
SEN-ART 2022

str. 4

Úvodní slovo

Vážení spoluobčané,

čas letních prázdnin, dovo-
lených a odpočinku je tady.
Proto mi dovolte vám hned
na úvod popřát jejich pří-
jemné prožití, ať už se je
chystáte strávit jakkoliv.
Pokud byste třeba ještě ne-
měli na nadcházející slunné
dny program, jistě nepře-
hlédněte rubriku Dvě otáz-
ky, která se právě letního
vyžití ve městě i okolí týká
a která vám může dát
spoustu inspirace. V novi-
nách nechybí ani tradiční
aktuality, novinky z kultu-
ry, zoo, škol a školek či jed-
nání rady a zastupitelstva
města, kde si prosím všim-
něte především schválené-
ho zadání nového územní-
ho plánu. Jde totiž o jeden
z nejdůležitějších doku-
mentů, který může pomoci
rozvoji našeho města. Je to
opravdu velice složitá pro-
blematika, proto se vám ji
na další stránce snaží vy-
světlit naše zastupitelka Eva
Fialová co možná nejjed-
nodušším způsobem. Roz-
voji města by měla pomoci
i vodíková doprava, jejíž za-
vedení je už skutečně blíz-
ko, jak můžete vidět hned
v úvodním článku novin. Já
osobně vodíku u nás moc
fandím a přeji si, aby první
busy začaly vyrážet do ulic
města co nejdříve. S blížící-
mi se volbami se roztrhl py-
tel i s příspěvky zastupitelů.
Určitě byste jim měli věno-
vat pozornost, ale na dru-
hou stranu doporučuji za-
chovat si selský rozum
a trošku odstupu. Všichni se
teď budou na předvoleb-
ních akcích a v médiích
snažit naslibovat hory doly,
a ještě mnohem více. Tak si
prosím na tu předvolební
agitku, která se teď bude
valit úplně ze všech stran,
dejte pozor.

Petr Nedvědický
primátor
Ústí nad Labem
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VODÍKOVÁDOPRAVA SE PŘEDSTAVILA VÚSTÍ NAD LABEM

Budoucnostměstskéhromadnédopravy vÚstí nad
Labem leží v bezemisní čisté vodíkové dopravě. Pře-
svědčit se o tom mohli lidé na začátku června přímo
na Mírovém náměstí, kam zavítal vodíkový autobus
Solaris Urbino 12 Hydrogen. Takových by ve městě
mohlo jezdit v dohledné době až dvacet, dopravní
podnik již na jejich dodávku uzavřel rámcovou doho-
du. Autobusy splňují všechny standardy a požadavky
namoderní přepravu, dojezd je až 330 kilometrů. Tan-
kování paliva zajistí vodíková plnicí stanice v areálu

Spolchemie. Vedle vodíkového autobusu do Ústí nad
Labem ale zavítal i vodíkový vlak, který představila
společnost Alstom. Zavádění vodíkové dopravy je
jedním z klíčových a strategických projektů města.
Ústí se tak snaží nejen vybudovat čistou a atraktivní
MHD, která by mohla být vzorem pro další města, ale
i navázat na dlouholetou tradici vodíku ve městě. Má-
lokdo ví, že se vyráběl již na samotném konci 19. sto-
letí a podílel se třeba na osvětlení ulic či zisku Nobe-
lovy ceny ViktoremHessem.

Ubytovny jdou
k zemi

Dva zničené objekty v Ma-
tiční ulici čeká demolice,
vybraný zhotovitel si pře-
vzal staveniště.
O zdemolování býva-

lých ubytoven (č.p. 381/4
a 382/6), které jsou v sou-
časné době v havarijním
stavu a ohrožují okolí, roz-
hodlo město již v roce 2021.
Na jaře letošního roku bylo
vyhlášeno výběrové řízení
na zhotovitele demolice. To
vyhrála firma POHL s na-
bídkovou cenou 2 888 888
Kč bez DPH.
Firma zajistí v rámci re-

alizace díla úplnou likvidaci
a uložení veškerých odpadů
z provedených demolic
v souladu se zákonem o od-
padech č. 541/2020 Sb., ve
znění pozdějších předpisů.
S ohledem na převažují-
cí množství železobetono-
vých konstrukcí bude pou-
žita strojní technologie
s hydraulickými demolič-
ními nůžkami.
Sousední třetí objekt

patří společnosti České pří-
stavy. S tou město jedná
o možném převedení ma-
jetku a též následné demo-
lici.
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MŠVyhlídka
nabízí místa

MŠVyhlídka, Rozcestí 786/2
nabízí volná místa pro děti
od 3 do 6 let pro školní rok
2022/23. Poskytujeme kva-
litní školní program, skvěle
vybavenou školku a spous-
tu aktivit.
Více informací na webu
www.msvyhlidka.cz nebo
na tel.: 733 129 542.
Těší se na vás kolektiv MŠ
Vyhlídka.

Ústí mámistryně
světa

str. 3

Dvě otázky pro vedoucí oddělení cestovního ruchuHanu Slawischovou
Ve městě se pořádá bě-
hem léta spousta akcí, na
jaké se například mohou
Ústečané těšit?
Ano, Ústí i během léta žije
akcemi. Koná se spousta
koncertů, divadelních her,
pohádkových představení a
workshopů pro děti a let-
ních promítání apod. Jed-

notlivé tipy můžete najít v
Kulturním a sportovním
kalendáři na webu města,
který spravujeme a pravi-
delně aktualizujeme. Záro-
veň jsme vydali letáky s ti-
py na kulturní akce v měsí-
cích červenec a srpen, které
jsou k dostání v informač-
ním středisku města na Mí-

rovém náměstí a návštěv-
nicky exponovaných mís-
tech veměstě.

Kde mohou občané získat
tipy, jak se ve městě ne-
nudit?
Město má své webové
stránky, facebookový profil
a instagram věnované vol-

nému času, kde je možné
kromě kulturních a spor-
tovních tipů získat i infor-
mace, jak poznat město
a jeho okolí pěšky, na kole
nebo např. z lodní paluby.
Také jsou po celý týden
nejen pro turisty k dispo-
zici pracovníci informační-
ho střediska, kteří vždy rádi

a ochotně poradí. Na straně
deset se zájemci mohou
také inspirovat, jak poznat
město aktivně a hravě ne-
bo na straně jedenáct, jak
navštívit vybrané turistic-
ké cíle formou zvýhodně-
ného balíčku vstupenek
TicketPack „Ústí jednodu-
še“.

Zadání nového územního plánu jednohlasně schváleno
Zastupitelé na svém 30. za-
sedání schválili hlasy všech
přítomných zadání nového
územního plánu města Ústí
nad Labem. Jde o klíčový
dokument potřebný k dal-
šímu rozvoji. O pořízení no-
vého územního plánu bylo
rozhodnuto již v roce 2015.
Jen čtyři roky poté, co ten
současný vešel v platnost.
A aby se historie neopako-
vala, muselo se zpracovat
kvalitní zadání plánu nové-
ho.

Proč to tak dlouho trva-
lo?

Pro dobré zadání je potřeba
město dobře znát a budou-
címu zpracovateli předat
relevantní podklady pro sa-
motné zpracování v podobě
analýz občanské vybave-
nosti, problémových míst
v dopravní infrastruktuře,
demografickou studii a dal-
ší.

A co tedy očekávat od
nového územního plánu?
Město bude rozděleno do
lokalit, které spojují po-
dobné vlastnosti a v kte-
rých bude jasně definová-
no, co je možné budovat.

Například v obytné lokalitě
sloužící pro individuální
bydlení je žádoucí defino-
vat parky, veřejná pro-
stranství, služby, adminis-
trativu a podobně. Naopak
v průmyslových oblastech
bude možné umístit lehkou
výrobu, skladovací plochy,
služby, administrativu atd.
Cílem nového územního
plánu bude i najít nové vy-
užití pro lokality, které jsou
dlouhodobě zanedbané
a ztratily svůj původní účel.
Místa, která jsou z pohledu
utváření obrazu města klí-
čová, budou chráněny re-

gulačními prvky. Jde napří-
klad o samotné centrum
města. Územní plán by měl
přinést nové dopravní ře-
šení, které bude komplexní
se společnými vazbami sil-
niční, železniční i lodní do-
pravy. Bude se muset zabý-
vat i vazbou na nově plá-
novanou zastávku vysoko-
rychlostní trati, která může
přinést do města nový im-
puls k rozvoji. Nový územní
plán bude pracovat s pří-
rodními hodnotami, které
ve městě máme – řeku La-
be, Bílinu, Miladu a další,
a má za cíl tyto lokality uži-

vatelsky zpříjemnit. Nový
územní plán bude řešit
i míru zástavby, cílem má
být nerozpínání města do
krajiny, ale využití proluk,
aby město bylo kompaktní
a nevyvolávalo budoucí ná-
klady na jeho obsluhu.
Nyní je potřeba vybrat
vhodného zpracovatele no-
vého územního plánu, kte-
rý zvládne přijmout a za-
pracovat všechny požadav-
ky, jež z návrhu plánu vy-
chází.
Vysvětlení územního
plánu najdete na straně
číslo 2.



Rekonstrukce podlahy
tanečního sálu na Větruši
Radní schválili rozpočto-

vé opatření ODM ve výši
2 000 000 Kč.
Finanční prostředky bu-

dou použity na rekonstruk-

ci podlahy tanečního sá-
lu na Větruši. Podlaha je
v takovém stavu, že při
provozu hrozí vážná zraně-
ní.
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Z RADY A ZASTUPITELSTVAMĚSTA

Finanční prostředky
příspěvkovým organizacím
Poskytnutí finančních

prostředků příspěvkovým
organizacím z oblasti škol-
ství v celkové výši 261 580
Kč schválila rada. Jde o po-
skytnutí příspěvku ZŠ Hlav-
ní ve výši 39 420 Kč na po-
řízení termoportů a gastro-
nádob pro přepravu obědů.
MŠ Marxova obdrží příspě-
vek 63 720 Kč na řešení

úhrady nedoplatku za vodu.
V souvislosti s přílivem
uprchlíků z Ukrajiny a nut-
ností zvýšení kapacit bylo
projednáno otevření pro-
zatím nevyužívaných pro-
stor. MŠ Pastelka obdrží
příspěvek 85 785 Kč na do-
vybavení prostor a Jesle
města Ústí nad Labem pří-
spěvek 72 650 Kč.

Poskytnutí dotace
v oblasti sportu 2022
Zastupitelstvo města Ústí

nad Labem schválilo zvýše-
ní dotace pro Aeroklub Ústí
nad Labem na celkovou vý-
ši dotace 250 000 Kč na ak-
ci Ústecké nebe plné letadel

2022. Dále souhlasila s pod-
porou ve výši 150 000 Kč
pro Czech boxing manage-
ment na akci TOHLE JE BOX
– mezinárodní galavečer
boxu.

Poskytnutímimořádných
dotací z rozpočtu
Radní města schválili po-

skytnutí mimořádných do-
tací z rozpočtu roku 2022
odboru sociálních služeb
takto:
• JURTA – poskytování

sociální služby podpora
samostatného bydlení –
50 000 Kč,
• Agentura Osmý den –

poskytování registrovaných
sociálních služeb – 50 000
Kč,
• Sociální agentura – pro-

jekt Pomáháme lidem
z dluhové pasti – 49 000 Kč.
Dotace budou poskytnu-

ty z uspořených finančních
prostředků odboru sociál-
ních služeb.

