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Úvodní slovo

Vážení spoluobčané,

právě držíte v rukách říjno-
vé číslo Ústeckých novin.
Ačkoliv je oproti tomu zá-
řijovému výrazně kratší,
věřím, že nikdo nepřijde
zkrátka a každý si
v novinách opět najde to
své. Jak jste si jistě všimli,
tak se městem prohnaly ti-
síce běžců při již jedenác-
tém ústeckém půlmarato-
nu. Výkony byly famózní,
organizace jako vždy skvělá
a podpora ze strany obe-
censtva taktéž. Máme být
právem na co hrdí. Další
pozitivní zprávou pro spor-
tovce, a to i ty nejmenší, je
dokončení rekonstrukcí
bazénů v jeslích a Měst-
ských lázních. Ale město
nežije jenom sportem, ale
i kulturou, na kterou nalez-
nete na následujících
stránkách hned několik
pozvánek. Zavítat můžete
i do zoo, která pro vás má
připravenou taky řadu akcí
a k tomu spoustu nových
mláďat. Nepřehlédněte ani
hlášení ze zasedání rady
a zastupitelstva města. Tře-
ba o tom, že jsme se roz-
hodli odložit vydání vy-
hlášky o poplatku za svoz
komunálního odpadu. Ač-
koliv město tento problém
pálí, je potřeba nejdříve vy-
budovat odpovídající pod-
půrná opatření, poplatek se
tak od ledna roku 2022 za-
vádět nebude. V minulém
čísle jste měli možnost se
seznámit s výsledky hlaso-
vání participativního roz-
počtu, rada rovnou šesti
nejúspěšnějším projektům
vystavila zelenou k realiza-
ci. Zmínit musím i ocenění
dárců krve, při kterém při-
byde 66 nových držitelů
zlatého kříže. Patří jim vel-
ký dík a uznání.

Petr Nedvědický
primátor
Ústí nad Labem

Rozkvetlé balkony
oceněny

str. 6
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nádhernou atmosféru
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ULICEMIMĚSTA BĚŽELY TISÍCOVKY ATLETŮ

Světoví vytrvalci, amatérští sportovci, hendikepovaní, senioři
i rodiny s dětmi zaplnili v polovině září ulice města při jedenác-
tém ročníku Mattoni ½Maratonu a jeho doprovodných závo-
dech. Nejdříve na trať vyběhli sportovci všeho věku a výkon-
ností na tříkilometrový dm rodinný běh. Poté vyjeli účastníci
SPOLCHEMIE Českého poháru v Handbike a vrcholem dne byl

půlmaraton za účasti světové i domácí atletické špičky. V nad-
šené atmosféře, kterou sportovcům vytvořily tisíce diváků fan-
dících podél trati, doběhla mezi ženami jako prví Hana Homol-
ková s časem 1:18:10. Mezi muži zvítězil v čase 1:04:10 Němec
Tom Gröschel. Ale uznání si zaslouží úplně všichni, kteří se vy-
dali na trať.
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První školní
den byl veselý

Tradiční akce Vesele do
školy a Kroužkofest přilá-
kala do centra města malé
i velké. K vidění byla roz-
manitá vystoupení, děti si
přímo na místě vyzkoušely
nejrůznější kroužky a akti-
vity.
Na střekovském nábřeží

proběhla akce Den pro ro-
dinu aneb škola volá. Díky
Nadaci ČEZ – Pomáhej po-
hybem a ochotným ná-
vštěvníkům se na speciál-
ních handbicích vyšlapaly
peníze pro dobrou věc. Pro
děti byl připraven bohatý
program s cenami od města
i dalších partnerů. Na své si
ale přišli i senioři z Domova
pro seniory Krásné Březno,
kterým zpříjemnili den pří-
slušníci aktivních záloh ar-
mády České republiky
a spolku KVH Osada. Ti si
pro klienty připravili napří-
klad simulovaný únos ředi-
tele domova či pamětní
certifikáty.

Dvě otázky pro náměstka primátora Tomáše Vlacha o bezdoplatkové zóně

O tom, co pro město zna-
mená rozhodnutí Ústavní-
ho soudu o zrušení bezdo-
platkových zón, hovořil ná-

městek primátora Tomáš
Vlach.

Co znamená rozhodnutí
soudu?
Pro město Ústí nad Labem
je to nepříjemná zpráva.
Obáváme se růstu obchodu
s chudobou. Bezdoplatko-
vou zónu na celém území
vyhlásilo město s cílem
chránit slušné obyvatele
před příchodem lidí poru-
šujících pravidla vzájem-
ného soužití. Chtěli jsme
také snížit související nega-
tivní jevy v podobě krimi-
nality či užívání návyko-

vých látek. Díky zóně se po-
dařilo zavřít několik ubyto-
ven a částečně odradit ob-
chodníky s chudobou.
V tom bezdoplatková zóna
splnila účel. My musíme
nyní hledat další způsoby,
jak se zastat našich obyva-
tel.

Jaké další možnosti má
město v boji proti ob-
chodu s chudobou?
Město zintenzivnilo spolu-
práci se stavebním úřadem
a krajskou hygienickou sta-
nicí. Před covidem se navíc
rozeběhly kontroly ubyto-

ven za účasti policie a mno-
ha dalších orgánů, ve kte-
rých chceme pokračovat.
Pomáhají nám také občané
svojí všímavostí. Nyní tak
řešíme podněty v centru
města i okrajových částech.
Musíme být více pozorní
a ozvat se v případě problé-
mu městu nebo příslušné-
mu orgánu. Pokud někdo
napíše nebo zavolá přímo
mně, tak se snažím věc
hned řešit. Můj kontakt je
veřejný a občané ho můžou
kdykoliv využít (tomas.
vlach@mag-ul.cz nebo tel.
702 225 023). O situaci jed-

náme přímo s majiteli
domů a družstvy. Je
i v jejich zájmu, aby byt ne-
pronajali osobám s nízkou
kompetencí k bydlení,
u kterých hrozí, že byt zde-
vastují. Město také připra-
vuje koncepci bydlení na
deset let, ve které máme
ambici alespoň částečně
napravit neomluvitelnou
divokou privatizaci byto-
vého fondu města, ke které
přistoupili naši předchůdci
ve vedení. Stávající koalice
má zájem byty nakupovat
a vytlačit obchodníky
s chudobou změsta.

Terezínská
tryzna

Na Národním hřbitově před
Malou pevností v Terezíně
se uskutečnila tradiční tryz-
na k uctění obětí nacistické
perzekuce. Květiny k pom-
níku položili primátor Petr
Nedvědický a jeho náměs-
tek Pavel Tošovský. V rámci
Terezínské tryzny zazněly
vedle křesťanských a židov-
ských modliteb i projevy od
předsedy Ústavního soudu
ČR Pavla Rychetského či
pamětníka Hanuše Hrona.

