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Kubata: jezděte po Masarykově ulici!
Zákaz vjezdu od Vladimiru dolů už neexistuje

 Dolní část Masarykovy ulice 
byla po rekonstrukci otevřena 
pro běžný silniční provoz. Ús-
tečtí politici zde slavnostně od-
montovali značku „Zákaz vjez-
du“.
 „Toto opatření přispěje k vět-
ší plynulosti dopravy v centru 
města. Odlehčí se např. ulicím 
Klíšská, Londýnská či Moskev-
ská. Při nynějších dopravních 
omezeních kvůli rekonstrukci 
železničních mostů je to zvlášť 
vítaná pomoc“, řekl primátor 
města Petr Gandalovič.
 Stavba za 70 miliónů korun 
byla rozdělená do tří části. Nej-
prve byl vybudován kruhový 
objezd Pražačka u hotelu Vla-
dimir. Později došlo k rekon-
strukci Masarykovy ulice a Špi-
tálského náměstí, kde vznikla 
nová světelná křižovatka.

Rekonstrukce
Masarykovy ulice

 V rámci této akce byla zrekon-
struována komunikace o celko-
vé délce 477 m a šířce 12 m.

Pokračování na straně 4

 Společnost Multi Develop-
ment zahájila práce na odstra-
nění Nové tržnice v Ústí nad 
Labem. Na této ploše vyroste 
moderní obchodní a zábavní 
centrum. Akce byla zahájena 
demonstrační detonací, kterou 
provedli primátor města Petr 
Gandalovič a ředitel Multi De-
velopment pro střední Evropu 
Luboš Kočí.
 

Tržnice zmizí do září

 Objekt nové tržnice nebude 
odstřelen, ale postupně roze-
brán. Důvodem je snaha 
o omezení hlučnosti a prašnos-
ti demoličních prací. Firma 
chce také zachovat provoz na 

Pokračování na straně 3

Demolice Nové tržnice začala
Politici odmontovali zákazovou značku a pustili auta dolů.
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Vážení spoluobčané,

 už jsme si tak zvykli, že na-
še město je celé rozkopané, že 
si možná ani neuvědomujeme, 
že se blížíme do závěrečné fá-
ze celého projektu revitalizace 
centra města. Nejprve byla do-
končena rozsáhlá rekonstrukce 
kanalizačního systému, násle-
dovaly úpravy Masarykovy uli-
ce a nyní se dokončuje Mírové 
náměstí. Poslední fází tohoto 
projektu bude část Revoluční 
ulice. Již nyní je možné říci, že 
se jednalo o nejrozsáhlejší sta-
vební práce v centru města za 
mnoho desítek let. Ještě jed-
nou chci proto poděkovat 
všem, kteří se na doposud 
úspěšném průběhu rekon-
strukce podíleli a podílejí. 
Rovněž chci poděkovat vám, 
občanům města, že jste ochot-
ni snášet po dlouhou dobu 
mnoho omezení, které stavba 
přináší. Zvlášť chci poděkovat 
řidičům Dopravního podniku, 
na které dopadá velký tlak 
způsobený mnoha uzavírka-
mi. Přes tyto problémy se po-
dařilo udržet provoz hromad-
né dopravy bez větších výpad-
ků, a to je především jejich 
zásluha.
 Dále chci zdůraznit velmi 
pozitivní fakt, že oba projekty, 
tj. jak kanalizace tak rekon-
strukce centra, byly financová-
ny z velké části z prostředků 
Evropské Unie. Jde o pozitivní 
příklad využívání těchto pro-
středků a v následujícím obdo-
bí, kdy bude k disposici ještě 
větší množství peněz, chceme 
na tuto zkušenost navázat. 
V těchto dnech bude zahájena 
rekonstrukce budovy muzea, 
na kterou jsme rovněž získali 
peníze z EU a další projekty 
připravujeme. 
 Další velkou stavbou, která 
zasahuje do našeho života, je 

rekonstrukce železničního uz-
lu, kterou provádí Správa že-
lezniční dopravní cesty. Město 
se na ní přímo finančně nepo-
dílí, ale díky našim návrhům 
bude tato stavba rozšířena 
o rekonstrukci vlastního ná-
draží s tím, že bude vybudová-
na zcela nová hala pod kolejo-
vým tělesem, kde vznikne ma-
lá obchodní zóna. V příštím 
roce hodláme na tuto stavbu 
navázat a opravit chodníky 
v ulici Nádražní, Jircháře 
a v přilehlých oblastech.
 Příští rok se rovněž rozběhne 
stavba obchodního centra Fo-
rum, které postaví holandský 
investor Multi Development. 
Centrum zabere prázdné plo-
chy v okolí kostela Nanebevze-
tí panny Marie, a tak vznikne 
jakési druhé centrum města. 
Jeho součástí bude i rekon-
strukce ulice Malá hradební, 
do které chceme v budoucnos-
ti zavést trolejbusovou dopra-
vu. Starou tržnici bude třeba 
v její současné podobě zrušit, 
což mnoho občanů pochopitel-
ně těžce nese. Ubezpečuji však, 
že v rámci projektu se na tržní 
místo pamatuje, je to nakonec 
i v zájmu samotného investo-
ra, aby přilákal co nejvíce zá-
kazníků.
 Posledním projektem, o kte-
rém chci hovořit, je nové uni-
versitní městečko v areálu bý-
valé Masarykovy nemocnice. 
Vláda nedávno schválila tento 
projekt jako jeden z pilotních 
projektů spolupráce soukromé-
ho a veřejného sektoru, tzv. 
PPP. Tím pádem se rozbíhá 
proces výběru strategického 
partnera, který celý kampus 
vybuduje, bude jej provozovat 
a po dobu jeho provozu bude 
od státu dostávat příslušnou 
částku za nájem i provoz. Vý-
hodou je nejen to, že stát může 
postavit takto důležitý projekt 
bez velkého nároku na rozpo-
čet, ale i vyšší efektivita, kte-
rou zajistí soukromý partner. 
Vedle připravovaného justiční-
ho areálu na Bukově je to již 
druhý PPP projekt v našem 
městě, a tak se stáváme v rám-
ci České republiky průkopní-
kem tohoto moderního způso-
bu financování veřejných zaří-
zení.
 Závěrem chci, vážení spolu-
občané, využít této příležitosti 
k tomu, abych poděkoval za 
důvěru, kterou jsem dostal při 
nedávných volbách. Chci vás 
ujistit, že budu zájmy našeho 
města a celého kraje hájit, ať 
budu v jakékoli pozici. Dovolte 
mi rovněž popřát vám hezké 
léto a příjemnou dovolenou.

SLOVO PRIMÁTORASLOVO PRIMÁTORA

 Finanční dar města 45 tisíc 
korun předali v ústecké porod-
nici rodičům trojčat, manže-
lům Svobodovým z Dobětic, 
primátor Petr Gandalovič a je-
ho náměstek Jan Kubata. Po-
skytnutí peněz schválila mimo-
řádná Rada města.
 „Obdivuji statečnost mamin-
ky, žádný chlap si něco takové-
ho neumí vůbec představit. 
Trojčata naplňují záměr města 
přesáhnout v co nejkratší době 

hranici 100 tisíc obyvatel“, řekl 
s úsměvem Gandalovič. 
 Dominik, Jakub a Eliška se 
narodily v polovině května. 
Maminka Patricie Svobodová 
je učitelkou matematiky v Zá-
kladní škole E. Krásnohorské. 
Ředitel školy a radní Václav 
Kůrka ji věnoval dar školy 
6 tisíc korun. „Předpokládám, 
že v roce 2012 trojčata na-
stoupí ke studiu k nám“, řekl 
Kůrka.

V Ústí se narodila trojčata

 V průběhu letošního druhé-
ho pololetí začnou na veřejný 
pořádek na Mírovém náměstí 
a okolí dohlížet místo dvou 
strážníků již čtyři městští poli-
cisté. „Soustředí se především 
na rušení nočního klidu a vý-
tržnictví v nočních hodinách 
na místech, kde jsou bary, dis-
kotéky a herny. Zacházet bu-
dou i do postranních uliček, 
kde podle našich zjištění do-
chází k prodeji drog“, říká pri-
mátor města Gandalovič.
 Zmíněný krok si vyžádá při-
jetí čtyř nových strážníků. „Bu-
deme se snažit, aby tito policis-
té nastoupili do služby co nej-
dříve. To si vyžádá uvolnění 
dalších finančních prostředků, 
což musíme v dohledné době 
vyřešit“, pokračuje primátor.
 V centru je nyní umístěno 
třináct bezpečnostních kamer 
a další tři chce městská policie 
ještě letos rozmístit podél Hrn-
čířské ulice. Bude však záležet 
na přidělení státní dotace 
z programu Partnerství. Kame-
rovým systémem bylo roce 
2003 zaznamenáno 338 skut-
ků, v roce 2004 již 645 skutků 
a v loňském roce 1024 přestup-
kových jednání. Účinnost bez-

pečnostních kamer ve středu 
města tedy výrazně roste.
 Bezpečí občanů se na Míro-
vém náměstí i v dalších lokali-
tách centra města postupně 
zvyšuje. V letošním prvním 
čtvrtletí jsme zde zaznamenali 
o 132 trestných činů méně, než 
za stejné období loňského ro-
ku. Vyplývá to z policejních 
statistik.
 Důsledným dohledem měst-
ské policie a bezpečnostním 
kamerovým systémem se na 
centrální ploše a jejím okolí 
podařilo snížit i počet přestup-
ků. Jestliže jsme jich na zmíně-
ném území v roce 2003 zazna-
menali celkem 12 589, loni to 
bylo již jen 9921. Zhruba pěta-
osmdesátprocent z těchto pře-
stupků jsou přestupky v dopra-
vě, které většinou nemají s pří-
mým ohrožením zdraví a živo-
tů lidí nic společného.
 Městská policie provádí v cen-
tru pravidelně po celý rok kont-
rolní akce ve vztahu k podávání 
alkoholu, používání výherních 
automatů mladistvými a nezle-
tilými a další oblasti. V roce 
2003 bylo provedeno 198 tako-
vých kontrol, o rok později 247 
a loni dokonce 570.

V centru Ústí nad Labem
bude více strážníků
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Pokračování ze strany 1
komunikaci vedoucí do Ko-
merční banky a Obchodního 
domu Labe. „Jeden z dalších 
důvodů je i domněnka, že by 
jakýkoliv jiný způsob demolice 
mohl ohrozit dle našeho názo-
ru již narušenou statiku koste-
la,“ uvádí dále investor.
 Primátor města Petr Ganda-
lovič ocenil, že Multi Develop-
ment zvolila takový způsob 
bourání tržnice, který je šetrný 

k životnímu prostředí. „V cen-
tru města probíhají stavební 
práce na rekonstrukci náměstí 
a už nyní jsou zde výrazně 
zhoršené podmínky k životu,“ 
říká Gandalovič.
 Pokud nevzniknou závažné 
komplikace, demoliční práce 
budou ukončeny do letošního 
září. Demolici provede společ-
nost Klement. Celkové náklady 
budou činit zhruba 40 mil. ko-
run.

čanům příjemné a funkční pro-
středí, ve kterém je měřítkem 
člověk. Dvoupodlažní centrum 
nabídne celkem 30 000 čtve-
rečních metrů pronajímatelné 
plochy a bude kromě rozmani-
té škály obchodů obsahovat 
rovněž množství restaurací, 
kaváren, moderní multikino, 
fitnes centrum a 900 míst 
k parkování. V komplexu by 
mohlo najít práci až 600 lidí. 
Předpokládaná výše investice 
je cca 1,7 mld. Kč.

Moderní komplex
do roku 2008

 V koordinaci se stavbou 
„Úprava Malé Hradební“ plá-
nuje Multi Development zahá-
jit stavbu nového komplexu na 
začátek příštího roku. Otevření 
pro veřejnost má proběhnout 
na jaře 2008. Realizací projek-
tu vznikne nový důstojný a ži-
vý prostor v centru krajské 
metropole, včetně náměstí oko-
lo kostela, jenž poskytne Úste-

Demolice ústecké Nové tržnice začala...

Primátor zatočil detonátorem a Luboš Kočí z Multi Develop-
ment zmáčknul knoflík...

Výbuch na tržnici byl ale jen demonstrační.