Tvorba zadání nového územního plánu trochu
z jiného pohledu: Aneb jak se vaří sekerková polévka
Často dostávám dotaz,

proč zadání územního plá-
nu tak dlouho trvá. Celý
proces pořizování nového
územního plánu je poměr-
ně složitý, tak jsem pře-
mýšlela, jak přiblížit tuto
problematiku lidem, kteří
se v ní nepohybují každý
den. A nejvíce mi tento pro-
ces připomíná vaření se-
kerkové polévky.
Náš současný platný

územní plán nám předsta-
vuje samotnou sekerku
(základ, o kterém je celá ta
pointa, ale všichni znalí po-
hádky ví, že se jedná jen
o vodítko). Na začátku ne-
bylo známo, pro kolik lidí
budeme polévku vařit, zda
základem bude silný maso-
vý vývar nebo jen zelenina.
Minulé volební období

dali naši zastupitelé naší
polévce to nejdůležitější,
určili, jak velký vezmeme
hrnec, z jakého materiálu
ten hrnec bude a zda máme
vařit na plynu, elektrice ne-
bo na ohni. V našem přípa-
dě se jedná o veškeré pod-
kladové materiály, jako de-
mografická studie, studie
služeb, vybavení, dopravní
studie a další.
A protože takto velký

hrnec jsme neměli k dispo-
zici, musel se nechat vyro-
bit, což nějakou dobu trva-
lo.
Když už konečně byl vy-

robený hrnec a zvoleno, že
polévku bude nejlepší vařit
na ohni, museli jsme se
rozhodnout, zda základem
bude masový nebo zeleni-
nový vývar. A aby byla po-
lévka poctivá, rozhodli jsme
se jít časově náročnější ces-
tou a zvolit poctivý hovězí
vývar – ten můžeme defi-
novat v podobě rozhodnutí,
že je potřeba chránit někte-
ré lokality ve městě a bu-
deme chtít územní plán
s regulačními prvky.
V našem zadání se jedná

o takzvané lokality dle plá-
nu charakterů, které nám
zajistí stanovení podmínek,
které jsou typické pro dané
území: lokality pro bydlení,
pro rozvoj, pro přestavbu,
pro průmysl.
Dále jsme se zamysleli

nad dalšími hlavními ingre-
diencemi: brambory před-
stavují nerozpínání města
do krajiny, houby kvalitu
zeleně, mrkev dominanty
vodních toků, celer plochy
potenciálu přestavby, petr-
žel dopravu, cibule prob-

lémová místa, omastek
všechny zákonné podmín-
ky. Ten, kdo již poznal, že
základem je bramborová
polévka, tak ví, že několik
základních ingrediencí nám
ještě chybí, ty dodali obča-
né a odborná veřejnost –
česnek, mouku, majoránku,
sůl a pepř.
Máme tedy všechny su-

roviny na stole a začali jsme
vařit, dodržovali jsme po-
stup dle kuchařky a před
podáním na stůl (schválení
zadání zastupiteli) nechali
jsme ji dle postupu ochut-
nat šéfkuchařem v podobě
veřejného projednání, které
proběhlo v loňském roce.
Dostali jsme doporučení
přidat hrášek, kroupy, cu-
ketu, rajčata a další. Dopo-
ručení jsme vyhodnotili
a to, co se pro zachování
nebo vylepšení původního
směru chuti polévky hodilo,
jsme přidali.
Základ je tedy hotový

a kuchař je s chutí naší po-
lévky spokojený. Ale každý
máme chuti různé, někdo
by si ji malinko přisolil, ně-
kdo již od základu více ope-
přil, někdo nechal brambo-
ry na menší kousíčky, ně-
kdo přidal nebo naopak

ubral hub, někdo by nepři-
dal kroupy, jiný hrášek.
A najdou se i tací, kteří jsou
vegetariáni a řeknou, že
masový vývar je od základu
špatná volba.
A abychom jednou pro

vždy mohli tu sekyrku
z hrnce odstranit, bylo po-
třeba udělat první krok
a schválit zadání územního
plánu. Což se podařilo
na jednání zastupitelstva
20. června 2022, zadání by-
lo jednomyslně schváleno
všemi přítomnými zastupi-
teli.
Teď je před námi ještě

dlouhá cesta, zpracovatel
územního plánu nám bude
muset nadizajnovat pro-
stření stolu, na jak velké
a hluboké talíře budeme
polévku podávat, jak velká
bude lžíce, kterou budeme
polévku jíst a zda k ní bu-
deme např. péci i chleba.
A až bude polévka zcela

rozlita a v hrnci nezbude ani
jedna porce, teprve pak
můžeme z hrnce vyndat
naši sekerku, utřít ji a od-
ložit, kam patří.

Ing. Eva Fialová
předsedkyně výboru
pro územní plánování

Hospodaření města v roce 2021
skončilo s přebytkem
S více než 200miliono-
vým přebytkem skonči-
lo hospodaření města
v roce 2021.

Rada projednala závě-
rečný účet hospodaření
a účetní závěrku města Ústí
nad Labem za rok 2021
a konstatovala, že celkové
příjmy města po konsolida-
ci přesáhly 2,539 miliardy
korun, výdaje dosáhly 2,332
miliardy korun. Saldo pří-
jmů a výdajů činí 206,8 mil.
Kč.
Převážná část přebytku

byla již použita při sestavo-
vání rozpočtu 2022 (rozpo-
čet byl schválen v březnu
2022), nerozděleno zůstalo
17,1 mil. Kč, jejichž využití
schválili zastupitelé v červ-
nu následovně:
– 4,8 mil. Kč bylo rov-

noměrně rozděleno mezi
obvody na péči o zeleň
a pořádek,
– téměř 700 tis. Kč bylo pře-
sunuto do Fondu na zá-
chranu a rozvoj zoo,
– zhruba 11,6 mil. Kč by-

lo uloženo do rezervy fi-
nančního odboru.
Město dále pokračuje v řád-
ném splácení úvěrů z před-
chozích let. Splátky úvěrů v
roce 2021 činily celkem 102
mil. Kč, z toho:
– splátka jistiny EIB 52,6mil.
Kč
– splátka úvěru u KB a. s.
49,4mil. Kč
K 31. 12. 2021 zůstalo ne-
splaceno 675,1 mil. Kč.

K největším výdajům v roce
2021 patří:
V neinvestiční oblasti:
– dotace pro Dopravní pod-
nik a.s. 272 mil. Kč,
– integrovaný dopravní

systém (hrazený z pro-
středků Krajského úřadu
ÚK) 94mil. Kč,
– na opravy, údržbu a čiš-
tění komunikací 97 mil. Kč,
– na veřejné osvětlení 50
mil. Kč,
– na Městskou policii 112
mil. Kč,
– odpadové hospodářství 81
mil. Kč,
– na poskytnutí dotací
v oblasti kultury a sportu 64
mil. Kč,
– příspěvky na provoz pro
základní školy a mateřské
školky 119mil. Kč,
– příspěvky na provoz pro
příspěvkové organizace
v sociální oblasti (domovy
pro seniory apod.) 236 mil.
Kč,
– příspěvky na provoz pro
p.o. ostatní (zoo, muzeum,
jesle, Městské služby, kul-
turní středisko, Činoherní
studio) 184mil. Kč,

– dotace pro městské obvo-
dy 164mil. Kč.

V investiční oblasti:
– Varovný informační sys-
tém obyvatelstva ve výši
20,3 mil. Kč,
– Stavební úpravy MŠ
U plavecké haly ve výši 17,3
mil. Kč,
– Nákup objektu trafosta-
nice od Spolchemie ve výši
11 mil. Kč,
– Rekonstrukce bazénu
v Jeslích města za 13,6 mil.
Kč.

Dále byly hrazeny dlouho-
dobé splátky pořízených
investic:
– Splátka za Městský fotba-
lový stadion ve výši 12,7 mil.
Kč,
– Splátka za koupi areálu
UJEP Hoření ve výši 21 mil.
Kč.

Jmenování členůMěstské
rady seniorů
Radní jmenovali na nové

funkční období od 1. 6. 2022
do 1. 6. 2023 členy Městské
rady seniorů. Jmenovací
listinu předal členům pri-
mátor Petr Nedvědický.
Předsedkyní byla opět

jmenována PaedDr. Květo-
slava Čelišová. Jmenování
proběhlo z důvodu končící-
ho funkčního období Měst-

ské rady seniorů a změny
v jednotlivých klubech se-
niorů.
Rada seniorů spolupra-

cuje s organizacemi měs-
ta, zastupuje organizované
i neorganizované seniory
a pomáhá vytvářet kom-
plexní pohled na řešené
problémy v Ústí nad La-
bem.

Fond pro záchranu
a rozvoj zoo
Zastupitelstvo na svém

jednání dne 20. června 2022
schválilo poskytnutí fi-
nančních prostředků z úče-
lového peněžního fondu
na realizaci jednotlivých
investičních akcí a oprav
v celkové výši 21 538 000Kč.
Tyto prostředky jsou

určeny především na akce
investiční povahy, na reali-
zaci projektů s největší
prioritou a na projekty s vy-
sokou prioritou, které
souvisejí s odstraňováním
nedostatků obsažených
v kontrolní zprávě organi-
zace EAZA z roku 2019
a které mají za cíl obnovení
plnohodnotného členství
v organizaci EAZA.
Z konkrétních akcí lze

například uvést dodávku
čtyř modulárních kontej-

nerů pro primáty a šelmy
a na novou moderní expo-
zici pro otevřený výběh gi-
bonů. Bude se realizovat
nákup a instalace modulár-
ních WC kontejnerů včetně
bezbariérových, dojde k po-
řízení a rozmístění v areálu
zoo nových odpadkových
košů tak, aby byl zajištěn
ucelený jednotný vzhled
těchto nádob. Část schvále-
ných finančních prostředků
bude také využita na archi-
tektonické studie a projek-
tové dokumentace.

KOMISAŘRADY PRO LIDSKÁPRÁVAOCENIL KACPU

Vysoký komisař Fillippo Grandi zavítal do Ústí nad Labem,
jeho cílem bylo KACPU v multifunkční městské budově v ulici
Hoření. V KACPU jej přivítal primátor Petr Nedvědický s hejtma-
nem Janem Schillerem, zástupcem hasičů, dobrovolníků
a dalších institucí. Komisaři ukázali, jak ústecké KACPU fungu-
je a co ukrajinským uprchlíkům nabízí. „Systém pomoci uprchlí-

kům zde hodnotím pěti hvězdičkami. Po celé Evropěmiliony ukra-
jinských uprchlíků nacházejí nové domovy a je hezké vidět, jak
čeští občané otevírají své dveře těm, kteří potřebují pomoc a utí-
kají z války. Ta musí skončit. Zodpovědnost za její skončení zů-
stává na ruské vládě a věříme, že bude nastartován dialog mezi
Ruskem a Ukrajinou,“ uvedl při návštěvě komisař Grandi.



Místní plánování škol
Rozvoj akčního plánová-

ní v podobě již třetího pro-
jektu Místní akční plán roz-
voje vzdělávání (MAP) po-
kračuje od března. Jedná se
o nástroj financovaný
z Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělává-
ní.
Zásadní rolí MAPu je

aktualizace Strategického
rámce, který zachycuje spo-
lečně nastavené priority ve
vzdělávání a eviduje se-
znam investičních potřeb
vzdělávacích institucí na
Ústecku.
Uvedení investičních

záměrů je nezbytné pro
čerpání dotačních pro-

středků z Integrovaného
regionálního operačního
programu.
V závěru školního roku

se uskutečnilo několik se-
tkání zástupců zřizovatelů,
základních a mateřských
škol, aktérů ve vzdělávání
a sociální oblasti. Při této
příležitosti byly školám
předány výukové a spor-
tovní pomůcky pořízené
z prostředkůMAP II.
V nadcházejícím období

budou společně s partnery
plánovány aktivity pro ob-
dobí 2023+, jejichž cílem je
zkvalitnění procesu vzdě-
lávání.
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Singletrail na Střížovickém
vrchu byl otevřen
Jedná se o první etapu

o délce 680 metrů, která je
určena pro širokou veřej-
nost. Samotná realizace tr-
vala zhruba šest měsíců.
Rada města na vybudo-

vání trasy pro horská kola
na Střížovickém vrchu
schválila pronájem pozem-
ků spolku Za rozvoj terénní
cykloturistikyMTBWork.
Jde o pozemky v kata-

strálním území Klíše a Bu-
kov. Podmínkou byl vstup

a jízda na stezkách zdarma.
Stezky jsou vybudované

a provozované v souladu
s pokyny správce lesů měs-
ta Ústí nad Labem. Traily
nejsou vedeny po stávají-
cích pěších stezkách.
Příjezdy na začátek trai-

lů vedou po stávajících
cestách a v rámci výstavby
do nich nebylo zasahováno.
Areál přispěje k dalším

možnostem volnočasového
vyžití v Ústí nad Labem.

