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 Společnost Multi Develop-
ment, která je investorem nové-
ho zábavního a nákupního centra 
Forum, zveřejnila první snímky 

studie lanové dráhy na Větru-
ši.  Lanovka bude mít dvě kryté 
kabiny, aby mohl být její provoz 
zachován i v zimním období. 

Každá kabina pojme 15 lidí. Drá-
ha, kterou bude provozovat ústec-
ký Dopravní podnik, přepraví za 
hodinu 460 cestujících. 

Lanovka na Větruši? Hotová věc!
Kabinky přepraví za hodinu 460 lidí

 „Lanová dráha bude stát oko-
lo 30 – 40 miliónů korun. Půjde 
o naší investici, ale budeme se 
snažit, aby určitý díl hradily i sou-
kromé fi rmy,“ říká primátor města 
Jan Kubata. 
 Nástupní stanice lanové dráhy 
je projektována do prostoru kom-
plexu Forum. Umístění výstupní 
vyvýšené rampy navrhl architekt 
v blízkosti parkoviště na Větruši. 
„Z této stanice povedou dvě ces-
ty – jedna na parkoviště a druhá 
přímo na terasu Větruše,“ dodává 
náměstek primátora Jan Řeřicha. 
 Nápad vybudovat lanovku 
z centra města na opravenou ústec-
kou dominantu byl v počátcích 
prezentován jako vtip. „Později se 
však stal předmětem vážných úvah. 
Nakonec jsme si řekli, že veřejnost 
atraktivní a odvážné projekty oce-
ní. Je to něco, co v Ústí ještě neby-
lo,“ uzavírá Kubata.
 Lanová dráha by měla být 
spuštěna ve druhé polovině roku 
2008, tedy po dostavbě Fora.

Studiové snímky projektu lanové dráhy na Větruši ukazují zcela novou podobu části ústeckého centra.

 Základní škola v ulici Karla 
IV. na Střekově nebude zrušena. 
Rodiče o tom na setkání v tělo-
cvičně školy ujistil primátor 
města Jan Kubata.
 Opravy tělocvičny a auly by 
měly být hotové do konce letoš-
ních prázdnin, aby děti mohly bez 
problémů v září přijít do školy. 
Přípravné práce začnou již 1. červ-
na. „Projekt už máme, peníze také. 

Jsem přesvědčen o tom, že všechno 
stihneme. Komplikace by mohly při-
nést jen nepředvídatelné okolnosti 
nebo problémy, které při každé stav-
bě mohou nastat,“ řekl primátor.
 Město má na pokrytí nákladů 
rekonstrukce připravenou částku 
15 miliónů korun. Průběh sta-
vebních prací budou moci rodiče 
sledovat na webových stránkách 
města www.usti-nad-labem.cz.

 Jan Kubata se na úvod schůz-
ky omluvil za to, že město nein-
formovalo rodiče žáků ZŠ Kar-
la IV dříve a lépe. „Vznikl tak 
dojem, že chceme školu zrušit. 
Kolují také nesmyslné fámy, že už 
na ní máme kupce, apod.“ uvádí 
primátor.
 Většina rodičů, kterých přišly 
asi dvě stovky, přijala informace 
s úlevou. 

ZŠ Karla IV. nebude zrušena
Opravy proběhnou o prázdninách
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   Vážení přátelé,

 dovoluji si ještě jednou vrátit 
se k ostudné rvačce mezi žáky 
základních škol na Skřivánku, 
jejíž záznam byl zveřejněn na 
internetu. 
 Z dosavadních informací o celé 
věci vyplývá, že se žáci na rvačce, 
při které došlo i na krvavá poraně-
ní, zřejmě předem domluvili. A to 
je zarážející. Chci ujistit všechny 
Ústečany, že nebudu v žádném 
případě přehlížet jakékoli náznaky 
organizovaného násilí, šikany či 
vandalství (viz. článek na str. 3).
 Celé události přihlíželo něko-
lik procházejících dospělých osob. 
Vyčítat jim, že okamžitě aktivně 
nezasáhli, jim zřejmě nemohu, 
neboť školáci ve věku 14 a 15 

let už mají určitou fyzickou sílu 
a někteří mohou také agresivně 
reagovat na jakékoliv napomenu-
tí. Velice mě však mrzí, že dospělí 
nezavolali městské strážníky, kte-
ří by zmíněnou událost okamžitě 
a rázně ukončili.
 Z médií jste se už asi dozvěděli, 
že město nakoupí dalších 22 rada-
rů na měření rychlosti. Je s podi-
vem, že už mnoho lidí vyjádřilo 
znepokojení nad tímto rozhodnu-
tím, ke kterému jsme přistoupi-
li především z důvodu zajištění 
bezpečnosti silničního provozu 
v blízkosti základních a mateř-
ských škol. Jejich argumentům 
moc nerozumím. Na jedné stra-
ně se bojí „šikanování“ ze strany 
městské policie kvůli dodržování 
povolené rychlosti, čímž chrání-
me životy jejich dětí a na druhé 
straně jsou mnozí občané nevší-
maví k šikaně a násilí mezi dět-
mi v ulicích města. Stojím si za 
tím, že i kdyby měly tyto radary 
zachránit jediný lidský život, tak 
se jejich nákup městu vyplatí. 
 Některých věcí si všimneme 
hned, jiné (a často ty důležitější) 
přehlížíme. 
 Velmi bych si přál, aby všíma-
vost občanů vítězila nad anonym-
ním davovým nezájmem, respekt 
či přátelství nad šikanou a násilím 
a ukázněnost řidičů nad jejich leh-
komyslností.
 Jan Kubata

Slovo primátoraSlovo primátora
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Aerobic Olympijský dům, kinosál
Atletika Městský stadion
Basketbal Sportovní hala University J. E. Purkyně
Baseball Louny
Cyklistika MTB Výletní zámeček Větruše
Cyklistika KO sprint Mírové náměstí
Cyklistika silniční Uzavřený okruh v okolí Ústí nad Labem
Florbal Zimní stadion
Fotbal, sk. A+fi nále Městský stadion
Fotbal, sk. B+semifi nále Stadion TJ Český Lev Neštěmice
Fotbal, sk. A Fotbalové hřiště Svádov
Fotbal, sk. A Fotbalové hřiště Chlumec
Házená, hoši Sportovní hala TJ Chemičky
Házená, dívky Sportovní hala TJ Spartak
Jezdectví Jezdecký areál TJ Tatran
Judo Sportovní hala TJ Slavoj
Karate Olympijský dům, velký sál
Plavání Plavecký areál Klíše
Sportovní gymnastika Olympijský dům, velký sál
Stolní tenis Sportovní hala TJ Slavoj
Šachy Olympijský dům, vestibul
Tenis Tenisový areál KT Ústí nad Labem
Volejbal, suchá var. Volejbalový areál Chabařovice
Volejbal, mokrá var., hoši Sportovní hala T Mobile
Volejbal, mokrá var. B, hoši Sportovní hala Chabařovice
Volejbal, mokrá var., dívky Sportovní hala SKP Sever Ústí nad Labem
Zápas Olympijský dům, velký sál
Výtvarná soutěž Olympijský dům, vestibul
Fotografi cká soutěž Olympijský dům, vestibul
Počítačové hry, hoši Základní škola Mírová
Počítačové hry, dívky Základní škola Stříbrnická

 Rada města souhlasí s poskyt-
nutím 1 milionu Kč společnosti 
Sport Agency na realizaci „Her 
III. Olympiády dětí a mládeže ČR 
v Ústí nad Labem 2007,“ která se 
uskuteční 19. – 24. června. Zároveň 
uložila náměstkovi primátora Arno 
Fišerovi, aby předložil tento návrh 
zastupitelům města do 26. dubna. 
 Radní schválili fi nanční účast 
města na této zajímavé akci již 
v září 2005. Peníze nyní uvolnili 
rozpočtovým opatřením odboru 
péče o občany.
 Hry budou zřejmě nejvýznam-
nější sportovní akcí v historii 
města. Akce se zúčastní rekord-
ních 4500 reprezentantů všech 
krajů ČR. Věková hranice účast-
níků je limitována 15 lety. Mladí 

Ústí se těší na národní 
dětskou olympiádu

olympionici budou na ústeckých 
sportovištích soutěžit v 21 disci-
plínách. Sportovní program bude 
po dobu konání her každý den 
zakončen medailovým ceremoni-
álem na Lidickém náměstí, jehož 
součástí bude i široký doprovodný 
kulturní program. Hry jsou pořá-
dány v úzké spolupráci s městem 
Ústí nad Labem, Českým olym-
pijským výborem, Ústeckým 
krajem, Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy a dalšími 
institucemi.

Sporty a sportoviště:

Zahájení Krajské olym-
piády dětí a mládeže 
se na Městském   stadi-
onu v Ústí nad Labem 
loni zúčastnil rovněž stří-
brný olympijský medai-
lista v běhu na lyžích 
Lukáš Bauer (na sním-
ku vlevo). Letos by měla 
národní olympiádu slav-
nostně zahajovat Kateři-
na Neumannová.

 Statutární město Ústí nad 
Labem vyhlašuje od roku 1996 
„Cenu primátora v oblasti kul-
tury“. Toto ocenění je určeno 
pro jednotlivce nebo kolektiv 
za významný nebo dlouhodobý 
přínos pro  kulturní život města 
Ústí nad Labem.
 V uplynulých letech byli na 
návrh kulturní komise Rady měs-
ta oceněni: operní pěvkyně Eva 
Randová, sbormistr Ústeckého 
dětského sboru Prof. Doc. Vlasti-
mil Kobrle, zakladatelé Trampské 
Porty  Zbyněk Jelínek a Zdeněk 
Friedl, operní pěvkyně Květosla-
va Koníčková, hudebník Pavel 

Štolba, spisovatelka Helena Bor-
ská, hudební skupina Bonifanti 
a dlouholetý ředitel Severočeské-
ho divadla opery a baletu v Ústí 
nad Labem Petr Jonáš.
 V letošním roce mají mož-
nost navrhnut kandidáta na toto 
ocenění občané města.  Všechny 
přijaté návrhy budou slosovány 
a výherce obdrží malý dárek.
 Své návrhy zasílejte  na adre-
su: Magistrát města Ústí nad 
Labem, odd. kultury a sportu, 
Velká hradební 8, 401 00 Ústí 
nad Labem. 
 Uzávěrka ankety je 30. 
června 2007.

