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Vážení spoluobčané,
Dovolte, abych Vás v době adventu
opět pozdravil a popřál zejména pevného zdraví a odolnosti proti nákaze.
V nelehké době se ocitáme někdy až
za hranicemi svých duševních a materiálních možností a trpělivosti. Přeji
Vám, ať se tato zkouška pro Vás stane
pevným základem do budoucna. Záro-

Zpravodajství

veň ať se stane minulostí, na kterou
budeme vzpomínat s nostalgií a vděkem, že jsme přežili „Koronu“. Rovněž si
přeji, abychom si z této doby odnesli
všichni také pokoru, protože nikdo
z nás nevidí do budoucna a je dobré
b vždy na podobné situace dobře
připraveni.
Doufám, že se Vám náš Úštěcký čtvrtletník v novém kabátu zalíbí, a že zde

naleznete potřebné informace a také
to, co Vás zajímá.
Vánoční čas nabízí chvíle klidu
a radosti, užijme si jej s mírou a pohodou dle libosti. V Novém roce přeji nám
všem ať není sucho, ať se obnoví chod
ekonomiky a ať vymizí virus a s ním
spojená omezení.
Jan Mazíni, starosta

 Úštěk s novými  ští
Co znamenají nové ští ? Možná už jste
si všimli nového loga nebo alespoň
jiných barev a písma na našem facebooku či na plakátech města. Toto vše a ještě více zastřešuje naše nová vizuální
identita. A co to vlastně je, proč ji město
potřebuje a jak se k tomuto řešení
došlo? Pokusíme se Vám vše vysvětlit
na následujících řádcích.
Po obnovení odboru cestovního ruchu
jsme začali řešit, co v rámci cestovního
ruchu ve městě zlepšit a jak začít Úštěk
propagovat jako skvělou turistickou
destinaci. Tato myšlenka už pak jednoduše vedla k tématu komunikace města.
A to nejen komunikace s turis , ale také
s místními. Prezentování města bylo
roztříštěné, vlastně pokaždé trochu jiné.
Základní kameny propagace města
však byly jasné – historie, středověké
město a rekreace, tedy jezero Chmelař.
Identiﬁkovat zprávu od města bylo až
dosud možno jen pomocí léta užívaného
erbu, nebo pomocí loga Kulturního střediska Úštěk, které už nějakou dobu neexistuje. A protože Úštěk chce b
srozumitelný pro občany a zapamatovatelný
pro turis , bylo jasné, že se vše musí
ucelit. Pro tvorbu nových propagačních
materiálů, které tak výjimečnému turistickému místu, jakým Úštěk bezesporu
je, bohužel chybí, byl jednotný systém
komunikace více než důleži .
A právě z těchto důvodů bylo ještě
před tvorbou nových turistických materiálů přistoupeno k objednání graﬁckých
prací, které vzhledu všech forem psané
vizuální komunikace dají jednotnou podobu. Vybrat dodavatele této speciﬁcké
zakázky nebylo jednoduché, nakonec
se nám to ale podařilo. Byli osloveni
uchazeči z Ústeckého kraje a hodnotící
komise provedla výběr dle stanovených
kritérií. Vybráno bylo litoměřické Studio
Svéráz, a tak mohly MgA. Eva Vopelková
se svou kolegyní MgA. Petrou Kalouskovou zahájit tvorbu celého konceptu.

V létě 2020 byl graﬁcký manuál nové
vizuální identi města Úštěk dokončen
a v září představen na zasedání zastupitelstva města. S velkou radostí ho nyní
představujeme Vám všem.
Vizuální identita Úštěku zahrnuje velké
množství graﬁckých návrhů a širokou
škálu dalších možností užití. Vizuál je
krásně hravý, veselý a zároveň odkazuje
na to nejdůležitější, co tu máme – tradici,
historii a krásné jezero. Věříme, že se
Vám bude líbit.
V novém kabátu teď můžete vidět logo
města Úštěk i jezera Chmelař.

Pro lepší vysvětlení celého konceptu
jsme pro vás vyzpovídali autorky.
Z čeho jste při tvorbě nové vizuální
identi města Úštěk vycházely?
Úštěk je malebné, památkově chráněné
město, které nabízí spoustu možností
pro rekreaci a jeho zachovalý historický
ráz je často vyhledáván ﬁlmaři. Zadáním

Pohled na náměstí se štítovými domy



bylo řešit jak identitu města samotného,
tak zohlednit propojení vizuální prezentace jezera Chmelař. Charakter středověkého města určují štítové domy, které
jsou pické pro úštěcké náměstí a jeho
přilehlé okolí. Ští nejstarších tří domů
jsme se inspirovaly pro v voření loga.
V čem tkví originalita úštěckého loga?
V rámci vizuálního s lu vznikla sada
štítů, která je zanesena ve znakové sadě
písma Struna Úštěk (autor písma Jiří
Toman, Sude pe). Uživatel tak může
jednoduše pracovat se ští při psaní
běžného textu a v vářet velice jednoduše a efektivně atraktivní propagační
materiály a různá sdělení. Vizuální s l
dále používá ští ve složitější, ilustrativní podobě. Z těchto štítů se skládají
motivy s neomezeným množstvím variant, které díky propracovanosti vzorů
působí lidově, s odkazem na tradici řemesel. V neposlední řadě lze ští snadno
rozpracovat do smajlíků, které nabízí
možnost přívětivé interakce s lidmi
všech věkových kategorií. Všechny výše
uvedené prvky jsou součástí uceleného
systému, který je snadno použitelný,
variabilní a otevřený pro potřeby budoucího rozpracování.
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Vizuální identita tedy není jen logo?
A k čemu identita slouží?
Nikoli, vizuální identita nepředstavuje
pouze logo, jako jeden samostatný obrázek, ale komplexní systém, jakým bude
město Úštěk vizuálně komunikovat směrem k občanům a turistům v dalších
letech. Všechna pravidla nutná k užívání
a aplikaci celkového systému vizuální
identi , jsou shrnuta v rozsáhlém
graﬁckém manuálu, jehož následování
zaručí dlouhodobou jednotnost a kvalitu výstupů, a tím podpoří důvěru a image města jako takového.

pů. Následuje prezentace navrhovaných řešení, o nichž se vedou diskuze a
jejichž výsledkem je dopracování jednoho z návrhů do ﬁnální podoby. Obhájením předloženého návrhu v zastupitelstvu proces jeho vývoje v žádném případě nekončí, protože nejdůležitější část
teprve následuje. Ta zahrnuje propsání
vizuální identi do praxe a dohled nad
dodržováním pravidel stanovených
v graﬁckém manuálu tak, aby v vořená vizuální identita mohla v plné míře
plnit předpokládaný záměr.

A co jsou dle vás hlavní důvody, proč by
město mělo do tohoto investovat
ﬁnanční prostředky?
Vizuální komunikace města představuje
součást jeho reprezentace, zastupuje
město stejnou měrou jako mluvené
a psané slovo. Vizuální projev by tak měl
b stejně funkční a profesionální jako
oprava komunikací či památek ve městě.
Děkuji za rozhovor.

Ukázka potisku kelímků

Ukázka aplikace na propagační materiály

Co zmiňovaný graﬁcký manuál obsahuje a k čemu slouží?
Graﬁcký manuál slouží jako klíč k dlouhodobé udržitelnosti vizuální identi .
Obsahuje soubor pravidel pro v váření
graﬁckých výstupů města. Určuje parametry pro užívání značky města, vysvětluje, jakým způsobem komunikovat
na sociálních sítích, jak tvořit prezentace, navrhovat plaká , reklamní předměa další komunikační materiály města.
Představuje otevřený systém pro tvorbu
vizuálních identit dalších městských
organizací či systém pro tvorbu orientačního systému. Pravidla v manuálu je
nutné respektovat, jen tak bude zachována dlouhodobá jednotnost výstupů.
Popíšete nám prosím proces tvorby
takové vizuální identi ?
Vizuální identita města je komplexní
práce s dlouhým procesem vyžadující
jak kreativitu,tak koncepční a systematické uvažování. V první fázi se deﬁnuje
zadání, které obsahuje speciﬁkování
charakteru města a jeho dominant. Je
potřeba seznámit se s dlouhodobou
strategií města, cílovou skupinou či
charakterem místních obyvatel. Na zadání navazuje rozpracování koncepce,
navrhování a testování různých přístu-

A jaký je hlavní záměr, popřípadě jaké
jsou další fuknce vizuální identi ?
Jednotná vizuální identita sebevědomě
reprezentuje město veřejnosti, usnadňuje orientaci obyvatel a turistů ve městě, zajišťuje dobrou čitelnost informací,
profesionální kvalitu zpracovaných
výstupů, pomáhá řešit problematiku
vizuálního smogu ve veřejném prostoru
a v neposlední řadě systematizací vizuální komunikace šetří městu z dlouhodobého hlediska ﬁnanční prostředky.

