stanovisku
k plánovanému zruše-
ní Zdravotního ústavu
v Ústí nad Labem.

Primátor Petr Nedvědický se
v této věci už v lednu obrátil na
tehdejšího ministra zdravot-
nictví, bohužel jeho dopis zů-
stal bez odpovědi.
Proti zrušení ústavu se sta-

ví laická i odborná veřejnost.
Obecně je to považováno za
krok zpět v úrovni poskytova-
ných služeb.
Zdravotní ústav si za dobu

své existence vytvořil v regio-
nu velmi silnou pozici. Je plně
respektován všemi partnery –
městy a obcemi, odbornými
institucemi nebo neziskovými
organizacemi a dalšími sub-
jekty.
Neuvážená změna v podo-

bě zrušení ústavu se může
projevit velmi negativně. Na-
hrazení ústavu bude spojeno
s řadou problémů, nepůjde jen
o počáteční zmatky, potíže
s navazováním kontaktů, hle-

dání funkčního přizpůsobení
místním potřebám.
To vše má současný Zdra-

votní ústav dávno vyřešeno
a může fungovat k plné spo-
kojenosti.
Je-li třeba nějaká změna

nebo vylepšení, jistě by mohla

proběhnout ve stávající podo-
bě instituce. V této souvislosti
je pro radu města znepokoju-
jící i nedávné odvolání ředitele
ústavu, ke kterému dosud ne-
byly poskytnuty relevantní in-
formace. Tento postoj radních
byl předložen i zastupitelům.

Radní schválili organizační změnymagistrátu
Organizační změnu magis-
trátu s účinností od 1. čer-
vence schválila rada města.
Součástí změny je integrace
živnostenského odboru do
odboru správního.
Takovéto uspořádání se

vzhledem k podobnosti
agend osvědčilo v mnoha
jiných velkých městech
a mimo jiné přinese i úspo-
ru v rovině personální.
Ze stávajících dvou od-

dělení živnostenského od-
boru bude vytvořeno oddě-

lení jedno a dělba práce bu-
de případně provedena ve
faktické rovině a v rámci
pracovně právní dokumen-
tace.
Další změnou je vytvo-

ření samostatného odboru
sociálních služeb, kde bude
soustředěna agenda týkající
se sociální oblasti, která by-
la doposud roztříštěna v
odboru sociálních věcí a na
odboru školství, kultury,
sportu a sociálních slu-
žeb.

Cílem této změny je od-
dělení samostatné a přene-
sené působnosti a snaha
o větší pružnost právě v ob-
lasti samosprávné.
Rada na návrh tajemní-

ka Miloše Studenovského
zrušila oddělení sociálních
služeb v odboru školství,
kultury, sportu a sociálních
služeb včetně pracovního
místa vedoucího oddělení,
zrušila oddělení sociální
práce v odboru sociálních
věcí včetně pracovního

místa vedoucího oddělení,
zrušila živnostenský odbor
včetně pracovního místa
vedoucího odboru, sekre-
tářky odboru, vedoucího
oddělení registrace podni-
katelů a vedoucího odděle-
ní kontrolního a správního.
Zrušeno bylo i několik

dalších pozic v jiných odbo-
rechmagistrátu.
Počet zaměstnanců za-

řazených do magistrátu
města je stanoven na 411.

Dotace na lodní dopravu

Na podporu lodní dopravy
schválila rada města návrh
na poskytnutí dotace
170 000 Kč.
Částka je určena na za-

jištění lodní dopravy podél
cyklostezky Vaňov – Píšťa-
ny – Vaňov převozní lodí
Marie. Jedná se o převozní
loď s kapacitou 35 osob

a povoleným akčním rádi-
em 20 kilometrů.
Zastávky na Labi jsou:

Vaňov, Cyklokemp Brná,
Dolní Zálezly, Církvice, Li-
bochovany, Velké Žernose-
ky, Marina Píšťany.
Cena jízdného se bude

pohybovat od 10Kč do 38Kč
za osobu.

Zimní údržbamístních
komunikací stála více

Rada města vzala na vědo-
mí vyhodnocení zimní
údržby místních komuni-
kací. Na údržbu vozovek
bylo v letošním roce čerpá-
no 12,8 mil. Kč, o 1,6 mil. Kč
méně než předpokládal
rozpočet.
Zimní údržba chodníků

si vyžádala 8,3 mil. Kč a pů-
vodní rozpočet překročila
téměř o pět milionů korun.
Pro zajištění dalších čin-

ností odboru dopravy a ma-
jetku v letošním roce je
nutné doplnit do rozpočtu
finanční prostředky ve výši
3,3 mil. Kč.
Rada města proto uloži-

la vedoucímu odboru, aby
připravil návrh rozpočto-
vého opatření k dofinanco-
vání činností spojených se
zimní údržbou místních
komunikací v roce 2021.

Z RADYMĚSTA

Radaměsta zřídila dvě
nové komise
Radní zřídili od 1. 6. 2021 dvě
komise rady města: Komisi
sportu a volnočasových ak-
tivit, jejím předsedou je
Mgr. Zdeněk Kubec a Komi-

si sociálně zdravotní pro-
blematiky a Místní agendy
21, kterou povede před-
sedkyně Mgr. Lenka Jare-
mová.

Nový ředitel MŠ 5. května
Mgr. Bc. Daniela Příhodu
jmenovala rada města na
místo ředitele Mateřské
školy Ústí nad Labem,
5. května s účinností od
1. 8. 2021.
Do konkurzního řízení

se přihlásili tři zájemci. Jed-

na uchazečka byla kvůli ne-
splnění požadavků odbor-
ného vzdělání vyřazena.
Komise na základě kon-

kurzního řízení zařadila
Daniela Příhodu na první
místo a radní její návrh ak-
ceptovali.

Pečovatelská
služba v novém
Do prostor objektu města
v Hoření ulici se bude stě-
hovat Pečovatelská služba.
Rada města schválila roz-
počtové opatření ve výši
100 000 korun. Prostředky
jsou určeny na vymalování
prostor a případné opravy či
výměnu podlahové krytiny
ve 4. a 5. podlaží budovy,
kde bude Pečovatelská služ-
ba sídlit. V 5. podlaží bude
archiv a sklady. Prostory
4. podlaží budou využity pro
umístění kanceláří, místno-
sti pro pečovatelky a míst-
nosti pro jednání s klienty
této příspěvkové organiza-
ce. Na nové adrese Hoření
3083/13 má Pečovatelská
služba sídlit od 1. července.

Převzetí hrobek
Ústečanů
S převzetím hrobek vý-
znamných Ústečanů do
majetku města Ústí nad La-
bem v souladu s metodikou
Úřadu vlády ČR s názvem
K péči o opuštěné německé
a další hroby na hřbitovech
vČR souhlasí radaměsta. Na
hřbitově v Krásném Březně
to jsou hrobky rodinyWolf-
rumů, rodiny Futerových,
rodiny Baseltů, rodiny Köh-
lerů. Na hřbitově Střekov
hrobky Johanna Schichta
a AlexandraWölfela. Všech-
ny pozemky jsou v majetku
města. Majetková komise
doporučila převzetí hrobek
schválit. Záměr bude před-
ložen zastupitelstvu.
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Fotopast odhalila občany
zakládající černou skládku
Strážníci se v rámci ak-
ce Čisté město zaměřili
na obvod Střekov, kde se
v poslední době objevilo
několik černých sklá-
dek.

