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 Město od příštího roku rodi-
čům nezvýší pevnou úhradu za 
umístění dítěte v jeslích. Od 1. 
ledna 2007 to bude stále 700 
korun měsíčně. Rozhodli o tom 
radní. 
 Nemění se ani cena stravné-
ho, která zůstává na 25 korunách 
denně (7 Kč za dopolední svačinu, 
13 Kč za oběd a 5 Kč za odpolední 
svačinu). 
 K jedné podstatné změně 
však dojde. Týká se zjednoduše-
ní výběru úhrady za den přímého 
zaopatření dítěte přihlášeného na 
krátkodobý pobyt. U této skupi-
ny dětí, jejíž docházka je nepra-
videlná, se ruší pevná měsíční 
úhrada 200 korun a je nahrazena 
poplatkem 75 korun za každý den 
pobytu dítěte v jeslích. Nemělo by 
tak docházet k zatížení jeslí vždy 
na konci měsíce, kdy si chce vět-
šina plátců dovybrat zaplacenou 
měsíční úhradu. Změna by měla 
přinést vyrovnanější a plynulejší 
docházku dětí.
 Průměrný neinvestiční příspě-
vek města na jedno dítě umístěné 
v jeslích činí letos 5 301 korun 
měsíčně. 

Jesle v Ústí n. L. zůstávají nadále levné

 Primátor města Jan Kubata a jeho náměs-
tek Arno Fišera poblahopřáli Janě Čožíkové 
k zisku titulu Miss Europesport. Třetí roč-
ník této soutěže proběhl koncem listopadu 
v Sazka Aréně.
 „Váš titul navazuje na úspěchy severo-
českých dívek na loňských soutěžích Miss 
ČR a Česká Miss - mám na mysli Lucii 
Královou nebo Zuzana Štěpanovskou. To je 
důkazem, že v Ústeckém kraji žije mnoho 
půvabných žen a dívek. Přeji Vám mnoho 
úspěchů v modelingu i studiu na Pedagogic-
ké fakultě Univerzity J. E. Purkyně,“ řekl 
devatenáctileté miss primátor.
 Ústečanka Jana Čožíková studuje na UJEP 
tělesnou výchovu. Ve volném čase působí 
v taneční skupině. Jak prozradila, svou pro-
fesní budoucnost v modelingu nespatřuje 
a stěhovat z Ústí nad Labem se nechystá.

Jana Čožíková je Miss Europesport Dále v tomto čísle:
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   Vážení přátelé,

 máme ze sebou další náročný 
rok. Také Vám to tak rychle utek-
lo?
 Rok 2006 lze s trochou zjedno-
dušení nazvat „stavební,“ protože 
jsme se museli zejména v centru 
města vypořádat s mnoha ome-
zujícími nepříjemnostmi kvůli 
další rekonstrukci infrastruktury. 
Do historie se rok letošní zapíše 
významným způsobem především 
tím, že Ústečané dostali nové 
Mírové náměstí, které je oproti 
předešlému důstojné a hodné vel-
kého krajského města.
 Co se týče dopravy, město 
postavilo dva nové kruhové objez-
dy a zrekonstruovalo další část 
komunikací. Ani řidiči to neměli 
lehké kvůli problémům s uzavřený-
mi železničními podjezdy za Bene-
šovým mostem a v Drážďanské uli-
ci. Automobily začaly jezdit dolní 
částí Masarykovy třídy, která prošla 
rovněž rozsáhlou obnovou. Nemu-
sím asi připomínat, že motoristé se 
na jaře museli vypořádat s povod-
ňovým dopravním režimem. 
 Zajímavé věci se udály 
i v městské dopravě. V tomto roce 
přibylo na ústeckých silnicích 

sedm zcela nových vozů (šest 
trolejbusů a jeden autobus). Byla 
rovněž zahájena výstavba tolik 
očekávané trolejbusové trati na 
Střekov. Trolejové sloupy jsou už 
na Novosedlickém náměstí.
 Postavili jsme další úsek cyklo-
stezky spojující dříve oddělené tra-
sy Libochovany – Ústí nad Labem 
a Železniční přejezd – Valtířov. 
Byla zbourána Nová tržnice a roz-
běhl se rozsáhlý archeologický 
průzkum v centru města. Habro-
vický rybník prošel očistnou kúrou 
za desítky miliónů. Byla zrekon-
struována řada dětských sportov-
ních hřišť a čestnými občany Ústí 
nad Labem se stali letci RAF Otto 
Hanzlíček a Paul Friedländer. Roz-
běhla se rekonstrukce Domu kultu-
ry, které město zakoupilo do svého 
majetku. Zoologickou zahradu už 
vytápí geotermální energie.
 Pokročili jsme i v otázce bez-
pečnosti obyvatel. Městská policie 
zintenzivnila svou činnost. V uli-
cích se objevily nové bezpečnost-
ní kamery. Strážníci dostali nový 
člun, automobily a další techniku. 
Městská policie také spustila nový 
dohlížecí systém JPS.
 V roce 2007 náš čeká výstavba 
moderního nákupního a zábav-
nho centra soukromého investo-
ra u šikmého kostela i záchrana 
archeologických památek. Růst 
začne Palác Zdar na Mírovém 
náměstí a multifunkční budova na 
pozemku bývalého magistrátního 
parkoviště. Koncem roku by už 
měly jezdit na Střekov trolejbusy. 
Na jaře zahájí Povodí Labe stavbu 
kilometrového protipovodňového 
valu na Střekovském nábřeží.
 Byl to dobrý rok a já Vám za 
něj chci moc poděkovat. Přeji 
Vám mnoho pracovních i osob-
ních úspěchů v nadcházejícím 
roce, hodně zdraví a štěstí Vám 
i Vašim nejbližším.

Jan Kubata   

Slovo primátoraSlovo primátora
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 Šestnáct miliónů korun má 
město vyčleněno na letošní zim-
ní údržbu komunikací, kterou 
zajišťuje fi rma AVE CZ. 
 Primátor města Jan Kubata se 
v areálu společnosti v Krásném 
Březně seznámil s připraveností 
techniky na udržování sjízdnos-
ti silnic a schůdnosti chodníků. 
Místo starých nákladních auto-
mobilů byly již k vidění nové 
mercedesy, protože AVE CZ letos 
obnovila vozový park a další 
techniku nákladem 30 miliónů 
korun. Firma koupila chodníkový 
samosběr, valník s hydraulickým 
čelem, nakladač Komatsu, samo-
sběr se zimní nástavbou a radlicí, 
ramenový nosič kontejnerů, kro-
pici se zimní nástavbou a další 
vozy, které budou využity rovněž 
v odpadovém hospodářství. Ještě 
do konce letošního roku společ-

nost zakoupí jedno vozidlo pro 
svoz odpadkových košů. „Jsem 
velmi spokojen, protože nová 
technika už byla zapotřebí. Příš-
tí rok poskytne AVE CZ na další 
obnovu techniky 14 miliónů,“ 
řekl Kubata.
 Město bude letos v zimě 
zajišťovat (objednávat) údržbu 
na 400 km komunikací. Loňská 
náročná zima stála 13 miliónů 
korun, přičemž muselo být použito 
1800 tun soli. Firma AVE má nyní 
ve skladu 1 500 tun, což by mělo 
být pro běžnou zimu dostačující. 
 AVE CZ chce v následujícím 
roce také postavit novou linku 
umožňující třídění odpadů v plá-
novaném tříkomoditním systému. 
S její instalací se počítá v srpnu 
nebo v září. Náklady by se měly 
pohybovat okolo 10 – 12 mil. 
korun. 

Zimní údržba s mercedesy

 Novou rektorkou Univerzity J. 
E. Purkyně v Ústí nad Labem byla 
Akademickým senátem zvolena 
doc. Ing. Iva Ritschelová, CSc., 
současná prorektorka pro vědu 
a zahraniční vztahy UJEP. Do 
funkce nastoupí 1. března příštího 
roku po jmenování prezidentem 
republiky.
 „Zvolení Doc. Ritschelové je 
jednoznačným potvrzením mého 
názoru o jejích manažerských 
i lidských kvalitách. Nejčastějším 
a nejdůležitějším tématem našich 
setkání bude projekt kampusu, 
což je jedna z našich společných 
rozvojových priorit,“ říká primá-
tor Jan Kubata.

Rektorkou UJEP bude 
Doc. Ivana Ritschelová

Byl to dobrý rok

Peníze na povodňové škody
 Zastupitelé odsouhlasili poskytnutí příspěvků ve výši 4,9 mil. korun 
z povodňového fondu města soukromým vlastníkům bytů či domů 
poškozených letošní velkou vodou. Peníze získalo město ze Státního 
fondu rozvoje bydlení. 

Prostředky obdrží:

Společenství vlastníků, Střekovské nábřeží 9 . . . . . . . . . .379 tis. korun
Společenství vlastníků, Těšínská 2  . . . . . . . . . . . . . . . . .685 tis. korun
Společenství vlastníků, Na Pile 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .594 tis. korun
Společenství vlastníků, Střekovské nábřeží 7 . . . . . . . . . .511 tis. korun
Společenství vlastníků, Střekovské nábřeží 21 . . . . . . . . .700 tis. korun 
Společenství vlastníků, Střekovské nábřeží 23 . . . . . . . . .700 tis. korun
Společenství vlastníků, Střekovské nábřeží 25 . . . . . . . . .700 tis. korun
Společenství vlastníků, Střekovské nábřeží 27 . . . . . . . . .636 tis. korun
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 Povodí Labe již zahájilo pří-
pravné práce na vybudování pro-
tipovodňového valu na Střekov-
ském nábřeží. Stavební činnost 
se rozběhne na jaře příštího roku. 
Zástupci Povodí Labe to sdělili 
náměstkovi primátora Janu Řeři-
chovi na prvním kontrolním dni 
této stavby.
 Zhotovitelem díla za 102 mil. 
korun budou Stavby mostů Praha. 
Povodí Labe chce na stavbu získat 
dotaci z ministerstva zemědělství, 
avšak příslušný dotační program 
bude vypsán až v průběhu násle-
dujícího roku. „Město Ústí nad 
Labem již vypsalo výběrové říze-
ní na dodavatele mobilních pro-
tipovodňových stěn, které budou 
v případě potřeby na „hráz“ upev-
něny. Uzávěrka soutěže je sta-
novena na leden 2007. Celkové 
náklady se zde budou pohybovat 
okolo 36 mil. korun,“ říká Řeři-
cha.
 Jak jsme již několikrát uved-
li, ochrana Střekova má spočívat 
v navýšení nábřeží o jeden metr 
vysoký val. Na jeho vrcholu bude 
umístěno kotvení pro mobilní 
stěny postavené v případě potře-
by do výšky 0,6 m až 2,4 m nad 
terén. To je výška dostatečná 
k ochraně nábřeží proti dvacetile-
té vodě (998 cm). Mezi různými 
typy mobilních stěn byl projek-

Protipovodňová hráz začne růst na jaře

tantem vybrán velmi odolný a pro 
výstavbu jednoduchý typ z nerez 
ocele, jenž může být smontován 
během několika hodin. 