NávštěvníkůmMěstských lázní slouží opravený bazén
Nově zrekonstruovaný ba-
zén byl v polovině září
zprovozněn v Městských
lázních. Zmodernizované
zařízení je k dispozici veřej-
nosti, ale i pro výuku pla-
vání dětí a další aktivity.
„Obyvatelé i návštěvníci

města si nyní mohou přijít
zaplavat a využít další služ-
bylázní,které i v této histo-
rické budově odpovídají
soudobým požadavkům.

Děkuji všem, kteří se o opra-
vu zasloužili,“ uvedl primá-
tor Petr Nedvědický.
Oprava bazénu a interi-

éru byla zahájena téměř
před rokem. Nejdříve bylo
nutné vyřešit naruše-
ní nosné železobetonové
konstrukce bazénové vany.
Práce pokračovaly opra-

vami prostor bazénové ha-
ly, šaten, sprch, WC a pří-
stupové chodby. Bazénová

vana byla přespárována
epoxidovou spárovací hmo-

tou, kamenný obklad obru-
by očištěn. Chrlič vody byl

odborně zbaven nepůvodní
vrstvy a opatřen novým
nátěrem. Osazeny byly ne-
rezové přepady.
Nově byla položena ke-

ramická dlažba na všech
nášlapných vrstvách s vý-
jimkou vstupní chodby,
v níž byla ponechána stá-
vající historická dlažba – ta
však prošla důkladným
strojovým očištěním.
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Město hledá novou vizuální identitu
Soutěž na novou vizuální
identitu města vyhlásilo
Ústí nad Labem ve spolu-
práci se společností Czech-
design center.
Cílem je sjednotit a sys-

tematizovat vizuální ko-
munikaci města včetně
městských obvodů, příspěv-

kových organizací a akcio-
vých společností města,
posílit a zvlídnit komuni-
kaci zejména směrem k ob-
čanům a k návštěvníkům
města.
Výsledkem soutěže bu-

de vizuální styl, který ne-
bude pouhým logem, ale

logickým a komplexním
systémem utvářejícím jed-
notnou vizuální identitu
Ústí nad Labem a prezen-
taci.
Cílem soutěže je vytvořit

grafický manuál pro apli-
kaci nového vizuálního
stylu a zajistit praktický

nástroj pro jeho celkovou
implementaci.
Výsledky této soutěže

budou známy nejpozději
v polovině prosince. Více
informací a pravidla soutě-
že jsou na webových strán-
kách města či společnosti
Czechdesign.

Děti se vrátily na dopravní hřiště
Den Bez úrazu, doprav-
něbezpečnostníakcepro
děti, se již po dvacáté ko-
nala na dopravním
hřišti městské policie
v Krásném Březně.

Pro děti bylo připraveno
několik ukázek práce složek
integrovaného záchranné-
ho systému, akce probíhá
pod záštitou Zdravého
města Ústí nad Labem.
„Akce vznikla v Ústí nad

Labem a následně ji převza-
ly městské policie na řadě
míst republiky,“ uvedl pri-
mátor Petr Nedvědický.
Po dlouhých měsících,

kdy muselo být hřiště mi-
mo provoz, se zde sešli žáci
základních škol.
Na sedmi stanovištích se

zapojili hned do několika
aktivit, mezi nimi byla na-
příklad první pomoc a re-

suscitace, vyzkoušeli si
rovněž hasičské náčiní, na-
sedli do služebních vozů či

spustili výstražnou policej-
ní sirénu.

Besedy k onemocnění COVID-19
Epidemioložka MUDr. Eva
Poláčková besedovala s kli-
enty Domova pro seniory
Dobětice a se zaměstnanci
Pečovatelské služby Ústí
nad Labem.
První dvě besedy spoje-

né s tématem onemocnění
COVID-19 se uskutečnily
v polovině září.
MUDr. Poláčková na-

vštívila nejprve Domov pro
seniory Dobětice, kde
s klienty hovořila o příno-
sech očkování pro jejich
zdraví a zodpověděla další
dotazy k problematice oč-
kování obecně.
V prostorách Pečovatel-

ské služby Ústí nad Labem

poté diskutovala se za-
městnanci o důležitosti
zachování bezpečnosti
klientů při návštěvách v je-
jich domácím prostředí.
Akce se účastnil také

náměstek primátora města
Tomáš Vlach, který hovořil
o praktických přínosech
očkování a informoval
o činnostech a krocích
města vedoucích ke snížení
dopadů pandemie.
Přednášky proběhly

v rámci programu Zdravého
města Ústí nad Labem
a MA21 ve spolupráci
s Krajskou hygienickou sta-
nicí Ústeckého kraje se síd-
lem v Ústí nad Labem.

Montáž Beach Areny
Rada města schválila pří-
spěvek ve výši 50 000 Kč
k zajištění montáže přetla-
kové haly na plážové sporty
pro nájemce Beach Arena
Ústí.

Statutární město Ústí
nad Labem přispívá spolku
každoročně na podzimní
montáž a jarní demontáž,
letošní termín byl stanoven
na 20. září 2021.

Z RADYMĚSTA

Poplatek za komunální
odpad odložen
Rada města nesouhlasila
s vyhláškou o poplatku za
komunální odpad. Bod byl
odložen. Při projednávání
vzali radní na vědomí při-
pomínky městských obvo-

dů a rozhodli se nejdříve pro
realizaci potřebných pod-
půrných opatření. Jde např.
o vybudování dostatečných
kontejnerových stání či
přípravu IT systému.

Dodavatel parkovacích
automatů
Přidělení podlimitní veřej-
né zakázky na dodání
15 nových parkovacích au-
tomatů společnosti WSA
doprava a parkování schvá-
lila rada města. Nabídková
cena byla 2 837 100 Kč bez
DPH. Automaty budou

s hotovostní úhradou par-
kovného (bankovky, min-
ce), bezhotovostní úhradou
(čipové a bezkontaktní kar-
ty) a zadáváním RZ, s ob-
služným softwarem pro
dohled a administraci par-
kovacích automatů.

Oprava kuchyně
Přidělení podlimitní veřej-
né zakázky s názvem Re-
konstrukce kuchyně spo-
lečnosti ZEMPRA DC schvá-
lili radní města. Společnost
ZEMPRA DC se umístila na
prvním místě s nabídkovou

cenou9 673 906Kč bezDPH.
Do výběrového řízení se
přihlásili tři uchazeči.
Předmětem zakázky je

rekonstrukce kuchyně Do-
mova pro seniory Krásné
Březno.