 Město má zájem udržet tržní 
prodej a bude prosazovat, aby 
byly v projektu zábavního 
a nákupního centra Multi De-
velopment vytvořeny pro tr-
hovce nové prostory. Na jedná-
ní s místními prodejci to slíbil 
primátor města Petr Gandalo-
vič. 
 „Vytvořili jsme exkluzivní 
podmínky velkým zahraničním 
investorům a je třeba stejně 
tak podpořit i ústecké „malé“ 
podnikatele. Jejich práce si ve-
lice vážím a nepřipustím, aby 
jejich živnosti z centra Ústí 
zmizely,“ říká Gandalovič.
 Podle náměstka primátora 
Jana Kubaty, jenž je vedoucím 
městského projektového týmu 
na stavbu téměř dvoumiliardo-
vého komplexu za obchodním 
domem Labe, se město již od 
počátku jednání s nizozem-
ským investorem o budoucnost 
trhovců zajímalo. „Tržnice do 
velkých měst patří. O vytvoření 
prostor pro prodej ovoce, zele-
niny, masných výrobků, květin 
či sortimentu pro zvířata jsem 
už s investorem hovořil a ten 
se tomu nebrání. Budeme řešit, 
kam tyto prostory v projektu 
umístit, zda do okolí centra, 
nebo dovnitř,“ uvádí Kubata.

 Náměstek Kubata trhovce 
vyzval, aby pro jednání projek-
tového týmu stanovili své zá-
stupce a aby poskytli podrobný 
soupis svého sortimentu, včet-
ně výše současného nájemné-
ho i vlastních investic, které 
v poslední době provedli. „Ty-
to informace jsou nezbytné pro 
to, abychom mohli trhovce do 
projektu zařadit,“ pokračuje 
Kubata. 

Tržní prodej je třeba zachovat
Město hledá náhradní prostory

 Zástupci prodejců na staré 
tržnici dnes předali primátoro-
vi archy se čtyřmi tisíci podpi-
sy pro zachování tržního pro-
deje. Ten zde bude probíhat až 
do konce letošního roku. Ná-
městek primátora Tomáš Jelí-
nek připomněl, že na přechod-
nou dobu do výstavby komple-
xu Multi Development by moh-
li trhovci nabízet své zboží na 
pozemku u divadla.

O letní sezónu na 
Habráku nepřijdeme
 Nejdůležitější práce na re-
vitalizaci Habrovického ryb-
níka skončily a stavba byla 
kvůli letní rekreační sezóně 
přerušena.
 Město vytěžilo od ledna do 
března ze dna rybníku jeden 
metr bahna, což bylo celkem 
90 tisíc kubíků. Došlo rovněž 
k úpravě břehů a porostů. 
Práce budou pokračovat v zá-
ří, kdy bude rybník opět vy-
puštěn. „Cílem této investiční 
akce je zvýšení rekreačního 
potenciálu celé oblasti. Jde 
o hojně navštěvované místo, 
které si to zaslouží,“ říká ná-
městek primátora Jan Kubata.
 Kromě vytěžení bahna, 
ošetření porostů a zpevnění 
a vyrovnání břehů dojde také 
k opravě kamenné hráze, vý-
pustného zařízení, bezpeč-
nostního přelivu i loviště. 
 Revitalizace rybníka přijde 
na téměř 34 mil. korun. Akce 
má původně skončit až v září 
2007. Město však věří, že to 
bude ještě koncem tohoto ro-
ku.
 Radní Zdeněk Šťastný si cení 
skutečnosti, že jenom deseti-
nu z této částky uhradí město. 
„Podařilo se nám získat dotaci 
z evropských fondů, která kry-
je 80% nákladů. Dalších deset 
procent poskytne Státní fond 
životního prostředí.

Primátor P. Gandalovič a jeho náměstek J. Kubata hovoří 
s prodejci přímo na Staré tržnici.
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Byly vybudovány dva bezbari-
érové přechody pro chodce do-
plněné zábradlím pro nekont-
rolovatelné přecházení chodců. 
Jeden se nachází na komunika-
ci u kina Hraničář a druhý 
u křižovatky Masarykova - Špi-
tálské náměstí. Přechody pro 
chodce byly osvíceny bezpeč-
nostními svítidly. 
 Na nově rekonstruované ko-
munikaci bylo zřízeno i pět no-
vých bezbariérových nástupišť 
pro městskou dopravu. V dů-
sledku přemístěných nástupišť 
bylo nutné realizovat novou 
trolejovou trať. V rámci přelož-
ky trolejové trati bylo vedle ki-
na Hraničář nutné osadit jeden 
trakční stožár.
 Vzniklo samozřejmě i nové 
vodorovné a svislé dopravní 
značení.
 „Masarykova ulice dostala 
zcela nový povrch chodníků 
a silnice i nové přechody pro 
chodce. Opatření pro tělesně 
a zdravotně postižené vyplýva-
jící ze snížení rozdílu výšky 
obrubníku a nástupní hrany 
trolejbusu i konstrukce přecho-
dů považuji za zvlášť cenné,“ 
říká náměstek Kubata.

 Celá akce stála 23,5 mil. ko-
run. Téměř deset miliónů bylo 
uhrazeno ze státní dotace, zby-
tek zaplatilo město z investič-
ního rozpočtu. Dodavatelem 
byla firma Viamont.

Okružní křižovatka 
Pražačka

 Předmětem stavby byla re-
konstrukce nepřehledné křižo-
vatky u hotelu Vladimir. Kru-
hový objezd nahradil nevyho-
vující rozvětvenou křižovatku. 
 Kruhová křižovatka má mezi 
obrubníky průměr 31 metrů. 
Šířka vozovky je 7 m, prstenec 
z velké kamenné dlažby je ši-
roký 2 m a střední ostrov z ma-
lé kamenné dlažby má průměr 
13 m. Křižovatka byla doplně-
na o zábradlí proti nekontrolo-
vatelnému přecházení chodců. 
Pět nových bezbariérových 
přechodů pro chodce bylo osví-
ceno. 
 Dále bylo nutné vybudovat 
nové trolejové vedení pro měst-
skou dopravu, kopírující kru-
hový tvar stavby. Vidíme zde 
sedm nových stožárů – jeden 
ve středovém ostrůvku, další ve 

směrovacích ostrůvcích a v no-
vých chodnících. Přibylo také 
zcela nové veřejné osvětlení.
 Z důvodu vybudování kru-
hové křižovatky bylo nutné 
provést přeložky a ochrany in-
ženýrských sítí – přeložka ply-
novodu, úprava oplocení, 
ochrana kabelů.
 Celkové náklady činily 15 
mil. korun. Město se zde obe-
šlo bez dotací. Stavbu provedla 
firma Klement.
 

Špitálské náměstí,
Ústí nad Labem

 V rámci této akce došlo k re-
konstrukci komunikace o cel-
kové délce 135 metrů. Rekon-
strukce obsahovala odstranění 
poškozené komunikace a po-
ložení nové, která je uzpůso-
bená pro větší dopravní zá-
těž.
 Vzniklo osm bezbariérových 
a nasvícených přechodů pro 
chodce, a to na komunikaci 
Klíšská, v ulici Moskevská a na 
Špitálském náměstí. Byly rov-
něž postaveny čtyři přechodo-
vé ostrůvky. Dále byly vybudo-
vány dva směrové ostrůvky 

u křižovatky Masarykova – Špi-
tálské náměstí.
 Na nově zrekonstruované sil-
nici na Špitálském náměstí je 
nyní bezbariérové nástupiště 
pro městskou autobusovou do-
pravu. 
 Na Klíšské ulici a na křižo-
vatce Klíšská – Špitálské ná-
městí funguje kamerový sys-
tém monitoringu dodržování 
předepsané rychlosti automo-
bilů. Celkem bylo osazeno 9 
kamer. „Je to stejné řešení, ja-
kým jsme šli v horní části Ma-
sarykovy třídy. I na Klíšské uli-
ci se často jezdí velice rychle 
a nebezpečně. Tomu chceme 
zabránit,“ pokračuje Kubata.
 Pro řízení dopravy na křižo-
vatce Klíšská – Špitálské ná-
městí bylo nutné vybudovat 
světelnou signalizaci, která za-
bezpečuje plynulý provoz. 
 I tady došlo k přeložkám 
a ochraně inženýrských sítí 
i vzniku nového dopravního 
značení.
 Rekonstrukce Špitálského ná-
městí přišla na téměř 34 milió-
ny korun. Státní fond dopravní 
infrastruktury na ní poskytl do-
taci ve výši 5,9 mil. Zhotovite-
lem byla společnost Ravel.

Kubata: jezděte po Masarykově ulici!

 V ústecké zoo byl slavnostně 
uveden do trvalého provozu 
systém geotermálního vytápě-
ní. 
 „Geotermální vytápění je še-
trné k životnímu prostředí 
a také levnější, než dřívější 
systém. Jsem velice rád, že jej 
zoo dokázala uvést bez problé-
mů do provozu“, říká primátor 
města Petr Gandalovič.
 Zkušební provoz systému 
vytápění, který využívá obno-
vitelný zdroj energie z hlubin-
ného geotermálního vrtu, byl 
zahájen loni v prosinci. Jedno-

Energie z hlubinného vrtu vytápí celou zoo

značně prokázal splnění oče-
kávaných parametrů a vyrobe-
ním 7026 GJ tepelné energie 
plnohodnotně nahradil zasta-
ralé dálkové vytápění z trmic-
ké teplárny. Projektovaný top-
ný výkon celého systému s in-
stalovanými 24 tepelnými čer-
padly v pěti stanicích rozmís-
těných v areálu zoo může do-
sáhnout až 1057 kW, které 
mohou být v případě extrém-
ních klimatických podmínek 
posíleny 298 kW výkonu pro 
tento účel instalovaných elek-
trokotlů. 

 Celková výše investičních 
nákladů na tuto akci dosáhla 
48,5 mil. Kč. Již na počátku 
realizace se podařilo smlou-
vou uzavřenou se Státním 
fondem životního prostředí 
podpořit „geotermu“ 15,4 mil. 
Kč, přičemž polovina této 
podpory byla poskytnuta for-
mou dotace a druhá půlka je 
tvořena nízkoúročenou půjč-
kou se splatností 7 let od 
úspěšného dokončení akce. 
„V průběhu výstavby byly do 
akce dále zařazeny finanční 
zdroje ve výši 3 mil. Kč, které 
poskytla Česká energetická 
agentura. Ostatní finanční ná-
klady byly uhrazeny městem,“ 

dodává náměstek primátora 
Jan Kubata.
 Generálním dodavatelem by-
lo Sdružení SKANSKA CZ 
a IVT Tepelná čerpadla. Na re-
alizaci akce pak dále spolupra-
covali i další významné firmy 
našeho regionu - MARTIA, a. s. 
či ELTE, s. r. o. Technický do-
zor zajišťovala společnost CHE-
MING, a. s. Ústí nad Labem. 
 Geotermální vytápění ústecké 
ZOO získalo prvenství v soutěži 
o stavbu s ekologickým příno-
sem, kterou každoročně vyhla-
šuje sdružení Stavíme ekologic-
ky spolu se Svazem podnikatelů 
ve stavebnictví a Ministerstvem 
životního prostředí ČR.

 Město podá žádost o dotaci na projekty „Ústí nad Labem – 
univerzitní město“ a „Větruše – dominanta Ústí nad Labem“. 
Rozhodli o tom radní, kteří současně odsouhlasili spolufinan-
cování zmíněných projektů z rozpočtu města.
 Celkový rozpočet projektu „Ústí nad Labem – univerzitní 
město“ je 1,13 mil. korun, přičemž spoluúčast města by činila 
377 tisíc Kč. Projekt počítá s vytvořením souboru propagač-
ních materiálů o městě a regionu. Půjde o nově sestavené 
naučně-populární materiály o kulturně historických a přírod-
ních zajímavostech Ústecka ve třech jazycích.
 Projekt „Větruše – dominanta Ústí nad Labem“ si vyžádá 
1,28 mil. korun (město z toho zaplatí 417 tis.). „Účelem je 
vytvořit komplexní soubor vícejazyčných informačních a pro-
pagačních materiálů, včetně CD, a tím představit nově zrekon-
struovanou Větruši jako atraktivní turistický cíl,“ říká náměs-
tek primátora Jan Kubata.

