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Na ústecký Střekov jezdí od ne-

děle 9. prosince trolejbusy. Měst-

ská doprava tak bude v tomto tři-

náctitisícovém ústeckém obvodě 

méně zatěžovat životní prostředí, 

než jak tomu bylo dosud.

Délka střekovské trolejbuso-

vé trati je 5 km. V obou směrech 

se nachází 17 zastávek, z toho je 

jedna společná (na konečné v ul. 

Karla IV.). Trať obsahuje 291 ks 

stožárů a tři měnírny. Nataženo 

bylo 21 km trolejového vedení. 

„O této stavbě město uvažovalo 

už v 80. letech minulého století. 

Posun však nastal až v roce 1997, 

kdy bylo vydáno Drážním úřadem 

první stavební povolení. Trať je 

především příspěvkem zdravému 

životnímu prostředí, protože je 

trolejbusová doprava ekologičtější 

než autobusová. V nynější kompli-

kované dopravní situaci v Ústí nad 

Labem je to dvojnásobně užitečné,“ 

říká primátor města Jan Kubata.

S výstavbou trolejbusové trati 

bylo podle náměstka primátora 

Jana Řeřichy nutné zkoordinovat 

ještě několik dalších staveb. „Byl to 

průjezd železničním uzlem Českých 

drah, oprava estakády nad Marián-

ským mostem, rekonstrukce kana-

lizace a vodovodu v ulici Karla IV. 

a rekonstrukce komunikace, včetně 

výstavby nového kruhového objezdu 

ve stejné ulici,“ doplňuje Řeřicha.

Největší komplikace celé stavby 

nastaly při osazování stožárů na 

estakádě nad Mariánským mos-

tem. Pod estakádou bylo totiž 

nutné zajistit výluky dráhy ČD. 

V ulici Národního odboje zase 

došlo ke změně zakládání stožárů, 

Pokračování na straně 3.

Střekov se dočkal trolejbusové trati
Doprava zde bude ekologičtější a plynulejší

Historická událost: první trolejbus přijel na konečnou v ulici Karla IV. 
v neděli 9. prosince krátce před půl jedenáctou.

Obrovský nárůst cen energií 

a nepříznivé daňové změny si 

od 1. února příštího roku vy-

žádají úpravu tarifu v ústecké 

městské dopravě. Podobné to 

bude ve většině ostatních vel-

kých měst.

Zvýšení cen jízdného nebude 

nepřiměřeně vysoké. Celkově se 

jedná o nárůst o 8,27 % (v cenách 

včetně DPH). V cenách bez DPH 

jde o nárůst 4,3 %.

Třicetiminutová přestupní jíz-

denka bude stát 15 korun, hodi-

nová 19 korun a celodenní 65 Kč. 

Roční občanská jízdenka přijde 

na 3 710 korun a čtvrtletní stu-

dentská na 475 korun. 

Důchodci ve věku nad 70 let 

a tělesně postižení budou přepra-

vováni zdarma jako dosud, rodič 

s malým dítětem pojede za polo-

vinu – i zde se nic nemění.

„Dopravní podnik zaplatí v ná-

sledujícím roce jen za energie 

o 11,4 mil. korun více, z toho ná-

růst na trakční energii představu-

je 10,4 mil. Kč. Náklady na nákup 

naft y vzrostou o 5,7 mil. 

Pokračování na straně 8.

Rekordní ceny energií prodražují dopravu
Ceny jízdného zvýšila většina dopravních podniků
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Vážení Ústečané, 

dovolte mi, abych Vám pro-

střednictvím Městských novin 

v tomto svátečním čase popřál 

klidné a pokojné vánoční svátky. 

Nastal čas pečení cukroví, zdo-

bení vánočních stromků, vůně 

purpury, nakupování dárků a ná-

vštěv bližních a přátel. Na toto ob-

dobí rodinné pohody a příjemné 

vánoční atmosféry se každý rok 

velmi těším.

Člověk si ani neuvědomí, jak 

rychle čas letí, dokud se nedostaví 

Vánoce. Při této příležitosti ze všech 

stran slyšíme, že jsou to svátky kli-

du a míru. Proto si myslím, že i my 

bychom během těchto svátečních 

dnů měli zvolnit pracovní tempo 

a najít si čas na odpočinek od kaž-

dodenních starostí. Domnívám se, 

že si ho všichni zasloužíme. 

Všichni si přejeme mít své milé 

lidi blízko sebe. Když ne za ruku, 

tak alespoň myšlenkou a vzpo-

mínkou. Přeji Vám, abyste se 

v nadcházejícím roce 2008 setká-

vali s lidskou slušností, porozu-

měním a tolerancí a aby Vás míje-

la lhostejnost, nenávist i závist. 

Nakonec mám přání nejdůleži-

tější. Tím je přání pevného zdraví, 

protože ani ten nejdražší dárek 

nám ho nemůže nikdy nahradit. 

Na závěr mi dovolte, abych podě-

koval členům Zastupitelstva města, 

Rady města, pracovníkům magis-

trátu, městských obvodů a členům 

odborných komisí za práci, kterou 

v uplynulém roce odvedli. 

Přeji Vám za sebe i své kolegy 

v příštím roce jen vše dobré.

Jan Kubata

Vánoce. Při této příležitosti ze všech

stran slyšíme, že jsou to svátky kli-

du a míru Proto si myslím že i my
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Obrovský jeřáb přemístil osm-

desátitunový gotický portál do 

přízemí rozestavěného Paláce 

Zdar na Mírovém námětí. 

Konečnému přesunu reliktu 

vstupní šíje gotického sklepa ze 

14. století, který loni při průzku-

mu staveniště objevili archeologo-

vé, přihlížela asi stovka Ústečanů. 

Přesun portálu, který i s rámem 

vážil více než 81 tun, zajistil nej-

větší jeřáb v republice. Plánované 

přemístění se zpozdilo asi o půl-

druhé hodiny, protože se jeřáb 

musel dovyvážit. Dělníci nakonec 

na jeřáb naložili 320 tun protizá-

važí. Samotný přesun do budou-

cího Paláce Zdar trval zhruba 15 

minut.

Gotická památka se letos stěho-

vala už podruhé. V únoru byl por-

tál zajištěn zpevňující konstrukcí 

a vyzvednut ze stavební jámy. Více 

než půl roku byl poté provizorně 

umístěn v horní části Mírové-

ho náměstí. Původně se počítalo 

s tím, že památka bude zasazena 

přímo do tohoto náměstí. Pak do-

šlo ke změně. Město požádalo in-

vestora stavby, fi rmu AZ Sanace, 

aby byl portál součástí přízemí Pa-

láce Zdar. Investor proto zamýšle-

nou stavbu přeprojektoval a zvýšil 

nosnou konstrukci domu. „I tady 

bude portál nasvícen za ochran-

ným sklem. Veřejnost jej bude moci 

obdivovat hned po dokončení stav-

by,“ uvedl náměstek primátora Jan 

Řeřicha. Původně měl být palác 

hotov už letos, archeologové však 

jeho výstavbu pozdrželi. Nyní 

se s dokončením objektu počítá 

v létě roku 2009. 

Portál bude do konce letošního 

roku vyjmut z ochranného oba-

lu. Poté bude zjišťován jeho ak-

tuální technický stav. „Než dojde 

k zpřístupnění portálu, musíme ho 

chemicky ošetřit a hlavně musíme 

zajistit, aby byly ve skleněné míst-

nosti vhodné podmínky pro jeho 

uchovávání. To znamená, že tam 

musí být správná vlhkost a teplota, 

jinak by se portál mohl rozpadnout. 

Doufám, že sklo odradí všechny 

vandaly, sprejery a jiné nenechav-

ce. Navíc portál bude nepřetržitě 

hlídán,“ řekl Gustav Krov, ředitel 

ústeckého muzea, které památku 

spravuje. 

Vedle památky v přízemí Palá-

ce Zdar bude fotografi cká doku-

mentace, která lidem přiblíží, jak 

probíhal archeologický průzkum 

na Mírovém náměstí. „Myslím si, 

že díky portálu bude přízemí ob-

jektu velmi atraktivním místem,“ 

domnívá se náměstek Řeřicha. 

V blízkosti památky v paláci bude 

totiž umístěno i městské infor-

mační centrum. „V současné době 

máme městský informační stánek 

nedaleko vlakového nádraží, chce-

me ho posunout více do centra, aby 

byl lépe na očích,“ dodal Řeřicha.

Záchrana archeologické památ-

ky v centru města přišla celkem na 

18,7 milionu korun. Městu na ni 

10 miliony přispěl stát a 3 miliony 

Ústecký kraj.

Portál našel azyl ve Zdaru

Zastupitelstvo města schválilo rozpočet města na rok 2008 takto:

a) celkové příjmy rozpočtu města ve výši  . . . . . . 1 480 764 tis. Kč 

 z toho:

 dotace pro městské obvody na výkon státní správy . .9 887 tis. Kč

b) celkové výdaje rozpočtu města ve výši . . . . . . . 1 500 623 tis. Kč 

 takto: 

 - neinvestiční část výdajů ve výši  . . . . . . . . . . . . 1 120 623 tis. Kč

 z toho: neinvestiční výdaje MmÚ . . . . . . . . . . . . 1 100 623 tis. Kč

 dotace městským obvodům . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 000 tis. Kč

 - investiční část výdajů MmÚ ve výši. . . . . . . . . . 380 000 tis. Kč

c)  oblast fi nancování ve výši  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 746 tis. Kč
 

Dále zastupitelé schválili uzavření smlouvy o přijetí kontokorent-

ního úvěru ve výši 300 mil. Kč se splatností do jednoho roku na kry-

tí přechodného nedostatku fi nančních zdrojů v průběhu roku 2008 

s tím subjektem, který v řízení dle zákona o veřejných zakázkách na-

bídne úvěr za nejnižší cenu 

Zastupitelstvo dále zmocnilo:
 

Radu města Ústí nad Labem:

a) schvalovat jednotlivá rozpočtová opatření do výše 5 mil. Kč 

z důvodu: 

 - zvýšení výdajové části rozpočtu MmÚ nad schválený

 rozpočet ze skutečně dosažených příjmů

 - přesunu fi nančních prostředků ve výdajové části rozpočtu

b) schvalovat rozpočtová opatření i nad 5 mil. Kč z důvodu:

 - zvýšení výdajové části rozpočtu MmÚ a to zapojením přija-

tých účelových prostředků

 - snížení příjmové části rozpočtu se současným snížením výdajů 

Náměstek primátora Jan Řeřicha dostal za úkol zabezpečit uzavírá-

ní dodavatelských smluv na dodávku investic v návaznosti na skuteč-

ně vytvořené fi nanční zdroje.