Dotace pro seniory
Radní schválili poskytnutí
dotací z Programu pro se-
niory:
• Svaz tělesně postiže-
ných v ČR, pobočný spolek
okresní organizace Ústí nad
Labem na akci Olympiáda
v netradičních disciplínách
– 10 400 Kč

• TyfloCentrum Ústí nad
Labem na Výlety pro nevi-
domé seniory a seniory se
zrakovým postižením –
19 200 Kč
• Ústecký Arcus na
aktivizačně-rekondiční po-
byt Hrabětice, Jizerské hory
– 14 600 Kč.

Dopravní opatření během
rekonstrukcemostu
Rada města byla seznáme-
na s návrhem dopravních
opatření při rekonstrukci
mostu Edvarda Beneše. Ak-
ci připravuje Ústecký kraj,
v současné době je dokon-
čována dokumentace pro
vydání stavebního povole-
ní. DIO jsou součástí této
dokumentace. Cílem je co
nejvíce eliminovat nepříz-

nivé stavy v dopravě vyplý-
vající z uzavírky mostu
a doprovodných akcí s tím
souvisejících.

Peníze pro sport
Poskytnutí mimořádných
dotací v oblasti sportu
schválili radní. Jde o tyto
příspěvky:
• Sportovní klub policie
Sever Ústí nad Labem – Ex-

traliga stolní tenis – ženy –
39 000 Kč
• Ústecký krasobruslařský
klub – Zvýšené náklady na
pronájem ledové plochy –
43 000 Kč.

Akce zdravotně
postižených
Radní schválili poskyt-

nutí dotací v oblasti volno-
časových aktivit na akce
zdravotně postižených
osob:
• TyfloCentrum Ústí

nad Labem – Orientační
pochod TyfloCentra Ústí
nad Labem – 16 000 Kč

• Parta HIC – Celoroční
činnost – taneční kroužek
a jiné aktivity zdravotně
postižených dětí a mládeže
– 20 000 Kč
• Helias Ústí nad La-

bem – Tenisový a pingpon-
gový turnaj se spoustou
dalších her – 8 000 Kč.

Dotace z Fondu
radyměsta
Rada města schválila po-
skytnutí dotace z Fondu ra-
dyměstaÚstí nad Labemna
částečnou úhradu nákladů
akcí těmto subjektům:

• Český rozhlas – Divadel-
ní zahrada – 35 300 Kč,
• Dream PRO – Ústecký
brunch – 24 100 Kč,
• Julio Production – Vě-
truše OPENAIR – 24 900 Kč,
• KULT – Bermudský troj-
úhelník – 34 800 Kč,
• Mgr. Pavel Nepivoda –
Koncertní turné k vydání
nové živé desky skupiny
Houpací koně – 15 000 Kč,
• Severočeské divadlo –
Koncert Stabat Mater –
38 700 Kč,
• TyfloCentrum Ústí nad
Labem – Koncert nevidomé
klavíristky v Ústí nad La-
bem – 7 200 Kč,
• Ústecký dětský sbor –
Umělecké turné Ústeckého
dětského sboru 2021 –
33 200 Kč,
• Mgr. Michaela Valášková
– Neznámí hrdinové z Ústí
nad Labem – 18 500 Kč,
• Výtvarná skupina SPO-
LU – Malířský plenér TISÁ
2021 – 11 400 Kč.

Post Bellum – Příběhy
našich sousedů
Poskytnutí dotace v oblasti
kultury společnosti Post
Bellum ve výši 45 800 Kč
schválila radaměsta.
Finance budou využity

na projekt Příběhy našich
sousedů, který společnost
připravuje ve spolupráci
s vybranými ústeckými zá-
kladními školami.
Projekt počítá se zapo-

jením žáků 8. a 9. ročníků ZŠ
pod vedením koordinátora

společnosti Post Bellum.
Žáci během půl roku vy-

zpovídají pamětníka ze
svého okolí, natočí jeho
vzpomínky, digitalizují fo-
tografie, prozkoumají ar-
chivy.
Z těchto materiálů ná-

sledně vytvoří rozhlasovou,
televizní či psanou reportáž
o životě daného pamětníka.
Projekt proběhne v ná-

sledujícím školním roce.

Vodíkové technologie pomohou transformaci
O možnosti transformace

a restrukturalizace Ústec-
kého kraje se zajímal ta-
jemník pro záležitosti ži-
votního prostředí a udrži-
telnosti amerického velvy-
slanectví v ČR Heath Cox.
V Inovačním centru Ús-

teckého kraje ho primátor
Petr Nedvědický seznámil
s projektem Zavádění vodí-
kové mobility ve městě Ústí
nad Labem, který byl zařa-
zen mezi strategické pro-
jekty vybrané v rámci Fon-
du pro spravedlivou trans-
formaci. Jednání s tajemní-

kem Coxem se zúčastnili
krajská radní Iva Dvořáko-
vá, ředitel Inovačního cen-

tra Martin Mata a zástupci
Hospodářské a sociální rady
Ústeckého kraje.

Tajemník Cox (vlevo) a primátor Nedvědický v popředí snímku.

Osvětlení
stadionu
Poskytnutí investičního
příspěvku ve výši 4 900 000
Kč pro Městské služby Ústí
nad Labem schválila rada
města. Finance budou vyu-
žity na rekonstrukci osvět-
lení na Zimním stadionu.
Celková cena rekonstrukce
a projektové dokumentace
by měla činit 6 042 000 Kč
včetně DPH. Rozdíl bude
doplacen z rozpočtu Měst-
ských služeb.



Podzimní deratizace v Ústí nad Labembyla zahájena koncem září
V současné době probíhá
v součinnosti se Severočes-
kou servisní podzimní část
deratizaceměsta.
První pokládka se usku-

tečnila 20. září, během ně-
kolika dalších týdnů probí-
hají další pokládky ve všech
městských částech. Konec
podzimní vlny je předpo-
kládaný počátkem listopa-
du.
Finančně se na derati-

zaci podílí správce kanali-
zační sítě – Severočeská
servisní a také město Ústí
nad Labem. Celkem bude
ošetřeno více než 2700 ka-
nalizačních šachet a něko-
lik stovek nalezených

potkaních nor. Nástrahy
budou rovnoměrně polo-
ženy na území celého měs-
ta se zaměřením na jeho
nejvíce postižené části jako
jsou Předlice, Všebořice,
Skřivánek, Krásné Březno,
Neštěmice, Vyhlídka, Stří-
brníky a centrum města
v okolí Lidického a Mírové-
ho náměstí.
Odbor životního pro-

středí Magistrátu města
Ústí nad Labem, který je
koordinátorem deratizač-
ních prací, je v pracovním
kontaktu s dodavatelskou
firmou a předkládá jí
všechny podněty na výskyt
potkanů získané od občanů

a firem. Informace přijímají
buď odbory životního pro-
středí jednotlivých měst-
ských obvodů, nebo přímo
odbor životního prostředí
Magistrátu města Ústí nad
Labem na telefonních čís-
lech 475 271 706 nebo 728
622 568.
Následně firma dle har-

monogramu zahájí poklád-
ku nástrah tak, aby bylo
ošetřeno území celého
města se zvláštní pozor-
ností k místům zvýšeného
výskytu potkanů nebo míst
opakovaně problémových.
Vysoký výskyt hlodavců