 Jak jste spokojen s tempem 
realizace protipovodňového 
valu na Střekově? Původní 
ohlášený termín zahájení byl 
stanoven na letošní říjen.
 „Povodní Labe jako investor 
nic nezdržuje. Tato organizace 
musela v posledních měsících 
udělat obrovské množství kro-
ků, včetně výběru zhotovitele. 
Smlouvu o dílo s fi rmou Stavby 
mostů Praha, která val postaví, 
uzavřelo Povodí Labe 29. listo-
padu a o den později bylo zhoto-
viteli předáno staveniště.“

 Je město s přístupem Povo-
dí Labe k ochraně Střekova 
spokojeno?
 „Ano. Je třeba vědět, že Povo-
dí Labe začne se stavbou hráze 
ještě předtím, než ministerstvo 
zemědělství vypíše příslušný 
dotační program. Jde tedy do 
určitého rizika. Zástupci Povodí 
Labe otevřeně říkají, že stavbu 
urychlili kvůli tlaku ze strany 
politické reprezentace města 
i kvůli obrovské poptávce ústec-
ké veřejnosti po vyřešení tohoto 
dlouholetého problému.“

Střekovští budou mít konečně klid
…říká v rozhovoru investiční náměstek 

primátora Jan Řeřicha

 Současně s vybudováním valu 
musejí být provedeny náročné 
práce na zpevnění břehu. Tam, 
kde byly při hydrogeologickém 
průzkumu zjištěny jemnozrnné 
a slabě stmelené pískovce, by 
při povodni prosakovala voda, 
narušovala podloží mobilních 
stěn a pronikala do sklepů domů 
na nábřeží i na komunikaci. Pro-
to dojde k injektážím – celkem 

200 vrtů pronikne až do hloubky 
19 metrů. Do hloubky 2,5 m má 
být dále zapuštěna 981 m dlouhá 
železobetonová zeď široká jeden 
metr. Na jejím vrcholu spočinou 
kotvící prvky pro mobilní stěny.
 Projekt je doplněn návrhem 
odvodňovacích drénů, šachet 
a čerpadel. Protipovodňové opat-
ření na Střekově by mělo být 
dokončeno ještě v roce 2007.

Rozpočet: do investic půl miliardy
 Zastupitelstvo města schválilo rozpočet města Ústí n. L. na příští rok. 

 Zastupitelé vyslovili souhlas:

1. s celkovými příjmy města Ústí nad Labem pro rok 2007 ve výši 
1 547 802 tis. Kč, z toho:        

 dotace městským obvodům  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .189 339 tis. Kč
 - na výkon státní správy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 599 tis. Kč
 - na sociální dávky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .179 740 tis. Kč

2. s celkovými výdaji rozpočtu města ve výši 1 620 418 tis. Kč takto:
                                                                                                                              
a) neinvestiční část výdajového rozpočtu ve výši . . . . . . 1 137 604 tis. Kč  
 z toho: neinvestiční část výdajů MmÚ  . . . . . . . . . . . . 1 087 604 tis. Kč
 dotace městským obvodům  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 000 tis.  Kč
b) investiční část výdajů MmÚ ve výši . . . . . . . . . . . . . . . . 482 814 tis.  Kč 
          
3. s oblastí fi nancování ve výši  261 955 tis. Kč,

4. s uzavřením smlouvy o přijetí kontokorentního úvěru ve výši 300 
mil. Kč se splatností do jednoho roku na krytí přechodného nedostat-
ku fi nančních zdrojů v průběhu roku s tím subjektem, který v řízení 
dle zákona o veřejných zakázkách nabídne úvěr za nejnižší cenu,

5. s čerpáním třetí tranše úvěru od Evropské investiční banky ve výši 
300 mil. Kč s parametry:

� úroková sazba pohyblivá s variabilním rozpětím
� zahájení splácení v roce 2013, ukončení splácení v roce 2030.

 A co protipovodňová vana 
na ústecké straně?
 „Je to projekt za stovky mili-
ónů korun a město ho nemůže 
samo fi nancovat. Silnice I. třídy, 
která se pod mostem E. Beneše 
zatápí, je ve vlastnictví státu. 
Stát se bude proto muset rozho-
dujícím způsobem na fi nanco-
vání akce podílet. Město je však 
na určitou spoluúčast ze svého 
rozpočtu připraveno. Čeká nás 
mnoho měsíců nebo let nesmír-
ně složitých jednání, ale to nás 
nesmí odradit. Musíme tu stavbu 
prosadit.“

Duben 2006. Strážníci na člunu hlídkují na Střekovském nábřeží...
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 Zakladatel ústecké Setuzy 
Johann Schicht byl ve veřejné 
anketě Ústeckého deníku vyhlášen 
největším Ústečanem za posled-
ních 150 let. Druhá skončila kra-
sobruslařka Lenka Kulovaná a tře-
tí podnikatel Heinrich Lumpe.

Největším Ústečanem je průmyslník Schicht

myslníky s německými kořeny, 
mě velice těší. To je důkazem, že 
místní obyvatelé nezapomněli na 
německou minulost a také oce-
ňují, co tito průmyslníci a štědří 
mecenáši pro Ústí a jeho rozvoj 
udělali,“ říká primátor města Jan 
Kubata.
 Náměstek primátora Arno 
Fišera nepovažuje za překvapení, 
že se v první desítce největších 
Ústečanů umístili čtyři sportovní 
osobnosti. „V podobných anke-
tách to tak bývá, protože vrcho-

Výsledky ankety
    hlasů
 1. Johann Schicht 1 525
 2. Lenka Kulovaná 1 005
 3. Heinrich Lumpe 917
 4. Bedřiška Kulhavá 752
 5. Dr. Ing. Max Schaff ner 713
 6. Milan Hejduk 666
 7. Bohumil Němeček 665
 8. MUDr. Hanuš Libický 609
 9. Petr Voženílek 525
 10. Otto Hanzlíček 376
 11. Leopold Pölzl 362
 12. Anna Sedlmayerová 326
 13. Th Dr. Antonín Sporer 324
 14. Pavel Štolba 322
 15. Dr. Ladislav Deyl 320
  Josef Vojta 320
  Ing. Vladimír Petlák 320

 Hokejová hvězda Milan Hej-
duk obsadil šesté místo a olym-
pijský vítěz Bohumil Němeček 
skončil sedmý. Letec RAF Otto 
Hanzlíček uzavírá první desítku. 
 Ankety se zúčastnil rekordní 
počet 4 782 čtenářů, kteří přidělili 
celkem 12 476 hlasů. 
 „Skutečnost, že Ústečané 
zvolili do první trojice dva prů-

lový sport je dnes mediálně pre-
ferovaným odvětvím. Na čelních 
místech však nefi gurují pouze 
továrníci a sportovci, ale také 
lékaři a duchovní,“ uvádí Fišera.
 Johann Schicht se narodil 8. 
března 1855 v Rynolticích u Jab-
lonce nad Nisou v rodině mydlá-
ře Georga Schichta. V roce 1878 
převzal s bratry rodinnou mydlár-
nu, kterou o čtrnáct let později 
přemístil do Novosedlic u Střeko-
va. V roce 1887 rozšířil mydlár-

nu o výrobnu palmového oleje 
a vodního skla. Produkci luxus-
ních mýdel rozjel Schicht v roce 
1894, zanedlouho to byly fermeže 
a glycerin. Na počátku 20. stole-
tí zahájila Schichtova společnost 
výrobu oleje z jáder kokosových 
ořechů a o dva roky později výro-
bu ovocných šťáv Ceres. 
 Johann Schicht zemřel 3. červ-
na 1907 v Ústí nad Labem. Setuze 
dnes starousedlíci neřeknou jinak, 
než „Šichtovka.“

 Rozpočtovým opatřením uvolnila Rada města 9,25 mil. korun na 
dofi nancování rekonstrukce ulice Fibichova, jejímž hlavním záměrem 
bylo rozšířit silnici vedoucí na Větruši. 
 Město na tuto akci původně obdrželo devítimiliónovou dotaci od 
ministerstva pro místní rozvoj. Tato dotace byla zvýšena o 4 mil. 
korun, avšak s podmínkou, že město musí stavbu dofi nancovat ještě 
v letošním roce. 
 Rekonstrukce Fibichovy ulice trvala půl roku. Kromě rozšíření 
silnice byly vybudovány rovněž nové zálivy v komunikaci i opěrné 
zdi. Celkové náklady přesáhly 28 mil. Kč. „Dříve na Větruši nemohly 
jezdit zájezdové autobusy, protože se na ústeckou komunikaci prostě 
nevešly. S trochou nadsázky lze říci, že je Větruše hotová až nyní, 
protože bez turistů přijíždějících autobusy by bylo asi zbytečné ji 
opravovat,“ říká náměstek primátora Jan Řeřicha.

Silnice na Větruši je hotová, 
autobusy už nemají problém  Město Ústí nad Labem bude 

realizovat projekt „Větruše – domi-
nanta Ústí nad Labem“ s celkový-
mi náklady 1,28 mil. korun. Cel-
kem 867 tisíc Kč získalo z dotace 
(SROP), zbytek uhradí ze svého 
rozpočtu.
 Projekt počítá s tvorbou kom-
plexního souboru informačních 
a propagačních materiálů a medi-
ální kampaně. Konkrétně půjde o:

� propagační brožuru Větruše 
doplněnou o CD-ROM

� propagační letáky o Větruši, 
zrcadlovém a přírodním 
bludišti, dětském koutku 
a o výletech z Větruše

� propagační předměty 
s tématikou Větruše

� pořízení souboru fotografi í 
a leteckých snímků

� inzerci a propagaci Větruše 
v regionálních i příhraničních 
médiích.

 Dalším podobným projek-
tem, jenž bude v nejbližší době 
uskutečněn, je „Ústí nad Labem 
– univerzitní město.“ Z celkových 
nákladů 1,51 mil. zaplatí dotace 
ze SROP 1,13 mil. 
 Půjde o nově sestavené nauč-
ně-populární propagační ma-
teriály o kulturně-historických 
a přírodních zajímavostech města 

Větruše na CD ROMu
i celého regionu. Rovněž bude 
zorganizován seminář pro zpro-
středkovatelské subjekty působící 
v cestovním ruchu, a to zejména 
pro zástupce cestovních kancelá-
ří a agentur či informačních cen-
ter. Dalším výstupem projektu 
bude kurz „Turistický průvodce 
pro Ústecký region,“ jenž bude 
každoročně realizován na UJEP 
zejména pro zájemce z řad zpro-
středkovatelských subjektů v ces-
tovním ruchu i široké veřejnosti.