Navrhněte svého kandidáta 
Cena primátora v oblasti kultury 2007
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 Město udělalo zásadní opatře-
ní k zamezení násilní na školách 
v reakci na rvačkou mezi žáky ZŠ 
SNP a ZŠ Elišky Krásnohorské, 
která se odehrála 20. února a jejíž 
záznam byl zveřejněn na internetu.   
 Na všech základních školách 
byla 22. března zahájena série 
preventivních odborných předná-
šek na téma dětské násilí a šikana, 
která bude probíhat i po celý příští 
školní rok. „Počátkem dubna byly 
ve školách umístěny bezpečnost-
ní schránky, kam se mohou žáci 
svěřovat s jakýmikoli problémy 
souvisejícími s šikanou či násilím. 
Obsah schránek budou strážníci 
denně vybírat a analyzovat,“ říká 
primátor města Jan Kubata.
 Do 20. dubna mají velitelé 
všech útvarů městské policie ve 
spolupráci s řediteli škol zpracovat 
podrobnou analýzu se zohledně-
ním veškerých rizik, která mohou 
ohrozit bezpečnost žáků, např. 
rozbor lokality umístění školy 

a struktury tamního obyvatelstva, 
vzdálenost školy od zastávek 
MHD a silničních komunikací, 
dostupnost obchodů s alkoholem, 
dostatečnost veřejného osvětlení 
apod. Velitelé základen městské 
policie budou od příštího školní-
ho roku společně s řediteli základ-
ních škol měsíčně vyhodnocovat 
bezpečnostní situaci ve školských 
zařízeních.
 „Ustavena byla rovněž pracov-
ní skupina, která by měla připravit 
program či projekt, jak v budouc-
nosti takovým sociálně patologic-
kým jevům předcházet. Jsou v ní 
preventisté městské policie a Poli-
cie ČR, psychologové i etopedové. 
Jsme zřejmě první město, které 
začíná v takovém rozsahu problém 
řešit,“ uvádí Kubata.
 Primátor dále vyjadřuje poli-
tování nad nezájmem veřejnosti, 
protože ze záběrů je patrné, že 
několikaminutovému incidentu 
přihlíželo také několik kolem-

Násilí na školách bude důsledně potlačeno
Proč kolemjdoucí nezasáhli?

jdoucích. V této souvislosti 
vyjadřuje Jan Kubata nespoko-
jenost se současným školským 
zákonem, který např. narozdíl 
od Francie neumožňuje ředite-
lům škol jakkoli postihovat žáky 
za činnosti, kterých se dopustí 

mimo areál školy. Proto apeluje 
na zákonodárce, aby iniciovali 
změnu zákona, který dá ředite-
lům škol větší pravomoci.
 Z dosavadních informací 
o celé věci má vyplývat, že se 
žáci na rvačce předem domluvili.

Násilí na českých školách je čím dál častější. Jeho zaznamenávání 
na mobilní telefon se stalo novou módou mládeže.

 Proč město přistoupilo k tak radikálním opatře-
ním k řešení násilní mezi školáky? Znamená to, že 
rvačky na ústeckých školách jsou běžným jevem?
   „V našem městě jde o první prokázaný případ. 
Na internetových serverech jsme objevili několik 
takových domluvených rvaček zachycených kame-
rou mobilního telefonu, avšak většina pocházela 
z jiných měst. I my jsme se jako děti prali, ale v tom-
to případě jde o nový a velmi nebezpečný sociální 
fenomén, který k nám přichází z Velké Británie.“
 Co máte na mysli?
   „Je to tzv. happy slapping, což ve volném pře-
kladu znamená veselé fackování. V České republi-
ce tím proslul Gang Plameňáků: skupina mladých 
lidí napadala lidi přímo na ulici nebo ničila maje-
tek a vše bylo zdokumentováno kamerou mobilní-
ho telefonu. Právě publikace šotů tohoto gangu na 

webových serverech přispěla počátkem roku 2005 
k jejich odhalení a obvinění.“
 V případě ústeckých školáků to ale nebylo 
náhodné napadání. Oni si rvačku domluvili.
   „Ano, toto jednání je běžné u nejradikálnější části 
fotbalových fanoušků ve Velké Británii, tzv. rowdies 
či hooligans. V Ústí jsme byli svědky jakési kombi-
nace obou jevů. 
 Přeci jen, nejste příliš úzkostliví?
 „Natáčení násilní na mobilní telefon se výrazně 
rozmáhá. Děti a teenageři to mají jako novou módu 
a my to chceme v Ústí zastavit hned v počátcích. 
Nebezpečnost zmíněného jednání spočívá v organi-
zovanosti násilí, v pravidelnosti a struktuře. To už 
je něco úplně jiného, než běžné potyčky kluků, které 
zde vždy byly a budou. Domnívám se, že rodiče dětí 
přijmou naše opatření kladně.“

Kubata: je to nebezpečný sociální fenomén

 O pět procent se od letošního 
1. dubna zvýšila mzda zaměst-
nanců Dopravního podniku měs-
ta Ústí nad Labem, a. s. Primátor 
města Jan Kubata se na tom doho-
dl s vedením odborové organizace 
DpmÚL.
 Podnikové odbory původně 
požadovaly sedmiprocentní plato-
vý růst i zvýšení osobního ohod-
nocení ze 750 na 1000 korun. 
Dále např. prosazovaly výrazně 

vyšší příplatek za řízení kloubo-
vých vozidel. „Nabídl jsem odbo-
rové organizaci kompromisní 
řešení spočívající v nárůstu platů 
o pět procent, ale s tím, že další 
požadavky nebudou vyslyšeny. 
Zástupci odborů sdělili, že můj 
návrh přijímají“, říká Kubata.
 Zvýšení mezd v Dopravním 
podniku o 5 % si vyžádá vyna-
ložení 7,5 mil. korun navíc. „Už 
dnes poskytuje město Dopravnímu 

podniku 180 miliónů korun. Objem 
peněz z našeho rozpočtu zajišťují-
cí bezproblémový provoz městské 
hromadné dopravy neustále stou-
pá, avšak daňové příjmy vyšší ne-
jsou. To jsem řekl i představitelům 
odborové organizace Dopravního 
podniku, když jsem zdůvodňoval, 
proč nelze akceptovat sedmipro-
centní nárůst platů a poskytnutí 
dalších požadovaných požitků,“ 
uzavírá Kubata.

Platy v Dopravním podniku narostly o 5 %
Firmu to bude stát 7,5 miliónu korun

Krátce
 V Severočeském divadle 
opery a baletu se v průběhu 
letošního září uskuteční slav-
nostní setkání zástupců vedení 
města s dárci krve. 
 Součástí akce, na které 590 
pozvaných držitelů zlaté Jan-
ského plakety obdrží pamětní 
grafi cký list, bude vedle koncer-
tu také předání dvaceti zlatých 
Janského plaket a sedmi Zla-
tých křížů ČČK 3. třídy spojené 
s fi nanční odměnou. Radní na 
tuto akci uvolnili 150 tisíc Kč. 
 „Na celé koncepci oceňování 
dárců krve intenzivně pracujeme 
a po jejím dokončení jí okamžitě 
představíme veřejnosti prostřed-
nictvím sdělovacích prostředků,“ 
říká primátor města Jan Kubata.

***
 Radní rozdělili mezi městské 
obvody 10 miliónů korun. Jde 
o peníze určené na provoz. Cent-
rální obvod obdrží 4 mil. Kč, Neš-
těmice 3,3 mil., Střekov 2,2 mil. 
a Severní Terasa 0,5 mil. korun.

***
 Primátora města Jana Kubatu 
delegovali radní na člena Rady 
Euroregionu Labe. Dosavadním 
členem této rady a zároveň před-
sedou Euroregionu Labe je minis-
tr zemědělství a bývalý ústecký 
primátor Petr Gandalovič. 
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 Jedničku ze sčítání dostal ve 
druhé třídě ZŠ České mládeže 
primátor města Jan Kubata. Školu 
navštívil, aby pedagogům popřál 
ke Dni učitelů.
 „Paní učitelka mě vyzva-
la, jestli si nechci zkusit vyřešit 
matematické úlohy pro osmileté 
žáky, tak jsem si po letech znovu 
sedl do lavice. Dokonce jsem se 
jednou i přihlásil,“ říká s úsmě-
vem Kubata. 
 Primátor města hovořil s ředi-
telkou školy Vlastou Rytířovou 

o investičních záměrech školy 
i problematice demografi ckého 
vývoje v souvislosti s obsazeností 
škol. Vyslechl si rovněž vystoupe-
ní dětského sboru a krátce poho-
vořil s pedagogy. „Na Den učitelů 
někdy zapomínáme a to je chyba. 
Je to nesmírně důležitá práce a je 
třeba ji důstojně ocenit,“ uvádí 
Kubata.
 Jan Kubata poslal všem uči-
telům ústeckých základních škol 
osobní dopis s blahopřáním ke 
Dni učitelů.

Kubata přál učitelům

 Město Ústí nad Labem získa-
lo opět ocenění za krizové SMS 
zprávy. V krajské soutěži Zlatý 
erb se umístilo na druhém místě 
v kategorii Nejlepší elektronická 
služba.
 „Před dvěma lety jsme v této 
kategorii zvítězili, nyní jsme ale 
také spokojeni,“ říká náměstek 
primátora Libor Turek, který pře-
vzal diplom od hejtmana Ústecké-
ho kraje Jiřího Šulce (viz foto).
 Varovné SMS zprávy posí-
lá odbor mimořádných situací 
Ústečanům od května 2003. V sys-

tému je nyní zaregistrováno přes 14 
tisíc občanů. Počet registrovaných 
uživatelů vzroste vždy po každé 
mimořádné situaci, o které SMS 
Infokanál informuje. „Krizové 
SMS jsme mnohokrát využili nejen 
při průmyslových haváriích, ale 
také v době povodní. Zprávy však 
nelze poslat všem ve stejný čas 
najednou. Při reálném ohrožení, 
které by si vyžádalo např. evaku-
aci obyvatel, jsou rychlejší a účin-
nější venkovní hlásiče na sloupech 
veřejného osvětlení, tedy systém 
VISO,“ doplňuje Turek.

Krizové SMS podruhé oceněny

 Radní schválili „Dokumenty 
upravující poskytování fi nančních 
příspěvků z rozpočtu města Ústí 
nad Labem v oblasti kultury.“ 
 Úpravy dokumentů nemění 
zásadní koncepci a systém této 
podpory. Dotýkají se především 
postupu při podávání žádostí 
a vyúčtovávání poskytnutých pří-
spěvků, které precizují a doplňují 
dle získaných zkušeností. 
 Na akce kulturního kalendáře 
na rok 2007 schválili radní poskyt-
nutí fi nančních příspěvků (do 50 
tisíc Kč) v celkové výši 1,79 mil. 
korun a souhlasili s poskytnutím 
příspěvků (vyšších než 50 tisíc 
Kč) v celkové výši téměř 2 mil. 
korun. Tento návrh rada uložila 
náměstkovi primátora Arno Fiše-
rovi předložit Zastupitelstvu měs-
ta do 26. dubna. 
 Na akce kulturního kalendá-
ře bylo do konce minulého roku 

podáno 305 žádostí s celkovým 
požadavkem na příspěvek ve výši 
téměř 15 mil. Kč. Největší částka 
ve výši 600 tisíc korun je navrže-
na na celoroční výstavní program 
Galerie Emila Filly. Částky ve výši 
188 tisíc jsou určeny na červno-
vou Operu v Letním kině, srpnový 
hudební festival Labské léto a záři-
jovou Střekovskou mumii. Částky 
ve výši 141 tisíc korun jsou rad-
ními odsouhlaseny pro celoroční 
činnost Ústeckého dětského sboru 
v roce 2007 a 11. narozeniny rádia 
Fajn North Music. 
 Pro letošní rok byl v rámci roz-
počtu města stanoven pro oblast 
kultury objem fi nančních pro-
středků v celkové výši 6,36 mil. 
korun. Na grantové projekty bylo 
vyčleněno 580 tisíc Kč, na repre-
zentační kulturní akce 1,5 milionu 
a na akce kulturního kalendáře 
celkem 4,28 mil. Kč.

