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Už druhým rokem se prestižní 

Th alie směje na Severočeské diva-

dlo opery a baletu v Ústí nad La-

bem a s dalším úspěchem přichází 

také střekovské Činoherní studio. 

Na přehlídce mimopražských scén 

České divadlo 2009 získaly oceně-

ní za ženský herecký výkon Nata-

ša Gáčová, Marta Vítů a Zuzana 

Onufráková. 

Oceněné herečky mohou ná-

vštěvníci Činoherního studia vidět 

Velký úspěch Činoherního studia
Nejlepší herecký výkon: N. Gáčová, M. Vítů a Z. Onufráková 

ZOO bude mít nový pavilon zeber
Téměř tři milióny korun poskytne město ús-

tecké zoologické zahradě na rekonstrukci pavilo-

nu horských zeber. 

Peníze město získalo prodejem nemovitosti ve 

Stradově u Chabařovic, kterou zoo využívala. Po 

dohodě s ředitelem zoo Václavem Poživilem bylo 

rozhodnuto o využití fi nančních prostředků na 

opravu pavilonu, který je nyní v havarijním stavu. 

Před pěti lety byla schválena koncepce chovu 

zeber společně s řešením jejich ustájení. Původní 

pavilon je ale natolik v havarijním stavu, že opra-

vy už nejsou možné.

Pokračování na straně 4.

v mrazivé politické hře němec-

kého dramatika a herce Torstena 

Buchsteinera NordOst. Hra svým 

zpracováním i tématem, jímž je te-

roristický útok na divadlo v Mosk-

vě,  zaujala kritiku a českou veřej-

nost natolik, že se na podzim 2009 

dočkala i televizního záznamu. 

NordOst v režii Filipa Nuckoll-

se měla v Činoherním studiu pre-

miéru v roce 2008. Popisuje osudy 

tří žen - vdov úzce spjatých s te-

roristickým útokem Čečenců na 

moskevské divadlo v roce 2002. 

„Hra má jednoduché, ale působivé 

ztvárnění. Asi i to komisi přesvěd-

čilo k udělení ceny. Byl to úžasný 

zážitek v krásném divadle, cítily 

jsme se chvilku jako hvězdy. A byly 

jsme strašně hrdé, že cenu dostalo 

právě představení NordOst. Že se 

porota rozhodla pro Činoherní stu-

dio,“ řekla Nataša Gáčová.

Ta v inscenaci hraje lotyšskou 

lékařku záchranné služby, která 

konečně našetřila na drahé vstu-

penky na kultovní ruský muzikál. 

Pokračování na straně 4.
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Azylový dům pro matky s dět-

mi na Severní Terase předal svým 

klientkám nové byty. Město na 

jejich rekonstrukci dalo 700 tisíc 

korun.

Přestavba dvaadvacet let sta-

rých bytových jednotek začala 

v říjnu loňského roku. Minis-

terstvo práce a sociálních věcí 

na ni přidalo 1,1 mil. korun. 

Důvodem přestavby bylo nejen 

opotřebování vybavení pokojů, 

ale hlavně fakt, že jednu byto-

vou jednotku užívaly částečně 

dvě klientky. Dělily se o kuchyň 

a sociální zázemí. Dnes už má 

každá maminka s dětmi k dispo-

zici samostatný pokoj s kuchyň-

skou linkou, sprchovým koutem 

a toaletou.

Azylový dům disponuje dva-

nácti bytovými jednotkami, 

z nichž osm je samostatných. Jeho 

pracovnice se maminkám snaží 

pomoci zvládnout momentální 

nepříznivou sociální situaci, na 

kterou jejich síly a prostředky 

nestačí. Klientky nejčastěji prošly 

domácím násilím nebo žily v ne-

vyhovujícím rodinném prostředí. 

Azyl zde najdou i budoucí ma-

minky.

Slavnostního předání bytů se 

také zúčastnili primátor města Jan 

Kubata a ústecký senátor Pavel 

Sušický.

Matky s dětmi v nových útulných bytech

Vážení přátelé, 

město Ústí nad Labem připra-

vuje velkou obnovu vozového 

parku trolejbusů i pořízení nové-

ho elektronického odbavovacího 

systému. Letos na jaře k tomu 

podáme projekt „IPRM Mobility“, 

a to v rámci příslušné výzvy Regi-

onální rady regionu soudržnosti 

Severozápad.

Jak jsme již uvedli, ve hře je 

celkem 20,7 mil. EUR, které bude 

moci získat šest měst z Ústeckého 

a Karlovarského kraje s počtem 

obyvatel nad 50 tisíc. Každé město 

bude chtít ukrojit z krajíce největ-

ší kus. Jelikož je ale limit na jedno-

ho úspěšného žadatele stanoven 

na minimální částku 10 milió-

nů EUR, znamená to, že peníze 

dostane jedno město, nebo dvě. 

V odboru strategického rozvoje 

máme velmi kvalitní tým, takže 

budeme chtít i v tomto kole uspět. 

To však neznamená, že dáváme 

občanům závazný slib – může se 

totiž stát, že Ústí peníze nedo-

stane, bude muset nepříjemnou 

skutečnost přijmout a hledat jiné 

cesty a možnosti. 

Dosud není rozhodnuto, kolik 

trolejbusů budeme chtít s využi-

tím evropských zdrojů pořídit. 

Tento počet se může pohybovat 

mezi 10 až 15, avšak konečné čís-

lo přinesou až závěrečné diskuse 

a analýzy. 

