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Úvodní slovo

Vážení spoluobčané,

máme za sebou velikonoční
svátky. Doufám, že jste si je
užili v kruhu vaší rodiny
a přátel a že jste třeba spo-
lečně zavítali i na trhy na
Lidickém náměstí, z kte-
rých bychom chtěli udělat
každoroční tradici. Vedle
velikonočních trhů se toho
ale ve městě děje mnohem
více, ostatně se můžete
přesvědčit sami na dalších
stránkách. Jako vždy na
nich najdete aktuality
z jednání rady i zastupitel-
stva města, kulturní tipy
a události, názory zastupi-
telů města či akce školek
a škol. A právě posledním
jmenovaným bych chtěl
poděkovat za to, jak se po-
stavily k pomoci stovkám
ukrajinským dětí s jejich
vzděláním. Ředitelé, učitelé
i samotní žáci si zaslouží za
svůj přístup obrovský dík.
Pomocnou ruku ale nena-
bízíme jen uprchlíkům, ný-
brž samozřejmě i místním.
Např. pro občany v energo-
krizi jsme zavedli speciální
informační linku, rozšířili
jsme nabídku oblíbeného
Taxíka Maxíka a také ve
spolupráci s městskými
službami nabídli volné
vstupy do lázní ústeckým
seniorům. Schválili jsme
také dotace na sport, so-
ciální služby, provoz oblí-
bené lodi Marie a mnohem
více. Negativem poslední
doby jsou sílící ohlasy ob-
čanů na úklid v centru měs-
ta, který centrální městský
obvod zjevně nezvládá. Fi-
nance, které obvod na své
fungování dostane, rozpus-
tí ve mzdách a dalším pro-
vozu úřadu. Ostatní obvody
očividně s přidělenými fi-
nancemi hospodaří zodpo-
vědněji a dokáží plnit
všechny povinnosti, který
jim statut města ukládá.
Proč se to nedaří vedení na
centrálním obvodu, je mi
záhadou. Městský rozpočet
je již takto dost napjatý.
Kdybychom měli každému
obvodu vystavit bianko šek
ve chvíli, kdy mu zrovna
nevyšlo vlastním hospoda-
řením dost peněz na své
povinnosti, byla by, lidově
řečeno, za chvíli prázdná
kasa. A to by pak odnesli
všichni Ústečané.

Petr Nedvědický
primátor
Ústí nad Labem

Květinové Ústí
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VELIKONOCE VÚSTÍ

Oslavy Velikonoc probíhaly na Lidickém náměstí od
11. do 14. dubna. Místní i turisté mohli navštívit prodejní
a řemeslné stánky, tematické workshopy pro děti i do-
spělé a bohatý doprovodný program.
V rámci Velikonoc probíhala také soutěžmateřských škol
o nejlepší velikonoční vajíčko, kterou vyhrála Internátní

mateřská škola, druhé místo obsadila MŠ Pomněnka
a třetí MŠ Skalnička. Soutěžilo se také o nejdelší po-
mlázku. Klání vyhrál Jaroslav Novák s pomlázkou dlou-
hou 278 cm. Výherci si odnesli vstupenky například do
městského muzea, zoo nebo do areálu letního koupa-
liště na Klíši.

Danuška Jírová
oslavila sto let

Své kulaté sté narozeniny
oslavila básnířka Danuška
Jírová 21. dubna v obřadní
síni na Severní Terase.
S květinami a dary jí
přišla popřát řada gratulan-
tů.
Blahopřání a dar k úcty-

hodnému věku dorazil pře-
dat i primátor města Petr
Nedvědický, který jubilant-
ce popřál spoustu zdraví,
pozitivní náladu a krásně
prožitých chvil do dalších
let.
Paní Danuška strávila

svůj pracovní život v ústec-
kém školství. Učila dějepis,
český jazyk, tělocvik a hu-
dební výchovu. Píše své
vlastní básně, které pak
recituje například na akcích
seniorů v Domě kultury.
Gratulujeme a přejeme

jen to nejlepší.

Dvě otázky pro ředitelku zoo Ilonu Pšenkovou
Co si přichystala zoo pro
návštěvníky na letošní
sezonu?
Nová návštěvnická sezóna
je pro každou zoo novým
začátkem. Věříme, že po
nelehké „době covidové“ si
do zoo najde cestu více ná-
vštěvníků než v předcho-
zích letech. K začátku sezó-
ny 2022 jsme provedli
úpravy v pavilonu exotári-
um a spolu s nimi návštěv-
níkům poprvé v historii ús-
tecké zoo představili v nové
expozici pár mravenečníků
čtyřprstých. Tento, v zajetí
raritní a v přírodě ohrožený
druh, doplnil kolekci našich
jihoamerických savců.
Během sezóny budeme

realizovat další nové expo-
ziční projekty v pavilonu
exotária zaměřené na pří-

chod nových druhů zvířat.
Unikátním počinem je pří-
prava společné expozice
madagaskarských hadů,
želv a ještěrů, které před-
stavíme v původním bioto-
povém prostředí mada-
gaskarského tropického le-
sa. Na expozici se odborně
podílí i botanici z teplické
botanické zahrady. Ve stej-
ném pavilonu brzy otevře-
me expozici pro outloně
malé a expozici pro tamarí-
ny žlutoruké.
Dalším projektem, který

bychom rádi stihli, bude
nová expozice pro gibony
bělolící ve výběhu jelenů
sika.
V této venkovní expozici

budou návštěvníci moci
obdivovat gibony nikoli
v klecích, ale v přirozeném

prostředí v korunách stro-
mů. Připravujeme také no-
vé neexpoziční chovatelské
zázemí pro primáty a menší
kočky, kde by měly být do-
časně umístěny druhy, kte-
ré obývají současný pavi-
lon starosvětských primátů
a který je určen k demolici.
Dále zlepšujeme infra-

strukturu, plánujeme nová
WC v horní části zoo, kde
úplně chybí toalety s bez-
bariérovým přístupem, vy-
hlídku u expozice Samburu
v africkém stylu s poseze-
ním a občerstvením. Nově
nabídneme i příměstské
letní tábory „Expedice zoo“
připravované ve spolupráci
s PF UJEP, které budou za-
hrnovat večerní aktivity pro
rodiny.
V této sezoně nás čeká

i rescreening Evropské aso-
ciace zoologických zahrad
a akvárií (EAZA) a odstra-
ňování shledaných pochy-
bení. Přípravě areálu ke
kontrole a agendě s tím
spojené věnujeme hodně sil
a času. I přes nelehkou do-
bu, kdy dochází ke zdražo-
vání energií, PHM, materi-
álů, výpadku dodavatelů
a dalším komplikacím, ne-
pochybujeme, že máme
návštěvníkům co nabíd-
nout.

To bezpochyby. Jaké jsou
plány na další roky?
Intenzivně pracujeme na
ideových vizích, přípravě
studií a projektových do-
kumentací k novým ambi-
ciózním expozičním cel-
kům, kterými jsou Konžský

prales, Asijské mangrovy,
Sloní pláně, Asijský dům,
ústecká outloní Noemova
archa a celá řada dalších
projektů. Finalizujeme prv-
ní verzi generelu (plánu
rozvoje zoologické zahra-
dy).
V druhé polovině roku

začneme realizovat projekt
„BIOTOP“, ve kterém před-
stavíme původní biodiver-
zitu regionu a možnosti její
aktivní ochrany, v tomto
případě ve spolupráci
s týmy UJEP a ČZU. Do pro-
jektu zapojíme síť ústec-
kých základních škol.
Krok za krokem navra-

címe zoo její bývalou slávu
s cílem být opět prestižní
odbornou organizací, oblí-
benounejen uÚstečanů, ale
i napříč republikou.
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Participativní rozpočet rozjíždí nový ročník
Občané mohou začít podá-
vat návrhy do participativ-
ního rozpočtu Ústečané
společně. Žádosti o podporu
projektů je možné posílat
v termínu od 9. května do
16. června 2022.
Na projekty Ústečanů

jsou dle schválené výzvy

určeny tři miliony korun.
Náklady na jeden projekt
mohou být v maximální
výši 500 000 korun. Není
však vyloučena podpora
dalšího investora nad tuto
částku.
Projekt musí být reali-

zován na katastrálním úze-

mí města Ústí nad Labem.
Může se jednat napří-

klad o vylepšování veřej-
ných prostor, mobiliář
v ulicích, výsadbu zeleně
a další parkové úpravy,
zhotovení pítek, rekon-
strukce apod.
Své projekty mohou ob-

čané konzultovat s koordi-
nátorem participativního
rozpočtu Tomášem Kočím
na tel. 475 271 253. Formu-
lář k podání žádosti je k dis-
pozici na webu města
v sekci Občan – Granty
a dotace – Participativní
rozpočet.