Ukázka kombinování štítů a

A jak dál bude pokračovat implementace vizuální identi a jaké plány má
město do budoucna?
Graﬁcké návrhy, kterých již nyní máme
spous (i když stále na dalších pracujeme), se nyní snažíme postupně převést
do reálné podoby. Komunikace na sociálních sítích dostala nový kabát jako
první, a to z jednoduchého důvodu. Jde
o nenákladovou položku. Bohužel vše
ostatní není možno realizovat ihned,
a tak se začíná s drobnostmi. Ty snad
potěší nejen turis , ale také místní
patrio . Prozatím se můžeme s jistotou
těšit na nová trička a nákrčníky s logem
Úštěku a doplňkovým motivem. Před
turistickou sezónou pak dále na nová
turistická razítka, látkové tašky, hrnky,
kelímky a doufejme, že i na další předmě , které potěší a připomenou, že
Úštěk je skvělé místo. Tradiční a přitom
moderní.
Ing. Nikola Horáčková

pograﬁe, zde například uvítací ceduli k jezeru Chmelař
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Projekt MAP II na podporu vzdělávání
v regionu je v plném proudu
Naše základní a mateřská škola jsou zapojeny do roku 2016
do projektu Místní akční plán I (MAP) od jejího počátku 2016.
Jeho druhé pokračování je nyní za svou druhou polovinou.
Projekt MAP ORP Litoměřice II podporuje na Litoměřicku školy
a školská zařízení, mapuje jejich potřeby a na základě zjištění
pro ně připravuje různé akce.
Zrealizovali již řadu workshopů a seminářů jak pro pracovníky
školských zařízení, tak i pro rodiče a jejich děti, které navštěvují školy na Litoměřicku. Do projektu je zapojeno 98 % škol
z celého Litoměřicka. Školy v menších obcích jsou zapojeny
všechny.
Ve spolupráci s městskou knihovnou realizují programy čtenářské gramotnosti, s těmito programy také vyjíždí přímo
do našich škol. V mateřských školách uskutečnili workshop
s dětmi pro práci s B-Bo (tzv. Beebot), což je programovatelná včelka, která napomáhá osvojovat si logické myšlení a děti
učí první základy programování. Podporujeme Zábavnou vědu
ve školách a mnoho dalšího.
Během jarní koronavirové krize se m projektu MAP musel
adaptovat na nastalou situaci a převést téměř všechny aktivi-

do online podoby a natočil spoustu zajímavých videí, které
jsou zveřejněné na facebookových stránkách projektu MAP.
Na jaře proběhla soutěž, která byla určená pro rodiče s dětmi
s názvem „Klíčovaná“ a soutěž „Nejoblíbenější postava či kniha“. Do soutěže se mohl zapojit kdokoliv, kdo měl chuť.
I v současných koronavirových podmínkách nelení a připravují ve spolupráci s Badatelskou akademií Datel další sérii
interaktivních videí, které nebudou jen o sezení doma u počítače. Až se situace uvolní, plánují besedu s autorem příběhu
„Malá sokolnice“. Snad se podaří všechny naplánované aktivizrealizovat.
Je toho hodně co se odehrálo a ještě bude odehrávat. Neváhejte se připojit k odběru novinek na webových stránkách či
facebooku. Aktivi pořádáme nejen pro školy samotné, ale i
širokou veřejnost.
Projekt MAP ORP LITOMĚŘICE II s registračním číslem
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008586 je ﬁnancován z prostředku EU v rámci OP VVV a informace k němu naleznete
na www.maplitomericko.cz nebo na facebookových stránkách MAP ORP LITOMĚŘICE.
Tým projektu MAP

MAS Českého středohoří připravuje novou strategii
máte chuť se zapojit do rozvoje našeho regionu?
Místní akční skupina České středohoří z.s. se sídlem Ploskovice 50, IČ: 27036952 (dále je MAS) zahájila přípravu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) v programovém období 2021 – 2027.
V následujícím období proběhnou setkání místních aktérů
veřejného, podnikatelského a neziskového sektoru s cílem
získat informace o stavu, potřebách a projektových záměrech
na spravovaném území.
Strategie je tvořena pro správní území obcí zařazených v Mikroregionech České středohoří, Porta – Bohemica, Svazku
obcí Úštěcko, na území měst Litoměřice, Terezín a obcí Chodouny, Chudoslavice, Křešice, Liběšice, Mlékojedy, Polepy,
Prackovice n.L., Vrbice a Vrutice.
MAS ﬁnancuje rozvoj regionu již od roku 2009. Za tuto dobu
rozdělila do území více než 150 milionů korun z Programu rozvoje venkova, Integrovaného operačního programu a Operačního programu zaměstnanost prostřednictvím 189 zrealizova-

ných projektů. Podpořeny byly projek místních samospráv,
neziskového a podnikatelského sektoru. Dotační prostředky
jsme zejména směřovali na úpravy veřejných prostranství,
dětská hřiště, opravy památek, rekonstrukce školních učeben, komunitních center a podporu sociálních služeb. Podnikatelé čerpali nemalé prostředky na modernizaci svých podniků,
zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů a služby
v cestovním ruchu.
Obrátit se na nás můžete i v případě, kdy plánujete modernizaci podniku, změny v chodu neziskové organizace či projek
směřované do oblasti ochrany životního prostředí.
Uvítáme každého, kdo by se chtěl zapojit a přispět k rozvoji
našeho regionu.
Lze to udělat prostřednictvím formuláře, který je umístěn
na webových stránkách www.mascs.cz/sclld-2021-2027
nebo nás můžete kontaktovat na tel. 417 639 613 nebo na emailu administrativa@mascs.cz.

Výjezdní den MÚ v místních částech 
Konojedy ► 8. leden v 10 hodin

Vědlice ► 5. únor v 10 hodin

Dubičná ► 5. březen v 10 hodin
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Komunitní centrum  Ba-vlnka
se představuje veřejnosti
Kdo vlastně jsme? Komunitní centrum Ba-vlnka je nově vznikající zařízení, které slouží k realizaci nejrůznějších aktivit.
Týká se to oblastí jako jsou vzdělávání, kultura, sport a rekreace. Komunitní centrum Ba-vlnka je prostorem, který je otevřen široké veřejnosti.
Dále chceme, aby toto místo sloužilo na podporu i setkávání
občanů všech věkových kategorií v této lokalitě a jejího okolí.
Vzhledem k aktuální situaci nemohou b v současné době
dveře KC Ba-vlnka otevřeny, ale i přesto tu pro Vás v této době
jsme.
Realizujeme pomoc v oblasti zprostředkování nákupů či léků.
Dále posk ování poradenství a pomoci v oblasti vzdělávání,
které v tuto chvíli probíhají pouze on-line. Ovšem i v této situaci
KC Ba-vlnka s pomocí nezahálela a zapojila se do celorepublikové Potravinové sbírky. Lidé z Úštěku a okolí přispěli opravdu
velkým množstvím trvanlivých potravin i drogerie, vybralo se
toho nad očekávání. Tímto všem zapojeným ještě jednou děkujeme i těm, kteří nás obdarovali hračkami.
Jakmile se situace uklidní, budeme Vám v KC Ba-vlnka moci
nabídnout také herní koutek pro děti, útulný prostor pro setkávání při kávě či čaji nebo také pracovní plochu včetně internetového připojení a základního kancelářského vybavení.
Na co se můžete těšit? To se vždy dozvíte na našich facebookových stránkách Komunitní centrum Ba-vlnka či na webu
města. V nejbližší době plánujeme Adventní výrobu lapače snů
či jiné dekorace. Budeme se na Vás těšit!
KC Ba-vlnka Mgr. Petra Auerveková, Mgr. Kateřina Riedelová

Potravinová sbírka v Úštěu

Spolek žen  Úštěku
Každoročně je nám dán v posledním vydání Úštěckého
zpravodaje prostor pro informování Vás čtenářů o činnosti
spolku žen v průběhu právě končícího roku a její zhodnocení.