Další milióny na kulturní akce



- 5 -

Univerzita získala další 
grantové prostředky

 Primátor města Jan Kubata 
předal v obřadní síni W. Churchil-
la cenu Křesadlo 2006 dobrovol-
nici Janě Haklové.
 Jana Haklová provádí od roku 
2004 dobrovolnickou činnost 
v Domově pro seniory v Doběti-
cích. První informaci o této pro-
spěšné činnosti získala z letáku 
v trolejbusu. Před spoluprací 
s dobětickým domovem absolvo-
vala Jana Haklová výcvik v Dob-
rovolnickém centru a nyní se 
věnuje především individuálním 

návštěvám několika klientů.
 Společně s ní obdrželi stejné 
ocenění také Zdena Zajíčková, 
Eva Vrkoslavová, Lenka Staň-
ková, Miluše Chloubová a Jozef 
Lacko.
 Slavnostního předávání Křesa-
del obyčejným lidem, kteří dělají 
neobyčejné věci, se kromě primá-
tora Ústí nad Labem Jana Kubaty 
zúčastnili také rektorka UJEP Iva 
Ritschelová, krajský hejtman Jiří 
Šulc a další osobnosti veřejného 
života.

Křesadlo 2006 dobrovolníkům

 Celkem 250 tisíc korun poskyt-
ne město na grantové projekty 
ústecké univerzity. Žádosti, které 
jednotliví řešitelé podali do kon-
ce ledna, vyhodnotili začátkem 
února náměstek primátora Arno 
Fišera a tehdejší prorektorka pro 
vědu a zahraniční vztahy Iva Rits-
chelová. 
 Peníze budou rozděleny mezi 
devět grantů. Nejmenší částku 
10 tisíc Kč získá Martin Kolář 
na organizaci výstavy s názvem 
Kurátorský experiment II – Země 
snivců, naopak nejvyšší částku 
ve výši 42 tisíc Kč obdrží Lenka 
Němcová na projekt zpřístupnění 
skleníku a zahrady katedry biolo-
gie Přírodovědecké fakulty veřej-
nosti – realizace veřejných výstav 
ve sklenících UJEP. 
 Finanční podporu získali dále 
Libor Pacovský na organiza-
ci přednášek studentů UJEP na 

aktuální téma v oblasti ochrany 
životního prostředí, Iva Tattermu-
schová a Jakub Štěpánek na orga-
nizaci pěti výstav v prostorách 
galerie FUUD, Ladislav Stančík 
na fotografi ckou soutěž studentů 
a pracovníků UJEP zaměřenou 
na město a spojenou s výstavou 
na ústeckém magistrátu, Richard 
Pokorný na zmapování jesky-
ní ústeckého okresu, Michaela 
Hrubá na zmapování architek-
tury a vystavení informací na 
web o nejzajímavějších stavbách 
ve městě, František Paikrt a Jiří 
Kirchner na zmapování všech dět-
ských hřišť na území města včet-
ně zhodnocení jejich technického 
stavu a konečně Kateřina Hruško-
vá a Petr Bernát na přípravu mate-
riálů s praktickými informacemi 
pro zahraniční studenty o městě 
včetně představení cizích kultur 
Ústečanům.

 V ústecké Masarykově nemoc-
nici proběhlo otevření nových 
očních operačních sálů. 
 Slavnostnímu aktu byl příto-
men hejtman Ústeckého kraje Jiří 
Šulc, ústecký senátor Pavel Sušic-
ký, ředitel Masarykovy nemocni-
ce Tomáš Indra či primářka oční-
ho oddělení Ivana Liehneová. 
 „Myslím, že nové operační 
sály jsou chloubou nemocnice. 
Oční specialisté zde budou mít 
skvělé podmínky k práci,“ uvedl 
náměstek primátora Libor Turek. 
 Architektonické řešení sálů 
a jejich vybavení řadí sály oční-
ho oddělení mezi absolutní špičku 
nejen v ČR, ale i v Evropě. Celko-
vá cena výstavby těchto sálů, která 

trvala jeden rok, dosáhla bezmála 
50 milionů korun. Financována byla 
z dotace Ústeckého kraje a z vlast-
ních zdrojů Masarykovy nemocni-
ce. Stavba byla předposlední částí 
konečné dostavby nemocnice.  
 Nové operační sály očního 
oddělení mj. přinesou zkrácení 
čekací doby na operaci šedého 
zákalu na poloviční dobu tří měsí-
ců, procentuální zvýšení ambu-
lantně odoperovaných nemoc-
ných s šedým zákalem či zlepší 
podmínky pro ošetření novoro-
zenců a malých dětí. Oddělení má 
22 lůžek a jako jediné v kraji se 
zabývá léčbou předního i zadního 
segmentu oka. Ročně se zde pro-
vede 1500 operací.

Nemocnice má nové 
oční operační sály

s.r.o.

JJsme firma s 15-letou tradicí výroby oken a dveří.
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 Celkem 320 tisíc korun se 
podařilo získat pro ústeckou 
dětskou onkologii na charitativ-
ní akci „Hvězdy v Ústí II., aneb 
pomozme dětem“, která proběhla 
30. března v Severočeském diva-
dle opery a baletu. 
 V Ústí nad Labem se již podru-
hé představily hvězdy modelingu 
a společenského života. V letoš-
ním roce pořadatelé Pavel Brož 
z reklamní agentury CZ Media 
a Lenka Taussigová pozva-
li např. Kateřinu Stočesovou, 
Andreu Vránovou-Kloboučko-
vou, Agátu Hanychovou, Kateři-
nu Smejkalovou, Editu Hortovou, 
Michaelu Wostlovou, Lejlu Ab-
basovou, Martinu Poulíčkovou, 
Martinu Dvořákovou, Báru Kolá-
řovu či Lilian Sarah Fischerovou. 
Na molu předváděly nejen známé 
modelky, ale také například Vale-
rie Zawadská, Petra Špindlerová, 
Karla Mráčková, Roman Štolpa 
i Markéta Majerová se Slávkem 
Bourou. Celým večerem prová-

zel Rey Koranteng.  Mezi  hosty 
nechyběla ani  Andrea Verešová.  
 Účastníci akce, mezi kterými 
byl i ministr zemědělství Petr Gan-
dalovič, obdivovali kolekci značky 
Morgan, Gin Tonic, Petra Laktona 
a nádherné šaty od společnosti Taiza. 
Diváci také viděli vystoupení taneční 
skupiny JAD společně s tanečníkem 
Yemim A. D. Zazpíval rocker Aleš 
Brichta a Zuzana Stivínová vystou-
pila se svým kabaretem. 
 Po skončení společenského 
večera se pozvaní hosté přesunu-
li na VIP párty do Café Atrium, 
kde proběhla dražba atraktivních 
předmětů. Celý výtěžek byl opět 
věnován Masarykově nemocni-
ci. Hokejku z Nagana vydražil 
za 60 tisíc korun primátor města 
Jan Kubata. „Je podepsaná všemi 
hráči a pro mě jako pro fanouška 
hokeje je úžasným sběratelským 
kouskem, který budu pečlivě opat-
rovat. Jsem také rád, že moje pení-
ze skončily ve správných rukou“, 
řekl primátor.

Nemocným dětem 300 tisíc korun
Primátor vydražil vzácnou hokejku z Nagana

 Slavnostní premiéra kres-
lené pohádky Pekelný stroj na 
Větruši na motivy pohádky 
Z. Havránka a D. Nechanické se 
představila Ústečanům v úno-
ru. Pohádku animoval V. Sala-
vec, výtvarníkem byl M. Novák 
a namluvila ji Jiřina Jirásková 
(vydal Videoreport). Pohádková  
legenda vypráví o zlém rytíři, 
který přebýval na hrádku Větru-
še a nevěděl, co s volným časem. 
Vymýšlel proto samé nepravosti, 
jen aby sobě a své družině ukrátil 
nudu a zpříjemnil žití. A jaké že 
to byly nepravosti? To se dozvíte 
z DVD „Pekelný stroj na Větru-
ši,“ které bude od konce dubna 

Pekelný stroj na Větruši
k dostání mj. v Informačním 
středisku města Ústí nad Labem, 
Hradiště 9.

POZVÁNKA

Hejtman Ústeckého kraje Ing. Jiří Šulc 
a ředitel Krajského vojenského velitelství Ústí nad Labem 

plukovník Ing. Zbyněk Krystin 

Vás zvou 

na slavnostní akt u příležitosti předání praporu
hejtmana Ústeckého kraje

pěší rotě aktivních záloh Krajského vojenského velitelství
Ústí nad Labem,

který se koná dne 11. května 2007 v 9:45 hodin
na Mírovém náměstí v Ústí nad Labem.

 Mezi čestnými hosty bude primátor Města Ústí nad Labem 
Mgr. Jan Kubata, primátor města Děčín Ing. Vladislav Raška, 
starosta Města Litoměřice Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta města 
Roudnice nad Labem pan Zdeněk Kubínek, starosta obce Bechlín 
pan Alexander SUCHÝ a významní představitelé Armády České 
republiky.
 Součástí slavnostního aktu bude ukázka vojenské techniky, 
ukázka vybavení a výstroje Vojenské policie a vystoupení vojen-
ské hudby.

Dražby atraktivních předmětů pro dobročinné účely se primátor měs-
ta Jan Kubata zúčastnil společně s manželkou Veronikou.
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 Město Ústí nad Labem již 
dlouhodobě fi nančně přispívá na 
služby Azylového domu, který 
provozuje Oblastní charita v Ústí 
nad Labem. Azylový dům Sama-
ritán ve Štefánikově ulici nabízí 
bezdomovcům služby ubytová-
ní, poskytnutí stravy a ošace-
ní, pomoc při uplatňování práv 
a zájmů, sociálně duchovní pora-
denství, vzdělávání a pomoc při 
hledání zaměstnání. 
 Byla jsem velmi překvapena, 
když jsem viděla řádně doložené 
statistiky služeb za loňský rok, kte-
ré mi předložila manažerka Azylo-
vého domu paní Vlasta Kopsová. 
Vybírám jen na ukázku – v rámci 
služeb Azylového domu bylo 62 
mužům a 18 ženám poskytnuto 
téměř 5 800 noclehů. Noclehárna, 
která poskytuje jednorázové pře-
spání, poskytla dalších úctyhod-
ných téměř 5 000 noclehů a dále 
se 125 osobám v loňském roce 
poskytlo 2 835 potravinových 
balíčků (tj. pro představu čtenářů 
teplá polévka, káva nebo čaj či 
potravinové porce). 
 Z předložené výroční zprávy 
Oblastní charity vypovídají sta-
tistiky o stovkách hodin, které 
zaměstnanci Azylového domu 
věnovali osobnímu rozvoji klientů 
v rámci jejich vzdělávání, psychic-
ké a duševní podpory a sociálního 
či pracovního poradenství. Podle 
mé neofi ciální zprávy z Minister-
stva práce a sociálních věcí je zřej-
mé, že Azylový dům Samaritán je 

považován za 
jeden z nej-
lepších v Čes-
ké  republice 
z pohledu 
kvality nabí-
zených soci-
álních služeb. 
A kvalita sociálních služeb nabí-
zených mým spoluobčanům je pro 
mne, jako členku Rady města Ústí 
nad Labem a předsedkyni sociálně 
zdravotní komise, rozhodující. 
 Proto mne, jako komunální 
političku velmi rozlaďuje tlak 
některých zástupců médií a jejich 
dotazy, ze kterých je cítit kon-
text nedostatečného taktu, necitu 
a hlavně neinformovanosti o dané 
problematice v našem městě. 
Kolik novinářů se přišlo podívat 
na Konferenci o sociálních služ-
bách, kterou pořádalo Centrum 
komunitní práce? Přiznám se, že 
jsem je hledala a nenašla, ale třeba 
se mýlím… Jen bych nerada zase 
někdy v budoucnosti zaslechla 
nářky od organizací, které ne-
jsou městem fi nančně podpořeny 
a kterým některá média ochotně 
naslouchají v očekávání senza-
ce. Myslím, že toto je dostatečná 
odpověď na některé spekulace 
a já děkuji všem zaměstnancům 
Azylového domu za jejich pro-
fesionalitu a kvalitně odvedenou 
práci. Jsem ráda, že takovou služ-
bu v našem městě máme.