Ústí nad Labem má svůj rozpočet
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Pokračování ze strany 1.

kdy zhotovitel narazil na zákla-

dové konstrukce bývalé zástavby 

a základy stožárů proto musela 

vrtat speciální souprava.

Nasazením trolejbusů na Stře-

kov dojde k úspoře nákladů z hle-

diska spotřeby energií (el. energie 

– naft a) ve výši téměř 1,7 mil. ko-

run ročně.

Trolejbus č. 60 bude z centra 

města jezdit přes starý silniční 

most kolem soudu. Na kruhovém 

objezdu u Setuzy odbočí doleva 

a najede na viadukt spojující Ma-

riánský most a Kamenný vrch. 

Odtud sjede na Novosedlické ná-

městí, Šafaříkovo náměstí a skon-

čí u kruhové křižovatky ulic Karla 

IV. a Ke Hradu. Podrobné změny 

v městské dopravě na Střekov na-

jdete na www.dpmul.cz.

Trolejbusová trať na Střekov si 

vyžádala 216 mil. korun (včetně 

DPH). Šlo o jednu z největších 

investičních akcí svého druhu 

v České republice za posledních 

několik let. Trať byla postavena 

ve smluvním termínu za rok a pět 

měsíců. Výstavba, kterou proved-

la společnost Viamont DSP, začala 

loni 12. června.

Samostatnou investiční akcí 

města Ústí nad Labem byla nava-

zující výstavba kruhového objez-

Střekováci se dočkali trolejbusové trati - dokončení

du v ulici Karla IV. a komplexní 

rekonstrukce vozovky, chodníku 

a veřejného osvětlení. Součástí 

akce byla i rekonstrukce stávají-

cích a výstavba nových přechodů 

pro chodce a oprava čtyř zastávek 

MHD. Všechny stávající i nové 

přechody pro chodce přes ulici 

Karla IV. a jeden přechod přes 

Žukovovu ulici jsou vybaveny 

samostatným osvětlením přecho-

dů. 

V průběhu realizace stavby 

bylo nutné zvýšit ochranu krytí 

stávajících inženýrských sítí a je-

jich provozního zabezpečení. Při 

odkrytí stávajících konstrukcí se 

zjistilo, že původní skladba pod-

kladu komunikace, včetně zhut-

nění, je nedostatečná a bylo nutné 

tento podklad odtěžit a provést 

ho tak, aby vyhovoval z hlediska 

únosnosti provozu trolejbusové 

trati. Z tohoto důvodu vzniklo 

navýšení ceny o téměř 1,5 mil. Kč. 

Celková cena stavby rekonstrukce 

komunikace Karla IV., která pro-

bíhala od začátku května do kon-

ce října, si vyžádala 23,5 mil. Kč, 

včetně DPH. 

Pásku nové trolejbusové trati slavnostně přestřihli náměstek primátora Jan Řeřicha, ředitel Dopravního 
podniku Pavel Havránek a předseda představenstva společnosti Viamont Ondřej Novák.

Linka č. 1 zrušena v celé trase a nahrazena linkou číslo 11

Linka č. 2 změna odjezdů spojů 

Linka č. 3 zrušen provoz v oblasti Střekova, linka končí v zastávce Hlavní nádraží ČD a začíná v zastávce Mírové náměstí; interval linky beze 

změny

Linka č. 5 změna odjezdů spojů

Linka č. 7 změna odjezdů spojů

Linka č. 9 dopravní obslužnost Nové Vsi a Kojetic bude zajištěna pouze touto linkou

změna odjezdů spojů, rozšířen provoz v 30 minutovém intervalu;

spoje, které nejedou do Nové Vsi a Kojetic budou ukončeny v zastávce Nové Krematorium

Linka č. 11 zrušen provoz v oblasti horního Střekova

trasa od Střekovského nádraží ČD prodloužena do Brné, Sebuzína a Církvic

změna názvu zastávky „Střekov nádraží ČD“ na nový název „Třebízského“

zřízení nové zastávky „Střekov nádraží ČD“ (v blízkosti nádraží ČD) směr Brná

interval linky beze změny; změna odjezdů spojů

Linka č. 13 změna názvu zastávky „Prefa“ na nový název „U Vodopádu“

Linka č. 14 změna názvu zastávky „Prefa“ na nový název „U Vodopádu“

Linka č. 17 zrušen provoz v oblasti horního Střekova, linka v pracovních dnech ukončena v zastávce Střekov nádraží ČD, ve volných dnech beze 

změny

Linka č. 18 změna odjezdů spojů

Linka č. 52 změna názvu zastávky „Nivy Jesle“ na nový název „Stříbrnické Nivy“

Linka č. 53 změna názvu zastávky „Nivy Jesle“ na nový název „Stříbrnické Nivy“

Linka č. 54 změna názvu zastávky „Nivy Jesle“ na nový název „Stříbrnické Nivy“

Linka č. 60 trasa prodloužena z Mírového náměstí přes most Dr. E. Beneše na Kamenný Vrch a dále přes Novosedlické náměstí na konečnou Karla IV

Pracovní dny: interval linky 7-8 minut v dopravní špičce, 10 minut v dopravním sedle, 20 minut v ranních a nočních hodinách

Volné dny: v době od 4:30 do 6:30 hod. a 20:20 do 23:30 hod. interval 20 minut, v době od 6:30 do 20:20 hod. interval 10 minut

 Zastávky v oblasti Střekova: Krajský soud, ZPA (Na znamení), Kamenný Vrch škola, Kamenný Vrch, Poslední cesta, Novosedlické 

náměstí, V Zeleni, Šafaříkovo náměstí, Karla IV

Změny v městské dopravě od letošního 9. prosince
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Ústečan Martin Košnar získal 

v kanadském Calgary titul mis-

tra světa organizace GPC v silo-

vém trojboji v kategorii mužů do 

110 kg. Člen TJ Sokol Ústí nad La-

bem a 28letý učitel základní školy 

v Předlicích v soutěži všem vypá-

lil rybník úctyhodným výkonem 

Martin Košnar a Jitka Papežová mistry světa!
Labem a koncem listopadu se 

setkal s náměstkem primátora 

Janem Řeřichou. „Mám velkou 

radost z toho, když se ústečtí spor-

tovci dokáží prosadit ve světě. Na 

základě dosažených výsledků je 

patrné, že Ústí je přímo líhní fa-

mózních borců v silovém trojbo-

975 kg (dřep 385 kg, benčpres 270 

kg, mrtvý tah 320 kg). 

Úspěšný sportovec přijal po-

zvání od vedení města Ústí nad 

ji,“ uvedl náměstek Řeřicha. Ten 

vedle poděkování za vynikající 

reprezentaci nabídl sportovci 

i užší spolupráci a podporu ze 

strany města Ústí nad Labem 

a předal mu dar v podobě vita-

mínových doplňků stravy a DVD 

přehrávač.

Další člen skupiny Petr Th eu-

ser bojoval na MS veteránů v ra-

kouském Söldenu. V kategorii do 

100 kg se umístil na sedmém mís-

tě s celkovým výkonem 902,5 kg. 

V dřepu dal 360,5 kg, čímž vytvo-

řil ve své věkové kategorii nový 

světový rekord.

Skvělého úspěchu dosáhla i Jit-

ka Papežová, která se v Budapešti 

stala juniorskou mistryní světa 

v bodyfi tness. Studentka 3. roční-

ku bakalářského studijního pro-

gramu Tělesná výchova a sport 

Pedagogické fakulty ústecké Uni-

verzity J. E. Purkyně získala zlato 

v kategorii do 163 cm. Význam-

ně tak přispěla v soutěži národů 

k absolutnímu prvenství českého 

týmu, který si z Maďarska přivezl 

celkem 2 zlaté, 4 stříbrné a 2 bron-

zové medaile.

Křesťanské sdružení mladých lidí YMCA 

otevřela v Krásném Březně Multikulturní pro-

stor pod jednou střechou pro mladé lidi.

Multikulturní prostor pod jednou střechou je 

určen na sportovní, kulturní a vzdělávací vyžití 

mladých lidí ve věku od 13 do 30 let. Středisko 

vyrostlo v ústecké čtvrti Krásné Březno, která 

nutně potřebuje dlouhodobou nabídku kultur-

ně-vzdělávacích a sportovních aktivit. Činnost 

bude provozována v Domě kulturních a so-

ciálních služeb Bílé světlo, kde sídlí nevládní 

neziskové organizace White Light 1 a YMCA, 

dlouhodobě se zabývající preventivními a so-

ciálními programy na podporu mladých lidí 

v regionu Ústí nad Labem. Projekt byl v roce 

2006 fi nančně podpořen ze státního rozpočtu 

ČR částkou ve výši 8,2 mil. korun. 

Multikulturní prostor bude pro veřejnost 

fungovat a nabízet své služby pravidelně od 

úterý do neděle v odpoledních i večerních 

hodinách, o víkendech i po celý den. Ofi ci-

ální spuštění proběhlo 6. listopadu v 16:30 

hodin. 

Slavnostnímu otevření byl přítomen také ná-

městek primátora Arno Fišera a radní Zuzana 

Kailová. „Myslím si, že toto multifunkční cent-

rum bude hojně navštěvováno. Rozhodně bude 

mít mladým lidem co nabídnout,“ uvedl náměs-

tek primátora Arno Fišera.

„Nízkoprahový klub Orion nabízí například 

bezplatně služby mladistvým od třinácti do 

osmnácti let. Mohou zde trávit volná odpoledne, 

je pro ně každý den připraven program a jako 

velmi pozitivní vnímám to, že s nimi spolupra-

cují sociální pracovníci. Jsou připraveni pomoci 

a poradit těmto mladým lidem, pokud přichá-

zejí s nějakým problémem,“ řekla radní města 

Zuzana Kailová.