Maškarní ples 2019

Letos ovšem, v souvislosti s nepříznivou celorepublikovou
epidemiologickou situací, je obsah sděleného velmi skromný.
Jedinou akcí, jež se nám podařila v tomto roce úspěšně zrealizovat, byl Maškarní ples konaný 15. 2. 2020 za účasti spous
masek, které byly za svou odvahu k veřejnému prezentování
se, snad hodnotně, odměněné. Touto cestou děkujeme všem,
kdo nás podpořili, a to nejen svou účastí a zakoupením vstupenky, ale také všem sponzorům, kteří nám každoročně svým,
ač větším či menším, přispěním vypomáhají.
Další plánované akce se nám zrealizovat sice nepodařilo, ale
věříme, že „přijdou lepší časy“, kdy opět budeme moci plně
provozovat svou aktivní činnost.
„Dovolte mi tedy využít tohoto prostoru k popřání Vám
krásného a poklidného prožití vánočních svátků a společně
strávených okamžiků v kruhu svých nejbližších a přátel,
neméně k načerpání spous vztahově - upevňujících zážitků.
Přeji nám všem pevné zdraví, za přispění dostatku štěstí, a to
nejen v souvislosti s nadcházejícími svátky a příchodem roku
nového, ale do všech časů budoucích.“
Bc. Šárka Šulíková
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Souhrn akcí  spolku Green Bus
Z dřívějších zpravodajů již víte, že spolek Green Bus vznikl z občanů Tetčiněvse, Rochova a Vědlic, kteří se setkávali
v objížďkové zelené autobusové lince,
kde se spřátelili a postupem času spolu
začali podnikat výle .
První akcí spolku byl výlet v listopadu
2019 na zříceninu hradu Helfenburk,
kde si opekli buř , hráli hry a také hledali
ukr ý poklad. Mezi další akce spolku
rozhodně patří cyklovýle , které podnikají celoročně, jako třeba výlet na zříceninu hrádku Ronov. Po celý rok také
s oblibou navštěvují jezera, kr é bazény a aquaparky. Zajeli si zaplavat na hezký rybníček do Stvolínkek a také třeba
na Máchovo jezero.

Brigáda na úštěckém hřbitově

Výlet na hrad Helfenburk

A hlavně pomáhají, když je třeba.
V květnu 2020 posk li pomoc se
startovacím b em Luďkovi Dušičkovi,
který se vrátil z léčebny. B mu uklidili
a sehnali potřebný náb ek, oblečení

a hygienické potřeby. Do sbírky se připojili desítky lidí z bližšího okolí.
Při rozvolnění coronavirových omezení
v červenci nelenili a podnikli výlet parníkem do Hřenska. Léto bylo plné krásných zážitků, například jezdili na kolech,
hráli hry, pluli na člunech a také shlédli
ﬁlm promítaný Kinematografem bratří
Čadíků na jezeře Chmelař.
Na podzim pracovali na brigádách
na hřbitově v Úštěku, které byly vstříc-

ným krokem k obnovení a zlepšení českoněmeckých vztahů. Hrabali listí, čistili
hroby, natírali zábradlí a opravili některé
staré opuštěné hroby.
Prozatím poslední akcí bylo „dušičkové“ rozsvícení sta svíček na opuštěných
hrobech úštěckého hřbitova.
Spolek děkuje za podporu a těší se
na nové akce v příštím roce 2021.
Green Bus

Připomínáme si významné výročí
 úštěckých hasičů
V letošním roce, přesněji 18. prosince, si
př ipomeneme 150. výročí založení
Spolku dobrovolných hasičů v Úštěku.
Jak to v Úštěku tenkrát vypadalo? Domy
se stavěly většinou ze dřeva, střechy
byly doškové nebo slaměné s dřevěnými
komíny, tak stačilo málo a neštěstí bylo
hotovo. Např. je zaznamenáno, že v roce
1765 ve 23 hodin vypukl v domě č. 3 požár, který zuřil až do večera druhého
dne. Shořelo při něm 45 domů, robotní
tvrz, radnice, škola a vyhořely obě brány,
Česká i Německá.
Radnice se snažila různými zákazy,
jako např.: „Nikdo nebude chodit s fagulí
(pochodní) do stáje“ požárům zamezit.

K zákazům se přidaly poku za jejich
porušení a další nařízení co má kdo
dělat, když už hořet začne od velkého
křiku - Hoří! po příkazy kdo má co
přinést k hašení a jak má hasit. Přesto to
byly jen živelné, neorganizované pokusy
o uhašení ohně.
Proto bylo rozhodnuto o založení
Spolku dobrovolných hasičů v Úštěku.
V prosinci 1870 se konala první schůze,
přihlásilo se 77 aktivních a 56
přispívajících členů. První slavnostní
vystoupení spolku proběhlo 4. května
následujícího roku na svátek sv. Floriána, patrona všech hasičů. V tento den
pak každý rok si připomínali založení
spolku oslavou, zábavou nebo setkáním
s dalšími hasičskými sbory z okolí.

Zakoupili novou stříkačku s vodní skříní
z továrny G. N. Jauck v Lipsku za 360
zla ch.
Dne 5. listopadu 1911 byla hasičům
slavnostně předána první úštěcká
hasičská zbrojnice, přestavěná ze skladu chmele u rybníka Barvíř. Plány
zdarma vypracoval Ervín Kempl z Vídně,
úštěcký rodák a ke stavbě vyprojektoval
třípatrovou věž, která sloužila k lezeckému výcviku hasičů a na sušení hadic.
Po roce 1945 přišli do Úštěku noví čeští
obyvatelé mimo jiné z Kolínska, Čáslavska, Českobrdska a středního Posázaví,
z oblastí, kde byla vždy slavná tradice
dobrovolných hasičů. A tak již 19. června
1945 byla svolána schůze hasičů a založen úštěcký hasičský sbor.
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Historie

Při sboru je později založen i dramatický
odbor, v jehož repertoáru byla např. hra
„Bártova pomsta“ nebo „Legionářova
dcera a další. Z úštěcké kroniky se dočítáme, že byl sbor velmi akční, mimo divadelních představeních pracoval i zdarma
tam, kde bylo potřeba. Např. provedli
opravy a zvětšení sálu Panského domu
(dnes restaurace Pod Podloubím) to vše
zdarma a ve svém volném čase.
Dnešní hasičská zbrojnice byla postavena v letech 1976-77, přičemž hrubou
stavbu provedli pracovníci Konstruktivy
z Ústí nad Labem a vše ostatní provedli
dobrovolnými brigádami naši občané.
Vybíráme z kroniky: Dne 29. 4. 1988 se
konala v areálu u Chmelaře okresní soutěž požárnických zásahových družstev.
Ze sedmi byli naši druzí. Letos vyjeli 31×.
Bohudík u nás jen drobné zásahy: 8×
k hořícím sazím nebo trámům v komíně,
5× k hořícímu uhlí v kůlně či sklepě (uloženo mokré) a 4× se účastnili hašení
hořícího lesa. Ostatní zásahy byly mimo,
např. sklady v Želeticích a velký požár
pekáren v Litoměřicích. Požární středisko má už č ři požární vozidla a jeden
přívěs stříkačky. Profesionální osazenstvo je vybaveno ohnivzdornými obleky,
mají speciální vozidlo s oživovacími přístroji, to vyjíždí ke každému požáru.
I u nás, jako ve státě vůbec, zájem o požárnictví upadá. Proto v Robči, Kalovicích a Rašovicích jsou jen požární hlídky;
v Tetčiněvsi, Starém Týně, Konojedech a
Vědlicích úplná družstva s technikou.
Tak to bylo v roce 1988.
A jak je to dnes? Na to jsem se zeptala
ppor. Vladimíra Janouška, velitele
požární stanice v Úštěku.