Uctění památky
obětí náletů
Památku obětí leteckých
náletů, které se odehrály na
konci 2. světové války, uctil
tichou vzpomínkou primá-
tor Petr Nedvědický. Od ná-
letů uběhlo již 77 let. K pa-
mětní desce na budově ma-
gistrátu položil primátor ky-
tici. Město 17. a 19. dubna
1945 bombardovala letadla
americké 15. armády. Zahy-
nulo nejméně 512 lidí.



Park na Střekově ponese
méno rodiny Schicht
Návrh na pojmenování

veřejného prostranství na
Střekově (u Benešova mos-
tu) na Park rodiny Schichtů
odsouhlasilo zastupitelstvo.
Park byl dosud bezejmen-
ný. Návrh se týkal veřejné-

ho prostranství v části Stře-
kova, kde šest parcel je
v majetku města, čtyři ve
vlastnictví České republiky
– Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetko-
vých.

Lo arie obdr í dotaci
na letní provoz
Město souhlasilo s přidě-

lením dotace pro převozní
lo Marie ve výši 170 000Kč
na zajištění lodní dopravy.
Jedná se o lodního vete-

rána Ústecka z roku 1958
s kapacitou 35 osob. a-
stávky na Labi jsou Va ov,
cyklokemp Brná, Dolní á-

lezly, Církvice, Libochova-
ny, Velké Žernoseky, Mari-
na Píšťany a zpět.
Lo Marie bude jezdit

v letních měsících – v mě-
síci červnu a září pouze
o sobotách v měsících čer-
venec a srpen v úterý a v so-
botu.

ulici Šrámkova bude
nová vozovka
Radní schválili přidělení

veřejné zakázky Šrámkova –
velkoplošná oprava vozov-
ky dodavateli STRABAG
s cenou 799 719 Kč bez
DPH.
Předmětem je realizace

velkoplošné opravy vozov-
ky v ulici Šrámkova v úse-

ku Poláčkova – točna MHD.
Práce budou prováděny při
zachování provozu včetně
provozu trolejbusové trati.
Případná krátkodobá ome-
zení budou pouze o víken-
dech. Doba realizace je sta-
novena od 15. června do
31. srpna 2022.
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ýběrové řízení na ředitele
Kulturního střediska
Výběrové řízení na obsa-

zení vedoucího pracovního
místa ředitele Kulturního
střediska města Ústí nad
Labem vyhlásila rada měs-
ta. Jmenování nového ředi-
tele se může uskutečnit
v době od 1. 7. 2022 do

1. 9. 2022 dle možností.
V rámci vyhlášeného výbě-
rového řízení bude požado-
váno, aby uchazeči zpraco-
vali návrh koncepce rozvoje
této organizace, vycházející
z Kulturní koncepce města
Ústí nad Labem 2021–2030.

steckou univerzitu
podpoříměsto dotací
astupitelstvo souhlasilo

s poskytnutím dotace pro
Univerzitu Jana Evangelisty
Purkyně ve výši 00000Kč.
Účelem dotace je čás-

tečná úhrada nákladů na
podporu aktivit UJEP vý-

znamných pro město Ústí
nad Labem. Jedná se o pro-
jekty v oblasti informač-
ních technologií a techniky
a na celoroční podporu ak-
tivit Domu umění Ústí nad
Labem.

Park Republiky budemít
novou rela ační z nu
Poskytnutí dotace ve výši

500 000 Kč pro MO město
na Park Republiky bylo
schváleno radou. V park-

ku dojde k vybudování
odpočinkové a relaxační
z ny pro obyvatele měs-
ta.

POMOC LIDEM S ENERGIEMI
MIMOŘÁDNÁ OKAMŽITÁ POMOC

1 2
NA VYÚČTOVÁNÍ U DODAVATELE 
POSLEDNÍ INSTANCE

| Kdo může požádat?
Kdokoli, kdo se kvůli problémům s krachem 
společností dodávajících energie dostal do 
�nanční tísně a chybí mu peníze na zaplacení 
nedoplatku po vyúčtování u dodavatele 
poslední instance. Nepřihlíží se k úsporám 
ve výši dvojnásobku životního minima 
a dvojnásobku nákladů na bydlení.

| Na co může být pomoc
poskytnuta?
Mimořádná okamžitá pomoc může být 
poskytnuta na nedoplatek vyúčtování od 
dodavatele poslední instance. 

DŮSLEDEK ZVÝŠENÍ CEN ENERGIÍ

| Kdo může požádat?
Ten, kdo už zaplatil vysoké zálohy a kvůli 
tomu mu nezbyly peníze na životně důležité 
potřeby.

| Na co může být pomoc 
poskytnuta?
Na výdaje, na které již nezbylo – např. na 
doplacení nájmu.

| Kde požádat?
Na příslušné pobočce Úřadu práce. Žádost 
a přílohy lze podat osobně, zaslat poštou 
nebo datovou schránkou.

Pro bližší informace o přechodu od dodavatele poslední instance k běžnému dodavateli nebo 
pomoc s vyřízením dávky mimořádné okamžité pomoci se můžete obracet na sociální pracovníky 

Magistrátu města Ústí nad Labem.

Telefonické linky: 475 271 139, 475 271 252, 475 271 304, 475 271 305
pondělí – pátek 8.00 – 11.00 hod.

www.usti-nad-labem.cz, www.uradprace.cz

Centrum poskytne
komple ní poradenství
Centrum pro rodinné pe-

čující funguje již dva roky
při Pečovatelské službě
v Ústí nad Labem. Pomoc
zde hledají manželé, man-
želky, děti a všichni ti, kteří
se chtějí postarat o své blíz-
ké, ale chybí jim potřebné
informace, znalosti i do-
vednosti.
V důsledku náhlého

zhoršení zdravotního nebo
psychického stavu člena
rodiny se vám život často ze
dne na den obrátí vzhůru
nohama. kušená sociální
pracovnice z Centra pro ro-
dinné pečující je schopná
vám poskytnout komplexní
poradenství.
Pečující tak může na-

jednou získat informace, na
jaké finanční příspěvky má
nárok, kde o ně požádat, ja-
ké sociální služby jim mo-
hou pomoci, jaké exis-
tují kompenzační pomůcky
a jak je získají.
Centrum je zárove

bezpečným místem, kde
mají lidé, kteří se starají
o svého blízkého, možnost
podělit o své pocity. Nevá-
hejte se na sociální pracov-
nici centra obrátit.
Služby a poradenství

jsou poskytovány zdarma,
v pracovních dnech, po
předchozí domluvě na tele-
fonním čísle 725 033 123,
v sídle Pečovatelské služby
v ulici Hoření 3083 13.

oly ští eši děku í občan mměsta
Skupina přibližně 120 vo-

ly ských Čechů bydlí od
poloviny března v hotelu
Vladimír v centru města.
Své domovy na střední
Ukrajině museli vhledem
k válečnému konfliktu ze
dne na den.
Jejich zástupkyně, paní

Nina Sedláček, navštívila na
magistrátu náměstka pri-
mátora Tomáše Vlacha. To-
mu za voly ské Čechy po-
děkovala za velkou pomoc
a solidaritu občanů Ústí nad

Labem. Paní Sedláčekmluví
plynně česky, ačkoliv její
rodina odešla z Čech před
130 lety, tak si znalost jazy-
ka udržela.
Ukrajinci se v hotelu

Vladimir podílí na úklidu,
přípravě stravy i hlídání dě-
tí. apojují se také do akti-
vit, které pro ně připravila
knihovna či městské orga-
nizace.
Město je připraveno

i nadále pomáhat uprchlí-
kům. Mimo již nabídnuté

materiální pomoci pokra-
čuje v rozšiřování kapacit
k přechodnému ubytování,
především v ulici Hoření.
„ ovažuji za významné, že
m sto koupilo objekt býva-
lého rektorátu v ulici oření
yní se podařilo opravit
další nevyužité prostory
v tomto objektu a vybavit je
potřebným nábytkem,“ sdě-
lil náměstek Tomáš Vlach.
Ve stejné budově sídlí
i Krajské asistenční cent-
rum pomoci Ukrajině.