Práci strážníků v době pandemie ocenil
primátor Petr Nedvědický

Snahu a úsilí strážníků
městské policie v době
pandemie onemocnění
COVID-19 ocenil primátor
Petr Nedvědický. Poděkoval
za jejich nasazení i zvlád-
nutí celé situace.
Vedle svých běžných po-

vinností, vyplývajících ze
zákona o obecní policii, po-
skytovali strážníci své služ-
by hlavně v areálu nemoc-
nice, kde sídlilo očkovací
centrum. V jeho okolí také
usměrňovali dopravu, aby
očkování probíhalo plynule
a bez zbytečných zdržení.
Primátor připomněl, že

strážníci plnili několik rolí
ve stanovených opatřeních.
Za prvé denně měli stano-

vená kontrolní místa v Ma-
sarykově nemocnici, a to
u pěti nemocničních oddě-
lení. Za druhé plnili kont-
rolní činnost v místech, kde
byly stanoveny povinnosti
vůči osobám v nošení rou-
šek či respirátorů a dodržo-
vání systému nákupů zboží
ve velkých supermarke-
tech.
Za celé období městská

policie úzce a intenzivně
spolupracovala se složkami
IZS (hasiči, záchranka, po-
licie), a to bez ohledu na ne-
bezpečí nákazy v té době
zcela neznámé nemoci
COVID-19.
Je nutné také připome-

nout, že v době, kdy skončil

nouzový stav a situace se
pomalu vracela k normálu,
strážníci dál vykonávali
kontrolní činnost v očko-
vacím centru, a to až do za-
čátku roku 2022.
Primátor Petr Nedvědický

proto zaměstnancůmměst-
ské policie poděkoval: „Ob-
rovský dík vám všem i všem
vašim lidem, kteří se v tom-
to nelehkém období podíleli
na zvládnutí celé situace.
Jsem hrdý na to, jak měst-
ská policie k pomoci bě-
hem pandemie přistupova-
la. Doufejme, že se podobné
období již nevrátí. Ale kdyby
ano, tak jsem si jist, že
bychom jej opět zvládli. A to
hlavně i díky vám.“

VODÍKOVÝ VLAKDORAZIL I NA
ÚSTECKÁNÁDRAŽÍ

Vlak Coradia iLint, jehož palivem je vodík, se v rámci
propagačních jízd po republice zastavil i v Ústí nad La-
bem. Prohlédnout si jej přišla nejen široká veřejnost, ale
i představitelé města Ústí nad Labem, dopravního pod-

niku či Ústeckéhokraje. Jdeoprvní a jediný vodíkový vlak
na světě, jeho návštěvu zajistila společnost Alstom. Ná-
vštěvníci se s ním dokonce mohli svézt v rámci ukázko-
vé jízdymezi hlavním a západním nádražím.

Oprava opěrné zdi na
Čertovce je dokončena
Sesuv je řadu let zajištěn

masivní opěrnou zdí, jejíž
prvky ale již nevyhovovaly.
V posledních letech po-
stupně docházelo vlivem
přírodních živlů k viditel-
ným změnám na konstruk-
ci opěrné zdi.
V některých klenbách

zdi se začínalo objevovat
narušení a kotevní systém
začínal být trvale přetěžo-
ván. Na základě pravidel-
ného monitoringu bylo vy-
dáno doporučení provést
sanační práce celého svahu,
opravu kotev a mimo jiné
vyztužit porušené klenby
opěrné zdi.
V roce 2019 byla na zá-

kladě výběrového řízení
zadána a vypracována pro-
jektová dokumentace na
opravu opěrné zdi a kotev.
Zhotovitel byl vybrán na
přelomu roku 2020 a 2021.
Projekt byl spolufinanco-
ván Evropskou unií – Fon-
dem soudržnosti v rámci
Operačního programu Ži-
votního prostředí a celková
cena díla byla 12,4 milionu
Kč.
Oprava opěrné zdi byla

zahájena v květnu 2021,
přes zimní období byly prá-
ce z důvodu dodržení tech-
nických postupů přerušeny
a v březnu 2022 byla zapo-
čata finální fáze zajištění
sesuvu.
V pilířích stávající opěrné

zdi se celkem vybudovalo
22 ks nových kotev. Byly
opraveny a vyztuženy po-
rušené klenby a v poslední
fázi se na nově vybudované
kotvy osadily dynamomet-
ry, které slouží ke sledování
velikosti kotevních sil.
Tím, že se jedná o příro-

du, která se stále hýbe, bu-
de mechanická odolnost
a stabilita kotev neustále
kontrolována v rámci vy-
budovaného monitoringu,
který je zajištěn na dalších
pět let, tedy do konce roku
2027.
Nyní jsou práce dokonče-

ny a svah je plně zajištěn.
Pokud by došlo k případné-
mu uvolnění větších kame-
nů, jsou nad opěrnou zdí
instalovány záchytné sítě
a ploty, které jsou dimen-
zovány, tak aby nedošlo
k ohrožení objektů pod ní.

Ústeckémažoretky z Domu dětí
amládeže jsoumistryně světa

Mažoretky z ústeckého
Domu dětí a mládeže se le-
tos staly mistryněmi České
republiky, poté zvládly na
výbornou Mistrovství Ev-
ropy, odkud se kvalifikovaly
na Mistrovství světa. To se
konalo v chorvatské Crik-
venici 25. a 26. června 2022.

Ústecké mažoretky se po
výborných výkonech staly
mistryněmi světa!
V sólech reprezentovala

Veronika Veselá s hůlkou
a Iva Šafrová s pomy, obě ve
velké konkurenci získaly
5. místo, Pavlína Křístková
s hůlkou 6. místo. Ve sku-

pinových formacích kade-
tek s hůlkou se ústecké Ma-
rionetky staly mistryněmi
světa, kadetky velká for-
mace s pomy také mistry-
němi světa. Seniorky velká
formace s hůlkou vybojo-
valy 3. místo a seniorky vel-
ká formace s pomy 2. místo.



Den rodiny proběhl na
Střekovském nábřeží
Odpoledne plné zábavy
a bohatý doprovodný
program si užili dospělí
idětinatradičníakciDen
rodiny, která se konala
před KOLOcafé na Stře-
kovském nábřeží.

Akci pořádá Spolek Silná
rodina ve spolupráci s měs-
tem Ústí nad Labem a za
podpory Spolchemie, CPR
Ovečka, Dobrovolnického
centra a dalších organizací.
Děti si na akci mohly vy-

zkoušet celou řadu aktivit
a soutěží. Nechybělo malo-
vání na obličej, koloběžky,
taneční vystoupení, tvořivé
workshopy, zdravé grilová-
ní či nafukovací atrakce,
které pro děti zajistil Ústec-
ký kraj. Akci zahájil náměs-
tek primátora Tomáš Vlach,
který všem popřál příjemně
strávené odpoledne, štěstí
při soutěžích a poděkoval
jednotlivým spolkům a or-
ganizacím, které se na Dni
rodiny podílely.
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ÚSTECKÝ SEN-ART 2022 – VÝTVARNÁA LITERÁRNÍ SOUTĚŽ PRO SENIORY
SEN-ART zahájil nový roč-
ník. Soutěž je určena pro
seniory ve věku nad 60 let
s trvalým pobytem v Ústí
nad Labem, včetně uživa-
telů služby domovů pro se-
niory, jejichž zřizovatelem
je město Ústí nad Labem.

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
Senioři mohou výtvarné
soutěžní práce doručit ta-
jemnici Rady seniorů Ústí

nad Labem Mgr. Lence Ja-
remové do budovy PB –
Centra na adrese Mírové
náměstí 3097/37 (1. patro,
č. dveří 134) od 1. července
do 31. srpna 2022.

Soutěžní kategorie:
1. ruční práce,
2. kresba, malba,

grafika,
3. fotografie.

Každý ze soutěžících může

předat maximálně jednu
práci v každé kategorii. Při-
hlášením do soutěže autor
výtvoru dle soutěžní kate-
gorie souhlasí s jeho pre-
zentací na výstavě a na
webu statutárního města
Ústí nad Labem, a to bez ná-
roku na honorář.
Vyhodnocení soutěže

provede odborná porota,
která z každé kategorie vy-
bere tři nejlepší práce.

Všechny práce musí mít
popisek se jménem a příj-
mením, věkem a kontak-
tem (adresa a telefon) na
autora.
Průběh soutěže: První tři

vítězná díla z každé katego-
rie budou zveřejněna na
www.usti-nad-labem.cz.
Vyhlášení vítězů a vý-

stava děl soutěže SEN-ART
2022 proběhne již tradičně
na oslavách Dne seniorů.

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ
Senioři mohou svá literární
díla posílat buď e-mailem
na adresu: lenka.jaremova
@mag-ul.cz, nebo poštou
na adresu: Odbor sociálních
služeb, Magistrát města Ús-
tí n. L., Velká Hradební
2336/8, 400 01 Ústí nad La-
bem, přičemž v levém hor-
ním rohubudeuvedeno Sen
Art 2022.

Soutěžní kategorie:
1. próza,
2. povídka,
3. poezie.

Literární soutěžní příspěv-
ky mohou soutěžící doru-
čovat od 1. července do
31. srpna 2022.Ústecký SEN-
ART 2022 se koná pod
záštitou primátora města
Ústí nad Labem Petra Ned-
vědického.

Nový komunitní plán péče
čeká aktualizace
Ústí nad Labem aktuali-

zuje Komunitní plán péče
obce s rozšířenou působ-
ností na roky 2023–2026.
Občany vyzývá k zaslání
názorů a připomínek na
místní sociální služby.
Současný Komunitní plán

péče obce s rozšířenou pů-
sobností Ústí nad Labem
2018–2021 je strategický
dokument města, jehož zá-
měrem je udržení, rozvoj
nebo vznik nových sociál-
ních (či souvisejících) slu-
žeb a programů.Snahou je,
aby vyhovovaly občanům
v rámci celého Ústecka a re-
agovaly na jejich potřeby.
Nový komunitní plán je ur-
čen pro následující roky
2023–2026. Protože je pro
tvůrce plánu důležité znát
názor občanů, dovolujeme
si vás tímto oslovit a požá-
dat o vyplnění dotazníku.
Cílem je nejen zjištění

kvality stávajících sociál-
ních služeb poskytovaných
vÚstí nad Labemaokolí, ale
především zjištění aktuál-
ních potřeb, postřehů a ná-
zorů v oblasti podpory péče
o občany z různých cílo-

vých skupin a v oblasti
podpory rodinné politiky
zajišťující kvalitu života ro-
din na Ústecku. Dotazníko-
vé šetření je zcela anonym-
ní. Formulář dotazníku bu-
de otevřený až do 31. čer-
vence 2022. Výsledky z to-
hoto šetření budou důleži-
tými podklady pro vypra-
cování nového komunitní-
ho plánu péče.
Město vyzývá, abyste se

podělili o své názory, ná-
vrhy a připomínky na soci-
ální služby a související ak-
tivity v Ústí nad Labem
a v blízkém okolí. Pomůžete
tím naplánovat služby tak,
aby lépe reagovaly na vaše
potřeby či zájmy.
Děkujeme za spolupráci.

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

Z LABSKÉ STEZKY PŘES KLÍŠI A BUKOV NA SEVERNÍ TERASU

30. 4. – 25. 9. 2022
soboty, neděle a svátky

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

Další nástupní stanice: Divadlo

Výstupní stanice:  
Na Spálence, Bukov, Severní Terasa, 

Orlická

CYKLOBUSCYKLOBUSCYKLOBUS
ZDARMAZDARMAZDARMA
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Reakce starostkyMOměsto na článek vměstských novinách
Vážení Ústečané, musím

reagovat na vytištěný člá-
nek v městských novinách
v minulém vydání, který
poškodil celý městský ob-
vod včetně současných za-
stupitelů a úředníků.
Tím, že bylo negativně

použito mé jméno, s tím se
smířím, neboť je před vol-
bami a jistě není tajné, že
jsem na kandidátní listě
subjektu Společně jako lídr
na městský obvod, což je
čistě pouze moje osobní
volba a rozhodnutí.
Rozpočet MO město byl

řádně schválen, sestaven.
Žádali jsme o navýšení fi-
nancí především z důvodů
zdražování energií, materi-
álu, služeb a skutečnosti, že
MO ÚL – město dlouhodobě
dotovalo výkon státní sprá-
vy a samosprávy z rezerv
a další snižování na straně

příjmů je pro MO neudrži-
telné. V položce údržba ze-
leně nám skončily rámcové
smlouvy a navýšení je pře-
devším ve změnách jed-
notkových cen, jelikož ně-
kolik let jednotkové ceny
stagnovaly beze změn a ny-
ní došlo k očekávanému
obratu navýšení cen na se-
če.
Rovněž v položkách

úprava zeleně došlo k na-
výšení a magistrátem poža-
dované rekonstrukce alejí
nepokryjí potřebné nákla-
dy. O další navýšení jsme
žádali na mzdové prostřed-
ky pro pracovníky veřejně
prospěšných prací na po-
krytí nákladů na odvody.
Pracovníky nám úřad práce
schválil koncem měsíce
května.
I přes napnutý rozpočet

náš obvod rozpočet sestavil

a zapojena byla částka z na-
šich rezerv, která je již
dlouhodobě čerpána na po-
krytí nákladů a provozu.
Tyto peníze byly určeny na
možnost nákupu budovy
pro obvodní radnici, jelikož
náš obvod je v pronájmu
a nemáme vlastní budovu.
K rozpočtu bylo několik
schůzek i s radními měst-
ského obvodu a panem pri-
mátorem, kteří o finančním
stavu informovali.
Co se týče úklidu centra

města, tak je velmi nutné
a na místě upozornit, že MO
centrum nezajišťuje úklid
v centru města. O úklid
centra se dělí magistrát
města, AVE Ústí nad Labem
a Městské služby a jsou
snadno dohledatelné uza-
vřené smlouvy v registru
smluv.
Úklid a odpadkové koše

jsou opět v plné kompeten-
ci magistrátu města.
V rámci možností vypomá-
hají s úklidem pracovníci
veřejné služby.
Takže nařknutí, že jsem

rezignovala na úklid v cen-
tru města a na neustálý ne-
pořádek v centru, není vů-
bec pravdou a je v plně
kompetenci vedení města.
Jak již zmiňuji výše, MO
město zajišťuje běžnou
údržbu a úpravu zeleně
a dále údržbu dětských
hřišť, bazénů a vodotrysků.
Vzhledem k určeným kom-
petencím a skutečnostem
rozporuji, že jsem rezigno-
vala na úklid v centru.
Vyjádřit se musím i k so-

ciální oblasti. Opět podotý-
kám, že organizační struk-
tura městského obvodu je
plně v gesci našeho obvodu
a je dodržena. Nicméně

v době psaní tohoto článku
proběhlo výběrové řízení.
Máme plný stav sociálních
pracovníků a veřejných
opatrovníků a naopak já
osobně úzce spolupracuji se
sociálním odborem na na-
šem obvodu.
Pokud autor článku tvrdí,

že se nevěnuji práci, tak na-
opak se s občany dost často
setkávám, je to moje práce
být v terénu, setkávat se
s lidmi, vyslechnout jejich
prosby, názory.
Taková setkání dělámpo

celou dobu ve funkci, ale
nikde bohužel neprezentu-
ji, kde a kdy jsem byla, dě-
lám vše ve svém času a se-
tkání v Hostovicích pro-
běhlo na požadavek míst-
ních v pátek od 19 hodin.
Ze setkání vyplývají po-

žadavky spíše na jiné orgá-
ny než na městský obvod.

