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MMěěssttoo  pprrooddáá  ssvvéé  nneejjcceennnněějjššíí
ppoozzeemmkkyy  nnaa  MMíírroovvéémm  nnáámměěssttíí
ččeesskkýýmm  iinnvveessttoorrůůmm,,  kktteeřříí  zzddee
cchhttěějjíí  ppoossttaavviitt  mmooddeerrnníí  ddoommyy
ss  oobbcchhooddyy,,  rreessttaauurraacceemmii  ii  kkaann--
cceelláářřeemmii..

Tzv. blok 004 u budovy bý-
valého okresního úřadu koupí
za cenu 2 050 Kč/m2 Jaroslav
Třešňák z Teplic. Ústecká spo-
lečnost AZ Sanace získá plochu
parkoviště u České spořitelny
(blok 005) za 2 100 Kč/m2. 

Teplický investor chce na Mí-
rovém náměstí vybudovat pro-
sperující multifunkční komplex
s obchodními a kancelářskými
plochami, nadstandardním byd-
lením a podzemními garážemi.
Doba výstavby je plánována na
24 měsíců. Ve dvou podzem-
ních podlažích by mohlo parko-
vat až 104 automobilů.

Záměrem AZ Sanace je po-
stavení pětipatrového objektu s
názvem „Palác Zdar”. Celková
hodnota investičního záměru
činí 300 milionů korun. V prv-
ním patře by měly být restaura-
ce, kavárny a rychlé občerstve-
ní, ve druhém a třetím admi-
nistrativní plochy a služby.
Čtvrté patro je určeno pro byty
a páté by mělo sloužit jako vy-
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ných na Úřadu práce a nejmé-
ně 80 % všech prací na jeho vý-
stavbě bude realizováno míst-
ními společnostmi. S výstav-
bou se počítá od března 2005
do září 2007. 

Bloky 004 a 005 jsou podle
náměstka primátora Ing. Miro-
slava Harciníka nejlukrativnější-
mi pozemky ve vlastnictví měs-
ta, čemuž odpovídá i jejich ce-
na. „Dobré je to, že oba investo-
ři splňují podmínky regulačního
plánu. Mně se líbí zejména zá-
měr AZ Sanace, neboť jako je-
den z mála nových investorů ře-
ší deficit parkovacích míst vý-
stavbou podzemního parkování
v několika podlažích. Zaujalo
mě také funkční zaměření celé-
ho objektu, který není jen 

ppookkrraaččoovváánníí  nnaa  ssttrraanněě  33

ÚÚsstteecckkáá  pprrůůmmyysslloovváá  zzóónnaa  vv  sseevveerrnníícchh  PPřřeeddllii--
ccíícchh  zzíísskkaallaa  vv  ssoouuttěěžžii  vvllááddnníí  aaggeennttuurryy  CCzzeecchhiinn--
vveesstt  11..  mmííssttoo  vv  kkaatteeggoorriiii  „„ZZóónnaa  ss  nneejjvvhhooddnněějjššíímm
uurrbbaanniissttiicckkýýmm  řřeeššeenníímm””..  PPrriimmááttoorr  mměěssttaa  PPeettrr
GGaannddaalloovviičč  ppřřeevvzzaall  cceennuu  vv  KKrruuššnnoohhoorrsskkéémm  ddii--
vvaaddllee  vv  TTeepplliiccíícchh  zz  rruukkoouu  ppřřeeddsseeddyy  vvllááddyy  VVllaaddii--
mmíírraa  ŠŠppiiddllyy..

„Je to velký úspěch města a potvrzení toho,
že jsme se v roce 1999, kdy jsme celý projekt
odstartovali, rozhodli správně”, říká investiční
náměstek primátora Miroslav Harciník.

Průmyslovou zónou s největším společen-
ským přínosem se stala zóna Karviná - Nové
Pole. Největší ekonomický přínos má podle
Czechinvestu Průmyslové a logistické centrum
Lovosice - IV. etapa.

Výstavba inženýrských sítí a další práce na
přípravě průmyslové zóny v Předlicích by měly
skončit v květnu příštího roku. Celkové nákla-
dy se budou pohybovat okolo 160 milionů ko-
run. Autorem urbanistického řešení průmyslo-
vé zóny je Ing. arch. Jan Zeman z AA-atelier al-

fa, koncepční řešení inicioval náměstek primá-
tora Ing. M. Harciník. Námět ke koncepci do-
pravního řešení obslužnosti, navazující na dál-
nici D8, pochází mimo jiné od Ing. M. Jahna
a Ing. Z. Jana z Czechinvestu.

hlídka s restaurací. V plánu je
také podzemní garážové stání
s kapacitou 208 míst. „Našim
cílem je vybudovat moderní
objekt, jaký městu významu
Ústí nad Labem chybí a obno-
vit důstojnou tvář severní fron-
ty Mírového náměstí. Chceme

PPooččííttaaččoovváá  ssttuuddiiee  PPaallááccee  ZZddaarr  nnaa  ppllooššee  ppaarrkkoovviiššttěě  uu  ČČeesskkéé  ssppoořřiitteellnnyy  nnaa  lleetteecckkéémm  ssnníímmkkuu..

Průmyslová zóna získala významné ocenění

rovněž vytvořit 44 parkovacích
míst v centru nad rámec povin-
ných stání”, říká člen předsta-
venstva AZ Sanace, a. s., Ing.
Jakub Zavoral, Ph. D.

Jak dále sdělil, firma zaměst-
ná při provozu víceúčelového
domu nejméně 10 lidí evidova-

Na náměstí vyrostou moderní domy
Nejatraktivnější pozemky v centru získají čeští investoři
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Vážení spoluobčané,

v tomto předvánočním čase
mi především dovolte popřát
vám upřímně klidné a šťastné
prožití svátků a do nového ro-
ku hodně zdraví a spokoje-
nosti.

Toto číslo Městských novin
je věnováno novému interne-
tovému portálu našeho města
a já bych se u této příležitosti
proto rád věnoval obecněji
otázce komunikace mezi ve-
dením města a vámi, občany.
Neustálý kontakt s vámi, vy-
světlování našich kroků a zís-
kávání zpětných reakcí pova-
žuji za naprosto neopominu-
telnou součást naší práce
a doufám, že se nám v této ob-
lasti podaří ještě mnoho věcí
v příštím roce zlepšit.

Nové internetové stránky
byly navrženy tak, aby posky-
tovaly denně nové informace
o dění ve městě a umožňovaly
ihned napsat e-mailovou poš-
tu primátorovi či jiným čle-
nům vedení města. Hned na
první stránce najdete odkazy
na nejčastěji využívané služ-
by úřadu města a rovněž aktu-
ální rubriky jako kulturní
a sportovní nabídka na pří-
slušný den, denní přehled tis-
ku, který se týká Ústí nad La-
bem a rovněž předpověď po-
časí na několik dnů. Stránky
proto mohou sloužit jako
praktický pomocník a doufá-
me, že je budete pravidelně
navštěvovat.

V situaci, kdy internet ještě
není zdaleka samozřejmostí
ve většině domácností, jsou
klasické sdělovací prostředky
jako noviny, rozhlas, případně
televize tou nejjednodušší ces-
tou přenosu informací. Zaved-
li jsme proto pravidelné tisko-
vé konference po každém jed-
nání Rady města a samozřej-
mě jsme k disposici zástup-
cům těchto médií prakticky
kdykoli. 

Městské noviny, které zasí-
láme zdarma do všech schrá-
nek, nám dávají mnohem vět-
ší prostor k vysvětlení budou-
cích záměrů či projektů. Chce-

Slovo primátora
me, aby byly čtivé a abyste
v nich neviděli jednostrannou
propagandu vedení města, ale
aby pro vás, občany, byly dal-
ším zdrojem informací o dění
ve městě. Přípravě každého
čísla věnujeme opravdu vel-
kou pozornost a velmi pečlivě
hodnotíme, zda jsou články
napsané normálním a nikoli
úřednickým jazykem, který
čtenáře ihned odradí. Proto
nás trochu mrzí, že mnohdy
končí Městské noviny v bedně
s reklamami různých obchod-
ních domů, a budeme se proto
snažit v příštím roce vyjednat
jiný způsob distribuce.

V příštím roce chceme zvá-
žit možnost komunikace přes
SMS bránu. Tato cesta by byla
jistě nejúčinnější, neboť dnes
je počet mobilních telefonů
skoro shodný s počtem obča-
nů, ale má samozřejmě svá ús-
kalí. Především chceme nejpr-
ve zjistit, zda si občané vůbec
takto přejí dostávat od vedení
města zprávy či dotazy k růz-
ným oblastem života města.
Již dnes využíváme tento způ-
sob jako varování občanů při
haváriích a mimořádných situ-
acích ve městě. Systém pracu-
je na základě dobrovolné re-
gistrace, a proto předpoklá-
dám, že i pro ostatní témata
by byla registrace občanů
předpokladem. 

V žádném případě nehodlá-
me do schránek posílat nevy-
žádané zprávy, ale pro ty, kdo
se zaregistrují jako příjemci,
bychom rádi připravili jednou
až dvakrát za měsíc otázku, na
kterou by bylo možné odpově-
dět krátkou SMS. Přineslo by
to určitě velmi cennou zpět-
nou vazbu při rozhodování
o nových projektech. Chceme
rovněž posoudit zkušenosti ji-
ných měst při využívání SMS
při styku občanů s úřadem,
především při objednávání na
jednotlivé odbory, kde se nyní
tvoří fronty.

Jako naprosto nejdůležitější
forma komunikace zůstává
přímý kontakt s občany, a pro-
to chci v příštím roce organi-
zovat daleko více setkání
a diskusí. Osobně dávám před-
nost diskusím, které jsou na
určité téma, kam přijdou ob-
čané, které zajímá určitý pro-
blém či nový záměr města.
O takových diskusích budete
předem informování a dou-
fám, že se budeme v roce 2004
daleko častěji osobně setká-
vat. Přeji vám proto ještě jed-
nou mnoho zdraví, štěstí
a spokojenosti v novém roce.

PPeettrr  GGaannddaalloovviičč
pprriimmááttoorr  mměěssttaa

RRaaddaa  mměěssttaa  ppooddppoořřiillaa  zzáámměěrr
zzaajjiiššttěěnníí  ddoopprraavvyy  oobbyyvvaatteell  ÚÚssttíí
nnaadd  LLaabbeemm  ddoo  rreekkrreeaaččnnííhhoo  aarree--
áálluu  ZZaaddnníí  TTeellnniiccee  vv  ddoobběě  llyyžžaařř--
sskkéé  sseezzóónnyy..  

Předběžný časový návrh tra-
sování linky z Ústí na Telnici
počítá kromě všedních dnů
a pracovního volna i se zajiště-
ním dopravy na večerní lyžo-
vání. Roční náklady by činily
zhruba 200 tisíc korun. O fi-
nancování by se stejnou měrou
podělilo město, Dopravní pod-
nik (tržba z jízdného) a SKI
klub Telnice. Jízdenka by měla
stát 14 korun, dítě zaplatí polo-
vinu. Dopravu na Telnici bude
zajišťovat linka č. 10. Cestující

budou moci v Ústí nastupovat
u divadla a ve Všebořicích
v ulici Lipová. Při nedostatku
sněhu autobus nevyjede. „Ús-
tečákům prostě chceme ve vět-
ší míře umožnit návštěvu zim-
ních sportů v Zadní Telnici,”
říká náměstek primátora Mgr.
Tomáš Jelínek.

Návštěvníci lyžařského cent-
ra na Telnici, vzdáleného od
krajské metropole 17 km, jsou
z 80 % Ústečané. V letošním ro-
ce byla z prostředků města za-
koupena rolba na úpravu lyžař-
ských tratí, dvě sněhová děla
a další peníze šly na zdokona-
lení informačního systému.

Autobusová doprava bude jezdit
na Telnici od Městského divadla

VVyyrroovvnnaannýý  rroozzppooččeett  ss  ppřřííjjmmyy
aa  vvýýddaajjii  11,,4444  mmiilliiaarrddyy  kkoorruunn
sscchhvváálliilloo  1111..  pprroossiinnccee  ZZaassttuuppii--
tteellssttvvoo  mměěssttaa..

Městské obvody obdrží
266,2 mil. Kč, z nichž 186,5
mil. je určeno na výplatu soci-
álních dávek. Mzdový limit za-
městnancům, včetně strážníků
městské policie, je stanoven na
124,6 mil. Na investice půjde
252,5 mil. korun, což je zhruba
stejná částka, jako loni.