Dotace na podporu
sociálních slu eb
astupitelé na 28. zase-

dání schválili poskytnutí
dotací pro oblast sociálních
služeb a služeb jim blízkých
pro rok 2022.
Celková výše byla

9 310 000 Kč. Do dotačního
řízení na rok 2022 bylo do
dvou dotačních titulů po-
dáno 33 žádostí od 27 sub-
jektů poskytujících jednu či
více registrovaných sociál-
ních služeb.
V rámci těchto žádostí

bylo celkem předloženo
73 jednotlivých projektů

(služeb) žádajících o fi-
nanční podporu. Tu obdr-
žela například Oblastní
charita Ústí nad Labem,
DRUG-OUT Klub, Helias,
Člověk v tísni, Centrum
pro náhradní rodinnou pé-
či, Spirála, Dobrovolnické
centrum a další.

Zastupitelstvo schválilo
dotace pro kulturu
Město schválilo přidělení

dotací pro oblast kultury
v roce 2022 z rozpočtu sta-
tutárního města Ústí nad
Labem.
Celkový rozpočet dotač-

ního programu byl schvá-
len ve výši 5 00 000 Kč.
V rámci kategorií bylo pod-
pořeno 28 žádostí v celkové
výši 2 500 500 Kč. Podporu
obdržel například Dívčí ko-

morní sbor P UJEP, Klub
ochotníků a přátel loutko-
vého divadla, Ústecký dět-
ský sbor, KULT, ÚTULEK
EST, Veselá Brná a další.
Kompletní seznam dotací je
na ebuměsta.
Nedočerpané finanční

prostředky budou přeroz-
děleny v poslední kategorii
Dotace na realizaci kultur-
ních akcí a projektů.

ADA Á ÁKY VYSTAV E SV O RAZY V Z MO

tke n y v osto c o zahá-
jena výstava obrazů žákyně . třídy Nataši Olahové. Na-
taša maluje všechno, co ji zaujme, a také vším, co jí při-
jde pod ruku. a rozvoj svého talentu vděčí bývalé třídní
učitelce Janě Schejbalové, a především vychovatelce

Marii Juklové, která s Natašou pracuje i mimo školu
a zorganizovala její první výstavu. Na tu dorazil i náměs-
tek primátora pro školství Michal evcovic, jenž Nataše
předal dárek a popřál jí hodně zdaru, vytrvání a dalších
spěšných výstav.

osef Dvořák oslavil
osmdesátku komedií
Do města Ústí nad Labem

se vrátil slavný komik Josef
Dvořák se známou komedií
S Pydlou v zádech. Legen-
dární komik oslavil osmde-
sát let, při této příležitosti
zahrál známou komedii
v Severočeském divadle.
Vztah k ústeckému regi-

onumá velmi vřelý, začátky
jeho divadelní kariéry jsou
totiž s Ústím úzce spjaty.
Před přestavením navštívil
společně se svými herecký-
mi kolegy na magistrátu
primátora Petra Nedvědic-
kého. Na návštěvě zavzpo-

mínal na své začátky v Ústí
a rozpovídal se o nespočtu
příběhů, které tady prožil.



pravit chodník
není en tak

Své o tom ví městské ob-
vody. jistit, čí je chodník,
zda obvodu nebo města, je
někdy složité. Obyvatelé
města se právem rozčilují
nad chodníky v havarijním
stavu.
Jeden takový je třeba na

sídlišti Kamenný Vrch
v Truhlářově ulici. Schody
vedoucí do ulice Nová byly
vylámané. Vstoupit na
chodník bylo pomalu na
vlastní nebezpečí. Obyva-
telé, zastupitelé, úředníci
městského obvodu Střekov,
neustále žadonili, prosili

magistrát, aby chodník
opravil.
Tak jsme se konečně po

dlouhých výmluvách do-
čkali. Chodník se opravuje.
Pokud by však byl ve správě
městského obvodu a obvod
měl dostatečné finance, byl
by již dávno opravený. Stačí
nastavit funkční pravidla
mezi městem a městskými
obvody, k tomu je ale po-
třeba vůle většiny zastupi-
telů, ta se zatím nenašla.

va tlá
zastupitelka za PRO Ústí
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Politické vyhladovění centrálního obvodu
Městský obvod ÚL – měs-

to je dlouhodobě podfinan-
covaný a peníze, které měl
ušetřené, se rozpustily
v rozpočtu na mzdy, zele
a provoz.
Pro rok 2022 je velmi

složité sestavit rozpočet
z dotace, které mu město
přidělilo. Ta je jen historic-
ky daná a nezohled uje
skutečnosti v daném obvo-
du, tzn. počet zaměstnanců
a jejich výkon, rozlohu, vý-
kon státní správy, nejstarší
zele ze všech obvodů atd.
Nárůst cen za energie, služ-
by, ale i za materiál při za-
chování objemu činností na
úrovni roku 2021 je téměř
9mil. Kč.
Musí už konečně vznik-

nout klíč ke spravedlivému
přerozdělení dotací mezi
jednotlivé obvody. Pokusila
se o něj kolegyně z PRO Ús-
tí Eva Outlá a předložila ho
na 2 . zasedání zastupitel-
stvaměsta v listopadu 2021.
Najdete ho v tabulce č. ,
kde návrh počítal s celko-
vou dotací pro MOměsto ve
výši 6 85 000.
Současný návrh je

o 13 812 000 nižší a u ta-
bulky č. 1 výkonu státní
správy a samosprávy, kde
je skutečná potřeba
33 500 000, je návrh o sko-
ro mil. méně.
U rozpočtu na zele sedě-

li naši zaměstnanci velmi
dlouho a škrtali tisícikoru-
nové položky, abychom po-
kryli ty nejzákladnější úko-

ny v rámci statutu, jelikož
dotace je nižší o 3 200 000.
Vidíte v tabulce č. 2.
No v tabulce č. 3 vidíte

naprostý nesmysl, který je
předkládán a počítá pro
všechny obvody stejnou
částku a pro MO město mé-
ně o 5 529 000. A pro ostat-
ní obvody nárůst dotace bez
ohledu na to, jestli je jiný
obvod desetkrát menší než
MOměsto.
Pro občana je velmi slo-

žité a těžké se orientovat ve
stávajícím statutu – kdo je
za co odpovědný. MOměsto
se již od roku 201 snaží
o změnu statutu, který sta-
novuje kompetence v da-
ném území, současný statut
je nepřehledný a nepocho-
pitelný i pro politiky.
Například chodníky od-

dělující silnici zeleným pa-
sem jsou v majetku obvodu
a ostatní jsou odboru do-
pravy a majetku magistrá-
tu. Bohužel zde není vůle
řešit nový statut ze strany
magistrátu ani některých
obvodů.
Je opravdu nejvyšší čas

řešit finance městských
obvodů systematicky a ne
populisticky a nebo kdo má
kde kamarády. Městské
obvody neslouží politikům
ani zaměstnancům MO, ale
slouží občanům těchto ob-
vodů, ať jsou politické vaz-
by mezi magistrátem a ob-
vodem jakékoli.

nedostatku financí
v roce 2022 nebudou v MO

město žádní veřejně pro-
spěšní pracovníci, žádná
nová hřiště či opravené
chodníky, žádná kultura ani
participace, nemluvě o no-
vých investicích. Také

budeme vracet magistrátu
rozhodnutí v rámci ze-
leně.