Naopak zúčastnění sdě-
lili problémy, které jim
vznikly při opravě chodní-
ku. Nejsem si vědoma, že
bych jim slibovala nemož-
né, neboť vím, co mohu
a co mám ve svých mož-
nostech.
Pro občana je velmi těžké

posoudit, kdo co uklízí
a komu co náleží. Tyto ne-
shody, dohadování a finan-
cování se vyřeší pouze no-
vým Statutem města Ústí
nad Labem.
Určitě tak došlo k nedo-

rozumění, jelikož si autor
článku nezjistil podstatné
informace a stačilo jen
e-mailem dostat otázky
k danému tématu a uvést
vše na korektní úroveň.

Mgr. Hana Štrymplová
starostkaMOměsto

Lidická hrušeň na Střekově
10. 6. uplynulo 80 let od

lidické tragédie. Výročí byla
věnována velká pozornost.
Se současnou situací na
Ukrajině si všichni uvědo-
mujeme, že Lidice nejsou
dávnou historií, ale mohou
se opakovat.
Nacistický režim chtěl

obec Lidice vymazat z po-
vrchu zemského. Nacisté
muže osudný den postříleli,
ženy odvezli do koncent-
račního tábora, děti až na
pár výjimek zavraždili ply-
nem v nákladním automo-
bilu. Domy a kostel vyhodili
do povětří, odstranili stro-

myavše živé, comohlo obec
připomínat.
Místo Lidic zůstala jen

holá pláň. Měl to být akt vý-

strahy pro všechny. Na Li-
dice se mělo zapomenout.
Opak se stal pravdou. Přes-
to, že takových zvěrstev se
stala řada i jinde v Evropě,
Lidice vzbudily obrovský
celosvětový ohlas. Jménem
Lidice pojmenovávali rodi-
če své čerstvě narozené
dcery zejména v Latinské
Americe.
Po válce se do Lidic vráti-

ly přeživší ženy z koncent-
račních táborů a několik
dětí, které si nacistický re-
žim vybral jako vhodné pro
poněmčení. Nacistickému
běsnění ještě unikla mla-

dičká hrušeň. Nacistům se
zdálo, že uhynula po bez-
hlavém ničení všeho, co
obec připomínalo. Ta jedi-
ná zůstala na místě jako
němý svědek obrovské
tragédie.
Štěpy z ní se dnes vysa-

zují v městech jako symbol
naděje. Také jsem iniciova-
la vysazení lidické hrušně
a od roku 2019 má Střekov
také tuto hrušeň. Na Stře-
kově se jí daří, letos má na-
sazeny první plody.

Eva Outlá
zastupitelka za PRO! Ústí

Když hloupost a lež
vítězí nad pravdou
Je velmi těžké reagovat na

vskutku hloupé předvoleb-
ní ataky, ale domnívám se,
že je nutné lžím a hlouposti
nastavit hráz.
Reaguji na lživý článek

o nezájmu a nepodpoře
města, který paní zastupi-
telka Outlá vypustila s je-
dovou slinou do veřejného
prostoru. V něm obvinila
město, že se nezúčastnilo
prostřednictvím svého zá-
stupce 28. dubna 2022 dne
holocaustu a hrdinství Jom
ha-šoa. A už zde první non-
sens – paní zastupitelka,
která se obřadu zúčastnila,
není zástupce města?
Jestliže nezastupuje město,
proč je zastupitelkou měs-
ta? Tato akce má další sou-

vislosti. Pořadatelem je ZŠ
Trmice, která jiné zástupce
města Ústí nad Labem než
paní Outlou na tuto akci
nepozvala, ba ani neupo-
zornila. Budiž. Zajímavé
spíše je, proč nepozve zá-
stupce města spolupořada-
tel Veřejný sál Hraničář,
který je příjemcem podpory
města Ústí nad Labem,
a Muzeum města Ústí nad
Labem, které je dokonce
příspěvkovou organizací
města. Korunou této nedů-
stojné diskusi je fakt, že
k této akci nikdo nepřizval
ani zástupce židovské obce
v Ústí nad Labem.

Petr Nedvědický
primátorměsta (ANO 2011)

Statut, brzda rozvoje některýchměstských obvodů
Dlouhodobě poukazuji na

nefunkční statut města.
Aby město a městské obvo-
dy mohly efektivně fungo-
vat, musí být jasně stano-
vená pravidla především
ohledně kompetencí, kdo za
co odpovídá a jaké na to bu-
de mít finanční prostředky.
Finanční prostředky ob-

vodům jsou přidělovány
podle zvykového práva, ni-
koli podle skutečné finanč-
ní náročnosti, kdy je potře-
ba zohledňovat výkon stát-
ní správy, vlastní příjmy,
rozlohu, počet obyvatel.
Bez podrobné analýzy

a shody většiny zastupitelů
se stále budeme potýkat
s tím, že městský obvod
Město a městský obvod
Střekov jsou letos v kritické
situaci, protože vyčerpaly
finanční polštář z privati-
zace obecního majetku
a provoz obvodů nemohou
již z této rezervy doplňovat.
Oba městské obvody

požádaly o dotaci na zajiš-
tění veřejně prospěšné prá-
ce – centrum o necelý mili-

on korun, Střekov přes dva
miliony korun. Rada města
žádosti pouze vzala na vě-

domí, peníze ale obvodům
neposlala. Obyvatelé města
si oprávněně stěžují na ne-

pořádek zejména v centrál-
ní části, ale bez peněz nelze
výrazné zlepšení očeká-
vat.
Mám za to, že peníze

v rozpočtu jsou, léta jsme
svědky toho, že zejména
odbor majetku a investic
svůj rozpočet nevyčerpá.
Proto mohl místostarosta
centrálního obvodu na-
vrhnout posílení centrál-
ního rozpočtu právě z roz-
počtu tohoto odboru. Mož-
ná, kdyby v odboru dopra-
vy a majetku nebyly spo-
jeny tak zásadní agendy,
mohla by být správa odbo-
ru výrazně lepší.
Tedy nejen statut, ale

i organizační řád magistrá-
tu by měly být podrobeny
důkladné analýze, aby to
bylo v ulicích města Ústí
nad Labem vidět.
Je to systémový nedo-

statek, vážně by se nad tím
měli zamyslet všichni za-
stupitelé města.

Eva Outlá
zastupitelka za PRO! Ústí

Kontrolní výbor stále nekontroluje
V minulém vydání měst-

ských novin jsem popisoval
zablokování činnosti kont-
rolního výboru členy z ANO
a ODS, kteří se neobtěžují
chodit do práce, ačkoliv
stále pobírají plnou odmě-
nu. V článku jsem uvedl, že
jednou z členek s nízkou
účastí je také Gabriela Hu-
báčková, kterou nomino-
vala KSČM.
Ukázalo se, že tato in-

formace není aktuální – ač-

koliv Gabriela Hubáčková
skutečně byla nominována
KSČM, v průběhu volebního
období změnila politickou
příslušnost a nyní zastupu-
je stranuPROZdraví a Sport.
Tuto nepřesnost uvádím
na pravou míru, nicméně
v praxi stranická přísluš-
nost nehraje roli. Pokud si
myslíte, že na obsazení
kontrolního výboru nebo
alespoň účasti jeho členů
něco změnil článek v Měst-

ských novinách, podceňu-
jete, jak moc je to politikům
jedno. Na zasedání dne
13. června 2022 jsme opět
marně čekali hodinu, zda se
dostaví dostatek členů pro
usnášeníschopnost.
Kvůli tomu nemá kont-

rolní výbor schváleny pro-
tokoly z minulých kontrol,
zprávu o činnosti, neprove-
dl chystanou kontrolu pl-
nění usnesení zastupitel-
stva a nemohl naplánovat

další kontroly. Vzhledem
k blížícím se volbám je
pravděpodobné, že naše
provedená práce spadne
pod stůl. Stejně tak je bo-
hužel vzhledem k volebním
preferencím pravděpodob-
né, že se na činnosti kont-
rolního výboru v příštích
čtyřech letech nic nezmění.

Lukáš Blažej
zastupitel a místopředseda
kontrolního výboru

Sál ztratil kouzlo Bruselu
Zatímco k vylepšení

vzhledu veřejného pro-
stranství v Ústí nad Labem
se dostalo současné vedení
města v průběhu čtyř let
právě končícího volební
období jen minimálně, na
zkrášlování vlastního pra-
covního prostředí nezapo-
mnělo. S investicí 860 000
Kč totálně přestavělo zase-
dací sál rady města a navíc
ne zrovna citlivě.
Budova ústeckého magis-

trátu je výrazná stavba. Na-
vrhl ji architekt Jan Gabriel
v roce 1956 ve stylu později
nazvaném „Brusel“ podle
místa konání světové vý-
stavy Expo ´58, kde právě
tento typ architektury re-
prezentovaný českosloven-
ským pavilonem vzbudil
velký mezinárodní ohlas.
I proto se naše radnice záhy
po dostavbě stala stá-
tem chráněnou památkou.
K úpravám budovy i jejích
interiérů by se tak mělo
přistupovat s respektem
k jejím kulturním hodno-
tám.
Za dobu osmi měsíců

mého působení ve funkci
neuvolněného radního pro
kulturu se o možné rekon-
strukci radního sálu disku-
tovalo několikrát. Nepřipa-
dalo mi to vůbec nutné,
mně se líbil v dobovém po-
jetí. Ale původně byl plán
zapojit do návrhu Fakultu
umění a designu ústecké
univerzity. Cítil jsem v tom

příležitost uchopit docho-
vané prvky z původního
vybavení originálním a mo-
derním způsobem. Pak při-
šel primátor Petr Nedvědic-
ký se zlepšovákem, jak
ušetřit. Prý to zvládne
magistrát svépomocně. To-
ho jsem se zalekl a doporu-
čil, ať v takovém případě
dojde maximálně k opravě
historického vybavení nebo
raději, ať vše zůstane při
starém.
A výsledek? Sál dostal

kompletně nové zařízení.
Zmizely hodnotné prvky
z původního vybavení,
zejména celoplošné dubové
obložení stěn a originální
kusy nábytku v podobě vel-
kého „kulatého stolu“ z še-
desátých let. Nová podoba
vznikla jako společné dílo
pražské společnosti Face
Interiér a provozního od-
dělení magistrátu. Je oproti
původní koncepci tuctová
ala IKEA, bez vyšších umě-
leckých ambicí a bez vztahu
k bruselské architektuře
celé budovy.
Škoda, že se radní, když

už se toužili zapsat do ar-
chitektury magistrátu, ne-
inspirovali v zasedačce pri-
mátora, kde se pravidelně
pohybují. Ta prošla de-
signově osobitou a kvalitní
rekonstrukcí kolem roku
2000.