Dnes, jak je všeobecně známo, jednotky požární ochrany, ať už dobrovolné či
profesionální, nezasahují pouze u požárů, ale i u dopravních nehod, úniku
nebezpečných látek, živelních pohrom,
ekologických havárií a jiných mimořádných událostí. S předurčením na to
zásahy souvisí technická výbava výjezdových vozidel. Požární stanice disponuje dvěma zásahovými vozidly CAS –
cisternová automobilová stříkačka,
jedním VA – velitelským automobilem,
jedním lodním přívěsem včetně nafukovacího člunu se spalovacím motorem a
jedním hadicovým přívěsem. Výjezdová
technika je vybavena termokamerou,
hydraulickým vyprošťovacím zařízením,
AED – automatickým externím deﬁbrilátorem a dalšími technickými prostředky
pro různé py zásahů.
Profesionální osazenstvo je vybaveno
speciálními ochrannými prostředky,
mezi které můžeme zařadit např. izolační dýchací techniku, oděv proti sálavému teplu, protichemický oděv, ochrannou obuv a přilbu.

odstranění překážek z komunikací i jiných prostor, záchranu osob a zvířat,
likvidace spadlých stromů aj. Dále následují požáry, dopravní nehody a úniky
nebezpečných látek.
Jeli jste k nějakému „kurióznímu“
zásahu?
Během uplynulých let jsem se shledal
s několika kuriózními zásahy, mezi které
bych především zařadil vyproštění hlavičky dítěte ze záchodového sedátka
a nebo dopravní nehodu osobního vozidla, které narazilo do pískovcové zídky
přímo před požární stanicí. Samozřejmě
se obě to nehody obešly bez zranění.
Jak zasáhla dnešní covidová doba
do vaší práce?
Nepříznivý vývoj epidemiologické situace nepochybně ovlivnil výkon služby.
Obsazení jednotlivých směn se snížilo
na minimální početní stav a zvýšila se
hygienická opatření, avšak tímto není
nikterak narušena akceschopnost jednotky. V případě zásahu s podezřením
na COVID-19, probíhá tento v maximální
ochraně (ochranném obleku, ﬁltrační

Cvičení hasičů v úštěcké základní škole

Kolik a jaké výjezdy jste měli v letošním
roce, a které převažovaly?
Od začátku roku evidujeme celkem 132
výjezdů. Převažují zásahy technického
charakteru, tj. nouzové otevření b u,

masce, latexových rukavicích).
Děkuji za informace. Historické události čerpány z kroniky J. Jarschela,
J. Marhonze a Úštěckých zpravodajů.
Petra Kasperová

Poděkování
Děkuji všem, kteří se přišli rozloučit 14. srpna 2020
s mojí manželkou Hanou Jeníčkovou na poslední cestě.
Manžel Ladislav Jeníček, Radek a Lucie s rodinami
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Úštěcká ZUŠ (slaví) 60. let založení
Umělecké školy mají v Česku tradici.
Vznikaly v 19. století a v 60. letech
20. století se transformovaly na lidové
školy umění. Staré české přísloví říká Co Čech to muzikant a „zušky“ jsou
u nás pomyslnou branou k poznávání
a výuce umění pro děti. Úštěcká
„zuška” letos slaví výročí a v roce příštím oslaví osobní výročí hudební k
a učitel Zdeněk Růžička. A tak jsem se
ho zeptala.
Odkud pocházíte a jak jste se dostal
do Úštěku?
Pocházím z Vrchlabí a do Úštěku jsem se
dostal i se svou rodinou docela náhodou. Na jaře roku 1984 hledala tehdejší
okresní lékárenská služba laborantku
do lékárny v Úštěku, kam také moje manželka nastoupila a v Litoměřicích bylo
místo učitele na ZUŠ s podmínkou učit
také na pobočkách v Úštěku a v Liběšicích. Kromě toho jsem dostal „lano“
od kapely Františka Honzáka.
Kdo nebo co vás přivedlo k hudbě?
K hudbě mě přivedlo domácí prostředí.
Otec hrál na několik hudebních nástrojů,
kromě toho učil externě na LŠU (Lidová
škola umění, dnešní ZUŠ) a matka hrála
na housle. Bratr sice vystudoval MFF UK
(Matematicko-fyzikální fakulta UniverziKarlovy), ale hraje výborně na klavír
a sestra je absolventkou AMU (Akademie múzických umění v Praze) ve hře na
harfu.
Úštěcká „zuška“ je pobočkou Litoměřické, víte, kdy byla v Úštěku založena?
Úštěcká „zuška“, respektive pobočka
Městské hudební školy v Litoměřicích
byla založena 1. září 1960 a tak vlastně
letos slavíme 60 let. Od roku 1961 se
název změnil na Lidová škola umění,
nynější ZuŠ.
Jak je to s výběrem hudebního nástroje. Radíte rodičům, na který hudební
nástroj mají své dítě dát, nebo přijdou
se svým návrhem?
Nevím jak je to u ostatních kolegů učitelů, ale já dám většinou na přání rodičů
a hlavně jejich dítěte. Samozřejmě podstatná je talentová zkouška, tedy r mické a intonační schopnosti dítěte. Vše
ostatní se pak odvíjí od jeho stálého
zájmu o hudbu. Občas se totiž stane,
že původní nadšení a zájem opadne,
protože výsledky jsou závislé na každodenním cvičení na hudební nástroj.

Juniorband 2016

Na jaký nástroj chtějí nejvíce děti hrát,
jsou některé hudební nástroje populárnější?
Největší zájem mají děti o hru na klavír
nebo keyboard, k aru, ﬂétnu a saxofon.
Horší je to se zájmem o hru na žesťové
nástroje (trubka, lesní roh, trombón).

Žesťové nástroje

V Úštěku vyučujete v ZUŠ jen vy, nebo
k nám jezdí i jiní vyučující z Litoměřic?
A na jaké nástroje se malí hudebníci
v Úštěku učí?
Kromě mě vyučuje na naší pobočce
ještě pan učitel Pavel Šimberský (klavír,
keyboard, bicí nástroje) a pan učitel
Vladimír Háp na k aru.
A jak je to v dnešní coronavirové době?
Stále vyučujete? A jak to probíhá?
Coronavirus mi raději ani nepřipomínejte. Na jaře se „normálně“ nevyučovalo,
koncer a soutěže byly zrušeny a říjen,
listopad jsme na tom podobně. Distanční výuka přes notebook nebo mobil, tak
to je síla… Ne všichni mají rychlý internet
a tak se občas stane, že slyšíte každou
třetí notu apod.
Mám-li správné informace, založil jste
a vedete Flauto Band a Junior Band.
Můžete je trochu představit a vysvětlit,
jaký je v orchestrech rozdíl?
Ano, v roce 1998 (první zkouška byla

v pátek 13. 11.) jsem založil Flautoband.
Bylo mi líto, že žáci v Litoměřicích mohou
hrát ve školním orchestru a zde kromě
cvičení látky na hodinu nemají jiné
hudební vyžití. Přece jenom hrát v kapele je zábavnější než cvičení stupnic
a etud. V Litoměřicích jsem již v roce
2003 založil žákovský Big band a o několik let později Juniorband, což je kapela,
kde hraje pět saxofónů, pět trumpet,
lesní roh, trombón, piano, bask ara
a bicí. Rozdíl mezi kapelami je patrný již
z názvu, ale hlavně z nástrojového obsazení.
Ve Flautobandu hrají převážně zobcové ﬂétny, jedna nebo dvě trubky a r mika. Z toho vyplývá i zaměření a interpretační možnosti orchestrů. S Juniorbandem hrajeme swingovou muziku a pro
Flautoband upravuji populární a ﬁlmové
melodie.
Také hrajete v jiných hudebních tělesech a jste kapelníkem Big Bandu Litoměřice, jak to všechno stíháte?
Hudba je koníček a tak i já si plním své
sny a hraju se svým synem Alešem (také
absolvent naší zušky) v OH Bandu Litoměřice a v Big bandu CL v České Lípě.
Kolik dětí jste učil za svůj profesní živo?
A jsou mezi nimi i tací, kteří se hudbou
nadále živí? Je mezi nimi nějaký slavný
hudebník?
Učím již 39 let a žáky nepočítám, ale bylo
jich asi 800. Řada z nich hraje v různých
amatérských orchestrech a někteří
pokračovali ve studiu hudby na konzervatoři. Jako například Jaroslav Noga
z Úštěku, který je vyhledávaným hráčem na bicí nástroje a také učí. Čas letí a
tak některé žáky potkávám s kočárkem
nebo jejich děti už navštěvují naši
hudební školu.
Děkuji za rozhovor.
Petra Kasperová
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Kalendář kulturních akcí v Úštěku a okolí
 podle místa konání  v roce 2021
Jarmarky

13. 2.
3. 4.
21. 8.
28. 10.
18. 12.