Karel Karika P tí
místostarosta MOměsto

S Koněvem a ukovemna věčné časy
Ústecké ulice dál ponesou

jména po sovětských mar-
šálech, kteří se zasloužili
vedle porážky nacismu
o krvavé potlačení lidových
nepokojů ve východním
Německu, Ma arsku a Čes-
koslovensku v zájmu udr-
žení osvobozených zemí
v područí SSSR. Rozhodla
o tom v dubnu těsná větši-
na zastupitelů a velkou mě-
rou i úřední šiml.
Emoce rozjitřené šoku-

jícím útokem Ruska na
Ukrajinu vedly zastupitelku
z hnutí Vaše Ústí Lenku
Vonka Černou, aby na břez-
novém zastupitelstvu na-
vrhla přejmenovat Mos-
kevskou ulici na Ukrajin-
skou.
Chápal jsem její po-

hnutky, ale město Moskva
nevnímal jako vhodný cíl
tohoto gesta odporu. Proto
jsem podal protinávrh, aby
do příštího zastupitelstva

připravil úřad podklady
včetně odborného posudku
archivu pro přejmenování
ulic Moskevská, Koněvova
a Žukovova.
Archiv doporučil Mos-

kevskou ponechat, neboť
má stejný původ jako Pa-
řížská a Londýnská, tedy
uctění hlavních měst spo-
jenců proti Hitlerovi. Oproti
tomu podpořil návrh na vy-
mazání jmen Žukova a Ko-
něva z ústeckémapy.
První ulici by se vrátil

původní název Schichtova
a druhá by mohla nést jmé-
no spojené s ukrajinským
podílem na osvobození
(1. ukrajinského frontu,
Ukrajinských hrdinu nebo
Nikolaje Kubariče – ústec-
kého válečného veterána
narozeného na území
dnešní Ukrajiny). Součástí
mého protinávrhu byl také
úkol pro úřad, usnadnit ob-
čanům řešení komplikací

spojených se změnou.
Úřad ale spíše hledal

cestu, jak usnadnit práci
sobě. Vyhotovil anketu ke
zjištění postoje místních,
kde prostou otázku sou-
hlasíte se změnou názvu ,
bez dalších informací dopl-
nil odrazujícím dovětkem
Pro místní občany
a firmy by však změna zna-
menala administrativní zá-
těž – změna trvalého poby-
tu a s ní související změna
všech dokladů, změna sídla
právnických osob aj.
Když jsem se ptal tajem-

níka magistrátu Miloše
Studenovské, kde je ta na-
bídka pomoci, odvětil, že na
takové věci nemá úřad ka-
pacitu.
Výsledkem ankety bylo

92 proti a 9 pro ze 722 tam-
ních obyvatel. To poslouži-
lo části zastupitelů jako ar-
gument k odmítnutí.
„ evím, kdo d lal jaký

bleskový pr zkum a jak, ale
m se nikdo neptal, stejn
jako mých známých v okolí
ukovovy ulice a to vím, že
u nás v ulici je názor,
i přes nepříjemnosti spojené
s vým nou občanského
pr kazu, jednoznačný od-
porujeme to “ Napsala všem
zastupitelům Ludvika Víto-
vá.
Navrhl jsem, aby město

komunikovalo s veřejností
znovu a lépe. Aby uspořá-
dalo s místními besedy, se-
známilo je s odborným po-
sudkem archivu, s faktem,
že výměna dokladů je bez-
platná a nabídlo pomoc při
jejím vyřízení. A teprve pak
zjišťovalo názory a přijalo
rozhodnutí. K tomu už vět-
šina zastupitelů ale příleži-
tost nedala.

Martin Kr ek
zastupitel za PRO Ústí

ěsto e připraveno
pomoci svým občan m

Město bohužel nemůže
ovlivnit slevy na dani u po-
travin, zastropování cen
pohonných hmot, ani na-
výšení nepojistných dávek,
ale přesto máme několik
nových služeb pro občany
v této době. Jednou z nově
fungujících služeb je odleh-
čovací služba v Domově pro
seniory Dobětice.
Chceme tím pomoci ro-

dinám a osobám pečujícím
o seniory, kteří potřebují
dopomoc při běžných den-
ních činnostech. Od května
také dojde k rozšíření mož-
nosti dotované přepravy
seniorů a hendikepovaných
v rámci projektu Taxík Ma-
xík a snížení věkové hrani-
ce pro využití ze 70 na 67 let.
Pro seniory s trvalým

pobytem v Ústí nad Labem
je ve spolupráci s městský-
mi službami možnost pla-
vání zdarma v městských
lázních vždy v pátek od
10 do 12 hodin až do konce
května. Město také spustilo
poradenskou linku, na kte-
ré je možné probrat mož-
nosti podpory v případě ná-

hlého zvýšení cen energií či
poklesu příjmů. Od zaměst-
nanců odboru sociálních
služeb získají občané infor-
mace o nároku na podporu,
co je potřeba připravit pro
jednání na úřadu práce
a možnost domluvit si
osobní konzultaci. Linka je
k dispozici každý den od
8 do 11 hodin.
V neposlední řadě při-

pravujeme několik bez-
platných kulturních akcí
pro celou rodinu. Ta nej-
větší s názvem amily es-
tival proběhne v letním ki-
ně dne 28. května.
O několik dní později

dne 1. června pořádají ne-
ziskové organizace pro-
rodinné politiky ve spolu-
práci s městem Den pro ro-
dinu na Střekově u KOLO-
café, kde se můžeme vidět
osobně. O dalších akcích
a novinkách se dočtete na
ebu města nebo v našich
městských novinách.

o á lach
náměstek primátora pro
sociální oblast (ANO 2011)

erné skládky de radu íměsto
Neskutečný nepořádek

hyzdí od začátku dubna Žu-
kovovu ulici poblíž bývalé-
ho společenského sálu Se-
tuzy.
Chodník je z obou stran

zavalen stavební sutí, sta-
rými pneumatikami, sani-
tární keramikou, starou
lednicí, sklem, starým ná-
bytkem,matracemi atd.
Každý den zde něco dal-

šího přibude. Je to tak vždy,
když se najde první drzoun
a pohodí na ulici nepotřeb-
nou věc. Pod pláštíkem
anonymity a bez důkazů
z kamer pak černá skládka
roste jako houby po dešti.
Skládka nemá nic společ-
ného s ohlášeným svozem

velkoobjemového odpadu,
byla založena až po svozu
v řádném termínu.

Město již pátým rokem
nevybírá poplatek za ko-
munální odpad. Cena za

uložení odpadu skokově
roste a zatěžuje městskou
kasu čím dál více.
Podfinancovaný měst-

ský obvod Střekov nemá
dostatečné prostředky, aby
sám mohl operativně
skládku zlikvidovat, odpa-
du je tak na deset náklad-
ních aut.
Chybí peníze, chybí lidé,

kteří uklízejí ulice.
Magistrát sice zlikvido-

vání skládky řeší, ale není
myslitelné, aby týdny ležel
na chodníku a silnici odpad,
který degraduje město na
slum.

va tlá
zastupitelka za PRO Ústí



e ovem a n orche r
evero e ho divadla

rostor hradu St ekov se
ve tvrtek . května
opět rozzá í.

Agentura or připravuje již
poněkolikáté v těchto his-
torických prostorách tzv.
Střekovskou forbínu.
Ústečané zde mohli vi-

dět dvakrát Noc na Karl-
štejně, Nabucco, Libuši
s paní Evou Urbanovou,
Hradišťan, Spirituál kvintet,
Linha Singers a další.
Pro letošní ročník se

připravuje pořad s názvem
e světa slavnýchmuzikálů.
Ty nejkrásnější muzikálové
melodie zahraje orchestr
Severočeského divadla
a zpívat budou významní
muzikáloví zpěváci.
Tereza Mátlová, Leona

Machálková, Marian Vojtko
a Dan Hůlka. Tato sestava
a příjemné prostředí hradu
Střekov budou jistě zážit-
kem pro všechny diváky.
Akce se koná pod zášti-

tou primátora města a stře-
kovské radnice. Vstupenky
můžete koupit na ebu
vstupenkyusti.cz nebo
v Domě kultury, divadle,
informačním středisku
a dalších institucích.

uzeumměsta stí nad Labem
představilo na výstavě flašku

Výstava s názvem laška
potrvá až do února 2023.
Rozsáhlá expozice stojí
především na stovkách
lahví rozmanitých barev,
tvarů a velikostí.
Jde o historické kusy ús-

tecké sklárny, které byly
zachráněny před zničením
kolem roku 1970.