Co se týče investic, nejvíce
finančních prostředků vynalo-
ží město na již rozestavěné ak-
ce. První etapa rekonstrukce
Zimního stadionu, včetně vý-
měny ledové plochy, přijde na
28 milionů a pouze o tři a půl
milionu korun méně bude stát
výstavba spínací stanice elek-
trického napětí a dokončení
páteřní komunikace v průmy-
slové zóně severní Předlice.
Náklady ve výši 24 mil. si vyžá-
dá rekonstrukce Činoherního
studia a 21 mil. Kč bude zapo-
třebí na revitalizaci Letního ki-
na. Nelze zapomenout ani na
vybudování geotermálního vy-
tápění ZOO s potřebou 16,32
mil. a bytovou výstavbu na Bu-
kově (12,1 mil.).

V seznamu investic do ma-
jetku města figurují např. svě-
telně řízená křižovatka Maláto-
va - Hoření za 4,5 mil. korun
a více než jedenáctimilionová
stavba atletické dráhy s umě-
lým povrchem na Městském
stadionu. Největší rozvojovou
investicí s rozpočtem 15,35
mil. pro rok 2003 je položení
finální vrstvy komunikací
a chodníků v lokalitě Nové
Skorotice, kde město ve spolu-
práci se soukromým investo-
rem připravuje podmínky pro
výstavbu více než stovky ro-
dinných domků.

„Město nikdy nefinancovalo
svůj provoz z úvěru a v příštím

roce tak neučiní ani v případě
investic. Realizace investičních
akcí bude v následujícím roce
financována z prodeje a proná-
jmu majetku města, což bude
mimo jiné znamenat, že dojde
k úplnému dokončení procesu
privatizace městských bytů.
Město by v roce 2004 mělo pro-
dat převážnou většinu majet-
ku, který bezprostředně nepo-
třebuje”, říká náměstek primá-
tora Ing. Miroslav Harciník.

Aby bylo podle Harciníka
možné uskutečnit investiční
záměry města, bylo nutné při-
stoupit k výrazným úsporám
v provozním rozpočtu. „Na in-
vestice půjde i celá finanční re-
zerva z minulých let,” dodává.

„Příprava rozpočtu byla ne-
smírně náročná. Jsem rád, že
se nám podařilo zachovat ob-
jem investic přibližně ve stejné
výši, jako loni. Jen tak se měs-
to pohne dál,” konstatuje ná-
městek primátora Mgr. Tomáš
Jelínek.

Máme vyrovnaný rozpočet



- 3 -

PPrrvvnníí  eettaappuu  rreekkoonnssttrruukkccee
ZZiimmnnííhhoo  ssttaaddiioonnuu  pprroovveeddee  nnáá--
kkllaaddeemm  2277,,1155  mmiill..  úússtteecckkáá  ssppoo--
lleeččnnoosstt  VViiaammoonntt  DDSSPP..  RRoozzhhoodd--
llaa  oo  ttoomm  RRaaddaa  mměěssttaa..

Rekonstrukce bude spočívat
ve výměně chlazení, položení
nové ledové plochy i výměně
mantinelů a plexiskel. Nové
budou také střídačky, trestné
lavice i kabiny rozhodčích. 

Smlouva mezi městem a fir-

mou Viamont DSP byla již po-
depsána, stavební práce se
rozběhnou už letos. Viamont
zvítězil ve výběrovém řízení,
když nabídl nejnižší cenu ze
všech čtyř uchazečů. 

„Nová ledová plocha i záze-
mí přinesou užitek nejen ho-
kejistům, ale i celé ústecké ve-
řejnosti,” říká předseda před-
stavenstva HC Slovan Ústí n. L.
Mgr. Jan Kubata.

MMoottoorriissttéé  nneemmuusseejjíí  oodd  1100..  llii--
ssttooppaadduu  nnaa  ppaarrkkoovviiššttíícchh  vvee
vvššeeddnníí  ddeenn  ppoo  1188..  hhooddiinněě  ppllaa--
ttiitt,,  vv  ssoobboottuu  ddookkoonnccee  uužž  ppoo  1133..
hhooddiinněě..  RRoozzhhooddllaa  oo  ttoomm  nnaa  nnáá--
vvrrhh  pprriimmááttoorraa  MMggrr..  PP..  GGaannddaa--
lloovviiččee  RRaaddaa  mměěssttaa..

„Tuto změnu jsem mimo jiné
předložil ve snaze o oživení
centra, což je jednou z priorit
pro celé volební období,” do-
dává primátor.

Radní se dále seznámili s vý-
sledky průzkumu platební
kázně na parkovištích v centru
města, který provedly Technic-
ké služby v době od 5. 9. až 5.
10. 2003. Namátkové kontroly
zjistily, že 651 z celkového po-
čtu 905 parkujících řidičů ne-
mělo zaplacené parkovné a ve
třinácti případech byl překro-
čen časový limit. Rada města
v této souvislosti uložila pri-
mátorovi zajistit cestou měst-

ské policie důslednou kontrolu
dodržování podmínek place-
ného parkování. „V praxi to
znamená jediné - budeme dá-
vat více botiček, než dosud,”
říká primátor.

Radnice zpoplatní
další parkoviště

MMěěssttoo  ÚÚssttíí  nnaadd  LLaabbeemm  zzppoo--
ppllaattnníí  ddaallššíí  vvoollnnéé  pplloocchhyy  kk  ppaarr--
kkoovváánníí,,  nnaa  kktteerrýýcchh  bbyylloo  ddoossuudd
ssttáánníí  zzddaarrmmaa..  RRoozzhhooddllii  oo  ttoomm
rraaddnníí  vvyyddáánníímm  ppřříísslluuššnnééhhoo  nnaa--
řříízzeenníí..

Mezi nově zpoplatněné ko-
munikace budou od 1. ledna
příštího roku patřit ulice Paříž-
ská, Pánská, Masarykova, Raiso-
va, Kosinova, Žukovova, Var-
šavská, Kramoly a Hvězdoslavo-
va. Na všech těchto místech bu-
de osazen parkovací automat.

Parkování od 18. hodiny zdarma HHookkeejjiissttyy  ččeekkáá  nnoovvýý  lleedd

ppookkrraaččoovváánníí  zzee  ssttrraannyy  11
klasickým obchodním domem.
Záměr totiž pamatuje i na volný
čas Ústečanů. Jsem velice rád,
že tak hodnotný pozemek vyu-
žije právě ústecký investor”,
konstatuje náměstek primátora
Ing. Miroslav Harciník.

Podle zastupitele Ing. Vladi-
míra Kozubka nemělo město

pozemky na Mírovém náměstí
prodávat. „Mělo nejprve vybu-
dovat pod těmito plochami
podzemní parkoviště a pak je
investorům pronajmout”. Ná-
městek primátora Mgr. Tomáš
Jelínek je jiného názoru: „Měs-
to by nemělo tímto způsobem
postupovat, to je opravdu zále-
žitost soukromých investorů.”

JJiižž  nněěkkoolliikk  mměěssííccůů  vvyyuužžíívvaajjíí  mměěssttššttíí
ssttrráážžnnííccii  nnaa  ssvvýýcchh  zzáákkllaaddnnáácchh  ttřřii  vvoozzyy  ŠŠkkoo--
ddaa  FFaabbiiaa  aa  jjeeddnnuu  OOccttaavviiii,,  kktteerréé  bbyyllyy  nneeddáávv--
nnoo  zzaakkoouuppeennyy  zzaa  998800  ttiissíícc  kkoorruunn..  PPááttýýmm
nnoovvýýmm  vvoozzeemm,,  jjeennžž  mmáá  mměěssttsskkáá  ppoolliicciiee
vv  pprroonnáájjmmuu,,  jjee  FFaabbiiaa  ssee  zzaabbuuddoovvaannýýmm  mměě--
řřiiččeemm  rryycchhlloossttii..

Pomocí tohoto zařízení lze zjistit nejen
rychlost vozidla, ale také pořídit detailní
fotografii vozu, státní poznávací značky
i řidiče. Ten se o svém provinění dozví až
na základě oznámení magistrátního odbo-
ru dopravy. „V Ústí nad Labem jde o novou
záležitost. Řidiči byli dosud zvyklí na to, že
je krátce po překročení povolené rychlosti
zastaví dopravní policie a přestupek se řeší
okamžitě na místě. Někteří z nich budou
proto překvapeni, že něco takového v na-
šem městě existuje,” říká primátor města
Mgr. Petr Gandalovič.

Městská policie může měřit rychlost auto-
mobilů na základě zákona o obecní policii,
jenž v paragrafu 17a hovoří o tom, že „stráž-
níci odhalují přestupky a jiné správní delik-
ty”. V paragrafu 10 se dále říká, že strážník je
povinen oznámit podezření ze spáchání pře-
stupku či jiného deliktu příslušnému orgá-
nu, v našem případě odboru dopravy MmÚ. 

Odbor si pozve řidiče k projednání celé
věci a ukáže mu písemnou i fotografickou
dokumentaci situace. Pokud motorista pře-
kročil v obci rychlost o 30 km/h, může mu
být vyměřena pokuta až do 2000 Kč. Do 30
km/h jde pak o částku do 1000 korun.

Řidič může zaplatit pokutu okamžitě,
nebo požádat o projednání ve správním

řízení. Ve druhém případě však uhradí
navíc 1000 korun na pokrytí nákladů ří-
zení a rovněž pokuta může být o něco
vyšší. Odbor dopravy dosud od strážníků
obdržel 147 oznámení o překročení rych-
losti.

O pořízení automobilu s měřičem rych-
losti rozhodl primátor města Mgr. Petr
Gandalovič na základě neuspokojivé situa-
ce na ústeckých silnicích. Někteří řidiči
jezdí v centru města velmi vysokou rychlo-
stí a ohrožují své okolí.

RRaaddaarr  ssii  vvyyzzkkoouuššeell  ii  pprriimmááttoorr  mměěssttaa  MMggrr..  PP..  GGaannddaalloovviičč..

Na náměstí vyrostou nové domy
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Strážníci mají auto s měřičem rychlosti



Odbor aktivní politiky
Magistrát města bude mít

od 1. ledna příštího roku od-
bor aktivní politiky. Radní
schválili jeho vznik se dvěma
samostatnými odděleními -
oddělením koncepcí a proin-
vestorské politiky a počtem
8 zaměstnanců. K nárůstu
počtu zaměstnanců na MmÚ
tím však nedojde.

Na obsazení místa vedou-
cího tohoto odboru bylo vy-
psáno výběrové řízení.

roku. O letních prázdninách
bude zřejmě zrekonstruován
strop nad bazénem, což si vy-
žádá zhruba 2 mil. korun.

Budova lázní byla postavena
v roce 1908 významným ně-
meckým architektem  Carlem
Gotzem. Díky zanedbávané
údržbě a agresivnímu prostře-
dí byl objekt ještě nedávno

Za psa z útulku neplatíte!
Lidé, kteří si vezmou psa

z útulku, za něj nebudou muset
městu platit. Vyplývá to z no-
vé obecně závazné vyhlášky
o místních poplatcích ze psů,
za užívání veřejného prostran-
ství a ze vstupného, kterou
schválilo Zastupitelstvo města. 

Nová vyhláška formuluje po-
platníka ze psů jako „držitele
psa”, namísto dřívějšího „vlast-
níka psa”. Poplatek by se měl
nově platit ze psů starších než
3 měsíce, zatímco dosud to by-
lo 6 měsíců. 

U poplatku z veřejného pro-
stranství je rozšířena definice
zpoplatněného zvláštního uží-
vání, které zahrnuje také pro-
vádění výkopových prací nebo
pořádání reklamních akcí.
U poplatků ze vstupného je od-
lišně pojat výčet akcí, na je-
jichž vstupné poplatková po-
vinnost dopadá. 

V polovině letošního listopa-
du zahájila městská policie
kontrolní akce se zaměřením
na kapsářství a krádeže. Tyto
akce budou trvat až do konce
letošního roku. Současně bude
provedeno devět bezpečnost-
ních akcí cílených výhradně na
krádeže motorových vozidel a
šest akcí zaměřených na vlou-
pání do chatových a zahrádkář-
ských kolonií. Vyplývá to z in-
formace o bezpečnostní situaci
ve městě, zahrnující období le-
den až říjen roku 2003, kterou
vzali na vědomí radní.