YMCA - Multikulturní prostor pro mladé

Součástí Multikulturního prostoru jsou:

Lezecká stěna (9 m vysoká) zabezpečována 

proškolenými instruktory a s jištěním a Boul-

der (3x7m) pro lezení bez jištění, v atriu budo-

vy. Pro další sportovní vyžití mládeže zde bude 

instalován stolní tenis, fotbálek, šipky a další 

doplňkové služby pro volný čas. 

Internetová kavárna a bar nabízející kultur-

ní a vzdělávací aktivity se zajištěním přístupu 

k informacím a zábavě mladým lidem nejen 

z lokality Krásné Březno. Dále pak možnost re-

laxace a oddychu se zákazem kouření, požívá-

ní omamných látek a podávání alkoholu lidem 

mladším 18-ti let. 

Hudební studio je složeno ze dvou částí: 

První je nahrávací studio s technickým vy-

bavením na špičkové úrovni. Součástí studia 

je rovněž vybavená zkušebna pro amatérská 

hudební seskupení a druhou částí je mobilní 

ozvučovací aparatura s podiem, která je pou-

žívána pro ozvučení větších kulturních a chari-

tativních akcí v regionu Ústí nad Labem.

Nízkoprahový klub Orion je specifi ckou 

službou celého projektu a je nabízen sociálně 

slabým skupinám mladých lidí žijících v loka-

litě Krásné Březno. Nízkoprahový klub nabízí 

zdarma sociální služby ve formě poradenství, 

informačního servisu, pomoci, individuální 

práce, kontaktu s úřady a organizacemi a další 

doprovodné služby.

www.usti.ymca.cz/mkp

www.usteckehudebnistudio.cz

Otevření Multikulturního prostoru se zúčastnili náměstek primátora Arno Fišera a radní Zu-
zana Kailová.
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Cena primátora Fešákům a MUDr. Ivanu Brožkovi

V oblasti kultury získali za le-

tošní rok Cenu primátora dlouho-

letý sbormistr a dirigent Ústecké-

ho pěveckého sboru Ivan Brožek 

a skupina Fešáci. Cena je spojena 

s fi nanční odměnou 15 tis. korun.

Tradice udílení Ceny primáto-

ra, která byla založena už v roce 

1995, je zatím jediný způsob, jak 

v ústecké kultuře nezapomínat na 

lidi, kteří pro ni, a tím i pro město, 

celý život pracovali. Návrh ocenit 

Ivana Brožka a Fešáky dala kul-

turní komise. Ivanu Brožkovi byla 

cena předána na prosincovém za-

sedání Zastupitelstva města a sku-

pině Fešáci na akci Vánoční salon 

Fešáků 13. prosince.

MUDr. Ivan Brožek (*5. 2. 1934, 

Praha) je známý specialista - dia-

betolog a dlouholetý sbormistr 

a dirigent Ústeckého pěveckého 

sboru. Spolu s MUDr. O. Dubem 

napsal encyklopedickou publika-

ci „Cukrovka od A do Z“ - vyšla 

v r. 1970, kdy pro výuku diabetiků 

prakticky neexistovala žádná lite-

ratura. Po příchodu do Ústí začal 

docházet do pěveckého sboru, 

který sídlil v Domě kultury. Po-

máhal tu jako druhý korepetitor, 

zastupoval sbormistra a po jeho 

odchodu v r. 1977 se ujal vedení 

jako sbormistr a dirigent. Za 30 

let svého působení v čele Ústec-

kého pěveckého sboru dirigoval 

přes 300 koncertů a nastudoval 

s ním přes 225 skladeb církevního 

charakteru, lidových písní i sklad-

by současných autorů. Pod jeho 

vedením sbor reprezentoval české 

sborové umění v Belgii, Polsku, 

Rakousku či Německu. Velkým 

úspěchem byla i dvojnásobná 

účast na Pražském jaru. V roce 

2007 se po 30 letech se sborem 

jako dirigent loučí. Žije v Ústí nad 

Labem.

Skupina Fešáci patří od po-

čátku 70. let minulého století ke 

špičce country kapel v Česku. 

V roce 1968, ještě pod názvem 

Greenes, obsadila 2. místo na 

Portě. Svůj úspěch zopakovala již 

jako Bluegrass Hoppers i na jejím 

3. ročníku. V roce 1970 přichází 

František Pátek, v roce 1974 ma-

nažer Oskar Hahn a kapela začíná 

vystupovat pod názvem Fešáci. 

Postupně přicházejí speaker Petr 

Novotný, zpěvák Michal Tučný 

a Tomáš Linka. Supraphon vydá-

vá singl Pět stromů/Pražce. O rok 

později u fi rmy Panton vychází 

první fešácké album s názvem 

Ostrov Fešáků a v roce 1980 LP 

Fešáci 2000. Tento rok odchází 

Michal Tučný a zakládá svoji ka-

pelu Tučňáci. Své 25. narozeniny 

oslavila kapela megakoncertem 

v pražské Sportovní hale, během 

kterého vystoupila tisícovka účin-

kujících. V průběhu dalších let 

dochází ke změnám jak u muzi-

kantů, tak i u zpěváků. Fešáci si 

však stále drží své prestižní posta-

vení v této oblasti hudby v Česku. 

V roce 40. výročí založení probíhá 

velké turné po Čechách s řadou 

špičkových muzikantů a zpěváků, 

kteří s kapelou v minulosti spolu-

pracovali. 

Ústečané by měli být lépe va-

rováni před nebezpečím. Radní 

schválili podání žádosti o dotaci 

na projekt „Rozšíření varovného 

a informačního systému obyvatel-

stva (VISO) Ústí nad Labem.“ 

Radní zároveň souhlasili se 

spolufi nancováním projektu 

v předpokládané výši 1,25 mil. 

Kč a celkovými náklady 2,5 mil. 

Kč (včetně DPH), jmenovali pě-

tičlennou řídící skupinu projektu 

a uložili náměstkovi primátora 

Liboru Turkovi zahrnout fi nan-

cování projektu do návrhu roz-

počtu na rok 2009. 

Projekt počítá s doozvučením 

obydlených částí města ležících 

v záplavovém území řeky Labe 

– Vaňov, Brná, Svádov, Neště-

mice, Mojžíř, Církvice a Sebuzín 

systémem VISO. Letos v únoru 

fi rma TIOS plus zpracovala pro-

váděcí projektovou dokumentaci 

na ozvučení těchto míst (počet 

hlásičů a reproduktorů a jejich 

umístění na konkrétní sloupy), 

jejíž podmínkou bylo umístění 

systému pouze na sloupy veřej-

ného osvětlení a nízkého napětí, 

které nejsou zasaženy tzv. 20le-

tou vodou. Podle této dokumen-

tace si instalace systému vyžádá 

63 hlásičů a 159 reproduktorů 

s výjimkou Veslařské ulice v zá-

plavovém území Labe v Neště-

micích, kterou není možné sys-

témem VISO ozvučit za uvedené 

podmínky.

Bezpečnostní radou města 

byla z fi nančních důvodů letos 

v dubnu doporučena realizace 

pouze pro oblasti Vaňov, Svádov 

a Brná s rozpočtem 1,75 mil. Kč. 

Vzhledem k možnosti získání fi -

nančních prostředků z dotačního 

titulu Rozvoj jednotného systému 

varování a vyrozumění by však 

mohlo být realizováno doozvuče-

ní všech plánovaných oblastí.

Varovný systém bude rozšířen Střekovské protipovodňové 
stěny budou stát 25 miliónů

Protipovodňové mobilní stěny na Střekovském nábřeží zakoupí měs-

to od společnosti Průmyslové Bariérové Systémy z Rotavy. Na základě 

výsledků výběrového řízení o tom rozhodla Rada města.

Pořadí dle soutěže bylo následující:

Průmyslové Bariérové Systémy s.r.o., Nejdecká 725, 357 01  Rotava, 

počet bodů 97,86, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .cena 25 226 147,50 Kč.

EKO SYSTEM s. r. o., Na Koupaliště 10, 103 00  Praha – Benice,  po-

čet bodů 91,55, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cena 23 681 249,90 Kč

ALUKŐNIGFRANKSTAHL s.r.o., Modletice 76, 251 70  Modletice, 

počet bodů 82,58, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cena 29 978 091,25 Kč

Výběrové řízení na dodávku protipovodňových mobilních stěn pro-

běhlo od 10. října do 8. listopadu 2007. Do soutěže se přihlásily čtyři 

fi rmy. Po prověření splnění zadávacích kritérií byla jedna společnost 

vyloučena. Komise hodnotila nabídky dle kritéria ekonomicky nejvý-

hodnější nabídky na základě bodovací vážené metody. Zohledněny byly 

vedle ceny také náročnost montáže, korozivzdornost stěny, odolnost 

proti chemikáliím, vlastnosti těsnících prvků a míra požadavků na skla-

dování stěny.   

Firma Strojírny Podzimek, která v polovině letošního roku napadla 

výsledky předešlé soutěže, se do nového výběrového řízení administro-

vaného respektovanou právnickou kanceláří nepřihlásila.

Primátor města Jan Kubata předal ocenění Ivanu Brožkovi na posled-
ním letošním jednání Zastupitelstva města.
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LEDEN - poprvé byla na webových stránkách 
vyhlášena anketa Zvíøe roku, do které bylo 
nominováno šest zvíøat, která v pøedchozím roce 
zaujala nìèím neobvyklým - napø. nosorožec 
Dan oslavil kulaté 40. narozeniny èi levhartice 
Kaila jako nejvýznamnìjší odchov roku 2006.
Úspìšný víkend co se týèe pøírùstkù - v sobotu 
20. 1. se narodil sameèek orangutana 
bornejského a v nedìli 21. 1. sameèek žirafy
Rothschildovy.

ÚNOR - ve volné expozici u pavilonu exotária 
nahradil populární lemury zcela nový druh - 
nosáli èervení. Tyto jihoamerické šelmièky jsou 
velice èinorodé a pro návštìvníky  atraktivní.

BŘEZEN - vzhledem k teplému a pøíznivému 
poèasí se zoo stává èastým cílem vycházek, je 
prodloužena otevírací doba a bìhem jarních 
prázdnin se dìti mohou aktivnì zapojit do 
pøipraveného programu.
Na konci mìsíce se narodilo jubilejní 90. mládì 
zebry Hartmannové, jejíž chov zapoèal v naší 
zoo již v roce 1975. 