V kolekci dominují obří
reklamní lahve pro veletrhy
a ručně foukané demižony,
kterým skláři říkali bal ny.
Další exponáty přiblíží

jak život zakladatelů pod-
niku, tak i řadových sklářů,
a zárove bude prezento-
vána technologie výroby
lahví.

Všechny předměty zvý-
raz uje originální výstav-
ní architektura výtvarníka
a pedagoga akulty umění
a designu Univerzity J. E.
Purkyně Jana C. L bla, která
užívá jako hlavní materiál
sklo v nejrůznějších bar-
vách.
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Statutární město Ústí nad Labem
vás zve na komentovanou prohlídku

kostela sv. Floriána 
a 

zámku Krásné Březno

sobota

14. 5. 2022
od 9.00 hod.

sraz před vchodem do kostela sv. Floriána
(zastávka MHD Krásné Březno, trolejbusy č. 51, 56, 57)

Vstup do kostela sv. Floriána 
a zámku Krásné Březno ZDARMA

Losování o dvě tematické publikace

Více na www.usti-nad-labem.cz

Ústí nad Labem – volný čas

      

Letní štace inoherního studia

Ústecké Činoherní studio
bude v letních měsících
opět hrát venku na vzdu-
chu a pod širým nebem.
Stejně jako dva před-

chozí roky, tak se i letos ve-
dení ústecké činohry roz-
hodlo vyjít vstříc divákům
a svůj letní program situo-
vat do atraktivních míst
vÚstí nad Labem, která jsou
vhodná pro open air diva-
delní produkce. Diváci se
tak opět s repertoárem set-
kají na gotickém hradě

Střekov (Sen noci svatoján-
ské, Býk erdinand), na ter-
málním koupališti v Brné
(Pábitelé, Harila aneb Čtyři
z punku a pes) a také
i v atriu muzea (Najal jsem
si vraha, Bratrstvo kočičí
pracky, Pan Theodor
Mundstock).
Do Letní štace zasáhnou

ještě představení inscenace
Černá sanitka, místa hraní
ale zatím Činoherní studio
ponechává v tajnosti, bu-
dou prozrazena až pomocí

moderních vyhledávacích
technologií těsně před sa-
motnou produkcí.
V rámci letošní Letní

štace se dočká svého první-
ho uvedení i inscenace
Mluviti pravdu.
V premiéře uvede Čino-

herní studio tuto adaptaci
románu ústeckého rodáka
Josefa ormánka v režii i-
lipa Nuckollse v pátek
17. června a pak i v násled-
ných reprízách na zatím
nespecifikovanémmístě.
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nad a em i ravilo nejen ro
e an ah jen ri ic e n

V oolo ick zahradě
stí nad abe se usku-
te nila akce stí oran-
utany nepustí aneb za-
hájení sez ny v zoo kte-
rá byla první akcí dub-
nov ho ahájení turis-
tick sez ny .

Bohatý doprovodný pro-
gram zahrnoval též plnění
úkolů na několika stano-
vištích.
Součástí stanovišť byl

také stánek města Ústí nad
Labem, kde děti předvedly
nejen své znalosti, ale
i zručnost. Prvním úkolem
bylo z nabízených potravin
vybrat ty, kterými se živí
orangutan. Druhým za-
peklitějším úkolem bylo
složit origami opice s mlá-
dětem. Jako dárek si děti
navíc odnesly pexeso s mo-
tivy zvířat ze zoo. Rodiče si
na stánku mohli vybrat
z množství informačních
materiálů o městě i po-
zvánky na další jarní akce.
Sobotní akcí Historický

den na hradě dubnové za-
hájení turistické sez ny
pokračovalo. I přes aprílové
počasí dorazilo na hrad
Střekov několik stovek tu-
ristů. Ve zcela naplněné ka-
pacitě probíhaly po celý den
kostýmované prohlídky
hradu spojené se soutěž-
ním kvízem. Pozorní ná-
vštěvníci si za správně zod-
povězené otázky mohli vy-

brat jednu z cen s motivem
hradu.
Dětskému i dospělému

publiku se podle potlesku
líbila obě vystoupení šer-
mířské skupiny Corvus Mi-
lites. Plné hlediště dopro-
vázelo rovněž pohádku Býk
erdinand Činoherního stu-
dia. Slavnostní otevření
nově zrenovované Naučné
stezky Pod Vysokým Ost-

rým nepřerušila ani vydat-
ná dešťová přehá ka. Sta-
teční diváci se poté zapojili
do sokolnické ukázky Ale-
xandra Vrágy, během které
se představilo několik dru-
hů dravců.
Třetí akcí byl celodenní

výlet historickým motoráč-
kem do ubrnic a Velkého
Března. Padesátičlenná sku-
pina účastníků navštívila

nejprve Železniční muzeum
ubrnice. Následovala za-
stávka v Muzeu českoslo-
venského opevnění ve Vel-
kém Březně, kde na výlet-
níky čekal kromě prohlídky
bunkru kotlíkový guláš.

Výlet pokračoval hra-
nou prohlídkou ámku
Velké Březno a zakončen
byl opékáním buřtů v Parní
vodárně na Střekově.

Samici oran utana
Cantik se v ěmecku daří
Transport samice oran-

gutana bornejského Cantik
do německé oo Rostock
proběhl podle plánu a Can-
tik se postupně sžívá jak
s novými chovateli, tak
s orangutany.
Díky úspěšnému trénin-

ku nastoupila Cantik do
transportní bedny dobro-
volně, takže byla připrave-
na k odjezdu během něko-
lika minut. I přes očekáva-
nou nervozitu proběhla
cesta bez komplikací,
a Cantik tak byla v pozd-
ních odpoledních hodinách

vypuštěna ve svém novém
domově.
Na cestě ji doprovázela

její chovatelka Radka Šev-
covicová, která s ní zůstala
v oo Rostock několik dní,
čímž jí usnadnila jak adap-
taci na nové prostředí, tak
komunikaci s chovateli.
Přes počáteční ostýcha-

vost a pomalý rozjezd již
byla spojena s oběma sami-
cemi a jejich mlá aty. Ne-
došlo mezi nimi k žádnému
konfliktu, a tak se její za-
pojení do rostocké skupiny
vyvíjí velmi dobře.

Střekovská vyhlídka
získala ocenění

Mezi nejlépe hodnocená
místa na portálu Mapy.cz se
zařadila Střekovská vyhlíd-
ka. Ta se nachází v lesopar-
ku na Malém Sedle a nabízí
jedinečné pohledy na České
středohoří, výletní zámeček
Větruše a na centrum měs-

ta s mohutnou Mariánskou
skálou.
Pro letošní rok obdržela

odznak kvality, turisté ji
totiž svými hlasy umístili na
zmíněném portálu mezi
nejlépe hodnocenámísta.

Soutě T P květinové stí byla vyhlášena
dravé město Ústí nad

Labem vyhlašuje pro mi-
lovníky květin čtvrtý ročník
soutěže TOP květinové Ústí
2022.
Soutěž se těšila v před-

chozích letech velké účasti.
Jejím smyslem je podpořit
a ocenit pěstitelské snahy,
chuť zvelebovat městská
obydlí zelení a krásnými
květy.
Soutěž je určena všem

občanům žijícím na území

statutárníhoměsta Ústí nad
Labem, ať už trvale, pře-
chodně nebo v nájmu.
Podmínkou je, že květi-

nová výzdoba musí být vi-
ditelná z veřejné komuni-
kace (například silnice,
chodníku, mezibloku apod.)
a není skryta v soukromí
(například uvnitř bytu nebo
za domem v zahradě).
Jak e har onogra
o t e
1. 5. – 31. 8. 2022 příjem

soutěžních fotografií do
jednotlivých kategorií
1. polovina září 2022

facebooková soutěž a vy-
hlášení výsledků celé sou-
těže
Jak o kategorie
1. kategorie balk n,

lodžie, terasa (v bytové
jednotce a rodinném do-
mě)
2. kategorie předzahrád-

ka (u panelového a činžov-
ního domu, rodinného

domu, chaty a chalupy,
restaurace, kavárny apod.)
co hra e e

Šest vítězů se může těšit
na dárkové poukázky hy-
permarketu Globus Trmi-
ce v hodnotě 500, 1 000
a 1 500 Kč a věcné ceny.
Jeden výherce faceboo-

kové soutěže obdrží sadu
tematických knih a dárko-
vou poukázku od Knihy
Dobrovský.