UJEP a Větruši je třeba zviditelnit
Jan Kubata pokřtil geotermální vytápění šampaňským.
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 Poukazy na pobytový tábor 
v jihočeských Dobronicích 
a věcné ceny obdrželo 25 dětí, 
které nejlépe obstály ve výuce 
prevence kriminality ústecké 
městské policie. Ceny předal 
náměstek primátora Tomáš Je-
línek.
 Školáci odjeli do Dobronic 
už 15. června. Tábor je zamě-
řen na vodácký výcvik a míčo-
vé hry. 
 Městská policie začala s vý-
ukou prevence kriminality 
před deseti lety v Předlicích. 
Výuka se postupně rozšířila do 
všech mateřských a základ-

ních škol bývalého okresu Ústí 
nad Labem. Ročně jí projde 
3000 dětí. Uniformovaní peda-
gogové městské policie vyuču-
jí děti právní vědomí – vysvět-
lují, co je přestupek a trestný 
čin, jak jednat v mezních situ-
acích, jak bojovat proti šikaně, 
apod. Děti potom píšou test 
a nejlepší jsou odměněni po-
bytem na táboře. 
 Součásti programu prevence 
kriminality městské policie 
v Ústí nad Labem je rovněž 
dopravní výuka na dětském 
dopravním hřišti v Krásném 
Březně.

Na letní tábor se strážníky

 Primátor Ústí nad Labem Petr 
Gandalovič a Eva Syrovátková 
z Nadace Syner předali slav-
nostně dětem z mateřských 
škol 320 reflexních vestiček. 
Stalo se tak na dětském doprav-
ním hřišti v Krásném Březně 
 „S nákupem reflexních vesti-
ček pro ústecké mateřské školy 
začala městská policie už před 
třemi lety. Dnešním dnem je 
už mají všechny mateřské ško-
ly v bývalém ústeckém okrese, 
které se účastní dopravní výu-
ky městské policie,“ říká pri-
mátor města Petr Gandalovič.
 Vestičky zakoupila Nadace 
Syner. Ostatní, které byly škol-
kám poskytnuty již dříve, ku-
povala městská policie ze své-
ho rozpočtu, či sponzoři. Ves-
tičky budou děti nosit na vy-
cházky do ulic, aby se zvýšila 
jejich bezpečnost při přecháze-
ní silnice a dalších podobných 
situacích.
 V České republice loni ze-
mřelo na silnicích 39 dětí, 

Děti z mateřských škol mají reflexní vesty

dalších 264 bylo těžce zraně-
no. I proto městská policie 
pokračuje v dopravní výchově 
dětí v rámci projektu preven-
ce kriminality. Děti se v Krás-
ném Březně učí pravidla sil-

ničního provozu a další uži-
tečné věci.
 Akce na dopravním hřišti 
pokračovala dětským dnem pl-
ným soutěží, ukázek policejní 
techniky i výcviku psů.

O protipovodňové 
vaně s ŘSD
 Rada města vzala na vědomí 
informaci o přípravě protipo-
vodňové ochrany Ústí nad La-
bem a uložila primátorovi Pet-
ru Gandalovičovi jednat s ve-
dením Ředitelství silnic a dál-
nic o projektu výstavby proti-
povodňové hráze na ústecké 
straně řeky, včetně dopravní-
ho řešení silnice 1. třídy. 
 Vedoucí odboru rozvoje 
a investic Ivo Zika má pro-
vést aktualizaci tohoto pro-
jektu, který kromě ochrany 
proti vodě počítá mimo jiné 
i s rozšířením zmíněné ko-
munikace na čtyři jízdní pru-
hy. Radní Pavel Dlouhý bude 
jednou měsíčně svolávat ko-
ordinační jednání k protipo-
vodňovým opatřením na le-
vém břehu Labe na půdě ko-
mise územního plánu.
 Projekt protipovodňové va-
ny prosazuje město už téměř 
deset let.

VÝZVA
k podání návrhu pro udělení

Ceny Václava Pucherny
- prodloužení termínu k podání návrhu

Město Ústí nad Labem vyzývá ústeckou veřejnost k podání 
návrhů pro udělení Ceny Václava Pucherny primátorem měs-
ta za počin v oblasti ochrany životního prostředí. Cena je 
udělována v těchto kategoriích: 

� vzdělávání a osvěta v oblasti ochrany životního prostředí 
� dlouhodobé prosazování zásad ochrany životního
 prostředí
� zavádění špičkových technologií s minimálními dopady
 na životní prostředí
� významný jednorázový čin k přímému odvrácení
 poškození životního prostředí.

Návrh kandidáta (může to být fyzická i právnická osoba) 
musí obsahovat tyto údaje:

� jméno a příjmení kandidáta a spojení na něj, resp. název 
 a sídlo právnické osoby
� stručné zdůvodnění návrhu kandidatury 
� jméno, příjmení a adresa navrhovatele.
 

Termín pro podání návrhu kandidáta se prodlužuje
do 31. července 2006.

Další informace získáte na Magistrátu města Ústí nad Labem 
- odboru životního prostředí.

Zámecký park projde obnovou
 Město podalo žádost o dotaci ze Státního fondu životního pro-
středí na obnovu zámeckého parku v Krásném Březně. Celkové 
náklady by měly činit 3,9 mil. korun, přičemž dotace by mohla 
pokrýt až 80 % z této částky. 
 Obnova parku se má např. týkat dřevin. Některé odumírající 
stromy budou vykáceny, jiné ošetřeny. Předpokládá se rovněž 
regenerace travnatých ploch, dostavba dvou úseků cest, oprava 
třinácti poškozených laviček a ohradní zdi, doplnění zahrady 
odpadkovými koši, nové oplocení areálu i restaurátorské práce na 
pískovcových maskaronech u pěší branky ve zdi a kamenné vázy 
u vstupu do starého zámku.

Vydává Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, 401 00 
Ústí nad Labem. Neprodejný informační dvouměsíčník pro veřej-
nost. Ev. číslo MK ČR E 10245. Náklad 43 000 ks. Technická výro-
ba: VLTAVA-LABE-PRESS, a. s., divize SEVER. Řídí Redakční rada 
ve složení: Mgr. Petr Gandalovič (předseda), Mgr. Tomáš Jelínek 
(místopředseda), Ing. Tomáš Ondřich, MUDr. Pavel Dlouhý, Ivan 
Dostál, Petr Beran a Jan Křemen. Inzerce: 475 241 469.
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 Čtyřicet miliónů korun poskytlo město na výstavbu 
dvou sportovních hřišť v základních školách Nová a Ra-
basova. Obě hřiště byla slavnostně otevřena poslední 
květnový den.
 Víceúčelové sportovní hřiště s umělým travnatým povr-
chem u Základní školy v Rabasově ulici v Doběticích za 
11,9 mil. korun obsahuje tři tenisové a tři volejbalové kur-
ty, jedno hřiště pro basketbal a pro malou kopanou o roz-
měrech 70 x 34 metry. Dále zde bude sektor pro skok da-
leký a vrh koulí a atletická dráha pro běhy na 50 a 60 
metrů. 
 Součástí areálu je i zahradní domek pro správce, kterého 
v současné době škola hledá. Hřiště bude využíváno pře-
devším pro školní povinnou i zájmovou tělesnou výchovu, 
v určitých odpoledních hodinách pak bezplatně pro žáky 
školy. Ve volných termínech pak škola počítá s jeho hraze-
ným pronájmem sportovním organizacím nebo veřejnosti.
 Stavba sportovního areálu v ZŠ Nová na Kamenném vr-
chu stála 29 mil. korun. V první etapě bylo již loni otevře-
no víceúčelové hřiště a nyní i hřiště pro kopanou. Areál 
má atletický ovál a i zde je možné provozovat většinu 
míčových sportů.
 „Je naším cílem, aby byla školní hřiště využita po celý 
den. Zpřístupnění hřišť pro veřejnost v odpoledních hodi-
nách přispěje k tomu, aby nemalé prostředky vládané 
městem do školních sportovišť byly využity co nejlépe“, 
říká předseda školské komise RM Michal Ševcovic.

 Herec Tomáš Töpfer, primátor Ústí nad Labem Petr Gandalovič 
a další zástupci města a kraje  slavnostně otevřeli další část spor-
tovního areálu Domu dětí a mládeže na Bukově.
 Děti i dospělí mohou využívat hřiště se třemi tenisovými kurty, 
víceučelové hřiště na fotbal, tenis, basketbal, volejbal nebo háze-
nou i hřiště na plážový volejbal. Již loni zde bylo zprovozněno 
betonové hřiště na hokejbal vyhovující normám nejvyšší soutěže.
 Celkové náklady dosáhly výše 11,5 mil. korun. Šest miliónů 
získal Dům dětí a mládeže z evropských zdrojů, čtyři milióny 
od Ústeckého kraje a zbytek zaplatilo město. „Vzniká tu jeden 
z nejlepších sportovních areálů na Ústecku. To je důkazem, že 
v Ústí nad Labem umíme získávat peníze z Evropské unie,“ říká 
primátor.
 Herec Tomáš Töpfer připomenul své působení v ústeckém Čino-
herním studiu. „Ústí tehdy bylo zdevastovaným a ošklivým měs-
tem a jsem příjemně překvapen, jak se v poslední době pohnulo 
kupředu. To je nepochybně zásluhou vedení krajského města.“   
 Podle ředitele Domu dětí a mládeže Jana Eichlera čekají areál 
další vylepšení. „V blízké budoucnosti zde postavíme dráhu pro 
kolečkové brusle a kvalitnější technické zázemí“.

V Ústí vznikají další sportovní hřiště pro děti

Sportovní areál DDM na 
Bukově se rozrůstá

Víceúčelová hřiště otevřeli i ve školních areálech

Neštěmičtí nezůstávají pozadu
 Hned tři nová hřiště vznikají v letošním roce v neštěmic-
kém obvodě, konkrétně v Krásném Březně a Mojžíři. Nejde 
jen o nové dětské koutky, ale na své si přijdou i fotbalisté 
nebo bruslaři, kteří zatím nemají v celém městě mnoho míst 
pro svůj sport. 

Park u Pivovarské zahrady
 Park nemá přiliš dobrou pověst, dříve se tu scházela mlá-
dež, která hlukem obtěžovala okolí. Party výtržníků rozláma-
ly lavičky a zničily odpadkové koše. 
 Radnice do kompletní rekonstrukce investuje 1,8 mil. ko-
run.  Práce tu začaly  už loni, kdy odborníci pokáceli nemoc-
né stromy a zlikvidovali živý plot. Rekonstrukce byla prove-
dena i v celé trase veřejného osvětlení. „Do parku je nyní ze 
všech stran vidět, strážníci  jej tak mohou snadněji kontrolo-
vat. Z toho důvodu jsme přestavěli i autobusovou zastávku, 
kterou tvoří jednoduchý přístřešek. Výtržníci nebo narkoma-
né už nemají jediné místo, kde by se tu mohli schovávat. Jsou 
to drobné změny, ale výrazně pomohly  ke zklidnění situa-
ce,“ vysvětluje starostka Miloslava Válková.
Pokračování na straně 7

Primátor a jeho náměstkové si k pobavení školáků dali závod v běhu. 
V oblecích a kravatách se přece utíká nejlépe...
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Pokračování ze strany 6
 Během jara dělníci opravili všechny cesty uvnitř parku, namon-
tovali nové lavičky a odpadkové koše. Za pokácené stromy budou 
vysazeny nové. „Uprostřed vznikla dvě dětská hřiště. Věříme, že 
místo se stane vyhledávaným hlavně pro rodiče s malými dětmi, 
které si tu budou moci hrát“, dodává starostka. 

Fotbalové hřiště v Mojžíři
 Novou podobu dostává i škvárové fotbalové hřiště v Mojžíři. 
Přestavba starého a nevyhovujícího areálu začala loni a na jeho 
dokončení už radnice dostala od města  pro letošní rok jeden 
milion korun.
 „V loňském roce jsme provedli terénní úpravy, odvodnění 
a opěrnou zeď a na této stavbě jsme proinvestovali částku vyšší 
než dva miliony. Byl tu škvárový povrch, už několik let velmi 
prašný a neudržovaný a hlavně tady byly opakované stížnosti 
rodičů, protože malé děti trénovaly v nevhodných podmínkách,“ 
vysvětluje Miloslava Válková. 
 Odborná firma letos provedla  konečné úpravy povrchu,  nain-
stalovala  zavlažovací zařízení a zasela trávník. Celkem bude 
přestavba areálu stát okolo čtyř milionů korun a slavnostní ote-
vření se chystá na konec léta. 