Za sledované období strážní-
ci řešili 33 286 přestupků, což
je o 5 477 více než loni. Polovi-

na přestupků byla vyřešena
blokovou pokutou, ostatní po-
kutou na místě nezaplacenou,
oznámením o spáchání pře-
stupku jinému správnímu orgá-
nu či domluvou. 

Zadrženo a předvedeno na
Policii ČR bylo 57 hledaných
osob, což je o 37 více než v ro-
ce 2002. V 88 případech stráž-
níci zadrželi pachatele trest-
ného činu a ve 105 případech
bylo Policii ČR předáno ozná-
mení o podezření z jeho spá-
chání. Městská policie pro-
vedla celkem 1 598 akcí zamě-
řených na podávání alkoholu
dětem a mládeži, znečišťová-
ní veřejného prostranství,
vodní pytláctví, porušování
zákona ve vztahu k provozo-
vání výherních hracích auto-
matů a jízdy v MHD bez plat-
né jízdenky.

V oblasti dopravy se činnost
důrazně zaměřila na parkování
vozidel v místech, kde je zpo-
platněno. Přísnějšímu dohledu
podléhaly neprůjezdné komu-
nikace v zastavěných částech
města (špatná parkování), a to
především tam, kde tyto pro-
story v případě potřeby slouží
jako „nástupová místa” pro vo-
zidla složek IZS (hasiči, zá-
chranná služba). Dopravní

služba řešila celkem 8 539 do-
pravních přestupků, z toho ve
437 případech nařídila odtah
vozidla (silniční překážka).

Operační středisko přijalo
21 359 telefonních hovorů na
lince tísňového volání „156”

a ve 311 případech zaznamena-
lo prostřednictvím kamerového
systému porušování zákonů. 

Městská policie měla ke dni
27. 11. 2003 celkem 194 za-
městnanců, z toho 7 je nyní ve
výcvikovém kurzu.

Kontrola kapsářů potrvá až do konce letošního roku

SSttaarroossttaa  cceennttrráállnnííhhoo  oobbvvoodduu  RR..  VVoonnkkaa  aa  IInngg..  FF..  ŠŠiimmeekk  zz  ffiirrmmyy  RRee--
ppaamm  ddrržžíí  vv  rruuccee  ssyymmbboolliicckkýý  kkllííčč  oodd  rreekkoonnssttrruuoovvaannýýcchh  lláázznníí..

značně poškozen. V roce 2001
byla opravena střecha a nyní
skončila druhá etapa celkové
rekonstrukce, která spočívala
v oživení fasády. Zbývá ještě
náročná rekonstrukce vnitřku
budovy, která bude stát okolo
30 milionů korun. Zahájení
prací závisí na finančních
možnostech města.

PPooddoobbaa  MMěěssttsskkýýcchh  lláázznníí  ssee
zzmměěnniillaa  kk  nneeppoozznnáánníí..  TTaakkoovvýý
bbyyll  nnáázzoorr  vvššeecchh,,  kktteeřříí  ssee  zzúú--
ččaassttnniillii  ssllaavvnnoossttnnííhhoo  sseettkkáánníí
kk  uukkoonnččeenníí  rreekkoonnssttrruukkccee  ffaassáá--
ddyy  ttééttoo  vvýýzznnaammnnéé  sseecceessnníí  bbuu--
ddoovvyy..

Práce začaly koncem června
minulého roku a prováděla je
nákladem 14,2 mil. Kč ústecká
firma Repam. Kromě očištění fa-
sádního obkladu byla např. pro-
vedena také rekonstrukce vněj-
ších ozdob i oprava vstupního

portálu. Stavební práce se neo-
bešly bez podrobného prostu-
dování historických materiálů.

„Městské lázně, které jsou
z architektonického hlediska
velmi vysoce hodnocené, vy-
padají velice krásně, což mů-
že být odrazovým můstkem
k rozvoji přilehlé lokality,” ře-
kl primátor P. Gandalovič.

Jak uvedli zástupci TSM, ba-
zén v Městských lázních by
mohl být opět otevřen pro ve-
řejnost už počátkem příštího

Městské lázně vypadají opět důstojně

Co se týče poplatků obecně,
v návaznosti na nový zákon
o místních poplatcích se zvyšu-
je sankce za včasné neuhrazení
až na trojnásobek příslušné
částky. Vyhláška také rozšiřuje
možnost správce poplatku vy-
měřit poplatek
až do deseti let
od roku, kdy
poplatková po-
vinnost vznikla. 

Sazby poplat-
ků jsou v nové
vyhlášce za-
kotveny ve
stejné výši,
jako dosud.
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NNaa  kkřřiižžoovvaattccee  MMaallááttoovvaa  --  HHoořřeenníí  bbuuddoouu  ppřřííššttíí  rrookk  sseemmaaffoorryy..

KKuullttuurrnníí  ssttřřeeddiisskkoo  AAllbbiiss,,
KKuullttuurrnníí  ddůůmm  CCoorrssoo  aa  KKuullttuurrnníí
ssttřřeeddiisskkoo  NNáárrooddnníí  ddůůmm  ssee  sslloouu--
ččíí  ddoo  jjeeddnnéé  oorrggaanniizzaaccee..  ČČiinnnnoosstt
ttěěcchhttoo  ttřříí  ppřřííssppěěvvkkoovvýýcchh  oorrggaa--
nniizzaaccíí,,  zzaabbýývvaajjííccíícchh  ssee  mmaalloouu
kkuullttuurroouu,,  bbuuddee  vv  bbuuddoouuccnnoossttii
zzaajjiiššťťoovvaatt  jjeeddiinnýý  ssuubbjjeekktt  ss  nnáá--
zzvveemm  „„KKuullttuurrnníí  ssttřřeeddiisskkoo  mměěss--
ttaa  ÚÚssttíí  nnaadd  LLaabbeemm””..  

„Slibujeme si od toho lepší
koordinaci kulturních akcí,

méně úředníků a úsporu fi-
nančních prostředků,” říká
radní Ivan Dostál.

Hlavním účelem činnosti no-
vého kulturního střediska jako
příspěvkové organizace města
má být dle zřizovací listiny po-
řádání kulturních produkcí
a zábav, provozování kultur-
ních a kulturně-vzdělávacích
akcí, agenturní činnost v oblas-
ti kultury a umění, pořádání
výstav, veletrhů a přehlídek,
realitní, reklamní, vydavatel-
ská a nakladatelská činnost,
provozování cestovní agentury
či překladatelské a tlumočnic-
ké práce.

Kulturní středisko města bu-
de mít tři centra - Národní
dům, Albis a Corso. 

„Naše rozhodnutí by mělo
přinést nejen úsporu nákladů
na provoz organizací, ale i jed-
notnější postup při organizová-
ní kultury ve městě. Nemělo by
se např. stávat, že v jeden den
budou ve třech kulturních zaří-
zeních současně tři kvalitní pro-
gramy, které si navzájem, z hle-
diska diváckého zájmu, konku-
rují,” konstatuje člen kulturní
komise Petr Beran. Zároveň ří-
ká, že sloučení tří organizací do
jedné se v žádném případě ne-
projeví na počtu a kvalitě kul-
turních akcí v Ústí nad Labem.

Zastupitel Vladimír Kozubek
přivítá podle svých slov slouče-
ní organizací v případě, že se
tím ušetří finanční prostředky.
„Uspořené peníze musí jít ale
zase zpět do kultury,” dodává.

Krátce
Na opravu poničené ko-

munikace na Střekovském
nábřeží získalo město z Fon-
du solidarity Evropské unie
972 tis. korun. Radní rozhod-
li o zapojení této částky do
rozpočtu města.

Město dokončilo opravy
Střekovského nábřeží, které
bylo dvakrát zasaženo po-
vodní, už letos v červnu. 

***
Radní uvolnili 815 tisíc ko-

run na sanaci svahu místní
komunikace v  Olešnici. Geo-
logický průzkum totiž proká-
zal, že sesuv svahu náspu
probíhá i nadále a v důsled-
ku toho dochází k poškození
vozovky. Podstatou zabezpe-
čení, které provede společ-
nost AZ Sanace, bude pod-
chycení hrany komunikace
v délce 40 metrů pomocí ne-
kotvené mikropilotové opěr-
né stěny.

Malá kultura se sloučí

mil.), Masarykova - Sadová -
Stará (2,6 mil.), Masarykova -
Štefánikova (2,1 mil.) a Masa-
rykova - přechod u Zimního
stadionu (0,5 mil.).

Pro rok 2005 jde o světelné
křižovatky Havířská - Lipová -
Všebořická - Plynárenská (6,5
mil.), Klíšská - Londýnská -
Solvayova (2,5 mil.) a Velká
Hradební - U spořitelny - Na
Schodech (4,8). Dále je to
okružní křižovatka Pražačka
za 4 mil. korun. 

V roce 2006 by bylo vhodné
vybudovat další dvě světelné

křižovatky: Tovární - Majakov-
ského - Hrbovická (2,7 mil.)
a Tovární - Textilní (2,0 mil.).

Naplnění uvedených záměrů
bude závislé na finančních
možnostech města. V příštím
roce město určitě osadí světly
křižovatku Malátova - Hoření.
Realizace křižovatek na Masa-
rykově třídě bude závislá na
výsledku jednání o investič-
ních prioritách pro příští rok
i na tom, zda se městu podaří
získat peníze ze Státního fon-
du dopravní infrastruktury.

Rada města schválila harmo-
nogram a finanční plán výstav-
by světelných zařízení a kruho-
vých objezdů na území města
do roku 2006.

Odbor dopravy doporučuje,
aby už v příštím roce vznikly
čtyři nové světelně řízené kři-
žovatky za téměř 10 milionů
korun: Malátova - Hoření (4,5

Ústí n. L. potřebuje nové světelné křižovatky
Najdeme v příštím roce deset milionů?

Nucený odtah vozidla bude
špatně parkující řidiče stát od
1. ledna příštího roku o 300
korun více, než dosud. Radní
totiž schválili nařízení, které
zvyšuje poplatek za úplný nu-
cený odtah z 800 na 1 100 ko-
run a za odtah nedokončený
ze 600 na 900 Kč.

Zvedají se rovněž poplatky
za střežení odtaženého vozu
v areálu TSM. První den moto-
rista ještě neplatí, ale za druhý
už uhradí 95 korun. Týden pak

stojí 575 korun a měsíc dokon-
ce 1 150 Kč. Řidiči se tedy na-
dále vyplatí uhradit poplatek
za odtah ihned a vůz si oka-
mžitě vyzvednout.

Důvodem nárůstu poplatku
je vyšší nákladovost této čin-
nosti. Při stanovování ceny 800
korun v roce 2001 se předpo-
kládalo odtažení zhruba 10 vo-
zidel denně, což není Technic-
kými službami naplňováno.
Letos bylo zatím odtaženo
„jen” 850 automobilů. 

Odtahy špatně parkujících
aut budou od ledna dražší
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ky”, hrál rovněž ve filmech
„Skřivánci na niti”, „Soukro-

má vichřice”, „Ta naše písnič-
ka česká”, „Kulhavý ďábel” a v
jedné z  nejúspěšnějších čes-
kých pohádek „Šíleně smutná
princezna”.

Sedmadvacetiletý Ústecký
rodák a hokejový reprezen-
tant Milan Hejduk se stal loni
s 50 vstřelenými brankami
nejlepším střelcem zámořské
NHL. V roce 1998 získal v Na-
ganu olympijské zlato a v roce
2001 i Stanley Cup. Svou ho-
kejovou kariéru zahájil v klu-
bu Slovan Ústí nad Labem. Na
ústecký led se letos v létě
krátce vrátil v úspěšné exhibi-
ci s názvem „Hokejové hvěz-
dy dětem”.

PPrriimmááttoorr  mměěssttaa  PP..  GGaannddaalloo--
vviičč  aa  ssttaarroossttaa  cceennttrráállnnííhhoo  oobbvvoo--
dduu  RR..  VVoonnkkaa  rroozzssvvííttiillii  11..  pprroo--
ssiinnccee  vv  1177..0000  hhoodd..  nnaa  LLiiddiicckkéémm
nnáámměěssttíí  vváánnooččnníí  ssttrroomm  aa  ppřřii--
lleehhlloouu  vvýýzzddoobbuu..

Součástí celé akce bylo vy-
stoupení dětského sboru, který
návštěvníkům zazpíval koledy.
Došlo rovněž k církevnímu ob-
řadu, při kterém ústecký arci-
děkan M. Šimáček stromu po-

žehnal. Totéž se opakovalo na
Mírovém náměstí, kde byl vzty-
čen druhý velký vánoční strom.