úzce souvisí s hygienickými
závadami (nepořádek ko-

lem kontejnerů, domů, ve
sklepních prostorách),
s technickým stavem kana-
lizační sítě a v neposlední
řadě také s nevhodnými
návyky občanů města
(splachování zbytků potra-
vin do městské kanalizace,
vyhazování velkého množ-
ství nepotřebných potravin
do kontejnerů na komu-
nální odpad, které jsou
potkanům lehce přístupné
přes dno kontejneru).
Apelujeme proto na

všechny občany, aby ome-
zili „krmení“ těchto nežá-
doucích živočichů na co
nejmenší možnoumíru.

Okružní křižovatka na Střekově se představí v novém
již na podzim

Práce na úpravách kru-
hového objezdu začaly le-
tos na jaře a skončily v
srpnu. Na podzim se ještě
budou vysazovat čtyři stro-
my a osévat přidružené os-
trůvky.
Kruhový objezd je navr-

žen tak, aby symbolicky
propojoval směry, které se
v daném místě stýkají, a to
Litoměřice, Děčín a Ústí.

Plochu tak tvoří tři vý-
seče, které jsou osazeny v
horní části okrasnými tra-
vami, např. třtina Karl
Foerster (Calamagrostis
x acutiflora – Karl Foerster)
a vousatec (Pennisetum
alopecuroides Cassian),
spodní část je tvořena tr-
valkami. Ty by měly po-
stupně kvést po celou sezó-
nu, např. třapatka (Echina-

cea), tmavě modrá šalvěj
(Salvia nemorosa – Ostf-
riesland), oranžově kve-
toucí denivky (Hemerocal-
lis x hybridus – Golden Chi-
mes) nebo na podzim fial-
kově kvetoucí astry (Aster
dumosus – Blaue Lagune).
Zbytek plochy tvoří tzv.

kamenné moře z drceného
kameniva (znělec) různých
frakcí. Kamenné moře je

doplněno solitérními ka-
meny a nahodile osazeno
tařicí kališní a rozchodníky.
V prostředku jedné vý-

seče byla usazena domi-
nanta v podobě cortenové
nádoby, do které bude vy-
sazen vícekmenný javor
červený (Acer rubrum). Při-
lehlé ostrůvky budou osety
květinovou loukou nízkého
vzrůstu.
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Trvalkám ve Štefánikově
ulici se daří dobře
Trvalkový záhon byl ve
Štefánikově ulici zalo-
žen na jaře tohoto roku
a po dvou měsících ne-
ustále kvete, rostlinám
se daří dobře.

Zelený pás je v návrhu roz-
dělen do dvou částí, kdy dvě
třetiny tvoří samotný tr-
valkový záhon a třetina je
tvořena travnatou plochou,
a to blíž k silnici.
Trvalkové záhony (štěr-

kové záhony) jsou v dnešní
době velice oblíbené zej-
ména pro svou snadnou
údržbu a pro estetické pů-
sobení v průběhu celého
roku. Trvalkový záhon byl
navržen tak, aby zde bylo po
většinu roku zajištěno kve-
tení. Trvalky vyššího
vzrůstu jsou vysazeny do
střední části záhonu, např.
žlutě kvetoucí třapatka
(Rudbeckia fulgida – Gold-
sturm) nebo růžově kve-
toucí třapatkovka (Echina-
cea purpurea –Magnus).
Nižší patro je tvořené

např. modře kvetoucím
dračíkem (Penstemon stric-
tus Rocky –Mountain Blue),
nebo žlutě kvetoucím krás-
noočkem (Coreopsis verti-
cillata – Grandiflora).
Kraje záhonu tvoří níz-

ké, pokryvné trvalky, např.
na podzim kvetoucí astry
(Aster dumosus – Kristina)
nebo růžově kvetoucí ka-
kost (Geranium macrorrhi-
zum – Olympos).
Kvetení záhonu bude

zajištěno také brzy zjara,
a to výsadbou cibulovin ja-
ko jsou tulipány a crocusy.
Dominantou pak bude lili-
ochvostec, který pokvete ve
středním pásu, a to v obdo-
bí června a července.

Žádost o dotaci na projekt
kompostérů byla podána

Radní vzali na vědomí in-
formaci o výzvě Ústeckého
kraje v Programu pro pod-
poru odpadového hospo-
dářství obcí v Ústeckém
kraji na období 2017 až
2025.
Zároveň schválili podání

žádosti o dotaci na projekt
Kompostéry a vermikom-
postéry – nádoby na třídění
bioodpadu. Maximální výše
dotace činí 500000Kč, či 70
% celkových uznatelných
výdajů projektu. Odhado-

vané výdaje na projekt jsou
711 000 Kč včetně DPH.
Cílem projektu je rozší-

řit stávající nabídku mož-
ností třídění biologicky
rozložitelného komunální-
ho odpadu pro obyvatele
města ve formě pořízení
a bezúplatného rozmístění
kompostérů a vermikom-
postérů na pozemky ležící
na katastrálním území
města a snížit objem bio-
odpadu umístěného ve
směsných nádobách.

Z RADYMĚSTA

Nadstandardní péče
o zeleň si vyžádá statisíce
Rozpočtové opatření ve vý-
ši 2 500 000 Kč schválila ra-
da. Finance z položky Re-
zerva na péči o dřeviny bu-
dou rozděleny mezi měst-
ské obvody a ODM:
•MOměsto – 500 000 Kč

•MO Severní Terasa –
450 000 Kč
•MO Neštěmice –
370 000 Kč
•MO Střekov – 620 000 Kč
•ODM – 560 000 Kč

Obvody získají dotaci na
kontejnerová stání
Rada města schválila po-
skytnutí dotace 1,2 mil. Kč
na opravy kontejnerových
stání pro městské obvody.
Každý obvod obdrží 300

000 Kč.

MO Střekov využije také
nevyčerpanou investiční
dotaci 500 000 Kč na in-
vestiční akci s názvem
Kontejnerová stání v k. ú.
Střekov.