Hřiště s bruslařskou dráhou v Krásném Březně
 Děti v ústecké části Krásné Březno si užívají nové bruslařské 
dráhy, která je součástí vznikajícího areálu. 
 Mezi domy naproti bývalému Prioru byly ještě nedávno jen 
neudržované plácky. Na jaře tu dělníci začali stavět nový dětský 
koutek a hřiště pro míčové hry. Okolo celého areálu už vede tři 
metry široký chodník v celkové délce zhruba 300 metrů, určený 
bruslařům. Dráha má zakřivení, aby nebyla jízda příliš jednotvár-
ná. Vše doplní i nové lavičky pro rodiče. „Lavičky a dětské prv-
ky  jsou již  osazeny. Areál není oplocený a je tak všem neustále 
přístupný. Celá akce nás vyšla na více než 2 miliony korun“, 
uzavírá Válková.

 Dva nové motocykly začala 
využívat dopravní služba ús-
tecké městské policie.
 Motocykly o objemu 350 
ccm byly zakoupeny za 160 tis. 
korun. Budou tvořit doprovod 
při čištění komunikací a stráž-
níci je využijí rovněž k zajíž-
dění do Povrlů a Dolních Zále-
zel. Motorka se narozdíl od 
automobilu dostane i do úz-
kých míst v zahrádkářských 
koloniích. 
 Motocykly nejsou jedinou 
novinkou, se kterou městská 

policie na úseku dopravy při-
chází. Od letošního 1. červen-
ce zákon strážníkům umožní 
zastavovat automobily. Zatím-
co pokuty za rychlou jízdu 
budou řešeny na místě, v pří-
padě zjištění alkoholu za vo-
lantem bude věc předána od-
dělení přestupků. „Městská 
policie bude od července zřej-
mě jako první v České republi-
ce používat tzv. stěry, což je 
zařízení na zjišťování drog 
v krvi. Využijeme to např. při 
kontrolách v okolí diskoték 

a jiných zábavních podniků,“ 
říká Gandalovič.
 Mobilita městské policie se 
podstatně zvýší i na řece Labi. 
Už v průběhu června zahájíme 
provoz motorového člunu, 
jenž bude pokrývat rozsáhlý 
úsek řeky od Povrlů až po Dol-
ní Zálezly. Strážníci již absol-
vovali potřebné plavební 
zkoušky, nyní čekáme na re-
gistraci člunu. „Můžeme kont-
rolovat rybáře, zda dodržují 
předpisy, nebo zda si někdo na 
břehu Labe neumývá auto. 
Člun také lépe obstará hlídko-
vou službu v rekreačních nebo 
zahrádkářských lokalitách 
u řeky. O povodních může do-
pravovat lidi i materiál do zce-
la odříznutých míst,“ pokraču-
je Gandalovič.
 Město se před dvěma lety 
rozhodlo nespoléhat pouze na 
činnost státní dopravní poli-
cie. Postupně uvedlo do pro-

vozu dvě fabie s radarem na 
měření rychlosti, které každý 
den působí především na silni-
cích v blízkosti základních 
škol a na místech, jež doporu-
čí jako problémová samotní 
občané. Součástí projektu Ma-
sarykova ulice – bezpečná uli-
ce byla rovněž instalace pev-
ného zařízení na měření rych-
losti, které je od letošního jara 
v provozu i v ulici Klíšská. 
„Činnost ústecké městské po-
licie na úseku měření rychlosti 
znamená nutnost vyřídit roč-
ně 12 tisíc přestupků. Zavede-
ní měření v Klíšské ulici zvýší 
tento počet možná až na 15 
tisíc. K tomu je však zapotřebí 
přidat ještě přestupky za špat-
né parkování i případy, které 
nám posílá státní policie. Ne-
dávno jsme proto posílili úsek 
přestupků v dopravě o další 
dva pracovníky,“ uzavírá pri-
mátor.

Strážníci využijí člun a dva nové motocykly

Neštěmičtí nezůstávají pozadu...

 Ředitelem Severočeského di-
vadla opery a baletu se od letoš-
ního 1. července stane Tomáš 
Šimerda. Rozhodli o tom jedno-
myslně radní na doporučení vý-
běrové komise, která posuzova-
la nabídky šesti uchazečů.
 Požadovanými předpoklady 
byly např. vysokoškolské vzdě-
lání, nejméně tři roky praxe 
v manažerské funkci, všeobec-

ný kulturní přehled se zaměře-
ním na divadelnictví i orienta-
ce ve fungování podobných 
organizací.
 Tomáš Šimerda nahradí dlou-
holetého ředitele divadla Petra 
Jonáše, který k 30. červnu na 
funkci rezignoval.
   Rozhovor s novým ředitelem 
divadla přineseme v příštím 
čísle Městských novin.

Divadlo povede Tomáš Šimerda

Krátce
 Souhlas vyslovila rada s uzavřením dodatku ke smlouvě 
o uzavření budoucí kupní smlouvy z 26. 4. 2004 mezi městem 
a společností AMÁDEUS, s. r. o. 
   Firma musí podle dodatku požádat o stavební povolení na 
dostavbu Obchodního centra Sever tak, aby nabylo právní mo-
ci do roku 2010. Dostavba má být zahájena nejpozději do dvou 
let od nabytí právní moci stavebního povolení. Dodatek také 
upřesňuje způsob úhrady ve výši téměř 2 mil. korun.

***
 Osm miliónů korun uvolnilo město na  zajištění oprav komu-
nikací po zimním období. 
 Půjde o lokální výspravy největších závad (výtluků) na silni-
cích v ulicích Palachova, Klíšská, Štefánikova, Revoluční, To-
vární, Průmyslová, Rooseveltova, Bělehradská, Výstupní, Ne-
štěmická, Drážďanská a Podmokelská.

Motorový člun poslouží strážníkům ke kontrole labských břehů.



Objemné odpady jsou vysloužilé předměty 
z domácností (židle, skříně, stoly, matrace, 
sporáky, koberce, lina), které vzhledem ke 
svým rozměrům nepatří do sběrných ná-
dob na směsný odpad. 
Tyto předměty odložte ke sběrným nádo-
bám až den před termínem svozu. 
Mezi objemný odpad nepatří stavební od-
pad, konstrukční prvky bytu nebo domu, 
odpad ze zeleně a elektrozařízení (chlad-
ničky, mrazničky, pračky, televizory, mo-
nitory a ostatní velké domácí spotřebiče). 
Odpady z rekonstrukce bytů a domů (včet-
ně sanitárních zařízení) je povinen odstra-
nit řemeslník nebo firma, která rekon-
strukci nebo výměnu provádí na své ná-
klady. Tyto odpady nepatří do sběrných 
nádob na směsný komunální odpad, ani se 
neodkládají vedle těchto nádob. 
Mimo vyhlášené dny svozu objemného 
odpadu využívejte výhradně Sběrných 
dvorů odpadů v Krásném Březně nebo ve 
Všebořicích. 

Informace ke svozu odpadu
ze zeleně ve vacích. 

Termín výdeje vaků pro PODZIMNÍ svoz je 
stanoven na dny od 16. 10. do 20. 10. 2006. 
Svoz vaků naplněných listím a trávou bu-
de proveden od 30. 10. do 1. 12. 2006, dle 
termínů uvedených u jednotlivých měst-
ských obvodů. Svoz začíná vždy v 6 hodin 
ráno v uvedený den. 

MO Město
Svoz vaků s odpady ze zeleně

OBLAST: Božtěšice, Bukov, Habrovice, Klí-
še, Skorotice, Strážky, Všebořice
vaky k odvozu připravte 20. 11. 

OBLAST: Hostovice, Předlice, Město–cent-
rum, Skřivánek, Vaňov
vaky k odvozu připravte 27. 11. 

Svoz nebezpečného odpadu 
Bude zajišťován 4x ročně od označených 
zastávek. Na vývěsce zastávek budou uve-
deny časy příjezdu svozového vozidla. 
Odpad je nutno předat osobně zodpověd-
nému pracovníkovi. 

OBLAST: Klíše, Bukov, Všebořice, Božtěši-
ce, Skorotice, Habrovice, Skřivánek. 
Datum svozů: . . . . . . . . . 27. 9. a 21. 12. 
Klíše, Bukov,
Všebořice U koupaliště . . . . . . . 1500 – 1520

Alešova . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1530 – 1550

Bří Čapků . . . . . . . . . . . . . . . . 1600 – 1620

Lipová . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1625 – 1645

Božtěšice – Petrovická . . . . . . . 1655 – 1715

Skorotice – Bukovská . . . . . . . . 1720 – 1740

Habrovice – rest. U Švejka . . . . 1750 – 1810

Skřivánek – Hoření,
roh s ulicí Ženíškova . . . . . . . . 1820 – 1840

OBLAST: Město centrum, Vaňov, Hostovi-
ce, Skřivánek.
Datum svozů: . . . . . . . . . 24. 8. a 23. 11. 
Město centrum
– Růžový palouček  . . . . . . . . . 1630 – 1650

Dlouhá . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1655 – 1715

Vaňov – Pražská  . . . . . . . . . . . 1730 – 1750

Hostovice – Hospodářská
u restaurace  . . . . . . . . . . . . . . 1805 – 1825

Skřivánek – Hornická,
parkoviště u věžáků 19. 25 – 19. 45

Svoz objemného odpadu
Probíhá ve 3 etapách. Svozové oblasti jsou 
dále rozděleny na jednotlivé ulice. Objem-
ný odpad připravte k odvozu nejdříve 1 
den před svozem. Svoz začíná vždy v 6 
hodin ráno v uvedený den. 

I. etapa
Úterý 5. 9. 

Pod Holoměří, Božtěšice, Strážky – ulice: 
Chuderovská, Jahodová, Lidická, Na Paži-
tě, Nad Potokem, Petrovická, Pod Skalou, 
Široká, Třešňová, Vinařská, Zemědělská. 

Středa 6. 9.
Skorotice, Bánov, Habrovice – ulice: 5. 
května, Božtěšická, Bukovská, Buzulucká, 
Do Vrchu, Javorová, K Chatám, K Vilám, 
K. H. Borovského, Kostelní, Leknínová, 
Liliová, Na Svahu, Na Valech, Oblouková, 
Osvoboditelů, Platanová, Polní, Skorotic-
ká, Slovanská, Svážná, U Hřiště, U Pošty, 
Údolí, V Lánech. 

Čtvrtek 7. 9.
Bukov – ulice: Bří Čapků, Holečkova, Hy-
naisova, Kapitána Jaroše, Kapitána Nálep-
ky, Klicperova, Kosmonautů, Kosmova, 
Jožky Jabůrkové, Masarykova ( mezi Du-
kelských Hrdinů a Štefánikovou), Návětr-
ná, Nedbalova, Nezvalova, Rembrandtova, 
Slavíkova, Sovova, Školní, Štursova, V Já-
mě, V Podhájí, Ve Stromkách, Vojnovičo-
va, Všebořická (mezi Slunnou a Ronde-
lem), Za Vozovnou. 

Pátek 8. 9.
Všebořice – ulice: 17. listopadu, Dukel-
ských Hrdinů, Habrovická, Havířská, Hor-
nické domy, Lipová, Masarykova (mezi 
Lipovou a Dukelských Hrdinů), Na Kohou-
tě, Plynárenská, Pod Vodojemem, Slunná, 
Spartakiádní, Tichá, U garáží, V Závětří, 
Všebořická (mezi Lipovou a Slunnou), Za-
hradní. 

II. etapa
Úterý 12. 9.

Klíše – ulice: Cestička, Gočárova, Klíšská 
(mezi Hvězdou a Jateční), Lesní Cesta, Na 
Drahách, Na Okraji, Na Spálence, Na Strá-
ni, Na Výrovce, Střížovická, Štefánikova, 
U Koupaliště, V Osadě, V Přírodě, V Zátiší, 
Wolkerova. 