Martin Krsek
zastupitel za PRO! Ústí
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Balónek se vzkazemnaMDD

Po nedobrovolné dvoule-
té odmlce jsme mohli po-
řádně oslavit Mezinárodní
den dětí i v naší škole
a školce. A protože na den
dětí by měla být celá ro-
dina pohromadě, uspořá-
dali jsme 1. června velkou
oslavu a odpoledne přivítali
všechny žáky a děti i s jejich
rodiči a prarodiči na školní
zahradě a připomněli si, jak
jsou pro nás děti důležité, že
mít děti je nedocenitelným
darem a to, že rodina by
měla být vždy na prvním
místě.
Cílem dětského odpoled-

ne bylo udělat dětem ra-
dost a věnovat jim pozor-
nost. Děti měly možnost
zapojit se do spousty zá-
bavných a pestrých aktivit
a do tradičních soutěží, jako
je skákání v pytli, házení na
cíl, slalom na koloběžce.
Skákací hrad byl v oble-

žení po celou dobu odpo-
ledního klání. Obchůdek
s občerstvením a stánek se
zmrzlinou, smích a výborná
nálada, to vše jsme si na
den dětí mohli parádně
užít. Vyvrcholením dne by-
lo vypouštění barevných
ekologických balónků s ob-

rázkem naší školy a se
vzkazem či pozdravem,
který si každý žák vymyslel.
Děti nadšeně sledovaly start
jejich balónku a netrpělivě
a napjatě čekaly na zprávy,
kam osud a povětrnostní
podmínky jejich balónek
zavane. A věřte nebo ne, dva
balónky se dostaly až do tři
sta kilometrů vzdálené
Vratislavi! Můžete se pře-
svědčit na https://www.fa-
cebook.com/zsamsbrna.
Nadšení dětí bylo opravdu
veliké a oslava stála za to.

MŠ a ZŠ Brná

Jarní sportovní kurzy na ZŠMírová

HURÁ... Po dvouleté covi-
dové pauze začalo oblíbené
období sportovních kurzů
na naší škole. Od poloviny
května proběhly celkem
čtyři kurzy pro žáky a žáky-
ně sportovních tříd. Tři
se uskutečnily v krásném
Podještědském sportovním
areálu v Českém Dubu pro
3. – 9. třídy a jeden cyklis-
tický kurz v malebné kraji-
ně u českolipských Holan

pro 6. – 9. třídy. Všesportov-
ní kurzy v Českém Dubu
byly zaměřeny na rozvoj
různých sportovních her
(míčové a pálkovací hry,
soutěže smíšených druž-
stev, netradiční hry, turnaj
jednotlivců apod.) a přede-
vším na spolupráci v týmu
a fair play.
Na cyklistickém sou-

středění se žáci seznamo-
vali s okolím holanských

rybníků a Máchova kraje.
Zázemím bylo Rekreační
středisko Areo, které je ide-
ální pro sportování všeho
druhu. I toto soustředění
bylo kombinováno s nej-
různějšími aktivitami.
Děti se vracely se spous-

tou krásných sportovních
zážitků a pohodových dnů
s kamarády.

ZŠ Mírová

Jak vidí budoucnost dolního Střekova studentky architektury
POKRAČOVÁNÍ
Z ČERVNOVÉHO ČÍSLA

4) V čem si myslíte, že je
zásadní problém, že už
dávno něco nestojí na
tak cenných pozemcích
u krajského soudu?
Myslíme si, že většina pro-
blémů dlouho nezastavě-
ných pozemků v centrech
měst pramení právě z ne-
jasného cíle, kterým se zá-
stavba má ubírat a také
z velkého množství poža-
davků, které na území mají
obyvatelé města. Požadav-
ky si odporují a blokují se
navzájem a pozemky nako-
nec zůstávají ladem nebo je
nakonec s případnou vý-
stavbou velká skupina oby-
vatel nespokojená. Ze stej-
ných důvodů jsou podle nás
stále prázdné i pozemky
u krajského úřadu ve Stře-
kově.

5) Myslíte si, že je refe-
rendum vhodný nástroj,
jak rozvíjet město a jak
v něm správně stavět?
Kromě referenda existují
další možnosti, jak zapojit
obyvatele do rozvoje města.
Cílem referenda je většinou
zamezit již naplánované
výstavbě, a proto dělí spo-
lečnost na dvě poloviny
„pro a proti“ a ve výsledku je
vždy poměrně velká část li-
dí nespokojena. Lepším
a efektivnějším nástrojem
jsou podle nás různé formy
participačních aktivit, které

obyvatelům umožní zapojit
se do tvorby dlouhodobého
plánu města. Mohou tak
vyjádřit své požadavky na
výstavbu i to, co by si ve
městě přáli, nebo naopak
nepřáli a nemusejí tak vy-
tvářet skupiny, které se sta-
ví proti sobě. Úkolemměsta
a architektů je pak samo-
zřejmě podle výsledků
těchto aktivit občanů po-
stupovat při tvorbě plánu
a následně na jejich pod-
kladu také rozhodovat.

6) Ve vašem návrhu za-
chováváte stávající uli-
ce, proč?
Developer je chce zrušit.

Struktura stávající zástavby
je podle našeho názoru sta-
bilní a odpovídá přiroze-
ným směrům pohybu. Ulič-
ní síť byla právě proto jed-
nou z kvalit, kterou jsme
po provedených analýzách
chtěly návrhem podpořit.
Díky řece i trati má území
výrazně lineární charakter
a na tyto linie se přirozeně
váží veřejná prostranství
i budovy veřejné vybave-
nosti. Zrušením nebo pře-
hrazením ulic by se podle
našeho názoru zkompliko-
vala prostupnost i dopravní
návaznosti a přispělo by se
tak k rozdrobenosti území,
kterou naopak vidíme jako

jeden z největších problé-
mů střekovské zástavby.

7) Myslíte si, že má byd-
lení, a tím i výstavba by-
tů, v centru Střekova
budoucnost?
Vzhledem k blízkosti centra
města, vlakového nádraží
i dalších dopravních in-
frastruktur, a tudíž i dobré
dostupnosti pracovních pří-
ležitostní a zároveň dobré
občanské vybavenosti v po-
době škol, kulturního
i sportovního vyžití a s při-
hlédnutím ke stále kompli-
kovanější bytové situaci
v Praze a jejím okolí, má
bydlení v centru Střekova

podle nás určitě budouc-
nost a je jednou z funkcí,
kterou by město mělo pod-
porovat.

8) Co byste vyzdvihly na
vašem návrhu jako to
nejdůležitější a nejpří-
nosnější pro Střekov
a proč?
Střekovem jsme se zabýva-
ly z pohledu veřejných pro-
stranství. Doufáme, že prá-
vě tento přístup, kdy stavby
nejsou vnímány jako jed-
notlivosti, ale spíše jako
části společně tvořící jeden
celek, by mohl přinést do
debaty o plánované výstav-
bě nový úhel pohledu.

9) Má podle vás větší
váhu pro urbanistický
návrh zástavby touha
Střekovanů po náku-
pech, nebo dlouhodobý
rozvoj dolního Střekova
dle určitých urbanistic-
kých pravidel garanto-
vanýchměstem?
Pro smysluplný a udržitel-
ný rozvoj Střekova má pod-
le nás větší váhu dlouhodo-
bý plán, určení urbanistic-
kých pravidel a hlavně cílů,
ke kterým má zástavba
směřovat. A to především
proto, aby realizace jedno-
ho ze záměrů neznemožni-
la další nebo aby zrušením
některých ulic nedošlo ke
zhoršení dopravní situace
na jiných a podobně. Záro-
veň by město mělo určitě
v plánech reflektovat touhy

svých obyvatel. Nepochyb-
ně existuje i možnost, jak
touhu po nákupech propo-
jit s nabídkou bydlení, pro-
story pro pronájem nebo
další občanskou vybave-
ností.

10) Co si myslíte, že nej-
víc vadí na současném
návrhu nákupního cent-
ra u krajského soudu
obyvatelům v jeho bez-
prostředním okolí?
Myslíme si, že největším
negativem z pohledu oby-
vatel sousedních pozemků
je zvýšená dopravní zátěž
v okolí a také fakt, že typic-
ké plechové krabice nákup-
ních center s přilehlým
parkovištěm většinou ne-
jsou nejvzhlednějšími ob-
jekty ve městě a patří spíše
na jeho okraj než do centra.
Zároveň jsou pozemky
v současnosti zelené a vý-
hled na travnatou plochu je
určitě příjemnější než vý-
hled na betonovou plochu
parkoviště. Samotnou ná-
plň a možnost nákupů ale
předpokládáme, že obyva-
telé vítají, a proto doufáme,
že se najde způsob, jak za-
chovat část zeleně a nákup-
ní centrum včetně parko-
vání integrovat do zástav-
by, která bude mít charak-
ter městského centra. Stře-
kov má podle nás určitě po-
tenciál být městským cen-
trem a ne periferií.
Sylvie Tesková,
Kristýna Rejsková

MDD vMŠ Zvoneček
Mezinárodní den dětí le-

tos v Mateřské škole Zvo-
neček oslavili trochu netra-
dičně. Využili svou rozsáh-
lou přírodní školní zahradu
a ve spolupráci s Katedrou
tělesné výchovy a sportu
Pedagogické fakulty UJEP
jeden z rodičů připravil na
1. 6. 2022 sportovní akci
Orientační běh s Martinem.
Akce měla dvě části. Do-

poledne se děti učily ele-
mentárním základům práce
s mapou školní zahrady,
orientaci dle herních prvků,
světových stran a systému
kontrolních stanovišť, který
každou ze čtyř tříd dovedl
k ukrytému pokladu. Odpo-

ledne pak byl pro děti a ro-
diče připraven orientační

běh. Po získání základních
informací následně společ-
ně vyrazili na trasu, kde je
na školní zahradě čekalo
šest kontrolních stanovišť.
Všech 48 zúčastněných

rodin kontroly bez problé-
mů nalezlo a po zdolání
trasy tak mohli být všichni
odměněni medailí a za-
slouženým pohoštěním.
Velké díky za příjemné spo-
lečensky sportovní odpo-
ledne patří Martinovi, který
akci organizoval, a Honzovi,
který zmapoval terén a na-
kreslil orientační mapku.

Zuzana Štochlová
ředitelka MŠ Zvoneček

Den zdraví v ZŠMojžíř
V rámci prevence zdraví

naše škola uspořádala na
začátku června akci společ-
ně se Státním zdravotním
ústavem.
Akce se zúčastnili nejen

žáci a učitelé naší školy, ale
i obyvatelé Mojžíře a okolí.
Na venkovním hřišti ško-

ly byla různá stanoviště.
Na jednom ze stanovišť si
lidé mohli nechat změřit
kvalifikovanými pracovní-
ky zdravotnictví tlak, cho-

lesterol a cukr v krvi, mohli
se nechat změřit a zvážit
a tím si zjistit své BMI.

Největší úspěch ale mě-
lo boxerské stanoviště. Tam
se tvořily fronty žáků, kteří
si měřili síly s boxerským
trenérem.
Celá akce se opravdu po-

vedla, dětem i dospělým se
testovací odpoledne moc
líbilo a doufáme, že si ta-
kový hezký den se Státním
zdravotním ústavem někdy
zopakujeme.

ZŠ Mojžíř



Než půjdeme na prázdniny

Květen a červen je v naší
MŠ Vojanova nabitý akcemi
a různými aktivitami ve tří-
dách. U nejmladších dětí ve
třídě Kuřátek jsme uspořá-
dali Dámskou jízdu, tj. osla-
va ke dni matek, a aby to ta-
tínkůmnebylo líto, tak jsme
pro ně u Kuřátek připravili
akci Táto, pojď si hrát, kde
tátové společně s dětmi
stavěli z různých stavebnic
a tím se vrátili do svého
dětství.
Dále jsme podnikli výlet

na hřiště na Severní Terasu,

tam v rámci oslavy MDD
vyjely i děti ze třídy Koťá-
tek. Kuřátka ještě podnikla
výpravu na vlakové nádraží
a pak jsme šli k Labi krmit
labutě.
Velice užitečná byla ak-

ce pro všechny děti z celé
MŠ s názvem Zachraň své-
ho kamaráda, která pro-
běhla v květnu. Děti při ní
získaly užitečné poznatky
o záchraně života, prakticky
si vyzkoušely masáž srdce.
Samozřejmě jsme osla-

vili Den dětí sportovními

soutěžemi. Na závěr třída
Kuřátek uspořádala akci
Rozlučka s Kuřátky. U před-
školáků proběhla tradiční
rozlučka s pasováním na
školáčky, která byla dojem-
ná a slzičky tekly jak dětem,
tak dospělým.
Přejeme všem krásné

prázdniny, školáčkům samé
jedničky a hodné a trpělivé
paní učitelky. Hurá na slu-
níčko.