Z podnětů místních občanů
a znalostí strážníků byla na
jednom vytipovaném místě
umístěna fotopast, která
měla zachytit neukázněné
občany při odkládání odpa-
du na místa, jež k tomu
nejsou určená.
Během 14 dnů bylo na

místě zjištěno 14 osob, kte-
ré zde svůj odpad vyhodily.
Šlo především o komunální
odpad, nábytek či staré
pneumatiky. Všechny pří-
pady byly předány k doře-
šení příslušnému správní-
mu orgánu.
Tyto akce budou pokra-

čovat i nadále.
Akce Čistéměsto je zaměřena na zakládání černých skládek. Tato fotopast monitoruje například lokalitu
ve střekovském obvodu.

Jehly z pískovišť a hřišť
nezmizely, je jich aleméně
Na pískoviště a dětská hřiš-
tě se opět zaměřili strážníci
městské policie. S detekto-
rem kovu hledali pohozené
jehly.
Kontroly probíhaly v ně-

kterých lokalitách Střekova,
centraměsta aNeštěmic. Při
akci bylo nalezeno 28 in-
jekčních stříkaček, což je
mnohem méně než v loň-
ském roce.
Strážníci mají pouze je-

den detektor, primátor Petr
Nedvědický proto rozhodl
o nákupu dalších přístrojů
pro každou základnu měst-
ské policie. „Jde o bezpeč-
nost a zdraví našich dětí.

Chceme, aby kontrol bylo
více a rodiče se mohli bez
obav vydat s dětmi na hřiš-
tě,“ poznamenal Petr Ned-
vědický.

O černou skládku se postaral Centropol
Při zběžné projížďce po ob-
vodu Ústí nad Labem–
město objevili místostaros-
ta Karel Karika a náměstek
primátora Martin Hausen-
blas černou skládku na po-
zemcích, které patří společ-
nosti Centropol.
Po následném upozorně-

ní na nepořádek se Centro-
pol okamžitě pustil do úkli-
du.
Zaslouží si proto velký dík

a uznání za ochotu a aktiv-
ní přístup. Doufáme, že fir-
ma Centropol inspiruje
k péči o své pozemky i další.

Kovové obaly jemožné sbírat do žlutých nádob společně s plastem
Kovové obaly bohužel často
končí ve směsném komu-
nálním odpadu. Přitom se
jedná o snadno recyklova-
telný odpad, který stačí
pouze odložit na správné
místo! Leckde ale není do-
statečný prostor na rozšíře-
ní sběrných míst
o další kontejner, proto
jsme se rozhodli pro tzv. ví-
cekomoditní sběr.
V našem městě můžete
sbírat kovové obaly spo-
lečně s plasty. Rozšířený
systém sběru komunál-
ních odpadů platí od
1. 6. 2021.

Jelikož jsou plasty ze žlu-
tých kontejnerů dále ručně
dotřiďovány podle barev
a materiálů na třídicí lince,
je relativně snadné takto
dotřiďovat také další druhy
odpadu, například kovy,

aniž by to způsobilo vážné
komplikace. Tento způsob
sběru je nejrozumnějším
způsobem, jak snížit pro-
dukci směsného komunál-
ního odpadu a efektivně
třídit a svážet drobné kovy
z domácností. Díky tomu se
šetří prostor pro sběrné
místo a také náklady na do-
pravu.

A co vše tedy patří do žlu-
tých kontejnerů?
• sešlápnuté PET lahve
• obaly od pracích, čis-

tících a kosmetických pří-
pravků
• kelímky od jogurtů,

mléčných výrobků
• fólie, sáčky, plastové

tašky
• balící fólie od spo-

třebního zboží
• obaly od CD disků

a další výrobky z plastů

Nově do žlutých kon-
tejnerů patří
• nápojové plechov-
ky a konzervy
• hliníkové obaly
a alobal
• hliníková víčka od
mléčných produktů
• kovové zátky, tu-
by, kancelářské sponky
a další drobné kovové
odpady
Kovové obaly, stejně jako

obaly z plastů, by neměly
obsahovat zbytky potravin
nebo jiného biologického
materiálu. Jakékoli nad-
měrné znečištění způsobu-
je při konečném ručním
třídění problémy a kompli-
kuje samotnou recyklaci.
Do žlutých kontejnerů

nepatří mastné obaly se
zbytky potravin nebo čistí-
cích přípravků, obaly od ží-
ravin, barev a jiných nebez-

pečných látek, podlahové
krytiny či novodurové
trubky.
Nepatří tam také tlakové

nádobky od nebezpečných
látek! Ty mohou být navíc
nebezpečným odpadem.
Nepatří tam ani tzv. těžké
kovy jako jsou například
olovo nebo rtuť.
Žluté kontejnery ne-
jsou určeny pro sběr vel-
kých kusů kovů.
Ty stále patří do výkupen

surovin či na sběrné dvory.
Při jejich vhození do kon-
tejneru zaberou uvnitř
mnoho místa, zároveň hro-
zí jeho poškození a také po-
škození svozové techniky
při výsypech těchto nádob.
Více informací se dozvíte

na www.samosebou.cz ne-
bo na www.jaktridit.cz.
Má to smysl. Třiďte od-

pad.

Sdílený kompostér na
komunitní zahradě
Nejen obyvatelé Severní
Terasy využívají od února
společnou nádobu na zbyt-
ky z kuchyně.
Jedná se o uzamykatel-

nou schránku umístěnou
na okraji pozemku zahrady
u plotu tak, aby veřejnost
mohla do ní jednoduše
vhazovat materiál charak-
teru bioodpadu.
Pro mnohé domácnosti je

to vítaná alternativa ke
zrušeným městským po-
pelnicím na bioodpad. Sdí-
lený kompostér provozuje
spolek ŽÍŽALA NA TERASE,
a pokud se chce někdo při-
dat, stačí zaslat registrační
e-mail na zizalanaterase@
gmail.com.

Marta Šašková
(PRO! Ústí)

Změstamizí nepořádek i díky dobrovolníkům
Čím dál více se nám ve
městě rozvíjí chvályhodný
trend, kdy sami občané ja-
ko dobrovolníci vyrážejí do
terénu a uklízí nepořádek
ve svém okolí.
Můžeme zmínit napří-

klad úklid Klíšského poto-
ka, Mariánské skály nebo
třeba okolí Hostovic. Zájem
občanů o město a aktivní
zapojení do jeho úklidu si
nezaslouží nic než uznání
a poděkování. Pokud jste
z městského obvodu ÚL–

město a plánujete nějaký
podobný úklid, můžete se
navíc obrátit přímo na úřad,
který vám zajistí pytle na
nepořádek a jeho následný
odvoz.
A pak je tu nepořádek, na

který dobrovolníci nestačí.
Může jít například o beto-
nové sloupky, které kdysi
sloužily k oplocení, ale svůj
účel už dávno neplní, nebo
pozůstatky kovových věšá-
ků na prádlo a jiné podobné
prvky, které hyzdí veřejný

prostor. Těm nyní věnuje
zvýšenou pozornost ná-
městek primátora Martin

Hausenblas, mnoho z nich
se již podařilo odstranit.
K tomu můžeme přičíst

i úbytek reklamy ve veřej-
némprostoru, ať už díky lik-
vidaci nelegální reklamy na
pozemcích města nebo
sundání reklamních rámů
ze sloupů trakčního vedení
v centru města. Z Ústí nad
Labem zkrátka pomalu ale
jistě mizí nepořádek.

Lukáš Pokorný
(PRO! Ústí)

Úklid černých skládek
V rámci akce Čisté město se
strážníci snaží odklidit čer-
né skládky nasazením al-
ternativně odsouzených,
kteří si svůj trest odpyká-
vají u městské policie.
Během čtrnácti dnů bylo
tímto způsobem zlikvido-
váno na dvanáct skládek.
Největší skládka byla

odklizena v Mojžíři, kde se
nákladní auto městské po-
licie muselo otočit hned
třikrát, aby odvezlo třicet
pytlů drobného odpadu,
několik starých pneumatik

a tři odložené sedací
soupravy.