Úštěcký masopust, 10. ročník
Úštěcké Velikonoce, 20. ročník
Úštěcký historický jarmark, 23. ročník
Den českých řemesel, 11. ročník
Úštěcký advent, 20. ročník

Kulturní dům Úštěk

6. 2.
20. 2.
5. 3.
12. 3.
3. 4.
24. 6.
20. 8.
21. 8.
3. 9.
17. 9.
13. 11.
26. 11.

16. 12.
18. 12.
31. 12.

Sportovní ples
Maškarní ples
MDŽ
Ples MX Úštěk
Prodejní výstava ručních prací Žen z Úštěcka
Závěrečný koncert ZUŠ Úštěk
Filmový festival – Úštěk ve ﬁlmu
Jarmareční zábava
Tradiční setkání seniorů
Běh po úštěckých schodech, 10. ročník
Dětský maškarní ples
Rozsvícení vánočního stromu, 4. ročník a
Posezení s vánočkou, 7. ročník
Vánoční koncert ZUŠ Úštěk
Prodejní výstava ručních prací Žen z Úštěcka
Silvestr

Jezero Chmelař

1. 5.
21. 5.
22. 5.
10. 7.
16.–17. 7.
23.–26. 7.
31. 7.
31. 7.
červenec
7. 8.
22. 8.
4. 9.
25.–26. 9.
2. 10.

Motožehnání – zahájení motorkářské sezóny
Vystoupení skupiny Olympic - zahájení sezóny
ÚŠTĚKaný běh – běh se psem
Nafukovací den s Benátskou nocí
Piráti dobývají jezero Chmelař
Letní kino na Chmelaři
Sraz vojenské historické techniky
Seskok parašutistů, večer hudební vystoupení
Kinematograf bratří Čadíků
Hasiči na Chmelaři
O kolo Úštěku – cyklistický závod
Běh kolem jezera Chmelař
Ústecký/Úštěcký pohár hydroplánů
Fish-fest – 1. ročník gastrofestivalu

Hrad v Úštěku
2.–3. 7.

Hradní hrátky – beneﬁční festival divadla a hudby

Fara v Úštěku
4. 12.

Mikulášská nadílka

Zasedací místnost MěÚ Úštěk

3. 4. a 18. 12. Výstava prací dětí a žáků o jarmarcích
26.–27. 11.
Prodejní výstava ručních prací Žen z Úštěcka

Rybník Barvíř
19. 6.
4. 9.

24. 9.

Rybářské závody pro děti do 15 let
Rybářské závody o putovní pohár staros
pro děti do 15 let
Na koloběžkách kolem Barvíře

Synagoga

Stará hasičská zbrojnice
27. 3.

Po-zimní rekonstrukce tkalcovských stavů,
napínání osnov a dobrovolné smýčení
24. 4.
Patchwork – rychlé postupy
29. 5.
Přírod. barvení bylinami a předení na kolovratu
26.–27. 6. Vlněné panenky
31. 7.
Tkaní popruhů – karetky
12.–13. 8. Inspirativní rukodělná setkání lektorek
14.–15. 8. Dny řemesel – deník
28. 8.
Miminko v ořechové skořápce
25. 9.
Dubový skřítek
30. 10.
Vánoční hvězdy

Hrad Helfenburk

24. 4.
18. 9.
25. 12.

Pochod Ptačím dolem na hrad Helfenburk
Boj o hrad Helfenburk
Setkání na Helfenburku

duben až
červen
3. 7.
červenec
až srpen
září až
říjen
září

Jiné

27. 3.
27. 3.
30. 4.
7. 5.
5. 6.
5.6.
26. 6.
18. 9.
prosinec

Z generace na generaci (Ledor vador),
výstava o obnově svitků tóry
Koncert Aidy Mujačič
Eva Kosáková Medková, výstava obrazů
šperků z netradičních materiálů
Fotograf ve dvoře, výstava uměleckých
fotograﬁí Lubomíra Stibůrka
Petra Ernyeiová – Židé a jazz, koncert ke Dni
evropské židovské kultury
Ukliďme Česko – sraz u Sáčka ve 14 hodin
Jarní putování po lokálce – Úštěk horní nádraží
Pálení čarodějnic – sraz u synagogy v 17 hodin
Pomník PLA a RA – Pietní akt k uctění památky
padlých za II. světové války
Dětský den – sraz „Na růžku” ve 14 hodin
Úštěcký masakr – orientační závod dvojic
na horských kolech, hotel Racek
Husitská jízda – sraz u hotelu Patriot
Den otevřených dveří – 20. let Farmy Držovice
Komunitní centrum Ba-vlnka – adventní čtení
se spisovatelem Rostislavem Křivánkem
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Dubičná

5. 6.
4. 12.

Dětský den
Mikuláš

Konojedy

3. 6.
28. 8.
30. 10.
4. 12.
18. 12.

Ostré

30. 4.
5. 6.
26. 6.
28. 8.
4. 12.

Robeč

5. 4.
24. 4.
30. 4.
5. 6.
28. 8.
5. 12.

Rochov

5. 4.
30. 4.
12. 6.
21. 8.
27. 11.

Dětský den
Loučení s prázdninami
Halloween
Mikuláš
Vánoční besídka

Čarodějnice
Dětský den
Pivní míle
Pivní míle
Mikulášská nadílka
Velikonoce
Jarní úklid obce
Čarodějnice
Dětský den
Ukončení prázdnin, sportovní den
Mikuláš, rozsvícení stromečku

Galerie U brány, 1. máje 52

Světlana Žalmánková – obrazy,
ilustrace
únor–březen
František Ringo Čech – umělecké lis
Galerie Úštěk, Mírové náměstí 17
duben–květen
Věra Jenšovská a Karel C. Grik
obrazy, plastiky, umělecká keramika
červen–červenec Iva Hü nerová – olejomalby, litograﬁe
srpen–září
Kateřina Sidonová – kresby tuší
říjen–listopad
Jiří Slíva – výběr z graﬁk
prosinec
Aleš Vondřich a Kateřina Dominová
umělecká keramika, graﬁky a obrazy
leden

Galerie Na gruntu v Lukově
12. 3. – 17. 4.

24. 4. – 26. 5.
29. 5. – 24. 6.
26. 6. – 29. 7.
31. 7. – 26. 8.
28. 8. – 24. 9.
25. 9. – 29. 10.
30. 10. – 26. 11.
27. 11. – 5. 2.

Jana Veselá – Vítání jara na Lukově,
krajinomalby
Obrazy PAV, z kterých jsou všichni PAF,
obrazy amatérských v varníků z Prahy
Eliška Procházková – ukázka tvorby
Eliška Punčochářová – Barevný svět
Veronika Jiránková – ukázka tvorby
Hana Bláhová a Jitka Jandáková
Ptáci v krajině
Simona Němcová – Letem světem
LTM v varníci – Po patnácté Na Gruntu
Jan Michalko – 3. adventní výstava

Velikonoční pomlázka
Čarodějnice
Dětský den
Konec prázdnin, sportovní hry
Rozsvícení vánočního stromečku

Starý Týn

20. 2.
4. 4.
24. 4.
30. 4.
29. 5.
1. 5.
28. 8.
20. 11.
28. 11.
26. 12.