Středa 13. 9.
Klíše – ulice: Alešova, Balbínova, Beetho-
venova, Bezručova, Berní, Bozděchova, 
Brožíkova, Herbenova, Masarykova (mezi 
Štefánikovou a Londýnskou), Palachova, 
Pod Holoměří, Růžový palouček, Sadová, 
Slavíčkova, Šaldova, U Stadionu, Vilová 
ulička, V Zahrádkách. 

Čtvrtek 14. 9.
Klíše – ulice: České mládeže, Hany Kvapi-
lové, Klíšská (mezi Jateční a Londýnskou), 
Mezidomí, Na Popluží, Na Vlnovce, Ostrči-
lova, Pasteurova, Resslova, Sládkova, Tho-
mayerova, U Městských domů, U Nemoc-
nice, U Panského dvora. 

Pátek 15. 9.
Předlice – ulice: Beneše Lounského, Bože-
ny Němcové, Černá cesta, Dostojevského, 
Hrbovická, Husitská cesta, Chabařovická, 
Jateční, Jiráskova, K Vavřinečku, Kekulo-
va, Komenského, Konečná, Mahenova, 
Majakovského, Marxova, Na Luhách, Na 
Nivách, Na Vantrokách, Okresní silnice, 

Palackého, Prostřední, Průmyslová, Řeháč-
kova, Sklářská, Školní náměstí, Škroupo-
va, Tovární, U Jeslí, U Kolejí, U Lanovky, 
U Vlečky, Ulice Práce, Za Válcovnou. 

III. etapa 
Úterý 19. 9.

město – střed, Skřivánek – ulice: Červe-
ný Vrch, Emy Destinové, Hornická, Koně-
vova, Králova Výšina, Na Ladech, Na Spá-
du, Na Výsluní, Preslova, Sienkiewiczova, 
Stará, Údolní, V Kutišti, V Lukách, V Pís-
kovně, Ve Strži. 

Středa 20. 9.
Skřivánek – ulice: Bělehradská (mezi Hila-
rovou a Malátovou), Elišky Krásnohorské 
(mezi Hoření a Malátovou), Hanzlíčkova, 
Hilarova, Hilbertova, Hollarova, Hoření, 
Ivana Olbrachta, Malátova, Mošnova, Liz-
stova, Obránců míru, Ondříčkova, Pod 
Školou, SNP, Stříbrnické nivy, Veleslavíno-
va,Ve Smyčce, Ženíškova. 

Čtvrtek 21. 9.
město – střed a všechny ulice směrem na 
Hostovice a Hostovice – ulice: Bělehrad-
ská (mezi Hilarovou a Velkou Hradební), 
Bratislavská, Brněnská, Dlouhá, Důlce, 
Dvořákova, E. Krásnohorské (mezi Běle-
hradskou a Hoření), Fabiána Pulíře, Fibi-
chova, Horova, Hradiště, Hrnčířská, Lidic-
ké náměstí, Londýnská, Masarykova (me-
zi Londýnskou a Revoluční), Moskevská, 
Na Schodech, Na Vyhlídce, Pařížská, 
Předmostí, Rooseveltova, Solní stezka, 
Stroupežnického, Střelecká, Špitálské ná-
městí, U České besedy, U Chemičky, 
U Nádraží, Vaníčkova, Velká Hradební, 
Winstona Churchilla, Zámečnická a celé 
Hostovice včetně ul. Hostovické a ulic 
okolních. 

Pátek 22. 9.
část města – střed a Vaňov – město – 
všechny ulice od železničního mostu smě-
rem na Vaňov a celý Vaňov. 
 

MO Střekov
Svoz vaků s odpady ze zeleně

OBLAST: Střekov, Kojetice, Nová Ves
vaky k odvozu připravte 6. 11. 

OBLAST: Brná, Sebuzín, Církvice, Svádov, 
Budov, Olešnice, Olšinky
vaky k odvozu připravte 13. 11. 

Svoz nebezpečného odpadu 
Bude zajišťován 4x ročně od označených 
zastávek. Na vývěsce zastávek jsou uvede-
ny časy příjezdu svozového vozidla. Od-
pad je nutno předat osobně zodpovědné-
mu pracovníkovi. 

OBLAST: Střekov
Datum svozů: . . . . . . . . . 27. 7. a 26. 10. 
Střekov – Žukovova, u pošty  . . 1500 – 1520

Novosedlické náměstí  . . . . . . . 1655 – 1715 
Brná – Sebuzínská
u ul. Mečíkové . . . . . . . . . . . . . 1530 – 1550

Církvice – náves  . . . . . . . . . . . 1600 – 1620

Sebuzín – Sebuzínská, st. MHD 1625 – 1645

Nová Ves – točna MHD . . . . . . 1730 – 1750

Kojetice – točna MHD  . . . . . . . 1755 – 1815

Olšinky – Vítězná , u potravin . 1830 – 1850

Svádov – Vítězná, u Štrympla  . 1855 – 1915

Kalendář odvozu odpadů - II. pololetí 2006
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Svoz objemného odpadu
Probíhá ve 3 etapách. Svozové etapy jsou 
rozděleny na jednotlivé ulice. Objemný 
odpad připravte k odvozu nejdříve 1 den 
před svozem. Svoz začíná vždy v 6 hodin 
ráno v uvedený den. 

I. etapa Střekov
Úterý 3. 10.

ulice: Děčínská jen k ulici K Loděnici, 
Hviezdoslavova, Mánesova, Národního 
odboje, Rybářská, Varšavská (od Národní-
ho odboje k Mariánskému mostu), Zeyero-
va, Žukovova, K loděnici. 

Středa 4. 10.
ulice: Kamenná, Nová. 

Čtvrtek 5. 10.
ulice: Bří Mrštíků, Českých Bratří, Jeseni-
nova, Kojetická, Poděbradova, Poslední 
cesta, Rubensova, Škrétova, Truhlářova, 
U Krematoria. 

Pátek 6. 10.
ulice: Do Kopečka, Dykova, Kubelíkova, 
Marie Hubnerové, Matěje Kopeckého, Na 
Hřebence, Na Rozhledu, Na Zákrutu, No-
vosedlické náměstí, Novoveská, Stoupač-
ka, Švabinského, U Lesa, V Třešňové aleji. 

II. etapa Střekov
Úterý 10. 10.

ulice: Kozinova, Kramoly, Na Pile, Pioný-
rů, Raisova, Střekovské nábřeží, Sukova, 
Těšínská, Tomáše ze Štítného, Třebízské-
ho, U Stanice, Varšavská (mezi Národního 
odboje a Žukovovou), Železničářská. 

Středa 11. 10.
ulice: Barrandova, Dobrovského, Karla IV., 
Kollárova, Máchova, Kořenského, Myslbe-
kova, Purkyňova, Puškinova, Riegrova, 
Rozkošná, Šafaříkovo náměstí, V Zeleni. 

Čtvrtek 12. 10.
ulice: Ke Hradu, Ovčácká stezka, Sokolská, 
Tolstého. 

Pátek 13. 10.
ulice: Březová, Jasanová, Koperníkova, 
Litoměřická, Malířský koutek, Na Čihadle, 
Na Zacházce, Průchodní, Slunečná, Svato-
jiřská, Topolová, Tizianova, U Řeky, 
V Ohybu. 

III. etapa Brná, Sebuzín, Církvice
Úterý 17. 10.

Brná – ulice: Azalková, Doerellova, Hvoz-
díková, Jabloňová, Karafiátová, Kladenská, 
Kolmá, Lázeňská, Malá, Marušky Kudeří-
kové, Mečíková, Na Rybárně, Pod Rezerva-
cí, Průjezdní, Rodinova, Sebuzínská (mezi 
Slunečnou a Jitřní), Šeříková, U Lesíka, 
U Háje, Vodárenská, Wagnerova, Zelené 
údolí, Zlatá stezka (mezi Slunečnou a Jitř-
ní). 

Středa 18. 10.
Brná – ulice: Broskvoňová, Jasmínová, 
Jedličkova, Jitřní, Karla Maye, K Srdíčku, 

Ke Studánce, Lermontova, Pod Tratí, Roz-
cestí, Říční, Sebuzínská (mezi Jitřní a Kar-
la Maye), Skupova, Šikmá, U Kapličky, 
U Potoka, U Točny, U viaduktu, V Průčelí, 
Zlatá stezka (mezi Jitřní a točnou MDH). 

Čtvrtek 19. 10.
Sebuzín

Pátek 20. 10.
Církvice

IV. etapa 
Úterý 24. 10.

Svádov 

Středa 25. 10.
Budov, Olešnice a Olšinky 

Čtvrtek 26. 10.
Kojetice, Nová Ves

MO Severní Terasa
Svoz vaků s odpady ze zeleně

vaky k odvozu připravte 30. 10. 

Svoz nebezpečného odpadu 
Bude zajišťován 4x ročně od označených 
zastávek. Na vývěsce zastávek budou uve-
deny časy příjezdu svozového vozidla. 
Odpad je nutno předat osobně zodpověd-
nému pracovníkovi. 

OBLAST: Severní Terasa–Stříbrníky
Datum svozů: . . . . . . . . . 24. 8. a 23. 11. 
Severní Terasa – křižovatka ul. Svojsíkovy 
– Gagarinovy na parkovišti  . . . 1900 – 1920

Stříbrníky – Jizerská  . . . . . . . . 1835 – 1855 
OBLAST: Stříbrníky – Dobětice
Datum svozů: . . . . . . . . . 27. 9. a 21. 12. 
Stříbrníky – Na louži . . . . . . . . 1845 – 1905

Dobětice – Rabasova . . . . . . . . 1910 – 1930

Šrámkova  . . . . . . . . . . . . . . . . 1935 – 1955

Svoz objemného odpadu
Probíhá ve 2 etapách. Svozové oblasti jsou 
dále rozděleny na jednotlivé ulice. Objem-
ný odpad připravte k odvozu nejdříve 1 
den před svozem. Svoz začíná vždy v 6 
hodin ráno v uvedený den. 

I. etapa
Úterý 31. 10.

Kočkov, Severní Terasa – ulice: Ke Kopeč-
ku, Kočovská, Lužická, Meruňková, Oře-
chová, Ovocná, Průchozí, Severní, Slepá, 
Švestková, Úzká cesta, Višňová. 

Středa 1. 11.
Severní Terasa – ulice: Burianova, Herec-
ká, Maková, Marvanova, Stavbařů, Šípko-
vá, Voskovcova, Werichova, Zvonková. 

Čtvrtek 2. 11.
Severní Terasa – ulice: Gagarinova, Glen-
nova, Jana Zajíce, Oblá, Svojsíkova, V Kli-
du, Větrná. 

Pátek 3. 11.
Severní Terasa – ulice: Ladova, Pod Par-
kem, Muchova, Sociální Péče. 

II. etapa: Stříbrníky, Dobětice
Úterý 7. 11.

Stříbrníky – ulice: Br. Veverků, Jizerská, 
Na Louži, Pincova, Pod Hůrkou, Stříbrnic-
ká, Šumavská, Ve Strouze, V Rokli, Orlic-
ká, Na Návsi, Na Vrstevnici. 

Středa 8. 11.
Dobětice – ulice: Brandtova, Ježkova, Po-
láčkova

Čtvrtek 9. 11.
Dobětice – ulice: Krajní, Nad Točnou, Oty 
Pavla, Pod Rozhlednou, Šrámkova.

Pátek 10. 11.
Dobětice – ulice: Kmochova, Nad Břez-
nem, Rabasova, Výstupní. 

MO Neštěmice
Svoz vaků s odpady ze zeleně

vaky k odvozu připravte 30. 10. 

Svoz nebezpečného odpadu 
Bude zajišťován 4x ročně od označených 
zastávek. Na vývěsce zastávek budou uve-
deny časy příjezdu svozového vozidla. 
Odpad je nutno předat osobně zodpověd-
nému pracovníkovi. 