Zuzana Kailová
radní města Ústí nad Labem

Neexistence služeb pro bezdomovce 
je nafouknutá mediální bublina

 Domnívám se, že je nutné 
sdělit trochu více údajů o přeroz-
dělování peněz z rozpočtu města.  
Mnoho obyvatel sdělovalo “pení-
ze se cpou do sportu“ a nikam ji-
nam. Jejich kritiku vnímám, proto 
jsem si rozebral část rozpočtu, 
abych jejich slova potvrdil, nebo 
vyvrátil. 
 Ústí nad Labem nemá tolik 
oddychových a tréninkových areá-
lů, jako jiná města, např. Liberec či 
Jablonec. Přesto řada sportovních 
odvětví vedle tradičních, jako je 
box,vodní pólo či volejbal, navá-
zala díky podpoře města a sportov-
ních nadšenců na vynikající spor-
tovní úroveň a v současnosti hrají 
nejvyšší republikové soutěže.
 Preferované sporty byly vybrá-
ny podle diváckého a mediálního 
zájmu s přihlédnutím k velikosti 
členské základny. Jde o hokej, 
fotbal, basketbal a volejbal. 

V rozpočtu města na tato vybraná 
sportovní odvětví bylo zastupitel-
stvem schváleno 25 mil. korun. 
Do ostatních sportovních soutěží, 
převážně mládežnických, a nej-
lepších sportovců, město uvolní 
dalších 9 mil. Kč. 
 Schválené prostředky všem 
kolektivům a jednotlivcům město 
do koruny uhradí. Většina pro-
středků už byla uvolněna z městské 
pokladny a určitě se některé kluby 
nedostávají do potíží vinou města.
 Podporu v takovém rozsahu, 
jakou mají sportovci v Ústí nad 
Labem, v mnoha dalších městech 
nenajdete.
 Odpovědnost za výsledky 
a naplnění rozpočtu nese vždy 
vedení klubu a město nemůže být 
dlouhodobě sponzorem každého 
klubu s extraligovou  příslušností.
 V současné době probíhají jed-
nání o nové koncepci sportu. Ta 

Peníze z rozpočtu města čerpají všechny skupiny obyvatel
jasně stanoví další podporu jed-
notlivým odvětvím. Město i nadá-
le zůstane partnerem některých 
sportů, ale hlavní zdroje na čin-
nost klubů musí zajistit privátní 
a úspěšné podnikatelské subjekty. 
 Rozumím všem, kteří nejsou 
aktivním sportovcem ani divákem 
a poukazují na možné účelnější 
využití fi nančních prostředků, ale 
musím říci, že město podporuje 
významně i kulturní, společenské 
a mnohé další aktivity jednotlivců 
a skupin. Například  provozová-
ní Severočeského divadla ope-
ry a baletu, Činoherního studia 
a kulturního střediska stojí měst-
skou pokladnu 62 mil. Kč. Nema-
lé prostředky určené pro všechny 
obyvatele města musím doplnit 
o největší výdaj z městské poklad-
ny, a tím je dotace Dopravnímu 
podniku ve výši 174 mil. Kč.
 Každý z nás vyhledává a využí-
vá ty služby, které mu jsou vlast-
ní, nebo bez kterých se neobejde, 

a vždy může 
mít vyznavač 
sportů, uživa-
tel dané služ-
by i účastník 
různých akcí 
pocit, že by to 
mohlo být lep-
ší. Uvítám další podněty a názory, 
kam směřovat zdroje určené na 
neinvestiční  výdaje v oblastech, 
ve kterých bychom Vám a Vašim 
rodinám mohli zpříjemnit život 
v Ústí nad Labem.   
 Přeji všem sportovcům, divá-
kům, fanouškům a uživatelům 
služeb zajišťovaných městem 
z prostředků všech obyvatel, 
aby byli spokojeni a vynaložené 
prostředky byly zdrojem ros-
toucí kvality života každého 
z nás a zejména našich dětí, kte-
ré zde zůstanou žít a pracovat 
i v budoucnu. 

Arno Fišera
náměstek primátora

Nový katalog sociálních služeb
Vážení přátelé, 
 město Ústí nad Labem Vám opět nabízí aktualizovaný Katalog 
sociálních služeb pro rok 2007. V katalogu naleznete potřebné infor-
mace o možné pomoci odborníků ze sociálně zdravotních služeb 
a zdárně tak mohli vyřešit obtížné životní situace. V katalogu můžete 
najít osm oblastí sociální pomoci.

• oblast péče o seniory 
• oblast péče o dlouhodobě duševně nemocné 
• oblast péče o mentálně postižené 
• oblast péče o osoby ohrožené drogou 
• oblast péče o zdravotně postižené 
• oblast péče o děti a mládež 
• oblast péče o občany v přechodné sociální krizi a občany
 společensky nepřizpůsobené  
• oblast péče o etnické menšiny

 Ve všech osmi oblastech sociální pomoci existují koordinační 
skupiny. Jejich náplní práce je koordinace rozvoje sociálních služeb 
v dané oblasti a příprava odborných podkladů pro práci Sociálně 
zdravotní komise Rady města Ústí nad Labem. Sociálně zdravotní 
komise Rady města je garantem sociální sféry ve městě Ústí nad 
Labem a doporučuje orgánům města ke schválení další opatření 
vedoucí k rozvoji sociální sféry a zkvalitnění poskytovaných služeb.
 Po adresářích a přehledech služeb ve všech oblastech jsou dále 
v katalogu uvedeny adresáře:

• služby prostupující jednotlivými oblastmi sociální pomoci 
• služby ošetřovatelské a zdravotní navazující na služby sociální 
• služby ošetřovatelské a zdravotní navazující na služby sociální   
 - zdravotní pojišťovny 
• adresář institucí – státní správa 
• adresář institucí – samospráva včetně obecních úřadů 
• projekt Zdravé město Ústí nad Labem

 Katalog sociálních služeb si můžete vyzvednout na Oddělení 
péče o občany v budově magistrátu města Ústí nad Labem nebo ho 
můžete nalézt na internetové adrese www.usti-nad-labem.cz
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 Je lanová dráha na Větruši 
pořád ve stadiu vážných úvah, 
nebo jde už o hotovou věc?
 „Nebojím se říci, že je už 
rozhodnuto. Pokud nedojde 
k nějakým nepředvídatelným pro-
blémům, Ústečané se budou moci 
svézt už v příštím roce.“
 Budou moci nastupovat do 
kabinek i tělesně postižení či 
cyklisté?
 „Samozřejmě. Celý projekt je 
řešen jako bezbariérový. Co se 
týče cyklistů, do kabinky se s koly 
vejdou. Cyklisté v dolní části naje-
dou na parkoviště na střechu Fora 
a odtud se dostanou na nástupní 
stanici. Po dojezdu na Větruši 
mohou na kole pokračovat třeba 
stezkou na Vrkoč či jinými směry.“
 Zapadá vzhled výstupní sta-
nice do podoby Větruše a jejího 
areálu? Neočekáváte protesty 
lidí, kteří dbají na urbanistic-
kou čistotu?
 „Projekt ještě není dokončen. 
Z prvních náhledů je však zřej-
mé, že stanice nezastiňuje siluetu 
Větruše a v okolí nepůsobí ruši-
vým dojmem.“

„Novomanželé se do města dopraví lanovkou,“
říká v rozhovoru náměstek primátora Jan Řeřicha

 Co všechno bude součástí 
horní stanice?
 „Kromě výstupních prostor zde 
bude i menší stavba s toaletami 
pro veřejnost, místností pro obslu-
hu lanovky i prostorami k prodeji 
suvenýrů. Stanice má i vyhlídko-
vé místo, které otevírá zcela nový 
pohled na labské údolí.“
 Budou moci lanovku využí-
vat i svatebčané?
 „Proč ne, to mě dokonce 
napadlo už před mnoha měsíci.  
Na Větruši proběhne svatební 
obřad a třeba i samotná hostina. 
Novomanželé se pak dolů do měs-
ta dopraví lanovkou. Tak atrak-
tivní svatbu měl málokdo z nás“.

Obrázky 2 a 4 ukazují podobu výstupní stanice lanovky v areálu Vět-
ruše. Na snímcích 1 a 3 je vidět dolní část lanové dráhy a budoucí 
centrum Forum.

1 2

3

4
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Od 1. dubna jsou otevøeny obì pokladny od 8,00 do 18,00 hodin. V letní sezónì je 
vstupné pro dospìlou osobu 80 Kè, dìti, studenti a dùchodci platí polovinu (40 Kè). 
Zvýhodnìné je rodinné vstupné pro 2 dospìlé a 2 dìti, které stojí 220 Kè.
Již nìkolik let ZOO nabízí permanentní vstupenky pro stejné kategorie 
návštìvníkù (dospìlí 400 Kè, dìti, studenti a dùchodci platí opìt polovinu - 200 Kè 
a rodina 800 Kè. Tuto vstupenku mohou využívat po celý rok, stejnì tak jako zcela 
nový produkt zavedený v letošní sezónì - „2 + 1 zdarma“ znamená, že za cenu dvou 
vstupenek mùžete ZOO navštívit tøikrát.

NADÍLKA MLÁÏAT V ÚSTECKÉ ZOO
O dvou významných mláïatech  sameèkovi orangutana bornejského a žirafy 
Rothschildovy jsme Vás již informovali v minulém èísle Mìstských novin. 
S nastupujícím jarem a pøibývajícím teplým poèasím se rodí i nová mláïata, která 
dìlají radost chovatelùm i návštìvníkùm.
Nejvìtší nadílka je v horní èásti zoologické zahrady. Ve stádeèku zeber Hartmannové 
se klisnì Doris narodil høebeèek, který je v poøadí již 90. mládìtem narozeným za celou 
dobu chovu od roku 1975. Další jeho pøíbuzní z øádu lichokopytníkù potìšili milovníky 
koní, by� miniaturních. Høebeèek pony shettlandského vypadá jako plyšová hraèka a je 
stejnì zrzavý jako jeho maminka Tereza, druhá klisnièka se narodila na zaèátku dubna 
Šárce. Ètyøi další mláïata patøí do stejné èeledi, i když jejich domovina je na zcela 
jiném kontinentu. Samièka a sameèek velblouda dvouhrbého se narodili na pøelomu 
bøezna a dubna v rozmezí dvou dnù dvìma mladým nadìjným samicím Kaøe a Kumì, 
které ZOO získala v dubnu loòského roku z dalekého Kazachstánu. Narozená mláïata 
velbloudù jsou nezvykle velká, s dlouhýma silnýma nohama a legraèními splasklými 
pytlíèky budoucích hrbù položenými na zádech. Jejich pøíbuzné, jihoamerické lamy 
mají pøírùstky hned ve dvou druzích  mládì lamy krotké pøišlo na svìt již na konci 
února, kdežto sameèek lamy alpaky je aprílové miminko. V horní èásti ZOO se 
narodilo mládì siky vietnamského, jihoasijského jelena, u kterého pøi odchovu funguje 
stejné chování jako u našich jelenù. Lanì své kolouchy v prvních dnech odkládají kvùli 
jejich bezpeèí na klidném místì a vracejí se k nim jen na kojení.
Po pøesunu po návštìvnické trase do støední èásti ZOO je novinkou na pavilonu 
primátù malý makak kápový, který se jistì stane velkou atrakcí pro návštìvníky. Zatím 
není známo, zda se jedná o opièího kluka nebo holku, protože jeho matka je nosí 
peèlivì pøitisknuté na bøiše. Na pavilonu exotária je tøeba v jedné z expozic podívat se 
vzhùru  samièka kalonì má mládì, které si pøikrývá létacími blánami na pøedních 
konèetinách. U tamarínù žlutorukých péèi o mláïátko pøebírá otec, který je nosí na 
zádech a mamince je pùjèuje jen na nakojení.

více na

www.zoousti.cz

Bìhem letní sezóny se konají pravidelné pøedvádìcí akce se zvíøaty - cvièení lachtanù, procházka slonù po ZOO, medový strom pro 
malajské medvìdy, krmení a enrichment u orangutanù a  mnoho dalších. Podrobnìjší informace najdete na webových stránkách nebo 
pøímo v ZOO.