Město chce za evropské peníze oživit cukrovar na labskémnábřeží
Kdysi jeden z největších

cukrovarů v celé zemi,
dnes opuštěný brownfield
a v budoucnu atrakce číslo
jedna v Ústí nad Labem.
Tak se rýsuje osud vý-

razné industriální stavby na
labském nábřeží při Praž-
ské ulici.
Energie ústeckého ma-

gistrátu a Univerzity Jana

Evangelisty Purkyně vlože-
ná do vize místního umělce
Richarda Loskota vyústila
do podoby projektu.
Ten byl jako strategický

odeslán za město Ústí nad
Labem k posouzení na pří-
padné financování z Fondu
spravedlivé transformace.
V rámci evropského plá-

nu obnovy „Next Generati-

on EU“ poskytne tento fond
uhelným regionům (Morav-
skoslezský, Ústecký a Kar-
lovarský kraj) obrovské fi-
nanční prostředky na trans-
formaci ekonomiky.
Pokud vše půjde dobře,

může v areálu, který svým
neutěšeným stavem přes
třicet let dělá městu ostudu,
vyrůst technicko-vzdělá-

vací, kreativní a společen-
ské centrum ve stylu
„techmanie“.
Kromě oživení nábřeží

by mohlo také přinést pra-
covní místa, společenské
i ekonomické příležitosti
a zvýšit prestiž krajské me-
tropole.
Lukáš Pokorný
(PRO! Ústí)
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Cestuj vlakem po Evropě
Během jarních měsíců
února a března 2021
probíhala výtvarná sou-
těž s názvem Cestuj vla-
kem po Evropě, kterou
organizovalo Eurocent-
rum v Ústí nad Labem.

Soutěž byla určena pro žáky
všech základních škol. Té-
ma byla vybráno záměrně,
neboť rok 2021 je Evrop-
ským rokem železnice.
Evropská unie jmeno-

vala rok 2021 rokem želez-
nice, aby podpořila využí-
vání vlakové dopravy jako
udržitelného a bezpečného
způsobu přepravy.
Žáci základních škol,

kteří se zapojili do soutěže,
mohli soutěžit ve dvou
kategoriích – 1. stupeň
a 2. stupeň. V obou katego-
riích byly pro ně připraveny
výhry v podobě knih nebo
stolních her.
V kategorii pro 2. stupeň

základní školy se zapojila
i naše žákyně Marie Jindro-
vá ze třídy 6.A, která vyhrá-
la 1. místo a získala výhru
v podobě stolní hry Jízden-
ky, prosím.

V této hře může
symbolicky cestovat vla-
kem po Evropě tak, jak na-

značuje i její výtvarné dílo.
Do soutěže bylo zasláno
celkem 73 výtvarných děl ze
13 různých základních škol.
Vzhledem k omezením

nebylo možné výtvarná díla
fyzicky vystavit, je proto
umožněna online výstava
na stránkách Eurocentra

v Ústí nad Labem. Naší žá-
kyni, pod vedením učitelky
výtvarné výchovy Mgr. Ale-
ny Jehličkové, k jejímu
úspěchu gratulujeme.

Mgr. Tereza Šumpíková,
třídní učitelka, ZŠ Stříbr-
nická

Škola na vzduchu

V období distanční výuky
si učitelé Základní školy
Karla IV. připravili pro žáky
prvních až devátých tříd
výuku na vzduchu, aby se
mohli vzdělávat také venku
v přírodě.
Tato výuka byla tvořena

kartami s úkoly z různých
oblastí školního vzdělávání.
Karty byly částečně po-
schovávané na trase, která
začíná na Novosedlickém
náměstí a končí na vyhlídce
Malé Sedlo, celá trasa měří
cca 700metrů.
Názory žáků, kteří již tuto

trasu prošli, jsou plné nad-
šení.
Na škole na vzduchu se mi

líbilo to, že jsme si znovu
připomněli pár věcí, pří-
padně se naučili i něco no-

vého. Bylo zábavné řešit
úlohy a nadšeně hledat dal-
ší. Některé úkoly byly těžké
(kliky), některé zas lehké
(dřepy). U cíle jsme si chvíli
hráli a dávali si podobné
úkoly. Míša 4.B
Nejvíce se mi líbily pís-

menkové otázky, přísloví.
Klárka 4.B
Líbilo se mi, že jsem otáz-

ky mohla dělat s kamarády.
Anička 5.A
Mohl jsem v této době ně-

co dělat a je to pro zábavu
i vzdělání. Péťa 5.B
Líbily se mi zapeklité

otázky. Bára 5.B
Mohli jsme jít do přírody

a plnit úkoly. Natálka 5.A

Mgr. PetraPrůšová,
Mgr. Jitka Plašilová

Mojžíř: Žáci se
vrátili do školy

Pandemie Covid-19 zamá-
vala celou republikou. Škol
nevyjímaje. Kantoři moj-
žířské základní školy se po-
týkali z větší části s reži-
mem offline. To znamená,
že úkoly se musely dětem
připravovat a následně je
každému nakopírovat.
Jen malá část žáků se

dokázala připojit na online
hodinu. Od konce května se
však všichni žáci a kantoři
vrátili do škol, kde je čeká
nejen nové vybavení na tě-
lesnou výchovu. Až to situ-
ace dovolí, mohou se děti
druhého stupně těšit na-
příklad na nový běžecký
pás, BOSU balance trainer,
TRX závěsný posilovací
systém, odporové gumy
nebo na nové fotbalové
a futsalovémíče.
Také projekt Přírodní

zahrada se začíná pomalu
měnit ve skutečnost. Každý
týden se na zvelebování
pozemku podílejí pedago-
gičtí pracovníci. Momen-
tálně se připravují záhonky,
skalka a broukoviště. Rýsu-
je se již také králíkárna, do
které se po prázdninách
nastěhují první obyvatelé.
Všichni doufáme, že se
k pracím na pozemku při-
dají i žáci a jejich rodiče.
Myslíme si, že by to mohl
být další krok k vylepšení
vzájemných vztahů.

Tereza Sokolová
a Kateřina G. Jehličková

Renovace cvičné školní
kuchyňky žáky potěšila

Žáky ve Fakultní základní
škole České mládeže Ústí
nad Labem čekalo po ná-
vratu do lavic malé překva-
pení – nová cvičná kuchyň-
ka.
Jedním z našich cílů je,

aby žáci nabyté znalosti
a zkušenosti byli schopni
uplatnit v běžném životě.
Různé pracovní dovednosti
si mohou žáci vyzkoušet
v předmětu Praktické čin-
nosti. Jedná se například
o různé konstrukční čin-
nosti, práci s rozličným ma-
teriálem, pěstitelské práce
a příprava pokrmů.
Ačkoliv „dílny“ prošly

rekonstrukcí v nedávné do-
bě, cvičná kuchyňka již
svým vybavením neodpo-
vídala moderním trendům
výuky a její modernizace se
tak jevila více než nezbyt-
nou.
Období, kdy školy byly

pro žáky zavřené, jsme tedy

využili k renovaci tzv. cvič-
né kuchyňky.
Díky šikovnosti a ochotě

pana školníka a několika
dalších zaměstnanců vznikl
nový zajímavý útulný pro-
stor. Zastaralé vybavení
bylo nahrazeno moderní
sestavou nábytku, rozmís-
tění nábytku bylo upraveno
tak, aby vznikly dva pra-
covní ostrůvky. To vše
umožní lepší využití pro
praktický nácvik vaření
a pečení.
V druhé části místnosti

byly umístěny jídelní stoly,
vznikla tak jídelní část, ve
které žáci mohou nacvičo-
vat i etiketu stolování.
Nyní už zbývá jen doladit

pár detailů, nakoupit po-
třebné suroviny a můžeme
se s žáky pustit do vaření.