Nákup nových vozů městské 

dopravy nemohl být zařazen do 

našeho úspěšného IPRM Cen-

trum, který byl v roce 2008 vy-

hlášen jako nejlepší ze všech in-

tegrovaných plánů. Od této doby 

jsme netrpělivě čekali na vypsání 

další výzvy, což se stalo až 15. 

ledna. Není proto pravdou, že 

jsme mohli žádat už před tímto 

termínem.  IPRM týkající se ob-

novy vozového parku MHD však 

začalo město tvořit v předstihu již 

v roce 2008, protože předpoklá-

dalo, že možnost požádat o pe-

níze Evropskou unii se nakonec 

znovu objeví. Jsme proto nyní ve 

výhodě.

„Mobilitu“ musí město podat 

do 15. dubna 2010. Zhruba v létě 

by mělo padnout rozhodnutí 

o tom, jaká města peníze získa-

jí. Následovat pak musí vypsá-

ní výběrového řízení na nákup 

trolejbusů, přičemž určitý čas 

zabere také jejich výroba. Jestli-

že Ústí nad Labem evropské pro-

středky pro městskou dopravu 

získá, nové vozy vyjedou na sil-

nice pravděpodobně během roku 

2011.

Držme palce, aby se to povedlo.

Jan Kubata

Slovo primátora
Nové trolejbusy chceme z peněz EU

Zastupitelstvo města schválilo rozdělení fi nančních prostředků pro 

Kulturní středisko města Ústí nad Labem v celkové výši 1,59 mil. Kč, 

a to na realizaci následujících akcí:
       

Mezinárodní taneční festival 300 000 Kč

Mezinárodní jazz a blues festival 500 000 Kč

Mezinárodní festival sborového zpěvu 78 000 Kč                  

Virtuosi per musica di pianoforte 80 000 Kč 

Trampská porta 280 000 Kč

Projekt česko–německé spolupráce 110 000 Kč

Na celoroční činnost zřizovaných hudebních souborů půjde 240 000 

korun. Rozdělení:

Ústecký dětský sbor 110 000 Kč

Dívčí komorní sbor Luscinia 30 000 Kč

Ústecký pěvecký sbor 10 000 Kč

Bendův komorní orchestr 40 000 Kč

Zahraniční reprezentace sborů a orchestrů 50 000 Kč

Město rozdělilo peníze na 
kulturní akce i charitu

Další peníze dostaly Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem 

na celoroční činnost poboček (247 000 Kč) a Lidé výtvarnému umění 

– výtvarné umění lidem, o. p. s. na letošní výstavní program v Galerii 

Emila Filly (300 000 Kč). Ústecká kulturní platforma ´98 obdrží na vy-

dávání měsíčníku Nové ústecké přehledy 2010 celkem 137 000 korun. 

Příjemcem příspěvku 150 tisíc korun je Lenka Kocmanová Taussigo-

vá, která peníze použije k částečné úhradě nákladů spojených s realizací 

charitativní akce Krása pomáhá dětem, jež se uskuteční 26. března 2010 

v Severočeském divadle opery a baletu.

Mezinárodní Jazz-Blues festival v Ústí nad Labem si již získal velké re-
nomé. Letos na něj byl pozván i prezident V. Klaus.
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Přijďte diskutovat o územním plánu
Dům kultury, 2. března 2010 od 1500 hodin

Do nového územního plánu 

mohou Ústečané nahlédnout na 

několika místech. Do 17. března  

je k dispozici jak na Magistrátu 

města Ústí nad Labem, tak v In-

formačním středisku nebo na we-

bových stránkách města. Veřejné 

projednání proběhne 2. 3. 2010 od 

15:00 v Domě kultury.  

Územní plán je klíčový do-

kument pro stavební rozvoj bu-

doucí podoby sídel a krajiny. 

Zpracovává se zpravidla na deset 

let. Prověřuje a nově vymezu-

je zastavěné území, zastavitelné 

plochy, plochy přestavby, plochy 

pro veřejně prospěšné stavby, 

veřejně prospěšná opatření, pro 

územní rezervy a stanovuje pod-

mínky využití těchto ploch. Kaž-

dý občan má právo během vysta-

vení konceptu uplatnit písemně 

své připomínky. Ve stejné lhůtě 

mohou vlastníci pozemků a sta-

veb dotčených návrhem veřejně 

prospěšných staveb, veřejně pro-

spěšných opatření a zastavitel-

ných ploch a zástupce veřejnosti 

uplatnit písemně své námitky. 

Pro uplatnění připomínek a ná-

mitek je možné využít formuláře, 

který je k dispozici na Odbo-

ru územního plánování MmÚ, 

v Informačním středisku města 

Ústí nad Labem a na webových 

stránkách města (www.usti-nad-

labem.cz). K připomínkám a ná-

mitkám uplatněným po 17. 3. 

2010 se nebude přihlížet. 

Na základě výsledku projedná-

ní konceptu zpracuje jeho poři-

zovatel ve spolupráci s určeným 

zastupitelem návrh pokynů pro 

zpracování návrhu územního 

plánu, jehož součástí bude také 

vyhodnocení, jak byly podané 

námitky a připomínky zohled-

něny. 

Pokyny pro zpracování návrhu 

územního plánu bude schvalo-

vat Zastupitelstvo města Ústí nad 

Labem. Vydání nového územní-

ho plánu město plánuje na konec 

roku 2011.

Cenu primátora za rok 2009 

převezme Margarita Pleškova. 

Rozhodla o tom Rada města.