STEZKA PODVYSOKÝMOSTRÝM LÁKÁK VÝLETŮM

tke n y s vnostn otev en nově zreno-
vovaná Naučná stezka Pod Vysokým Ostrým. Náměstek
primátora Tomáš Vlach a ředitel muzea Václav Houfek
společně odhalili novou grafiku informačních cedulí. Trasa na-
učné stezky vede od Kaple sv. Anny v Brné ke hradu Střekov a
měří 8,5 kilometru s převýšením 417 metrů. Celkem 17 zasta-

vení vás na cestě seznámí s Průčelskou roklí, místní
faunou i flórou nebo se vznikem labského kaňonu. Vystoupáte
rovněž na vrchol Vysokého Ostrého, odkud můžete obdivovat
krásu okolních zalesněných vrchů jako Buková hora, Varhošť,
Milešovka, Lovoš, Říp, Bezděz, Ještěd, Sněžník i část Kruš-
ných hor.
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e rodi e a lima
ová iniciativa spojila
rodi e obávající se zhor-
šujících se pod ínekpro
ivot kter nastanou
v souvislosti se z ěnou
kli atu.

Vědci varují již řadu let, že se
naše planeta v důsledku
vypouštění skleníkových
plynů otepluje a že to bude
mít negativní dopady na
naše každodenní životy.

árove ale ukazují ces-
ty, jak oteplování zastavit,
i jak se na přicházející změ-
ny připravit. Ústečtí rodiče
proto považují za zásadní
zavádění opatření adaptač-
ních (směřujících k vyrov-
nání se s dopady měnícího
se klimatu) i mitigačních
(např. úspory energie, vý-
roba zelené energie, pod-
pora cyklistické a veřejné
dopravy apod.).

toho důvodu plánují
informační kampaně, před-
nášky, diskuze a akce pro
veřejnost. Současně budou
usilovat také o systémová
řešení naměstské úrovni.

Podle iniciátorů mají
globální výzvy lokální řeše-
ní, a do těch chtějí zapojit co
nejvíce Ústečanů. ačali
proto organizovat setkání.
První schůzka ústeckých

rodičů za klima proběhla
1. května v Hraničáři. Na

další mohou přijít všichni
rodiče či prarodiče, kteří
mají starost o přírodní pod-
mínky života svých dětí či
vnoučat. Aktivity pro děti
budou zajištěny. ájemci,
kteří by se chtěli dozvědět
více a případně se při-

pojit, mohou napsat na
michal. 8 gmail.com ne-
bo ladkaf centrum.cz. Ús-
tecké rodiče za klima na-
jdete i na facebooku.

Michal ore t
adi lava ili ová

Pro ekt Krokus

Již několik let spolupra-
cuje Š Elišky Krásnohorské
pod vedením pana ředitele
Mgr. Martina Alinče a Ži-
dovská obec Ústí nad La-
bem v čele s předsedkyní
obce paní Annou upkovou
na projektu Židovského
muzea v Praze – Krokus.
Jedná se o mezinárodní

projekt, který vznikl v Irsku.
Cílem projektu je připo-
mínka jednoho a půl mili-
onu židovských dětí a tisíců
dalších dětí, které byly za-
bity během šoa.
Žáci ze Š Elišky Krásno-

horské každoročně vysazují

žluté krokusy do tvaru Da-
vidovy hvězdy u památníku
v Městských sadech. Žlutá
Davidova hvězda, kterou
byli židé nuceni nosit v do-
bě druhé světové války, se
tak stala symbolem holo-
caustu. Židovská obec v Ústí
částečně tento projekt fi-
nancuje a s touto školou
úzce spolupracuje. Je třeba
si stále tyto hrůzné události
připomínat, aby se již nikdy
neopakovaly.

nna ková
předsedkyně Židovské obce
Ústí nad Labem

ZŠ Elišky Krásnohorské při ala ukra inských ák
V den otevřených dveří,

15. března, jsme za pomoci
našich žáků z 8. tříd zvládli
nejen příjemně prezento-
vat naši školu a postarat se
o rodiče s dětmi, kteří mají
zájem zapsat své děti do
nově otevíraných 1. tříd, ale
i vyhovět žádostem ukra-
jinských matek o přijetí je-
jich dětí.
V několika následujících

dnech se číslo přijatých dětí
vyšplhalo na 50. Škola se tak
dostala na svoji maximální
kapacitu a musela další žá-
dosti o přijetí odmítat.
Díky velké solidaritě ro-

dičů našich žáků, zaměst-
nanců školy a dalších me-
cenášů jsme jejich nástup
do školy mohli podpořit
školními aktovkami a dal-
šími pomůckami. Pro děti,

které se měly zapojit do
tradiční výuky plavání, by-
ly připraveny i batůžky
s plavkami, čepicemi a ruč-
níky.
Abychom zohlednili po-

třeby našich stávajících
i nově přijatých žáků,
upřednostnili jsme varian-
tu výuky češtiny zřízením
prezenčních jazykových
skupin. Jazykové přípravy

probíhají od 8 00 do 11 0
a prioritně se zde koordiná-
torky s žáky věnují výuce
českého jazyka, ale i pohy-
bovým aktivitám a také
procvičování matematiky.
Pokud mají jejich kmenové
třídy výuku i po 11 0, jejich
průvodci z řad našich žáků
je přivedou na další výuku
do kmenové třídy, aby se
urychlila jejich adaptace

v třídních kolektivech.
Nikdo v současné době

není schopen s jistotou říct,
co bude od září 2022, tzn.
v novém školním roce. Část
rodičů ponechala své děti
na ukrajinské on-line
distanční výuce. Povinnost
přihlásit své děti do české
školy mají až po 90 dnech
pobytu v ČR. Pokud se situ-
ace nezmění a nebudou se

moci vrátit domů, budou
přihlášení dětí do českých
škol řešit v červnu.
Naše škola se snaží za-

jistit kvalitní vzdělávání
všem a doufáme, že nový
školní rok zahájíme s při-
pravenými dětmi k dalšímu
vzdělávání a novému obje-
vování světa kolem.

ZŠ . Krá nohor k

zácná návštěva v ZŠ Karla
hruba v polovině dubna

se konal ve školách zápis do
1. tříd. Pro mnohé děti je
nástup do školy náročnou
životní změnou a případný
strach z neznáma jim
mnohdy nedá ani spát.
Proto se na Š Karla IV.

rozhodli předškolákům
ukázat, že být žákem není
tak strašné, ba naopak, že ve
škole může být krom učení

i zábava, smích a přátelská
atmosféra.
Během měsíce března

dorazili do školy předškolá-
ci ze střekovských mateř-
ských škol V eleni, Sukova
a Karla IV., aby si vyzkou-
šeli, jaké je to být opravdo-
vým školákem. Děti si nej-
prve celou školu prohlédly
a pak usedly do školních la-
vic, kde na ně čekal zábav-

ný program. Měly možnost
se stát na chvíli školáky. Če-
kala je zábavná matemati-
ka, poznávání zvířátek, po-
vídání o tom, co patří a ne-
patří do aktovky, hra Bingo
i společné zpívání.
Na některých dětech

bylo vidět, že se do školy už
těší, u některých byl čitelný
prvotní strach. Po společně
stráveném čase se ale

všechny obavy z nové ži-
votní cesty rozplynuly
a předškoláci se loučili
s úsměvem na tváři.
a svou píli a snahu si za-

sloužili i nějaké ty dobroty
a odcházeli spokojení,
a hlavně s vědomím, že
škola není žádný strašák

Mgr. Pavla K ncová
Š Karla IV.