DUBEN - byla slavnostnì zahájena nová sezóna 
a narodilo se velké množství mláïat. Díky 
teplému poèasí se zvíøata do výbìhù stìhovala 
døíve než v minulých letech.
V zoo zaèal jezdit nový vláèek, který pomáhá 
návštìvníkùm zdolat velké pøevýšení mezi 
spodním vchodem a horní èástí zoo. Mašinka se 
tøemi vagónky pøepraví 36 cestujících a je velkou 
atrakcí zejména pro dìti.

KVĚTEN - skupina Maxim Turbulenc pokøtila 
dvì mláïata velbloudù dvouhrbých, do 
domovské zahrady v Brnì odešel tygr Kampar a 
naopak ze Zoo Amsterdam dorazila samice vlka 
høivnatého Consuela.
Byl pøedstaven ojedinìlý výzkumný a 
ochranáøský projekt „Rezervace Pesisir 
Balikpapan", jehož cílem je  založení pøírodní 
rezervace na indonéském ostrovì Borneo. Spolu 
s námi se na nìm podílí i výzkumní pracovníci, 
vysokoškolští studenti a nadšení dobrovolníci.

ČERVEN - v zoo probìhla speciální 
celoevropská akce „Noc snù“ vìnovaná 
dlouhodobì nemocným a postiženým dìtem.
Slonice Delhi oslavila 20 let pobytu v zoo, obì s 
Kalou dostaly  dort z ovoce a zeleniny a po celý 
týden probíhaly akce pro veøejnost.

ČERVENEC - byla slavnostnì otevøena nová 
restaurace Trappola ZOO s celoroèním 
provozem. Díky samostatnému vchodu  ji 
mohou  využít všichni obyvatelé mìsta.
Na zaèátku mìsíce se narodila dvì mláïata 
pandy èervené. Kvùli absolutnímu klidu bylo 
vyhlášeno informaèní embargo, aby nedošlo k 
jejich vyrušování a odchov mohl probíhat 
pøirozenì a bez komplikací.

ZOOKALENDÁŘ UPLYNULÉHO ROKUZOOKALENDÁŘ UPLYNULÉHO ROKU
Zoologická zahrada je zaøízení, kde se neustále nìco dìje - pøíchod nových zvíøat, narození mláïat, realizace 
staveb a úprava expozic, poøádání akcí, zkrátka není den, který by byl úplnì stejný jako ty pøedchozí. Vra�me se 
tedy ve zkratce k nejdùležitìjším událostem roku 2007, z nichž mnohé by se nemohly uskuteènit bez výrazné 
pomoci zøizovatele naší zoo - Statutárního  mìsta Ústí nad Labem, kterému tímto za jeho podporu srdeènì 
dìkujeme!

SRPEN - narodilo se první mládì vydry malé v 
historii chovu, který se datuje od roku 1987. 
Vzácným asijským opicím langurùm jávským se 
také narodil potomek, v poøadí již tøetí.

ŘÍJEN - v souvislosti s rekonstrukcí horního 
vstupu do zoo byla uzavøena i horní pokladna, v 
letošním roce tedy o celý mìsíc døíve.
V zoo se uskuteènil první obøad. Netradièní krok 
do spoleèného života se konal na pavilonu slonù, 
samozøejmì za úèasti Kaly a Delhi, na svatebèany 
èekala i projížïka zoovláèkem a slavnostní obìd 
v nové restauraci.

ZÁŘÍ - zoo se stala cílem jednodenního výjezdu 
chovatelù slonù z Evropy, kteøí se úèastnili 
mezinárodního pracovního setkání International 
Elephant Workshop. Èekal na nì zajímavý 
program od videoprezentace o chovu slonù v naší 
zoo pøes ukázku pomùcek, prohlídku pavilonu až 
po pøímý kontakt se slony ve výbìhu.
Ve ètvrtek 20. záøí krátce pøed pùl tøetí pøivítala 
zoo svého 150.000 návštìvníka, což je poèet, 
který byl od  roku 1989 pøekroèen pouze jednou.

LISTOPAD - zaèala zimní sezóna, zkrátila se 
otevírací doba od 9:00 do 16:00 hodin. Byly 
dokonèeny opravy povrchù vìtšiny komunikací 
v areálu zoo, novì vzniklo nìkolik nových 
zastávek zoovláèku s možností posezení. Jedna 
z nich je doplnìna maketou Vìtruše, která slouží 
dìtem jako multifunkèní prolézaèkové zaøízení.   
Mezi poslední nové pøírùstky se zaøadila samice 
tapíra jihoamerického Isara z francouzské Zoo 
la Fleche a samec rosomáka Hemminki z finské 
Zoo Athari. O zatím poslední radost z mláïátka 
se postaral pár jihoasijských jelínkù muntžakù 
malých, kdy se podaøil první odchov v historii
zoo.

www.zoousti.czwww.zoousti.cz
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Domažlicko se stalo v České republice 
prvním regionem, kde se televizní přijí-
mače 1. září 2007 ponořily do takzvané 
analogové tmy. Vysílač na Vraním vrchu 
v ten den začal šířit již jen digitální zemské 
vysílání DVB-T. Byť tomuto historickému 
okamžiku předcházela velká informační 
kampaň, přece jen mnohé televizní diváky 
zaskočilo zrnění na programech České te-
levize a TV Nova. Jen příznivci Prima TV 
zajásali, když zjistili, že seriál Velmi křehké 
vztahy a další oblíbené pořady na této sta-
nici mohou přece jen sledovat. Prima TV 
totiž jako jediná z celoplošných stanic do-
časně zůstala v analogovém vysílání. 

Nečekaný zájem o satelity
Překvapivé výsledky přinesl zářijový ex-

kluzivní bleskový průzkum agentury STEM 
a STEM/MARK pro Českou televizi. Je z nich 
zřejmé navýšení preference satelitního pří-
jmu. 21 procent domácností řešení problému 
s televizním příjmem prozatím odložilo, neboť 
bydlí v místech, kde je možno analogový sig-
nál přijímat z jiného pozemského vysílače. 
Instalaci set top boxu pro pozemské digitální 
vysílání podle průzkumu zvolilo 36 procent 
domácností. Satelitní příjem (DVB-S) si pře-
kvapivě vybralo téměř stejné procento do-
mácností jako pozemský příjem (DVB-T).

Přednosti TT Karty
Mnozí televizní diváci, kteří upřednostnili 

satelitní příjem, využili služeb akciové spo-
lečnosti TRADE and TECHNOLOGY. Tato 
společnost zpřístupňuje vysílání českých 
programů na satelitech Astra 3A a Astra 1E, 
a to prostřednictvím TT Karty, kterou v České 
republice využívá přes 200 tisíc majitelů tele-
vizních přijímačů. O bližší podrobnosti jsme 
požádali Jaromíra GLISNÍKA, výkonného ře-
ditele TRADE and TECHNOLOGY:

� Co říkáte nečekaně vysokému zájmu 
o satelity na Domažlicku?

Koupíte-li si set top box, v této lokalitě při-
jímáte „pouze“ ČT1, ČT2, ČT4 SPORT, ČT 
24 a TV Nova. Rozhodnete-li se pro satelit-
ní komplet, tj. anténu, přijímač a přístupovou 
TT Kartu pro příjem českých programů bez 
měsíčních poplatků a časového omezení, na 
obrazovce můžete sledovat vše, co z pozem-
ního digitálu, ovšem navíc Primu TV, Novu Ci-
nema, programy Slovenské televize, NOE TV, 
Public TV, Óčko, TA3 a spoustu zahraničních 
televizních a rozhlasových stanic. To vše ve 
špičkové kvalitě.

� Příjem těchto programů prostřed-
nictvím TT Karty je zdarma. Kromě toho 
máte v nabídce placené programy. Které 
to jsou?

Úplnou novinkou je náš balíček MULTI ob-
sahující atraktivní programy nejžádanějších 
žánrů: FILM BOX a NONSTOP KINO pro milov-
níky fi lmů, Galaxii sport pro sportovní fanouš-
ky, Viasat Explorer a Viasat History pro příz-
nivce dokumentů a historie, Jim Jam pro děti 
a erotický program Spice. To vše za pouhých 
222 korun měsíčně. Navíc k balíčku MULTI je 
možno přikoupit prémiové programy HBO, CS 
Film nebo XXX Xtreme. Připravujeme další 
rozšíření volitelné nabídky programů.

� Přibližte cenovou relaci vaší nabídky.
Satelitní anténa s přijímačem a TT Kar-

tou stojí od 5 500 korun. (Existují i lacinější 
komplety, ale ty jsou spojeny vždy s nějakým 
omezením.) Samotná TT Karta Standard, 
která přijde na 1 999 korun, zahrnuje aktivaci 

všech neplacených programů bez časového 
omezení. V nabídce je i TT Karta Sezóna za 
999 korun, kde jsou programy aktivovány na 
12 měsíců. Po uhrazení doplatku 1000 korun 
se toto časové omezení aktivace ruší.

 
Digitalizace pokračuje
Město Domažlice a jeho přilehlé okolí bylo 

prvním místem, kde skončilo tradiční ana-
logové vysílání. Těch míst bude postupně 
přibývat. V odborných kruzích se proslýchá, 
že nyní přijdou na řadu Ústecko a Děčínsko. 
Kdy to bude? Měla by to být otázka měsíců… 
Neodkládejme proto volbu příjmu digitálního 
vysílání na poslední chvíli. Obzvláště v těch 
rodinách, kde u televizních obrazovek strá-
víme spoustu času a na kvalitním televizním 
přenosu nám opravdu záleží.  (MTA)

Výhody TT Karty
Plusy:
���ZA PŘÍJEM ZÁKLADNÍCH ČESKÝCH 

PROGRAMŮ SE NEPLATÍ ŽÁDNÉ 
MĚSÍČNÍ POPLATKY 

��VHODNÉ I PRO SEZÓNNÍ VYUŽITÍ
���ZÁKAZNÍK SI VYBÍRÁ PLACENÉ 

PROGRAMY DLE SVÉHO PŘÁNÍ.
���SIGNÁL ZE SATELITU POKRYJE 

CELOU ČESKOU REPUBLIKU. 