Krátce
 Rada města schválila uza-
vření veřejnoprávní smlouvy 
s obcí Chuderov, která se týká 
zabezpečení výkonu státní sprá-
vy na úseku přestupkové agen-
dy. Tuto agendu totiž není obec 
schopna samostatně zabezpečit.
 Smlouva bude uzavřena na 
dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní lhůtou.
 Město Ústí nad Labem má 
podobné smlouvy uzavřené už 
několik let s Povrly, Zubrnicemi 
a Malečovem. Z Povrlů dosud 
nepřišel žádný přestupek, ze 
Zubrnic jeden. Malečovští však 
zaměstnávají naše úředníky více 
– jsou zde problémy zejména se 
sousedskými vztahy.

Certifi kát o vítězství v anketě o největšího Ústečana převzal z rukou 
primátora pravnuk vítěze Volker Schicht.



- 5 -

 Vzácný gotický portál objevený při vyko-
pávkách na Mírovém náměstí zůstane na cent-
rální ploše. Město ho ze stavební jámy přestě-
huje o kus dál na vhodné místo.
 „Chceme tuto památku zachovat pro budou-
cí generace. V mnoha velkých městech Evropy 
je běžné, že turisté mohou obdivovat vyko-
pávky přímo tam, kde byly objeveny,“ říká 
primátor Jan Kubata. Vstupní šíje do sklepů 
gotického domu (portál) bude na své konečné 
stanoviště přesunuta po kolejích. Šedesátituno-
vý portál bude nejprve zpevněn a v ochranné 
železné vaně vyzvednut. „Místo, na kterém 
portál v polovině příštího roku skončí, vybere 
architekt. Musí to být tam, kde nejsou inženýr-
ské sítě a kde nebude nikomu překážet,“ pokra-
čuje náměstek primátora Jan Řeřicha.
 Náročná akce si vyžádá 23 mil. korun. 
Deset miliónů získalo město ze státního roz-
počtu a další tři milióny slíbil kraj. O zbylých 
deseti miliónech bude město jednat s minister-
stvy kultury a pro místní rozvoj.
 Portál se nachází v místě dnes již neexistu-
jící zástavby severní fronty historického jádra 
Ústí nad Labem. Šíje, včetně zbytků základo-
vého zdiva původem středověkého domu byla 
v 1. polovině 19. století nad terénem překryta 
novostavbou klasicistní radnice.
 Z dochovaných, resp. archeologickým 
výzkumem odkrytých situací, lze částeč-
ně gotický dům rekonstruovat. Jednalo se 
o hloubkově orientovanou stavbu (sever – jih) 
o šířce cca 8,80 m. Objekt šíje je tvořen v pře-
vážné míře kamenným, tzv. lomovým zdivem 
pojeným na velmi kvalitní (značně pevnou) 
vápennou maltu. Totéž platí i pro ostatní relik-
ty středověkého zdiva původního domu, kte-
ré se šíjí přímo souvisí. Na šíji bylo použito 
místního lámaného znělcového kamene, který 
byl nepochybně vytěžen z nedaleké lokality 

Mariánské skály. Mimo to se ve zdivu ve znač-
ně menší míře uplatnil sbíraný čedič, pískovec 
a velmi sporadicky i úlomky pálených cihel.
 Důležitým ukazatelem při datování gotic-
ké stavby se stal i fragment červeně malova-
né keramiky, zazděný tzv. in situ v klenbě. 
Z klenby se dochovala pouze malá část (jižní 
konec reliktu šíje). Převážná část konstrukce 
totiž byla odstraněna již při pozdější výrazné 
stavební úpravě domu, která dle archeologic-
kých movitých nálezů proběhla v 16. století.
 Význam nálezu je o to cennější, že doplňu-
je, resp. potvrzuje dosavadní poznatky o archi-

tektuře měšťanských domů v období gotiky 
v českých zemích. V tomto konkrétním případě 
má nález značný význam zejména pro poznání 
stavebního vývoje samotného Ústí nad Labem. 
Čistě ze stavebně-konstrukčního hlediska je 
pak torzo předmětného středověkého domu 
hmotným dokladem gotického stavitelského 
umu a jeho stavebních postupů. V neposlední 
řadě je třeba podotknout, že objekt vzhledem 
ke svému „prestižnímu“ umístění v rámci 
urbanistické struktury města nepochybně pat-
řil významnějšímu a movitějšímu ústeckému 
měšťanovi.

Torzo středověkého domu bude vystaveno
Gotický portál pojede po kolejích

 Kruhová křižovatka u Setuzy 
(Národního Odboje, Děčínská 
a Žukovova) je již hotová a zko-
laudovaná. Nyní je mnohem pře-
hlednější a bezpečnější.
 „Tato křižovatka svou struktu-
rou dříve připomínala nevyhovu-
jící křižovatku v Londýnské ulici. 
Zvláště při vypnutých semaforech 
byla zejména pro mimoústecké 
řidiče nepřehledná,“ říká primátor 
města Jan Kubata. 
 Stavba byla podle náměstka 
primátora Jana Řeřichy provede-
na z důvodu zvýšení průjezdnos-
ti tohoto důležitého dopravního 
uzlu, výstavby trolejové trati na 
Střekov, zajištění bezpečnosti 
všech účastníků silničního pro-
vozu a neméně důležitým prvkem 
bylo zvýšení počtu parkovacích 
míst. Nové parkoviště pro více než 
40 automobilů stojí mezi komuni-
kacemi Děčínská a Žukovova.
 Akce si vyžádala součinnost 
tří investorů: města, Dopravního 

podniku a Správy a údržby sil-
nic. Právě posledně jmenovaná 
společnost fi nančně zajišťovala 
jako majetkový správce vlastní 
úpravu křižovatky, a to částkou 
8 miliónů korun. Město provedlo 

za téměř 13 miliónů korun kromě 
výstavby parkoviště ještě úpravu 
všech zastávek městské dopra-
vy pro nízkopodlažní trolejbusy 
a autobusy, včetně přilehlých 
chodníků.

 V úseku od Benešova mostu 
k Novosedlickému náměstí už 
Dopravní podnik osadil komuni-
kace sloupy trolejového vedení 
tak, aby mohly na Střekov jezdit 
v blízké budoucnosti ekologické 
trolejbusy. S osazováním sloupů 
od Novosedlického náměstí dolů 
se letos kvůli rekonstrukci sítí 
pokračovat nebude.
 „Kruhákem“ u Setuzy však 
aktivity města nekončí. „Jsme 
si vědomi nevyhovujícího sta-
vu přilehlých komunikací, a to 
především ulic Hviezdoslavova, 
Varšavská a Zeyerova. Na cel-
kovou opravu těchto povrchů 
jsme vyčlenili 2 milióny korun. 
Bohužel z důvodu dokončení dál-
nice nebyly volné kapacity fi rem 
zajišťujících frézování a pokládku 
asfaltových směsí. K opravě zmí-
něných ulic ale dojde v nejbližším 
možném termínu podle počasí,“ 
dodává Kubata.

Kruhový objezd u Setuzy je zkolaudován

Gotický portál zatím čeká na svůj odvoz ze stavební jámy.
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 Jaká opatření udělalo měs-
to kvůli očekávanému náporu 
kamionů, který nastane po ote-
vření předposledního úseku dál-
nice D8 v úseku Trmice – státní 
hranice?
 „Tímto problémem se inten-
zivně zabýváme už dlouhou řadu 
měsíců. Řeknu naprosto upřímně, 
že jednou z variant možných řeše-
ní by bylo vydání obecně závazné 
vyhlášky zakazující kamionům 
vjezd do města. Byla by však 
nezákonná. Naše město se ales-
poň svými připomínkami aktivně 
podílelo na novém řešení křižo-
vatky pod Větruší tak, aby kruho-
vý objezd kamiony zvládl.“
 Co je předmětem těch změn?
 „Jsou to stavební úpravy křižo-
vatky i úprava světelné signaliza-
ce.“

 Kolik kamionů vlastně Ústí 
očekává?
 „Dopravní průzkum hovoří 
o tom, že oproti stávajícímu stavu 
se na silnicích v regionu objeví o 4 
tisíce kamionů denně navíc. Přib-
ližně 2,5 tisíce z nich by mělo jet 
přes Ústí a zbytek přes Velemín. 
Uvidíme, zda realita tento před-
poklad potvrdí, nebo ne.“
 Mohou dopravní situaci v Ústí 
ještě ztížit stavební činnost, kte-
rá na mnoha místech probíhá?

 „Bohužel ano. Na jaře příštího 
roku se na několik měsíců opět 
uzavřou podjezdy pod železniční 
tratí u Benešova mostu a v Dráž-
ďanské ulici. České dráhy totiž 
budou pokračovat v jejich rekon-
strukci. Určitá dopravní opatření 
si asi také vyžádá výstavba obřího 
nákupního a zábavního centra 
Multi Development na místě již 
zbourané Nové tržnice. Řidiče 
prosíme o trpělivost.“
 O náporu kamionů jste něko-
likrát jednal s ministrem dopra-
vy Alešem Řebíčkem…

 „To je pravda, a ještě budu. 
Aleš Řebíček mě informoval, že na 
dálnici D8 budou instalovány obří 
tabule informující řidiče o aktuál-
ní dopravní situaci a budou sou-
časně navrhovat ideální trasy pro 
průjezd Českým středohořím. 
Projednali jsme také možnos-
ti spolupráce krajské dopravní 
policie a městské policie, která 
bude plně nápomocna při regu-
laci kamionové dopravy na území 
města.“

Kubata: Ústí se připravuje na nápor kamionů

Za odvoz odpadu z chaty 
či chalupy platit nebudete
 Město od příštího roku upustí od vybírání poplatku ze staveb urče-
ných k individuální rekreaci. Rozhodli o tom zastupitelé schválením 
nové obecně závazné vyhlášky o poplatku za komunální odpad. 
 „Důvodem je především skutečnost, že město jako správce poplatku 
nemá objektivní databázi těchto staveb (chaty, chalupy, apod.) a proto 
byl dosud vybírán poplatek jen od těch vlastníků, kteří se k této povin-
nosti dobrovolně přihlásili,“ říká primátor města Jan Kubata.
 V letošním roce se poplatek vybírá ze 726 staveb určených k indi-
viduální rekreaci, což představuje nevelký celoroční příjem kolem 180 
tisíc korun. Pokud bude vyhláška schválena, úředníkům fi nančního 
odboru podle náměstka primátora Arna Fišery odpadne část agendy 
a svůj čas budou moci věnovat výběru poplatku od občanů s trvalým 
pobytem na území Ústí nad Labem s ročním příjmem do rozpočtu ve 
výši 43,2 mil. Kč.