Vánoční rozsvícení centra
města provázelo rovněž zaháje-
ní finanční sbírky ve prospěch
dětí z ústeckých dětských do-
movů. „Tato sbírka proběhla
úspěšně už loni. Letošní novin-
kou je sbírka věcných dárků,
které budou ve spolupráci
s Českým červeným křížem

Primátor a starosta rozsvítili ústecké centrum

rozdány dětem ze sociálně sla-
bých rodin. Lidé mohou dárky
vhodit do kontejneru umístě-
ném pod ozdobeným stromem
v sadech B. Smetany. Chtěl
bych občany požádat, aby na
přiloženou cedulku napsali, co
dárek obsahuje. Vyhneme se
tak např. tomu, aby chlapec ob-
držel panenku, nebo dívka au-
tíčko,” říká starosta Vonka.

Jak dále Vonka uvedl, centrál-
ní obvod letos investoval do vá-
noční výzdoby středu města 400
tisíc korun, což je více než loni.

Radní jednali o studii vymístění provozů Spolku

Neckář a Hejduk čestnými občany našeho města

li v oskarovém filmu Jiřího
Menzela „Ostře sledované vla-

ZZppěěvváákk  VVááccllaavv  NNeecckkáářř  aa  hhoo--
kkeejjiissttaa  MMiillaann  HHeejjdduukk  ssee  ssttaallii
ččeessttnnýýmmii  oobbččaannyy  mměěssttaa  ÚÚssttíí
nnaadd  LLaabbeemm..  RRoozzhhooddllii  oo  ttoomm  zzaa--
ssttuuppiitteelléé  nnaa  nnáávvrrhh  rraaddnnííhhoo
MMggrr..  JJaannaa  KKuubbaattyy..

Václav Neckář, který 23. říj-
na oslavil 60. narozeniny,
bydlel od roku 1946 v Resslo-
vě ulici na ústecké Klíši. O se-
dm let později poprvé zpíval
na veřejnosti právě na prk-
nech ústeckého divadla. Jako
hudebník je autorem řady ne-
zapomenutelných hitů, umě-
lecky spolupracoval s Martou
Kubišovou, Helenou Vondráč-
kovou a orchestry Karla Vla-
cha, Václava Hybše a TOČR.
V. Neckář vytvořil ústřední ro-

Chemopharma
rozšíří výrobu
Rada města souhlasí se zá-

měrem „Rozšíření výroby lé-
čiv a chemických látek na ha-
le chemických výrob, udrže-
ní a rozšíření zaměstnanosti
v a. s. Chemopharma”.

Celý záměr, jehož realiza-
ce by měla začít v lednu příš-
tího roku vytvořením šesti
nových pracovních míst,
předpokládá nejen udržení,
ale i kvantitativní a kvalita-
tivní rozšíření tradiční výro-
by farmaceutických produk-
tů. Bude využito stávajících
volných kapacit v hale che-
mických výrob v západní
části areálu. Kapacita výroby
bude 71 tun ročně, z toho
bude 33 tun léčiv, 30 tun po-
lyamidových prachů (pro
kosmetické účely) a 8 tun
mikrodispergované oxidové
celulózy (zdravotnický hoji-
vý prostředek).

RRaaddaa  mměěssttaa  vvzzaallaa  nnaa  vvěěddoommíí  ssttuuddiiii  „„VVyymmííssttěěnníí
pprroovvoozzůů  SSppoollcchheemmiiee  ss  nneeppřřiijjaatteellnnýýmmii  rriizziikkyy  zz
cceennttrraa  mměěssttaa””  zzpprraaccoovvaannoouu  ssppoolleeččnnoossttíí  KKoovvoopprroo--
jjeekkttaa  BBrrnnoo  vv  ččeerrvveennccii  22000033  aa  kkoonnssttaattuujjee,,  žžee  jjii  vvyy--
uužžiijjee  pprroo  ppoossuuzzoovváánníí  bbuuddoouuccíícchh  iinnvveessttiiččnníícchh  zzáá--
mměěrrůů  SSppoollkkuu..

Generálního ředitele podniku Ing. Martina
Procházku radní žádají o podání zprávy o napl-
nění dobrovolných závazků uvedených v dopise
z 22. 4. 2003 a o to, aby využil závěry studie ja-
ko podklad pro další uvolňování ploch v areálu

Spolchemie pro jiné využití a tím připravil pro-
stor pro rozšiřování centrální části města Ústí
nad Labem.

Ve zmíněném dopise se Spolek zavazuje řešit
problematiku kulových zásobníků na propylen a
problematiku skladování a manipulace s chlo-
rem. Podle svých slov bude dále  pokračovat
v aktivitách směřujících k uvolnění východní
části areálu pro využití jako komerčně industri-
ální přechodové zóny a podporovat aktivity obo-
hacující a zlepšující život místních obyvatel.

GGaannddaalloovviičč  aa  VVoonnkkaa  vv  rroollíícchh  SSaannttaa  KKllaauussee..



- 7 -

ní výroby 2004. KONE je třetím největším
světovým výrobcem výtahů a eskalátorů,
zaměstnává 23 tisíc lidí.

33..  MMAATTTTHHEEYY  ((ŠŠvvýýccaarrsskkoo))  --  výroba nere-
zivých svařovacích trubek, 3,5 ha plochy
s vytvořením 170 pracovních míst, zaháje-
ní zkušební výroby konec r. 2004.

44..  AAUUTTOOKKAABBEELL  ((NNěěmmeecckkoo))  --  výroba ka-
belových systémů do automobilů, 1,8 ha
plochy s vytvořením 200 pracovních míst,
zahájení zkušební výroby na konci roku
2004.

55..  PPUUNNKKEERR  ((NNěěmmeecckkoo))  --  výroba větra-
cích systémů do elektrotechnického prů-

PPrriimmááttoorr  mměěssttaa  PPeettrr  GGaannddaalloovviičč  aa  mmaannaažžeerr  KKOONNEE  SSiimmoo  LLaassiillaa  ppooddeeppssaallii  22..  pprroossiinnccee  ssmmlloouu--
vvuu  oo  ssmmlloouuvvěě  bbuuddoouuccíí  mmeezzii  oobběěmmaa  ssttrraannaammii..

myslu, 1,5 ha plochy s vytvořením 100 pra-
covních míst, zahájení zkušebního provo-
zu na počátku roku 2005. 

MMaaggiissttrráátt  mměěssttaa  oozznnaammuujjee,,  žžee  vvee  ddnneecchh
3311..  pprroossiinnccee  22000033  aa  22..  lleeddnnaa  22000044  bbuuddoouu
MMmmÚÚ  ii  vvššeecchhnnyy  úúřřaaddyy  mměěssttsskkýýcchh  oobbvvooddůů
vv  ssoouuvviisslloossttii  ss  cceelloozzáávvooddnníí  ddoovvoolleennoouu
uuzzaavvřřeennyy..

PPoosslleeddnníímm  úúřřeeddnníímm  ddnneemm  nnaa  oobbvvoodd--
nníícchh  úúřřaaddeecchh  bbuuddee  2299..  pprroossiinneecc,,  mmaaggiisstt--
rráátt  bbuuddee  ppoosskkyyttoovvaatt  sslluužžbbyy  vveeřřeejjnnoossttii  jjeešš--
ttěě  3300..  pprroossiinnccee..

Průmyslovou zónu naplní zahraniční investoři
DDoo  pprrůůmmyysslloovvéé  zzóónnyy  vv  sseevveerrnníícchh  PPřřeeddllii--

ccíícchh  vvssttoouuppíí  zzaanneeddlloouuhhoo  ppěětt  nnoovvýýcchh  zzaahhrraa--
nniiččnníícchh  iinnvveessttoorrůů,,  kktteeřříí  bbyy  zzddee  mměěllii  vvyyttvvoo--
řřiitt  kkoolleemm  880000  nnoovvýýcchh  pprraaccoovvnníícchh  mmíísstt..
MMěěssttoo  jjiimm  pprrooddáá  rroozzhhooddnnuuttíímm  zzaassttuuppiitteell--
ssttvvaa  ppoozzeemmkkyy  zzaa  ssyymmbboolliicckkoouu  cceennuu  jjeeddnnéé
kkoorruunnyy..

„Město uzavře s investory smlouvy a bu-
doucích smlouvách o prodeji pozemků
a dojde-li k jejich uplatnění, bude téměř ce-
lá plocha průmyslové zóny využita. Nej-
větší plochu, celkem 10 hektarů, má získat
finská společnost KONE, která zde vytvoří
maximálně 250 pracovních míst. Město
zde vsadilo na dobré jméno investora a na
jeho pružnost při přípravě investičního zá-
měru. Na zbývajících deseti hektarech, kte-
ré si rozdělí ostatních pět investorů, vznik-
ne minimálně pět set dalších pracovních
příležitostí. Padesát míst na hektar je ús-
pěšným splněním ukazatele počtu nově
vytvořených pracovních míst na jednotku
plochy  v rámci celé České republiky,” říká
investiční náměstek primátora Ing. Miro-
slav Harciník.

Většina investorů by měla začít se stav-
bou svých výrobních hal či zahájením
zkušebního provozu už v příštím roce.
Vyrábět by se měly komponenty pro au-
tomobilový průmysl, výtahy, trubky z ne-
rezové oceli či větrací systémy do elektro-
technického průmyslu. 

PPřřeehhlleedd  ssppoolleeččnnoossttíí,,  zzáákkllaaddnníí  úúddaajjee::

11..  MMAATTEERRIIAALLIISSEE  ((BBeellggiiee))  --  výroba mo-
delů a prototypů součástek, 1,5 ha plochy
s vytvořením 75 pracovních míst, požada-
vek na předkupní právo na další 1 ha, za-
hájení výstavby výrobní haly v roce 2004
a o rok později zahájení výroby.

22..  KKOONNEE  ((FFiinnsskkoo))  -- výroba výtahových
automatických dveří, 10 ha plochy s vytvo-
řením 250 pracovních míst do 4 let, zaháje-

Strážník Martin Fišer stáhnul sebevraha z mostu
si přál, aby ten muž dokázal
vyřešit své vážné osobní pro-
blémy,” uvedl oceněný stráž-
ník, jenž slouží v policejních
řadách již 10 let.

Městská policie si pamatuje
dva případy, kdy sebevrazi
z Benešova mostu skočili. Ni-
kdo z nich se naštěstí nezabil
ani vážně nezranil. Jednalo se
např. o vojáka základní služby,
který se před několika lety vrh-
nul do řeky z nešťastné lásky,
přičemž si předtím svázal ruce
i nohy. Voda ho odnesla ke sta-
veništi Mariánského mostu.
Kdyby byla hladina Labe vyso-
ká jako v současné době, nej-
spíše by neměl žádnou šanci
přežít.

Více než sebevrazi však na
oblouky Benešova mostu vstu-
pují recesisté či různí odvážliv-
ci v povznesené náladě. Měst-
ská policie uvádí, že někteří se
snaží přejet oblouky i na kole.

NNáárraammkkoovvéé  hhooddiinnkkyy  vvěěnnoovvaall
pprriimmááttoorr  mměěssttaa  MMggrr..  PPeettrr  GGaann--
ddaalloovviičč  ssttrráážžnnííkkoovvii  mměěssttsskkéé
ppoolliicciiee  MMaarrttiinnuu  FFiiššeerroovvii,,  jjaakkoo
ppoodděěkkoovváánníí  zzaa  zzáácchhrraannuu  lliidd--
sskkééhhoo  žžiivvoottaa..

M. Fišer byl 2. listopadu
krátce po půlnoci povolán
k mostu E. Beneše, na jehož
oblouku ve výšce 8 metrů seděl
muž se sebevražednými úmys-
ly. Strážník vylezl až téměř
k němu a snažil se jej přesvěd-
čit, aby slezl. Muž s řeznými
ranami na rukou uvedl, že ztra-
til práci, rozvedl se a má dluhy.
Když se při pokusu vylézt výše
na oblouk zvedl a zavrávoral,
strážník využil situace, chytil
ho a stáhl pomalu až dolů. Po-
mohla mu i prokřehlost muže,
který se tak zmohl jen na cha-
bý odpor.