Mája Kyralová
MŠ Vojanova
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Pobyt v rámci projektu Listen and
Respect Erasmus+, ostrov Chios Řecko

V květnu 2022 jsme se
vypravili na řecký ostrov
Chios navštívit partnerskou
školu 2nd Gymnasium of
Chios Livaneio, abychom se
zúčastnili festivalu charity
v rámci projektu Listen and
Respect. Zde jsme se znovu
a naposled shledali se vše-
mi partnerskými školami
z Itálie, Rumunska, Řecka
a Slovenska.
Po prohlídce školy a úvod-

ním ceremoniálu naši žáci,
dva chlapci ze 7. ročníku a tři
dívky z 9. ročníku, předsta-
vili projektové aktivity za-
měřené na charitativní čin-
nost v naší škole. Podrobně
popsali, jak společně se
školním parlamentem zor-
ganizovali sbírku pro ús-
tecký útulek nebo pro řec-
kou organizaci Archa světa
pro znevýhodněné děti
z ostrova Chios.
Také povyprávěli o

vzniku demokracie v naší
zemi. Večer žáci zakončili
tradičním řeckým tancem a

ochutnali místní speciality.
Další den jsme navštívili

byzantský klášter Nea Mo-
ni, který poskytoval útočiš-
tě před nájezdy, a středově-
ké vesnice Anavatos a Av-
gonyma. Ty byly vystavěné
tak, aby splynuly s okolní
hornatou krajinou a chrá-
nily tak své obyvatele. Bě-
hem středečního programu
ve škole děti extrahovaly
DNA z tropického ovoce
a prohlédly si město Chios.
Velmi je zaujal příběh Ka-
narise, místního hrdiny
chioského masakru v roce
1822. Poté jsme navštívili
radnici a přední představi-
tele města, se kterými žáci
diskutovali o principech
demokracie a důležitosti
charitativní činnosti.
Ve čtvrtek jsme se vydali

do muzea věnovanému lo-
kálnímu přírodnímu pro-
duktu Masticha – pryskyři-
ce stromu Řečíku lentišku.
Měli jsme zde možnost sle-
dovat výrobní proces pro-
duktů z mastichy, od pěs-
tování přes sklizeň až po
zpracování v širokou na-
bídku výrobků. Také jsme
sestoupili do unikátní kra-
sové jeskyně Olympi a za-
stavili jsme se v národní
památce ostrova, ve stře-
dověké vesnici Města. Prošli
jsme se dlážděnými ulička-
mi, které lemovaly domy

namačkané jeden na druhý,
a vdechli jsme mrazivý po-
cit ohrožení tehdejších
obyvatel, kteří vybudovali
tento obranný systém před
nepřáteli.
Pátek byl věnován pro-

jektovému tématu pobytu –
festivalu charity. Naši žáci
v jeho průběhu předali pe-
něžní dar ze školní sbírky
řecké charitativní organi-
zaci Ark of World, jež zajiš-
ťuje péči a ochranu dětem
žijícím v nevyhovujících ži-
votních podmínkách. Ab-
solvovali jsme přednášku
o historii charity v Řecku
a byly nám slavnostně
rozdány certifikáty nejen
o ukončení pobytu na ost-
rově Chios, ale celého tříle-
tého mezinárodního pro-
jektu Listen and Respect.

Mgr. Tereza Štolbová,
Mgr. Jana Šindelářová,
Mgr. Markéta Škachová
FZŠ Českémládeže

Kytičková show proběhla na Slunetě
V květnu se po dlouhé

covidové době opět mohla
konat naše Kytičková show.
Je to ojedinělá akce, kdy
naše celá škola připravila
téměř dvouhodinový pro-
gram pro rodiče, babičky,
dědy a přátele školy.
Vše naplánovat, sklou-

bit, vymyslet třídní tanečky
všech čtyř tříd, vsuvky pro
vyplnění příprav na soutěž
rodičů a dětí, sportovní
překážkové dráhy, vyrobit
pomůcky, zajistit včas dár-
ky pro předškoláky se šer-
pami (pomohli nám fi-
nančně rodiče), samy jsme
si děti, které ukončují do-
cházku, nafotily, zakoupily
desky a vyrobily každému
osobní diplom s věnová-
ním, tak to není časově jen
tak. Měly jsme velmi napil-
no. Do toho se prolínaly ne-
moci dětí, ale vše jsme
zvládly.
Děti si do sportovní haly

odvážíme objednaným au-
tobusem, rodiče tak tedy

mohou přicházet do haly
sami v klidu po práci.
Paní učitelky sestavily

i úvodní taneček Když ne-
můžeš, tak přidej, čímž jsme
chtěly říct, že nás nic neza-
staví. Děti jsme při úvodní
skladbě zapojily a začátek
se nesl ve velmi emotivním
duchu – konečně, zase mů-
žeme normálně žít, roušky
jsme ve skladbě odhodily
v choreografii, tím bylo ře-
čeno vše. Celou show si
i moderujeme samy. Měli
jsme zajištěného i DJ, který
se skvěle postaral o zvuk,
mikrofony pro nás, CD s na-
ším hudebním programem
jsmemu předem připravily.
Naši Kytičkovou show

otevřely třídní skladby.
Každá třída velmi pilně na-
studovala svoji píseň s ta-
nečkem, vyráběla si vlastní
pomůcky, pomáhali nám
i rodiče a některé doplňky
jsme měly i od nich zapůj-
čené. Ve školce se stříhalo,
malovalo, šilo, lepilo, na-

cvičovalo, stříhala se hudba
apod. Chodíme i do tělo-
cvičny v ZŠ, takže máme
i velký prostor vždy v pátek
na secvičování. Nebylo to-
ho málo. Aby nám to slu-
šelo, krásné sukně nám
učitelkám ušila v barvě tříd
i naše šikovná kolegyně;
ostatně měly velký ohlas.
Děti měly tradičně trika
v barvě svých tříd. Předsta-
vily se: oranžová a červená
třída (předškoláci) a žlutá

a fialová kytička (mladší
děti). Ostatně i během na-
cvičování děti od rodičů
chtěly pustit svou skladbu
a doma se jim předváděly,
co už umí. Zpětná vazba te-
dy fungovala skvěle.
Děti byly jako koně na

startovní čáře, nemohly se
už dočkat, rodiče byli také
natěšení. A koneckonců,
díky vedení SC Sluneta,
které nám zdarma zapůjčilo
halu v jejich doslova nabi-

tém sportovním programu
pro nás našli volné odpo-
ledne. Velmi jim za to dě-
kujeme. Velké poděkování
patří také rodičům z jed-
notlivých tříd, kteří zakou-
pili pro svou třídu pití pro
všechny děti a zejména ta-
tínkům, kteří nám pomohli
odvézt všechny pomůcky
tam a zpět. Náš dodavatel
potravin dětem jako spon-
zorský dar zajistil i sušenky.
Měli jsme i profesionál-

ního fotografa a natáčení
videa z různých kamer, což
bylo úžasné. Je pak vidět,
kolik vás na naši Kytičko-
vou show přišlo, dle vedení
SC Sluneta vás bylo víc, než
na nějaký sportovní pro-
gram.
Na závěr proběhlo šerpo-

vání předškoláků s naší
hymnou Človíček. Jen jed-
nou jsme se ji pokusily
v minulosti nahradit jinou
písní, ale sami jste si o ni
řekli, takže už měnit nebu-
deme. Dřevěné píšťalky děti

samozřejmě musely vy-
zkoušet. Jen si děti pískejte,
je to váš čas bezstarostného
dětství. Ne každý ho v této
době má. Není nutno – tuto
krásnou píseň si rodiče
s námi s chutí zazpívali
v závěru celého dlouhého
programu. Děti ještě za od-
měnu dostaly medaile, lí-
zátka.
Také vám děkujeme za

vaši přízeň, štědrost, a hoj-
nou účast. To vše nám vel-
mi pomohlo, společně jsme
si odpoledne užili. Dle va-
šich reakcí a potlesku za
každým naším číslem se
vám naše show velmi líbila.
Ostatně i druhý den jsme

od vás, od rodičů dostaly
slova díků a velkého uzná-
ní, což nás velmi povzbu-
dilo, že to děláme správně;
prostě jsme si udělali ra-
dost po té dlouhé době na-
vzájem. A tak tomá být.

Mgr. Jaroslava Svobodová
MŠ Kytička

Květinová slavnost v DPS Dobětice
První červnový den byl

v Domově pro seniory Do-
bětice od samého rána kvě-
tinový. Klienti i zaměst-
nanci se převlékli do šatů
s květinovými vzory, do
účesů připletli růže nebo
kopretiny a společně vy-
zdobili veřejné prostory.
Odpoledne, po úvodních

slovech pana ředitele
J. Vronského, starosty Se-
verní Terasy J. Šimanov-
ského a náměstka primáto-
ra T. Vlacha, začala „Květi-
nová slavnost“. K poslechu
a tanci přijela zahrát oblí-
bená country kapela Moš-
ňáci. Výborné občerstvení
pro klienty zajistila vedoucí
kuchyně se svými zaměst-
nanci, krásnou, oku lahodí-
cí ovocno-zeleninovou de-
koraci vytvořil šikovný ku-
chař Radek.
Nálada byla výborná,

všichni si odpoledne užili
a po kladných ohlasech na-
šich klientů i personálu se
rozhodlo, že se z této květi-
nové akce stane tradice.

Výstava obrazů
Paní Ivana z Domova pro
seniory Dobětice ráda ma-
luje. Její obrazy zdobí ne-
jednu chodbu v domově.
Aby se o jejím talentu do-
zvědělo co nejvíce lidí, us-
pořádá jí Domov výstavu
jejích obrazů.
Výstava bude určena jak

pro místní klienty a za-
městnance, tak pro širokou
veřejnost. Vernisáž pro-
běhne 15. srpna ve 14 hodin
v hale domova. Součástí vý-
stavy bude i prodej formou
dražby. Všichni jsou srdeč-
ně zváni.

DPSDobětice



8 www.usti-nad-labem.czNapsali nám

Evropský pohármládeže očima
horolezce Jana Štípka
Už ve středu kemně přijel

kamarád Lukáš Mokroluský
a přespal u nás, ve čtvrtek
okolo jedenácté hodiny
jsme vyrazili směr rakouský
Imst. V Praze jsme nabírali
ještě další dva reprezen-
tanty, a to Naty Paarovou
a Štěpána Bulenu.
Cesta byla celkem dlou-

há, ale utíkala mi rychle,
protože jsem se těšil. Když
už jsme dorazili na hotel,
tak jsem se trochu protáhl,
abych byl připraven na zít-
řejší rychlost.
V pátek jsem měl moje

první závody na rychlost.
Věřil jsem, že s mým časem
7,9 s bych mohl být na veli-
ce dobrém místě, ale bohu-
žel stěna klouzala a nepo-
vedlo se mi dát ani trénin-
kový čas. Skončil jsem tak s
časem 8,6 s na devátém
místě, což je první nepostu-
pové místo do finále. Když
jsem se vrátil na hotel, byl
jsem z toho celkem smutný
a naštvaný, ale říkal jsem si,
že mě to aspoň namotivuje
na obtížnost. A to se i stalo.
V sobotu probíhala kva-

lifikace obtížnosti. Když
jsme přijeli na stěnu a začal
jsem se rozcvičovat a rozlé-
zat, cítil jsem, že to bude
dobré a že by i ten top mohl
padnout. Rozlezl jsem se

a podíval, jak lezou moji
soupeři a zároveň kamarádi
z cesty, a šel jsem na to.
Začátek cesty byl lehký,

ale lezl jsem ho hodně po-
malu. Pak jsem se už dostal
do svého rytmu a bylo to
v pohodě. V cestě jsem spa-
dl těsně pod topem, a tak
jsem v ní skončil druhý. Po
celkem dlouhé době jsem
šel na druhou cestu. Tu už
jsem šel hned od začátku
tak, jak jsem chtěl. Cítil jsem
se při každém kroku per-
fektně, a nakonec z toho byl
top. Tím jsem se kvalifiko-
val do nedělního finále
z druhého místa a byl jsem
rád. V mé hlavě ještě před

tím, než jsem usnul, probí-
halo, že by z toho už mohla
býtmedaile.
V neděli ráno jsme mu-

seli celkem brzo na stěnu.
Byl jsem nervózní. A pak
přišel můj čas. Když jsem
vylezl a viděl tu cestu,
všechno ze mě spadlo. Sou-
středil jsem se jenom na ty
kroky a na nic jiného.
A vyšlo to, dolezl jsem si pro
3. místo. Byla to moje první
medaile a také jsem si tím
zajistil, že pojedu na MS do
Dallasu. Závody byly úžasné
a už se těším, jak zalezu ty
další v Ostermudigenu.