Uvedená cena je udělována 

významným osobnostem nebo 

kolektivům, které přispívají v růz-

ných oblastech k významné repre-

zentaci města. Tentokrát ji obdrží 

sólistka baletu Severočeského 

divadla opery a baletu, představi-

telka hlavních rolí tanečního diva-

dla, jako například „Svěcení jara“, 

„Peer Gynt“, „Edith Piaf “, či „Café 

Aussig“. 

Margarita Pleškova přijela do 

Ústí nad Labem v roce 1992, kde 

zahájila angažmá v tehdejším 

Městském divadle. Role získala 

v baletech „Romeo a Julie“ nebo 

ve „Spící krasavici“. 

Ocenění spojené s fi nančním 

darem převezme Margarita Ple-

škova od primátora města Jana 

Kubaty na zasedání Zastupitelstva 

města 22. dubna.

V minulém roce obdržel Cenu 

primátora spisovatel Ladislav 

Muška.

Cena primátora primabaleríně

S bolestmi zubů už nemusíme o víkendech vyjíždět do sousedních 

měst. Od poloviny února nás ošetří i v Ústí nad Labem.

I když asi většina z nás chodí pravidelně k zubnímu lékaři a snaží 

se o svůj chrup starat zodpovědně, zákon schválnosti pracuje neú-

prosně. Bolesti zubů nás velmi často začnou trápit o víkendu. Tedy 

v době, kdy nemáme možnost navštívit svého stomatologa. Jediným 

řešením byl ještě nedávno výlet v bolestech do Děčína nebo do Záluží 

u Litvínova, kde pohotovost fungovala nejen o víkendech, ale také 

o svátcích. Tato praxe fungovala dva roky. Nyní se konečně zablesklo 

na lepší časy.

„Zubní pohotovost v Ústí velmi chyběla a jsme rádi, že se nám ji po-

dařilo otevřít a zajistit pro ni lékaře,“ řekl mluvčí Krajské zdravotní Jiří 

Vondra. Právě nedostatek lékařů stál za uzavřením zubní pohotovosti 

v krajském městě před dvěma lety. Jediný lékař odešel a náhradu se za 

něj nepodařilo najít. 

Lékaře se nakonec podařilo zajistit. O náš chrup se o víkendech 

bude starat pět lékařů a tři zdravotní sestry z Masarykovy nemoc-

nice. Pryč je i problém s umístěním zubní pohotovosti. Novou zub-

ní ambulanci najdeme v budově střediska v Mírové ulici na Severní 

Terase. S nemocnicí ale zůstane propojena – pokud bude nutné zub 

zrentgenovat, snímek půjde rovnou do nemocnice, kde bude také 

uložen k případnému dalšímu použití. 

Nová zubní ambulance je vybavena rentgenem, který stál 800 ti-

síc korun. Dalších 120 tisíc vynaložila Krajská zdravotní na úpravy 

a zařízení interiéru. Náklady se tedy vyšplhaly na necelý milion korun 

a s návratností investice se počítá do pěti let. „Dobrou zprávou pro Ús-

tečany, ale i pro návštěvníky města, které lékaři samozřejmě ošetří, je 

fakt, že za ulevení od bolesti se platit nebude. Ošetření bolavého zubu 

pokryje zdravotní pojištění. Pacient zaplatí pouze regulační poplatek ve 

výši 90 korun,“ říká náměstkyně primátora Zuzana Kailová.

Zubní pohotovost je o víkendech a svátcích otevřena od 9 do 18 

hodin. Telefon do ambulance je 477 117 898.

V Masarykově nemocnici 
otevřeli zubní pohotovost

Náměstek primátora Jan Řeřicha ukazuje nový koncept územního plá-
nu, se kterým se můžete do 17. března seznámit.
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Pokračování ze strany 1.

Vdova po vojákovi z Čečny bo-

juje o životy bezejmenných obětí, 

ale také o život dcery, která je sho-

dou okolností rovněž uvnitř pře-

padeného divadla. 

Ředitel Činoherního studia Ja-

roslav Haidler se k ocenění staví 

rezervovaně. „Poté, co ceny za mír 

dostali Arafat a Obama, mám pocit, 

že je to spíš společenská  než skuteč-

ně prestižní záležitost. NordOst je 

vzácné představení. A jsem pocho-

pitelně, jako člověk i jako ředitel, 

rád, že to zavnímali i jiní.  Tedy za 

člověka je to pro mne jen taková 

„arafatka“, pro ředitele příjemný 

marketingový bonus  a v  kombina-

ci ředitele a člověka vnímám přede-

Pokračování ze strany 1.

Před dvěma lety došlo při 

vichřici v zimním období k od-

tržení střešního pláště a k po-

rušení statiky objektu, který je 

v současné době zakrytý pouze 

PVC folií. Také elektroinstalace 

je ve špatném  stavu, došlo do-

konce k zadoutnání rozvaděče. 

Bez rekonstrukce pavilonu ne-

bude možné získat revizní zprá-

vu, což může vést až k odmítnutí 

pojištění stávajícího objektu. 

Práce budou rozděleny do 

dvou etap. V první dojde k vy-

budování nových stájí včetně  

technického zázemí, skladů pro 

krmivo a podestýlky. Nové pro-

story získají také zaměstnanci. 

Práce budou probíhat 12 – 14 

měsíců. Ve druhé etapě se práce 

zaměří na odstranění nevyhovu-

jícího mřížového oplocení výbě-

hů, které nahradí bariéra tvořená 

mělkým příkopem a opěrnou zdí 

s elektrickým ohradníkem. Tato 

etapa by měla skončit po šesti 

měsících od zahájení prací.