„Záchrana lidského života
mě těší, já jsem ale tehdy bojo-
val i o život svůj. Nejvíce bych

Inzerce v Mûstsk˘ch novinách
Telefon: 475 241 469
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CCeelléé  mměěssttoo  nnaa  jjeeddnnéé  mmaalléé
oobbrraazzoovvccee  --  ttaakk  llzzee  cchhaarraakktteerrii--
zzoovvaatt  wweebboovvéé  ssttrráánnkkyy  mměěssttaa
ÚÚssttíí  nnaadd  LLaabbeemm,,  kktteerréé  sslloouužžíí
vveeřřeejjnnoossttii  uužž  ppůůll  rrookkuu..

Při výrobě nové internetové
prezentace města bylo jedním
ze základních cílů ušetřit lidem
čas a co nejvíce zjednodušit
práci ruky s myší. Vznikla pro-
to kategorie „Občan se orientu-
je” se sestupným pořadím ob-
lastí našeho běžného života
v levé části vstupní stránky,
které nejvíce figurují v každo-
denním styku veřejnosti s úřa-
dem. Jen jedním kliknutím zde
občané najdou nejdůležitější
informace týkající se podávání
stížností, problematiky nových
cestovních i osobních dokladů,
včetně řidičského průkazu, žá-
dostí o stavební povolení, níz-
koúročných půjček na opravy
bytového fondu, pomoci měst-
ské policie, prodejů a proná-
jmu majetku, apod. „Prioritou
byl především důraz na funkč-
nost a jednoduchost,” říká pri-
mátor města Mgr. Petr Ganda-
lovič. 

Struktura webových stránek
zohledňuje potřeby jak místní
veřejnosti, tak domácích i za-
hraničních turistů. Ti zde mají
k dispozici údaje o turistických
trasách, vyhlídkách, možnos-
tech ubytování a stravování,
kulturních památkách i běž-
ných volnočasových aktivi-
tách. 

Podnikatelé, kteří chtějí
v Ústí nad Labem zahájit či roz-
víjet své aktivity, najdou všech-
ny nezbytné informace vstu-
pem do kategorií „Chci inve-
stovat” (vlevo sestupně) či
„Podnikatelům” (nahoře hori-
zontálně).

Ústí nad Labem je zřejmě je-
diným statutárním městem

České republiky, které umístilo
na hlavní navigační lištu kate-
gorii „Mladým”. Je tu přehled
aktuálních akcí pro děti, aktivit
Domu dětí a mládeže, prezen-
tace zoologické zahrady i dět-
ského parlamentu. „Často za-
pomínáme na to, že školáci
jsou dnes už velmi dobře vyba-
veni k využívání a ovládání
elektronických médií. Umístě-
ní dětských stránek jsem tvůr-
cům webu zadal mimo jiné
proto, abych do určité míry
podpořil zájem nejmladší části
populace o informační techno-
logie,” dodává primátor.

Nové webové stránky města
mají sloužit nejen jako základ-
ní informační médium, ale
rovněž jako prostředek vzá-
jemné komunikace mezi úřa-

dem a občany. „Je to do jisté
míry sázka na blízkou budouc-
nost, která přinese mnohem
masivnější využívání elektro-
nických médií. S počítačem
dnes umí zacházet téměř kaž-
dé dítě. Nebude trvat dlouho a
lidé si budou téměř všechny
úřední záležitosti vyřizovat
přes počítač,” konstatuje radní
Mgr. Jan Kubata.

Ačkoliv podoba a funkčnost
městského internetu prozatím
obstála i před odbornou veřej-
ností, primátor města P. Gan-
dalovič považuje za nutné řa-
du věcí zlepšit. „Stále je zde
např. málo aktualit z činnosti
jednotlivých odborů. Musíme
také pracovat na provázanosti
usnesení rady a zastupitelstva
s důležitými důvodovými
zprávami, které by si lidé moh-
li přečíst.”

NNaa  zzáákkllaaddnníí  kkáámmeenn  ppoollyy--
ffuunnkkččnnííhhoo  ddoommuu,,  kktteerrýý  bbyy  mměěll
bbrrzzyy  ssttáátt  nnaa  MMíírroovvéémm  nnáámměěssttíí
mmeezzii  hhootteelleemm  BBoohheemmiiaa  aa  bbuuddoo--
vvoouu  ČČeesskkéé  ssppoořřiitteellnnyy,,  ppookklleeppaa--
llii  88..  pprroossiinnccee  ssllaavvnnoossttnněě  ssttaarrooss--
ttaa  cceennttrráállnnííhhoo  oobbvvoodduu  RRaaddeekk
VVoonnkkaa  aa  pprraažžsskkýý  iinnvveessttoorr  JJaann
BBřřeezziinnaa..

Práce na výstavbě domu zač-
nou ještě koncem letošního ro-

ku a hotovo by mělo být na
sklonku roku příštího. „Je to
naším logickým cílem, protože
nájemci budou chtít zahájit
provoz před Vánocemi,” řekl
Březina.

Jak dále dodal, budoucí ná-
jemníci by měli garantovat vy-
sokou kulturu prodeje a v do-
mě by se tedy neměli usídlit
asijští trhovci.

Projekt s náklady kolem 25 -
30 milióny korun počítá se
šesti podlažími, ve kterých bu-
dou obchody, služby, admi-
nistrativní i bytové prostory.
Objekt je navržen jako samo-
statně stojící dům na čtverco-
vém půdorysu o rozměrech
14,5 x 14,5 metru. Stavět jej
bude pražská firma TH
Systém. Podle jejího jednatele
Milana Hindy se společnost
bude snažit minimalizovat

hlučnost a prašnost, ale v prv-
ních měsících výstavby se
těmto nepříjemnostem zřejmě
zcela nevyhneme.

„Jsem rád, že jsme našli pro
náměstí nové investory, kteří
oživí centrum. Když vezmeme
v úvahu i rekonstrukci Mírové-
ho náměstí, jíž provede město,
tak si dovolím říci, že se podo-
ba centrální plochy v několika
příštích letech změní k nepo-
znání,” řekl Vonka.

Výstavba polyfunkčního domu na náměstí začíná

IInngg..  JJiiřříí  PPuucc,,  sspprráávvccee  ppooččííttaa--
ččoovvéé  ssííttěě  SSppoollcchheemmiiee::  „Webové
stránky města jsou podle mého
názoru udělané velice rozum-
ně. Oproti těm předchozím,
které nevyhovovaly po grafické
stránce ani po stránce přehled-
nosti, je to velký krok kupředu.
Je dobré, že jste se k rekon-
strukci rozhodli.”

zena e-mailová adresa pracov-
níka, kterého si vyhledám, byť
je tam jeho číslo telefonu. Psát
někomu jen přes webové roz-
hraní mně příliš nevyhovuje,
neboť si rád adresu uložím do
svého poštovního programu a
případně hromadně užívám. Je
mi jasné, že se tím zřejmě brá-
níte proti spamu. Vzhledem k
mým osobním aktivitám občas
pročítám i sekce věnované pod-
nikatelům a úřední desku. Pro-
šel jsem i stránky v dalších jazy-
kových mutacích a nelze než
konstatovat, že i na nich je do-
statek praktických informací.
Výhodou je i doménový alias z
mag-ul na usti-nl.cz; lépe se
stránky najdou. Díky za dobrou
práci. Zatím jsem spokojený...”

PPaavveell  BBeenneešš,,  aannaallyyttiikk  IISS  aa
pprroovvoozznníí  pprrooggrraammááttoorr  UUJJEEPP::
„Web města se mi vcelku líbí.
Nemám námitek proti jeho
vzhledu, natož obsahu a funkč-
nosti. Členění dat sekcí mi vy-
hovuje, je přehledné. Vyhledá-
vání funguje a elektronická po-
datelna nemá chybu. Je škoda,
že v sekci kontaktů není zobra-

Jaký je názor ústeckých odborníků?

Využívejte webové stránky města: www.usti-nl.cz

Co zjistíte bez kliknutí:
**  jjaakkéé  jjee  ddnneess  ppooččaassíí

**  aakkttuuaalliittyy  zz  ččiinnnnoossttii  oorrggáánnůů  mměěssttaa

Co zjistíte jedním kliknutím myši:
**  kkaamm  aaddrreessoovvaatt  ssttíížžnnoosstt  aa  jjaakk  mmáá  vvyyppaaddaatt

**  kkddee  žžááddaatt  oo  ssttaavveebbnníí  ppoovvoolleenníí,,  ssoocciiáállnníí  ppooddppoorruu
aa  oo  iinnffoorrmmaaccee  ddllee  zzáákkoonnaa  110066

**  jjaakk  ppoossttuuppoovvaatt  ppřřii  žžááddoossttii  oo  nnoovvéé  oobbččaannkkyy,,  ppaassyy
aa  řřiiddiiččsskkéé  pprrůůkkaazzyy

**  ppoommoocc  mměěssttsskkéé  ppoolliicciiee  --  kkoonnttaakkttyy
**  ppřřeehhlleedd  aakkttuuáállnníícchh  pprrooddeejjůů  aa  pprroonnáájjmmůů

**  jjaakk  aa  kkddee  uuhhrraaddiitt  ppooppllaatteekk  zzaa  kkoommuunnáállnníí  ooddppaadd
**  ssttrráánnkkyy  pprroo  iinnvveessttoorryy

**  kkddee  žžááddaatt  oo  nníízzkkooúúrrooččnnoouu  ppůůjjččkkuu  zz  FFoonndduu
rroozzvvoojjee  bbyyddlleenníí

**  ffoorrmmuulláářřee  kkee  ssttaažžeenníí
**  ccoo  ddáávvaajjíí  vv  kkiinněě,,  ddiivvaaddllee,,  kklluubbuu

KKllaaddíívvkkaa  ddrržžíí  vv  rruukkoouu  ssttaarroossttaa  RR..  VVoonnkkaa  aa  iinnvveessttoorr  JJ..  BBřřeezziinnaa..
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žení tvoří čtyři subjekty. Jsou
jimi firmy Phoenix-Trans, Ruta
a dále podnikatelé Adolf Žiga
a Július Urbánszky. Společnost

Phoenix-Trans získala nedáv-
no městskou zakázku na úklid
a údržbu zeleně v Předlicích.

Ústecký okres patří s mírou
nezaměstnanosti 15,5 % na 10.
místo v ČR. Statistika neza-
městnanosti Romů se v ČR ne-
vytváří, avšak např. v ústecké
romské čtvrti Předlice je nyní
bez zaměstnání odhadem 90 %
práce schopných obyvatel.

CCeennuu  pprriimmááttoorraa  mměěssttaa  zzaa  rrookk
22000033  ss  ffiinnaannččnníí  ooddmměěnnoouu  1155  ttii--
ssíícc  kkoorruunn  oobbddrržžeellii  33..  pprroossiinnccee  vv
MMěěssttsskkéémm  ddiivvaaddllee  MMggrr..  KKvvěěttoo--
ssllaavvaa  KKoonnííččkkoovváá  aa  iinn  mmeemmoorrii--
aamm  PPaavveell  ŠŠttoollbbaa..  

Mgr. K. Koníčková byla od
roku 1961 do roku 1991 sólist-
kou opery Státního divadla
v Ústí nad Labem. Během své-
ho třicetiletého působení ztvár-
nila 85 převážně hlavních rolí
českého i světového operního
repertoáru. Byla hostem Ná-
rodního divadla v Praze, zpíva-
la i v divadlech v Brně, Plzni,
Olomouci a Liberci. 

Pavel Štolba založil v roce
1959 jazzové Combo 59, které

Město zlikvidovalo
800 starých lednic

Rada města uvolnila 160 ti-
síc korun na likvidaci 800
kusů lednic uskladněných
v areálu Technických služeb
v Krásném Březně. Šlo o ne-
bezpečný odpad, neboť tato
zařízení obsahují freony ničí-
cí ochranný ozónový obal
Země.

Odbor životního prostředí
MmÚ vycházel původně
z předpokladu, že na likvida-
ci tohoto odpadu budou ze
Státního fondu životního
prostředí uvolněny finanční
prostředky prostřednictvím
Severočeského sdružení ob-
cí. Podmínkou získání dota-
ce bylo výběrové řízení orga-
nizované Regionální rozvo-
jovou agenturou Ústeckého
kraje, ve kterém zvítězila fir-
ma SITA Bohemia. Proti vý-
sledku soutěže se však odvo-
lala společnost RETHMAN.
Odvolání bylo sice zamítnu-
to, ale v průběhu letošního
září byly podány další tři ná-
mitky. Uvolnění dotace je te-
dy blokováno.