Nákup pohřebního vozu
Rada města schválila roz-
počtové opatření ODM ve
výši 1 500 000 Kč na nákup
pohřebního vozu pro kre-
matorium Střekov.
Toto vozidlo umožní

svoz nebožtíků z jednotli-
vých pohřebních služeb,
dojde k efektivnějšímu
provozu kremační pece
a zvýšení příjmů kremato-
ria.
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Jakmá občan pracovat s územním plánem
Občané ve vztahu

k územnímu plánu mohou
řešit několik základních si-
tuací: jak jednat jako
vlastník, jak jednat při
záměru koupě pozemku
nebo nemovitosti pro
bydlení či podnikání. Zá-
kladem je čtení textové
a grafické části územního
plánu.
Aktuální územní plán je

vystaven na webových
stránkách města Ústí nad
Labem. Pokud se v územ-
ním plánu nevyznám, pak
mohu požádat o výklad
územního plánu úřad
územního plánování, který
vykonává Odbor územního
plánování a stavebního řá-
du, oddělení územního plá-
nování Magistrátu města
Ústí nad Labem.
Mám pozemek nebo
nemovitost k bydlení či
k podnikání – musím sle-
dovat na vývěsce nový ná-
vrh územního plánu nebo
jeho změnu, jestli je plocha
pozemku zařazena do
správné kategorie, podle
kolaudace, stavebního po-
volení, či jiného rozhodnu-
tí. Pokud tomu tak není,
musím písemně podat při-
pomínku nebo námitku na
adresu pořizovatele.
Pokud chci z parcely
stavební pozemek, pak
musím podat žádost o za-
řazení do příslušné funkční
kategorie. Žádost vyhodno-
tí pořizovatel, vyhodnocení
pak schvaluje zastupitel-
stvo. Na zařazení parcely do
zastavitelných ploch ne-
plyne přímý nárok. Žádost
o zařazení do zastavitel-

ných ploch nesmí odporo-
vat dané funkci a vyjmeno-
vaným funkcím ploch.
Vlastním-li například
bytový dům, pak musím
sledovat na vývěsce návrh
územního plánu nebo jeho
změnu, jestli je plocha po-
zemku zařazena do správné
kategorie pro bydlení. Po-
kud tomu tak není, musím
písemně podat připomínku
nebo námitku na adresu
pořizovatele s doložením
stavebního povolení nebo
kolaudace k tomuto účelu.
Pokud jako družstvo vlast-
ním bytový dům a chci
zvětšit nebo vybudovat
parkoviště, pak musím
sledovat soulad s regulativy
dané plochy pro bydlení,
pokud chci postavit nový
bytový dům, musím se se-
známit s podmínkami re-
gulativů, včetně např. řeše-
ní parkování a teprve poté
zadat projekt.
Častou chybou je pro-
jekt, který nerespektuje
podmínky dané regulativy
územního plánu, inženýři
nečtou územní plán. Často
jde např. o koeficient zasta-
věnosti nebo ploch parko-
vání.
Stavba nebo záměr
v ploše nevyjmenovaný.
V ploše lze umístit i jiné,
doplňkové stavby jako jsou
dětská hřiště, garáž nebo
zeleň. Veškeré informace
přečtu v textové části pat-
řičné funkce. Pokud je
stavba sporná nebo není
zahrnuta do regulativů,
lze toto konzultovat s poři-
zovatelem.
Pokud hledám stavební

parcelu ke koupi, mohu
vybírat z návrhových ploch
pro individuální bydlení. Je
třeba se spojit s majitelem
pozemku a jednat o ceně.
Před tím semusímujistit, že
územní plán povoluje stav-
bu bez dalších omezení. Po-
kud je na parcele nějaké
omezení (odborně limit),
např. ochranné pásmo
elektrického vedení, plyno-
vodu nebo jiné inženýrské
sítě, je nutné se spojit se

správcem sítě a zjistit, jak
významný je tento zásah na
využití dané parcely.
Pokud parcela určená
pro bydlení sousedí s ko-
munikací I., II. nebo III.
třídy je nutné zvážit půso-
bení dopravního provozu. Je
dobré dohodnout možnost
plného oplocení, u silnice
II. a I. třídy je třeba sledovat
vzdálenost od okraje ko-
munikace k hraně parcely
a zajímat se u příslušného

dopravního úřadu o pod-
mínky výstavby.
Pokud chci změnit za-
řazení mého pozemku
v územním plánu na sta-
vební pozemek, pak mu-
sím požádat o změnu
územního plánu podáním
žádosti, kterou musí schvá-
lit zastupitelstvoměsta.
Návrh veřejného pro-

stranství a veřejné zeleně
na soukromých pozemcích.
Problémem a zdrojem
právních třenic je vyme-
zování veřejných pro-
stranství a veřejné zele-
ně. Ve veřejném zájmu je
vymezování těchto ploch.
Zároveň se jedná o zmen-
šování ploch pro bydlení
„ukrojením“ ze soukromé-
ho či obecníhomajetku.
Stavební zákon vyžaduje

obsluhu území, stanoven je
podíl veřejných prostran-
ství na plochu bydlení. Po-
dobná je problematika
průchodnosti území. Při
stavebním řízení musíte
doložit možnost obsluhy
stavebního pozemku,
proto je nutné vymezení
veřejného prostranství.
Podobné je také umísťová-
ní základní vybavenosti
(zejména mateřské a zá-
kladní školy) do ploch byd-
lení, které jsou nutné pro
budoucí fungování území.
V první fázi jsou vymezené
soukromé pozemky na vy-
bavenost napadány, v del-
ším časovém horizontu si
občané pochvalují sepětí
bydlení se zázemím vyba-
venosti.
Podání žádosti o umís-
tění staveb. Pokud chcete

umístit stavbu podle
územního plánu na poze-
mek, pak lze požádat oddě-
lení územního plánování
o tzv. územně plánovací in-
formaci, ve které je sděleno,
zda je záměr v souladu s po-
žadavky územního plánu
a jaké jsou podmínky
umístění.
Po vypracování projektu

je nutné požádat oddělení
územního plánování o vy-
dání tzv. závazného stano-
viska, ve kterém je vyhod-
nocen soulad vypracované-
ho projektu
Připomínky a námitky

k návrhu územního plánu
nebo jeho změně se podá-
vají písemně na adresu po-
řizovatele ve stanoveném
termínu. Vyhodnocení ná-
mitek a připomínek schva-
luje zastupitelstvo.