Velký úspěch Činoherního studia

ZOO bude mít nový 
pavilon zeber

vším dvě skutečnosti, které se žád-

nou cenou příliš měřit nedají - že 

se našim činohercům skutečně daří 

i v republikové konkurenci  a že to 

Ústí, které nás má rádo, reprezen-

tujeme důstojně“, uvedl.

Útok desítek ozbrojených Če-

čenců na moskevské Divadlo Na 

Dubrovce si vyžádal 170 obětí. 

Požadavek Čečenců, kteří své ru-

kojmí drželi v divadle 57 hodin, 

tehdy zněl: odchod ruské armády 

z Čečenska. Nakonec zasáhly spe-

ciální jednotky. Armáda použila 

neznámý plyn, po jehož vdechnutí 

zahynulo nejen 40 teroristů, ale 

také 129 rukojmích. Lékaři totiž 

nebyli schopni rychle podávat 

protilátky. Událost se do historie 

zapsala jako zatím nejhorší teroris-

tický útok, jaký kdy Rusko zažilo. 

Jednou z dramaturgických li-

nek Činoherního studia je uvádě-

ní „politických“ textů nebo textů, 

které se dotýkají politického dění. 

Tyto texty se vyjadřují k událos-

tem, na které bychom neměli za-

pomenout, a k takovým NordOst 

určitě patří. 

Slavnostní večer udílení cen 

úspěšným hercům na Nové scéně 

Národního divadla (viz foto) mo-

deroval Miroslav Donutil. Večer 

vyvrcholil představením Maryša, 

jež zvítězilo v divácké anketě.

Hrubý domácí produkt (HDP) 

lze defi novat jako sumu hodnoty 

statků a služeb, kterou daná eko-

nomika vytvoří za 1 rok. Pokud 

zjistíme HDP, který připadá na 1 

obyvatele, získáme tak (základ-

ní) ukazatel ekonomické úrovně 

země. 

Nás ale bude zajímat tempo 

růstu HDP. To znamená jeho pro-

centní změna oproti předchozímu 

roku nebo oproti roku, který se 

stanoví jako výchozí (základna). 

Dále lze velice zjednodušeně říci, 

že v období ekonomického růstu 

(tempo růstu HDP je kladné) da-

ňové výnosy státu rostou a nao-

pak, v období recese (tempo růstu 

Příjmy: Letošní rok nebude lepší, ani horší
HDP je záporné) daňové výnosy 

státu klesají. Přitom není nutné 

připomínat, že daňové příjmy jsou 

zcela zásadní determinantou pří-

jmové stránky státního rozpočtu. 

V důsledku krize v roce 2009, 

ve srovnání s rokem 2008, HDP 

poklesl asi o 4,3%, tj. tempo růstu 

bylo záporné. V oblasti příjmů to 

mělo pochopitelně důsledky i pro 

naše město.  

Nejpodstatnější částí zdrojů roz-

počtu města jsou daňové příjmy. 

Jedná se o sdílené daně se státním 

rozpočtem (např. podíl na DPPO, 

DPH, DPFO) a tzv. výlučné daně 

(např. daň z nemovitostí). 

V důsledku ekonomické krize 

město v roce 2009 přišlo o téměř 

180 mil. Kč na sdílených daních 

se státním rozpočtem. Zhruba ve 

stejné výši přijala Rada města re-

striktivní opatření, čili rozpočet 

města se přizpůsobil ve své výda-

jové stránce na pokles příjmů. Vý-

daje tak korespondovaly s příjmy. 

Skutečnost roku 2009 byla zá-

kladnou (z hlediska metodologie) 

pro sestavování rozpočtu pro rok 

Město podalo žádost o dotaci pro ZŠ E. Krásnohorské na rekon-

strukci sportovního hřiště z projektu grantového řízení Nadace ČEZ 

na rok 2010, a to pro projekt Oranžové hřiště. Náklady na jeho výstav-

bu se odhadují na 900 tisíc korun včetně DPH. 

Sportovní hřiště se bude nacházet v areálu školy na místě dosavad-

ního hřiště z litého asfaltu. Skládat se bude ze dvou hřišť na beach 

volejbal či přehazovanou nebo kopanou. Využívat ho budou jak žáci 

školy, tak veřejnost a sportovní kluby. Sportoviště se dočká nového 

oplocení a příslušenství.  

Ze stejného projektu by měly jít peníze na vybudování dětského 

hřiště na Větruši. Ústředním objektem hřiště za 895 tisíc korun bude 

vrhací stroj na motivy pohádky Pekelný stroj na Větruši. Vrhací stroj 

bude vyrobený ze dřeva a bude kombinací několika herních prvků – 

houpačky, skluzavky, lanového šplhacího systému nebo prolézaček.

2010. V rozpočtu 2010 nemáme 

oproti skutečnosti 2009 v zása-

dě žádný nárůst v příjmech, tj. 

předpokládáme, laicky řečeno, že 

rok 2010 nebude ani lepší, ale ani 

horší. V procesu tvorby rozpočtu 

jsme aplikovali tzv. konzervativní 

přístup. 

Výše uvedené se týká tzv. nein-

vestiční (provozní) části rozpočtu 

města. V té je navíc vytvořen pře-

bytek (příjmů nad výdaji), kte-

rý pokrývá dluhovou službu, tj. 

splátky jistin úvěrů a úroků. 