Mgr. Martina Chocho-
loušová
Fakultní ZŠ České mládeže

MŠPomněnka po pauze nezahálí
Po pauze, kdy byly ma-

teřské školy uzavřeny z dů-
vodu špatné epidemické si-
tuace, se mohly děti do MŠ
Pomněnka opět vrátit.
Těšily se na hry s kama-

rády, společně strávené
chvíle, zkoumání i společné
tvoření. Při znovuotevření
mateřské školy jsme se
snažili dětem co nejvíce
usnadnit a zpříjemnit
adaptaci, například tradič-
ním karnevalem v maskách
čarodějů a čarodějnic nebo
novou akcí Srdíčkový den,
kdy jsme si všichni připo-
mněli, jak je láska důležitá.
Lásku ovšem nemusíme

cítit jen k člověku. Velmi
důležitá je i láska a úcta
k zemi a k přírodě, která nás
obklopuje. Proto jsme se
zapojili do projektu Kam-
paň obyčejného hrdinství.
Společně s dětmi a rodiči
jsme plnili různé výzvy pro
zlepšení životního prostře-

dí, a to například výměnou
igelitové tašky za tašku lát-
kovou a vytvořením Po-
mněnkového srdce z done-
sených přírodnin.
Děti ze všech tříd měly

během uzavření MŠ mož-
nost vídat se se svými ka-
marády a svými učitelkami
formou on-line setkávání
z pohodlí domova. Domácí
hravé učení probíhalo kaž-
dý den, nebylo povinné
a děti dle chuti a času měly
možnost se setkání účast-
nit. Paní učitelky s dětmi
udržovaly nejen sociální
kontakt, který je pro děti
velmi důležitý, ale děti si
společně měly možnost za-
tancovat, zacvičit, zazpívat,
zahrát na netradiční domá-
cí nástroje a tvořit různé
výrobky. Rodiče byli s touto
formou výuky velice spo-
kojeni.
Dále jsme vytvořili

VZKAZOVNÍČEK, kam nám

mohly děti vkládat různá
psaní, vzkazy nebo obrázky
pro zdravotníky v nemoc-
nicích jako poděkování
v této nelehké době. Všech-
ny obrázky, které vytvořily
děti doma s rodiči nebo
v mateřské škole, jsme pře-
dali do Masarykovy ne-
mocnice na Infekční oddě-
lení a JIP. Několik obrázků
pro ostatní lékaře zdobí
atrium nemocnice a jsou
také ke zhlédnutí v auto-
buse linky č. 5.
Začátkem měsíce jsme

oslavili Den dětí. Děti si za-
soutěžily a domů si odnesly
nejen krásné zážitky z této
akce, ale také plný kornout
odměn. Školní rok se blíží ke
konci a nás čeká rozloučení
s našimi nejstaršími dětmi,
které se připravují na vstup
do základní školy.

Bc. Denisa Bukorová,
ředitelka MŠ Pomněnka

Anežka online – školní časopis
Co se děje v redakci škol-

ního časopisu? Zazname-
nali jsme rozhovor, který
proběhl v rámci redakční
porady:
J: Konečně se nám ote-

vřela škola a přišly děti – jsi
za to ráda?
K: Samozřejmě, je tu ve-

seleji, škola je taková ba-
revnější. Ale pokud vím, ani
během distanční výuky
jsme nezaháleli, že?
J: To je pravda, naše děti

jsou velice šikovné a zvládly
obrovskou spoustu práce
navíc. A dobrovolně! I náš
školní časopis Agnes totiž
mohl dál vycházet právě dí-

ky příspěvkům dětí. Ale to
není všechno – zapomněl
jsem na něco?
K: Určitě. Přidej k tomu

ještě krásná srdce, která
nakreslily a vyrobily pro
zdravotníky a která zdobila
ústecké trolejbusy a také
nemocnici. Nebo jak plnily
úkoly z environmentální
výchovy…
J: A to máš pravdu, skoro

bych zapomněl na desítky
dětí, které i se svými rodiči
uklidili kus krajiny, připo-
mněli si Hodinu Země ane-
bo si spolu s námi užili on-
line Den Země s badatel-
skou výukou. Co bys ještě

chtěla stihnout do konce
školního roku?
K: Přeci chceme vydat

ještě poslední číslo Agnes,
rozloučit se s deváťáky
a úspěšně ukončit školní
rok. Máš něco navíc v diáři
ještě ty?
J: Měl bych tu ještě po-

kračující obnovu školní za-
hrady, abychom na podzim
mohli přivítat další školní
rok i ve zbrusu nové ven-
kovní učebně. Víc už toho,
jak se zdá, nestihneme.

Mgr. Kateřina Suchá &
Mgr. JanMusil
ZŠ Anežky České
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Z koncepce Ilony Pšenkové
Ve své koncepci zhodnotila
současné problémy zoo
a navrhla jejich řešení. Na-
příklad v oblasti personální
je nutné: nastavit a uplat-
ňovat systém kombinova-
ného řízení, založený na
soustavě funkční (vertikál-
ní), procesní (horizontální)
a strategické, organizačním
a pracovním řádu a zvýšit
odbornost a motivaci za-
městnanců organizace.
V oblasti ekonomické

musí zoo začít hledat nové
zdroje financování, stabili-
zovat provozní rozpočet
a zvýšit ekonomickou
soběstačnost (v současnosti
má nejnižší soběstačnost
v UCSZOO). Vhodnou vol-
bou se zdají být externí
zdroje financování, které
jsou ovšem vázány na pro-
jektovou připravenost.
V oblasti chovatelské je

nezbytné navrátit se
k plnohodnotnému členství
v EAZA a připravit a reali-
zovat novou chovatelskou
koncepci (obměna chova-
ných druhů dle legislativy
a generelu a chovných plá-
nů profesních organizací
(EAZA – RCP)), prezentovat
chované druhy zvířat v ex-
pozicích splňujících poža-
davky pro chov daného ta-
xonu, s přihlédnutím ke

vzdělávací funkci zoo zvolit
výjimečný druh zvířete,
který není běžně zastoupen
v evropských chovech a bu-
de lákadlem pro laickou
i odbornou veřejnost (např.
ksukol ocasatý – zástupce
madagaskarské fauny) –
přímá návaznost na vý-
zkumnou činnost vědecké-
ho pracovníka zoo.
V oblasti propagace

a vzdělávání zintenzivnit
propagační činnost zoo, ze-
fektivnit využívání marke-
tingových nástrojů a zkva-
litnit spolupráci s jinými
zoo a subjekty (zprofesio-
nalizovat komunikaci s mé-
dii a veřejností. Čeho by zoo
měla do 5 let dosáhnout:
• obnovení plnohodnot-
ného členství v EAZA
• přestavba z pohledu
chovu zvířat nejproblema-
tičtějších objektů v zoo
• kvalitní projektová do-
kumentace k projektům
s několikaletým (minimál-
ně 30letým) přesahem
z pohledu aktuálních poža-
davků EAZA na chov pří-
slušných druhů, a pro dlou-
hodobé udržení ikonických
druhů v zoo i z pohledu
zpřísnění těchto požadavků
(sledování dlouhodobých
trendů vývoje standardů
chovu ohrožených druhů

v rámci Evropských zá-
chovných programů)
• stabilizace týmu a zvý-
šení jeho odbornosti
• zvýšení návštěvnosti
zoo, a tím i soběstačnosti
organizace
• aktualizace generelu
rozvoje a jeho schválení
(generel odpovídající aktu-
álním požadavkům a stan-
dardům EAZA, respektující
celoevropské chovatelské
plány)
Čeho by zoo měla do 10 let
dosáhnout:
• komplexně zmoderni-
zovaná organizace, odpoví-
dající platným požadavkům
chovu
• zásadní zlepšení služeb
a vnímání zoo návštěvníky
• mezinárodní odborná
prestiž (chov zvířat „ex si-
tu“, podpora a aktivní účast
na vybraných projektech
„in situ“, spolupráce s míst-
ními i zahraničními vzdě-
lávacími organizacemi, ak-
tivní zapojení veřejnosti
v oblasti ochrany biodiver-
zity)
• vybudování nové mo-
derní zoo snižující uhlíko-
vou stopu, využívající do-
stupnou jistou energii,
prosazující ekologické a en-
vironmentální principy.