Myslivecký ples, KD Starý Týn
Velikonoční zábava, KD Starý Týn
Jarní úklid obce
Výzdoba návsi, slet čarodějnic, hudba v KD
Dražba májek s hudbou
Dětský den
Turnaj v nohejbalu, Tornův mlýn
Kateřinské posvícení
Rozsvícení vánočního stromku
Vánoční turnaj ve stolním tenise

Základní škola Aloise Klára v Úštěku

27. 3.
4.–15. 4.
23. 4.
30. 4.
5. 5.
22. 6.
30. 6.
18. 9.
11. 12.

Den otevřených dveří s Velikonoční výstavou
Zápis dětí do 1. třídy
Ukliďme Česko
Čarodějnický den – průvod masek městem
Klárčina naučná stezka – 4. ročník
Školní akademie
Slavnostní zakončení školního roku
rozloučení s žáky 9. ročníku
Klárčina naučná stezka – 5. ročník
Den otevřených dveří s Vánoční výstavou

Muzeum čertů

24.–25. 4.
3.–4. 7.
17.–18. 7.
31. 7. – 1. 8.
14.–15. 8.
28.–29. 8.
25.–26. 9.

Vodní svět

30. 4. – 2. 5.
3.–5. 7.
28.–29. 8.
25.–26. 9.

Čertů se nebojíme
Peklo vítá prázdniny
Léto s čer aneb v pekle netopíme
Čertovské řádění
Čerti škádlí hříšníky
Čerti si bylí aktovky
Loučení s čer aneb hurá do pelechu

Lovecká sezóna zahájena
Vodní strašidla mezi námi
Školní rok po vodnicku
Vodníci jedou do termálů
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 Zprávičky z pastelky 
Podzimní čas - z velkého ořešáku na zahradě mateřské školy
spadl do trávy první zlato hnědý lístek, nastal čas zralého
ovoce a brzkého stmívání.
V naší Pastelce jsme toto období, jako již tradičně, využili
k povídání si o barevných změnách v přírodě, podzimních
pracích na zahrádkách a na polích, sledování proměnlivosti
počasí a k výrobě papírových dračích ocásků a dýňových
svě lek. A deštivé a mrholivé dny jsme trávili u pohádek, třeba
u té „O veliké řepě“. V naší mateřské škole máme rádi podzim.
Nejen pro jeho pestré barvy, ale hlavně pro množství přírodnin,
se kterými si rádi hrajeme a tvoříme z nich. Už v září přinášíme
ze společných vycházek z blízkého okolí vše, co nás zaujme.
Krásně zbarvené lis používáme na tvoření obrázků, otisků,
strašidýlek i listových skřítků. My malé Pastelky tvoříme ale
i doma s našimi nejbližšími. Podzimní skřítci, do jejichž výroby
jsme se i v letošním roce s velkou radostí pustli se svými rodiči,
dodali školkové podzimní galerii punc nevídané fantazie
a tvůrčího ducha.
A přestože nám naše společné tvoření a poznávání krátce
přerušila nezvaná návštěva Koronaviru, která se nezalekla ani
našich čis ch rukou a dezinfekce číhající na každém rohu naší
Pastelky, nic nám to nevadilo a snažili jsem se i doma se svými
maminkami plnit zajímavé úkoly a činnosti na téma Rybička
maličká, které pro nás připravily naše paní učitelky.
O tom, že prožíváme zvláštní chvíle související s nebezpečím
nákazy není třeba pochybovat. Pandemie sílí a ovlivňuje život
a dění i v naší Pastelce. Nehostují teď u nás žádná divadla a ani
my nejezdíme na žádné výle , ale víte co? Nám to nevadí… o to
více času máme na vzájemné poznávání se, spolupráci
a blízkost. Děláme věci, které nás baví a těší. Pozorujeme,
díváme se, hrajeme si spolu a povídáme si…
Z velkého ořešáku na zahradě mateřské školy spadl do trávy
poslední lístek a my se začali společně těšit na Ježíška.
Školkou voní perníčkové těsto a naše rozzářené dětské oči
pozorují svě lka nazdobených stromečků. A hlavami nám
běží… „Přijde i letos, v tento zvláštní čas? A co nám asi
přinese…
PASTELKY z mateřské školy
Děkujeme!
Panu Tomáši Lepšíkovi a Jiřímu Šindelářovi za zhotovení
úřední desky pro MŠ PASTELKA.

Stará hasičská zbrojnice

Rádi bychom touto cestou ale poděkovali všem, kteří
jakýmkoliv způsobem v těchto neklidných časech mateřské
školce pomáhají…
Za MŠ PASTELKA, ředitelka Simona O ová

Foto vlevo: Kamarádi z Pastelky
Fota vpravo: Vycházka s vodníčkem Chmelaříčkem
Dýňové svě lko
Dýňové strašidlo

Tím nejkrásnějším dárkem k Vánocům není, co se zlatem
třp í, je to úsměv, lásky, pohlazení, nad takový dar žádný
není.
Přejeme Vám krásné Vánoce a nový rok 2021 plný zdraví
a dárků, které se nedají koupit ani zabalit…
Kolektiv pracovníků a dětí z MŠ PASTELKA
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 Život na Klárce 
První čtvrtletí školního roku 2020–2021 máme úspěšně
za sebou a vyhlížíme do čtvrtletí nového. Co nám přinese?
Jaké bude? V době, kdy budete číst tento článek, tak už budeme v čase zase o něco dál. A já doufám, že snad bude vše
„po starém“.
Bohužel došlo k tomu, co nikdo nechtěl, školy byly žákům uzavřeny v polovině října. Jsem velice ráda, že během jara a přípravného dne došlo k proškolení všech pedagogů v oblasti
zajištění distanční výuky způsobem online, že škola zajistila
potřebný počet IT vybavení pro učitele a úspěšně zvládla první
kroky v prostředí Microsoft Teams. Věřte, že to nebylo úplně
jednoduché, ale podařilo se. Ani jsme netušili, za jak krátkou
chvíli se nám to zkušenosti budou hodit. Proto nebyl zase až
tak velký problém přejít v říjnu na online výuku, tak jak tomu
bylo a je u řady škol v regionu.
Celá škola – všechny třídy, dokonce i doučování pro žáky se
speciﬁckými potřebami, doučování pro žáky posledního ročníku jako příprava na přijímací zkoušky, řada kroužků – to vše
pracuje bez nějakých větších komplikací. Samozřejmě, že se
problémy objevují – především s připojením, kvalitě žákovských počítačů, ale i s tím můžu potvrdit, že 90 % žáků online
pracuje. Škola přistoupila ke třem projektům, které mohou
zajistit notebooky pro samoživitelky, rodiny potřebující podporu právě při nákupu IT vybavení pro žáky. Jedná se o akci iniciovanou žurnalistkou Norou Fridrichovou, dále o Červený kříž,
Daruj notebook a jako poslední projekt IT pro děti ve spolupráci s nadací Women for Women, která zároveň zajišťuje ﬁnancování obědů v projektu Obědy dětem. Zde naše škola úspěšně
spolupracuje již několik let. Velice si ceníme této pomoci.
Online výuka samozřejmě zcela nenahradí prezenční formu
výuky, ale ceníme si toho, že jsme si vyzkoušeli tento způsob
a že většina žáků a rodičů byla spokojena se zajištěním výuky.
Samotným důkazem jsou maily a cha od samotných rodičů
či žáků. Online cestou proběhly i tradiční schůzky, kde se třídní
učitelé spojili s rodiči, probrali vše důležité, vyměnili si své zkušenosti s výukou, byl prostor na individuální rozhovory a také
na pozitivní zprávičky – jako je znovu otevření školy pro žáky
od 30. 11. 2020. Sice za daných pravidel, ale přece. Byli jsme
rádi, že do školních lavic se mohli vrátit celé nedělené třídy a to
především proto, že se mohou setkávat všichni žáci a nejsou
rozděleni do skupin, což by mohlo mít za následek vyčleňování
urči ch žáků.
Jsme velice rádi, že činnost DDM nebyla také zcela zastavena, řada zájmových kroužků, u kterých je to možné a povaha
jejich zaměření to dovoluje, pracuje i v této nelehké době.
Kroužky jsou vedeny také online setkáváním a často to nesnižuje jejich úroveň. Jedná se především o kroužky čtenář, ruský
jazyk, německý jazyk, angličtina pro druháky, logické a matematické hry, dívčí klub či cvičení s hudbou.
Ve výuce od 30. 11. 2020 bude chybět plavecký výcvik, tělesná výchova a zpěv v hodinách hudební výchovy. Doufáme,
že jen na chvíli, protože i to aktivi jsou velice důležité
pro celkový rozvoj každého člověka. Činnost školního pěveckého sboru byla pozastavena, ale přesto se setkáváme online
– posíláme si písničky, které sami nazpíváme, chatujeme spolu. Samozřejmě osobní setkání a společné zpívání to nenahradí. Je naprosto jasné, že škola a naši žáci opět přišli o spoustu
zajímavých akcí a projektů. Bohužel je tomu tak. Budeme se
ale snažit některé aktivi dohnat nebo je nahradit jinými,
přesunout je na pozdější období. Škola je velice důležitá pro
rozvíjení pracovních a sociálních návyků, schopnosti samostatně pracovat, rozvoj gramotností všech spekter. Děti se učí