Mínus:
���POČÁTEČNÍ INVESTICE DO NÁKUPU 

SATELITNÍ ANTÉNY, PŘIJÍMAČE 
A TT KARTY. 

TT Kartu si lze objednat:
Kompletní zařízení pro satelitní příjem včetně 
TT Karty získáte v prodejnách satelitní techni-
ky a odborných elektro prodejnách. 
Objednat můžete také přímo u TRADE and 
TECHNOLOGY, a to:
Přes internet: eshop.t-t.cz 
E-mailem: obchod@t-t.cz
Osobně:  U některého z prodejců satelitní 

techniky. Prodejce a montážní 
fi rmu ve Vašem bydlišti Vám do-
poručí i v zákaznickém centru 
TRADE and TECHNOLOGY.

Poštou:  Zákaznické centrum TRADE 
and TECHNOLOGY, Daliborova 
419/11, 709 00 Ostrava-Marián-
ské Hory, tel. 595 694 310

DIGITALIZACE TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ
MÍŘÍ DO SEVERNÍCH ČECH

TT KARTA ZÁRUKOU KVALITNÍHO PŘÍJMU DIGITÁLNÍHO TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ PŘES SATELIT

Anketa z Domažlicka:
1. Patříte mezi 32 procent domácností, 

které se při přechodu na digitální vysílá-
ní rozhodly právě pro příjem přes satelit. 
Z jakého důvodu jste upřednostnili tuto 
volbu? 

2. Jste jedním z více než dvousetti-
sícové rodiny českých zákazníků, kteří 
signál ze satelitu přijímají prostřednic-
tvím TT Karty. Proč jste se rozhodli právě 
pro tento druh příjmu televizního signálu 
a jak jste s ním spokojeni?

Zbyněk Vísner, Domažlice:
1. Myslím,že satelit lidé používají z důvo-

du stálosti signálu. Oproti set top boxu není 
satelitní příjem rušen nepříznivým počasím. 
A také jsme chtěli sledovat oblíbené pořady 
na TV Prima, jejíž vysílání v pozemním digi-
tálu na Domažlicku prozatím není. 

2. Satelit používám více než 15 let 
a z toho důvodu pro mne bylo jednodušší 
přijímat signál nadále touto cestou – za po-
mocí TT Karty.

Jaroslav Lstibůrek, Domažlice:
1. To naše rozhodování bylo možná tro-

chu atypické. S příjmem pozemního digi-
tálního signálu problém nemáme. Že mezi 
vysílanými stanicemi není Prima, nám 
nevadilo. My jsme hlavně hledali možnost 
sledovat televizi v angličtině. To byl hlavní 
impuls, který nás přivedl k satelitu. Jinou 
volbu jsme vlastně ani neměli.

2. Satelit sice umožňuje příjem spousty 
TV a rozhlasových stanic, jenže ty opravdu 
zajímavé stanice typu Discovery jsou kódo-
vané a kupodivu není vůbec jednoduché 
příslušné dekódovací karty koupit. Volba 
TT Karty tím byla tak trochu vynucená, nic-
méně jsme dnes spokojeni. Díky programu 
HBO máme přístup k řadě kvalitních fi lmů 
v původním znění a kromě toho využíváme 
i další volně přístupné TV a rozhlasové sta-
nice, které vysílají v angličtině.

Jiří Vogeltanz, Domažlicko: 
1. Přiznám se, že jsem rozpačitý z celé 

té naší pozemní „digitalizace“. Při pokusu 
o naladění našich stanic jsem naladil pou-
ze německé, i když mám anténu otočenou 
prakticky úplně na druhou stranu. Zatímco 
německé stanice jdou dobře a stabilně, ty 
naše stanice ani na 0,001%. To je také dů-
vod, proč většina lidí přechází na satelity. 
Tento druh příjmu je bez problémů a stabil-
ní. 

PS: Namontoval jsem již mnoho digitál-
ních satelitních receiverů a všichni uživatelé 
jsou naprosto spokojeni. 

2. Jsem dlouholetý a naprosto spokojený 
uživatel dekódovací karty TT. Jejich kvalita 
je stoprocentní. Jsou stabilní a zaručují bez-
problémový provoz.  

(MTA)

Kompletní informace
o službách TRADE and 
TECHNOLOGY 
na webových stránkách

www.t-t.cz
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Pokračování ze strany 1.

Výpadek tržeb z titulu změny 

snížené sazby DPH z 5 % na 9 % by 

v případě, že by nedošlo k úpravě 

cen jízdného, znamenal pro Do-

pravní podnik další ztrátu ve výši 

5,3 mil. Kč,“ říká náměstek primá-

tora Jan Řeřicha. 

Další velkou částku navíc bude 

muset Dopravní podnik vynaložit 

na nárůst mezd. Pokud by byly 

platy vyšší o 5 %, šlo by o částku 

6,2 mil. korun, ke které by bylo 

třeba připočítat ještě výdaj 2,2 

mil. korun za sociální a zdravotní 

pojištění. Kolektivní vyjednávání 

s odborovou organizací společ-

nosti ještě není ukončené.

„Dobře víme, že úprava tari-

fu MHD je velice nepopulárním 

opatřením. Když se však podí-

váme na vývoj cen ropy a elek-

třiny a připočítáme k tomu vyšší 

daň z přidané hodnoty, tak nám 

vychází tak strmý růst nákladů 

v městské dopravě, že jej není 

možné regulovat jen vnitřními 

opatřeními uvnitř fi rmy. Vůbec se 

nedivím, že ostatní dopravní pod-

niky jdou s cenou nahoru také,“ 

dodává Řeřicha. 

Rada města současně uložila 

představenstvu DpmÚL okamžitě 

zahájit restrukturalizaci společ-

nosti, včetně personální oblasti, 

a to za účelem zefektivnění čin-

nosti fi rmy.

Dopravní podnik města Ústí 

nad Labem přepraví ročně 50 mi-

liónů cestujících.

Druhy jízdenek Nový tarif 

základní jízdné zlevněné 30 minut přestupní 8,00 Kč

základní jízdné zlevněné 60 minut přestupní 10,00 Kč

základní jízdné plnocenné 30 minut přestupní 15,00 Kč

základní jízdné plnocenné 60 minut přestupní 19,00 Kč

doplňkový prodej jízdného u řidiče 18,00 Kč

základní jízdné zlevněné 24 hodin přestupní 32,00 Kč

základní jízdné plnocenné 24 hodin přestupní 65,00 Kč

turistické jízdné zlevněné 11,00 Kč

turistické jízdné plnocenné 22,00 Kč

Časový kupón 7 denní

časový kupón 7 denní dětský 43,00 Kč

časový kupón 7 denní studentský 85,00 Kč

časový kupón 7 denní občanský 130,00 Kč

časový kupón 7 denní občanský zlevněný 75,00 Kč

časový kupón 7 denní občanský zlevněný - J 75,00 Kč

Časový kupón 15 denní

časový kupón 15 denní dětský 75,00 Kč

časový kupón 15 denní studentský 120,00 Kč

časový kupón 15 denní občanský 230,00 Kč

časový kupón 15 denní občanský zlevněný 120,00 Kč

časový kupón 15 denní občanský zlevněný - J 120,00 Kč

Časový kupón 30 denní

časový kupón 30 denní dětský 120,00 Kč

časový kupón 30 denní studentský 205,00 Kč

časový kupón 30 denní občanský 410,00 Kč

časový kupón 30 denní občanský zlevněný 220,00 Kč

časový kupón 30 denní občanský zlevněný - J 220,00 Kč

časový kupón 30 denní přenosný 700,00 Kč

Časový kupón 90 denní

časový kupón 90 denní dětský 325,00 Kč

časový kupón 90 denní studentský 475,00 Kč

časový kupón 90 denní občanský 1 060,00 Kč

časový kupón 90 denní občanský zlevněný 585,00 Kč

časový kupón 90 denní občanský zlevněný - J 585,00 Kč

časový kupón 90 denní přenosný 1 750,00 Kč

Časový kupón 180 a 365 denní

časový kupón 180 denní občanský 1 985,00 Kč

časový kupón 365 denní občanský 3 710,00 Kč

Rekordní ceny energií prodražují dopravu - dokončení

Odloučené pracoviště 
jeslí na Střekově končí

Odloučené pracoviště Jeslí města Ústí nad Labem na Střekově 

ukončí svůj provoz koncem letošního roku. Rada města vzala na 

vědomí informaci o využití celkové kapacity v Jeslích města Ústí 

nad Labem a schválila s účinností od 1. ledna 2008 ukončení pro-

vozu odloučeného pracoviště Kubelkova 123/1 z důvodu nevyužité 

celkové kapacity Jeslí města. Zároveň uložila jejich ředitelce Sylvii 

Sušické seznámit zákonné zástupce dětí s ukončením provozu pra-

coviště a organizačně zajistit možnost docházky ve zbývajících pra-

covištích Jeslí města Ústí nad Labem pro děti přihlášené k 1. lednu 

2008.

Město je zřizovatelem Jeslí města Ústí nad Labem, které jsou pro-

vozovány na třech pracovištích. Celková kapacita zařízení je 85 dětí, 

z toho na Severní Terase 45, v Neštěmicích 20 a na Střekově rovněž 

20 dětí. Ačkoliv je na jednotlivá zařízení zapisováno více dětí, než je 

kapacita zařízení, byla v letech 2005 a 2006 naplněnost zařízení cca 

65 – 68 %. K 30. září 2007 je kapacita využívána přibližně ze 48 %. Ve 

střekovských jeslích bylo letos v září přihlášeno pouze 5 dětí na trvalý 

pobyt a 35 dětí na krátkodobý pobyt.