Revitalizace Habrovického rybníka 
skončí ještě letos

 Rada města uvolnila rozpočtovým opatřením 4,77 mil korun na 
dofi nancování revitalizace Habrovického rybníka z prostředků měs-
ta. Ostatní náklady ve výši 26,6 mil. jsou hrazeny z prostředků Evrop-
ského fondu pro regionální rozvoj.
 Revitalizace spočívá v odstranění sedimentů (90 072 m3) ze dna 
rybníka, úpravě břehů, opravě výpustného objektu (požeráku), bez-
pečnostního přepadu a opravě opevnění návodního líce hráze. Ráko-
sové pole na konci vzdutí o ploše 1,3 ha zůstane nedotčené. Břehové 
porosty budou zachovány. Druhová skladba se upravila dílčím smý-
cením vyvrácených a odumřelých stromů a výsadbou vhodných list-
natých dřevin.
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Centrum Ústí nad Labem

Směr Teplice Obrázek ukazuje trasu kamionů, kte-
rou preferuje město Ústí nad Labem 
i stát: aby těžké nákladní automobily 
směřující od Drážďan jezdily přes Ústí 
nad Labem (a od Prahy přes Velemín). 
Spedičním společnostem však tyto tra-
sy nelze nařídit...
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 Ústí nad Labem má novou 
naučnou stezku! V listopadu byl 
dokončen projekt obnovy dvou 
turistických stezek – Větruše 
– Vrkoč a Nebeské schůdky. 
 Dnešní turistická a naučná stez-
ka mezi Větruší a vyhlídkou na 
Vrkoči vede po trase turistické stez-
ky realizované na přelomu 19. a 20. 
století Turistickým spolkem (Ge-
birgsverein). Zřízení stezky připo-
míná památník u Větruše a pamětní 
kámen dobudování stezky vložený 
do opěrné zídky u Vrkoče. V rám-
ci obnovy stezky v roce 2006 byla 
na mohylu památníku slavnostně 
umístěna zrekonstruovaná pamětní 
deska Karlu Eichlerovi, zaklada-

teli výše uvedeného turistického 
spolku a spoluzakladateli Větruše. 
Stezka byla dokončena v roce 1919 
a nazvána Juliovou stezkou (Julius 
Steig). 
 Pokud se tedy chcete dozvědět 
něco nového o historii a příro-
dě okolí Větruše, vydejte se po 
zelené turistické značce z Větruše 
kolem Vaňovského vodopádu až 
k úpatí Vrkoče ve Vaňově. Na této 
trase s řadou vyhlídek do Lab-
ského údolí a Českého středohoří 
dlouhé 4,5 km najdete celkem 9 
zastavení s informačními tabule-
mi a několik odpočívadel.
 Přejeme Vám příjemnou pro-
cházku.

Z Větruše jděte po zelené

 Město Ústí nad Labem se bude v příštím roce prezentovat na třinácti 
veletrzích cestovního ruchu doma i v zahraničí. Účast na veletrzích 
schválila Rada města. Půjde o:

Chemnitzer Reisemarkt 4. 1. - 9. 1. v Chemnitz (Německo)
Vakantie 9. 1. - 14. 1. v Utrechtu (Nizozemsko)
Go+Regiontour 11. 1. - 14. 1. v Brně (ČR)
Slovakiatour 18. 1. - 21. 1. v Bratislavě (Slovensko)
Fitur Madrid 31. 1. - 4. 2. v Madridu (Španělsko)
Holiday Wolrd 15. 2. - 18. 2. v Praze (ČR)
CBR Mnichov 22. 2. - 26. 2. v Mnichově (Německo)
ITB Berlín 7. 3. - 11. 3. v Berlíně (Německo)
Info Tour a cykloturistika 23. 3. - 24. 3. v Hradci Králové (ČR)
Mitt Moskva 21. 3. - 24. 3. v Moskvě (Rusko)
TT Varšava 20. 9. - 22. 9. ve Varšavě (Polsko)
WTM Londýn 12. 11. - 15. 11. v Londýně (Velká Británie)
TUC Lipsko listopad 2007 v Lipsku (Němeko)

 Celkové náklady, které městu účastí na těchto akcích vzniknou, se 
vejdou do částky 300 tisíc korun. Náklady snižuje skutečnost, že se bude 
Ústí nad Labem na většině veletrhů představovat v expozici Ústeckého 
kraje.

Ústí n. L. se představí na
veletrzích v celé Evropě

 Náměstek primátora Arno Fišera rozdal na umělém kluzišti na 
Mírovém náměstí dětem ze základních škol mikulášské sladkosti jako 
dárek za účast na akci „Předvánoční brusení.“ Město na ní přispělo 
částkou 20 tisíc korun.
 „Sportování uprostřed centrální plochy velkého města je velice 
atraktivní záležitostí. To mimo jiné dokazuje, že sport nepatří na okraj, 
ale do středu,“ řekl Fišera, který si bruslení na umělé hmotě vyzkoušel 
vůbec poprvé. „Je to mnohem pomalejší, než jízda na ledě. Musel bych 
si na to zvyknout,“ dodal náměstek.

Fišera rozdal dětem čokoládu

 Zastupitelé souhlasí s poskyt-
nutím dalších nízkoúročných 
půjček a dotace z Fondu rozvoje 
bydlení v celkové výši 1,16 mil. 
korun. 
 Všechny žádosti, které v obdo-
bí od 1. do 25. září město od vlast-
níků bytů či domů obdrželo, byly 
komisí FRB schváleny. Půjčku 
750 tisíc korun obdrží Jiří Vojá-
ček na rekonstrukci nemovitosti 
v Klíšské ulici s deseti byty. Pů-
jde o dodatečnou izolaci domu 
proti spodní vodě, výměnu oken, 
obnovu fasády, vybudování WC 

a koupelny u jednoho bytu, dále 
o vnitřní instalaci elektrorozvodů 
a opravy venkovní kanalizační 
přípojky. 
 Ostatní žadatelé chtějí půj-
čit desetitisíce korun na výměnu 
oken a obnovu fasády (Jan Hocke 
a Aleš Axmann) a zateplení obvo-
dového pláště domu (manželé 
Axmannovi). Dotaci 30 tisíc 
korun dostanou Petr a Ivana Nos-
kovi na přemístění HDS elektric-
ké energie a hlavního domovního 
rozvaděče do větší výšky (dům 
v ulici Vítězná ve Svádově).

Z Fondu rozvoje bydlení 
půjčí město další milión

 S platností nových jízdních řádů od letošního 10. prosince došlo ke 
změnám názvů zastávek v autobusové a trolejbusové dopravě:

 Carrefour nový název Všebořice obchodní centrum
 Nemocnice  Kampus
 Mountfi eld  Gagarinova

 Současně došlo k zavedení nových zastávek v autobusové dopravě:

Linky 3 a 13 ZPA směr Krajský soud zastávka na znamení
Linky 11 a 12 Zalužanská směr Chlumec zastávka stálá
Linka 15 Bukov rondel směr Pod Holoměří zastávka stálá

Město má nové zastávky MHD

 Město zveřejní záměr pro-
deje zámku v Trmicích, včetně 
pozemků. Rozhodli o tom rad-
ní. 
 Důvodem tohoto kroku jsou 
vysoké fi nanční náklady na údrž-
bu zámku a minimální využití 
jeho prostor ze strany města Ústí 
nad Labem. Zámek má už deset 

let v nájmu město Trmice za 
roční symbolickou částku jedné 
koruny. V červnu 1999 podepsa-
lo město Ústí nad Labem s měs-
tem Trmice dodatek k nájemní 
smlouvě, ve které byl sjednán 
nájem na dobu určitou v délce 25 
let. Trmice mají nájem zaplacen 
až do roku 2024. 

Prodá město trmický zámek?

Na stezce z Větruše k Vaňovskému vodopádu se otevírá nádherný 
pohled na celé střekovské údolí.



 Třídění odpadů z obalů fi nančně podporuje 
společnost EKO-KOM, a. s. Praha, která zastu-
puje výrobce obalů a prodejce baleného zboží. 
Roční příspěvek je závislý na množství vytří-
děných odpadů z obalů předaných k využití. 

Svoz odpadu ze zeleně ve vacích 
 Vaky se budou vydávat pro jarní svoz od 19. 
do 23. března 2007 ve sběrném dvoře v Krás-
ném Březně. Svoz vaků naplněných odpady 
ze zeleně bude proveden v jednotlivých měst-
ských obvodech v dále uvedených termínech. 

Svoz nebezpečných složek
komunálního odpadu 

 Nebezpečný odpad bude převzat 2 x za 
pololetí na označených zastávkách. Na vývěs-
ce zastávek budou uvedeny časy příjezdu svo-
zového vozidla. Odpad je nutno předat osobně 
zodpovědnému pracovníkovi. 

Svoz objemného odpadu
 Objemný odpad bude svážen 1 x za polo-
letí. Jsou to vysloužilé předměty z domácností 
(např. vyřazený nábytek, matrace, koberce, 
podlahové krytiny), které nelze pro jejich roz-
měry odkládat do sběrných nádob na komunál-
ní odpad. 
 Mezi objemný odpad nepatří stavební 
odpad, konstrukční prvky bytu nebo domu 
(např. sanitární předměty aj.), odpad ze zeleně 
a použitá elektrozařízení (např. ledničky, mraz-
ničky, pračky, sporáky, televizory a monitory). 
Použitá elektrozařízení odkládejte na místa 
zpětného odběru nebo do sběrných dvorů. 
 Mimo vyhlášené dny svozu objemného 
odpadu využívejte výhradně sběrných dvorů 
odpadů v Krásném Březně a ve Všebořicích. 
 Odpady odložte ke sběrným nádobám 
pouze den před termínem svozu. Svoz začí-
ná vždy v 6 hodin ráno v uvedený den. 

MO Město
Svoz vaků s odpady ze zeleně

OBLAST: Božtěšice, Bukov, Habrovice, 
Klíše, Skorotice, Strážky, Všebořice
Vaky k odvozu připravte  . . . . . . 9. 4. 2007. 
OBLAST: Hostovice, Předlice, město-cent-
rum, Skřivánek, Vaňov 
Vaky k odvozu připravte  . . . . . 15. 4. 2007. 