Fota: I v rouškách to jde, onlina výuka

spolu s námi – učiteli, řada úkolů je přesunuta na ně samotné
a jejich rodiče. Je to jejich zákonnou povinností, samozřejmě,
ale jsme rádi, že nám s výchovou pomáhali, pomáhali dětem
při výuce – hlavně těm nejmenším, kde pomocná ruka byla
nutná. Zodpovědnost za vzdělávání našich a vašich dětí je na
nás všech. My se budeme snažit to pozitivní přenést do své
práce – především dobré zkušenosti s online prostředím, protože některé formy práce - tes , kvízy, videa, prezentace,
doučování ve volném čase po škole, zadávání dobrovolných
úkolů a žákovských projektů a jiné další mohou do budoucna
výuku jen zpestřit a my už nyní víme, že to co jsme se naučili,
nechceme zahodit.
Je čas předvánoční a vánoční. Čas na hezké věci, společná
setkávání, předávání dárků a radosti. Vše zlé bude jednou
zapomenuto. Přeji vám všem do dalšího roku hodně tolik
potřebných sil, zdraví, pohody, klidu a nekonečně mnoho pozitivních zpráv.
Za nás učitele můžu slíbit, že se pokusíme vše důležité
dohnat a co jen půjde – doučit.
Dětem přeji hodně dárků, kamarádů do nepohody a hlavně
přímá osobní setkávání s druhými, ne jen v online prostředí.
Přání od žáků školy najdou rodiče a veřejnost na školním webu
zs-ustek.cz. Nezapomeňte se na ně podívat.
Mgr. Renata Opočenská, ředitelka školy
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A co jsme ještě stihli?
16. 9. se naše škola připojila k T–Mobil olympijskému běhu,
který v tento den probíhal na řadě míst v České republice. Jarní
termín byl z důvodu Nouzového stavu přesunut na zářijový
čas. Během dopoledne si na dvě části rozdělená škola – tedy
žáci – zaběhli trasu kolem rybníka Barvíř – celkem 600 m.
Všichni zúčastnění obdrželi účastnický diplom a ti nejlepší
z různých věkových kategorií také medaili a malý dárek.
Organizace Post Bellum nabídla školám, které spolupracují
s touto organizací - realizaci zážitkových workshopů. Žáci 7.
třídy se ve středu 23. 9. zúčastnili workshopu „Nesmíš se bát“,
který se věnoval tématu odboje za 2. světové války. Celá třída
se přenesla do tohoto období a zážitkovou formou a metodou
výchovné dramatizace prožívala příběh obyčejné dívky – dvanáctileté Evy, před kterou se otevřela příležitost stát se součástí ilegální odbojové skupiny proti nacistům. Akci hodnotíme
jako velmi přínosnou.
Dne 24. 9. proběhl další ročník tradičních Závodů na koloběžkách kolem Barvíře. Tento závod organizujeme každým rokem,
abychom podpořili vztah ke sportování a také se rozloučili
s létem. Počasí nám přálo a závodů se účastnila většina žáků
naší školy od 1. do 9. třídy.
Dne 30. 9. 2020 jsme pozvali do školní družiny pana Jareše
a jeho papoušky. Ti se nám předvedli v celé své kráse a ukázali, jak dokážou b šikovní, jak si umí hrát, ale také i neposlechnout. Do hry byli zapojeni žáci i paní vychovatelky. Představení
se nám moc líbilo. Žáci si mohli koupit sádrový odlitek papoušků a soviček, který si ve školní družině nabarvili. Hned 6. 10. si
pan Jareš podobnou akci zopakoval – tentokrát pod patronací
DDM a byla určena všem žáčkům 1. a 2. třídy. Akce se jmenovala Zvířata kolem nás. Obě akce byly ﬁnancovány z dotačního
programu Šablony II.
7. října se žáci 8. a 9. třídy vyřádili při chemických praktikách,
které pro ně připravili pracovníci ﬁrmy Marstaﬁt. Zábavnou
formou se žáci osmé třídy seznámili s problematikou odpadních vod a na jednoduchém pokusu pochopili princip čističky.
Při druhém pokusu si pohráli s barevnými cukernými roztoky
různé husto . Žákům deváté třídy byla pro změnu přiblížena
kyselost a zásaditost roztoků a naučili se ji určovat za pomoci
různých indikátorů a měřidel. Závěrem chemických praktik se
přesvědčili při určování vůně čichem, že naše smysly nejsou
úplně stoprocentní. Výuku chemie se nám podařilo nádherně
zpestřit.
A jako poslední, co se nám před uzavřením školy podařilo, byl
počin charitativního rázu - naše škola se i v době různých opatření zapojila do další pomoci - Český den proti rakovině. Bohužel současná doba nám neumožnila prodej k iček na veřejnosti, přesto jsme se rozhodli pomoci. K ičky s letáky jsme
nabídli všem žákům školy. Současně žákyně Lenka Skramuská
a Veronika Lepšíková, obě z 9. třídy, všem žákům vysvětlily

podstatu této sbírky, pro koho je určena a jak je důležité zdravě
žít a pečovat o své zdraví, abychom se vyvarovali tak závažnému onemocnění, jakou rakovina je.
Žákům, pedagogům a zaměstnancům se podařilo prodat
celkem 60 k iček, celková částka pro Ligu proti rakovině
Praha činí tedy 1 200 Kč.
Mgr. Renata Opočenská

Foto vlevo: T-Mobil běh
Foto vpravo: T-Mobil běh, Papoušci, Na koloběžkách kolem Barvíře
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 Školní projekt plný hvězd
YOU are STARS
Osobní vzkaz od českých celebrit? Každodenní překvapení
pro soutěžící. Tento projekt je unikátní výčtem osobností,
kteří se do projektu zapojili a to nejen na školní poměry.
Na základní škole Aloise Klára v Úštěku vznikl unikátní projekt
pod vedením Mgr. Andrey Elísek. Během distanční výuky bylo
vidět, jak se postupně v rácí nálada a energie našich žáků.
Cílem tohoto projektu je pozvednout žákům náladu a snažit se
propojit jejich spolupráci i na dálku přes sociální sítě a další
aplikace. Žáci by při tomto projektu měli zažít pocit výjimečnosti a dosáhnout přesvědčení, že pokud si půjdou tvrdošíjně
za svými sny, mohou dosáhnout vysokých cílů.
Projekt byl v vořen pro žáky 7., 8. a 9. ročníků i pro zpestření
předvánoční doby, kdy je zvykem, že při prezenční výuce probíhá anglické karaoke – zpěv. Podmínkou soutěže je v vořit
hudební skupinu či kapelu 1-30 lidí, rozmyslet si název skupiny,
vybrat si anglickou píseň a natočit k ní videoklip. Mělo by jít
o movou práci, kdy žáci spolupracují nad výběrem písně, učí
se anglický text, diskutují o choreograﬁi a scénáři videoklipu,
natáčejí scény třeba i za pomoci rodičů. Natočené záběry pak
musí v nějaké aplikaci sestříhat do podoby profesionálního
klipu. Tento projekt je zaměřen na anglický jazyk, informatiku
a hudební výchovu. Délka celého projektu je 1 měsíc od 15. 11.
do 15. 12. 2020.
Druhá část projektu je zaměřená na celoměsíční podporu
žáků v jejich snažení a uvědomění si, že na jejich videoklipech
musí s naprostou vážností opravdu zapracovat do kvali .
Každý všední den žáci formou zprávy dostávají anglické indicie
ke známé osobnosti, nebo k místu na naší planetě. Po uhádnutí anglické hádanky získávají motivační videovzkaz od českých
celebrit, nebo z různých míst po světě, ale také od úštěckých
rodáků, kteří ve svém životě dosáhli svých snů.