V investiční části rozpočtu plá-

nuje město Ústí nad Labem reali-

zovat v tomto roce investiční akce 

za více než 1 mld. Kč. Z drtivé 

většiny jde o rozvojové investice 

z dotačních titulů EU, dlouhodo-

bě připravované, s minimálními 

nároky na vlastní zdroje (kofi nan-

cování, povinná spoluúčast) a tu-

díž pro město výhodné. Všechny 

tyto akce jsou zdrojově pokryty. 

Navíc investiční politika je svým 

charakterem jednoznačně prorůs-

tová a tedy působí protikrizově. 

Rozpočet města je zásadní stra-

tegický dokument. Město má také 

sestaven rozpočtový výhled do 

roku 2014 a využívá všechny do-

stupné informace (MF ČR, Svaz 

měst a obcí ČR, KÚÚK a podob-

ně). Přesto nelze rozpočet vnímat 

rigidně a zcela určitě bude podlé-

hat neustálým procesům iterace. 

Podle mého názoru se fi nance 

města pohybují po dobré trajek-

torii, na změny v příjmech reagují 

změnou výdajů, nejsou tedy v době 

krize ve vzduchoprázdnu. Vedení 

města k nim přistupuje odpověd-

ně a s péčí řádného hospodáře.  

Libor Turek
náměstek primátora

Bude na Větruši vrhací stroj?
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Loni v létě jsme Vám přinesli 

rozhovor s provozovatelem re-

staurace na Větruši Honzou Vr-

bou. Nyní se opět vracíme do dnes 

již útulných prostor výletního zá-

mečku, abychom se zeptali, jak 

hodnotí dosavadní pětiměsíční 

provoz. Našli Ústečané na Větruši 

cestu? Ptala se Ivana Solničková

Jak Ústečané přijali znovuote-

vření dominanty?

„Určitě to byla kombinace zvě-

davosti a nostalgie ze strany lidí, 

kteří na Větruši chodili často a pak 

už jen mohli přihlížet její devasta-

ci. O to víc jsem rád, že se nám po-

dařilo otevřít nejen restauraci, ale 

také salonky a venkovní terasu. 

Samozřejmě nelze vyhovět úplně 

všem, takže někteří si to vyzkou-

šeli a náš styl jim nevyhovoval. 

Naštěstí většina byla spokojená 

a z nich se stali stálí návštěvníci. 

To samé platí o naší nabídce, co se 

jídel týče. Někteří jsou konzerva-

tivní a vyžadují hnědou omáčku 

a zeleninovou oblohu, kterou ne-

máme a ani mít nebudeme. Větši-

na je naštěstí zvídavá a vítá náš 

styl gastronomie.“

Větruše byla otevřena na pod-

zim. Nebyl to tak trochu handi-

cap? Lidé se většinou uzavírají 

v tomto období do svých domo-

vů, připravují se na vánoční svát-

ky…

„Nebyl to handicap, tři týd-

ny jsme měli otevřenou zahrád-

ku. Mohli jsme si vyzkoušet, co 

nás čeká v nadcházejícím období 

a musím říct, máme se na co těšit 

(smích). Navíc byl hezký podzim, 

který přál výletům a nám se stáva-

lo, že bylo zcela obsazeno a nestí-

hali jsme. A vánoční večírky, to už 

byla kapitola sama pro sebe.  Bez 

objednání nebylo leckdy možné zá-

kazníky uspokojit, protože všechny 

salonky, restaurace i sály byly ob-

sazené.“

Je zájem o ubytování?

„Nabízíme šest dvoulůžkových 

pokojů s vlastním sociálním zaříze-

ním a krásným výhledem na město. 

Pokoje jsou hodně využívané, a to 

fi rmami, které u nás pořádají více-

denní školení, mimoústeckými, kteří 

tu mají obchodní jednání, ale je zá-

jem i ze strany Ústečanů, kteří u nás 

například strávili romantický večer 

na svátek svatého Valentýna. Jez-

dí k nám ale i turisté ze zahraničí, 

vzhledem k poloze města samozřej-

mě nejvíce Němci, ale měli jsme tu 

i Francouze, Holanďany či Italy.“

Po čtyřech měsících jste změ-

nili jídelníček. Na co sázíte nej-

více?

„Jak doporučuje Zdeněk Pohl-

reich, tak jsme sestavili jídelní lís-

tek, který má maximálně 40 polo-

žek. Každá je úplně jiná. K obměně 

nabídky došlo proto, že lidé se tak-

zvaně jídelníčkem projedli a do-

žadovali se novinek. Mění se také 

sezóna, která je z pohledu jídelního 

lístku velmi důležitá. Takže jsme 

přichystali například masovou 

delikatesu, kterou je třicetidekový 

steak ze severoamerického steako-

vého masa, nebo konfi tovaný bok 

z mladého vepříka.“

Do nabídky zařazujete i spe-

ciální týdny, například týden 

zabíjačkových pochoutek nebo 

rybích specialit. Chystáte další 

speciální nabídky?

„Zrovna máme za sebou gulá-

šový týden a chystáme týden stře-

domořské kuchyně, pečených mas 

a hned na začátek jara grilované 

speciality.“

Při prohlídce nápojového líst-

ku mi chybí nabídka míchaných 

nápojů, které jsou oblíbené hlav-

ně u nás žen. Dočkáme se mojita 

nebo pina colady a podobných 

lákadel?