Z koncepce Petra Fejka
Ústecká zoo má v porovná-
ní pěti podobných zahrad
největší provozní dotace,
nejvíce zaměstnanců, nej-
nižší návštěvnost a so-
běstačnost. Zahrada má
přitom potenciál růstu ná-
vštěvnosti na úroveň cca
300 tisíc osob ročně.
Ke zvýšení úrovně zoo

navrhuje Petr Fejk mj. zru-
šit chovy investičně a cho-
vatelsky náročných druhů
zvířat. Tzv. ikonické druhy
zvířat (sloni, lidoopi, tygři…)
jsou po investiční a chova-
telské stránce těmi nejná-
kladnějšími a nejnáročněj-
šími druhy vůbec.
Dále je třeba vyřadit

nejstarší pavilony z expo-
zičního provozu. V nové
koncepci rozvoje zoo chce
nové expozice založit vý-
hradně na úsporných níz-
konákladových objektech.
Nová expoziční filozofie:
• Zvíře není exponát
• Žádné bariéry mezi zví-
řaty a lidmi
• Namísto klasických ex-
pozic zážitkové
• Vytvořit iluzi volné pří-
rody, neprezentovat zvířata
za mřížemi a ploty, ale vol-
němezi lidmi
Koncepce počítá s novými
expozicemi:
• 1–2 rozsáhlé výběhy pro

společnou prezentaci růz-
ných druhů zvířat ze stej-
ného kontinentu
5 typů nových expozic – ně-
kolik ryze přírodních expo-
zic s volným pohybem zví-
řat umožňujících pobyt lidí
přímomezi nimi
• 2–3 velkoprostorové vo-
liéry ptáků umožňující po-
byt lidí přímo mezi zvířaty
• 1 velký areál kontakt-
ních expozic domácích zví-
řat z různých částí světa
• 1 amfiteátr pro živé pre-
zentace zvířat (domácí zví-
řata, sokolnictví, výchova
psů atd.)
Součástí koncepce je Krizo-
vý plán 2021-2023 s hlav-
ními úkoly:
• Změna základních vý-
konnostních ukazatelů or-
ganizace
• Příprava investičního
plánu 2022-2031
• Příprava investic finan-
covaných z Fondu pro spra-
vedlivou transformaci MŽP
(projekt „SMART ZOO“)
Příprava investic:
• Vypracovat nový plán
rozvoje areálu

• Zajistit projektovou pří-
pravu a veřejnoprávní pro-
jednání všech investic ur-
čených k realizaci v letech
2023-2027
• Změnit chovatelskou

koncepci zoo, podřídit ji
nové koncepci expoziční
• Připravit odchod
a příchod zvířat dle nové
expoziční koncepce
• Stabilizovat vztahy
a členství v EAZA
• PROJEKT „SMART ZOO“
• Propojit nový plán roz-
voje zoo s transformačním
projektem „SMART ZOO“ v
jeden logický koncepční
celek
• Připravit realizaci všech
5 tematických částí projek-
tu (1. Návštěvnická in-
frastruktura, 2. Hospodaře-
ní s vodou, 3. Alternativní
zdroje energie, 4. Zelená in-
frastruktura, 5. Odpadové
hospodářství)
Očekávané výsledky
• Jedinečná koncepce
moderní zoo s iluzí volného
pohybu zvířat i lidí s nad-
regionální návštěvnickou
atraktivitou
• Zvýšení návštěvnosti na
úroveň min. 300 tisíc osob
ročně

• Zoo jako vzorový příklad
investičně i energeticky
úsporného rozvojového
projektu.

O vedení zoo se ucházejí dva kandidáti, představili své koncepce
První dva uchazeči o místo
ředitele ústecké zoo Petr
Fejk a Ilona Pšenková před-
stavili zastupitelům města
své koncepce rozvoje a bu-
doucnosti Zoologické za-
hrady Ústí nad Labem.
Prohlédnout si je mo-

hou i zájemci z řad občanů.
Koncepce Ilony Pšenkové
počítá se zachováním vel-
kých ikonických zvířat
a postupným přechodem
k moderní zoo: „Mým cílem
je držet se ve velké míře stá-
vajícího rozvržení zoo a me-
todou postupného zlepšo-
vání narovnat deformaci,
která poznamenala původní
založení ze 70. a 80. let spo-
lu s navazujícím pojetím
staveb, a narovnat ji podle
moderních trendů. Tím do-
jde i k zachování většiny

s oblibou zmiňovaných
„ikonických“ druhů zvířat,
v jejichž chovu ústecká zoo
dlouhodobě držela krok se
světovou chovatelskou špič-
kou,“ uvedla doktorka
Pšenková ve své koncepci.

Koncepce Petra Fejka
plánuje v rámci úspor zrušit
chovy těchto zvířat, vytvo-
řit rozsáhlé výběhy s vol-
ným pohybem zvířat a ná-
vštěvníků a zařadit napří-
klad velkoprostorové volié-

ry ptáků či amfiteátr: „Cílem
je jedinečná koncepce mo-
derní zoo s iluzí volného po-
hybu zvířat i lidí, s nadregi-
onální návštěvnickou atrak-
tivitou. Vytvoření zážitko-
vých expozic namísto kla-
sických. Zkrátka zoo k ne-
rozeznání od volné přírody,“
uvedl ve své koncepci dok-
tor Fejk.
Obě koncepce předpo-

kládají přibližně stejné ná-
klady na realizaci. Podle
Petra Fejka si v příštích de-
seti letech vyžádá 300 mi-
lionů korun, Ilona Pšenko-
vá počítá s 339 miliony ko-
run.
Občané se mohou k jed-

notlivým koncepcím vyjá-
dřit do 14. června na dis-
kusním fóru města (fo-
rum.mag-ul.cz).

Srovnání podobných zoologických zahrad v ČR (údaje z roku 2017) 

Ukazatel/zoo Chomutov Jihlava Olomouc Zlín Ústí n. L. 
Velikost v ha 112 9 23 52 26 
Počet 
zvířat/druhů 

1120/160 1077/239 1924/400 1468/226 1521/236 

Návštěvnost 287 000 317 000 339 000 631 000 164 000 
Zaměstnanci 74 55 80 82 94 
soběstačnost 46 % 68 % 66 % 88 % 36 % 
Provozní dotace 29 mil. 15. mil. 27. mil. 16 mil. 39 mil. 
Zdroj: Prezentace Petra Fejka 

Závěr školního roku sMAP II
Školní rok se rychlým tem-
pem blíží ke konci a v pro-
jektu MAP II finišujeme
s plánováním společných
aktivit na školách, které
stihneme uskutečnit do
konce letních prázdnin.
V květnu se uskutečnila

v mateřských školách onli-
ne návštěva Úžasného di-
vadla fyziky, kdy paní uči-
telky čekalo odpoledne pl-
né pokusů, kde získaly
spoustu tipů, jak zábavnou
formou přinést do výuky
v mateřských školkách pří-
rodní vědy tak, aby v dětech
vzbudily přirozenou zvěda-
vost v této oblasti.