Rekapitulace důležitých
zásad:
– je třeba sledovat na

vývěsce obce nebo městské
části návrh zadání, projed-
návání územního plánu
nebo projednávání návrhu
vlastního územního plánu
– na vývěskách jsou

vyhlášky s termíny podání
námitek a připomínek
– stavební zákon ne-

nařizuje doručování pí-
semností jednotlivým sub-
jektům v území
– je dobré nejasnosti

konzultovat s úřadem
územního plánování.

Ing. arch. Vladimír Char-
vát,
Kancelář primátora

Začátek roku vMŠ Pomněnka
Prázdniny utekly jako

voda a měsíc září zaklepal
na dveře. V Pomněnce jsme
začali připravovat třídy pro
děti, dezinfikovali veškeré
vybavení, zdobili šatny.
Snažili jsme se vytvořit po-
hodovou atmosféru a usmě-
vavé paní učitelky přivítaly
jak stávající, tak i nové děti.
Měsíc září byl především

o adaptaci nově příchozích
dětí, seznámení s kamará-

dy, paní učitelkami, novým
prostředím. Děti se hned na
začátku školního roku zú-
častnily zábavného progra-
mu s ukázkou výcviku aus-
tralského ovčáka Maxíka, se
kterým soutěžily a mohly si
jej pohladit. Užily si při tom
spoustu legrace.
Na konci září se některé

děti zapojily do projektové-
ho dne Kamínkový den, kdy
si užily zábavné dopoledne

spolu s dětmi z MŠ Vyhlíd-
ka. V letošním roce se celá
škola znovu zapojí do pro-
jektu Cvičíme se Sokolem,
CEPÍK i Kampaně obyčej-
ného hrdinství. Všechny
tyto projekty měly již dřív
veliký ohlas jak u dětí, do-
spělých, tak i ze strany ro-
dičů dětí.

Tereza Patová
učitelkaMŠ Pomněnka

Základní škola Rabasova slaví 30. výročí
Okna školy ZŠ Rabasova

se před zahájením školního
roku rozzářila dvěma sym-
boly.
Třicítka napovídá, že

1. září tomu bylo 30 let, kdy
škola otevřela své brány
prvním žákům, srdce ne-
musí být chápána jen jako
symbol lásky, ale nabízejí
možnost vnímat je jako
připomenutí hezkých škol-
ních okamžiků. Symbolizují
inspiraci, zrození něčeho
nového, odvahu, stateč-
nost, opravdový cit, první
lásky a pevná přátelství, ži-
vot ve škole a změny s ním
spojené.
Na oslavu kulatého jubi-

lea se škola připravovala již
v loňském školním roce.
Třídní kolektivy soutěžily
ve znalostech historie ško-
ly, v interiéru i exteriéru
došlo k mnoha úpravám
a škola se oblékla do no-
vých šatů. Oslavy vyvrcho-
lily v prvním zářijovém týd-
nu. U příležitosti 30. výročí
byl vydán v pořadí druhý
školní Almanach, mapující
historii posledních 10 let.
Na páteční odpoledne

a večer bylo naplánováno
setkání bývalých a součas-
ných zaměstnanců, kterého
se zúčastnil i starosta Se-
verní Terasy Jaroslav Šima-
novský. Za doprovodu ředi-
tele školy si všichni pro-
hlédli prostory objektu, při
neformálním posezení pak
měli možnost zavzpomínat
na roky minulé a porovnat,
jak se škola za ta tři deseti-
letí změnila.
Pestrý program připravili

pedagogové i pro žáky.
Pondělní dopoledne 6. září
bylo vyhrazeno akci Schola
ludus, během níž zažili
všichni školu trochu jinak.
Absolvovali 24 různých ak-
tivit, při kterých si osvojo-
vali nejen nové dovednosti,
ale učili se také překonávat
vlastní možnosti a rozvíjet
týmovou spolupráci. V ná-
sledujícím týdnu se usku-
tečnilo finále soutěže „30
stupňů ke zlaté“, v němž si
změřily své síly tři nejú-
spěšnější třídní kolektivy.
Členové školního parla-
mentu vyhodnotili soutěž
o nejhezčí výzdobu třídy
s tematikou 30. narozenin

školy. Stěžejní část oslav
proběhla sice v prvních zá-
řijových dnech, ale tím při-
pomenutí kulatého jubilea
školy nekončí. Další zají-
mavé akce budou realizo-
vány během celého školní-
ho roku. A co popřát škole
k významnému výročí? Ta-
dy se nabízí možnost zalis-
tovat v novém školním Al-
manachu a citovat slova
pana ředitele Mgr. Michala
Kapouna: „Škole přeji, aby
byla po delší době zase plná
nadšených a zvídavých žá-
ků, kteří se budou moci
společně učit, cvičit, zpívat,
chodit na kroužky, soutěžit,
potkávat se s kamarády
a dělat vše tak jako před co-
videm. Dále bych škole po-
přál jen samé dobré a nad-
šené pedagogy i další za-
městnance, bez nichž by
škola nemohla fungovat.
V neposlední řadě pak také
tolerantní a vstřícné rodiče
a dostatek finančních pro-
středků na další moderni-
zaci školy.“

Mgr. Jaroslava Zámostná
zástupkyně ředitele

Žáci jedou na
akci PES

Již dvanáctým rokem se na
ZŠ Elišky Krásnohorské ko-
ná školní akce zvaná PES,
která je určena žákům a pe-
dagogům 2. stupně. Název
akce se skládá ze tří počá-
tečních písmen slov pre-
vence, empatie a sport, kte-
rá odkazují k náplni tří dnů
strávených v rekreačním
středisku Poslův Mlýn. Žáci
absolvují přednášky, dis-
kuze, skupinové work-sho-
py, projekty, ale také kolek-
tivní a osobnostní hry na
témata jako zdravý životní
styl a výživa, člověk v mi-
mořádných situacích, dro-
gy, komunikace, zdravově-
da a první pomoc, sexuální
výchova a sexuálně pře-
nosné choroby, etiketa
a základy slušného chování,
prevence rizikového cho-
vání a další, která jsou pro
jednotlivé ročníky pečlivě
vybrána. Žáci si zkouší růz-
né tradiční i netradiční
sporty. Cílem výše uvede-
ných aktivit je sebepozná-
ní, komunikace ve třídě,
prohloubení vztahů a for-
mování třídního i školního
kolektivu a společná zába-
va. PES umožňuje pedago-
gům i žákům poznat se vzá-
jemně jinak než v prostředí
školy, což je po distanční vý-
uce pro žáky i učitele ještě
důležitější než kdy dříve.
Pavel Frič

Výlet na Vysoký Ostrý

Hned z kraje nového
školního roku se vydalo na
30 žáků a 5 učitelů přes hrad
StřekovnaVysokýOstrý. Šlo
o další pravidelný odpoled-
ní výlet, kdy mají žáci mož-
nost poznat okolí města

i sebe samotné. Děkujeme
všem za krásné odpoledne
a těšíme se na další akce.