Město se rozhodlo zaplatit
likvidaci ze svých zdrojů,
protože skladovací možnosti
v areálu TSM jsou již vyčer-
pány.

působilo později pod názvem
Jazz Combo Ústí nad Labem.
Vystupovala s ním řada vý-
znamných osobností - tehdy
začínající K. Gott, dále R. Ro-
kl, J. Velebný či K. Krautgart-
ner. Po vítězství na jazzovém
festivalu v Curychu v roce
1967 byla kapela označována
jako evropská extratřída. K je-
jímu konci přispěla emigrace
dvou členů kapely v roce
1968. Pavel Štolba vychovával
nadané mladé zpěváky i muzi-
kanty v Domě dětí a mládeže
a působil také jako hudební
redaktor Československého
rozhlasu. Zemřel po těžké ne-
moci v roce 1990.

Cena primátora K. Koníčkové a P. Štolbovi

PPřřeeddssttaavviitteellůůmm  mměěssttaa  aa  OOHHKK  pprroojjeekktt  ppřřeeddssttaavviill  JJoosseeff  GGuullyyááss
((uupprroossttřřeedd))  zz  PPrrvvnnííhhoo  rroommsskkééhhoo  ssttaavveebbnnííhhoo  ssddrruužžeenníí..

Ústečtí Romové dostanou šanci pracovat

- běžným způsobem budou
usilovat o zakázky ve výběro-
vých řízeních,” říká primátor. 

První romské stavební sdru-

PPooddppoorraa  zzaamměěssttnnaannoossttii  aa  iinn--
tteeggrraaccee  RRoommůů  ddoo  ssppoolleeččnnoossttii  jjee
hhllaavvnníímm  ccíílleemm  pprroojjeekkttuu,,  ssee  kkttee--
rrýýmm  ppřřiiššllii  rroommššttíí  ppooddnniikkaatteelléé  vvee
ssttaavveebbnniiccttvvíí..  PPrroojjeekktt  ss  nnáázzvveemm
„„RRoozzvvííjjeenníí  kkoommuunniittnnííhhoo  ppooddnnii--
kkáánníí  ss  aakkttiivvnníí  úúččaassttíí  mmeennššiinn  nnaa
úúzzeemmíí  mměěssttaa  ÚÚssttíí  nnaadd  LLaabbeemm
ppřřeeddssttaavviilloo  pprriimmááttoorroovvii  mměěssttaa
MMggrr..  PP..  GGaannddaalloovviiččoovvii  PPrrvvnníí
rroommsskkéé  ssttaavveebbnníí  ssddrruužžeenníí..

Celá iniciativa počítá rovněž
s podporou mládeže ve formě
sebevzdělávání, rozšiřováním
kvalifikace a besedami na všech
úrovních školských zařízení.

„Projekt velice vítáme, proto-
že zajištění pracovních příleži-
tostí Romů sníží jejich sociální
nejistotu a závislost na podpo-
ře státu, odstraní pocit nepo-
třebnosti a v řadě případů mů-
že být motivací pro řádný život
bez konfliktů se zákonem. Fir-
my s romskou účastí však ne-
budou městem zvýhodňovány

PPrriimmááttoorr  PP..  GGaannddaalloovviičč  ppřřeeddáávváá  cceennuu  KK..  KKoonnííččkkoovvéé..

Fotbalisté magistrátu vyhráli primátorský turnaj
dděěllii  3300..  lliissttooppaadduu  vv  hhaallee  TTJJ  SSllaa--
vvoojj  SSeevveerroottuukk..  

Magistrát, jehož řady tvořili
většinou fotbalisté Combixu,
porazil ve finále družstvo ZOO
jednoznačně 6:1. V souboji
o 3. místo pak zvítězila Měst-
ská policie nad Flatusem MN. 

Nejlepším střelcem turnaje
se stal s devíti brankami Jan
Hrubeš (Flatus). Za nejlepšího
hráče byl vyhlášen Martin Jou-
za z týmu ZOO a cenu za nej-
lepšího brankáře si odnesl Mi-
chal Fišer z družstva vítězů.

Turnaj měl velmi dobrou
úroveň, zúčastnila se jej muž-
stva z místních futsalových
soutěží. Ceny věnovaly Setu-
za, Spolchemie, Drinks Uni-
on, Severočeská plynárenská
a město.

FFoottbbaalloovvýý  ttýýmm  mmaaggiissttrrááttuu  ssee

ssttaall  vvííttěězzeemm  11..  rrooččnnííkkuu  ttuurrnnaajjee

OO  ppoohháárr  pprriimmááttoorraa  mměěssttaa  ÚÚssttíí

nnaadd  LLaabbeemm,,  kktteerrýý  pprroobběěhhll  vv  nnee--
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Velice úspěšnou akcí, kterou
se ústecké zoologické zahradě
podařilo zorganizovat, byla
soutěž „Slůně za všechny drob-
né”. Ústecká ZOO ji vyhlásila
v září letošního roku a oslovila
všechny třídní kolektivy v Ústí
nad Labem a okolí. Děti měly
za úkol sbírat drobné min-
ce, jejichž platnost končila
k 30. říjnu a v prvním listopa-
dovém týdnu je přinést do

A jaké jsou výsledky soutě-
že? V kategorii mateřských
školek se na 1. místě umístila
MŠ Motýlek, na 2. místě MŠ
Pomněnka a na 3. místě MŠ
Zvoneček, všechny z Ústí nad
Labem. V kategorii škol patří
1. místo ZŠ Litvínov v Šafaříko-
vě ulici (55,80 kg), na 2. místě
se umístila 1. ZŠ Lovosice,
Sady pionýrů (40,50 kg) a na
3. místě ZŠ Neštěmice, Hlubo-

dorazila skupina tří zvířat. Ús-
tecká ZOO je jedna z mála, kde
mohou návštěvníci tento vzác-
ný druh spatřit, navíc se v srp-
nu letošního roku poprvé po-
dařil odchov - malá samička.

ZOO. Zde probíhalo vážení, ne-
boť rozhodujícím kritériem by-
la hmotnost všech vybraných
mincí. Zájem dětí a jejich nasa-
zení, elán a nadšení překonaly
všechny očekávané předpokla-
dy. Zúčastnily se všechny typy
škol - 9 kolektivů bylo z mateř-
ských školek, 81 kolektivů ze
základních škol a 5 ze střed-
ních škol z celého ústeckého
regionu. Děti v rámci soutěže
vybraly neuvěřitelných 934 kg
mincí, které byly v ZOO roztří-
děny a jednotlivé příspěvky by-
ly vyčísleny. Po převozu do
ČNB a následném přepočítání
konečný součet všechny zú-
častněné šokoval - částka se vy-
šplhala k sumě 229.840 Kč, za
což ještě jednou ústecká ZOO
všem soutěžícím děkuje. Podě-
kování patří i všem anonym-
ním dárcům, kterí své drobné
do ZOO také nosili, navíc pro
ně byl sběr prodloužen až do
konce listopadu. 

Pro tento úspěch se toto mládě
dostalo na novoroční přání -
přijměte nejen od ní, ale od ce-
lé ústecké zoologické zahrady
přání šťastného nového roku
2004.

ká ul. (37,20 kg). V kategorii
tříd obsadila 1. místo 6. třída ze
základní školy v Hrobu (33,65
kg), 2. místo žáci 2. B ze ZŠ
v Krupce (23,55 kg) a 3. místo
žáci 3. B ze ZŠ Povrly (20,60
kg). 

Vybrané finance budou pou-
žity na monitorovací a kamero-
vý systém, který bude součástí
nového pavilonu pro slony.

Jedním z chovatelských ús-
pěchů letošního roku je v me-
zinárodním měřítku narození
prvního mláděte vzácného je-
lena bělohubého, které ústecká
ZOO začala chovat v roce 2000.
Ve své domovině, což jsou vy-
sokohorské oblasti Tibetu, po-
žívá ochranu 1. stupně a také
v zoologických zahradách je
chován velice zřídka. První zví-
řata se do ZOO dostala až v ro-
ce 1986, a to do americké ZOO
v San Diegu. V Evropě je jako
první začal chovat Tierpark
Berlin, když sem v roce 1990

Děti vybraly na slony 934 kg drobných mincí
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novány poměrně vysoké část-
ky peněz. Ale postupně doslu-
hovala a po výstavbě vodovodu
byla odstraněna již v roce
1875. Tak zaniklo v Ústí jedno
středisko zpráv a výměny ná-
zorů. Nemůžeme zapomenout
na dům, který stával na západ-
ní straně náměstí čp. 210 - ka-
várna Sokol. Měl bohatou his-
torii. Mimo jiné se v něm 12.
března 1728 narodil slavný ma-
líř Antonín Rafael Mengs. Otec,
Ismael Mengs, byl dvorním
malířem v Drážďanech a do
Ústí se uchýlil se svou snou-
benkou a později manželkou
Charlottou Bormannovou, a to
právě do tohoto domu k vdově
po císařském rychtáři A. M.

JJee  oopprraavvdduu  zzaajjíímmaavvéé  zzkkoouu--
mmaatt  vvzznniikk  mměěssttsskkýýcchh  nnáázzvvůů..
SSoouuččaassnněě  mmůůžžeemmee  ppřřiittoomm  ppoouu--
vvaažžoovvaatt  kk  jjaakkýýmm  zzmměěnnáámm  ddoo--
ššlloo  vv  nnaaššeemm  mměěssttěě,,  jjaakk  ssee  ÚÚssttíí
vvyyvvííjjeelloo..

Město Ústí nad Labem má
bohatou historii, přesto se
mnoho staveb zachovalo jen
na fotografiích, obrazech nebo
v názvech ulic i jiných měst-
ských částí.

Všimneme si jen některých
zajímavostí. Začneme ve stře-
du města, na dnešním Míro-
vém náměstí.

Od počátku své existence do
poloviny 50. let 20. století slou-
žilo jako hlavní tržiště města -

odtud také byl jeho dřívější ná-
zev - Tržní náměstí. Bylo ob-
klopeno výstavními budovami,
jedna z nejvýstavnějších budov
byla stará radnice. Byla posta-
vena v roce 1542 po velkém po-
žáru v renesančním slohu. Ce-
lému náměstí dominoval vyso-
ký radniční štít. Ve štítě pod
plechovou stříškou visel zvon,
jímž byly ohlašovány požáry.
V přízemí radnice bylo ulože-
no hasičské nářadí a od roku
1787 velká stříkačka, kterou si
město opatřilo k zdolávání po-
žárů. Na radnici byl i orloj.

Většina domů pocházela
z 16. a 17. století a až do polo-
viny 19. století si v podstatě udr-
žela svůj renesanční, popř. ba-
rokní vzhled. Středověký ráz
města podtrhovalo i podloubí,
které spojovalo téměř všechny
domy po celém obvodu náměstí.

První ústecká „informační
kancelář” byla u kašny právě
na náměstí. Sem docházelo
služebnictvo a chudší měšťan-
stvo pro vodu a přitom se vy-
měňovaly a rozšiřovaly nejno-
vější zprávy ze života města
a jeho obyvatel.

Kašna byla zřízena na popud
ústeckého primátora Jana Ar-
nošta Schössera z Emblebenu
v roce 1609 a do provozu dána
dne 17. dubna 1610. Byla zdo-
bena několika plastikami. Na
hořejším sloupu byl usazen sv.
Václav, český kníže a patron
města Ústí nad Labem, oblečen
v brnění, v levici držel prapor a
v pravici štít, na kterém měl
být znázorněn znak města. Po-
zději na jeho místo byla usaze-
na plastika Panny Marie. Ji
střežily plastiky světců Josefa,
Floriána a Václava. Kašna byla
ve velké péči měšťanů, často
opravována a na její údržbu vě-

Fischerové. Kmotry při křtu
malého Antonína Rafaela byli
tři ústečtí měšťané. Vdova An-
na Markéta Fischerová, jinak
nejbohatší žena z Ústí n. L., do-
stala za služby kolem porodu
obrázek Madony, která je kopií
obrazu „Madona del dito” ital-
ského malíře Carlo Dolce. Ob-
raz vdova Fischerová darovala
ústeckému děkanskému koste-
lu. Obraz je stále ozdobou
chrámu Nanebevzetí Panny
Marie v Ústí n. L.

Další zajímavostí tohoto do-
mu je příběh, který se váže
k přestavbě domu, ve sklepě byl
nalezen poklad: 33 zazděných
zlatých mincí z doby předbělo-
horské. Roku 1886 se stal maji-
telem domu cukrář Josef Falk.
Restaurace potom nesla jeho
jméno Falk - Sokol. V roce 1978
byla kavárna Sokol zbořena.