Svátky ara v Pomněnce
Jaro je v plném proudu,

i když počasí si s námi často
pohrává. Dubnové počasí
bylo opravdu velice aprílo-
vé. Ale to vůbec nezkazilo
dobrou náladu dětí a do-
spělých v MŠ Pomněnka.
A opět se nikdo nenudil.
Na začátku měsíce přijel

za dětmi kamarád Cepík
s druhým představením
s názvem Vše, co žije, vodu
pije. Děti se zábavnou
a hravou formou dozvěděly,
jak je voda důležitá pro
všechno živé na naší plane-
tě.
Na měsíc duben vyšly

v letošním roce tradiční
svátky jara, Velikonoce. Dě-
ti v Pomněnce je oslavily
v projektovém dni Putová-
ní za velikonočním zajíč-
kem. Do školky přišly v nej-
různějších jarních a veliko-
nočních maskách, na za-
hradě plnily velikonoční
soutěže a disciplíny, od za-
jíčka dostaly sladkou od-
měnu a na závěr si užily ve-
likonoční diskotéku.
V souvislosti s Veliko-

nocemi určitě stojí za
zmínku účast dětí z naší MŠ

v soutěži vyhlášené měs-
tem o nejhezčí velikonoční
výrobek. Jak v MŠ, tak i do-
ma s rodiči, děti vyrobily
krásné dekorace.
V letošním roce se naše

MŠ již podruhé zapojila do
ekologické akce Kampa
obyčejného hrdinství. Děti,
paní učitelky i rodiče se
svou účastí snažili alespo

trochu přispět ke zlepšení
životního prostředí.

ávěr měsíce dubna pa-
třil v naší MŠ tradici pálení
čarodějnic. Po dlouhé nu-
cené přestávce se tato akce
konala opět na školní za-
hradě, kde se mohli zúčast-
nit i rodiče dětí. Právěproně
si děti připravily krátký
program říkanek a písniček

na čarodějnické téma. V zá-
věru akce děti předaly dob-
rovolným hasičům papíro-
vé čarodějnice ke spálení do
ohně a spolu s rodiči si
opekly buřty. Věříme, že
i další měsíce budou plné
zajímavých a zábavných
aktivit.

MŠPo n nka

Aprílová o anka

Měsíc duben jsme zahájili
sobotní akcí Ukli me Česko
– školní zahradu. Rodiče,
prarodiče i děti hrabali,
stříhali větve a zametali
školní zahradu.
Jelikož byla velká zima,

zahřáli jsme se ve školce ča-
jíkem a koláčem, který
upekla paní učitelka. Na za-
hradě jsme našli poraně-
né mlá átko strakapouda,
podnikli jsme záchrannou
akci a přivolali městskou
policii, a ta poraněné ptáče
odvezla do útulku. Na závěr
akce jsme si upekli buřtíky.
Dále děti ze třídy Koťátek
vyrobily Moranu, kterou
pak hodily do Labe. Děti ze
třídy Kuřátek si udělaly vý-
let do ústecké zoo, kde pro-
hlédly všechna zvířátka. Vi-
děli jsme sloní koupel
a tulení krmení, užili jsme si

krásné dopoledne a moc
děkujeme mamince Samíka
za vstřícnost a zajištění
ukázky u tule ů.
Velikonoční svátky jsme

přivítali ve všech třídách
výzdobou, na které se po-
dílely děti, na třídě Kuřátek
i několik rodičů. Společně
proběhly na třídě Kuřátek
a Koťátek velikonoční díl-
ny, kde rodiče společně
s dětmi vyrobili velikonoč-
ní výrobky.
Také proběhla velice

oblíbená akce Učení se zví-
řátky. Děti se seznámily
přímým kontaktem s ně-
kterými domácími zvířátky.
Všechna zvířátka si mohly
pohladit a na závěr děti po-
vozil koník.

Má a K ralová
MŠ Vojanova
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a e ali e l ne
dora ili na rnic
a za átku dubna naši
školu navštívili ty i e -
trali ov hrá i basket-
balu původe z S
Delvon ohnson aleb
oseph Delano Spencer
a Spencer Svejcar.

Momentálně hrající za bas-
ketbalový tým Sluneta
v Ústí nad Labem. Basket-
balisté si pro děti připravili
pár cvičení s basketbalo-
vým míčem, kterým byl na-
příklad dribling nebo střel-
ba na koš dvojtaktem či
různé techniky střelby. Ne-
chyběla ani anglická kon-
verzace mezi žáky a hráči
a jejich vzájemné předsta-
vení.
Po focení a tréninku

dvou sedmých tříd v naší
tělocvičně se basketbalisté
přesunuli do 8.D, kde na ně
čekala prezentace tří žáky
o českých tradicích. Hráči se
seznámili s velikonočními,
vánočními a dušičkovými
tradicemi a zvyklostmi. Vy-
zkoušeli si náročnost české
výslovnosti při čtení a kví-
zu, který si pro ně žákyně
připravily.
Na oplátku nám hráči

představili sebe a jejich do-
savadní sportovní kariéru
a státy, kde působili. Při-
pravili si pro naše žáky sle-
pou mapu Spojených států
amerických a žáci hádali,
kde se jednotlivé státy, od-

kud basketbalisté pochází,
nachází namapě.
Celou prezentaci a dis-

kuzi zakončila autogramiá-
da hráčů, kde si žáci mohli

nechat podepsat trička, fot-
ky nebo basketbalový
míč.
Celodenní program do-

provázelo společné focení

s basketbalisty s jednotli-
vými třídami a také ce-
loškolní focení.

ZŠ Stříbrnická

S Ane kou to i e
ákladní škola Anežky

České uspořádala Den ote-
vřených dveří aneb ápis
nanečisto pro děti ze spá-
dovýchmateřských škol.
Této aktivitě předchá-

zela schůzka s rodiči přímo
na půdě MŠ, s nimi jsme de-
batovali o školní zralosti,
informovali je o významu
přípravné třídy, o režimu ve
škole apod.
Asi i proto byl následu-

jící Den otevřených dveří
velmi úspěšný, přišlo mno-
ho dětí – budoucích prv-
áčků. Prohlédly si školu a
byly pro ně připraveny ja-
kési dílničky. O úspěšnosti
akce svědčí děkovné emaily
rodičů.
Naše škola je zaměřena

environmentálně a jazyko-
vě, a právě k těmto dvěma
atributům odkazují další
akce. V sobotu 26. března se
konala Hodina emě. or-
ganizovali jsme večerní
lampionový průvod. Od

školy jsme šli na Marián-
skou skálu, po setmění jsme
pozorovali zhasnutí Větru-
še, které má symbolizovat
úsporu energie.

K našemu překvapení se
vytvořil průvod cca 00 lidí.
Vyšly nejen děti, šli jejich
rodiče, prarodiče, přidala se
krásnobřezenská veřejnost.

Na svítících náramcích mě-
ly děti připnuté znění kli-
matických závazků, které
by měly v průběhu roku pl-
nit. Atmosféra byla úžasná.
No a nakonec – 1. duben,

den Noci s Andersenem. Po
dvouleté pauze jsme si to
mohli konečně užít. Ve
škole nocovalo více jak 500
dětí. Žilo to tu literárními
aktivitami, veselím, ale také
vůní pizzy a brambůrků.
V sobotu ráno odcházely
děti ze školy rozesmáté,
malinko unavené, ale spo-
kojené.
aměstnanci školy se

všech těchto akcí zúčastnili
a pomáhali bez ohledu na
pracovní zařazení. Je to asi
tím, že jsme konečně po
delší odmlce mohli něco
prožívat společně, že nám to
všechno moc chybělo. Tolik
report od nás z Anežky.