Jan Štípek

Humboldtova vyhlídka
Ústečané a turisté dostali

v letošní turistické sezóně
k užívání nově upravenou
Humboldtovu vyhlídku.
K vyhlídce se dostanete

po necelém kilometru od
areálu zámečku Větruše po
zeleně a červeně značené
turistické trase stoupající
k Solní stezce. U informač-
ního panelu ukazuje smě-
rovka vlevo na lesní pěšinu,
po které to je k vyhlídce už
jenom pár kroků.
Vyhlídka je na nově

upraveném místě, které
nabízí po odstranění nále-
tových dřevin jedinečný
pohled do labského údolí
s nepřehlédnutelnou do-
minantou hradu Střekov
čnějící na vysoké skále nad
Masarykovým zdymadlem.
Malebnou kulisu doplňují
okolní svahy a strmé vr-
choly Českého středohoří
s Vysokým Ostrým, Var-
hoštěm a Vaňovským vr-
chem.
Místo je osazeno masiv-

ní zastíněnou lavicí s dře-

věnou postavou Alexandra
von Humboldta od Ivo
Švejnohy z Kytlic a přímo
vybízí k posezení a rozjí-
mání nad dynamicky půso-
bícím okolím našeho měs-
ta.
Vyhlídka byla realizována

dle návrhu skupiny ústec-
kých patriotů 1. stolní spo-

lečnosti U Vlastence a fi-
nancována z participativ-
ního rozpočtu Ústečané so-
bě.
Realizaci projektu zajis-

til ÚMO Ústí nad Labem –
město.

Karel Punčochář
člen radyMO za PRO! Ústí

Dětský den vmateřské škole Stříbrníky

Dne 1. 6. se děti z naší ma-
teřské školy těšily na pře-
kvapení, které jim paní uči-
telky slíbily.
Samozřejmě že na školní

zahradě měly připravené
množství soutěží a disci-
plín, jako byla překážková
dráha s míčkem na lžíci ne-
bo skákání v pytli a mnoho
dalších.
Zasoutěžit a popovídat si

s dětmi přišel i pan starosta
z MO Severní Terasa Jaro-
slav Šimanovský se svou
asistentkou Kateřinou Ulb-
richovou. Dětem donesli
dárečky a ozvláštnili tak je-
jich svátek. Městský obvod

současně podpořil dětský
den v naší mateřské škole
i finanční dotací a díky to-
mu si děti odnesly domů
i další dárky.
Dalším překvapením dne

byli dobrovolní hasiči z SDH
Mojžíř. Pod vedením Ondry
Daška a jeho mladých
hasičských přátel předvedli
dětem vybavení a techniku
hasicího auta, nechali je
vyzkoušet výstroj a stříkání
hadicí vodou na plechovky.
Děti z naší mateřské ško-

ly byly velmi nadšené
a z dětského dne si odnesly
velkou spoustu zážitků.
Rádi bychom všem moc

poděkovali: panu starostovi
Jaroslavu Šimanovskému
z MO Severní Terasa za
účast, osobní a finanční
podporu, paní asistence
Kateřině Ulbrichové za
fotodokumentaci, panu
Ing. Jiřímu Hladíkovi – sta-
rostovi SDH Mojžíř za „za-
půjčení“ hasičské techniky
a mládežníků, Ondrovi
Daškovi a mladým hasičům
z Mojžíře za úžasnou práci
a trpělivost s dětmi a všem
za radost, kterou dětem
v tento den udělali.

Mgr. Alena Varmužová
ředitelkaMŠ Stříbrníky

ZŠ Rabasova – Učíme se pro život
Poznali jsme, že pokud se

žáci podílejí na procesu
vzdělávání, učí se tím spo-
lurozhodovat a nést zodpo-
vědnost. S tímto vědomím
cíleně zapojujeme snaživé
žáky do aktivit, při kterých
zvelebují školní prostory
nebo vyrábějí učební po-
můcky pro sebe i další spo-
lužáky.
V průběhu května vzni-

kaly pod rukama dvou vy-
učujících a šikovných žákyň
ze třídy 8.B inspirační mal-
by. Nápad se zrodil v hlavě
Marii Laburdové, s realizací
jí pomáhal kolega Michal
Rys. Ze šedé zdi venkovního
areálu se rázem stala domi-
nanta volného prostoru.
Účelem díla je podporo-

vat zábavné hry u dětí
mladšího školního věku.

V rámci času stráveného
v družině tak budou moti-
vovány k tradičním aktivi-
tám, při nichž se veselili už
jejich prarodiče.
Návrat k přírodě hlásí tři

hmyzí hotely, které během
letošního jara vyrostly na
půdě školy. Impuls k vytvo-
ření dala Milena Lavičková.
Jako vyučující přírodopisu
a enviromentální výchovy
odhadla, že jejich umístě-
ním získá pro děti příleži-
tost k pozorování hmyzu
v přirozeném prostředí.
Dřevěné domečky v ho-

dinách pracovních činností
vytvořil s žáky 7.B Luděk
Frank. Paní učitelka si vzala
na starosti dokončovací
práce, aby připravila pro
hmyzí „obyvatele“ lákavé
místo k žití. Přidanou hod-

notou těchto domků je
skutečnost, že zkrášlují
pozemek před tělocvič-
nou.
Byl to opět pan učitel

Frank, kdo v dílnách se tří-
dou 7.B sestavil v rámci

projektu My se dřeva nebo-
jíme velkoformátový model
periodické tabulky prvků.
Není třeba zdůrazňovat,

že společné dílo poslouží při
výuce ostatním žákům
školy. Důležitý užitek z této

činnosti získali také tvůrci,
když při výrobě rozvíjeli
manuální zručnost.
Jak je práce ve školní

kuchyni náročná, si vy-
zkoušeli členové žákovské-
ho parlamentu. Za přísných

hygienických podmínek
pomáhali s přípravou obě-
da pro spolužáky. Jejich za-
pojení bylo součástí pro-
gramu Skutečně zdravá
škola.
Ten si klade za cíl pod-

porovat vhodné stravovací
návyky. Žáci se vlastním
přičiněním dozvěděli, jak
jídlo vzniká. Snad si také
uvědomili, že by si pokrmů
měli více vážit.
Z výše uvedených infor-

mací vyplývá jedna pravda,
které se hodláme i nadále
držet. Děti dokážou vytvořit
báječné věci, když jim po-
skytneme příležitost a dá-
me jim důvěru, že to zvlád-
nou.

Mgr. LenkaKaliničová
ZŠ Rabasova

Sportovní den na ZŠ E. Krásnohorské
Sportovní den na naší

škole vznikl na návrh na-
šich žáků, kteří tento nápad
nadnesli v žákovském par-
lamentu, který vede paní
učitelka Procházková.
Vedení školy nápad s ra-

dostí podpořilo, avšak bylo
zapotřebí, aby se někdo ujal
organizace celé akce. Tuto
výzvu s nadšením přijal pan
učitel Čermák. Nic ale není
tak snadné, jak se zdá. I přes
překážky, komplikace a ne-
přízeň osudu se vše vydaři-
lo a 3. června si žáci z dru-
hého stupně naplno užili
sportování.
Nesměly chybět klasické

disciplíny, jako například:
šplh na tyči, hod na koš,
přespolní běh a mnoho dal-
ších. Pan učitel Čermák vše
však pojal více kreativně
a zábavně a díky tomu si
žáci užili i netradičních dis-
ciplín a nemohou se shod-
nout, která z nich byla nej-
lepší.

Žáci si mohli vyzkoušet
například běh v ploutvích,
ski běh, střelbu ze vzdu-
chovky, chůzi na chůdách
a třeba i jízdu na invalid-
ních vozíčcích, které nám
propůjčila katedra tělesné
výchovy a sportu UJEP.
Aby to však byla fair

play, tak žáci museli být
rozděleni do namixovaných
oddílů tak, aby byl v každé

skupině vyrovnaný počet
žáků ze všech ročníků. Žáci,
kteří sportovat nemohli
nebo nechtěli, asistovali
učitelům u jednotlivých
disciplín. Den to byl vskut-
ku krásný a vydařený
a všichni doufáme, že se
stane na naší škole i kaž-
doroční tradicí.

ZŠ Elišky Krásnohorské
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Třetí nejkrásnější českou knihu roku 2021
vydaloměsto Ústí nad Labem
Neobvyklého ocenění se

dostalo městu Ústí nad La-
bem. Třetí nejkrásnější
českou knihou roku 2021
(z kategorie odborná litera-
tura) byl v pondělí 23. květ-
na 2022 vyhlášen Průvodce
po zaniklých obcích, osa-
dách a samotách pod Buko-
vou horou.
Umístil se v 57. ročníku

soutěže pořádané minis-
terstvem kultury a Památ-
níkem národního písem-
nictví.
Oceněná kniha popisuje

historii i současnost zanik-
lých lidských sídel v okolí
Bukové hory, které propo-
juje turistická stezka. Tu zde
před 15 lety vyznačili stu-
denti katedry historie ús-
tecké univerzity.
Vydavateli nevšedního

bedekru jsou statutární
město Ústí nad Labem
a Muzeum v přírodě Zubr-
nice. „Kniha už je bohužel
vyprodaná, ale na letošek

plánujeme II. a celkem i roz-
šířené vydání,“ poznamenal
autor oceněné knihy a ře-
ditel městského archivu
Petr Karlíček.
Pod jeho vedením také

proběhl prvomájový turis-
tický výlet pod Bukovou
horu uspořádaný odděle-

ním cestovního ruchu
magistrátu. Protože se na
mnohé zájemce nedostalo,
bude v rámci Evropského
týdne mobility v průběhu
letošního září opakován.
Cenu si v pražském Cent-

ru architektury a městské-
ho plánování převzali od

ministra kultury Martina
Baxy a ředitele Památní-
ku národního písemnictví
Zdeňka Freislebena ředitel
Archivu města Ústí nad La-
bemPetr Karlíček i grafici ze
studia kapitola Magdalena
Lindaurová a Michal Cho-
danič.

Divadelní zahrada Činoherního studia

V romantickém leso-
parku prvorepublikové
Wolfrumovy vily se ta-
ké letos předposlední
týden v srpnu uskuteční
již 6. ročník oblíbeného
festivalu Divadelní za-
hrada.

I letos vás čeká v součas-
ném sídle Českého rozhlasu
Sever, na kopci kousek nad
centrem Ústí nad Labem,

šest dnů ve společnosti di-
vadla pod širým nebem.
Přehlídku zahájí v pondělí
22. srpna venkovní premi-
éra nejnovějšího titulu Či-
noherního studia, adaptace
stejnojmenného románu
Josefa Formánka Mluviti
pravdu, kterou režijně na-
studoval Filip Nuckolls.
Melancholickou kome-

dii Najal jsem si vraha, di-
vadelní adaptaci slavného
filmu finského režiséra Aki
Kaurismäkiho, uvede Čino-
herák v úterý 23. srpna.

Ve středu 24. srpna se
můžete těšit na Pábitele,
koláž obrazů a zápisků Bo-
humila Hrabala a taky jem-
nou a poetickou komedii.
Shakespearův Sen noci
svatojánské, jeho patrně
nejhranější veselohra, na-
jde svémísto na festivalu ve
čtvrtek 25. srpna.
Patrně nejsvéráznější

titul letošní edice Divadelní
zahrady, nekompromisní
komedie Harila aneb Čtyři
z punku a pes, vás pobaví
v pátek 26. srpna.

Přehlídku uzavře v so-
botu 27. srpna už od 16 ho-
din hostující pražský Spolek
Kašpar se svou dobrodruž-
nou inscenací pro nej-
mladší diváky i jejich rodi-
če Mikulášovy prázdniny.
Všechna představení

v zahradě Českého rozhlasu
Sever až na sobotní výjim-
ku začínají ve 20 hodin,
v areálu se občerstvíte sor-
timentemodČajovnyUvys-
mátý žáby. Vstupenky se-
ženete na webu cino-
herak.cz.

Noc kostelů, muzejní
a galerijní noc

Jako každý rok, tak i letos
se uskutečnila Noc kostelů,
muzejní a galerijní noc,
která se konala v pátek
10. června. Jednalo se o kaž-
doroční celovečerní akci,
kdy byly veřejnosti zpří-
stupněny kostely, muzea
a galerie.
Letos mohli návštěvníci

nahlédnout do 14 objektů

v Ústí nad Labem a jeho
okolí a zúčastnit se komen-
tovaných prohlídek, před-
nášek, výstav, komorních
a jazzových koncertů nebo
bohoslužby. Velký úspěch
měl zahajovací koncert
v Kostele sv. Floriána
v Krásném Březně, kde
ohromili svým hlasem sou-
rozenci Lüftnerovi.