Odbor městských organizací a služeb MmÚ navrhl ve spolupráci 

s ředitelkou pracoviště jeslí na Střekově uzavření uvedeného odlou-

čeného pracoviště a zařazení stávajících dětí do jeslí Severní Terasa 

a Neštěmice, a to z několika důvodů:

� v roce 2007 byla nejnižší docházka v jeslích Střekov, kde za 1. – 

3. čtvrtletí bylo v průměru přítomných 8,07 dětí denně
� budova jeslí na Střekově je ve velmi špatném technickém stavu 

a náklady na rekonstrukci by činily cca 7 mil. Kč
� objekt na Střekově je pro jeselské děti z hlediska prostorového 

nejméně vhodný (zahradu užívá Charita, na vycházky není 

vhodné prostředí)
� s ohledem na reformu veřejných fi nancí je reálný předpoklad, že 

se nebude zvyšovat počet dětí v jeslích a struktura zájemců o za-

opatření dítěte zůstane na úrovni roku 2007, tzn. na 1 zájemce 

na trvalý pobyt budou 3 zájemci na krátkodobý pobyt.

V případě, že by v následujících letech došlo k neočekávanému zá-

jmu o umístění dětí, odbor městských organizací a služeb navrhne, 

aby organizace zpracovala pravidla pro přijímání dětí tak, aby jesle 

zaopatřovaly především děti na dlouhodobý pobyt. Děti na krátko-

dobý pobyt by byly přijímány jen za určitých pravidel.
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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 napros-
to jedinečné a nepřekonatelné.

Nejčtenější spisovatel
...své doby v Československu

7

„PÁRAL NENÍ“ – takové cedule visely v roce 

1969 na českých knihkupectvích, když vyšel 

román Milenci a vrazi, asi nejslavnější dílo 

mladého inženýra chemie z Ústí nad Labem 

Vladimíra Párala (nar. 1932). Velká část jeho 

knih se stala bestsellerem a vynesla ho na post 

nejčtenějšího českého spisovatele své doby. Na-

psal bezmála 20 knih, jejichž náklad přesáhl 3 

miliony výtisků. Nejčtenější současný spisova-

tel Michal Viewegh ještě má co dohánět, dosud 

prodal necelý milión knížek. Z Páralových ro-

mánů se zrodilo 12 divadelních inscenací a 7 

fi lmů.

Z chemika spisovatelem
Ústí nad Labem bylo slavnému spisovateli 

domovem a hlavní inspirací. Severočeská me-

tropole představuje dějiště nejslavnějších Pára-

lových románů - Milenců a vrahů, Soukromé 

vichřice či Mladého muže a bílé velryby. Právě 

v Ústí nad Labem se mladý chemik proměnil 

v profesionálního spisovatele. Původem praž-

ský rodák se odstěhoval na sever Čech za prací. 

Nadaný mladík promoval už ve 22 letech jako 

nejmladší inženýr v republice. První stálé za-

městnání našel v ústecké Chemopharmě, kde 

pracoval na vývoji sexuálních hormonů. Při 

zaměstnání psal a ovlivněn povinným čtením 

vědeckých časopisů z oboru chemie vytvořil 

specifi cký způsob psaní svých románů. Později 

byl nazván technologickým stylem.

Páral se v Ústí seznámil se svou budoucí 

ženou Marií a narodila se mu tu jediná dcera. 

Roku 1967 zahájil profesionální spisovatelskou 

kariéru. Severočeská metropole vystupuje jako 

dějiště v převážné části jeho románů. Autor 

prohlásil, že „Milenci a vrazi sedí městu Ústí 

jako oblek na míru.“ Město si podle svých slov 

zamiloval, hned jak poprvé vystoupil z vlaku 

na ústeckém nádraží. Ústí považoval za „hezky 

ostré, sexy a divoké“. 

Neo-Balzac a erotika
Josef Škvorecký označil Párala za největ-

ší objev české prózy po Bohumilu Hrabalovi, 

Jiří Opelík ho nazval Neo-Balzacem z Ústí nad 

Labem. Ostruhy si vysloužil sociologickou a ci-

vilizační satirou. Jeho první romány kritizují 

moderní konzumně zaměřenou společnost. 

Najdeme v nich mnohé protirežimní naráž-

ky. Také si jeho Milenci a vrazi po potlačení 

Pražského jara vysloužili veřejný odsudek z úst 

budoucího prezidenta Gustava Husáka. Teprve 

po pádu komunismu se tento veleúspěšný ro-

mán mohl dočkat druhého vydání. 

Normalizace ale obrousila Páralově satiře 

hrany a v jeho tvorbě se objevují i díla psaná 

prosocialisticky. Východisko z politického tla-

ku našel spisovatel v žánru scifi . Tím už si ale 

předešlou chválu kritiků ani zájem čtenářstva 

nevysloužil. 

Po „sametové revoluci“ na sebe Vladimír Pá-

ral opět výrazně upozornil, a to zesíleným dů-

razem na erotiku ve svých nových románech. 

Platí to především pro knihy Playgirls I. a II., 

jež byly v 90. letech zfi lmovány. Tento pokus 

také vyvolal spíše rozpaky. Zatím poslední ro-

mán Tam za vodou Páralovi vyšel roku 1995. 

Spisovatel nyní žije střídavě v Mariánských 

Lázních a v Praze. Jeho jméno se s Ústím opět 

spojilo v roce 2004, kdy se město stalo kulisou 

celovečernímu fi lmu Milenci a vrazi. 

V Ústí nad Labem dodnes žije dcera Vladi-

míra Párala - Erika Novotná, která se po vzoru 

otce dala na literární dráhu.

Prameny a literatura:

Bártíková, Helda; Páral, Vladimír: Profesionál-

ní muž. Praha 1995

Schindler, Michal: Páral. Refl ex 16/2002

www.wikipedie.cz



V Ústí bude ulice Haltonská
Ústí nad Labem pojmenuje jednu ze svých ulic 

v centru po partnerském městu Halton. Rozhodli 

o tom zastupitelé.

Vzhledem k tomu, že partnerské město Halton po-

jmenovalo jednu ze svých ulic názvem Ústecká, radní 

rozhodli pojmenovat některou ulici v centru naopak 

Haltonská. V červnu 2007 byl schválen název nové uli-

ce vymezené bloky 3 a 4 v centru města jako Pölzlova. 

Protože od té doby nebyla v dané ulici přidělena žád-

ná adresa, radní souhlasili s přejmenováním ulice na 

Haltonskou.
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Náměstek primátora Arno Fišera 

předal 10. prosince ze svého fondu dva-

cetitisícový šek pro děti z Dětského do-

mova Ústí nad Labem - Střekov. 

Finanční podpora je určena na vyba-

vení dětského pokoje, nový koberec do 

herny a na tříleté studium na výtvarné 

škole pro umělecky nadanou patnácti-

letou Pavlínu Kučovou. Ta se náměst-

kovi Fišerovi odvděčila vlastnoručně 

zhotoveným darem - keramickým 

ztvárněním mužského obličeje.

„Doufám, že školné pomůže Pavlíně 

ještě více rozvinout její výtvarné schop-

nosti. Zdejší nový objekt poskytuje dě-

tem domova pěkné zázemí. Škoda, že 

Ústeckému kraji, který je zřizovatelem 

domova, nezbylo více fi nancí na vyba-

vení pokojů,“ uvedl Fišera, který s se-

bou přinesl dětem i krabice se slad-

kostmi.

Na vybavení místností pro děti stře-

kovského dětského domova uvolnili 

radní města letos v létě 50 tisíc Kč.

Fišera podpořil střekovský dětský domov

Přejeme Ústečanům a obchodním partnerům 
veselé Vánoce a šťastný nový rok!

www.spolchemie.cz

Třídění odpadu v Ústí 
bude jednodušší

Ústečané dostanou příležitost třídit bílé a barev-

né sklo. Radní schválili uzavření Smlouvy o výpůjčce 

k bezplatnému užívání 220 odpadových nádob pro 

oddělený sběr bílého a barevného skla mezi městem 

a společností EKO-KOM navazující na Smlouvu o řeše-

ní pilotního projektu uzavřenou mezi oběma subjekty 

15. května 2007 o „Zavedení a zefektivnění tříkontejne-

rového systému sběru využitelných složek komunálního 

odpadu, včetně jejich obalové složky na území města Ústí 

nad Labem.“ Radní zároveň schválili uzavření Smlouvy 

o obstarání věcí mezi městem a společností AVE CZ 

Ústí nad Labem a o převzetí závazků města ze Smlouvy 

o výpůjčce k bezplatnému užívání 220 odpadových ná-

dob pro oddělený sběr bílého a barevného skla.

Plán odpadového hospodářství města Ústí nad 

Labem počítá v návaznosti na změnu systému sběru 

komunálních odpadů s přechodem z dvoukontejnero-

vého na tříkontejnerový i s variantou zavedení oddě-

leného sběru skla na bílé a barevné. S ohledem na co 

nejmenší zábor veřejného prostranství, namísto vysta-

vení další sběrné nádoby na bílé sklo, nabídla společ-

nost EKO-KOM bezúplatné zapůjčení dalších nádob, 

a to 220 kusů pro oddělený sběr bílého a barevného 

skla. Tyto nádoby umožňují při vyprazdňování sou-

časný svoz obou druhů skla.
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Rok 2007 byl mimo jiné ve 

znamení tvorby strategických 

rozvojových dokumentů města. 

Nejen v souvislosti s přípravami 

na čerpání „nových“ evropských 

dotací zpracovalo město Strategii 

rozvoje města Ústí nad Labem do 

roku 2015. 

Vedení města si plně uvědomu-

je dlouhodobost a význam dopa-

du svých rozhodnutí, a proto chce 

postupovat koordinovaně a syste-

maticky. Smysl strategie spočívá 

především ve vymezení jasného 

rámce, který má napomoci efek-

tivnějšímu a cílenějšímu rozho-

dování vedení města. Je potřeba 

mít jasnou vizi, ke které se všemi 

svými kroky budeme postupně 

přibližovat. Ústí takovou vizi má. 

Je vyjádřena sloganem „Ústí nad 

Labem – prosperující, zdravé 

a bezpečné město“.

Oddělení koncepcí Odboru 

strategického rozvoje Magistrátu 

města Ústí nad Labem iniciovalo 

na konci roku 2006 širokou dis-

kusi, ze které měla strategie vzejít. 

Nejprve byla provedena důkladná 

analýza současného stavu města 

ve všech jeho aspektech. Ana-

lytický profi l města je dobrým 

zdrojem dat, z nichž si odborník, 

laik i člověk, který do Ústí dosud 

nikdy nezavítal, udělá poměrně 

dobrý obrázek o našem městě. 