Červen se ponese ve
znamení vzdělávání v ob-
lasti zavádění formativního
hodnocení v MŠ. Před kon-
cem školního roku ještě do
mateřských škol online za-
vítá se svými tipy na správ-
né sezení a cviky na uvol-
nění ruky pro psaní před-
školáků, organizace Zdravé
štístko. O letních prázdni-
nách se učitelé ze základ-
ních škol budou vzdělávat
v oblasti osobnostního roz-
voje, konkrétně v tématu
emoční inteligence. Emoční
inteligence je poměrně no-
vý termín z oboru psycho-
logie, který má za cíl posílit
zdravou komunikaci, zvlá-
dání stresových situací, ře-
šení konfliktů s dosahemna
lepší mezilidské vztahy
a prevenci syndromu vyho-
ření u pedagogických pra-
covníků, kdy hlavním hy-
batelem změn je vlastní se-

bepoznání. Jsme rády, že
nápady a tipy na vzdělávání
přichází ze škol samotných.
Díky této spolupráci bude
z projektu MAP II financo-
vána účast paní učitelek
z mateřských škol na Letní
škole programu „Začít spo-
lu“. Stejně tak spolu-
práce škol z Libouchce,
Chabařovic a Petrovic při-
nesla možnost se společně
vzdělávat na téma třídnické
hodiny od Centra demo-
kratického učení a na téma
formativní hodnocení od
Edukační laboratoře. Ote-
vřené semináře formativ-
ního hodnocení pro učitele
z různých základních škol
z území jsou připravovány
na začátek nového školního
roku.

Lucie Taifl, Jana Davido-
vá, Místní akční plán roz-
voje vzdělávání II

Ústí nad Labem skutečně potřebuje
ekonomickou transformaci
V Ústí jsem se narodil, bylo
to osm let před sametovou
revolucí. Pamatuji si barev-
né plameny z chemičky, sí-
rový zápach z plynárny
Úžín, různobarevnou Bíli-
nu. Pamatuji se na čoudící
město v plných obrátkách
socialistického průmyslu,
který nebral ohledy na nic
a na nikoho.
To se změnilo v 90. le-

tech, kdy započal velký
útlum výroby v nekonku-
renceschopných, postupně
krachujících podnicích ná-
rodního hospodářství,
v důsledku čehož však při-
šla i některá pozitiva: v Ústí
se dnes dá dýchat a v Labi
dokonce koupat.
Jenomže od dnes už iko-

nických devadesátek uběh-
lo dalších 30 let (!) a řada
věcí se výrazně zhoršila:
město se vylidňuje, pracov-
ní příležitosti jsou průměr-
né a sociální problémy zů-
stávají. 90. léta také v Ústí
zanechala nesmazatelné
stopy v komunální politice

deklarované zkostnatělými
postoji, že všechno „se ně-
jak vyřeší“, „takto se to tady
dělá roky“ a „ať to někdo
udělá za nás“.
Možná, že stopa ODS

v podobě „všespásného tr-
hu“ je zde tak zarytá, že vů-
le po zásadních změnách
není, protože „proč měnit
to, co funguje“. No ale ono se
po desetiletých devadesát-
kové setrvačnosti právě
ukazuje, jak to nefunguje.
Ústí není atraktivní a ne-
spraví to ani pověstné
„hezké okolí“. Kulisa
úchvatných kopců středo-
hoří a malebné scenérie
labského údolí nenaplní
vaše peněženky a neumož-
ní žití důstojných životů,
ani splnění vašich snů.
Ekonomicky se tady

totiž zastavil čas a výhoda
polohy překlopená do skla-
dových hal podél D8 asi ne-
ní to pravé ořechové.
Ústí je jako ostrov, kde se
ekonomicky zastavil čas,
přičemž kolem něj ujíždí

vlak s něčím, čemu se říká
tzv. znalostní ekonomika.
Jako příklad lze použít ty

pověstné sklady, které ros-
tou, a ještě více porostou:
skládání, expedice a příjem
balíků dokáže robot, ale
proč, když je tady dostupná
lidská levná pracovní síla?
Na skládání balíků

opravdu nepotřebujete
kdovíjaké znalosti a schop-
nosti. Na to, abyste vyna-
lezli a vyrobili výrobek
„Made in Ústí“ už ale ano.
Ústí bylo známé svými
chemicko-potravinářskými
výrobky – nejenom prysky-
řice z chemičky nebo zubní
pasta ze Setuzy, ale taky pi-
vem Zlatopramen nebo
Krásnobřezenským rumem.
Vysvětlování konce této
průmyslové éry je na jiný
článek. Jednoduše lze říci, že
Ústí má být na co hrdé, ale
všechno je to zkrátka už
minulostí. Bohužel.
Pokračování příště.

Jiří Němeček (PRO! Ústí)



STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM 

VYHLAŠUJE  

VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE 

V RÁMCI  

Programu pro poskytování dotací seniorům v roce 2021 z rozpočtu 

statutárního města Ústí nad Labem 

(dále jen „program“) 

Dotaci lze získat: 
Na podporu kulturních, sportovních, volnočasových a vzdělávacích aktivit pro seniory a též 
aktivit zaměřených na sociálně-zdravotní problematiku seniorů, podporu krátkodobých a 
jednorázových akcí seniorů pořádaných na území Statutárního města Ústí nad Labem či 
v rámci významné reprezentace i mimo území města. 

Žadatelem může být: 
1. právnická osoba se sídlem na území statutárního města Ústí nad Labem nebo se sídlem  

na území ČR, jejíž aktivita a akce je realizována na území statutárního města  
Ústí nad Labem a je zaměřena na seniory města Ústí nad Labem nebo mimo území 
statutárního města Ústí nad Labem (v celé ČR a zahraničí - týká se pouze podpory  
na reprezentaci města Ústí nad Labem); 

2. fyzická podnikající osoba se sídlem či trvalým bydlištěm na území statutárního města  
Ústí nad Labem nebo se sídlem na území ČR, jejíž aktivita či akce je realizována na území 
statutárního města Ústí nad Labem a je zaměřena na seniory statutárního města  
Ústí nad Labem nebo mimo území statutárního města Ústí nad Labem (v celé ČR  
a zahraničí - týká se pouze podpory na reprezentaci města Ústí nad Labem); 

3. fyzická osoba nepodnikající s trvalým bydlištěm na území statutárního města  
Ústí nad Labem nebo s trvalým bydlištěm na území ČR, jejíž aktivita či akce je realizována 
na území statutárního města Ústí nad Labem a je zaměřena na seniory města Ústí  
nad Labem nebo mimo území statutárního města Ústí nad Labem (v celé ČR a zahraničí - 
týká se pouze podpory na reprezentaci města Ústí nad Labem). 