Starý základ má na náměstí
restaurace Londýn, kdysi nej-
honosnější zájezdní hostinec,
kde nocovalo mnoho uroze-
ných návštěv, dokonce panov-
nických.

Opustíme středověké ústec-
ké náměstí a uličkou Fabiána
Pulíře přejdeme k další vý-
znamné stavbě.

Ale nejdříve si vysvětlíme,
kdo byl Fabián Pulíř a proč je
po něm ulice pojmenována.
K umělcům, kteří se v Ústí na-
rodili a opustili je, patří i malíř
miniatur Fabián Pulíř. Ústí na
něho nezapomnělo a tato ulice
nese dodnes jeho jméno.

Narodil se kolem roku 1520
v Ústí nad Labem, vyučil se
malířství, poté cestoval po Ně-
mecku, Nizozemsku a Itálii.
V roce 1550 přišel do Prahy
a usadil se na Starém Městě
a žil zde až do své smrti v roce
1563.

Původně románský kostel
postaven kolem roku 1180.
Dnešní kostel sv. Vojtěcha byl
postaven na místě nejstaršího
ústeckého kostela. O původní
stavbě se dovídáme z archivní
zprávy z roku 1186 - v zázna-
mu se můžeme dočíst o sňatku
z 23. dubna 1186. Český kníže
Bedřich (1178-1189) provdal
svou dceru Žofii za Albrechta,
syna Oty, vévody míšeňského. 

Je zajímavé, proč jako sva-
tební místo bylo zvoleno Ústí
nad Labem. Můžeme se do-
mnívat, že rozhodla poměrně
malá zeměpisná vzdálenost od
Prahy a Míšně a Ústí zhruba na
polovině cesty mezi nimi.
Svatba byla smířením mezi
Přemyslovci a míšeňskými
knížaty a je pochopitelné, že
Bedřich vyjel svému nastávají-
címu příbuznému vstříc „na
kus cesty”. Stanovení obřadu
na 23. dubna, den svátku sv.
Vojtěcha, podporuje domněn-
ku, že kostel byl již tehdy za-
svěcen Vojtěchovi. První píse-
mná zpráva, která se týká pří-
mo kostela sv. Vojtěcha, po-
chází z roku 1342.

Celé 14. století je kostel zmi-
ňován jako farní. Farnost to by-
la poměrně malá, zřejmě do ní
příslušela ústecká předměstí
a blízké osady (Kočkov, Va-
ňov, Novosedlice, Stříbr- níky,
Kramoly). Kostel byl označo-
ván jako „český” a v kostele
přijímáno pod obojím způso-
bem. Při velkém požáru města
v roce 1538 byl pravděpodobně
poškozen, brzy však obnoven.
Z popisu ústeckého latinského
kronikáře J. A. Tichtenbauma
z r. 1614 se dovídáme, že gotic-
ký kostel sv. Vojtěcha, zvaný
český, stál na hradbách, posta-
ven od starých Čechů, byl krás-

Renesančně nechal upravit
a opravit řadu význam-
ných městských domů, docílil
i úpravy dosud travnatého ná-
městí, kam nechal umístit kaš-
nu vyrobenou v Pirně. Nejvíce
se však naplnily jeho výtvarné,
literární a filosofické představy
v koncepci víceméně soukro-
mé zahrady, která se nacházela
za hradbami a byla určena ke
schůzkám vybrané společnos-
ti. Byly zde záhony vzácných
rostlin, mohutný vodotrysk
a vše doplněno poučnými nápi-
sy v řečtině a latině.

Jan Arnošt Schösser po do-
hodě s králem uvedl ke kostelu
sv. Vojtěcha v roce 1617 domi-
nikánské mnichy. Byla ustano-
vena klášterní komunita. Výda-
je stále stoupaly, a tak J. A.
Schösser byl nucen prodat ves
Zálezly za 9000 kop grošů Lito-
měřicím. Ústecký primátor
svou povýšeností a přepychem
začal vzbuzovat u většiny měš-
ťanů nenávist, chystalo se spik-
nutí. Tragédie se blížila. Za den
jeho smrti se považuje 20. li-
stopad 1617. Ten den byly za-
vřeny všechny městské brány,
zvony se rozezněly, primáto-
rův dům byl obklíčen. Podařilo
se mu uprchnout k dominiká-
nům, v úkrytu na půdě byl
spatřen a posléze shozen ze
střechy domu. Jeho bezvládné
tělo bylo dovlečeno na náměstí
a zde probodeno 270 ranami.
Věk jeho byl 44 let.

Na začátku 18. století bylo
přikročeno k přestavbě. Sou-
časný kostel byl vybudován
v letech 1704-1734. Došlo ke
kompletní přestavbě původní-
ho kostela.

Na stavbě se zásadním způ-
sobem podílel významný ba-
rokní stavitel Ocavio Broggio

Zabýval se výzdobou chorál-
ních knih (zpěvníků), které si
objednávaly zpěvácké městské
spolky. Zpěvníky jsou knihy
velkých rozměrů (70-90 cm
výška) a jsou zdobeny celo-
strannými ilustracemi. Zacho-
valo se pět iluminovaných knih
z rukou Fabiána Pulíře. Nej-
známější je jeho Žlutický kan-
cionál. 

Ulička Fabiána Pulíře nás do-
vedla k dalším ulicím s názvy
Vojtěšská, U Kostela, Hradiště,
Klášterní. Jedna z nejstarších
ulic našeho města je právě Hra-
diště. Zde stojí vzácná památ-
ka, dominikánský kostel sv.
Vojtěcha. Má ve svých zdech
část městských hradeb.

ně vyzdoben, měl dva oltáře
a na jeho věži zněly dva zvony.

Od poloviny 16. století zůstá-
vá fara kostela sv. Vojtěcha tr-
vale neobsazena. Pravděpo-
dobně této skutečnosti využil
ústecký primátor Jan Arnošt
Schösser. Byl to velmi ambici-
ózní muž, vzdělaný katolík.
Pocházel z rodiny univerzitní-
ho mistra ve Frankfurtu nad
Odrou, přiženil se do rodiny
ústeckého primátora a v roce
1606 přesídlil do Ústí, když zís-
kal dům na náměstí. Po smrti
tchána se stal purkmistrem. Na
oslavu promoce a později k je-
ho druhému sňatku dokonce
vyšla sbírka oslavných básní,
které sepsali jeho přátelé.

NEZNÁMÉ ÚSTÍNEZNÁMÉ ÚSTÍ 22112211

Jaká tajemství skrývají některé názvy ulic,
náměstí a staveb v našem městě?
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(1670-1742) z Litoměřic. Jako
vzor mu posloužil kostel sv.
Voršily na Novém Městě praž-
ském. Tato výrazná přestavba
byla poslední a v současné do-
bě kostel odpovídá barokní po-
době. Klášter přilehlý zprava
ke kostelu byl postaven ve
14. století. Vážně byl poškozen
počátkem 15. století, pak zno-
vuobnoven v 16. století. V roce
1730 jej upravovali dominiká-
ni. K radikální přestavbě kláš-
tera došlo kolem roku 1840.
Budova má půdorys písmene
„L”. Patro i přízemí jsou zakle-
nuty křížovou klenbou, míst-
nosti mají jinak stropy ploché.
Ke klášteru náleží ještě nevelká
zahrada obehnaná zdí, jež je
v průčelí opatřena dvěma polo-
kruhovými vjezdy.

Proč je u kostela ulice s ná-
zvem Hradiště? Kostel stál po-

blíž hradu za městskými hrad-
bami na původním menším
knížecím hradišti, jež nebylo
hned začleněno do lokace měs-
ta a bylo vlastně na předměstí,
nebo někdy bylo používáno
označení podhradí.

Na konci sedmdesátých let
20. století zde prováděla prů-
zkum skupina archeologů a ob-
jevila v hloubce asi 5 m pod ze-
mí zbytky slovanského hradiš-
tě a románské rotundy. Zajíma-
vá je i historie varhan. Nachá-
zely se v kostele asi od 17. sto-
letí. Do barokní přestavby byly
určitě umístěny odpovídající
varhany. V roce 1784 po zruše-
ní kláštera byly prodány. Při
obnově kláštera a kostela byly
objednány varhany nové. Při-
spělo město i členové císařské-
ho domu. V roce 1893 se zdály
být zastaralé, proto byly nahra-

zeny jinými. V 60. letech 20.
století byly dokonce vykradeny
a zdevastovány. Jejich vrak byl
použit už jen k přestavbě. V ro-
ce 1972 zde krnovská továrna
instalovala své první velké var-
hany. Mají 3 manuály a 3572
píšťal, z nichž nejdelší je
6,10 m a má objem 265 litrů.

Složitá je novodobá historie
stavby. V roce 1967 skončilo
pro kostel smutné období, ve
kterém byl ve zcela dezolátním
stavu využíván pouze jako
sklad pneumatik, začaly opra-
vy. Trvaly celkem pět let. V ro-
ce 1971 byla v kostele sv. Voj-
těcha zahájena činnost Výstav-
ní a koncertní síně města Ústí
nad Labem. Také v klášteře se
konaly příležitostné výstavy.
Po revoluci 1989 dochází k zá-
sadním změnám. V prostoru
barokního kostela sv. Vojtěcha

se v adventním čase uskuteční
výstava nazvaná „Sv. Vojtěch
1180-2003”, kterou budou pro-
vázet sváteční koncerty růz-
ných hudebních těles.

Ústecká YMCA chce občany
našeho města seznámit s akti-
vitami křesťanského sdružení
mládeže a současně oživit tuto
církevní památku.

Veřejnost může pomocí vý-
stavy nahlédnout do složité
historie klášterního kostela.
Návštěvníci výstavy budou mít
možnost seznámit se s historií
kostela a kláštera prostřednic-
tvím dobových fotografií, do-
kumentů, legend, ale i originál-
ních prací studentů ústeckého
Gymnázia v Jateční ulici. 
Naše město má skutečně boha-
tou historii a stojí za to ji po-
znávat.

MMggrr..  MMaarriiee  PPeetteerrkkoovváá

ZZeejjmméénnaa  oo  ttěěžžkkoossttii  ppřřii  ppřřee--
cchhoodduu  zz  iinntteerrnnááttnnííhhoo  ddoo  bběěžž--
nnééhhoo  žžiivvoottaa  ssee  vv  DDěěttsskkéémm  ddoo--
mmoovvěě  nnaa  SSttřřeekkoovvěě  nnaa  ddnnii  ootteevv--
řřeennýýcchh  ddvveeřříí  zzaajjíímmaall  pprriimmááttoorr
mměěssttaa  MMggrr..  PPeettrr  GGaannddaalloovviičč..
DDoommoovv  ttoottiižž  ppoopprrvvéé  zzaanneeddlloouu--
hhoo  ooppuussttíí  ttřřii  mmllaaddíí  lliiddéé,,  kktteeřříí
zzddee  vvyyrroossttllii..

Jedním z nich je také budou-
cí truhlář Petr Matějka, které-
mu bude zanedlouho 18 let.
„Nejprve bych pracoval v něja-
ké soukromé firmě a potom za-
ložil vlastní,” uvažoval v roz-
hovoru s primátorem o své bu-
doucnosti.

„Když člověk po dosažení
dospělosti opouští dětský do-
mov, kde strávil většinu svého
života, musí to být strašně ob-
tížné. Je třeba ho na to dosta-
tečně připravit. S adaptací by
pak měly pomoci i neziskové
organizace působící v sociál-
ním sektoru,” řekl Gandalovič.

Cílem Dětského domova na
Střekově s kapacitou 31 dětí a
mladistvých je přestavba vnitř-
ku budovy tak, aby zde vznikly
„rodinné buňky” v počtu zhru-
ba osmi lidí. Podle ředitelky
Věry Kristlové je však k tomu
zapotřebí 30 milionů korun.
„Město má omezené možnosti

a nemůže vše hradit ze svých
prostředků. Musí také pomoci

stát, kraj i fondy Evropské
unie,” dodal primátor. 

Dne 20. 12. 2003 začne v Pla-
veckém areálu v Děčíně již III.
ročník „Vánočního plavání dět-
ských domovů Ústeckého kra-
je” pořádaný jako obvykle
Sdružením V. T. O. M. Ústí nad
Labem. V sobotu v 10.00 přive-
zou smluvní autobusy cca 200
dětí z dětských domovů v Te-
plicích, Litoměřicích, Ústí nad
Labem Střekova, Ústí nad La-
bem Severní Terasy, Tisé
a České Kamenice do areálu
bazénů. Zde budou pro děti
uspořádány hry a soutěže ve
vodě.