Vedle obecně známých údajů, 

které byly analýzou potvrzeny 

(např. zcela podprůměrná vzdě-

lanostní struktura, poněkud nad-

průměrná nezaměstnanost či ne 

zcela vyhovující dopravní řešení 

ve městě), bylo zjištěno i několik 

překvapivých pozitivních skuteč-

ností. Jednou z nich je např. fakt, 

že Ústí má v celorepublikovém 

srovnání nadprůměrně mladé 

obyvatelstvo. Tato demografi cká 

skutečnost je ojedinělou výhodou 

především z pohledu ekonomic-

kého a sociálního a jedinečnou 

perspektivou dalšího rozvoje na-

šeho města.

Po provedení analýz, na nichž 

město spolupracovalo s fi rmou 

SPF Group, v. o. s., byla zahájena 

série kroků k vytvoření samotné 

strategie. Nechtěli jsme napsat 

dokument tzv. od stolu, zajímaly 

nás názory odborné i laické veřej-

nosti, inspirovali jsme se v jiných 

městech i v zahraničí. Proto jsme 

nejprve zahájili sérií odborných 

diskusí dotčených odborů ma-

gistrátu. Poté byla pracovní ver-

ze předložena veřejnosti. Kromě 

toho, že byl pracovní dokument 

po celou dobu uveřejněn na webu 

města, proběhl mimo jiné semi-

nář, který byl otevřen široké ve-

řejnosti. Impulsy jsme také přebí-

rali z kulatých stolů, jichž se měli 

občané možnost účastnit v rámci 

projektu Zdravé město, ale také 

z pracovních skupin vytvořených 

pro přípravu tzv. integrovaných 

plánů rozvoje města. Jakmile jsme 

poskládali opravdu široké spekt-

rum vstupních dat, začalo odděle-

ní koncepcí formulovat představy 

občanů do formální strategie.

Kam tedy mají směřovat všech-

ny kroky činěné jak městem, tak 

i soukromými subjekty, nezisko-

vými organizacemi, vzdělávací-

mi institucemi a všemi občany? 

V hospodářské oblasti bude 

podporován rozvoj podnikatel-

ského prostředí a zaměříme se 

na rozvoj cestovního ruchu. Vý-

znamnou prioritou jsou lidské 

zdroje a sociální oblast. Zde je 

velká váha kladena na moderni-

zaci vzdělávací soustavy, rozvoj 

komunitní péče a posílení sociál-

ního začlenění znevýhodněných 

osob. Společně s občany chceme 

usilovat o rozvoj občanské spo-

lečnosti. Samozřejmostí je snaha 

o rozšíření a zkvalitnění možností 

pro volnočasové aktivity. Trvalým 

cílem je také snížení kriminali-

ty na území města. Řada aktivit 

bude směřovat ke zlepšení fyzic-

kého prostředí města. Chceme, 

aby i Ústí nad Labem bylo město 

s urbanisticky hodnotným úze-

mím. Nezbytná je neustálá péče 

o zlepšování životního prostředí 

a s ní související environmentál-

ní vzdělávání, výchova a osvěta. 

Stále živým problémem, a proto 

i prioritou města, je oblast dopra-

vy. Budeme rozvíjet jak dopravní 

infrastrukturu, tak i podporovat 

další rozvoj veřejné dopravy. Řadu 

úkolů si v rámci Strategie vytyčil 

také úřad sám. V rámci řízení 

a správy města budeme neustále 

zvyšovat efektivitu a kvalitu výko-

nu veřejné správy. Jako moderní 

město budeme i nadále posilovat 

spolupráci se zahraničím. Samo-

zřejmě bude magistrát hrát svou 

významnou roli při prevenci mi-

mořádných událostí a likvidaci 

jejich následků.

V souladu s legislativou byla na-

vržená strategie podrobena pro-

cesu posuzování vlivu na životní 

prostředí (SEA).

Kompletní Strategie rozvoje 

města Ústí nad Labem do roku 

2015 včetně analytického profi lu 

je k dispozici na www.usti-nad-

labem.cz nebo na Odboru strate-

gického rozvoje Magistrátu města 

Ústí nad Labem.

A ještě jeden poznatek na závěr: 

Ústí se potýká s relativně nízkým 

patriotismem svých občanů. Úste-

čané se poměrně málo identifi kují 

se svým městem. A to je škoda. 

Rádi bychom, aby všichni naši 

občané vnímali Ústí jako svůj do-

mov. Pro to, abychom mohli všech 

cílů určených strategií dosáhnout, 

je potřeba, aby se občané co nejví-

ce zapojovali do veřejného života, 

a spoluvytvářeli tak atmosféru ve 

městě.

Ústí nad Labem má novou strategii rozvoje

Dne 12. prosince proběhlo na 

Magistrátu města ÚL vyhodno-

cení soutěže o nejlepší grafi cký 

návrh kaple na Mariánské skále. 

Komise jednala o celkem devíti 

došlých soutěžních návrzích. Jeli-

kož se nejednalo o architektonic-

kou soutěž a oslovena byla široká 

veřejnost, grafi cké návrhy byly 

poměrně odlišné, ale vesměs za-

jímavé a originální. Zájem o účast 

v soutěži projevili autoři jak ze 

samotného Ústí nad Labem, tak 

i např. z Děčína, Chřibské, Prahy, 

Brna a německého Heidelbergu.

Hodnocení proběhlo ve dvou 

kolech, přičemž do druhého po-

stoupily tři nejzajímavější návrhy, 

které členy komise zaujaly pře-

devším svou originální vizuální 

stránkou. Vítězem se nakonec 

stal návrh Ateliéru Ap88 z He-

idelbergu vytvořený na podnět 

a ve spolupráci s ústeckým ro-

dákem Klausem Horstmannem. 

Návrh se nejvíce přiblížil před-

stavě o budoucím praktickém 

Soutěž o návrh kaple vyhrál projekt z Heidelbergu

využití kapličky. V úvahu se bral 

především záměr vytvořit mís-

to odpočinku a relaxace, místo, 

které bude oblíbeným cílem pro-

cházek občanů města. Důraz se 

proto kladl na otevřenost kaple, 

zvažovaly se i budoucí praktické 

problémy, jako jsou potencionální 

vandalismus a náklady na údržbu 

a provoz. Posuzovalo se i zázemí 

pro konání občasných bohoslužeb 

a náboženských poutí. Vítězný ná-

vrh podle názoru komise všechny 

tyto aspekty vystihuje nejlépe. 

Symbolicky zároveň představuje 

ochrannou ruku, čímž navazuje 

na historický odkaz kapličky, kte-

rá byla vždy chápana jako projev 

díků za ochranu před katastrofa-

mi, ať už to byla morová epidemie 

či napoleonské války.

Vítězný projekt je spojen s odměnou 25 tisíc korun.
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Náměstek primátora Jan Řeři-

cha předal v aule ústecké univerzi-

ty studentovi Pedagogické fakulty 

UJEP Milanu Šmídlovi stipendi-

um primátora města Ústí nad La-

bem, které je spojeno s fi nančním 

darem ve výši 15 tisíc Kč.

Studenta 4. ročníku magis-

terského studijního programu 

Učitelství pro SŠ, obory biologie 

a chemie Milana Šmídla doporu-

čila ocenit hodnotící komise, když 

přihlédla vedle výborného pro-

spěchu také k jeho vědecké a pu-

blikační činnosti. Šmídl pracuje 

na částečný úvazek v pražském 

Fyziologickém ústavu Akademie 

věd a je autorem dvou domácích 

a jedné zahraniční vědecké publi-

kace věnované didaktice chemie.

„Udělování stipendia primá-

tora i starostů městských obvodů 

má svoji tradici už od roku 1996. 

Stipendium primátora Milanu Šmídlovi

Město tak dlouhodobě podporuje 

nadějné mladé studenty, kteří se 

podílejí svým výborným studiem, 

pílí a dalšími aktivitami na sou-

časné renesanci a rozvoji ústecké 

univerzity,“ uvedl při předání 

ocenění náměstek primátora Jan 

Řeřicha. 

Ústecký primátor Jan Kubata 

v poliklinice Doctus sídlící na-

proti Městským sadům slavnostně 

otevřel novou solnou jeskyni.

Přímořské mikroklima zde vy-

tváří přes 20 tun soli a kamenů 

z Polska, Pákistánu, Sibiře a Mrt-

vého moře. Léčivé účinky jsou 

způsobeny zejména působením 

jódu, vápníku, draslíku, sodíku, 

magnézia, bromu a selenu.

Solnou jeskyni provozuje pod-

nikatelka Milena Lomová. Účast 

primátora města na zahájení to-

hoto projektu nebyla náhodná. 

„S paní Lomovou jsem se setkal 

v době volební kampaně. Tehdy 

za mnou chodily desítky lidí, kteří 

žádali, abych jim sehnal byt či po-

skytl sociální dávky. Paní Lomová, 

tehdy nezaměstnaná, byla jediná, 

která se mě ptala na to, zda nevím 

o nějaké práci nebo v jaké sféře by 

mohla začít podnikat, což mě veli-

ce překvapilo a potěšilo. Dnes má 

paní Lomová solnou jeskyni a já se 

jí hluboce klaním,“ řekl Kubata. 

Klient má v solné jeskyni již 

třetí návštěvu zdarma. Otevřeno 

bude v pondělí – pátek od 8:00 do 

20:00 hod, v sobotu a neděli od 

9:00 do 20:900. hod.

Primátor otevřel solnou jeskyni

Tohle pejorativní označení pro 

kulturní komisi Magistrátu města 

už se mi doneslo, vyslovil je kdosi 

z neúspěšných žadatelů o příspě-

vek. Skutečnost je poněkud jiná. 

Brzy se opět budou posuzovat 

a vyřizovat žádosti o podporu 

grantových projektů a akcí kultur-

ního kalendáře. Žádostí na letošní 

rok, podaných včas, řešila komise 

bezmála čtyři stovky a další žá-

dosti přicházejí i po termínu, jímž 

je 31. prosinec. Kdyby se suma, 

kterou komise disponuje, rozdě-

lila plošně, tj. všem stejně, dostal 

by každý žadatel částku tak malou, 

o jakou ani nikdo nežádal, a to by 

nemělo smysl.