 

Program pro poskytování dotací seniorům a formuláře jsou k dispozici na 

webových stránkách www.usti-nad-labem.cz (Rychlá orientace – Formuláře ke 

stažení). Případné informace k dotačnímu programu na rok 2021 lze získat  

na telefonním čísle:  475 271 255 

Uzávěrka došlých projektů je 30. 9. 2021 

(upřesňující informace viz Program pro poskytování dotací seniorům 

v roce 2021 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem) 

 

Zapojte svou ulici do
Zažítměsto jinak

16. ročník slavností všech
sousedů Zažít město jinak
otevírá registraci lokalit.
Přihlaste svou ulici, náměs-
tí nebo park a udělejte si se
svými sousedy den plný
pohody, poznávání, jídla,
her a čehokoliv, co si spo-
lečně vymyslíte. Zasloužíte
si to!
16. ročník Zažít město ji-

nak se uskuteční v sobotu
18. září 2021. Mimo Prahu se
ale často koná v jiný ter-
mín. Registrovat svou ulici
můžete už nyní do konce
června.
Jak probíhá organizace?
Většinou se dá dohroma-

dy parta přátel ze soused-
ství, která postupně oslo-
vuje a zapojují další souse-
dy, podniky a organizace. Ti

všichni společně (někteří už
od jara) připravují vlastní
program. S většinou toho
nezáživného vám zdarma
pomůže spolek AutoMat,
zakladatel a koordinátor
slavností.
Podmínkou je pouze

soulad s hodnotami Zažít
město jinak (důraz na
lokálnost, dobrovolnost
a otevřenost).
S čím přesně pomůže Au-

toMat? S propagací (včetně
výroby a tisku plakátů
a programů) a veškerým
know-how.
Jak se přihlásit? Zaregis-

trujte se do 30. 6. na zazit-
mestojinak.cz/registrace.
Všechny informace na-

leznete na webu zazit-
mestojinak.cz.
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Divadlo zve na Promenádní koncerty
Cyklus promenádních

koncertů Severočeského di-
vadla opět zpříjemní oby-
vatelům a návštěvníkům
města letní odpoledne. Hrát
se bude přímo u divadla za
dodržení přísných hygie-
nických podmínek.

17. 6. v 17.00 hodin –
Koncert populárníchme-
lodií, účinkují: orchestr Se-

veročeského divadla, diri-
gent Milan Kaňák
1. 7. v 17.00 hodin –
Odpolední rendes-vous
s baletem a orchestrem,
účinkují: baletní soubor Se-
veročeského divadla v cho-
reografii Vladimíra Gonča-
rova, orchestr SD, dirigent
Milan Kaňák
8. 7. v 17.00 hodin –
Odpolední rendes-vous

s baletem a orchestrem,
účinkují: baletní soubor Se-
veročeského divadla v cho-
reografii Vladimíra Gonča-
rova, orchestr SD, dirigent
Milan Kaňák
15. 7. v 17.00 hodin -
Sborové operní hity,
účinkují: operní sbor Seve-
ročeského divadla, sbor-
mistr Jan Snítil, orchestr SD,
dirigent Milan Kaňák

UNIKÁTNÍMOTOCYKL

MOTOCYKL BÖHMERLAND/ČECHIE bude nádherným expo-
nátem výstavy Naši Němci, kterou připravuje Collegium Bohe-
micum v ústeckémmuzeu. Unikátní motocykl zapůjčil pan Zde-

něk Novotný. Collegium Bohemicum zároveň připravuje pod-
cast věnovaný slavnému výrobci těchtomotocyklů – Albinu Lie-
bischovi.

Činoherní studio bude
v létě hrát venku
Ústecké Činoherní studio

opět po roce vsadilo na hra-
ní po širým nebem. Své in-
scenace představí na třech
různých místech Ústí nad
Labem.
Přehlídka Letní štace

zavítá do atria Muzeaměsta
Ústí nad Labem, na termál-
ní koupaliště v Brné a na
gotický hrad Střekov. Vedle
zavedených her ze svého
repertoáru uvede ústecká
činoherní scéna v rámci
Letní štace i dvě premiéry,
melancholickou komedii
Najal jsem si vraha a zběsi-
lou punkovou jízdu, insce-
naci Harila aneb Čtyři
z punku a pes.
Letošní edice Letní štace

navazuje na loňskou pře-
hlídku. Činoherní studio už
minulý rok reagovalo na
nejistou situaci, kdy kvůli
pandemickým opatřením
nebylo možné hrát na do-
movské divadelní scéně
a jedinou možností, jak zů-
stat s diváky v kontaktu,
bylo přemístit se z divadla
ven pod širé nebe.
Oproti loňskumezi hrací

místa přibylo atrium ústec-
kého muzea, které svou po-
lohou a zázemím odpovídá
požadavkům divadelního
provozu. Do muzea je na-
plánován start letního di-
vadelního seriálu, v pátek
4. června se tam odehraje
premiéra stejnojmenná di-
vadelní adaptace filmu Na-
jal jsem si vraha v režii
uměleckého šéfa Činoher-
ního studia D. Šiktance..

Letní štace 2021 – pro-
gramna červen:

Pátek 4. 6. Aki Kaurismä-
ki: Najal jsem si vraha /
PREMIÉRA 20.00 / Mu-
zeumměsta Ústí
Neděle 6. 6. Aki Kauri-

smäki: Najal jsem si vra-
ha / 1. REPRÍZA 20.00 /
Muzeumměsta Ústí
Pátek 11. 6. Helmut Kuhl:
Harila aneb Čtyři z pun-
ku apes / PREMIÉRA 20.00
/ koupaliště Brná
Sobota 12. 6. HelmutKuhl:
Harila aneb Čtyři z pun-
ku a pes / 1. REPRÍZA 20.00
/ koupaliště Brná
Neděle 13. 6.William Sha-
kespeare: Zkrocení zlé
ženy 20.00 / Muzeumměs-
ta Ústí
Pondělí 14. 6. Ladislav
Fuks, Jaroslav A. Hai-
dler: Pan Theodor
Mundstock 20.00 / Muze-
umměsta Ústí
Úterý 15. 6.Aki Kaurismä-
ki: Najal jsem si vraha
20.00 / Muzeumměsta Ústí
Středa 16. 6.Matúš Bukov-
čan: Býk Ferdinand / OB-
NOVENÁ PREMIÉRA 17.00 /
Muzeumměsta Ústí
Sobota 19. 6.William Sha-
kespeare: Zkrocení zlé
ženy 20.00 / Muzeum
města Ústí
Úterý 22. 6. Bohumil Hra-
bal: Pábitelé 20.00 / kou-
paliště Brná
Středa 23. 6. HelmutKuhl:
Harila aneb Čtyři z pun-
ku a pes 20.00 / koupališ-
tě Brná
Pátek 25. 6. Bohumil Hra-
bal: Pábitelé 20.00 / kou-
paliště Brná
Neděle 27. 6. Matúš Bu-
kovčan: Býk Ferdinand
15.00 / hrad Střekov
Úterý 29. 6. William Sha-
kespeare: Sen noci sva-
tojánské 20.00 / hrad
Střekov
Středa 30. 6.Bohouš Š. Bid-
lo: Bratrstvo kočičí prac-
ky 17.00 / hrad Střekov.
Změna programu vyhraze-
na, další info a předprodej
vstupenek: www.cinohe-
rak.cz

Florbal ovládne
náměstí

Turnaj Street Floorball Le-
ague 2021 se bude 26. červ-
na konat na Kostelním ná-
městí v centruměsta.
I letos semohou přihlá-

sit do společné kategorie
muži, ženy i smíšené týmy
s pěti až deseti hráči, kteří
jsou starší 15 let a v uply-
nulé sezoně 2020/2021 ne-
nastoupili v superlize, pří-
padně 1. lize mužů. U žen
žádné omezení neplatí.
Turnaj je určen i pro ty,

kteří s florbalem nemají
žádné zkušenosti. Regis-
trace a bližší informace na
streetfloorball.cz/regis-
trace.asp.
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Úspěšný odchov u vari černobílých
V ústecké zoologické za-
hradě přivedl pár vari
černobílých na svět
mladé.