„Chystáme na letní sezónu i kok-

tejlový bar včetně nabídky dětských 

míchaných nápojů. Jsem přesvěd-

čený, že o tuto nabídku bude vel-

ký zájem, já sám mám velmi rád 

Cuba libre a Daiquiri.“

Dnes už restaurace musí na-

bízet víc, než jen dobré jídlo. Co 

chystáte pro Ústečany a návštěv-

níky města na jaře a v létě?

„Za sebou máme halloween, 

zabíjačku, vánoční svátky na Vět-

ruši  či Valentýna a čeká nás pá-

lení čarodějnic, dětský den. Určitě 

přichystáme velikonoční program, 

ale všechny naše síly a pozornost 

nyní směřujeme k otevření letní 

zahrádky. Ta bude mít venkovní 

bar a venkovní kuchyň s grilem. 

Nabídneme steaky, klobásku, salá-

ty a podobně. Počítám také s tím, 

že páteční a sobotní večery budou 

hudební. Hlukem nebudeme rušit 

žádné sousedy, takže mejdany mo-

hou být až do svítání…“

A co svatby, je zájem?

„V tuto chvíli už máme nasmlou-

vaných 18 svateb, dokonce i dvě 

na květen, který je kvůli pověrám 

neoblíbený. Se snoubenci se vždy 

dohodneme, jestli chtějí komplexní 

služby, to znamená obřad, hosti-

nu, nocleh, květinovou výzdobu či 

kapelu nebo fotografa. Samozřej-

mě uspokojíme i zájemce, kteří se 

u nás nechají pouze oddat.“

O Větruši mají 
Ústečané 
zájem

V našem městě se vyskytuje poměrně velká 

populace divokých koček, které žijí v různých 

koloniích. Tyto kočky jsou většinou ve velmi 

dobré kondici, jelikož se najde poměrně dost 

obyvatel města, kteří o ně pečují. Dle naší 

dlouholeté zkušenosti můžeme konstatovat, že 

i když se tyto kočky na první pohled jeví jako 

milé a přítulné, velmi často po odchytu trpí 

stresem, některé se dokážou i několik dní ne-

vymočit, nepřijímat potravu. Dost často se také 

stává, že tyto kočky, i když mají k dispozici pelí-

šek, tráví pobyt u nás v misce s pískem, přikrče-

né, s očima jako kola vyděšenýma hrůzou. 

Je to pochopitelné, vždyť svůj dosavadní ži-

vot žily volně venku, nejsou zvyklé na pohodlí 

koček chovaných v bytě a na tak častý a úzký 

kontakt s člověkem. Z tohoto důvodu naše 

centrum provádí pouze kastraci těchto divo-

kých koček, aby se zabránilo dalšímu množení 

těchto kolonií, a vypouští tyto kočky zpět do 

jejich domovské lokality. V praxi se to děje 

tak, že pokud občan ví o nějaké potulné koč-

ce, kterou by bylo dobré vykastrovat, zavolá 

do našeho centra na tel 733 126 101, domluví 

si termín kastrace, ve kterém kočku dopra-

ví k nám. Centrum provede příslušný úkon, 

odbleší zvíře, provede vakcinaci vzteklinou, 

zkontroluje její zdravotní stav a vytetuje kočce 

evidenční číslo do ucha. Po úplném probuzení 

z narkózy se kočka vrací zpět do své lokality. 

Pokud je kočka nemocná, nejdříve jí v centru 

vyléčíme a následně teprve vypustíme. Nutno 

ještě podotknout, že velká část lidí si myslí, 

že je potřeba kastrovat pouze kočky – sami-

ce. Není to v žádném případě pravda, protože 

vždy se mezi potulnými kočkami najde nějaká 

nevykastrovaná samice, a pokud je v té samé 

kolonii pouze jeden nevykastrovaný kocour, 

je pravděpodobné, že se kočky dál budou geo-

metrickou řadou množit.

Do centra přijímáme pouze kočky, které jsou 

prokazatelně opuštěné a lze určit, že žily v bytě 

(např. kočky perské aj., či kočky s minulostí, 

o kterých se ví, že je někdo vyhodil na ulici)  

a  malá koťata, která se ještě o sebe nedokážou 

postarat. Dále kočky divoké, různě zraněné 

a nemocné, které, jak jsem již uvedla, ošetříme, 

provedeme léčbu a když jsou zcela zdravé, vy-

pouštíme zpět. Je třeba si uvědomit, že někdy ve 

snaze nějakému zvířeti pomoci mu můžeme spí-

še uškodit například tím, že mu vezmeme jeho 

způsob života a volnost, na kterou je zvyklé.

Jaroslava Dobrovolná, 
vedoucí centra

Podmínky pro přijetí kočky do Centra pro zvířata v nouzi





- 7 -

Ústečané se často ptají, zda 

město i letos provede svoz velko-

objemového odpadu. Zachováte 

tuto službu?

„Svoz velkoobjemového odpadu 

proběhne v roce 2010 jednou, a to 

na jaře. Město muselo kvůli ekono-

mické krizi provést rekordní škrty 

v rozpočtu, takže jsem ráda, že ale-

spoň na jaře občanům vyhovíme.“

Proč se v Ústí nad Labem se-

tkáváme tak často s odpady od-

loženými podél cest a do veřejné 

zeleně?

„Je to vždy jen o lidech. Mnozí 

ještě stále nevyužívají možnost 

odvezení odpadů do našich sběr-

ných dvorů v Krásném Březně a ve 

Všebořicích a odkládají objemné 

odpady vedle odpadových nádob, 

ale často i na veřejná prostranství, 

podél chodníků a komunikací. Ne-

uvědomují si, že se jedná o proti-

právní jednání, kterým poškozují 

nejen své sousedy a další obyvatele 

města, ale především sebe a své 

děti.“

Někteří ale mohou namítnout 

– tak to prostě z chodníku odvez-

te, co je na tom těžkého…

„Těžké to není, ale velmi drahé. 