OBLAST: Mojžíř, Neštěmice, Krásné Březno
Datum svozů: . . . . . . . . . 24. 8. a 23. 11. 
Mojžíř
– Hlavní, u rest. Na růžku . . . . 1500 – 1520

Neštěmice – Opletalova
u parkoviště  . . . . . . . . . . . . . . 1525 – 1545

Krásné Březno – Obvodová
– u garáží . . . . . . . . . . . . . . . . 1555 – 1615

Svoz objemného odpadu
Probíhá ve 2 etapách. Svozové oblasti jsou 
dále rozděleny na jednotlivé ulice. Objem-
ný odpad připravte k odvozu nejdříve 
1 den před svozem. Svoz začíná vždy v 6 
hodin ráno v uvedený den. 

I. etapa: Neštěmice, Mojžíř
Úterý 14. 11.

Mojžíř – ulice: Hlavní, Horní, Jindřicha 
Plachty, K Haldě, Strážná, Vodařská, Žit-
ná. 

Středa 15. 11.
Neštěmice – ulice: Na Skalce, Peškova, 
Picassova, Ryjická, Sibiřská. 

Čtvrtek 16. 11.
Neštěmice – ulice: Dubová, Hluboká, Ján-
ského, Květinová, Májová, Milešovská, Na 
Výšině, Národní, Opletalova, Pod Úvozem, 
Sportovní, Studentská, Turistická, U Rad-
nice, Zelená. 

Úterý 21. 11.
Neštěmice – ulice: Mlýnská, Seifertova, 
U Tonasa, Veslařská, V Ústraní, Železná

II. etapa: Krásné Březno
Středa 22. 11.

ulice: Čechova, Ke Tří křížkům, Obvodová, 
Neštěmická (sídliště Pod Vyhlídkou), Roz-
cestí. 

Čtvrtek 23. 11.
ulice: 1. máje, Čelakovského, Družstevní, 
Erbenova, Husova, Hřbitovní, K Mlýništi, 
Karoliny Světlé, Keplerova, Krátká, Matič-
ní, Na Břehu, Na Rybníčku, Na Sklípku, 
Na Vinici, Nový svět, Pekařská, Plavecká, 
Podmokelská, Postranní, Příkopy, Růžová, 
Svádovská, U Pivovarské zahrady, U Po-
tůčku, U Studánky, V Doubravě. 

Pátek 24. 11.
ulice: Anežky České, Dr. Horákové, Dvojdo-
mí, Janáčkova, Jungmannova, Neštěmická 
č. 1 a č. 3, Přemyslovců, Žežická. 

Úterý 28. 11.
ulice: Drážďanská, Křižíkova, Na Náspu, 
Na Skládce, Přístavní, V Háji, V Oblouku, 
Vojanova, Výstupní. 

- 9 -
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 Primátor Petr Gandalovič 
uložil městské policii, aby se 
více zaměřila na dodržování 
veřejného pořádku kolem 
krásnobřezenské diskotéky 
Bunkr. „Rozhodl jsem se tak 
na základě  setkání s obyvate-
li panelového domu v Druž-
stevní ulici“, říká primátor.
 Občané žijící v centru Krás-
ného Března si stěžují na pra-
videlný víkendový hluk, jehož 
původcem jsou lidé odcházejí-
cí z tohoto podniku. Nejhorší 
situace je v době od půl třetí 
ráno do páté hodiny. Z diskoté-
ky prý také někteří odjíždějí 
autem vysokou rychlostí. 
„Městská policie se proto za-

měří i na dodržování doprav-
ních předpisů, včetně zkoušek 
na alkohol za volantem,“ do-
dává Gandalovič.
 Starostka Neštěmic Miloslava 
Válková občany z Družstevní 
ulice ujistila, že město nezapo-
mnělo na slib umístění několika 
bezpečnostních kamer do středu 
Krásného Března. „Rychlost 
rozšiřování kamerového systé-
mu v této části města a dalších 
městských obvodech bude zá-
vislá na tom, zda dostaneme 
státní dotace. Projekt za 90 mi-
liónů korun již připraven má-
me,“ doplnil primátor.
 Vzájemné setkání otevřelo 
i další témata. Lidem se např. 

nelíbí pejskaři, co po svých 
zvířatech neuklízí. Podle veli-
tele městské základny v Neště-
micích Otto Liperta je však 
velmi obtížné tento přestupek 
odhalit, a to i přesto, že stráž-
níci provádějí po celém městě 
speciální akce a někdy situaci 
sledují i v civilu. „Máme např. 
zkušenost, že jde venčit něko-
lik pejskařů, jeden hlídá a když 
uvidí strážníka, zapíská,“ řekl 
Lipert.
 Občané z Družstevní ulice 
řekli na závěr zástupcům měs-
ta, aby je nevnímali jako stěžo-
vatele, ale jako ty, kteří mají 
zájem se na řešení problémů 
aktivně podílet.

 Na krajský povodňový účet 
odešlo ze soukromého konta 
ústeckého primátora Petra 
Gandaloviče 15 tisíc korun. 
Gandalovič totiž na oslavě de-
seti  let existence místní redak-
ce MF Dnes na hradě Střekov 
vydražil špičkové mostecké ar-
chivní víno. Rulandské modré 
– košer barrigue z pozdního 
sběru věnoval k aukci Ivan 
Váňa z Českého vinařství 
Chrámce.
 Gandalovič v dražbě porazil 
podnikatele Jiřího Nováka 
z Autotip-servisu Opel. Přiha-
zovalo se po pětisetkorunách, 
tisícovkách a pro legraci i po 
desetikoruně. V roli licitátora 
exceloval redaktor MF Dnes 
Martin Krsek, který obratně 
dokázal vyhnat cenu na maxi-
mum. Dražba byla tak vyčer-
pávající, že byla po dvaceti 
minutách přerušena jedním 
kolem ochutnávky vína. „Na 

Mostecku se pěstuje velmi 
dobré víno, my to už víme 
dávno. Je třeba, aby se to do-
věděli i lidé z dalších částí re-
publiky,“ řekl Gandalovič.

   Certifikát o vítězství v dražbě 
obdržel Gandalovič z rukou 
šéfredaktora MF Dnes Roberta 
Čásenského a vedoucího ústec-
ké redakce listu Jana Veselého.

Ústecké redakci MF Dnes je 10 let

 Rada města souhlasí s uděle-
ním čestného občanství města 
Ústí nad Labem letcům RAF 
Otto Hanzlíčkovi a Paulu Fri-
edländerovi in memoriam. Ko-
nečné slovo budou mít 22. 
června zastupitelé.
 Otto Hanzlíček (1911 – 1940) 
působil nejprve jako letec ve 
Francii v roli doprovodného stí-
hače bombardérů u 3. escadril-
ly „Solux“ stíhací skupiny GC 
II/5. Společně se svými kolegy 
v letce zde vybojoval několik 
vzdušných vítězství. Dne 18. 
dubna 1940 ho však nad Stock-
holtzem zasáhl Messerschmitt 
Günthera Ralla, jenž se stal 
s 275 sestřely třetím nejúspěš-
nějším německým stíhačem. 
„Zezadu mě osolil tak, že mě 
začal hořet letoun, ze kterého 
jsem ihned vyskočil. Letěl jsem 
asi tisíc metrů, než se otevřel 
padák. Při dopadu mě obklíčili 
Angličani v domnění, že jsem 
Němec, chtěli mě zastřelit. Štěs-
tí, že přišli Francouzi, se který-
mi jsem se domluvil“, napsal si 
Hanzlíček do deníku.
 Hanzlíček se stal krátce poté 
příslušníkem 312. stíhací peru-
tě RAF v Duxfordu. Peruť byla 
přesunuta na letiště Speek 
u Liverpoolu, kde se naši letci 
vyznamenali sestřelem Junker-
se Ju 88 před zraky obyvatelů 
města. Dne 10. října 1940 vzlé-
tl Oto Hanzlíček ke svému po-
slednímu letu – jeho stroj Haw-
ker Hurricane začal po 45 mi-
nutách hořet. Hanzlíček z něj 
stačil vyskočit, avšak vítr ho 
zahnal do řeky Persey u Elsme-
re Pointu, kde utonul.
 Paul Friedländer (1911 – 1942) 
nastoupil po výcviku na jaře 
1942 do služby k 311. bombar-
dovací peruti v East Wrethamu, 

Budou letci RAF čestnými občany?

poté byl převelen k pobřežnímu 
letectvu. Letouny této skupiny 
hlídkovaly nad Atlantikem 
a útočily na německé ponorky. 
Svůj bojový křest si Friedländer 
odbyl 30. června 1942 na pozici 
střelce. O tři měsíce později zů-

stal jeho letoun nezvěstný. Na-
konec vyšlo najevo, že byl nu-
cen nouzově přistát v rozbouře-
ných vodách Biskajského záli-
vu. Z posádky kapitána Josefa 
Šejbla nepřežil tento den právě 
Paul Friedländer.

Otto Hanzlíček Paul Friedländer

Lidé z Družstevní si stěžují na hluk

Šéfredaktor MF Dnes Robert Čásenský předává Petru Gandalo-
vičovi dražební certifikát.

 Vyšší výnos z prodeje 90 % 
podílu Technických služeb 
umožní městu vložit dalších 
39 mil. korun na dokončení 
první etapy revitalizace 
městského centra. Z těchto 
prostředků se bude hradit 
např. změna dlažby, úpravy 
veřejného osvětlení, výdejní 
automaty MHD, zalití dutin 
pod náměstím, úprava mobi-
liáře, změna počtu kašen 
a mnoho dalších prací. 
 Čtyřicet miliónů korun má 
být letos použito na první 
část revitalizace Domu kul-
tury. Půjde o stavební úpra-
vy sociálních zařízení a opra-
vy střechy, fasády a venkov-
ních prostor, včetně demolice 
lávky. „Většinu těchto prací 
chceme stihnout do konce 
letošního roku, tedy před za-
čátkem plesové sezóny,“ řekl 
vedoucí projektového týmu 
pro revitalizaci Domu kultu-
ry radní Pavel Dlouhý. Podle 
náměstka Jana Kubaty bude 
město hledat další investice 
do Domu kultury ve struktu-
rálních fondech EU.
 Radní rovněž uvolnili roz-
počtovým opatřením 9,3 mil 
korun na několik menších 
investičních akcí. Přes 4 mi-
lióny z těchto prostředků 
půjde např. na hrazení části 
nákladů prací na rekonstruk-
ci střechy Zimního stadionu. 
Byly to rozvody elektroinsta-
lace, nové rozvodny a roz-
vaděče, požární zabezpečení 
hlediště a střešní požární 
ventilátory. Celkové náklady 
zde dosáhnou téměř 32 mili-
ónů korun. Čtyři milióny bu-
de stát rekonstrukce komu-
nikace V Háji v Krásném 
Březně. Celkem zde bude 
prostavěno téměř 8 mil. Kč. 
Nyní se zpracovává projek-
tová dokumentace ke sta-
vebnímu povolení.

Do Domu kultury 
prvních 40 mil.
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Topení, voda, plyn, elektro, MaR 
Projekce, prodej, realizace 

Pond�lí – �tvrtek  09:00 – 16:00 hod. 

Špitálské nám. 12, Ústí nad Labem 
(vedle M�stských lázní) 

Tel. : 475 240 465 
E-mail : ulimex@ulimex.cz

nebo FAQ na  www.ulimex.cz

 Nejlepší žáky ústeckých škol 
ocenili v Národním domě pri-
mátor města Petr Gandalovič, 
jeho náměstek Tomáš  Jelínek 
a mluvčí Spolchemie Zdeněk 
Rytíř.
 Celkem 61 školáků obdrželo 
pamětní list a upomínkové 
předměty za nejlepší prospěch 
nebo úspěchy v kultuře a spor-
tu. Tradiční akci, kterou pořá-
dá ředitel ZŠ E. Krásnohorské 

Václav Kůrka, se konala už 
poosmé. „Někteří se na Vás 
mohou dívat jako na šprty, ale 
později pochopí, že bez vzdě-
lání to má člověk na trhu prá-
ce hodně těžké,“ řekl primá-
tor.
 Oceňování nejlepších žáků 
městem je podle náměstka pri-
mátora Jana Kubaty potvrze-
ním podpory vyšší vzdělanosti 
na Ústecku.