Po 12.00 budou opět děti od-
vezeny autobusy do společen-
ského domu Děčína - Střelnice.

Zde dostanou oběd a začne od-
polední kulturní program. Ten-
to program začne příjezdem
první dámy ČR paní Livie Klau-
sové, která děti pozdraví a bu-
de jim odpovídat na dotazy
v malé dětské tiskové konfe-
renci. Po jejím skončení bude
program pokračovat soutěží ve
stylu „Nikdo není dokonalý”.

Hostem by měl být také pan Ví-
tek Havliš. Dětem budou roz-
dány odměny za soutěže v ba-
zénu, a všem šesti dětským do-
movům dárky od sponzorů.

Celá tato akce se uskuteční dí-
ky elánu členů a přátel Sdružení
V. T. O. M. a také díky sponzor-
ským darům. Mezi sponzory té-
to akce patří Magistrát Ústí nad

Labem, Město Děčín, Komunit-
ní nadace Ústí nad Labem, C a C
leasing Ústí nad Labem, Natura
Děčín, Elben s. r. o., Hamé, a. s.,
Autobusová doprava Višňák Ús-
tí nad Labem, RV car, Douwe
Egberts, Hypernova Děčín, Tee-
kanne a další.

KKaarreell  FFrrööhhlliicchh
SSddrruužžeenníí  VV..  TT..  OO..  MM..

Američtí přátelé pomohli
Činohernímu studiu

Grant 7 tisíc dolarů na re-
konstrukci Činoherního stu-
dia získalo město Ústí nad La-
bem. Peníze poskytli Američ-
tí přátelé České republiky
(AFoCR), kteří ve spolupráci
s ambasádou ČR vytvořili
fond pro zmírnění následků
povodní v roce 2002.

„O předání grantu mě Ame-
ričtí přátelé ČR slavnostně in-
formovali při mé říjnové pra-
covní návštěvě Washingto-
nu”, říká primátor města Mgr.
P. Gandalovič.

Cílem rekonstrukce střekov-
ského Činoherního studia je
kromě rozsáhlých oprav po
povodních rovněž celková
přestavba a modernizace in-
teriéru. Dojde např. ke zcela
odlišnému uspořádání jeviště
i hlediště, nové budou také
šatny i prostory k občerstve-
ní. Bude rovněž pořízena no-
vá klimatizace a zvuková
i osvětlovací technika. 

Práce s náklady okolo 28 mil.
korun by měly být ukončeny
v říjnu příštího roku.

III. ročník Vánočního plavání dětských domovů

Dětský domov na Střekově otevřel opět
po roce dveře ústecké veřejnosti
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MM..  VVáállkkoovváá
ssttaarroossttkkaa

„Aby  se o Vánocích sešla
celá rodina.”

MMggrr..  TT..  JJeellíínneekk
nnáámměěsstteekk  pprriimmááttoorraa

„Zaplacenou dovolenou na Ba-
li” - dva měsíce „all inclusive...”

Anketa: Co chcete najít pod vánočním stromečkem?
Ptali jsme se ústeckých komunálních politiků

IInngg..  VV..  KKoozzuubbeekk
zzaassttuuppiitteell

„Přeji si alespoň jeden klidný
týden v příštím roce”.

MMggrr..  JJ..  KKuubbaattaa
rraaddnníí

„Hlavně zdraví, všechno ostat-
ní se dá koupit”.

MMggrr..  RR..  VVoonnkkaa
ssttaarroossttaa

„Něco pěkného na ryby”.

MMggrr..  PP..  GGaannddaalloovviičč
pprriimmááttoorr  mměěssttaa

„Pěknou knížku”

IInngg..  MM..  BBaauueerr
zzaassttuuppiitteell

„Hezkou knížku nebo
zajímavé cédéčko”

MMUUDDrr..  KK..  HHaaaassoovváá
rraaddnníí

„Zájezd do Eldoráda na týden
s plnou penzí”

JJeeddeenn  zz  mmooddeerrááttoorrůů  rrááddiiaa  NNoorrtthh  MMuussiicc  ppřřiinneessll  kkddyyssii  nnaa  rraannnníí  vvllnněě  iinnffoorrmmaaccii  oo  ttoomm,,  žžee  pprriinncc  WWiilllliiaamm  jjee  vveelliiccee  zzkkllaammáánn..  KK  VVáánnooccůůmm  cchhttěěll
ssppoorrttoovvnníí  aauuttoo,,  aallee  oobbddrržžeell  jjeenn  mmoottoorrkkuu..  „„JJáá  jjsseemm  cchhttěěll  vv  jjeehhoo  vvěěkkuu  oodd  JJééžžííšškkaa  mmoottoorrkkuu,,  aa  ddoossttaall  jjsseemm  tteepplláákkyy,,”” uuzzaavvřřeell  mmooddeerrááttoorr......

AA  jjaakkéé  ddáárrkkyy  ssii  ppřřeejjíí  úússtteeččttíí  ppoolliittiiccii??

Ústecký deníkpřeje svým milým čtenářůma občanům města Ústí nad Labempříjemné prožití vánočníchsvátků, šťastný nový roka samé dobré zprávy.
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Město rozdělilo další finanč-
ních prostředky do oblasti kul-
tury.

Společnost Jasnet obdržela
25 tisíc korun navíc na 4. roč-
ník benefičního festivalu za-
hraničních, českých a regionál-
ních kapel s názvem „Pod jed-
nou střechou”. Výtěžek byl vě-
nován ústeckým dětským do-
movům, jejichž děti se festiva-
lu také zúčastní. Akce se kona-
la ve dnech 5. - 7. prosince
v Národním domě, Circusu
a Blue café. Celkový finanční
příspěvek města na tuto akci
tak činí 75 tisíc korun (50 tisíc
již bylo schváleno dříve).

U P O Z O R N Ě N Í
MMěěssttoo  ÚÚssttíí  nnaadd  LLaabbeemm  --  KKoommiissee  mmllááddeežžee  aa  ssppoorrttuu    RRMM  aa  KKuullttuurr--

nníí  kkoommiissee  RRMM  uuppoozzoorrňňuujjee,,  žžee  jjee  mmoožžnnoo  ppoožžááddaatt  oo  ppřřííssppěěvveekk  zz

rroozzppooččttuu  mměěssttaa::

VV  oobbllaassttii  kkuullttuurryy
* na pořádání kulturních akcí na rok 2004

* na grantové projekty 2004

VV  oobbllaassttii  ssppoorrttuu  aa  ččiinnnnoossttii  mmllááddeežžee
* na pořádání sportovních akcí na rok 2004

* na celoroční činnost organizací, pracujících s členskou

základnou do 18 let věku (k 31. 12. 2003)

* na celoroční činnost organizací, pracujících s členskou

základnou nad 18 let věku ( k 31. 12. 2003)

* na podporu výkonnostního sportu

* za nadstandardní sportovní výkony dosažené v roce 2003

Formuláře žádostí lze získat na Magistrátě města Ústí nad La-

bem, Velká   Hradební  8,   odd.   kultury,   sportu   a   cestovní-

ho  ruchu  (p. Jarošová, č. dv. 289, tel. 4752 41 839, sl. Čáslavo-

vá, sl. Volná, č. dv. 288, tel. 4752 41 584) nebo na internetových

stránkách www.usti-nl.cz.

UUzzáávvěěrrkkaa  ppooddáávváánníí  žžááddoossttíí::  3300..  lleeddnnaa  22000044

Poradna pro integraci dostala
dalších 20 tisíc Kč na multikul-
turní festival „Barevná planeta
IV.” Cílem festivalu je předsta-
vit české majoritní společnosti
kulturu, zvyky a národnostní
odlišnosti komunit cizinců žijí-
cích v ČR, a tím pomoci k ne-
násilnému sblížení a vzájemné-
mu porozumění. Celkový fi-
nanční příspěvek města tak činí
40 tisíc korun (20 tis. bylo uvol-
něno již dříve).

Deset tisíc Kč poskytlo měs-
to Společnosti pro duchovní
hudbu v Ústí nad Labem na Mi-
kulášský koncert v kostele Na-
nebevzetí Panny Marie.

Výtěžek koncertu půjde
dětským domovům

Nové knihy pokřtěny
Ve čtvrteční podvečer 13. listopadu pokřtil v Severočeské vědec-

ké knihovně v Ústí nad Labem v sále půdní vestavby regionální
spisovatel,  předseda Severočeského klubu spisovatelů a člen Ob-
ce spisovatelů v Praze Ladislav Muška  hned dvě své nové knihy.
Ta první, novela, nese název „Zlato” a druhá, vydaná v autorově
rodišti v Semilech, se jmenuje „Jako chmýří pampelišek”. Další
křest a beseda s autorem se uskuteční v lednu 2004. Opět regio-
nální spisovatel Arnošt Herman tentokráte v pondělní podvečer, tj.
26. ledna v 17.00 hodin, nejenom otevře svou novou knihu s ná-
zvem: „Nad městem zářily hvězdy”, ale bude si s návštěvníky ús-
tecké knihovny i o knize povídat. (Opk)

Část peněz pro obyvatele,
jimž loni velká voda poškodila
domy, přišla na účty měst-
ských obvodů. Ministerstvo
pro místní rozvoj poslalo 45,5
milionu korun na účet kraje,
který vyčlenil pro město Ústí
nad Labem 13,4 miliony ko-
run. Tato částka pokrývá náro-
ky zaplavených, uplatněné za
únor a březen roku 2003. Žá-
dosti jsou vyřizovány podle da-
ta jejich předání na krajský
úřad. Celkem z tohoto dotační-
ho titulu obvody prostřednic-
tvím magistrátu požádaly

o 81,767 milionu korun a mi-
nisterstvo tyto žádosti schváli-
lo. Vyplaceno dosud bylo 46,2
mil. Městským obvodům tedy
stále chybí v povodňových fon-
dech přibližně 35,6 mil. Kč.

Na základě rozhodnutí mi-
nistra pro místní rozvoj Pavla
Němce byl schválen dodatek
k „Programu poskytování dota-
cí do povodňového fondu obcí
na opravy bytového fondu po-
škozeného povodněmi v roce
2002”, kterým byl prodlou-
žen termín ukončení oprav do
30. června 2004.

CCeellkkoovvéé OObbddrržžeennáá CChhyybběějjííccíí  

žžááddoossttii ddoottaaccee ddoottaaccee

MO město 7 640 tis. Kč 6 739 tis. Kč 901 tis. Kč

MO Neštěmice 17 048 tis. Kč 14 821 tis.Kč 2 227 tis. Kč

MO Střekov 57 079 tis. Kč 24 569 tis. Kč 32 510 tis. Kč

CCeellkkeemm 8811  776677  ttiiss..  KKčč 4466  112299  ttiiss..  KKčč 3355  663388  ttiiss..  KKčč  

Ministerstvo poslalo část
dotací zaplaveným

Dětský orchestr Muzikus,
který působí při ZUŠ Evy Ran-
dové v Ústí nad Labem, asi ne-
ní potřeba čtenářům příliš
představovat. Působí v něm ne-
jen žáci ZUŠ, ale také její absol-
venti. V repertoáru Muzikusu
najdete opravdu světové muzi-
kálové kousky, ale také nároč-
né orchestrální skladby. Možná
právě proto se letos orchestr
přihlásil do projektu Mosty
k hudbě, který vyhlásil Most
naděje - nadační fond.

V tomto projektu, který oslo-
voval podobné soubory po celé
České republice byl ústecký
Muzikus úspěšný a získal tak
finanční příspěvek, který mu
umožnil okupovat v listopadu
studio MACAC v budově Čes-
kého rozhlasu Na schodech.

Výsledkem práce ve studiu
je další CD orchestru, které by
mělo být k dispozici ještě před
Vánoci a jistě se tak stane mi-
lým dárkem pro všechny, kteří
Muzikus znají.

Muzikus má díky Mostům
k hudbě další CD!



PPFF
22000044

··ÈÈaassttnnéé  VVáánnooccee  aa  mmnnoohhoo  zzddrraavvíí  aa  ‰‰ttûûssttíí  vv  nnoovvéémm
rrooccee  VVáámm  ppfifieejjee

MMggrr..  PPeettrr  GGaannddaalloovviiãã