Svoz nebezpečného odpadu 
OBLAST: Klíše - Bukov - Všebořice - Božtěši-
ce - Skorotice - Habrovice - Skřivánek
Datum svozů: . . . . . . . . . . 29. 3 a 28. 6. 2007
Klíše: U Koupaliště . . . . . . . 1500 - 1520

  Alešova . . . . . . . . . . . 1530 - 1550 
Bukov:  Bří Čapků . . . . . . . . . 1600 - 1620

Všebořice:  Lipová . . . . . . . . . . . . 1625 - 1645

Božtěšice: Petrovická . . . . . . . . . 1655 - 1715

Skorotice: Bukovská . . . . . . . . . .1720 -1740

Habrovice:  restaurace U Švejka . 1750 - 1810

Skřivánek:  Hoření, roh s ulicí
  Ženíškova . . . . . . . . . 1820 - 1840

OBLAST: Město centrum - Vaňov - Hostovice 
- Skřivánek 
Datum svozů: . . . . . . . . . 22. 2. a 24. 5. 2007
Centrum: Růžový palouček  . . . .1630 -1650  
  Dlouhá  . . . . . . . . . . . 1655 - 1715

Vaňov: Pražská . . . . . . . . . . . 1730 - 1750

Hostovice: Hospodářská
  u restaurace . . . . . . . . 1805 - 1825

Skřivánek: Hornická, parkoviště
  u věžáků . . . . . . . . . . 1925 - 1945

Svoz objemného odpadu
I. etapa

ÚTERÝ 6. 3. 2007
Božtěšice - Strážky: Chuderovská, Jahodová, 
Lidická, Na Pažitě, Nad Potokem, Petrovic-
ká, Pod Skalou, Široká, Třešňová, Vinařská, 
Zemědělská. 

STŘEDA 7. 3. 2007
Skorotice - Bánov - Habrovice: 5. května, 
Božtěšická, Bukovská, Buzulucká, Do Vrchu, 
Javorová, K Chatám, K Vilám, K. H. Borov-
ského, Kostelní, Leknínová, Liliová, Na Sva-
hu, Na Valech, Oblouková, Osvoboditelů, Pla-
tanová, Polní, Skorotická, Slovanská, Svážná, 
U Hřiště, U Pošty, Údolí, V Lánech. 

ČTVRTEK 8. 3. 2007
Bukov: Štursova, Hynaisova, Bří Čapků, Kos-
mova, Rembrandtova, Holečkova, Slavíkova, 
V Podhájí, V Jámě, Klicperova, Nedbalova, 
Nezvalova. 

PÁTEK 9. 3. 2007
Bukov: Jožky Jabůrkové, Kpt. Jaroše, 
Kpt. Nálepky, Kosmonautů, Masarykova 
(mezi Dukelských hrdinů a Štefánikovou), 
Sovova, Školní, Ve Stromkách, Vojnovičova, 
Všebořická (mezi Slunnou a Rondelem), Za 
Vozovnou. 

ÚTERÝ 13. 3. 2007
Všebořice: 17. listopadu, Dukelských hrdi-
nů, Na Kohoutě, Masarykova (mezi Lipovou 
a Dukelských hrdinů ), Zahradní. 

STŘEDA 14. 3. 2007
Všebořice: Habrovická, Havířská, Hornické 
domy, Lipová, Plynárenská, Pod Vodojemem, 
Slunná, Spartakiádní, Tichá, U Garáží, V Závět-
ří, Všebořická (mezi Lipovou a Slunnou). 

II. etapa
ČTVRTEK 15. 3. 2007

Klíše: Cestička, Gočárova, Lesní cesta, Na 
Drahách, Na Okraji, Na Spálence, Na Stráni, 
Na Výrovce, U Koupaliště, V Osadě, V Příro-
dě, V Zátiší, Wolkerova. 

PÁTEK 16. 3. 2007
Klíše: Klíšská (mezi Hvězdou a Jateční), 
Střížovická, Štefánikova, Herbenova, Masa-
rykova (mezi Štefánikovou a Londýnskou), 
Palachova, U Stadionu, V Zahrádkách. 

ÚTERÝ 20. 3. 2007
Pod Holoměří - město mezi ul. Masarykova, 
Štefánkova a Palachova: Alešova, Balbínova, 
Beethovenova, Bezručova, Berní, Bozděchova, 
Brožíkova, Pod Holoměří, Růžový palouček, 
Sadová, Slavíčkova, Šaldova, Vilová ulička. 

STŘEDA 21. 3. 2007
Klíše: České mládeže, Hany Kvapilové, Na 
Popluží, Ostrčilova, Pasteurova, Resslo-
va, Sládkova, Thomayerova, U Nemocnice, 
U Panského dvora. 

ČTVRTEK 22. 3. 2007
Klíše: Klíšská (mezi Jateční a Londýnskou), 
Mezidomí, Na Vlnovce, U Městských domů. 

PÁTEK 23. 3. 2007
Předlice: Beneše Lounského, Boženy Něm-
cové, Černá cesta, Dostojevského, Hrbovická, 
Husitská cesta, Chabařovická, Jateční, Jirás-
kova, K Vavřinečku, Kekulova, Komenského, 

Konečná, Mahenova, Majakovského, Marxova, 
Na Luhách, Na Nivách, Na Vantrokách, Okres-
ní silnice, Palackého, Prostřední, Průmyslová, 
Řeháčkova, Sklářská, Školní náměstí, Škrou-
pova, Tovární, U Jeslí, U Kolejí, U Lanovky, 
U Vlečky, ulice Práce, Za Válcovnou. 

III. etapa
ÚTERÝ 27. 3. 2007

město ul. Stará a do ní ústící ulice: Emy Des-
tinové, Hornická, Koněvova, Na Ladech, Na 
Spádu, Na Výsluní, Stará, 

STŘEDA 28. 3. 2007
Skřivánek: Červený vrch, Králova výšina, 
Presslova, Sienkiewiczova, Údolní, V Kutišti, 
V Lukách, V Pískovně, Ve Strži, Bělehradská 
(mezi Hilarovou a Malátovou), SNP, Velesla-
vínova. 

ČTVRTEK 29. 3. 2007
Stříbrníky: Elišky Krásnohorské (mezi Hoře-
ní a Malátovou), Hanzlíčkova, Hilarova, Hil-
bertova, Hollarova, Hoření, Ivana Olbrachta, 
Malátova, Mošnova, Lizstova, Obránců míru, 
Ondříčkova, Pod Školou, Stříbrnické nivy, Ve 
Smyčce, Ženíškova. 

PÁTEK 30. 3. 2007
město mezi ul. Důlce, Hoření, Londýnská, 
Panská a Revoluční: Bělehradská (mezi 
Hilarovou a Velkou Hradební), Bratislavská, 
Brněnská, Dlouhá, Důlce, Dvořákova, Elišky 
Krásnohorské (mezi Bělehradskou a Hoření), 
Horova, Hrnčířská, Lidické náměstí, Londýn-
ská, Masarykova (mezi Londýnskou a Revo-
luční), Na Schodech. 

ÚTERÝ 3. 4. 2007
město-centrum - Hostovice: Fabiána Pulíře, 
Fibichova, Hradiště, Moskevská, Na Vyhlíd-
ce, Pařížská, Předmostí, Rooseveltova, Solní 
stezka, Stroupežnického, Střelecká, Špitál-
ské náměstí, U České besedy, U Chemičky, 
U Nádraží, Vaníčkova, Velká Hradební, Win-
stona Churchilla, Zámečnická a celé Hostovice 
včetně ulic Hostovické a ulic okolních. 

STŘEDA 4. 4. 2007
město od železničního mostu směrem na 
Vaňov a Vaňov: Město, ulice od železničního 
mostu směrem na Vaňov a celý Vaňov. 

MO Střekov
Svoz vaků s odpady ze zeleně

OBLAST: Střekov, Kojetice, Nová Ves, 
Budov, Olejnice,
Vaky k odvozu připravte  . . . . . 22. 4. 2007. 
OBLAST: Brná, Sebuzín, Církvice, Svádov, 
Olšinky,
Vaky k odvozu připravte  . . . . . . 29. 4 2007

Svoz nebezpečného odpadu 
OBLAST: Střekov - Brná - Církvice - Sebuzín 
- Nová Ves - Kojetice - Olšinky - Svádov
Datum svozů: . . . . . . . . . . 1. 2. a 26. 4. 2007
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 - I. pololetí 2007
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Svoz objemného odpadu
I. etapa, Střekov

ČTVRTEK 5. 4. 2007
Střekov, od Národního oboje směrem na 
Děčín: Děčínská jen k ulici K Loděnici, 
Hviezdoslavova, Mánesova, Národního odbo-
je, Rybářská, Varšavská (od Národního odboje 
k Mariánskému mostu), Zeyerova, Žukovova, 
K Loděnici. 

PÁTEK 6. 4. 2007
sídliště Kamenný vrch: Kamenná, Nová. 

ÚTERÝ 10. 4. 2007
Střekov, nad tratí od ul. Žukovova směrem na 
Děčín: Bří Mrštíků, Českých bratří, Jesenino-
va, Kojetická, Poděbradova, Poslední cesta, 
Rubensova, Škrétova, Truhlářova, U Krema-
toria. 

STŘEDA 11. 4. 2007
Střekov, od ul. Kojetická směrem na Novou 
Ves: Do Kopečka, Dykova, Kubelíkova, Marie 
Hubnerové, Matěje Kopeckého, Na Hřeben-
ce, Na Rozhledu, Na Zákrutu, Novosedlické 
náměstí, Novoveská, Stoupačka, Švabinského, 
U Lesa, V Třešňové aleji. 

ČTVRTEK 12. 4. 2007
Střekov, pod tratí od Národního odboje smě-
rem na Litoměřice: Kozinova, Kramoly, Na 
Pile, Pionýrů, Raisova, Střekovské nábřeží, 
Sukova, Těšínská, Tomáše ze Štítného, Třebíz-
ského, U Stanice, Varšavská (mezi Národního 
odboje a Žukovovou), Železničářská. 

PÁTEK 13. 4. 2007
Střekov, nad tratí od ul. Žukovova směrem 
na Litoměřice: Barrandova, Dobrovského, 
Karla IV. , Kollárova, Máchova, Kořenského, 
Myslbekova, Purkyňova, Puškinova, Riegro-
va, Rozkošná, Šafaříkovo náměstí, V Zeleni. 

ÚTERÝ 17. 4. 2007
Střekov, nad ul. Karla IV. směrem ke hradu: 
Ke Hradu, Ovčácká cesta, Sokolská, Tolstého. 

II. etapa
STŘEDA 18. 4. 2007

Střekov, osada za hradem: Březová, Jasanová, 
Koperníkova, Litoměřická, Malířský koutek, 
Na Čihadle, Na Zacházce, Průchodní, Sluneč-
ná, Svatojiřská, Topolová, Tizianova, U Řeky, 
V Ohybu. 