Pøedvádìcí akce:

Poøady pro veøejnost:

S jakými výhodami a kdy do ZOO?

22. dubna DEN ZEMÌ V ZOO 
program u restaurace Koliba a soutìže v areálu ZOO zamìøené na mezinárodní kampaò na 
záchranu Madagaskaru (projektové dny na téma Madagaskar, Powerpointová prezentace, 
soutìže)

28. dubna - 1. kvìtna 1. MÁJ V ZOO s Èeským rozhlasem
kvíz o mláïátkách, 1. 5. - živá hudba + poøad na Kolibì (Maxim Turbulence), prodej „Dárkù 
pro Madagaskar“

12. kvìtna PO LIŠÈÍ STOPÌ
skautský den v ZOO, soutìže s pøírodovìdnou tématikou, výstava prací

1. èervna                 NOC SNÙ
poøad pro handicapované spoluobèany (pro pøihlášené), souèást celoevropské akce

3. èervna DÌTSKÝ DEN
zábavný program, dìtská diskotéka, soutìže o ceny

18. - 24. èervna DELHI - 20 LET V ZOO
týden se slony
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 Nejšpinavější, nejsmradlavější, nejošklivější…. tak tohle o Ústí nad Labem 
určitě neplatí. Největší severočeské město se honosí řadou záviděníhodných NEJ, 
jejichž zásluhou je republikovou, evropskou, či dokonce světovou jedničkou.
 I my jsme se Vám rozhodli přiblížit v Městských novinách to, čím je Ústí napro-
sto jedinečné a nepřekonatelné.

Nejšikmější věž …ve střední Evropě

 Gotický kostel Nanebevzetí 
Panny Marie v centru města se 
může chlubit nejšikmější věží ve 
střední Evropě. Na šedesát pět 
metrů své výšky se vychyluje od 
kolmice o plných 198 centime-

3

 Blíží se tradiční den otevře-
ných dveří. Spolchemie otevře 
své brány široké ústecké veřej-
nosti v sobotu 28. dubna. Letos 
na všechny návštěvníky čeká 
atraktivní program plný novi-
nek. Vně i uvnitř závodu bude 
den ve znamení zábavné chemie 
probíhat od deváté hodiny dopo-
lední do dvou hodin odpoledne.

 Den otevřených dveří je už 
v chemičce tradicí. Letos opět na 
návštěvníky čeká spousta atrakcí. 
Zachovány samozřejmě budou 
i tradiční body programu dne 
otevřených dveří. „Spolchemie 
chce dopřát všem Ústečanům, 
kteří si chtějí chemičku prohléd-
nout, bohatý program. V sobotu 
28. dubna je tedy srdečně zveme 
k nám,“ říká tiskový mluvčí Spol-
chemie Zdeněk Rytíř.

Z alchymie do chemie
 Tak zní motto letošního dne 
otevřených dveří. Letos poprvé 
půjde o moderovaný den, ve kte-
rém se zábava pro malé, menší 
i velké bude plynule doplňovat 

s tradiční nabídkou dne otevře-
ných dveří.

Prohlídky
 Na den otevřených dveří budou 
připraveny autobusy, které všech-
ny zájemce provezou po areálu 
závodu. Naši průvodci poskytnou 
zasvěcený výklad. Letos bude 
obzvláště na co se dívat. Chemič-
ka staví a modernizuje. Nové pro-
vozy nahrazují staré. Tvář závodu 
se mění doslova před očima. Pro 
malé vyjížďky malých návštěv-
níků bude k dispozici koňský 
povoz.

Pokusy
 Zaměstnanci laboratoří i letos 
rozbijí žlutomodrý stan, aby v něm 
předváděli jednoduché chemické 
pokusy a chemicky laděné sou-
těže. Kolegy jim letos budou dělat 
zástupci Univerzity Jana Evan-
gelisty Purkyně. „Oslovili jsme 
kolegy z vysoké školy a požádali 
je o to, aby předvedli své demon-
strace chemických pokusů. Sám 
jsem jejich ukázky už viděl a mohu 
slíbit úžasnou podívanou,“ sli-
buje Zdeněk Rytíř. Chybět totiž 

nebudou barevné dýmy, efektní 
ohně a vizuálně vděčná chemická 
kouzla. Kromě toho bude probí-
hat i promítání fi lmu o všudypří-
tomnosti chemie. „Někdy je těžké 
veřejnosti vysvětlovat, k čemu 
jsou vlastně věci, které chemička 
vyrábí, dobré. Připravený fi lm je 
dobrým způsobem, jak ukázat, co 
by bez produktů Spolchemie nee-
xistovalo. V našem každodenním 
životě je totiž chemie na každém 
kroku, ačkoli si to mnohdy vůbec 
neuvědomujeme,“ dodává Rytíř.

Koloběžky
 Úplnou novinkou budou kolo-
běžky. Tým Spolchemie patří mezi 
českými závodními koloběžkáři 
ke špičce. Vedle domácích trium-
fů ze závodů na Severní terase se 
naši koloběžkáři mohou chlubit 
i úspěchy z pražské koloběžkové 
čtyřidvacetihodinovky. Připra-
veny proto budou koloběžkové 
závody. Půjde o slalom na čas. 
Závody koloběžek budou hlav-
ně dětskou zábavou. Každý, kdo 
trať projede dostane malý dárek, 
každou hodinu pak vylosujeme 

výherce dárků hodnotnějších. 
Na startu bude možné si kolo-
běžku vypůjčit. Kdo přijede po 
dvou kolech už z domova, může 
v závodě těžit z výhody vlastního 
stroje. Pro odvážné experimentá-
tory budou k dispozici i zákeřné 
a těžko zvládnutelné tříkolky. 

Doprovodný program
 Mozaiku programu doplní kej-
klíři a další program pro malé i vel-
ké. Letos poprvé se v jeho rámci 
představí divadlo V Pytli. Jeho 
členové se představí v kostýmech 
alchymistů, čarodějů i šílených 
chemiků. Nabídnou dětem sou-
těže a hry a postarají se i o inter-
aktivní divadelní představení. 
Na chůdách i bez nich se budou 
prolínat celým dnem a postarají 
se o propojení jednotlivých stano-
višť. Chybět nebudou ani dobové 
stánky. Tentokrát představí umění 
kuchyňské, barveni látek, tkaní na 
karetkách a hřebenovém stávku, 
výrobu šperků, řezáni ze dřeva 
a parohu, připravena bude i čajov-
na a střelba z luku. 
 Přijďte, bude to stát za to!

trů. Naklonění věže způsobilo 
spojenecké bombardování v dub-
nu 1945, kdy tři letecké pumy 
vybuchly v těsné blízkosti kostela 
a stavbu tím staticky narušily. 

Spadne – nespadne?
 První dny po náletu Ústečané 
napjatě očekávali, zda se nahnutá 
věž nezřítí. Ta ovšem svůj náklon 
ustála a po týdnu se dočkala 
záchranných prací. Provizorně ji 
podepřela masivní dřevěná kon-
strukce a betonové injektáže ji 
následně zajistily proti dalšímu 
pohybu. V roce 1949 byl kostel 
opět stabilní a lešení bylo možné 
sundat. Ústí získalo raritu, která 
bude navěky připomínat ničivou 
sílu druhé světové války. 
 Vychýlení věže je snadno roz-
poznatelné při pohledu z chodní-
ku. Ti, kdo měli možnost někdy do 
věže vylézt, si pak mohli nakloně-
ní prověřit ještě názorněji. Položí-
li se láhev na podlahu ve vrcholu 

věže, okamžitě a velkou rychlostí 
se skutálí do kouta. Možná si ten-
hle úkaz bude moci v brzké době 
zkusit každý zájemce. Zvažuje se 
totiž zpřístupnění unikátní stavby 
veřejnosti. 
 V Česku je několik šikmých 
věží - v Telči, Plzni či Plaňanech, 
v Praze je to vodárna u Mánesa. 
Ta ústecká je u nás bezkonku-
renčně nejšikmější a v turistic-
kých průvodcích je označována 
za nejšikmější východně od Pisy 
či severně od Alp. To ovšem není 
tak úplně přesné. V sousedním 
Německu totiž najdeme hned dvě 
ještě šikmější věže, a to dokon-
ce tak šikmé, že předčí dokonce 
i proslulou zvonici v Pise. 

Ústí je mezi nejšikmější 
pěticí v Evropě 

 Věž románského kostela v Suur-
husenu ve východním Frísku je 
dokonce coby nejšikmější na svě-

tě zanesena v Guinnessově knize 
rekordů. Měří 27 metrů a od kolmi-
ce se vyklání o 243 centimetrů. Nej-
slavnější šikmá věž v Pise je proti 
tomu vysoká 55 metrů a vychyluje 
se od své osy o 460 centimetrů. 
 Pokud by se tedy měl sestavit 
orientační žebříček šikmých věží 
v Evropě, byla by Pisa třetí a Ústí 
hned za ní. Ve střední Evropě nic-
méně ústecká věž pokořitele nemá. 
Nejbližším vážnějším konkuren-
tem je věž v saském Budyšíně, 
kde stojí takzvaná Bohata wěža, 
zvaná též Reichenturm. Při svých 
56 metrech výšky se ale odklání od 
kolmice „jen“ o 144 centimetrů. 
Literatura a prameny:
 Dějiny města Ústí nad Labem 
(Ed. K. Kaiserová - V. Kaiser). 
Ústí n. L. 1996
 Kaiserová, Kristina: Kostel 
Nanebevzetí P. Marie v Ústí nad 
Labem. Ústí nad Labem 1999
 www.wikipedia.de

Z alchymie do chemie,
aneb pokusy a pokustóni na dni otevřených dveří
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…NA KLÍČ!

POSTAVTE SI 
CHYTRÝ DŮM…

Společnost CZECH PAN s.r.o. staví domy 
systémem K-KONTROL už 10 let k maxi-
mální spokojenosti svých klientů. Pro zvýšení 
finanční efektivity nabízíme bohatou škálu 
typizovaných řešení domů a samozřejmě také 
projekty podle vaší individuální představy. 
Poskytujeme kompletní poradenský servis 
včetně vypracování projektové dokumentace. 