11. ročník festivalu Hudební setkání
Festival Hudební setkání

vstupuje v roce 2022 do své
druhé dekády. Jedenáctý
ročník nabídne celkem
dvanáct festivalových kon-
certů a desítku doprovod-
ných akcí. Začíná 16. čer-
vence a končí 18. prosince.
Z festivalové brožurky se

na nás dívá Antonín Dvo-
řák, jehož skladby letošní
dramaturgii dominují.
Posluchači se mohou tě-

šit na čtyři narozeninové
koncerty velkých osobnos-
tí. Gabriela Beňačková osla-
ví 75. narozeniny koncer-
tem v Kadani, Václav Hude-
ček 70. na Červeném Hrád-
ku, Jiří Stivín 80. v kostele
Nanebevzetí Panny Marie
v Horním Jiřetíně a Štěpán
Rak 77. v Budyni nad Ohří.
Štěpánův koncert je také

akcí, na kterou ve spoluprá-
ci s UJEP vypravujeme dva
autobusy pro publikum
z okolích obcí.
Tradicí se stal koncert vě-

novaný návštěvě Ference
Liszta v roce 1853 na zámku
Velké Březno. Nese název

Na břehu mořském a každý
rok na něj zveme výraznou
klavírní osobnost, která
nám představí virtuózní
skladby Ference Liszta a je-
ho současníků.
7. září přivítáme Marka

Kozáka, což je vycházející

pianistická hvězda mladé
generace. Ve Velkém Březně
pořádáme ale ještě další
koncerty. Je také tradicí, že
na vybrané akce zveme he-
recké osobnosti a letos tak
na zámek hraběte Chotka
zavítá Jiří Lábus společně

s jazzmanem Emilem Vik-
lickým. Jedná se o divadelní
představení pražského di-
vadla Viola. Samozřejmostí
jsou koncerty v Ústí nad
Labem. Největší – orchest-
rální Koncert pro Ústí nad
Labem – pořádáme již po-

páté a zazní na něm mimo
jiné Dvořákova Novosvět-
ská symfonie. V Severočes-
ké knihovně pak přivítáme
významného pianistu sou-
časnosti Iva Kahánka, který
představí Dvořákovo a Cho-
pinovo klavírní dílo.
Na festivalu dále vystoupí

nejlepší hornista světa Ra-
dek Baborák, varhaníci Pa-
vel Svoboda a Aleš Bárta,
mezzosopranistka Eliška
Zajícová, klavírista Igor Ar-
dašev, Barytonsita Roman
Janál, Schola Benedicta ne-
bo proslulé Guarneri Trio.
Festival se koná také za
podpory statutárního měs-
ta Ústí nad Labem.
Veškeré informace jsou

nawww.hudebni-setkani.cz

MichalMašek

Family festival nabídl
pestrou paletu zážitků
První ročník zábavného

Family festivalu se usku-
tečnil v sobotu 28. května
v areálu Letního kina. Na
návštěvníky čekala pestrá
nabídka street foodu, ze
které mohli ochutnat např.
ochucené červíky, asijské
speciality a sushi, rolova-
nou zmrzlinu, burgery, me-
xické speciality a další.
Pro malé návštěvníky

zde byl připraven bohatý
doprovodný program v po-
době divadelního předsta-
vení souboru Sváťovo divi-
dlo a Madam Bicykloutky.
Dalšími aktivitami pro ma-
lé návštěvníky bylo malo-
vání na obličej, návštěva
nafukovacích atrakcí, stá-
nek Hitrádia North Music,
Cepíku či Fruitbike. Malí
i velcí kuchaříci mohli na-
vštívit stánek Gastro Tech-
no Group a vyzkoušet si vý-

robu sushi, tartaletek či pá-
rové vaření.
Návštěvníci mohli vyu-

žít také tematický fotokou-
tek a odnést si tak originál-
ní vzpomínku. Součástí fes-
tivalu bylo i charitativní
Oranžové kolo Nadace ČEZ,
na kterém návštěvníci
mohli pomoci svým minu-
tovým šlapáním dobré věci.
Šlapalo se pro organizaci
White Light I., která obdr-
žela šek ve výši 26 786 Kč
a pro organizaci DRUG –
OUT Klub, která dostala šek
ve výši 26 376 Kč.
Celý den byl doprovázen

hudebním vystoupením na
hlavním pódiu, ve večer-
ních hodinách se předsta-
vila i známá kapela ATMO
music a na závěr kapela Bo-
tox. Celá akce byla zakon-
čena velkolepou ohnivou
show.



10 www.usti-nad-labem.czVolný čas

Kulturní a sportovní akce
jsou nawebuměsta

Kalendář akcí je skvělý
pomocník pro plánování
zábavy a volného času. Při
přemýšlení nad víkendo-
vým či večerním progra-
mem už nemusíte složitě
vyhledávat na různých
webových stránkách.
Na webových stránkách

města v sekci Kalendář akcí
pro vás soustavně připra-
vujeme přehled zajímavých
kulturních a sportovních
akcí v Ústí nad Labem či

blízkém okolí. Stačí zadat
časové rozmezí nebo kon-
krétní datum a vybrat si ak-
ci, která vás nejvíce zajímá.
Naleznete zde vše od di-

vadelních přestavení přes
koncerty, výstavy či besedy
až po sportovní utkání ne-
bo komentované výlety.
S kulturním a sportov-

nímkalendářembudetemít
vždy dokonalý přehled
o tom, co se kde a kdy
děje.

10. ročník kampaně Do práce na kole byl rekordní
Již podesáté se Zdravé
město Ústí nad Labem
připojilo ke květnové
výzvě kampaně Do prá-
ce na kole.

Letošního jubilejního roč-
níku se zúčastnilo rekord-
ních 367 cyklistů a chodců,
kteří utvořili 92 týmů. Tím
ale rekordy nekončí. Účast-
níci společně ušli a našla-
pali 85 500 km a ušetřili
jsme tak téměř 11 030 kg
CO2. Zajímavostí je také
fakt, že poměr pěších a cyk-
lo účastníků byl poloviční,
stejně tak poměr mužů
a žen.
Ani tentokrát nechyběly

oblíbené akce na triko. Mě-
síc zahájila již tradiční Sní-
daně na triko na Mírovém
náměstí následovaná Sau-
nou na triko (která nabídla
využití jedné hodiny sauny
v Městských lázních zdar-
ma). Přibližně v polovině
měsíce si účastníci vyzkou-
šeli svou mušku při střelbě
z luku v rámci akce Indián
na triko a závěrečný týden
přinesl možnost bezplat-
ného zapůjčení koloběžky
v Cyklocentru města Ústí
nad Labem.

Novinkou letošního
ročníku bylo pondělní lo-
sování čtyř poukázek do
KOLOcafé, do kterého byly
zahrnuty týmy s alespoň
66% pravidelností. Společ-

ná cyklojízda od městského
cyklocentra zahájila ve
středu 15. června slavnostní
vyhlášení výsledků a pře-
dání cen nejúspěšnějším
týmům i jednotlivcům,

které proběhlo v Cyklo-
kempu Loděnice v Brné za
účasti primátora města
Petra Nedvědického a jeho
náměstka Tomáše Vlacha.
Primátor poděkoval všem

účastníkům a vyzdvihl je-
jich přispění k úspoře CO2.
Zároveň také připomněl
otevření singletrailu na
Střížovickém vrchu, který si
účastníci kampaně mohou

vyzkoušet v rámci volnoča-
sové cyklistiky.
První tři místa obsadily

týmy Office z Aoyama Au-
tomotive Fasteners Czech
s.r.o., univerzitní tým UJEP
do práce na kole a pěšky
a magistrátní tým MULY –
OMOSRI. Vítězná družstva
obdržela diplomy, dárkové
tašky a poukázky do prode-
jen Sportisimo. Diplomy
a drobný dárek převzali ta-
ké nejlepší cyklisté a chod-
ci. Za muže cyklisty získal
prvenství Rudy Bike za pře-
konaných 1743 km a za že-
ny Lenka Pavlovská za 714
km. V kategorii chodců byl
nejlepším mužem Marťas
s 476 km a ženou Pajkus
s 462 km.
Titul cyklozaměstnava-

tel roku získala letos spo-
lečnost Materialise, s.r.o.
a statutární město Ústí nad
Labem obhájilo loňské
druhémísto.
Akci zakončilo tradiční

losování zajímavých cen,
které bývá součástí slav-
nostních vyhlášení v zapo-
jených městech napříč re-
publikou.
Děkujeme všem účast-

níkům jubilejního a rekord-
ního 10. ročníku a již nyní se
těšíme na zářijovou výzvu.

ÚSTÍ NAD LABEM AKTIVNĚ A HRAVĚ
Poznejte město Ústí nad Labem prostřednictvím:
- mobilní hry GEOFUN s názvem Dlouhonozí skřítci a trpasličí poklad
- geocachingových tras
- poznávací hry TRIPPER
- audioprůvodce Tras netušených krás
- inscenace Exploze tvořené formou audiowalk

Veškeré informace k výše zmíněným aktivitám vám podají 
pracovníci Informačního střediska města Ústí nad Labem.

Informační středisko města Ústí nad Labem
Mírové náměstí 1/1 (Palác Zdar), 400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 271 700, e-mail: info.stredisko@mag-ul.cz
www.usti-nad-labem.cz
Ústí nad Labem - volný čas         

Bertino údolí v novém

V návštěvnicky populár-
ním Bertině údolí došlo
k několika úpravám. Pro
snadné zdolání zde byly
položeny dvě nové lávky
a opravou prošly všechny
cedule naučné stezky, které
byly poškozeny vandaly.
Do velmi atraktivního

a romantického místa zaví-
tal při natáčení nového dílu
Cyklotoulek také televizní
štáb, na který čekalo pře-
kvapení. Ústecký díl bude

k vidění během září na pro-
gramu ČT SPORT a ČT2.
Předchozí díly pocházející
z Ústí nad Labem a okolí
mohou zájemci zhlédnout
na webových stránkách
cyklotoulky.cz. Bertino údo-
lí může být zároveň výcho-
zím bodem pro výlet na
Mariánskou skálu či jednu
z nejznámějších ústeckých
rozhleden – Erbenovu vy-
hlídku. Stojí tak jistě za ná-
vštěvu.
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Odchovna vlaštovek v pavilonu pro osly
Ústecká zoologická za-

hrada vznikla z první pří-
rodní ptačí rezervace ve
střední Evropě zvané Lum-
pepark.
Hnízdění volně žijících

ptáků podporuje dodnes,
v areálu jsou nainstalovány
desítky ptačích budek
a prostory pro vyvedení
mladých nabízí například
i pavilon pro osly somálské.

Ten si oblíbily konkrét-
ně vlaštovky obecné, kte-
rým nabízí potřebnou dáv-
ku klidu a také dostatek po-
travy v blízkém okolí. Osli
somálští jsou umístěni
v období hnízdění v trav-
natém výběhu a pavilon
zůstává prázdný. Promění
se tak v odchovnu vlašto-
vek. Letos lze napočítat
osmnáct obsazených hnízd.

35 let od příchodu
Delhi do ústecké zoo

Oslava 35. výročí přícho-
du Delhi do zoo Ústí nad
Labem proběhla v sobo-
tu 18. června.

Návštěvníci měli možnost
nahlédnout do chovatel-
ského zázemí, vyposlech-
nout si historii, ale i bu-
doucnost chovu slonů v Ús-

tí, podiskutovat s chovateli
nebo si odnést suvenýry,
které vyrobila Delhi osob-
ně.
Na poslední prohlídce

proběhl i živý stream z Ele-
phant Haven, kam by se
měla Delhi přestěhovat. Po
celý den děti, ale i dospělí,
tvořili tradiční kloboučky,
které měly v tom horku
i praktické využití nebo si

mohli pomalovat slona, jak
to dělají v asijských zemích
při velkých rituálech. Pro-
hlídku pavilonu absolvova-
lo celých 3832kg návštěvní-
ků, což je jako jedna naše
Delhi.
Děkujeme všem, kteří

dorazili i přes tropické tep-
loty a také děkujeme za
krásné obrázky a přání pro
Delhi!

NOVÝ SAMEC LAMGUANAKO

Od poloviny června obývá výběh lam
guanako kromě dvou samic i nový chov-
ný samec. Do ústecké zoo dorazil ze zoo
Praha. Guanaka jsou jedním z největších

divoce žijících druhů zvířat Jižní Ameriky.
Vyskytují se ve vysokohorských oblas-
tech a jsou k životu ve výškách skvěle
adaptovány. Foto: Markéta Gloneková

V zoo se konala Noc snů
Celkem zoo přivítala 118 dětí s jejich doprovody. Průvodci prozradili dětem zajímavosti ze světa
zvířat, na stanovištích děti plnily úkoly, setkaly se se zvířecími svěřenci a zhlédly taneční amuzi-
kálové vystoupení dětí z DDM. Foto: Photolukas.cz Vít Lukáš

Licenční kontrola
V červnu proběhla v zoo

licenční kontrola, kterou
musí každá zoologická za-
hrada podstoupit jednou za
dva roky.
Licenční komise byla

složená ze zástupců Komise
pro zoologické zahrady, Mi-
nisterstva životního pro-
středí, Ministerstva země-
dělství, Krajské veterinární
správy, Státní veterinární
správy, České inspekce pro
životní prostředí a statu-
tárního města Ústí nad La-
bem.
Administrativní část

proběhla v Zooškole Hein-

richa Lumpeho, kde vedení
zoo představilo nové plány
a projekty. Posléze se komi-

se přesunula na kontrolu
zoologické zahrady, expozic
a zázemí.
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