Za každou tunu takto sebrané-

ho odpadu musí radnice zaplatit 

téměř 3 600 korun. Čím více od-

padků se bude jen tak „válet“ na 

ulicích, tím více peněz bude město 

platit za jejich likvidaci. A městský 

rozpočet není bezedný, v nynější 

těžké době už vůbec ne. Tím, že 

občan odveze např. televizi, skříň 

nebo ledničku do sběrného dvora 

zdarma, šetří městu peníze, které 

pak můžeme využít na zlepšení 

servisu občanům v rámci celého 

odpadového hospodářství, např. 

na zvyšování počtu nádob na tří-

děný odpad.“

Město ale musí ze zákona od-

pad likvidovat.

„Ano, ale odvoz velkoobjemového 

odpadu odloženého k odpadovým 

nádobám, či podél chodníků je sku-

tečně nadstandardní službou pro 

obyvatele. Město ze zákona likviduje 

pouze směsný, tříděný a nebezpečný 

odpad odložený na místech k tomu 

určených, u velkoobjemového odpa-

du se pak jedná o  odpady odvezené 

do sběrného dvora. Pokud si někdo 

koupí třeba novou sedací soupravu 

a nechá si ji přivézt domů, nemělo 

by pak být pro něj problémem od-

vézt ji do sběrného dvora, kde ji 

může, pro něj bezplatně, odevzdat 

k likvidaci. Pokud tak neučiní, za-

loží černou skládku.“

Jaké sankce hrozí tomu, kdo 

založí černou skládku?

„Tomu, kdo neoprávněně zalo-

ží skládku nebo odkládá odpadky 

nebo odpady mimo vyhrazená mís-

ta, může být uložena pokuta až do 

výše 50 000 Kč.“

Je město Ústí nad Labem spo-

kojeno s množstvím odpadů, 

které jeho obyvatelé odvážejí do 

sběrných dvorů?

„Musím přiznat, že spokojeni 

nejsme a ani být nemůžeme. Velice 

nás mrzí, že množství objemných 

odpadů odvážených do sběrných 

dvorů v našem městě v posled-

ních dvou letech klesá a naopak 

stoupá množství nábytku odstave-

ného podél komunikací a v neza-

bezpečených garážových dvorech. 

V současné době zavítá do našich 

sběrných dvorů 150 až 200 lidí mě-

síčně, a to je málo.“

Mnozí obyvatelé nemají auto-

mobil s vlekem. Jakou pak mají 

možnost dovézt například skříň, 

nebo velkou ledničku do sběrné-

ho dvora?

„Část z těchto obyvatel má pří-

buzné nebo známé, kteří třeba 

auto s přívěsným vozíkem mají 

a rádi jim pomohou. Obyvatelé 

si také mohou objednat i autodo-

pravu, která zase není v poměru 

k ceně nového nábytku přemrštěně 

drahá. Pro ty, kteří nemají peníze 

na vlastní odvoz, je určen právě 

jarní velkoobjemový svoz odpa-

dů. Harmonogram svozu najdou 

občané v tomto čísle Městských 

novin na stranách 8 a 9 a také na 

www.usti-nad-labem.cz.“

Odvoz objemného odpadu bude na jaře, 
říká v rozhovoru náměstkyně primátora Zuzana Kailová

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),

směsný 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),

směsný 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 750 kg na jednu dodávku ve sběrném dvoře ve Všebořicích bezplatně.

1) vyřazený nábytek, koberce, podlahové krytiny, matrace ad.
2) neúplná elektrická a elektronická zařízení (např.: sporáky, ledničky, pračky, televizory, 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 nebezpečných  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 odpadů), v platném znění



Svoz odpadu ze zeleně ve vacích 

Vaky pro jarní svoz se budou vydávat od 15. do 

19. března 2010 od 8 do 18 hod. ve sběrném 

dvoře v Krásném Březně (vchod z ul. Křižíko-

va). Svoz vaků naplněných odpady ze zeleně 

bude proveden v jednotlivých městských ob-

vodech v dále uvedených termínech.Vaky při-

pravené k odvozu musí být přistaveny na místě 

přístupném svozové technice (u vozovky).

Svoz nebezpečných složek 

komunálního odpadu 

Nebezpečný odpad bude převzat 1 x za pololetí 

na označených zastávkách. Na vývěsce zastá-

vek budou uvedeny časy příjezdu svozového 

vozidla. Odpad je nutno předat osobně zodpo-

vědnému pracovníkovi.

Svoz objemného odpadu

Objemný odpad bude svezen pouze 1 x za rok 

2010 - a to v jarním termínu. Jsou to vysloužilé 

předměty z domácností (např. vyřazený náby-

tek, matrace, koberce, podlahové krytiny), kte-

ré nelze pro jejich rozměry odkládat do sběr-

ných nádob na komunální odpad. 

Mezi objemný odpad nepatří pneumatiky, sta-

vební odpad, konstrukční prvky bytu nebo 

domu (např. sanitární předměty aj.), odpad ze 

zeleně a použitá elektrozařízení (např. ledničky, 

mrazničky, pračky, sporáky, televizory a moni-

tory). Použitá elektrozařízení odkládejte na mís-

ta zpětného odběru nebo do sběrných dvorů.