Mgr. Jan Kohout
zástupce ředitele
ZŠ aMŠ Ústí n. L., Nová

Program vzdělávacích dnů
Žáci ZŠ Karla IV. se v čer-

venci zúčastnili projektu
AŠSK Vzdělávacích dnů –
smysluplného a zábavného
trávení volného času.
Vzdělávání probíhalo

formou návštěv Pražského
hradu, zámku Libochovice,
IQ Landie v Liberci, Aqua-
parku Děčín, ZOO Ústí nad
Labem.
Pražský hrad žáky přivítal

střídáním stráží. Následo-
vala skvělá prohlídka
Starého královského paláce,
Katedrály sv. Víta, Václava
a Vojtěcha, baziliky sv. Jiří.
a Zlaté uličky. Během ní si
žáci mohli propojit teore-
tické znalosti se skutečnos-

tí. Zámek Libochovice děti
upoutal svými interiéry
a nádhernou zahradou. IQ
Landie formou chytré zá-
bavy všem vykouzlila
úsměv na tváři. V ZOO Ústí
nad Labem jsme si ověřili
a prohloubili naše vědo-
mosti. Volnočasové aktivity
si žáci užili mnoha způsoby.
Turistikou, sportovním vy-
žitím na mnoha hřištích
i v Aquaparku Děčín, kde
vyzkoušeli všechny možné
atrakce. Program byl velmi
pestrý, akční a děti velmi
bavil.

Mgr. Petra Průšová,
Mgr. Jitka Plašilová
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Libuše na Střekověměla
nádhernou atmosféru
Operu Libuše, jedno
z nejkrásnějších děl Bed-
řicha Smetany, uvedlo
počátkem září Severo-
české divadlo ve spolu-
práci s Agenturou For na
hradě Střekov.

Představení muselo být
kvůli proticovidovým opat-
řením několikrát odloženo,
ale vyplatilo se na něj po-
čkat.
Atmosféra prostředí hra-

du korespondovala s kla-
sickým nastudováním in-
scenace a přinesla divákům
unikátní požitek.
V hlavní roli Libuše se

objevila Eva Urbanová, kte-
rá svým strhujícím výko-
nem ovládla jeviště. V dal-
ších rolích se objevili Ri-
chard Haan, který ztvárnil
Přemysla, Zdeněk Plech ja-
ko Chrudoš, Valeria Vay-
gant jako Krasava, Jan On-
dráček v roli Šťáhlava, Pavel

Vančura jako Lutobor, Sta-
nislava Jirků jako Radmila a
Petr Matuszek jako Rado-
van.

Neodmyslitelnou slož-
kou byl také orchestr Seve-
ročeského divadla Ústí nad
Labem pod vedením šéfa

opery a dirigenta Milana
Kaňáka a sbor, který operu
nastudoval pod vedením
sbormistra Jana Snítila.

BarevnéMěstské sady

Na netradičním místě
v Městských sadech v září
uspořádala Poradna pro in-
tegraci multietnický festi-
val Barevná planeta.
Poprvé byla akce spoje-

na s festivalem Barevný re-
gion, pořádaným Výborem
pro národnostní menšiny
zastupitelstva Ústeckého
kraje.
Na třech hudebních pó-

diích a v desítkách stánků
tak návštěvníci mohli na-
hlédnout do kultury, gastro-

nomie a tradic zemí čtyř
kontinentů.
Bohatý program dopl-

ňovaly workshopy, diva-
delní vystoupení a atrakce
pro děti.
Festivalu se zúčastnili

hosté z celkem sedmi vel-
vyslanectví, včetně čtyř
velvyslanců.
I přes nepřízeň počasí

udělal festival radost téměř
pěti tisícům malých i vel-
kých návštěvníků nejen
z Ústí nad Labem.

Cílem Slovanu je vybojovat play off
Představitelé HC Slovan

Ústí nad Labem před zahá-
jením Chance ligy
2021/ 2022 představili cíle
klubu v sezóně.
Podle výkonného ředitele

HC Slovan Vladimíra Evana
Slovan vstupuje do jedné
z nejtěžších sezón v historii
první ligy.
„V letošním ročníku mů-

že z 1. ligy sestoupit až pět
týmů. I loňská sezona byla
velice náročná, a to hlavně
z ekonomického hlediska
kvůli covidové pandemii.
Díky našim partnerům a to
především městu Ústí nad
Labem, firmě ATT Invest-
ments a ostatním partne-
rům jsme sezonu nejen eko-
nomicky, ale i sportovně
zvládli. Nejen po sportovní,
ale i po ekonomické stránce,
bude i letošní sezona nároč-
ná. Museli jsme v rámci na-
šich možností posílit tým
tak, abychom se pohybovali
v místech tabulky, kde nám
nebude hrozit sestup s cílem
se probojovat do play off,“
uvedl Vladimír Evan.
„Do sportu je letos počí-

táno s navýšením dotace,
ale bude samozřejmě zále-
žet na rozhodnutí zastupi-

telstva města. Dále hledáme
možnost, aby hokejový klub
sám sobě zajišťoval míru fi-
nancování. Nakonec jsme se
zhlédli vmodelu fotbalu, kdy
si sám fotbalový klub pro-
vozuje stadion. Víme, že pro
klub to znamená starosti,

ale také i financování. Ob-
dobnýmodel hledáme i s ho-
kejovým klubem. Chtěli
bychom příslušné smlouvy
uzavřít do konce roku. Klubu
přeji, aby nepatřil mezi pět
sestupujících,“ dodal pri-
mátor Petr Nedvědický.

Open air koncert v podání orchestru Severočeského divadla s dirigentem Milošem For-
máčkem se uskutečnil na Laguně v parku na Severní Terase. Program byl věnován nej-
známějším filmovým melodiím, jako Piráti z Karibiku, Černá perla a kapitán Jack
Sparrow, Tenkrát na západě, Indiana Jones, Pán Prstenů – Dvě věže. Diváci hudebníky
odměnili bouřlivým aplausem ve stoje.

Na Laguně zněly filmovémelodieLIDICKÉNÁMĚSTÍ OVLÁDLOVÍNO

Slavnosti vína a burčáku se na Lidickém
náměstí konaly již po jedenácté. Na stovky

zájemců o lahodný mok čekalo více než pat-
náct vinařů a vinařství z Čech i Moravy.
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Novámláďata v ústecké zoo

Ústecká zoologická za-
hrada se raduje z odcho-
vu několika mláďat.