Stavba domu je mimořádně rychlá. Do vlast-
ního se nastěhujete za pár měsíců. Menší 
tloušťka obvodových a příčkových stěn vám 
poskytne více obytné plochy. A když se vaše 
rodina rozroste? Snadno svůj dům rozšíříte 
díky jednoduchému modulovému systému. 

Cokoliv si budete přát
Vyberte si libovolnou střechu, omítky, okna, 
podlahy! K-KONTROL umožňuje spojení 
s jakýmkoliv materiálem. 

To nejdražší budete 
mít nejlevnější
Už žádné zbytečné výdaje za teplo nebo chla-
zení! K-KONTROL  udržuje teplotu v zimě 
i v létě. Systém rekuperace vzduchu zajistí 
větrání vašeho domu s minimálními ener-
getickými ztrátami a zaručí stoprocentně 
zdravé podmínky s optimální vlhkostí.

www.czechpan.cz
Kontaktuje nás!
CZECH PAN s.r.o. Čsl. letců 786, 407 47 Varnsdorf

Tel.: 412 384 912 (PO-PÁ,  8 -16 hod.)

E-mail: info@czechpan.cz
Díky síti certifikovaných partnerů postavíme váš dům
kdekoliv v ČR.

Jižní pól, únor 2007: 1. česká polární stanice na Antarktidě
zahájila provoz. Byla postavena ze systému K-KONTROL.

 Primátor města Jan Kubata poprvé předal 
Cenu Václava Pucherny za počin v oblasti 
životního prostředí. Cenu získal Jan Eichler.
 Letos v květnu uplynou tři roky od úmrtí 
Václava Pucherny, bývalého starosty Měst-
ského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice 
a později dlouholetého náměstka primátora 
města Ústí nad Labem pro životní prostředí 
a dopravu. Během svého působení v těchto 
funkcích se významně zasloužil o zlepše-
ní životního prostředí v našem městě a měl 
velký osobní podíl na tom, že město Ústí nad 
Labem získalo v letech 1999, 2000 a 2001 
ceny Evropské unie za pokrok dosažený 
v oblasti zlepšování kvality ovzduší, zdra-
vého životního prostředí, podávání informa-
cí a environmentálního vzdělávání. Z těchto 
důvodů Rada města Ústí nad Labem rozhodla 
udělovat každoročně primátorem města Cenu 

Václava Pucherny za počin v oblasti ochrany 
životního prostředí. Ze čtyř navržených kan-
didátů rozhodla komise životního prostředí 
ocenit PaedDr. Jana Eichlera, ředitele Domu 
dětí a mládeže v Ústí nad Labem, v kategorii 
vzdělávání a osvěta v oblasti ochrany život-
ního prostředí. Jan Eichler je od roku 1982 
aktivním členem Českého svazu ochránců 
přírody, má dvacetiletou praxi s prací s dět-
mi a mládeží, externě přednáší na fakultě 
životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem 
problematiku environmentální výchovy 
a osvěty, je spoluautorem publikace Koncep-
ce environmentálního vzdělávání, výchovy 
a osvěty v Ústeckém kraji a je členem Mezi-
resortní pracovní skupiny Environmentálního 
vzdělávání, výchovy a osvěty při Minister-
stvu životního prostředí.

Cena Václava Pucherny Janu Eichlerovi

 Revitalizace Habrovické-
ho rybníka skončila s půlroč-
ním předstihem. Od polovi-
ny letošního března probíhá 
napouštění rybníka, které bude 
ukončeno do konce dubna.
 Stavba, kterou provedla 
děčínská divize fi rmy Zemp-
ra, započala v lednu minulé-
ho roku vypuštěním a násled-
ným odtěžením sedimentů 
rybníka. S ohledem na bioko-
ridor, jehož je  rybník součás-
tí, byl do konce března znovu 
napuštěn a během září 2006 
opět vypuštěn. Poté pokračo-
valy stavební práce, během 
kterých došlo k demolici 

bývalých zařízení a k jejich 
nahrazení novými. Dostalo se 
tak na opravu hráze, úpravu a 
dosadbu břehového porostu, 
vznikly nová loviště, kádiš-
tě, bezpečnostní přeliv či 
požerák. Koncem minulého 
roku byly tyto práce dokon-
čeny, během února 2007 pro-
běhla kolaudace a rybník byl 
předán k užívání centrálnímu 
obvodu. Po vydání souhlasu 
Státního fondu životního pro-
středí se od 15. března rybník 
napouští. 
 Na revitalizaci Habrovic-
kého rybníka významně při-
spěla Evropská unie. Dotace 

poskytnutá z Operačního pro-
gramu Infrastruktura činila 
téměř 27 mil. korun. 3,3 mili-
ony korun přispěla dotace ze 
státního rozpočtu, obdobnou 
částku zaplatilo také město 
Ústí nad Labem. Celkové 
náklady představovaly 34 
mil. Kč. 
 Cílem projektu je obnove-
ní retenční funkce rybníka při 
zachování vodní plochy jako 
centra rozmnožování chrá-
něných obojživelníků a také 
zachování estetické a klima-
tické funkce vodní plochy v 
poškozené přírodě severních 
Čech. 

Habrák se napouští, těšíme se na léto

Projekt „Revitalizace Habrovického rybníka“ je spolufi nancován Evropskou unií.
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Zastupitelstvo města Ústí nad Labem se na 
svém zasedání dne 1. 3. 2007 usneslo vydat 
dle § 10 písm. d) a § 84 odst.2 písm. h) záko-
na č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
v platném znění, a v souladu s § 17 odst. 2 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změ-
ně některých dalších zákonů, v platném zně-
ní, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen 
„vyhláška“):

Část první

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1
Předmět a působnost vyhlášky

Vyhláška stanoví systém shromažďování, sbě-
ru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů (dále jen „systém nakládání 
s komunálním odpadem“) vznikajících na území 
města Ústí nad Labem (dále jen „město“), včetně 
systému nakládání se stavebním odpadem. Tato 
vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, 
které produkují komunální a stavební odpad.

Článek 2
Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí:
a) komunální odpad je veškerý odpad vzni-

kající na území města při činnosti fyzic-
kých osob, který je uveden jako komunální 
odpad v prováděcím právním předpisu 1), 
s výjimkou odpadů vznikajících u právnic-
kých osob nebo fyzických osob oprávně-
ných k podnikání. 

b) nebezpečné složky komunálního odpadu 
jsou všechny složky komunálního odpadu, 
které jsou podle zákona o odpadech nebez-
pečným odpadem - např. baterie, zbytky 
barev a rozpouštědel, zbytky spotřební che-
mie, pesticidy, upotřebené motorové a pře-
vodové oleje, léky, znečištěné obaly, nekom-
pletní ledničky, televizory a monitory. 

c) směsný komunální odpad je zbylá složka 
komunálního odpadu, která zůstane po 
vytřídění všech složek uvedených v článku 
3 písmeno a), b), c), d), e) a f) .

d) objemný odpad je odpad, který nelze pro 
jeho rozměry odkládat do sběrných nádob 
na směsný komunální odpad (např. matrace, 
koberce, vyřazený nábytek, podlahové kryti-
ny).

e)  odpad ze zeleně je listí, tráva, drobné větve 
ze zahrad fyzických osob a vánoční strom-
ky.

f) sběrná nádoba je typizovaná nádoba urče-
ná k odložení složek komunálního odpadu 
(popelnice, kontejner, velkoobjemový kon-
tejner), která je ve vlastnictví nebo nájmu 
svozové společnosti.

g) pytle na sběr směsného komunálního 

odpadu jsou mimořádný prostředek sběru 
směsného komunálního odpadu, který nahra-
zuje sběr do typizovaných sběrných nádob. 

h) dostatečný objem sběrné nádoby na 
směsný komunální odpad je takový vnitř-
ní objem sběrné nádoby, nebo součet vnitř-
ních objemů sběrných nádob, který při dané 
četnosti svozu odpadu a při daném počtu 
trvale hlášených osob v daném objektu 
umožňuje uložit směsný komunální odpad 
vznikající při provozu domácností v objek-
tu do sběrné nádoby. V případě oprávněné-
ho požadavku může Magistrát města Ústí 
n. L., odbor životního prostředí objem sběr-
né nádoby (nádob), nebo frekvenci svozu 
zvýšit nebo snížit.

i) svoz nebezpečných složek komunálních 
odpadů je sběr a svoz nebezpečných odpa-
dů, prováděný v pravidelných intervalech 
na určených místech (označených zastáv-
kách) svozovou společností.

j) objekt je bytový nebo rodinný dům nebo 
stavba, ve které je alespoň jeden byt, nebo 
stavba sloužící individuální rekreaci. 

k) svozová společnost je oprávněná osoba, se 
kterou město uzavřelo smlouvu o zajištění 
systému nakládání s komunálním odpadem.

l) sběrný dvůr je zařízení, ve kterém mohou 
fyzické osoby odkládat vytříděné složky 
komunálního odpadu a stavební odpad, 
pokud jsou uvedeny v seznamu přijíma-
ných odpadů dle přílohy č.1 této vyhlášky 
pod dozorem obsluhy. Sběrný dvůr je také 
shromažďovací místo nebezpečného odpa-
du a místo zpětného odběru kompletních 
použitých elektrických a elektronických 
zařízení (dále jen elektrozařízení).

m) kompostárna je zařízení, ve kterém mohou 
fyzické osoby odkládat vytříděný odpad ze 
zeleně pod dozorem obsluhy.

n) stavební odpad je odpad vzniklý při sta-
vební činnosti fyzických osob, např. beton, 
cihly, tašky, keramika, materiály s obsahem 
sádry, vytěžená zemina a kamení.

o) okolí sběrných nádob je prostor vymeze-
ný vzdáleností 1m (všemi směry) od stano-
viště sběrných nádob.

p) kalendář odvozu odpadů je městem stano-
vený harmonogram s uvedením data, místa, 
ulice nebo oblasti svozu vaků s odpady ze 
zeleně, včetně jejich výdeje, pravidelné-
ho mobilního svozu nebezpečných složek 
komunálního odpadu z označených zastá-
vek, svozu objemných odpadů uveřejněný 
pro dané období v městských novinách a na 
webových stránkách města.

r) stanoviště sběrných nádob je místo, které 
se pro směsný komunální odpad nachází 
v domě nebo v přiměřené vzdálenosti od 
domu a na kterém jsou umístěny odpadové 
nádoby pro dočasné shromažďování odpa-

dů do doby svozu.
s) místo přistavení sběrné nádoby ke svozu 

směsného komunálního odpadu je místo, 
ze kterého se svoz odpadů provádí, vzdá-
lené maximálně 7 m od kraje vozovky, na 
které lze sběrnou nádobu umístit pouze 
ráno v den svozu (dále jen místo přistavení 
sběrné nádoby).

---
1) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, v platném znění

Část druhá

KOMUNÁLNÍ ODPAD

Článek 3
Systém třídění komunálního odpadu

1. Komunální odpad se v systému nakládání 
s komunálním odpadem třídí na tyto složky:
a) sklo
b) papír 
c) plast d) odpad ze zeleně 
e) objemný odpad
f) nebezpečné složky komunálního odpadu
g) směsný komunální odpad 

2. Město na části svého území může organizo-
vat i tříděný sběr jiných složek odpadu, a to 
dočasně (zkušebně) nebo trvale.