ČTVRTEK 19. 4. 2007
Brná: Azalková, Doerellova, Hvozdíková, 
Jabloňová, Karafi átová, Kladenská, Kolmá, 
Lázeňská, Malá, Marušky Kudeříkové, Mečí-
ková, Na Rybárně, Pod Rezervací, Průjezdní, 
Rodinova, Sebuzínská (mezi Slunečnou a Jitř-
ní), Šeříková, U Lesíka, U Háje, Vodárenská, 
Wagnerova, Zelené údolí, Zlatá stezka (mezi 
Slunečnou a Jitřní). 

PÁTEK 20. 4. 2007
Brná: Broskvoňová, Jasmínová, Jedličkova, 
Jitřní, Karla Maye, K Srdíčku, Ke Studán-
ce, Lermontova, Pod Tratí, Rozcestí, Říční, 
Sebuzínská (mezi Jitřní a Karla Maye), Sku-

pova, Šikmá, U Kapličky, U Potoka, U Točny, 
U viaduktu, V Průčelí, Zlatá stezka (mezi Jitřní 
a točnou MHD). 

III. etapa
ÚTERÝ 24. 4. 2007

Sebuzín: Sebuzín
STŘEDA 25. 4. 2007

Církvice: Církvice
ČTVRTEK 26. 4. 2007

Svádov: - levá strana od Vítězné (včetně)
PÁTEK 27. 4. 2007

Svádov: - pravá strana 
STŘEDA 2. 5. 2007

Budov, Olešnice a Olšinky 
STŘEDA 9. 5. 2007

Kojetice, Nová Ves: Kojetice, Nová Ves 

MO Severní Terasa
Svoz vaků s odpady ze zeleně

OBLAST: Severní Terasa, Dobětice 
Vaky k odvozu připravte  . . . . . . . 1. 4. 2007

Svoz nebezpečného odpadu 
OBLAST: Severní Terasa - Stříbrníky 
Datum svozů: . . . . . . . . . 22. 2. a 24. 5. 2007
Stříbrníky: Jizerská . . . . . . . . . . . 1835 - 1855 
Sev. Terasa: Gagarinova
  na parkovišti . . . . . . . 1900 - 1920

OBLAST: Stříbrníky - Dobětice 
Datum svozů: . . . . . . . . . 29. 3. a 28. 6. 2007
Stříbrníky: Na Louži . . . . . . . . . . 1845 - 1905

Dobětice: Rabasova  . . . . . . . . . 1910 - 1930

  Šrámkova . . . . . . . . . 1935 - 1955

Svoz objemného odpadu
I. etapa 

ČTVRTEK 10. 5. 2007
Kočkov: ul Kočovská a do ní zaústěné uli-
ce nad sídlištěm, Ke Kopečku, Kočkovská, 
Lužická, Průchozí, Severní, Slepá, Úzká cesta

PÁTEK 11. 5. 2007
Severní Terasa: Meruňková, Ořechová, Ovoc-
ná, Švestková, Višňová, Stavbařů 

ÚTERÝ 15. 5. 2007
Severní Terasa: Burianova, Herecká, Maková, 
Marvanova, Šípková, Voskovcova, Werichova, 
Zvonková

STŘEDA 16. 5. 2007
Severní Terasa: Jana Zajíce, V Klidu, Větrná

ČTVRTEK 17. 5. 2007
Severní Terasa: Gagarinova, Glennova, Oblá, 
Svojsíková

PÁTEK 18. 5. 2007
Severní Terasa: Ladova, Pod Parkem, Mucho-
va, Sociální péče

II. etapa
ÚTERÝ 22. 5. 2007

Stříbrníky: Jizerská, Šumavská, Orlická
STŘEDA 23. 5. 2007

Stříbrníky: Br. Veverků, Na Louži, Pincova, 
Pod Hůrkou, Stříbrnická, Ve Strouze, V Rokli, 
Na Návsi, Na Vrstevnici

ČTVRTEK 24. 5. 2007
Dobětice: Brandtova, Ježkova, Poláčkova

PÁTEK 25. 5. 2007
Dobětice: Krajní, Nad Točnou, Oty Pavla, Pod 
Rozhlednou, Šrámkova

ÚTERÝ 29. 5. 2007
Dobětice: Kmochova, Nad Březnem, Rabaso-
va, Výstupní 

MO Neštěmice
Svoz vaků s odpady ze zeleně

OBLAST: Neštěmice, Krásné Březno,
Vaky k odvozu připravte  . . . . . . . 1. 4. 2007

Svoz nebezpečného odpadu 
OBLAST: Mojžíř - Neštěmice - Krásné Březno 
Datum svozů: . . . . . . . . . 22. 2. a 24. 5. 2007
Mojžíř: Hlavní, u restaurace
  Na Růžku . . . . . . . . . 1500 - 1520

Neštěmice: Opletalova,
  u parkoviště  . . . . . . . 1525 - 1545

Kr. Březno: Obvodová, u garáží  . 1555 - 1615

Svoz objemného odpadu
I. etapa

STŘEDA 30. 5. 2007: 
Neštěmice: J. Plachty

ČTVRTEK 31. 5. 2007:
Neštěmice: Hlavní, Horní, K Haldě, Strážná, 
Vodařská, Žitná

PÁTEK 1. 6. 2007 
Neštěmice: Na Skalce, Peškova, Picassova

ÚTERÝ 5. 6. 2007
Neštěmice: Ryjická, Sibiřská

STŘEDA 6. 6. 2007 
Neštěmice: Dubová, Hluboká, Květinová, Na 
Výšině, Pod Úvozem, Sportovní, Zelená 

ČTVRTEK 7. 6. 2007
Neštěmice: Jánského, Májová, Milešovská, 
Opletalova, Studentská, Turistická, U Radni-
ce, Národní, Mlýnská, Seifertova, U Tonasa, 
Veslařská, V Ústraní, Železná

II. etapa
ÚTERÝ 12. 6. 2007

sídliště Pod Vyhlídkou: Čechova, Ke Třem 
křížům, Obvodová, Rozcestí
STŘEDA 13. 6. 2007
Krásné Březno: ul. mezi Keplerovou a Krčí-
novou, Neštěmická (sídliště Pod Vyhlídkou), 
Keplerova, Na Rybníčku, Na Sklípku, U Pivo-
varské zahrady 

ČTVRTEK 14. 6. 2007
Krásné Březno: 1. máje, Čelakovského, 
Družstevní, Erbenova, Husova, Hřbitovní, 
K Mlýništi, Karolíny Světlé, Krátká, Na Vini-
ci, Podmokelská, Příkopy, U Potůčku, U Stu-
dánky, V Doubravě

PÁTEK 15. 6. 2007
Krásné Březno, okolo ul. Nový svět: Matič-
ní, Na Břehu, Postranní, Růžová, Svádovská, 
Nový svět, Pekařská, Plavecká

ÚTERÝ 19. 6. 2007
Krásné Březno, ul. mezi Krčínovou a Neště-
mickou: Anežky České, Dr. Horákové, Janáč-
kova, Jungmannova

STŘEDA 20. 6. 2007
Krásné Březno: ul. Výstupní, Žežická a Neš-
těmická, Dvojdomí, Neštěmická 1 a 3, Pře-
myslovců, Žežická

ČTVRTEK 21. 6. 2007
Krásné Březno, oblast mezi ul. Drážďanská 
a Přístavní:
V Oblouku, Vojanova, Drážďanská, Křižíko-
va, Na Náspu, Na skládce, Přístavní, V Háji, 
Výstupní
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 Použitá elektrická a elektronic-
ká zařízení jsou zejména dosluhu-
jící vybavení domácností (tzv. bílá 
technika), což jsou zejména led-
ničky, mrazáky, elektrické sporáky, 
pračky, televizory a v neposlední 
řadě osobní výpočetní technika 
a elektrické ruční nářadí. Patří 
sem rovněž mechanické hračky, 
telefony a zářivky.
 Ve sběrných dvorech na úze-
mí našeho města, ve Všebořicích 
a v Krásném Březně, jsou vyčle-
něny prostory pro zpětný odběr 
těchto výrobků. V nich jsou 
použitá elektrozařízení odděleně 
shromažďována a připravována 
k transportu do demontážních 
a recyklačních zařízení. Pokud je 
použitý výrobek předán v kom-
pletním stavu, nestává se odpa-
dem, ale surovinou určenou 
k materiálovému využití. 
 Kompletnost vyřazených výrob-
ků ale nelze zajistit, pokud jsou tato 
elektrozařízení přistavena k odvozu 
v rámci sběru objemných odpadů. 
Takto odložená použitá elektroza-
řízení se stávají předmětem zájmů 
různých osob, které z nich demon-
tují kompresory, cívky, kabely, 
motory, případně další součásti. 
Tak se stává z použitého výrobku 

odpad, a to zpravidla nebezpečný. 
Jeho následné odstranění se pro-
vádí na náklady města a je velmi 
drahé. Při vlastním neodborném 
rozebírání využitelných součástí 
z těchto výrobků dochází k vážné-
mu poškozování životního prostře-
dí. Například při vytrhávání kom-
presorů z ledniček k úniku freonů 
do ovzduší a vylití olejů na zem, 
při vylamování cívek z televizorů 
k rozbití obrazovek a následnému 
úniku fl uorescenčních vrstev do 
okolního prostředí.
 Je proto žádoucí, aby při obno-
vě zmíněného vybavení domác-
ností byly použité výrobky předá-
vány k dalšímu využití pouze na 
místech zpětného odběru. Ta jsou, 
jak je výše uvedeno, ve sběrných 
dvorech města, ale i přímo u pro-
dejců nových výrobků. Pokud však 
občan pro svoji potřebu využije 
například elektromotor z pračky, 
může zbývající část elektrozaříze-
ní bezplatně odevzdat jako odpad 
ve sběrném dvoře. Důležité je si 
uvědomit, že tato elektrozařízení 
nepatří do objemného odpadu 
jako např. vyřazený nábytek, mat-
race, koberce, podlahové krytiny 
apod., jehož svoz je realizován ve 
stanovených termínech. 