Již koncem července přišla
na svět dvě mláďata suri-
kat. K narození došlo v bez-
pečí vyhloubené nory ve
venkovním výběhu již
26. července, ovšem malé
surikaty opustily úkryt až
v posledních týdnech.
Rodiči je vloni složený

chovný pár, který se v po-
sledním roce velmi osvěd-
čil, jedná se již o jeho šestý
vrh. Mláďata v současné
době pilně prozkoumávají
veškerá zákoutí expozice
a návštěvníci se již mohou
radovat z pohledu na tyto
drobné promykovité šelmy.

Druhý úspěšný odchov
proběhl u lenochodů dvou-
prstých, kde se 13. srpna na-
rodilo jedno mládě. Matkou
mladého lenochoda je sed-
miletá samice Asombro
a stejně starý samec Ole.
Mládě je pevně přichy-

ceno na břiše matky, která
se o něj vzorně stará. Oba
jedinci jsou umístěni v ex-
pozici v pavilonu exotária.
Lenochodi se v ústecké zoo
rozmnožují pravidelně již
od roku 2001, proto další
úspěšný odchov není pře-
kvapením. Tato prazvláštní
zvířata z řádu chudozubých
obývají lesy Střední a Jižní
Ameriky, kde se pohybují
převážně ve stromových
patrech.
Prozatím posledními

přírůstky v podobě mláďat

jsou dvojčata u tamarínů
bělohubých. Ta přišla na
svět 16. srpna v pavilonu
exotária. Obě mláďata nosí
rodiče střídavě na zádech,
jak je u novosvětských pri-
mátů zvykem.
Rodiče malých tamarínů

nejsou v péči o mladé žád-
nými nováčky, v minulosti

již úspěšně odchovali ně-
kolik potomků. Ve většině
případů se rodí dvojčata,
která jsou v péči otce,
a matka je přebírá pouze na
kojení.
Tamaríni bělohubí, jak

již jejich název naznačuje,
mají typický znak ve formě
bílé skvrny kolem tlamy.

Městský rezervační systém

www.vstupenkyusti.cz

ZAKOUPENÍ ČI REZERVACE VSTUPENEK
na vybraná představení

v kterémkoli z prodejních míst.

Kulturní středisKo
města Ústí nad Labem, p. o.
www.ksul.cz

Činoherní studio
města Ústí nad Labem, p. o.
www.cinoherak.cz

MuzeuM Města
Ústí nad Labem, p. o.
www.muzeumusti.cz

inforMaČní středisKo
města Ústí nad Labem
www.usti-nad-labem.cz

P R O d E j N Í M Í S T A

ústí
SyStém prodeje a rezervace vStupenek z pohodlí domova

Vstupenky
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PŘEDNÁŠEJTE 
O SVÝCH CESTÁCH 
V INFORMAČNÍM STŘEDISKU

Informační středisko města Ústí nad Labem
Mírové náměstí 1/1 (Palác Zdar)
400 01 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 271 700, +420 475 271 514

E-mail: info.stredisko@mag-ul.cz, tereza.fajfrova@mag-ul.cz

Cestujete?
Sdílejte s námi
své zážitky!

BEZPLATNÉ
PROSTORY PRO VAŠE
PŘEDNÁŠKY

Zajistíme:
• propagaci (webové stránky města,  
 sociální sítě, místní periodika, letáky)
• přípravu prostor (židle, stoly)
• promítací techniku

Máte zájem?

OZVĚTE SE NÁM.

Nabídka zážitkových
programů v zoo
Ústecká zoologická za-

hrada nabízí zážitkové pro-
gramy pro nadšence zoo
amilovníky zvířat.
V nabídce je kontaktní

krmení u vybraných druhů
zvířat, konkrétně u tuleňů
obecných, žiraf Rothschil-
dových či surikat.
Účastník programu zís-

ká možnost nakrmit si vy-
brané zvíře s asistencí cho-
vatele, dovědět se zajímavé

informace o chovu a odnést
si nezapomenutelný záži-
tek.
Nabídku zážitků v zoo

uzavírá program Jeden den
chovatelem. Účastníci si
mohou vyzkoušet práci
chovatele včetně krmení,
čištění výběhu a dalších
prací. Tento zážitek je mož-
né realizovat v pavilonu
slonů nebo v pavilonu exo-
tária.

Příměstský tábor 2021
přinesl spoustu zábavy

Hned první červencový
týden se sešla skupina dětí,
aby se účastnila letního
příměstského tábora, který
byl pořádaný ZŠMírová.
Čekala je spousta zábavy

a legrace. Vedoucí tábora si
pro ně připravili spoustu
her a zajímavostí. Nechy-
bělo batikování triček či
výroba týmových vlajek.
Účastnící soutěžili ve hrách
zaměřených na vzájemnou
spolupráci, umění se do-
hodnout a podpořit, ale ta-
ké se zdokonalovali v do-
vednostech týkajících se
zlepšování jejich rychlosti,
ohebnosti a přesnosti. Děti
si velmi oblíbily hru Hledá-
ní pokladu a Na schovku.
Tyto hry nejsou za nor-

málních okolností ničím

výjimečné a znají je děti již
od útlého věku, ale na na-
šem táboře semohlyhrát po
celé budově školy, což jim
přidalo bezpochyby na
atraktivitě.
Děti také navštívily

i místní zoo a vydaly se spo-
lečně do teplické mýdlárny.
Poslední den tábora se nesl
v duchu floristiky, v rámci
které si vyzkoušely aranžo-
vání květin. Domů si pak
odnesly pěkný květinový
výrobek, který dozajista
potěšil nejen jejich ma-
minky.
Kromě výrobků děti ale

získaly spoustu nových ka-
marádů a hezkých zážitků.

Petr Samec
ZŠMírová

Třetí ročník oblíbené
soutěže TOP květinové Ústí
2021 je nyní již minulostí.
Porota měla opět nelehký
úkol, kdy z několika desítek
přihlášených fotografií vy-
bírala vítěze.
Soutěžilo se ve dvou ka-

tegoriích – Balkón, lodžie
a terasa a Předzahrádka.
1. cenu v kategorii Balkón,

lodžie, terasa si odnesla pa-
ní Stanislava Bejčková.

1. místo v kategorii Předza-
hrádka získala paní Šárka
Janoušková.
Obě výherkyně dostaly

věcnou cenu, dárkovou po-
ukázku od společnosti Glo-
bus Trmice v hodnotě 1 500
Kč a dárkovou tašku města.
Ceny předávali zástupci ve-
dení města a partnerů sou-
těže.
Další výsledky se dočtete

na www.usti-nad-labem.cz.

Nejkrásnější balkony a předzahrádky oceněny