Článek 4
Místa určená k odkládání

komunálního odpadu
Místa určená k odkládání komunálního odpa-
du jsou:
a) vnitřní prostory sběrných nádob pro jednot-

livé složky komunálních odpadů. Sběrné 
nádoby jsou umístěné na zpevněných plo-
chách, případně na pozemních komunika-
cích a jiných vhodných prostranstvích. Do 
příslušných nádob se ukládají takto roztří-
děné složky komunálního odpadu 
1. sklo - do kontejnerů se spodním výsy-

pem zelené barvy 
2. papír - do kontejnerů s horním výsypem 

s víkem modré barvy
3. plast - do kontejnerů s horním výsypem 

s víkem žluté barvy 
4. směsný komunální odpad - v individu-

ální zástavbě zpravidla do kovových, 
nebo plastových nádob hnědé nebo čer-
né barvy o objemu 70 litrů až 360 litrů, 
v sídlištní zástavbě do plastových nebo 
kovových kontejnerů hnědé nebo černé 
barvy s horním výsypem o objemu 660 
litrů až 1100 litrů. 

b) pytle na směsný komunální odpad s logem 
svozové společnosti v lokalitách nedostup-
ných pro svozovou techniku odkládané na 
místech určených městem po dohodě se 
svozovou společností.

STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM
Obecně závazná vyhláška č.  1/2007,

kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem 

na území města Ústí nad Labem (vyhláška o odpadech)
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c) velkoobjemové kontejnery pro objemné 
odpady. Objemné odpady lze také odkládat 
ve stanovených termínech na místa přistavení 
sběrných nádob. Objemné odpady lze připra-
vit k odvozu pouze den před stanoveným ter-
mínem uvedeným v kalendáři odvozu odpa-
dů.

d) sběrné dvory určené pro příjem jednotlivě 
vytříděných druhů odpadů, jejichž seznam 
je uveden pro každý sběrný dvůr v příloze 
č.1 této vyhlášky.

e) zastávky pravidelného mobilního svozu 
nebezpečných složek komunálního odpa-
du, označené tabulkou s informací o termí-
nech svozu. Posádka svozového vozidla ve 
stanoveném termínu svozu osobně přijímá 
ke svozu nebezpečné složky komunálního 
odpadu s výjimkou vyřazených elektroza-
řízení z domácností. Sběrná místa a termí-
ny mobilního svozu se oznamují v kalen-
dáři odvozu odpadů.

f)  vaky pro odpad ze zeleně vydávané v měs-
tem stanoveném termínu se přistaví na mís-
ta přistavení sběrných nádob. Vaky s odpa-
dy ze zeleně lze připravit k odvozu pouze 
den před stanoveným termínem uvedeným 
v kalendáři odvozu odpadů. 

g) lékárny, specializované obchody, veřejné 
budovy (úřady) a školy, pokud je v nich orga-
nizován sběr určitých složek komunálního 
odpadu (např. baterie, staré léky, rtuťové tep-
loměry).

h) jiná místa, pokud slouží ke sběru určitých 
složek komunálního odpadu (např. sběrné 
suroviny). 

Článek 5
Povinnosti fyzických osob 

Fyzické osoby jsou povinny :
a) komunální odpad třídit na složky uvedené 

v článku 3, odkládat na místa určená k odklá-
dání komunálního odpadu dle článku 4,

b) ukládat do sběrných nádob pouze ty složky, 
které odpovídají označení sběrné nádoby 
dle článku 4,

c) popel do sběrných nádob odkládat až po 
jeho úplném vychladnutí,

d) nebezpečné složky komunálního odpadu 
předávat pouze v určenou dobu na označe-
ných zastávkách,

e) objemný odpad a vaky s odpadem ze zele-
ně odkládat na místa přistavení sběrných 
nádob dle kalendáře odvozu odpadů pouze 
den před dnem plánovaného svozu.

Článek 6
Frekvence svozu

1. Pravidelný svoz směsného komunálního 
odpadu a jeho vytříděných složek dle člán-
ku 3 písmeno a), b) a c) provádí svozová 
společnost ve všech částech města dle sta-
noveného harmonogramu zveřejněného na 
internetových stránkách města i svozové 
společnosti, s obvyklou frekvencí 1x týdně 
u směsného komunálního odpadu a 1x za 
14 dní u vytříděného komunálního odpadu. 

2. V případě, že svozová společnost nesplní 
harmonogram svozu, zajišťuje náhradní 
svoz neprodleně, nejpozději však následu-
jící den po neuskutečněném svozu odpadu.

3. V případě nesjízdnosti komunikací (sníh, 
led, rozkopaná komunikace) svozová spo-
lečnost uskutečňuje svoz do 24 hodin po 
ukončení nesjízdnosti.

Část třetí

STAVEBNÍ ODPAD

Článek 7
Nakládání se stavebním odpadem

1. Stavební odpad by měl být ukládán do kon-
tejneru na stavební odpad, zajištěného na 
náklady fyzické osoby, pokud není tento 
odpad přímo nakládán a vyvážen z místa 

vzniku k využití nebo odstranění. Tím ne-
jsou dotčeny povinnosti stanovené zákonem 
o odpadech.

2. Fyzické osoby trvale hlášené na území měs-
ta Ústí n. L. mohou bezplatně předat sta-
vební odpad o maximální hmotnosti 250 kg 
na jednu dodávku do sběrného dvora podle 
přílohy č. 1 této vyhlášky. 

Část čtvrtá

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 8
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se: 
1. OZV č. 82/2001, která stanoví systém shro-

mažďování, sběru, přepravy, třídění, využí-
vání a odstraňování komunálních odpadů 
včetně systému nakládání se stavebním 
odpadem na území města Ústí nad Labem, 
ze dne 20. 12. 2001.

2. OZV č. 9/2003, kterou se mění a doplňuje 
obecně závazná vyhláška č. 82/2001, kte-
rá stanoví systém shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů včetně systému naklá-
dání se stavebním odpadem na území města 
Ústí nad Labem, ze dne 11. 12. 2003.

3. OZV č. 2/2004, o změně obecně závaz-
né vyhlášky města Ústí nad Labem číslo 
80/2002 - Statutu města Ústí nad Labem, 
ze dne 11. 3. 2004.

Článek 9
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 7. 2007

 Mgr. Arno Fišera v.r. Mgr. Jan Kubata v.r.
 náměstek primátora primátor

 Vyvěšeno na úřední desce dne: 7. 3. 2007
 Sejmuto z úřední desky dne:

Sběrný dvůr Otevírací doba Umístění Druhy přijímaného odpadu Místo zpětného odběru elektrických 
a elektronických zařízení

Krásné Březno Pondělí- pátek
8:00 – 18:00
Sobota
8:00 – 14:00

v areálu AVE CZ Ústí n. L. s. r. o., 
přístupný z ul. Křižíkova

objemný odpad 1), 
elektroodpad 2), 
nebezpečný odpad 3),
směný komunální odpad 6)

ANO - převzetí podmíněno předáním 
úplného zařízení

Všebořice Pondělí- pátek
7:30 – 18:00
Sobota
8:00 – 14:00

v areálu skládky stavebních 
odpadů přístupný ze světelné 
křižovatky v ul. Havířská

objemný odpad 1),
elektroodpad 2),
nebezpečný odpad 3), 
odpad ze zeleně 4),
stavební odpad 5),
směný komunální odpad 6)

ANO -  převzetí podmíněno předáním 
úplného zařízení

Fyzické osoby, při jejichž činnosti vznikl na území města Ústí nad Labem komunální odpad, 
mohou předat odpad ve sběrných dvorech bezplatně. 

Fyzické osoby, které prokáží občanským průkazem, že mají trvalý pobyt na území města Ústí nad Labem, 
mohou předat stavební odpady v množství do 250 kg na jednu dodávku ve sběrném dvoře ve Všebořicích bezplatně.

1) vyřazený nábytek, koberce, podlahové kry-
tiny, matrace ad.

2) neúplná elektrická a elektronická zařízení 
(např.: sporáky, ledničky, pračky, televi-
zory, hračky, baterie, osvětlovací tělesa, 
nástroje a nářadí)

3) barvy, rozpouštědla, oleje, pohonné látky, 
chemikálie, asfaltové směsi a další odpady, 

které jsou v katalogu odpadů x)označeny 
jako nebezpečné

4) tráva, listí, větve, štěpky
5) cihly, beton, kamenivo
6) složka KO, která zůstane po vytřídění 

využitelných ( sklo, papír, plast) a výše 
uvedených složek KO 

---
x) Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se 

stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpeč-
ných  odpadů a seznamy odpadů a států pro 
účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů 
a postup při udělování souhlasu k vývozu, 
dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpa-
dů), v platném znění
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Nevídáno, neslýcháno... 20
Pravidelná rubrika pro všechny, kteří mají smysl pro humor

Vysokoškolák Kubata si dodělává základní školuVysokoškolák Kubata si dodělává základní školu

PŮJČKY
Zaměstnanci - od 6 tis. Kč

Důchodci - do 75 let

15-300 tis. Kč
Bez poplatku a bez problémů!!!

Přijedeme až k Vám

Tel: 603 478 331

 Je obvyklé, že dospělý člověk 
studuje vysokou školu při svém 
zaměstnání, aby v budoucnosti 
lépe uspěl na trhu práce. Exis-
tují však i lidé, kteří si dodělávají 
základní školu. Jedním z jich je i 
primátor města Jan Kubata, jenž 
je v současné době ve 3. třídě.
   Ačkoliv je první muž města 
vysokoškolsky vzdělán, musí 
ještě příštích 6,5 roku svého 
života sedávat v lavicích mezi 
dětmi. „Vysokoškolský diplom 
a maturitní vysvědčení mám, 
ale někam jsem zašantročil 
vysvědčení ze základní školy. 
Naše magistrátní mzdová účetní 
paní Koutná sdělila, že jestli chci 
dostávat za svou práci nějaké 
peníze, musím mít všechny papíry 

v pořádku. Základní škola, kterou 
jsem v Karlových Varech vycho-
dil, již neexistuje, tak mi nezbývá 
nic jiného, než pustit se do toho 
znovu,” řekl Kubata šokovaným 
novinářům.
 Jak dále řekl, ve škole se 
mu docela líbí. „Sedím v lavici 
s Balšánkem, kterej mi včera 
ukrad svačinu… Do školy mě 
vodí manželka. Přezuvky nosím 
a na vyučování chodím oholen. A 
ještě nemám ani jednu poznám-
ku“.
 Školu zatím Kubata zvládá 
dobře. „Ptáky ovládá, ryby taky, 
problém měl jen s některými sav-
ci, ale rychle to napravil,” řekla 
učitelka živočichopisu a rostlino-
pisu Dagmar Pátková. 