Tyto poloopice jsou příbuz-
nými známějších lemurů
kata. Oba druhy se ve volné
přírodě vyskytují pouze na
ostrově Madagaskar souse-
dícím s africkým kontinen-
tem.
„Koncem března se naší

samici vari černobílého na-
rodila tři mláďata, druhý
den však jedno z nich uhy-
nulo, což bylo pravděpo-
dobně spojené s vrozeným
defektem. O zbylé potomky
se matka vzorně starala,
nenechávala je bez dozoru
a měla je přichycené na bři-
še. Později se mláďata sna-

žila prozkoumávat okolí
boudičky, ze které vykukují
malé hlavičky, když je sa-

mice nechává o samotě,
a podnikají další aktivity,“
uvedl zoolog Ing. Lukáš

Štěrba. Rodičovský pár byl
složen v roce 2019 a o od-
chov se pokusil již v loň-
ském roce.
Tento pokus však skon-

čil nezdarem, o to větší ra-
dost zavládla v roce letoš-
ním. „Samice je již zkušená
matka, ale v naší zoo jsou to
její první úspěšně odchova-
ná mláďata. Otcem je teprve
pětiletý samec pocházející ze
Zoo Münster,“ doplnil Lukáš
Štěrba. Vari černobílý je
kriticky ohroženým dru-
hem primáta.
Největší ohrožení je pro

něj úbytek přirozeného
prostředí a lov promaso.
Lemuři vari byli dříve

zařazeni do jednoho druhu,
dnes se však rozdělují podle
typického zbarvení na sa-
mostatné druhy, a to vari
červený a vari černobílý.

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA se po svém znovuotevření těší velkému zájmu návštěvníků. Slouží jim i oblíbený zoo vláček.

Ústecké noviny
Informační list pro občany Ústí nad Labem. Vydává VLTAVA LABEMEDIA. Datum vydání 5. 6. 2021. Číslo 5/2021. Ústecké noviny vycházejí jakoměsíčník v nákladu 40 000 výtisků a jsou zdarma. Doručeny
mají být občanům do domovních schránek. Případné problémy s doručením – noviny umístěnémimo schránky nebo vůbec nedoručené – oznamte prosím redakci. Obsah redakčně připravila Kancelář
primátora statutárníhoměsta Ústí nad Labem. Kontakt – tel: 475 271 678, e-mail: mestskenoviny@mag-ul.cz. Inzerce: Jeannet Staňková, Mobil: 725 745 694, e-mail: jeannet.stankova@vlmedia.cz

Červen
s Dlohonohými skřítky

Geocaching
„pomozte Dlouhonohým skřítkům najít zlatou rybku“
• yzvedněte si v Informačním středisku města Ústí nad Labem 

(Mírové náměstí 1/1, Palác Zdar) nebo stáhněte na webových stránkách města 
pas s instrukcemi a GPS souřadnicemi

• absolvujte geocachingovou trasu a získejte odměnu

Výtvarná soutěž
„namalujte, jak ve vašich očích vypadá Dlouhonohý skřítek“
• obrázek doneste do Informačního střediska města Ústí nad Labem nebo 

naskenujte či vyfoťte a zašlete na e-mail info.stredisko@mag-ul.cz
• více informací a pravidla soutěže naleznete na www.usti-nad-labem.cz

• autoři nejhezčích výtvorů budou odměněni

(Mírové náměstí 1/1, Palác Zdar) nebo stáhněte na webových stránkách města 

„namalujte, jak ve vašich očích vypadá Dlouhonohý skřítek“

• více informací a pravidla soutěže naleznete na www.usti-nad-labem.cz

www.usti-nad-labem.cz             Ústí nad Labem – volný čas

Turistická sezóna 2021 v Ústí nad Labem

s Dlohonohými skřítky

Ústí nad Labem
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Dlouhonozí skřítci a trpasličí poklad
Na březích řeky Labe pod vý-
letním zámečkem Větruše
a starobylým hradem Střekov
žijí nikým nepozorováni Dlou-
honozí skřítci. Jsou to staří zku-
šení mágové, spjatí s přírodou
a vstřícní k lidem.

A proč se jim říká Dlouhonozí?
Spoustu času totiž tráví ve vo-
dě, a aby nebyli celý mokří, do-
vedou své nohy pomocí kouzel
natáhnout tak, že si v té nej-
hlubší vodě ani břicho nena-
močí.
Staň se jedním z Dlouho-

nohých skřítků a pomoz jim
objevit bájný poklad z Marián-
ské skály! Jak na to? Stáhni si
ZDARMA do chytrého telefonu
aplikaci GEOFUN přes QR kód,
nebo v prohlížeči otevři adresu
qr.geofun.cz/599, zaregistruj
se, stáhni si hru Dlouhonozí
skřítci a trpasličí poklad, do-
stav se na aktivační GPS sou-
řadnice a začni hrát.
Více info na www.geo-

fun.cz.

www.usti-nad-labem.cz www.dpmul.cz 

Z LABSKÉ STEZKY PŘES KLÍŠI A BUKOV NA SEVERNÍ TERASU

1. 5. – 3. 10. 2021
soboty, neděle a svátky

Odjezd: v 16:30 a 18:00 ze zastávky Krajský soud
(přes město, Klíši a Bukov na Severní Terasu)

Další nástupní stanice: Divadlo

Výstupní stanice:
Na Spálence, Bukov, Severní Terasa, 

Orlická

CYKLOBUSCYKLOBUSCYKLOBUS
ZDARMAZDARMAZDARMA

Indiánský den KarlaMaye

Do Brné, místa pobytu Karla
Maye, se v sobotu 19. června
sjedou milovníci hrdinů kní-
žek Karla Maye.
Již pošesté bude v parku

nad kapličkou indiánské le-
žení s mnoha atrakcemi. Ve
14.30 vyrazí pochod indiánů

na čele s Vinnetouem a Old
Shaterhandem od školy
k točněMHD v Brné.
Vinnetoua vytvoří opět

Vladimír Hron, doprovázet
ho bude jeho bílý bratr Sva-
topluk Žáček jako Old Sha-
terhand.

Letní soutěž s ČT Déčko

Informační středisko města
Ústí nad Labem je i letos – od
1. července do 30. srpna – jed-
ním z míst, kde bude probí-
hat tradiční prázdninová
soutěž s Českou televizí, ten-
tokrát s názvem Zastav ne-
čas!
Cílem hry je ukázat dě-

tem a jejich rodičům nejrůz-
nější zajímavá místa a na-
bídnout jim možnost prázd-
ninového cestování po České
republice. Letošním téma-

tem je příroda a její rozma-
nitost. Děti budou sbírat pří-
rodní moudrost, budou zjiš-
ťovat, v čem je příroda nej-
lepší vynálezce a proč je to
zkrátka v přírodě tak báječně
vymyšleno. Více informací již
brzy na www.usti-nad-
labem.cz.

Zoomá nový
e-shop
Zoologická zahrada má no-
vý e-shop. Ten bude sloužit
k prodeji suvenýrů a dalších
zajímavostí spojených se
zoologickou zahradou. „Pro
začátek jsme si připravili
i novou kampaň s názvem
Zoohrátky, která je jakousi
obdobou mikrosponzoringu.
Zájemci mohou jednomu ze
tří zvířecích druhů přispět
částkou od 100 do 500 Kč na
zlepšení jeho výkonu, a tím
ho posunout v pomyslném
žebříčku k první příčce. Od-
měnou pro každého dárce
bude certifikát se jménem
a fotografií vybraného zví-
řete. Veškerý výtěžek z kam-
paně bude věnován na chod
zoologické zahrady,“ sdělil
tiskový mluvčí Matěj Kynšt.

Ahoj léto, ahoj
prázdniny
Ahoj léto, ahoj prázdniny
aneb Zahradní párty s maXi
školou. Ve čtvrtek 17. červ-
na v 16.00 – 18.00 je při-
praven u DDM pestrý pro-
gram, sportovní, výtvarné
a vědomostní soutěže, nové
herní prvky, spousta zábavy
a odměn. Vystoupení krouž-
ků DDM, opékání buřtů,
skákací hrady.
Akce se uskuteční za ak-

tuálních protiepidemických
podmínek, bližší informace
na www.ddmul.cz.