Použitá elektrická zařízení 
patří jen do sběrných dvorů

 Primátor města Jan Kubata 
pokřtil v ústeckém klubu Cirkus 
nové DVD s názvem „Toulky 
Ústeckem 2.“
 Autorem druhého cyklu repor-
táží zaměřených na podporu turis-
mu a cestovního ruchu v našem 
regionu je redaktor TV Lyra Zby-
něk Smetana. Nových dvanáct 
dílů navazuje na první šestidíl-
nou řadu „Toulky Ústeckem 1“ 
dokončenou v roce 2005. 
 Cílem DVD je přiblížit veřej-
nosti turisticky atraktivní místa 

Ústecka a inspirovat je k výle-
tům do okolí. Jsou zde zachyce-
na přírodní bohatství Ústí nad 
Labem a okolí, historie regionu 
i významných kulturních památek 
a možnosti stále populárnějších 
outdoorových sportů (pěší turisti-
ka, cyklistika, horolezectví).
 Projekt „Toulky Ústeckem 
2“ vznikl za fi nanční spolupráce 
města Ústí nad Labem a TV Lyra. 
DVD je k dostání v městském 
Informačním středisku.

Kupte si druhé turistické DVD

 Ředitelem ústeckého muzea 
byl dnes Radou města dočas-
ně jmenován tajemník MmÚ 
Ing. Milan Zemaník. Radní tak 
rozhodli poté, co vzali na vědomí 
rezignaci Mgr. Tomáše Wiesnera 
na tuto funkci k 11. prosinci letoš-
ního roku. 
 Rada města současně vyhlásila 
výběrové řízení na nového ředi-
tele muzea. Vedoucímu odboru 
městských organizací a služeb 
Ing. Marcelu Rahmovi uložila 
organizačně zabezpečit výběro-
vé řízení tak, aby mohl být nový 
ředitel této příspěvkové organiza-
ce města jmenován do 1. března 
2007. 
 Kandidáti na nového ředite-
le Muzea města Ústí nad Labem 
musejí mít vysokoškolské vzdě-
lání, nejméně tříletou praxi 
v manažerské funkci a výborné 
organizační, komunikační a řídící 
schopnosti. Požadována je rovněž 
orientace ve fungování a fi nanco-
vání příspěvkových organizací, 
znalost světového jazyka a občan-
ská bezúhonnost. 
 Výběrová komise, kterou dnes 
rada ustanovila, bude od uchaze-
čů rovněž požadovat písemnou 
koncepci rozvoje muzea. „Na 
nového ředitele muzea čeká řada 
důležitých a náročných úkolů 

Město hledá ředitele muzea

spojených s celkovou rekonstruk-
cí budovy i záchranou archeo-
logických artefaktů nalezených 

v centru města. Naším cílem je 
proto vybrat kvalitního a zkuše-
ného manažera.“

Krátce
 Rada města souhlasí s vydá-
ním rozhodnutí o schválení Bez-
pečnostní zprávy Spolchemie 
pro lokalitu Ovčí vrch ve smys-
lu zákona o prevenci závažných 
havárií.
 Bezpečnostní zpráva je zpra-
cována v souvislosti se záměrem 
Spolchemie nahradit nadzemní 
kulové zásobníky s propylenem 
zásobníky, které nepředstavují 
tak velké riziko. Nové válcové 
zásobníky mají být uložené pod 
zemí.

***
 Rada města odvolala k 30. lis-
topadu tohoto roku představen-
stvo a dozorčí radu Dopravního 
podniku. Za členy představen-
stva jmenovala k  letošnímu 1. 
prosinci výkonného ředitele DP-
mÚL Pavla Havránka, náměstky 
primátora Arna Fišeru a Libora 
Turka a radního Petra Ryšavého. 
V dozorčí radě zasednou náměs-
tek primátora Jan Řeřicha, radní 
Ivan Dostál, dále Michal Rožec 
a Gustav Krov.

***
 Radní uvolnili 38 tisíc korun 
na zazimování kašen, pítek 
a podzemního závlahového sys-
tému na Mírovém náměstí. Prá-
ce provedla již na přelomu října 
a listopadu fi rma Minaret.

Společně s primátorem Janem Kubatou a průvodcem „Toulek Ústec-
kem 2002“ Zbyňkem Smetanou pokřtila nové DVD i ředitelka TV 
Lyra  Jana Víchová.
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 Plastové pytle s logem svozo-
vé společnosti jsou doplňkem ke 
shromažďování směsného komu-
nálního odpadu v situacích, kdy 
lze předpokládat zvýšenou pro-
dukci tohoto odpadu v domác-
nostech, například v období 
vánočních svátků nebo jarního 
úklidu. Pytle se také využívají 
v lokalitách nedostupných pro 
svozovou techniku a v oblastech 
rekreačních objektů a zahrád-
kářských kolonií. 
 Pytle lze zakoupit v poklad-
ně sídla společnosti AVE CZ s. r. 
o. Ústí nad Labem (dříve Tech-
nické služby) v Krásném Břez-
ně, Neštěmická 779/4. Svozová 
společnost sama pytle do domů 
rozdává v případech, kdy běžné-
mu svozu brání zemní práce na 
komunikacích nebo nesjízdnost 

vozovek v zimním období. Pytle 
se k odvozu přistavují na stano-
viště sběrných nádob, pokud je 
toto stanoviště zároveň místem 
svozu (zpravidla stanoviště kon-
tejnerů), nebo na místa přista-
vení sběrných nádob ke svozu 
(v případě vynášených popel-
nic). Pytle je nutno ke svozu 
připravit ráno v den svozu. 
 Upozorňujeme, že ukládání 
odpadu do plastových pytlů bez 
loga svozové společnosti a jejich 
odkládání mimo vnitřní prosto-
ry sběrných nádob na směsný 
komunální odpad je porušením 
Obecně závazné vyhlášky č. 
82/2001 o nakládání s komunál-
ním odpadem na území města 
Ústí nad Labem. Toto jednání 
je potom klasifi kováno jako pře-
stupek. 

Radní zřídili komise
 Rada města schválila nový organizační řád magistrátu, který odráží 
představy současné politické reprezentace o činnosti tohoto úřadu. 
Největší změnou je zrušení kanceláře primátora a vytvoření nového od-
boru veřejných vztahů.
 Radní dále zřídili komise RM, a to s účinností od letošního 29. 
prosince. Jedná se o komise:

� sociálně zdravotní (předseda Zuzana Kailová)
� životního prostředí (předseda Václav Šutera)
� školskou (předseda Pavel Jiřička)
� programu aktivní politiky (předseda Jan Řeřicha)
� pro územní plán a rozvoj města (předseda Patrik Oulický)
� prevence kriminality (předseda Ivan Charvát)
� mládeže a sportu (předseda Zdeněk Kubec)
� kulturní (předseda Ivan Dostál)
� fi nanční (předseda Libor Turek)

 Nejšpinavější, nejsmradlavější, nejošklivější…. tak tohle o Ústí nad Labem určitě neplatí. Nej-
větší severočeské město se honosí řadou záviděníhodných NEJ, jejichž zásluhou je republikovou, 
evropskou, či dokonce světovou jedničkou. Vybraných 30 ústeckých superlativů představuje výstava 
„Ústecká NEJ,“ která od letošního 3. listopadu do 2. února příštího roku bude putovat po Ústí nad 
Labem v trolejbusech MHD. Co trolejbus, to jedno NEJ. Výstavní panely představují každou z míst-
ních pozoruhodností obrazem a základními údaji o její výjimečnosti. I my jsme se Vám rozhodli 
přiblížit v Městských novinách to, čím je Ústí naprosto jedinečné a nepřekonatelné.

 Ani největší mořský přístav 
Rakousko-Uherska v Terstu neměl 
pro monarchii takový hospodář-
ský význam jako ústecké říční 
přístavy. Na přelomu 19. a 20. 
století se totiž v Ústí překládal 
největší objem zboží. V roce 1903 
se zde otočilo sedm tisíc lodí s 3,6 
miliony tun nákladu, o milion tun 
více, než vykázal italský Terst 
u Jaderského moře. 

Nakládalo se ručně 
 Ústí zažívalo hospodářský 
boom. Exportovalo obrovské 
množství surovin a zboží. Jen 
patnáct procent překládky před-
stavoval dovoz. V exportu jedno-
značně dominovalo hnědé uhlí ze 
severočeských dolů. V té době se 
nakládalo do lodí ručně. Nakla-
dači museli prokázat až artistické 
dovednosti, když s plnými koleč-
ky jezdili nad hladinou řeky po 
úzkých fošnách. Naložení jedné 
lodi s nosností 500 tun trvalo tři 
dny. Tento způsob se udržel až do 
1. světové války, kdy roli lidí pře-
vzaly parní přístavní jeřáby. 
 Druhé místo mezi exportní-
mi surovinami držel cukr, lodě 
odvážely statisíce tun ročně. Zájem 
byl i o ovoce, zejména jablka 

a hrušky z četných sadů Českého 
středohoří. Čluny naložené v ústec-
kých přístavech končily v Hambur-
ku. Část zboží pak pokračovala po 
moři do Holandska, Británie i do 
Orientu a dalších míst světa. 

Lodě šplhaly po řetězu 
 Ústecké lodě často čekal 
v Hamburku smutný osud. Byly 
rozprodány na palivové dřevo. 
Až na konci 19. století vznikl sys-
tém řetězové vlečné plavby. Na 
dně Labe ležel mohutný řetěz, po 
kterém „šplhaly“ speciální parní-
ky proti proudu a táhly za sebou 
kolony nákladních člunů. 
 Ústí se přezdívalo „Malý 
Hamburk.“ Hemžilo se lodníky 
a přístavními dělníky všech mož-
ných národností. Přístavní město 
pulsovalo pestrým nočním živo-
tem. O hostinci v suterénu ústec-
kého hotelu Parník se tradovalo, 
že byl nefalšovanou námořnickou 
putykou, která ležela nejdále od 
oceánu. 
 Sláva ústeckých přístavů zača-
la pohasínat po první světové vál-
ce, kdy vynález brikety umožnil 
zpracovat nekvalitní německé 
uhlí a tím prakticky ustal vývoz 
severočeského uhlí. 

Nejvýkonnější přístav
…v Rakousko-Uhersku na přelomu 19. a 20. století

Fotografi e zobrazují ústecký přístav ve 20. letech minulého století.

Využití plastových pytlů
na komunální odpad 
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Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem,
Nová 1432/5, příspěvková organizace, 400 03 Ústí nad Labem

OTEVŘENÍ SPORTOVNÍCH TŘÍD
se zaměřením na

FOTBAL

JSME JEDINOU ŠKOLOU V ÚSTÍ NAD LABEM
S FOTBALOVÝM HŘIŠTĚM

S UMĚLÝM POVRCHEM,
proto ve šk. roce 2007/2008 hodláme nově otevřít

třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměření na fotbal
pro sportovně založené žáky budoucích

3. a 6. tříd

Najdete nás na Střekově, sídliště Kamenný Vrch (autobus č. 3).

 
Přihlášky přijímáme osobně na ZŠ nebo na telefonním čísle 475 533 

913 nebo také elektronicky na info@zsnova.cz
do konce února 2007.