Ocenění nejlepších žáků

Radní „nadělovali“
 Celkem 800 tisíc korun, které 
město získalo z poplatků za 
uložení odpadů na skládky, pů-
jde rozhodnutím radních odbo-
ru péče o občany MmÚ. Ten 
peníze použije na financování 
kulturních a sportovních akcí.
 TJ Lokomotiva Ústí nad La-
bem si ze zmíněné částky 
„ukrojí“ 150 tisíc korun na re-
konstrukci zařízení kuželny. 
Stejnou částku obdrží TJ Stře-
kov – osada na úhradu materiá-
lového vybavení a opravu spor-
tovního areálu. Zbylých půl 
miliónu korun bude využito 
především na akce vánočního 
charakteru, které dosud kultur-
ní komise RM neprojednávala, 
nebo na události uvedené v tzv. 
zásobníku kulturních akcí.
 Městské služby dostanou 1,2 
mil. korun na krytí výdajů spo-
jených s provozováním stadionu 
Český lev Neštěmice. Jeden mi-
lión obdrží také Severočeské di-
vadlo opery a baletu na pokrytí 
nárůstu osobních nákladů.
 Také v letošním roce podpoří 
město finančně Kinematograf 
bratří Čadíků, který bude na 
ústeckém Lidickém náměstí 
promítat atraktivní filmy. Jde 
o částku 50 tisíc korun. 
 Celkem dvěstě tisíc korun 
uvolnili radní Městským služ-
bám na rekonstrukci lodních 
mol ve Vaňově a koupališti Br-
ná.

Jedním z oceněných žáků byl i Jiří Zemaník ze Základní školy 
Elišky Krásnohorské.
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 Ústecký primátor Petr Gandalovič, vědecký tajemník Muzea 
města Václav Houfek a duchovní otec turistického memoriálu 
patriotů Karel Punčochář slavnostně odhalili zrekonstruovanou 
pamětní desku spoluzakladateli Větruše Karlu Eichlerovi.
 Učitel Karel Eichler byl zakladatelem turistického spolku Ge-
birgsverein Aussig. Koncem 19. století se zasloužil o výkup po-
zemků na místě dnešní Větruše a byl také iniciátorem stavby to-
hoto výletního zámečku.
 Pamětní deska je umístěná v areálu Větruše za budovou zrca-
dlového bludiště.

Zakladatel Větruše Karel 
Eichler má pamětní desku  Radní souhlasí se zněním 

obecně závazné vyhlášky řeší-
cí změnu územního plánu 
umožňující dopravní obchvat 
Strážek. O věci však rozhod-
nou zastupitelé.
 Po dobudování posledního 
úseku dálnice D8 lze předpo-
kládat, že silnice přes Strážky 
bude sloužit jako jedna ze 
spojnic krajského města s tou-
to vysokorychlostní komuni-
kací. Nárůst dopravy na úzké 
silnici bez chodníků zatíží 
obec hlukem, exhalacemi 

a dojde také k ohrožení bez-
pečnosti místních obyvatel. 
Řešením je právě zmíněný ob-
chvat.
 „Víme, že ani jedna z mno-
ha projednávaných variant ne-
má 100% podporu obyvatel 
Strážek. Schvalovaná varianta 
je tou nejcitlivější, která byla 
možná. S místními obyvateli 
budeme dále jednat o kon-
krétním zlepšení a zabezpeče-
ní provozu na stávající komu-
nikaci, a to první týden v čer-
venci,“ konstatuje Kubata.

Zastupitelé o obchvatu Strážek

 Město by mělo v nebližší do-
bě uzavřít se společností euro-
AWK smlouvu „O provozování, 
správě a údržbě objektů zastá-
vek MHD, reklamních zařízení, 
staveb pro reklamu a reklamy 
na nemovitém majetku Statutár-
ního města Ústí nad Labem.“ 
 Smlouva bude platit od 1. 
ledna příštího roku. Firma eu-
roAWK se v ní zavazuje, že 

podíl města na veškerém obra-
tu z reklamy provozované 
v čekárnách MHD bude 15 %, 
ve vitrínách City-light 25 % 
a z velkoplošných panelů do-
konce 40 %. Do dvou let od 
počátku smluvního vztahu dá-
le společnost vymění 60 sta-
rých zastávek MHD za nové, 
přičemž do sedmi let to má být 
všech 196 zastávek.

Čekárny městské dopravy 
zmodernizuje euroAWK

 Nový a moderní provoz  má v dohledné době ve 
Spolku pro chemickou a hutní výrobu v Ústí nad 
Labem nahradit dosavadní elektrolýzu, která pou-
žívá rtuť. Záměr stavby nové membránové techno-
logie je součástí žádosti o integrované povolení. 
 „Konverze na novou technologii bude dalším 
krokem přeměny Spolchemie v moderní chemič-
ku třetího tisíciletí, která je šetrná k životnímu 
prostředí a neobtěžuje své okolí. Nová výroba 
bude splňovat přísná kritéria nejlepších dostup-
ných technologií, která kladou vysoké nároky na 
ekologii a bezpečnost chemických výrob,“ uvedl 
generální ředitel Spolchemie Martin Procházka. 
Dodal, že záměr Spolchemie je plně v souladu se 
snahami Evropské unie i ekologů na ukončení 
provozu amalgámových elektrolýz.
 Spolchemie chce konverzí navázat na sanaci 
starých ekologických zátěží, která byla v podni-
ku zahájena za financování státu a má být 
ukončena nejpozději do roku 2015. 
 „Konverze je ekonomicky velmi náročná, na-
víc samotný schvalovací proces je z administra-
tivního i časového hlediska velmi komplikovaný. 

Novou technologii ale chceme spustit nejpozději 
v době, kdy bude končit sanace podloží konta-
minovaného rtutí,“ uvedl ředitel Spolchemie. 
 Kromě toho, že nové zařízení nebude při vý-
robě vůbec používat problematickou rtuť, bude 
splňovat i nejpřísnější bezpečnostní požadavky. 
Provoz bude mít plně automatizované řízení 
výrobních procesů, což prakticky vylučuje rizi-
ko chyby lidského faktoru.
 „Vedení podniku i vlastníci tím naplňují dal-
ším reálným krokem svůj závazek vůči městu, 
že Spolchemii promění v moderní průmyslový 
objekt bez negativních dopadů na své okolí. 
Potvrzujeme tak, že chceme být Ústečanům 
dobrým sousedem,“ dodal Martin Procházka. 
Připomněl v této souvislosti nové nejmodernější 
provozy pro výrobu pryskyřic, které byly spuště-
ny v nedávných měsících a nahradily staré vý-
robní technologie. 
 „Spolchemie v uplynulém a nejbližším období 
investovala a investuje miliardové částky do nej-
modernějších dostupných technologií ekologické 
a bezpečné chemie,“ uzavřel ředitel společnosti.

Spolek prohlašuje: Chceme totéž,
co ekologové, zbavíme výrobu rtuti!

 Stavbu nové moderní výrob-
ny epoxidových pryskyřic chce 
dokončit v druhé polovině ro-
ku 2007 Spolek pro chemickou 
a hutní výrobu v Ústí nad La-
bem. Provoz, který navazuje 
na výstavbu výrobny Epispol, 
dokončené v roce 2004, by měl 
zdvojnásobit současnou výro-
bu epoxidových pryskyřic. 
Spolchemie tak bude schopna 
ročně produkovat více jak 60 
tisíc tun nízkomolekulární epo-
xidové pryskyřice oproti sou-
časným 30 tisícům. 
 „Naše současná kapacita 
produkce epoxidových prysky-
řic je vyprodaná, přičemž vní-
máme další zajímavé možnos-
ti, především na zahraničních 
trzích. Výstavba Epispolu II 
nás posune mezi tři největší 
hráče na evropském trhu. Tato 
pozice zaručí Spolchemii další 
stabilní rozvoj z ekonomické-
ho, ekologického a bezpeč-
nostního hlediska a zdůrazní 
také naše postavení význam-
ného zaměstnavatele v regio-
nu,“ uvedl ředitel divize Prys-
kyřice Paul Yianni.
 Nová výrobna bude „dvojče-
tem“ současné výroby Epispol, 
která představuje  světovou 
technologickou špičku s ekolo-
gickými a bezpečnostními pa-
rametry na nejvyšší úrovni. 

Jednání s dodavatelem techno-
logie, japonskou společností 
DIC, jsou nyní ve finální fázi. 
 Celková investice do stavby 
nové výrobny epoxidových 
pryskyřic by měla dosáhnout 
700 milionů korun. 

 „Investici chceme  realizovat 
s využitím vlastních zdrojů, úvě-
rových zdrojů a také za pomoci 
zvýšení základního kapitálu spo-
lečnosti,“ řekl generální ředitel 
Spolchemie Martin Procházka.
 Epoxidy mají široké využití 

zejména v elektrotechnice, 
elektronice, ve stavebnictví 
a v průmyslu nátěrových hmot. 
Jsou materiálem budoucnosti 
a v mnoha odvětvích nahrazují 
tradiční konstrukční materiály 
a kovy.

Spolchemie míří mezi čelní výrobce
epoxidových pryskyřic v Evropě
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Strážníci do Dolních 
Zálezel od července

 Primátor Ústí nad Labem Petr 
Gandalovič a starosta Dolních 
Zálezel Miroslav Suchý pode-
psali 25. května veřejnoprávní 
smlouvu o výkonu služby ústec-
ké městské policie v této obci. 
 Strážníci budou do Dolních 
Zálezel zajíždět dva dny v týd-
nu v době od 7:00 do 19:00 
hod., nebo v době od 19:00 do 
7:00. Smlouva však hovoří 
o možnosti řešení přestupků 
i mimo tuto dobu, pokud si to 
obec vyžádá.

 Obec Dolní Zálezly uhradí 
městu veškeré náklady spojené 
s úkoly strážníků na svém úze-
mí. Ročně to bude okolo 150 
tisíc korun. Strážník prokáže 
oprávněnost výkonu služby na 
území Dolních Zálezel písem-
ným zmocněním od obce. 
 Smlouva je uzavřena na do-
bu neurčitou. Musí ji ještě od-
souhlasit Krajský úřad. Stráž-
níci by měli v Dolních Zá-
lezlech působit od letošního 1. 
července.

 Na dlouhodobé aktivity měs-
ta a neziskových organizací 
v oblasti komunitních a sociál-
ních služeb navazuje projekt, 
který ve spolupráci s Centrem 
komunitní práce realizuje měs-
to Ústí nad Labem pod názvem 
„Regionální informační systém 
komunitních služeb města Ústí 
nad Labem“. 
 Nový integrovaný informač-
ní systém využívá internetu 
a dalších informačních techno-
logií k tomu, aby občanům 
usnadnil orientaci v sociálních 
službách. Přinese ucelený pře-
hled o komunitních a sociál-
ních službách a jejich konkrét-
ní nabídce, ale i řadu dalších 
praktických informací.