 Na 20. dubna je připrave-
na jedna z nejvíce vzrušujících 
premiér této sezóny: Bizetova 
opera Carmen - mistrovské dílo, 
neustále fascinující nádhernou 
barevností orchestru, strhující 
dramatičností i úžasnými áriemi. 
Příběh hrdé, naprosto sebevě-
domé femme fatale, rafi nova-
ně předvádějící svou ženskost 
a smyslnost, pro jeviště Severo-
českého divadla opery a baletu 

zrežíroval jeho ředitel a součas-
ně šéf opery Tomáš Šimerda. 
„Tato opera bývá někdy charak-
terizována jako oslava svobody, 
volnosti. Carmen je popisována 
jako hrdinka, která „přes hrozbu 
smrti jde za svou láskou...”. Tak 
já tuto operu rozhodně necítím. 
Pro mne dokonce Carmen není 
ani hlavní postavou této opery. Je 
jí Don José, hodný chlapec z ves-
nice, kterému tahle nezodpověd-

ZA OPONOU

Na co se mohou těšit diváci Severočeského
divadla opery a baletu v následujících dnech? 

ná potvora zničí život. Myslím, 
že tento úhel pohledu konvenuje 
literární předloze opery, novele 
Prospera Mériméa. Ta zmiňovaná 
oslava volnosti má podle mého 
názoru kořeny v romantické 
představě o „nespoutaném cikán-
ském životě”, kterou ostatně zná-
me i z české kultury. Této dobové 
zálibě v cikánském folklóru pod-
lehli i Bizetovi libretisté. Operu 
uvádíme v tzv. bloku, tedy pouze 
5x, po premiéře dále ve dnech 22. 
4., 24. 4., 26. 4., 4. 5. 2007“, říká 
Tomáš Šimerda. Podobně, jako 
tomu bylo v případě velmi úspěš-
né inscenace Bludného Holanďa-
na, jsou pro hlavní role angažo-
váni sólisté mezinárodní úrovně. 
V titulní roli vystoupí „nejmladší 
česká Carmen“ sólistka Státní 
opery Praha Andrea Kalivodová. 
Roli jejího milence Dona José 
nastuduje sólista Národního diva-
dla v Praze a častý host předních 
evropských scén Sergej Ljadov, 
dívku Micaelu ztvární sólistka 
Státního divadla opery a bale-
tu v Novosibirsku Valeria Vaj-
gant. V roli toreadora Escamilla 
vystoupí sólista ústeckého diva-
dla Nikolaj Někrasov, diriguje 
Tvrtko Karlovič. 

Fotografi e jedné ze zkoušek opery Carmen. Premiéra je 20. dubna.

Klub českých turistů 
srdečně zve všechny
příznivce zdravého

pohybu na:

Ústeckou jarní Padesátku
– 41. ročník turistického pocho-
du, který proběhne ve dnech 20. 
– 22. 4. 2007. Kontaktní osoba: 
Jarda Krob, tel: +420 721 765 
144.

Memoriál patriotů okolo 
Ústí nad Labem

– 5. ročník turistického pocho-
du, který proběhne 9. 6. 2007. 

Kontaktní osoba:
Karel Punčochář,

tel: +420 604 854 786.

Více informací naleznete na 
www.usti-nad-labem.cz, sekce 

Turistům.
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Zápornû
nabit˘
atom

TísÀové
telegrafické

volání

Omastek

Navíc
Úspûch

Vady na
punão‰e

Varianta
jména Olga

Ples

Dlouho-
hrající
deska

Ona

Mzda
vojáka

Klesati do
kolen

Iniciály
prezidenta

Klause

Epidemie

Stafiec

Rusk˘
souhlas

Kout
místnosti

Povrchová
úprava
tkaniny

Páralovy
iniciály

Topinka
(z angl.)

Teodor

SPZ aut
okresu

Kutná Hora

Ná‰ b˘val˘
severní
soused
(zkratka)

Av‰ak Opravna
lodí Zde Zbavit

vousÛ Zkrá‰lovat Vlasti Znaãka
kosmetiky Charakter Navléci

boty

Hluboké
Ïenské
hlasy

Hrdina

Otázka
6.pádu

Plátûné
pfiíbytky

Vztek

Internetová
debata

Japonsk˘
motocyklo-
v˘ závodník

Zbabûlec

Smûneãn˘
ruãitel

Tou‰e

Egyptsk˘
bÛh Slunce

Znaãka
hudebních
nástrojÛ
z Kraslic

Norské
muÏské
jméno

B˘t ospal˘ Stejné

Planeta
sluneãní
soustavy

Chyba

KfiíÏenci
konû

a oslice
Postel

Plocha
o rozmûru

10x10 metrÛ

Hebké
tkaniny

s vlasem

Ne‰lechtû-
nost SaÀ

Nûkdej‰í
stavební
podnik

OÏeh

NAPOVÍME:

Pehe, mira,
Luton, Ré,
AB, Ozal.

Znaãka
koupelové

soli

Technická
rotace

Bomba
Mí

Smrdutost

Konec
modlitby

Není
moÏno

Autor
v˘roku:
Moravia

Mohutn˘
parkov˘
strom

Staroãe‰i
od Îatce

âesk˘
politolog

Anglická
ãíslovka

Anglické
mûsto

Cestovat
po mofii

Zkou‰ka
hmatem

Ná‰ priva-
tizaãní fond

Hudební
znaãka

Lehk˘ obûd

Poledníková
znaãka

Jeho osoba

Lahodn˘
nápoj

Mûstys na
Hronu

âern˘
pûvec

Bubínkov˘
revolver

Kenneth
(domácky)

Pokladna

Jméno
hereãky

Kabátové

Popûvek

Olivovû
‰ed˘

Která vûc

2

3

1

4

Tajenka z minulého čísla: lepší je poznávat ptáky podle zpěvu, nežli podle ostří drápů.
Výherci:  Šárka Peterková, Petr Hospodka, Jakub Minařík. Gratulujeme! Tajenku posílejte na adresu:
Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem, dále připojte heslo „Křížovka.“
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 Ústecká ZOO nabídne zřejmě 
již od začátku letošní hlavní náv-
štěvnické sezóny svezení novým 
vyhlídkovým vláčkem. Radní na 
jeho zakoupení uvolnili rozpočto-
vým opatřením 1,54 mil. korun. 
 „Zoovláček“, který je složen 
ze tří vagónků a z mašinky se 
zážehovým motorem o obsahu 
2600 ccm poháněné na všech-
na kola, je vybaven dvouko-
morovým brzdovým systémem 
zajišťujícím v případě odpojení 
vagónku za jízdy okamžité zasta-
vení. Souprava, která má kapaci-

tu 36 cestujících, je schválena pro 
provoz na pozemních komunika-
cích a má přidělenou i registrační 
značku. Je proto možné jej využít 
například i k jízdám z centra 
města či Větruše do ZOO. Trasa 
zoovláčku, jehož výrobcem je 
fi rma Peterka a synové se sídlem 
v Batňovicích, bude mít 4 zastáv-
ky – hlavní nástupiště poblíž dol-
ního hlavního vchodu, stanici u 
gepardů poblíž cukrárny, horní 
vchod do ZOO a zastávku „Vět-
ruše“ u budoucího dětského hřiš-
tě v horní části.

 Stejný typ vláčku jezdí také 
na dalších sedmi místech v ČR 
s náročnějším terénem, např. 
v Jáchymově, v Pěnčíně v Jizer-
ských horách, Peci pod Sněžkou 
či Harrachově. Pro zajištění 
potřebné infrastruktury (zastávky, 
oprava poškozených komunikací) 
na provoz zoovláčku je nyní při-
praven projekt, na jehož realizaci 
bude město Ústí nad Labem žádat 
o dotaci z ministerstva pro místní 
rozvoj. Z této dotace však nelze 
pořídit zmíněný zoovláček. 

 V rámci jednání projektového 
týmu ZOO bylo jako optimální 
řešení pro zdolání 90metrového 
převýšení mezi dolním a horním 
vstupem do ZOO zvoleno vybu-
dování lanovky, na jejíž realizaci 
je však zapotřebí 20 až 30 mil. Kč. 
Jako rychlé řešení byla proto zvole-
na varianta pozemního prostředku. 
Před dvěma roky si ZOO z vlast-
ních fi nančních prostředků pořídila 
elektromobil pro 6 osob, který však 
v kopcovitém terénu neobstál a byl 
vrácen zpět maďarskému výrobci.

Návštěvníci ZOO se svezou vyhlídkovým vláčkem

 Pod záštitou náměstka pri-
mátora Arno Fišery se na půdě 
magistrátu uskutečnila konferen-
ce s názvem Třetí komunitní plán 
péče města Ústí nad Labem na 
období let 2007-2009.

 Komunitní plány péče města 
Ústí nad Labem poskytují řadu 
informací, které se týkají progra-
mů a služeb celkem osmi cílo-
vých skupin, např. zdravotně 
postižených, drogově závislých 

Ústí nad Labem vzorem komunitní péče

či jiných znevýhodněných skupin 
obyvatel. Komunitní plánování je 
založeno na úzké spolupráci uživa-
telů, odborníků a politiků, reaguje 
na aktuální problémy ve městě 
a vytváří zázemí pro transparentní 
rozhodování o fi nanční podpoře 
jednotlivých aktivit v této oblasti. 
 V pořadí už třetí komunitní plán 
péče, který nyní město zpracová-
vá, vzniká ve spolupráci s Úřadem 
práce a téměř stovkou zástupců 
poskytovatelů sociálních služeb, 
uživatelů a dalších odborníků. Pro-
jekt je fi nancován Evropskou unií 
a ústeckým magistrátem.

 „Věřím, že bude minimálně stej-
ně úspěšný jako předchozí dva plány. 
Progresivní a profesionální přístup 
ústeckého Centra komunitní práce 
a otevřenost představitelů města 
vede k tomu, že se právě ústecké plá-
nování stalo inspirací dalším obcím 
a městům v ČR,“ řekl ve svém úvod-
ním projevu na konferenci náměstek 
primátora Arno Fišera. 
 Ústí nad Labem zpracovalo svůj 
První komunitní plán péče jako 
první v ČR v letech 2000-2001. Po 
jeho vzoru k dnešnímu dni vytvoři-
lo a vytváří své obdobné plány již 
32 měst a Svazků obcí v ČR.

 Klub českých turistů Vás 
srdečně zve na turistickou akci 
otevřenou pro široký okruh zájem-
ců nejenom o zdravý pohyb, ale 
i poznání místa, ve kterém žijí.
 Memoriál se bude konat 
v sobotu 9. června se startem 
z budovy magistrátu na Lidickém 
náměstí  od 6.00 do 10.00. Cíl 
všech tras je na Větruši mezi 12. 
až 21. hodinou. Akce je určena 
bez omezení věku jak pro pěší, tak 
pro cyklisty na horských kolech. 
Po zaplacení startovného (dospělí 
25 Kč, děti 10 Kč) obdržíte plánek 
trasy včetně podrobného popisu 
(abyste nebloudili) a můžete se 
s chutí vydat na cestu.
 Pro pěší jsme připravili 8 pes-
trých, různě náročných tras od 
10 do 53 km, takže nemusíte mít 
obavy, že půjdete v davu. Cyklis-
té si mohou vybrat ze 3 okruhů od 
26 do 56 km.

 Co zajímavého můžete po ces-
tě vidět? Je toho opravdu mnoho. 
Jedinečné výhledy na naše město 
a jeho nádherné okolí z Kozího 
vrchu, Erbenovy vyhlídky, Větruše, 
Vrkoče nebo z Vysokého Ostrého. 
Hrady Střekov a Blansko, Vaňov-
ský vodopád, zdymadla, areál 
Větruše, či pohled ze Střížovické-
ho vrchu na nově vznikající jezero 
Milada. Ani o občerstvení nemusíte 
mít obavy, neboť po celé trase je 
dostatek pěkných restaurací.
 Ti, kteří dojdou v pořádku 
do cíle, budou odměněni pamět-
ním listem, suvenýrem a malým 
občerstvením. Tato akce se koná 
pod záštitou primátora města Jana 
Kubaty a je věnována památce 
všech patriotů, kteří se význam-
nou měrou podíleli nejenom na 
rozvoji turistiky a cestovního 
ruchu, ale i na propagaci a dobrém 
jméně města Ústí nad Labem.

Pátý ročník Memoriálu patriotů okolo Ústí