Domov důchodců Dobětice p.o.
města Ústí nad Labem

oznamuje
zahájení realizace projektu

„Dům života“
Vzdělávání stávajících zaměstnanců domovů

důchodců Ústeckého, Libereckého
a Karlovarského kraje v oblasti závislostí

Termín realizace 1. 10. 06 - 31. 12. 07
Informace o projektu
www.dd-dobetice.cz

Děkujeme za podporu Statutárního města
Ústí nad Labem

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM 
SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM   ROZPOČTEM

ČESKÉ REPUBLIKY

 Student historických věd Mar-
tin Krsek obdržel letošní dvace-
titisícové stipendium primátora 
města Jana Kubaty. 
 Martin Krsek má za posled-
ní dva roky studia průměr zná-
mek 1,15. Intenzivně se zabývá 
popularizací regionální historie. 
Publikuje pravidelně články se 
zajímavými tématy z dějin Ústí 
nad Labem a Ústeckého kra-
je, a to v celostátních i místních 
médiích. Je také spoluautorem 
projektu muzea s názvem „Ústec-
ká nej,“ což je sestavení výčtu 
všech pozoruhodností, jimiž Ústí 
v celorepublikovém i celoevrop-
ském měřítku vyniká.
 Různou měrou se Martin Krsek 
podílí i na dalších podobných pro-
jektech, např. na konferenci „I oni 
byli proti fašismu“ v rámci pro-
jektu Dokumentace antifašismu. 
Zapojil se též do realizace projek-
tu dokumentujícího areál budou-
cího studentského campusu.
 Jako jednatel Ústecké vlas-
tivědné společnosti organizuje 

a připravuje přednášky pro veřej-
nost: v poslední době např. „Hein-
rich Lumpe – ústecký obchodník 
a zakladatel první středoevropské 
ptačí rezervace.“

 Hlavním cílem práce Martina 
Krska  je podle jeho slov zviditel-
ňování regionu v rámci republiky 
a upevňování patriotismu mezi 
Ústečany.

Divadlo už není ve ztrátě
 Na úhradu ztráty z minulých let obdrželo Severočeské divadlo opery 
a baletu 1,75 mil. korun. Většina z této ztráty vznikla v hospodaření di-
vadla v roce 2001 (celkem 1,64 mil.). V loňském roce zde byly náklady 
a výnosy v rovnováze.
 Celkem 150 tisíc korun obdrží od města muzeum na pořízení 
výpočetní techniky pro zpracování evidence sbírek. Na rekonstrukci 
cest na hřbitově v Krásném Březně půjde 767 tis. Kč.
 Přes 200 tisíc korun navíc dostala od města Zoologická zahrada na 
fi nanční krytí víceprací vzniklých při výstavbě expozice rosomáků. 
Nárůst nákladů si vyžádal větší objem betonáže a zemních prací, změna 
v konstrukci oplocení, výstavba zpevněné plochy návštěvnické vyhlíd-
ky a oprava zámkové dlažby na přístupové trase.

Restaurace 
v zoo už v létě

 Soutěž o přidělení zakázky na 
stavební úpravy restaurace v zoo 
vyhrála chabařovická společnost 
Japis. Nabídla nejnižší cenu ze 
všech čtyř uchazečů – 9,48 mil. 
Kč. Stavba by měla začít ještě 
letos – restaurace má být k dispo-
zici veřejnosti už v letní sezóně.
 Rekonstrukci terasy nad 
výměníkovou stanicí OS v ulici 
Masarykova provede společnost 
REPAM-UL. Radní ji schválili 
jako vítěze výběrového řízení.
 Konstrukce terasy tvořená 
nosnou stropní železobetonovou 
deskou, spádovou vrstvou, hyd-
roizolací a pochůznou vrstvou ze 
zámkové dlažby vykazuje vady, 
které se projevují zatékáním do 
prostoru výměníkové stanice 
situované pod terasou. Příčinou 
zatékání je zřejmě stav a prove-
dení hydroizolace terasy v kom-
binaci s řešením detailů a pro-
stupů. Ve špatném technickém 
stavu jsou i květníky a ohrad-
ní zídka montážního otvoru. 
V havarijním stavu jsou i oba 
výdechy vzduchotechniky. Akce 
si vyžádá téměř 2 mil. korun.
 Radní uvolnili rozpočtovým 
opatřením 1,25 mil. korun na 
zajištění statiky budovy ZŠ 
České mládeže. Vlivem pokle-
su podloží zde došlo k narušení 
obvodové zdi budovy a přilehlé 
opěrné zdi. Pod základy této 
nosné zdi byla provedena mik-
ropilotáž, dále sanování pro-
padlin, vybourání části opěrné 
zdi a postavení nové. Postavena 
byla rovněž zcela nová kanali-
zační šachta.

Primátorské stipendium letos obdržel 
student historických věd Martin Krsek

Krátce
 Čtvery hodiny na Mírovém 
náměstí bude mít ve správě spo-
lečnost ELTODO-CITELUM, 
a to za úhradu 774 korun za 1 ks 
hodin měsíčně a úhradu elek-
trické energie. Rozhodli o tom 
radní. 
 Jde o tři kusy oboustran-
ných hodin a jedny hodiny 
trojstranné.



PF 2007

Přejeme Ústečanům 
vše nejlepší v novém roce.
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Nevídáno, neslýcháno... 18
Pravidelná rubrika pro všechny, kteří mají smysl pro humor

Kubata a Fišera ukázali vysvědčeníKubata a Fišera ukázali vysvědčení
 Vysvědčením z osmé třídy základní školy 
se museli po svém zvolení Zastupitelstvem 
města prokázat nový primátor a jeho náměst-
kové. Vyplývá to z paragrafu o mentální způ-
sobilosti vysokých členů obecních samospráv, 
který dnes již bývalý poslanec Miroslav Český 
propašoval jako přívažek do zákona o provozu 
na pozemních komunikacích.
 Podle této právní normy nelze vykoná-
vat úřad starosty, místostarosty, primátora 
či náměstka primátora, pokud jste měli na 
vysvědčení v posledním ročníku základní 
školy kromě jedniček více dvojek, než jednu. 
„Přece nechcete, aby nám velký města řídily 
nějaký traktorysti bez vzdělání,“ odpověděl 
nám předkladatel zákona e-mailem.
 Ihned poté, co česká veřejnost zjistila, že 
zmíněný paragraf existuje, rozpoutala se širo-
ká celospolečenská diskuse. „Intelektuální 
dispozice k manažeringu municipalit musí být 
determinována mírou dosaženého vzdělání, 
a to minimálně na úrovni vysoké školy,“ praví 
se ve společném prohlášení Mladých konzer-
vativců a Mensy ČR. 
 KSČM má však jiný názor. „Vedení má 
pocházet zdola, aby věc řešilo tak nějak 
tim selskym rozumem,“ řekl poslanec Jan 
Mikeš.
 „Nemáte někdo crack na Heroes Might And 
Magic 5?,“ zapojil se do debaty prostřednic-
tvím ICQ pisatel se jménem Hyperskejťák.

 Vraťme se však do Ústí – primátor Jan Kubata 
a jeho náměstek Arno Fišera předložili vysvěd-
čení okamžitě. Na obou listech se jedna dvojka 
objevila. „Nebylo mi ještě patnáct a Málek při-
nesl do školy Playboy. Vyhandloval jsem jeden 
obrázek za svačinu a založil ho do „Poučení 

z krizového vývoje.“ Přišli na to a dostal jsem 
dvojku z občanské nauky,“ přiznal Kubata.
 Arno Fišera obdržel chvalitebnou z češti-
ny. „Bylo to za rozbor jedné básně, ve které 
se objevilo takové divné slovo – hrdobec…,“ 
uvedl náměstek.
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âásteãnû

ChuÈ
(z ital‰tiny)

Krmné
obilí

Znaãka
kosmetiky

Jméno
feny

Drobnokvû-
tá rostlina

¤ecké
písmeno

Su‰ená
píce

DÛrazn˘
nesouhlas

âerné dfievo

PfiestoÏe

Varianta
jména
Otokar

âerpati
benzín

Ma‰tal

Malá fordka

Sloní
‰piãáky

Kocour
(náfieãnû)

Staro-
germán

Su‰ická
sirkárna

Obraz nahé
Ïeny

Trojmístné
ãíslo

Letm˘
dotek míãe

Plocha
o rozmûru

10x10
metrÛ

Odboãit
z dálnice Odplata Dusíkatá

slouãenina
Sibifisk˘
veletok

Slovensky
„se“

Adamova
partnerka

Obec
u Pfiíbrami

Pohyb na
hrazdû

Tetka

Polské
chlapecké

jméno

Lesní bylina

Svûtov˘
herec (film
Batman)

Vfiesovec

U‰até zvífie Teãka

Jméno
Vergilia

Dílãí
rozpoãet

Derivát
amoniaku

Na‰e
komerãní
televize

Znaãka
sportovní

obuvi

NAPOVÍME:

MSN, amid,
troll, AlNi,

animo, imin.

Pytel

Námofiník

âesk˘
herec

(Sobûslav)

Lák

Znaãka
pravítek

Ty a já Bohumila
(domácky)

âlen
národa
SarmatÛ

Tudy
(kniÏnû)

Tûlní ãidlo

·védská
vokální
skupina

MPZ aut
Lesotha

Autor
v˘roku:
Mikulá‰
Daãick˘ 

Bezvûrec Hudební
dílo

N

Typ maziva
znaãky
Mobil

Zl˘ skfiítek Obytná
místnost

âesk˘ malífi
(Václav)

Kopie

Chátra

Moravsk˘
Oldfiich

Anglicky
„stranit se“

Surová

Známá
slitina

Dûtsk˘
zábal

Zkratka za
sinus

Hostina

Konzumní
sladkovodní

ryba

Tkanina
s vlasem

Zvuk
zvonku

Název
sykavky

Gorila
a ‰impanz

Slovensky
„str˘c“

Znalost

Star‰í bratr
MojÏí‰e

Internetová
sluÏba

Prkenné
stropy

Nervov˘
zá‰kub

Ná‰ radiov˘
komentátor

(Roman)

Obvazov˘
materiál

Ode

Chvûjiv˘
zvuk

Chemická
zn. teluru

1

3

4

2

Tajenka z minulého čísla: Láska je velice křehká květina, která se musí ochraňovat.
Výherci: Pavla Bunjevčevičová, Jan Frič, Jarmila Špinarová. Gratulujeme! Tajenku posílejte na adresu:
Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem, dále připojte heslo „Křížovka.“



Veselé Vánoce a mnoho štěstí
a zdraví v roce 2007 Vám přeje

primátor Jan Kubata

... a naše srdce bije. 