V Ústí vyroste dvacet informačních kiosků 
 „Chceme srozumitelnou for-
mou a přehledně zpřístupnit 
občanům informace z několika 
zdrojů zároveň. Proto byl vy-
tvořen systém, který poskytne 
občanům informace o sociál-
ních a komunitních službách 
v případě potřeby, může v tom-
to informačním systému najít 
informace maminka, která má 
postižené nebo nemocné dítě, 
či starší paní, která potřebuje 
služby pečovatelské služby, zá-
roveň občan s problémy v ob-
lasti bydlení zde najde informa-
ce o službách chráněného byd-
lení, či jiný znevýhodněný člo-
věk o denních centrech, stacio-
nářích a podobně,“ vysvětluje 
náměstek primátora Mgr. To-
máš Jelínek a dodává: „Snaha 

Labem, během jednoho kalen-
dářního roku potřebuje opako-
vaně některou ze sociálních 
služeb 35 000 občanů. Služby 
poskytuje celá řada organizací, 
které jsou umístěny v různých 
částech města a občané o je-
jich nabídce často nejsou včas 
a přiměřeně informování. 
 Nový informační systém, 
o němž vás budeme průběžně 
informovat, zvýší a usnadní ob-
čanům orientaci a přinese včas 
aktuální a potřebné informace. 
Ty budou zveřejněny mimo jiné 
na internetu. O internetové ad-
rese budou občané města infor-
mování prostřednictvím médií 
a podpůrné informační kampa-
ně k tomuto projektu. 
 Projekt začal v lednu 2006 
a bude pokračovat až do ledna 
2007. Po otestování celého sys-
tému bude v září zahájen zku-
šební provoz informačních ki-
osků. Od listopadu by s novým 
systémem měli začít pracovat 
první uživatelé. Projekt „Regio-
nální informační systém komu-
nitních služeb Města Ústí nad 
Labem“ je spolufinancován 
z programu SROP EU. Na vý-
voji projektu a jeho realizaci 
spolupracuje město Ústí nad 
Labem a Centrum komunitní 
práce Ústí nad Labem – pora-
denská organizace.

o vytvoření integrovaného in-
formačního systému trvá již 
dva roky a všichni aktéři na 
jeho tvorbě aktivně pracují. Ať 
už je to město - na úrovni poli-
tické i na úrovni jednotlivých 
odborů, nebo klíčoví poskyto-
vatelé služeb, či zástupci cílo-
vých skupin. Našim cílem je 
vybudovat ve městě dvacet in-
formačních míst, kde budou 
umístěny kiosky s veřejným 
přístupem k internetu. Místa 
veřejného přístupu k internetu 
by se měla nacházet v rekon-
struovaných prostorách a ob-
jektech, například v budově 
Muzea města Ústí nad Labem, 
na Magistrátu města, ale i v ob-
vodech jednotlivých městských 
částí.“ 
 Podle slov ředitelky Centra 
komunitní práce Ústí nad La-
bem, PhDr. Lenky Krbcové 
Mašínové, projekt zviditelní 
všechny aktivity v oblasti roz-
voje nestátních služeb a bude 
občany průběžně informovat 
o změnách, vyplývajících z no-
vého Zákona o sociálních služ-
bách. Tato služba vychází 
vstříc občanům města Ústí nad 
Labem, kteří budou potřebovat 
některou ze sociálních služeb, 
jež poskytují provozovatelé ve 
městě Ústí nad Labem. Jak 
uvádějí zdroje města Ústí nad 

 Radní doporučují, aby Za-
stupitelstvo města Ústí nad 
Labem mělo v příštím voleb-
ním období (2006 – 2010) 37 
členů. Zastupitelstvo o tom 
rozhodne na svém červno-
vém zasedání.
 Zákon o obcích hovoří 
o tom, že město s počtem 
obyvatel v rozmezí 50 000 – 
100 000 může mít 25 – 45 
zastupitelů. Ústí nad Labem 
jich nyní má právě 37. 

***
 Poskytovatelům sociálních 
služeb město navýší dotace 
na jejich letošní projekty 
o 16 %, což představuje 974 
tis. korun. Původní částka 
6,32 mil. totiž narostla až na 
7,3 mil. Část těchto prostřed-
ků (nad 50 tis. korun) však 
podléhá schválení zastupitel-
stvem.
 Největší nárůst prostředků 
bude v oblasti sociální pomo-
ci a péče o občany v pře-
chodné sociální krizi a obča-
ny společensky nepřizpůso-
bené – 290 tis. Kč.

***
 Na vědomí vzali radní 
oznámení dle zákona o posu-
zování vlivů na životní pro-
středí k záměru rozšíření vý-
roby hliníkových pístů pro 
spalovací motory o 33 % ve 
společnosti Metal, Ústí nad 

Labem a. s. Radní v této sou-
vislosti nepožadují posouzení 
tohoto záměru dle zmíněné-
ho zákona.

***
   Radní souhlasí s tím, aby 
město prodalo společnosti 
Activa, s. r. o. Praha za 2,7 
mil. korun pozemek v lokali-
tě Severní Předlice. Náměstek 
primátora Tomáš Jelínek 
předloží tuto záležitost ke 
schválení zastupitelstvu.
   Firma Activa zaměstnává 
v Ústí nad Labem 15 lidí 
a další tři pracovní místa by 
vytvořila v novém skladu 
s kancelářským zázemím, 
který chce právě v Předlicích 
vybudovat. Společnost půso-
bí v oblasti prodeje a dodá-
vek kancelářských potřeb.

***
   Rada odsouhlasila městské 
policii 485 tisíc korun na vy-
budování informačního ser-
veru.
   Tento centrální server, na 
jehož potřebnosti se shodly 
městská i státní policie na 
společném jednání loni v lis-
topadu, umožní okamžité vy-
hodnocování nápadu trestné 
činnosti a přestupků ve měs-
tě. Půjde o „elektronickou 
mapu“, na které se budou 
zobrazovat v co nejkratším 
čase veškerá provinění.

Aktuality z Rady města

České přístavy umožní výstavbu 
protipovodňových zábran
 Město podepíše v nejbližší 
době memorandum o spolu-
práci mezi městem a Českými 
přístavy, a. s., při výstavbě 
protipovodňových opatření.
 České přístavy se v dokumen-
tu zavazují umožnit vybudová-
ní protipovodňových opatření, 
včetně mobilních stěn, na svých 
pozemcích. Jde o pozemky, 

které společnost vlastní v úse-
ku od ústeckého přístavu až po 
Neštěmice. Na tomto rozsáhlém 
území však mají plochy i další 
vlastníci. Zde by se podle ná-
městka primátora Jana Kubaty 
v budoucnosti stavěla protipo-
vodňová opatření ve druhé eta-
pě, tedy po realizaci nynějších 
projektů na obou březích Labe.
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Nevídáno, neslýcháno... 15
Pravidelná rubrika pro všechny, kteří mají smysl pro humor

Kubata přišel o kravatuKubata přišel o kravatu
 A je to venku. Několik let se odpůrci 
Petra Gandaloviče snažili na ústeckého 
primátora něco najít. Bezvýsledně. Až 
v polovině letošního června všechno 
prasklo – primátor je střihačem kravat 
a nemůže se této psychické odbočky zba-
vit.
 Pravda vyšla najevo při otevírání zrekon-
struované Masarykovy ulice. Primátor stří-
hal slavnostně pásku se svým náměstkem 
Janem Kubatou. Jakmile se náměstek oto-
čil doleva, Gandalovič se neudržel a před 
zraky desítek lidí přestřihl jeho hedvábnou 
kravatu. Pak se tvářil, že se nic nestalo.
 „Nemohl jsem se prostě ubránit pokuše-
ní. Táhne se to se mnou už od dětství 
a nejde to vytěsnit. Jakmile uvidím krava-
tu, zkrátí se mi dech, rozbuší srdce a mu-
sím šmiknout,“ přiznal Gandalovič, jehož 
nejoblíbenějším filmem jsou „Knoflíkáři“.
 Zmíněná událost rozvázala mnoha lidem 
jazyk. Předtím z úcty k politické autoritě 
mlčeli. „Přinesl jsem na radnici jednou pe-
tici za zachování záhonku růží na naší za-
hrádce v Růžovém Paloučku. Koupil jsem 
si kvůli tomu oblek s košilí a kravatou, 
abych neudělal ostudu. Když jsem jsem se 
otočil na sekretářku nabízející čaj, kávu, 
nebo rohlík, bylo po všem,“ popisuje svůj 
hrůzný zážitek 21letý Matěj Procházka.
 Gandaloviče se veřejně zastala přední 
česká feministka Iva Chládková. „Muži se 

často chlubí tím, koho nebo co v životě 
přestřihli. Tento politik však ve své kulti-
vovanosti celé roky mlčel. Není prostě ta-

kový buran, jako ostatní nadsamci“, na-
psala v odborném časopise „Podkrušno-
horská femina“.

 S koncem měsíce 
dubna byl v Ústí nad 
Labem završen zápis do 
mateřských škol. V květ-
nu obdrželi rodiče dopi-
sy s rozhodnutím o při-
jetí či nepřijetí jejich dí-
těte. Někteří již dopředu 
věděli, že s umístěním 
dítěte neuspějí, protože 
počet žádostí v letošním roce převyšoval 
kapacitu ústeckých školek.
 Město Ústí nad Labem je zřizovatelem 30 
mateřských školek a jedné školky internát-
ní. Jejich celková kapacita představuje 2503 
míst v 96 třídách. Nově bylo přijato 717 dě-
tí, které nastoupí do školky v příštím škol-
ním roce. Školský zákon ukládá, že před-
nostně musejí být přijímány děti v posled-
ním roce před zahájením školní docházky 
a děti s odkladem školní docházky. Větší 
pravděpodobnost přijetí měly také děti za-
městnaných matek a děti, jejichž sourozen-
ci již mateřskou školku navštěvují.
 V 90. letech byly rušeny mateřské školky 
pro nedostatek dětí také v Ústí nad Labem. 
Až do roku 2005 bylo nepřijatých dětí mi-
nimálně - jednalo se o ty, jejichž rodiče 
nevyužili nabídku na umístění ve školce 
vzdálenější od místa bydliště. Letos poprvé 
je nedostatek míst absolutní, ve školkách 
v méně atraktivních lokalitách zůstalo 25 
volných míst, neuspokojených žadatelů je 
v celém městě 235.

Mateřské školky v Ústí nad Labem zůstanou levné
 Nejvíce neuspokojených žadatelů bylo 
v těchto mateřských školkách:
MŠ Stříbrníky  44
MŠ Kytička (Pod Vodojemem) 28
MŠ Pohádka (Bezručova ul.) 27
MŠ E. Destinové 25
MŠ Střekov (Sukova ul.) 23
MŠ Zvoneček (Školní ul.) 19
MŠ Kameňáček (Kamenná ul.) 16
MŠ U plavecké haly 11
 Volná místa mohli rodiče nalézt v:
MŠ Pastelka (Horní ul. Mojžíř) 12
MŠ Písnička (Studentská ul.) 6
MŠ Skalnička (Peškova ul.) 6
MŠ Jitřní (Sebuzínská ul., Brná) 1

 „Navýšili jsme kapacitu stávajících tříd 
ve školkách a získali tak necelých dvacet 
nových míst. Více dětí do tříd umístit ne-
můžeme z hygienických důvodů a kvůli 
zajištění kvalitní péče o děti. Očekáváme, 
že také v dalších letech bude počet žádos-
tí o školku růst a proto připravujeme vy-
budování nových tříd. Na tuto investici 
vyčleníme potřebné peníze v rozpočtu,“ 
uvedl radní Pavel Dlouhý.
 Proč došlo k letošnímu nárůstu počtu 
dětí? Více než populační vlna za to mohou 
dvě vládní rozhodnutí. Prvním bylo zave-
dení povinnosti přednostně přijímat do 
školky děti v posledním předškolním roce, 
ty mají navíc školku zadarmo. Druhou 
změnou je novela zákona o státní sociální 

podpoře, která umožnila dávat děti do 
školky na 4 hodiny denně a chodit do prá-
ce bez ztráty nároku na rodičovský příspě-
vek. Na tyto změny neposkytl stát obcím 
žádný příspěvek, a tak na bezplatný po-
slední ročník doplácejí rodiče menších dětí 
a zřizovatelé školek.
 „V Ústí nad Labem jsme udrželi příspě-
vek rodičů ve výši 250,- Kč na měsíc a dí-
tě, tím se naše školky řadí mezi nejlevnější 
v republice. Zvýšené náklady uhradilo 
město ze svého rozpočtu. V letošním roce 
jsme vyčlenili na provozní náklady mateř-
ských a základních škol - bez mezd za-
městnanců - 74,4 milionů Kč,“ dodává 
Dlouhý.

Další miliony od EIB
 Radní vyslovili souhlas s čerpáním 
druhé tranše úvěru od Evropské investič-
ní banky ve výši 120 až 150 miliónů ko-
run s pohyblivou úrokovou sazbou s va-
riabilním rozpětím. Zahájení splácení té-
to části úvěru je stanoveno na rok 2013, 
ukončení v roce 2030. 
 „O konkrétním použití těchto finanč-
ních prostředků budou rozhodovat opět 
zastupitelé, tak jako v případě prvního 
čerpání,“ uvádí Kubata.
 První tranši úvěru od EIB obdrželo měs-
to na účet v polovině letošního března.
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Tajenka z minulého čísla: Od nadšení ke skepsi je blíže, než byste mohli očekávat.
Výherci: Lidka Tůmová, Marie Šašková, Josef Budvar. Gratulujeme! Tajenku posílejte na adresu:
Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, 400 01 Ústí nad Labem, dále připojte heslo „Křížovka“.



 
      

    
 

   
   

   

  
   

    
 

   

    
 

 
      

    
 

   
   

   

  
   

    
 

   

    
 