Je třeba citlivě rozlišovat, k ja-

kému účelu bude dotace sloužit. 

Na prvním místě to jsou aktivity 

organizací pro děti a mládež a hu-

manitární akce, v kultuře pak to, 

co reprezentuje město anebo mu 

přináší hodnoty, jako jsou vý-

stavy, koncerty nebo vynikající 

divadelní představení hostujících 

souborů, svůj díl dostanou i ne-

ziskové organizace zaměřené na 

kulturu.

Rozhodování nebývá snadné, 

nad některými žádostmi se dlou-

ho diskutuje a hodnotí se z hledis-

ka závažnosti nebo vhodnosti pro-

jektu, je zvažován sám o sobě i ve 

vztahu k ostatním. Nezaznamenal 

jsem jediný případ protekce, ko-

mise se vždy nakonec shoduje té-

měř jednomyslně.

Stejnými kritérii se bude řídit 

i v příštím období. Jsem přesvěd-

čen, že tenhle „pramen“ je roz-

dělován spravedlivě a že udělené 

příspěvky poslouží dobré věci 

v oboru kulturních aktivit, obo-

hatí kulturní život města, přispěje 

k jeho reprezentaci i k sebereali-

zaci neziskových organizací.

Ladislav Muška

člen kulturní komise

Žáby na prameni?

PRÁCE PO TELEFONU NA POZICI ÚVĚRÁŘ-KA,
SKVĚLÉ VÝDĚLKY V OBLASTI FINANCÍ.

608 572 198
www.callpa.cz

VYŘÍZENÍ ÚVĚRU ZDARMA, 
PROVIZE I ZA ZAMÍTNUTÉ ŽÁDOSTI.

Město obdrželo státní dotaci 

4,85 mil. Kč na vybudování klu-

bovny a stavební úpravy šesti by-

tových jednotek v Domově pro 

seniory Orlická a Azylový dům 

pro matky. Radní města schválili 

rozpočtovým opatřením zapoje-

ní této dotace od  Ministerstva fi -

nancí na uvedené stavební úpra-

vy a zároveň zvýšení rozpočtu 

této akce o částku 539 tisíc Kč.

Město požádalo o dotaci letos 

v srpnu. Stavební úpravy Domova 

pro seniory Orlická a Azylového 

domu pro matky spočívají ve vy-

budování chybějící klubovny v 13. 

nadzemním podlaží a v rozdělení 

šesti bytových jednotek 2+1 na 12 

bytových jednotek 1+kk.

Podmínkou využití dotace je, 

aby město uhradilo z vlastních 

zdrojů minimálně 10 % z celko-

vých nákladů akce.

Krátce
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Základní škola v Ústí nad La-

bem - Předlicích uspořádala 4. 

ročník setkání absolventů, při 

němž se 334 zúčastněných shro-

máždilo na jednom místě, kde 

vznikla společná fotografi e. Věko-

vý rozdíl nejstaršího a nejmladší-

ho absolventa byl 51 let.

Součástí setkání bylo i veřejné 

vystavení největšího počtu tříd-

ních fotografi í. V rámci akce bylo 

vystaveno 74 snímků z 51 ročníků 

počínaje rokem 1911 a konče ro-

kem 1983. Rekordu bylo dosaže-

no 20. října 2007 v Domě kultury 

města Ústí nad Labem u příleži-

tosti 110. výročí slavnostního za-

hájení výuky ve škole.

Část nábřeží u mostu Edvarda 

Beneše na Střekově změní koncem 

roku 2010 zásadně svou podobu. 

Měla by zde vyrůst moderní stav-

ba pojmenovaná Rezidence Labe. 

Realizaci smělého projektu 

pomohli střekovští zastupitelé, 

kteří začátkem prosince odhla-

sovali prodej pozemků v této lo-

kalitě ústecké fi rmě AZ Sanace. 

„Rezidence Labe je navržena jako 

obytný blok, který urbanisticky 

dotvoří stávající linii Střekovského 

nábřeží a vytvoří novou moderní 

dominantu nejen jižního před-

mostí Benešova mostu, ale i celého 

Střekova,“ uvedla Eva Šartnerová 

z investorské fi rmy. 

Prostor, na kterém stavba vy-

roste, je vymezen ulicemi Národ-

ního odboje, Kramoly, Raisova 

a Střekovské nábřeží. Dominan-

tou stavby bude střecha ve tvaru 

vlny, která vytvoří dojem refl exe 

řeky v architektuře. K vidění bude 

i tvar lodní přídě, jenž potlačí 

dominující sila Setuzy. „Reziden-

ce Labe by také svojí koncepcí di-

agonální pěší zóny měla pomoci 

vytvořit novou atraktivní spojnici 

mezi městským centrem a budou-

cím náměstím T. G. Masaryka na 

Střekově,“ doplnil základní ideu 

projektu jeden z autorů Pavel 

Jiroudek. Téměř kilometr dlou-

há pěší trasa tak bude procházet 

nejatraktivnějšími částmi cen-

tra krajské metropole. Součástí 

projektu budou vedle bytů také 

obchody a služby. Stavba, která 

bude v sousedství cyklostezky, 

tak počítá například s infocen-

trem, občerstvením, servisními 

službami, půjčovnou, úschovnou 

a podzemním parkováním. Stře-

kovský starosta Vlastimil Žáček 

považuje stavbu za historický 

mezník. „Jsem rád, že jsme se při 

hlasování shodli s ostatními zastu-

piteli.“ Starosta Žáček dodal, že 

kupní smlouva bude s investorem 

podepsána po dokončení druhé-

ho patra stavby. 

Rezidence Labe změní obraz Střekova

Předličtí vytvořili český rekord

Neštěmické hřiště 
bude osvětleno

Hřiště s umělým povrchem 

v Neštěmicích bude fotbalistům 

sloužit i za tmy. Rada města schvá-

lila rozpočtovým opatřením částku 

ve výši 290 tisíc Kč na akci „Osvět-

lení hřiště na kopanou s umělým 

povrchem - Český Lev Neštěmice.“ 

Zastupitelstvo Krajského úřadu 

Ústeckého kraje začátkem listo-

padu schválilo dotaci na výstavbu 

osvětlení neštěmického fotbalové-

ho hřiště ve výši 3,5 mil. Kč. Peníze 

budou zapojeny do rozpočtu měs-

ta po podepsání smlouvy o ob-

držení dotace. Stavební náklady 

vzešlé z ukončeného výběrového 

řízení dle smlouvy o dílo se zho-

tovitelem - fi rmou Komastav DS, 

činí 3,7 mil. Kč a náklady na vy-

pracování projektové dokumen-

tace včetně inženýrské činnosti 

a autorského dozoru činí 94 tisíce 

Kč. Schválením 290 tisíc Kč tak 

bylo zajištěno dofi nancování této 

investiční akce.

Na střekovské základní škole 

na Kamenném vrchu bude opra-

vena kanalizace. Rada města na 

to schválila rozpočtovým opat-

řením 167 tisíc Kč.

Havarijní stav kanalizace byl 

zjištěn při opravě umýváren 

u tělocvičny školy. Její oprava je 

proto nevyhnutelná.

***
Ředitelkou Denního stacionáře 

Úsměv se s účinností od 22. úno-

ra 2008 stane Andrea Marksová. 

Rozhodli o tom radní, kteří před-

tím vzali na vědomí doporučení 

sedmičlenné výběrové komise.

Krátce
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Vyznavaã
teorie

v˘kvûtu
spoleãnosti

Podoba
jména

Alexandr

Násobek
ãtyfi

(slovensky)

Odboãit
z dálnice

·edesát
kusÛ Patfiící mnû

Cvik na
hrazdû

Star‰í název
Dunaje

Tumá‰

Hloupí
(pfienesenû)

âalfÛv
ministr
vnitra

¤ecké
písmeno

Vzdech

Adamova
druÏka

Pfiiblblá
·éf ne-

mocniãního
oddûlení

Hudební
zkratka

(pianissimo)

Kroutit

Zárodek
nemoci

·panûl‰tí
‰lechtici

Domácí
hrabav˘

pták

V˘chod
(z latiny)

Tímto
zpÛsobem

Chovná
sladkovodní

ryba
Obtloustle Stavební

materiál
Puãálkova

Ïirafa
·atní

mot˘lek
Obec na

Berounsku Vyslanec

Mravouk
Velké koãky

Znaãka
hektaru

Plavidla

Chemická
znaãka
astatu

Zpívat

BlÛza

Jméno
hereãky

Diví‰kové

Iniciály
zpûváka
Hlase

Pfiipraviti
polena

Ovocná
zahrada

Nûco
Lesnická

prostorová
míra dfieva

Plynn˘
uhlovodík

Obec
u Jiãína

Eduard
(domácky)

Likvidovat
poÏár

Skvûl˘
(slangovû)

Zkratka
Hospodáfi-

sk˘ch novin

Kfiídlo
budovy

Polní míra
(40,5 aru)

Varianta
jména

Richard

Jméno feny

NAPOVÍME:

Tro‰t, Ivar,
bene, stér,
Tufi, Osov.

Úder
tágem

Dobfie
(z latiny)

âasná

Norské
muÏské
jméno

Jméno
Chaãa-
turjana

Druh˘
letec

Hlinûn˘
hudební
nástroj

Autor
v˘roku:

Nietzsche

Polesí

Nûmecky
„lid“

Ptaãí
citoslovce

Slovenské
pfiirovnání

Ampérzávit
(znaãka)

Buniãina

Hromadn˘
v˘stfiel

List z ka-
retní hry

PáralÛv
hrdina

Ta dal‰í

Sklady
materiálu

Pst
Uvízlá

v závûji

U‰até zvífie

Star‰í
rumunsk˘

dÏíp

Mládû
severského
kopytníka

Miroslav

Opakovanû
odráÏené

zvuky

Umûlé
‰tûrky

Symbol
nevinnosti

Mûsto
v USA

Kvalitnûji

Podpis
anonyma

Pak

ProtoÏe

2

3

4

1

Tajenka z minulého čísla: Chřipka se podobá nevěře, měl ji skoro každý a špatně se potírá.

Výherci: Iveta Buňková, Věra Kubíčková a Jitka Povejšilová. 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 2008
Vám přeje

primátor města
Jan Kubata.

PF 2008