Na našem projektu se mnou spolupracují úžasné osobnosti,
kterým patří velké díky a velice si jejich podpory na tomto
„školním projektu“ vážím.
Porota soutěže: Mgr. Andrea Elísek – pedagog a Pavel Filandr –
kadeřník, vizážista a s lista
Osobnosti: Václav Noid Bárta, Lucie Bílá, Mahulena Bočanová,
Pepa Vojtek – Kabát, Dara Rolins, Monika Absolonová, Dana
Gregorová, Janek Gregor, Jitka Boho, Bára Basiková, Jakub
Kohák, Julian Záhorovský, Eliška Bučková, Přemek Forejt,
Bára Vyskočilová, Markéta Stehlíková, Petr Vacek, Lucie
Borhyová, Chinaski, Jana Řezáčová, Petr Baťa Kundrát, Jiří
Hotový, Petr Kout – Los Angeles, Klárka Browne – Austrálie,
Petra Fraley – Florida a další se kterými jsem v jednání a které
nyní nemohu prozradit.
Další poděkování patří sponzorům tohoto projektu: Pavel
Filandr, Pavel Vlk, Roman Šedivý, Viktor Giesel, Simona Musilová, Tomáš Skrbek, Jana Řezáčová – Janine (módní návrhářka),
Mondi Štětí, Andrea Marie Šulíková, Kateřina Tkáčová a Petr
Honzajk starší.
Za pomoc při realizaci celého projektu děkuji: Pavel Filandr, Jiří
Hotový, Natálie Musilová, Klára Sedláčková, Dana Šedivá, Amy
Elísek
A naši hlavní protagonisté jsou hudební skupiny:
Team rockers – Martin Neubert, Fanda Duchoň
Champions – Tomáš Benda, Martin Landa, Olda Liška
Kira senshi – Lenka Skramuská, Kája Knop, Dominik Vích,
Daniel Řepík
Doritos - Natálie Vaňková, Áďa Štěpánková
Katela - Tereza Lepšíková, Eliška Červená
Barbie - Kamča Klimtová, Bára Slámová
Like a Bosch - Honza Knoth, Ondra Novotný, Péťa Honzajk,
Saša Kuklovský
Devil Christmas - Eliška Sedláčková, Violka Šedivá, Eva Zikmundová, Na Pišingerová, Soňa Rejthárková
1D - Bára Malá, Káťa Kinská
Geto Boys - Kuba Demčák, Míša Vlasák, Zlatko Ajvazi
Decency- Karolína Friedlová
Za všechny účastníky přejeme všem dobrým lidem našeho
krásného městečka úžasné Vánoce i v této nelehké době.
Mgr. Andrea Elísek – s láskou k mým žákům

Během soutěžního měsíce proběhlo i profesionální focení
hudebních skupin, živý chat s porotcem soutěže Pavlem Filandrem, kde žáci získali cenné rady k natočení skvělého videa.
Soutěžní kapely musí do 15. 12. 2020 do 23.59 hodin odevzdat svůj natočený videoklip.
Slavnostní předání cen s velkým překvapením v duchu celé
soutěže bude probíhat 18. 12. 2020, kde celý projekt uzavřeme
společně s dalšími úžasnými osobnostmi z České republiky.
Aby se neprozradila závěrečná překvapení, tak informace
k bombastickému závěru celé soutěže vyjdou v dalším březnovém čísle, na které se můžete už nyní těšit.

Školství
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Školství, kultura

Městská knihovna
výběr z nových knih
Literatura pro dospělé
Harasimová, M.:
Hedvábná past
Ro ová, I.:
Případ dívčího orchestru
Češka, S.:
Smrt poctivého lichváře
Bauer, J.:
Vraždící golem
McBain, E.:
Poslední tanec
Smith, W.:
Tvrdší než diamant
Theorin, J.:
Na velké planině
Kinsey, T. E.:
Záhadná smrt na venkově
Jackson, L.:
Strach zemřít
Granger, A.:
Smrt v sutinách
Brown, S.:
Nebezpečná podoba
Hampson, A.:
Tajemství žlutého domu
Černucká, V.:
Přichází čas poms
Court, D.:
Vánoční pohlednice
Kars, O.:
Jmenuji se Tomáš (herec Tomáš Holý)
Klaus, V.:
Matematika pro trojkaře aneb
Maturita v kapse
Busche, B.:
Pěstujeme rostliny v balících slámy
Murphy, J.:
Síla našeho podvědomí

YOU are STARS - soutěžící hudební skupiny

Literatura pro děti a mládež
Březinová, I.:
Poušť, všude poušť
Kšajtová, M.:
Cvoček a pan Márinka
Chudožilov, P.:
Myší knížka
Fišarová, M.:
Třídnice 4.B
Dvořáková, A.:
Modrá hodina
Delahaye, G.:
Martinka – krátké příběhy
Dana Břešťanová

Vánoční přání  z úštěckého pekla
Majitel Muzea čertů Jaroslav Stejný přeje všem smrtelníkům
se svým čertovským pomocníkem Jaroslavem Šikulou, který
pobývá v Úštěku, klid a pohodu.
Milí čtenáři a příznivci zdejšího Muzea čertů, „Peklu zdar, hříšníci!” opět je tu advent – krásné období plné poklidu, pocitu
sounáležitosti, lásky, obětavosti a také příprav na nejkrásnější
svátky v roce.
Pro děti čas mikulášských nadílek, pro nás všechny čas konání mnohých zajímavých předvánočních akcí. „No však už si
chystáme p le, řetězy i kotle. Těším se, jak malé lotříky zase
jednou proženu!”
Letos je ale všechno trochu jinak „Nepovídej….. ňáká inovace?“ Naše plány a sny mění proticoronavirová opatření. „No jo,
protikorunová opatření…však moc hříšníků se k nám letos
nepodívalo. Není ani na nové kotle!” Co nám všem tedy popřát
do dalších dnů? „To sem teda zvědavej…“ Hodně trpělivosti,
pokory, zodpovědnosti a především to, aby se vše konečně
obrátilo k lepšímu. „No vy byste toho zase chtěli…“ Abychom
mohli
další dny roku 2021 opět trávit se svými blízkými,
s přáteli, abychom si mohli volné chvíle bez obav zpříjemnit
kulturou, cestováním, svými koníčky. „A tak to zase jo, aspoň
zajdete a já se tu nebudu nudit…“
Tak tedy krásné Vánoce a „lepší“ rok 2021 „Jasně – pekelně
pohodový” přeje Jaroslav Stejný a jeho Muzeum čertů.

Úštěcký čert Jaroslav Šikula

17

Zpravodajství

PRODEJ UHLÍ DO
AUTOMATICKÝCH KOTLŮ

Uzavření MÚ  Úštěk
23. 12.
28.–31. 12.

►
►

8–12 hodin
ZAVŘENO

CENA JIŽ OD 335,– Kč/q

Uzavření knihovny
23.–31. 12.

►

tel: 727 916 160

www.uhelneskladydoksy.cz

ZAVŘENO

www.

Pracovní vánoční  doba
lékařů

.cz

MUDr. Eva Vraštilová – praktický lékař
28. –29. 12. ► ZAVŘENO zástup MUDr. Stehlík
30.–31. 12.
► 9–11 hodin
MUDr. Libuše Šanderová – dětský lékař
23. 12.
► 8–12 hodin pouze na tel. 723 989 131
31. 12.
► 8–12 hodin pouze na tel. 723 989 131

606 408 408

MVDr. Zuzana Herinková – zvěrolékař
21. –23.
► 12.9–12 hodin
28.–31.
► 12.9–12 hodin
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