Mgr. Jindra Šteflová
ředitelka Š Anežky České

Tradice o íva í Školka
v Brné přivítala aro

Děti z MŠ v Brné se v půl-
ce dubna sešly s rodiči a pa-
ní učitelkami na školní za-
hradě, aby všichni společně
zahnali zimu a přivítali jaro.
Nádherné slunné počasí
dokreslilo přátelskou at-
mosféru vítání jara.
Jarní stezka s deseti úko-

ly, která byla zaměřena na
znalosti z oblasti přírody,
čekala na všechny zúčast-
něné hned úvodem. Každé
dítko si do své knížečky
zaznamenávalo pomocí
smajlíků splnění jednotli-
vých úkolů.
Když děti prošly všemi

stanovišti, byla pro ně při-
pravena odměna. Následo-

valo společné fotografování
a průvod k Labi, který byl
zpříjemněn hledáním zna-
ků jara v krásném okolí.
Na závěr byla Morana

slavnostně usazena na bře-
hu Labe. Po krátkém poví-
dání o této zvyklosti a za
doprovodu tematických
básní a písní si každé z dětí
vhodilo do řeky vlastnoruč-
ně vyrobenou Moranu
z přírodních materiálů.
Společná akce se vydařila
a moc se těšíme, že se vy-
nášení Morany stane v naší
školcetradicí.

Mgr. Klára Dörnerová
MŠ Brná

Š Skalnička e ekolo icky zaměřená
Okolí MŠ Skalnička v Ne-

štěmicích si děti zkrášlují
pod vedením paní učitelek.
Na podzim společně vy-

sadily cibulky jarních kyti-
ček a nyní se učí tyto krásky
poznávat. Radují se z roz-
manitosti barev a tvarů tu-
lipánů, narcisek, hyacintů
i modřenců.
Snahou je podpora este-

tického a citového vnímání
přírody. Hlavním cílem
školky je rozvíjet u dětí při-
rozenou cestou lásku k pří-
rodě prostřednictvím pro-
žitků a praktických zkuše-
ností.
MŠ Skalnička

Palachovka hostí áky
z kra iny

Na sedm desítek dětí pů-
vodem z Ukrajiny v průbě-
hu března přibylo v ústecké
Š Palachova.
České děti, zejména ty

mladší, tyto události vní-
mají spíše jako dobrodruž-
ství a s novými spolužáky se
rychle skamarádily. Dospělí
zatím dělají vše, co je v je-
jich silách, aby se ukrajin-
ské děti v novém prostředí
cítily co nejlépe.

ačátky byly těžké,
zejména kvůli jazykové ba-
riéře. Když vše ostatní se-
lhalo, pomáhaly ruce, nohy,
internetové překladače ne-
bo třeba sport. Při společ-
ném fotbale nebo orientač-
ním běhu na Střížovickém
vrchu si děti porozuměly raz
dva.
První dny jsme našim

novým spolužákům ukázali
naše město a jeho nejhezčí
místa, vydali jsme se napří-
klad na Erbenovu vyhlídku.
S přibývajícím časem

a stále se zlepšující češtinou
se potom ukrajinské děti
začaly pomalu zapojovat do
výuky přímo ve třídách.
Nejsnáze to samozřejmě šlo
v tělocviku, ale děti brzy za-
čaly navštěvovat i hodiny
angličtiny a postupně také
matematiky a dalších před-
mětů. Velkou pomocí při-
tom byl nejen přátelský
přístup českých dětí, ale ta-
ké štědrost a ochota, s ja-
kou nejrůznější dárci při-
spívali ukrajinským uprch-
líkům školními pomůckami
a dalšími nezbytnostmi.
Škole se rovněž podařilo
získat na částečný úvazek
učitelku češtiny pro cizince.
Ke konci dubna jsou již

děti z Ukrajiny plně zapo-
jené do svých třídních ko-
lektivů, a z tajných zdrojů
můžeme dokonce prozra-
dit, že už vznikly i první
mezinárodní lásky.

ZŠ Palachova
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Plavec Šefl překonal český rekord
Ústeckému plavci a olym-

pionikovi Janu Šeflovi se
zadařilo na plaveckých zá-
vodech v Eindhovenu.
Na mezinárodních zá-

vodech v Nizozemsku za-
plaval na trati 50 metrů
motýlek čas 23,53 s, díky

kterému překonal o 17 setin
třináct let starý český re-
kord Michala Rubáčka
a splnil limit na mistrovství
světa v Budapešti.
Nyní drží v padesátime-

trovém bazénu národní
maxima na všech motýl-

kářských tratích. Vítězství
přidal i na 100 motýlek za
52,67 s.
Další ústecký reprezen-

tant Vojta Janeček získal
třetí místo na 50metrů prsa
časem 28,31 s a vytvořil si
osobní maximum.

Další úspěchy pro BASTA CHEERLEADERS

Koncem března se BASTA
cheerleaders zúčastnili me-
zinárodní soutěže ve spor-
tovním cheerleadingu PRA-
GUE CHEER OPEN 2022.
Soutěže se zúčastnilo

přes tisíc účastníků z růz-

ných zemí Evropy. Sportov-
ní klub si přivezl celkem
pět zlatých, čtyři stříbrné
a dvě bronzovémedaile.
K. Marešová obsadila

1. místo v kategorii indivi-
dual ve velké konkurenci

a doubles dance free style
mini ve složení V. Dragono-
vá a S. Němcová rovněž ob-
držely zlatou. Nyní se klub
připravuje na Mistrovství
ČR 2022, které proběhne
začátkem června v Praze.

Delhi najde nový domov ve Francii
V průběhu letošního
roku proběhne trans-
port slonice Delhi do
European Elephant
Sanctuary v jihozápadní
Francii.

Toto chovatelské zařízení
disponuje rozlehlými past-
vinami o rozloze 28 hekta-
rů, což je srovnatelné s cel-
kovou rozlohou zoo Ústí
nad Labem. Žádné jiné ev-
ropské chovné zařízení ak-
tuálně nenabízí takový
prostorový komfort a flexi-
bilitu.
Přesun Delhi je inten-

zivně komunikován s koor-
dinátorem evropského cho-
vu slonů, který přístup
k problematice vítá a plně
podporuje. Delhi je po
úhynu slonice Kaly v roce
2018 jediným chovaným
slonem v zoo Ústí nad La-
bem. Vedení zoo, chovatelé
i zástupci města si uvědo-
mují, že sloni jsou sociálně
žijící zvířata a další držení
Delhi samostatně bez reál-
né vyhlídky na spojení s ji-
nou slonicí je nemorální a

neobhajitelné. Sloni patří
mezi návštěvnicky nej-
atraktivnější druhy zvířat,
proto se odchodem Delhi

zoo chovu slonů nevzdává.
Jejich návrat je však v blíz-
ké či vzdálenější budouc-
nosti vázán na rozšíření

areálu na rozlehlé louky
Mariánského vrchu a vybu-
dování pavilonu, který jim
bude vyhovovat.

Karatisté trénovali
s národní špičkou

Největší klub karate
v Ústeckém kraji pořádal
začátkem dubna víkendový
seminář mladých závodní-
ků.
Na 30 aktivních závod-

níků této disciplíny z Ústí
nad Labem procvičovalo
systémové nácviky sestav
karate, které zajišťují opti-
mální provedení karate
v krizových situacích a v pří-
padech sportovního sou-
boje.
Trenéři Českého svazu

karate ve složení Ivana
Keslová (bývalá mistryně
Evropy) a Lukáš Janda (člen
reprezentace ČR) předávali
své zkušenosti řadě nových
adeptů této disciplíny.
„Jsme velmi rádi, že tre-

néři reprezentace a praž-
ského střediska karate byli
ochotni s námi probírat
vývoj současnosti v kara-
te a předávali nám své zku-
šenosti,“ řekl šéftrenér ús-
teckého karate Josef Raj-
chert.
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Zebrám se v ústecké zoo daří
V ústecké zoo se po tříleté

pauze narodilo již 109. hří-
bě zebry Hartmannové.
Hřebeček se má čile

k světu a jehomatka se o své
první mládě vzorně stará.
Prozatím jsou oba odděleni
od stáda. Chov zebry

Hartmannovémá v naší zoo
dlouholetou tradici – první
jedinci sempřišli v roce 1975
a v současné době jde o nej-
větší stádo v Evropě.
Chová se tu sedm klisen

a pět hřebců, včetně toho-
to nejmladšího přírůstku.