Mimo vyhlášené dny svozu objemného odpa-

du využívejte výhradně sběrných dvorů odpa-

dů v Krásném Březně a ve Všebořicích.

Odpady odložte ke sběrným nádobám pouze 

den před termínem svozu. Svoz začíná vždy v 6 

hodin ráno v uvedený den.

MO Město

Svoz vaků s odpady ze zeleně

OBLAST: Božtěšice, Bukov, Habrovice, Klíše, 

Skorotice, Strážky, Všebořice

Vaky s odpadem se zelení budou sváženy 

v týdnu od  . . . . . . . . . . . . . . . . 29. 3. 2010.

OBLAST: Hostovice, Předlice, město-centrum, 

Skřivánek, Vaňov 

Vaky s odpadem se zelení budou sváženy 

v týdnu od   . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. 4. 2010.

Svoz nebezpečného odpadu 

OBLAST:  Klíše - Bukov - Všebořice - Božtěši-

ce - Skorotice - Habrovice - Skřivánek

Datum svozu : 8.4.2010

Klíše:  U Koupaliště . . . . . . . . 1500 – 1520

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

Bukov:  Bří Čapků . . . . . . . . . . 1600 – 1620

Všebořice:  Lipová . . . . . . . . . . . . . 1625 – 1645

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

Skorotice: Dukelských Hrdinů . . .1720 –1740

Habrovice:  restaurace U Švejka . . 1750 – 1810

Skřivánek:  Hoření, roh 

  s ulicí Ženíškova  . . . . 1820 – 1840

OBLAST: Město centrum - Vaňov - Hostovice 

- Skřivánek 

Datum svozu:  . . . . . . . . . . . . . . . . . .22.4.2010

Centrum: Růžový palouček . . . . .1500 –1520

  Dlouhá. . . . . . . . . . . . . 1530 – 1550

Vaňov:  Pražská  . . . . . . . . . . . . 1600 – 1620

Hostovice: Hospodářská, u rest. . 1630 – 1650

Skřivánek:   Hornická, parkoviště 

  u věžáků  . . . . . . . . . . . 1700 – 1720

Svoz objemného odpadu

I. etapa 

OBLAST: Božtěšice, Strážky, Skorotice, Bánov, 

Habrovice, Bukov, Všebořice

ÚTERÝ 2. 3. 2010

Božtěšice - Strážky: Chuderovská, Jahodová, Li-

dická, Na Pažitě, Nad Potokem, Petrovická, Pod 

Skalou, Široká, Třešňová, Vinařská, Zemědělská.

STŘEDA 3.3. 2010

Skorotice – Bánov - Habrovice: 5. května, 

Božtěšická, Bukovská, Buzulucká, Do Vrchu, 

Javorová, K Chatám, K Vilám, K. H. Borovské-

ho, Kostelní, Leknínová, Liliová, Na Svahu, Na 

Valech, Oblouková, Osvoboditelů, Platanová, 

Polní, Skorotická, Slovanská, Svážná, U Hřiště, 

U Pošty, Údolí, V Lánech. 

ČTVRTEK 4.3. 2010

Bukov: Štursova, Hynaisova, Bří Čapků, Kosmo-

va, Rembrandtova, Holečkova, Slavíkova, V Pod-

hájí, V Jámě, Klicperova, Nedbalova, Nezvalova.

PÁTEK 5.3. 2010

Bukov: Jožky Jabůrkové, Kpt. Jaroše, Kpt. Ná-

lepky, Kosmonautů, Masarykova (mezi Dukel-

ských hrdinů a Štefánikovou), Sovova, Školní, 

Ve Stromkách, Vojnovičova, Všebořická (mezi 

Slunnou a Rondelem), Za Vozovnou, Návětrná.

ÚTERÝ 9. 3. 2010

Všebořice: 17. listopadu, Dukelských hrdinů, 

Na Kohoutě, Masarykova (mezi Lipovou a Du-

kelských hrdinů ), Zahradní. 

STŘEDA 10.3. 2010

Všebořice: Habrovická, Havířská, Hornické 

domy, Lipová, Plynárenská, Pod Vodojemem, 

Slunná, Spartakiádní, Tichá, U Garáží, V Zá-

větří, Všebořická (mezi Lipovou a Slunnou).

II. etapa

OBLAST: Klíše, Předlice 

ČTVRTEK 11.3. 2010

Klíše: Cestička, Gočárova, Lesní cesta, Na Dra-

hách, Na Okraji, Na Spálence, Na Stráni, Na 

Výrovce, U Koupaliště, V Osadě, V Přírodě, 

V Zátiší, Wolkerova.

PÁTEK 12.3. 2010

Klíše: Klíšská (mezi Hvězdou a Jateční), Stří-

žovická, Štefánikova, Herbenova, Masarykova 

(mezi Štefánikovou a Londýnskou), Palachova, 

U Stadionu, V Zahrádkách.

ÚTERÝ 16.3.2010

Město mezi ul. Masarykova, Štefánkova a Pa-
lachova: Alešova, Balbínova, Beethovenova, 

Bezručova, Berní, Bozděchova, Brožíkova, Pod 

Holoměří, Růžový palouček, Sadová, Slavíčko-

va, Šaldova, Vilová ulička.

STŘEDA 17.3. 2010

Klíše: České mládeže, Hany Kvapilové, Na Po-

pluží, Ostrčilova, Pasteurova, Resslova, Sládkova, 

Th omayerova, U Nemocnice, U Panského dvora.

ČTVRTEK 18.3. 2010

Klíše: Klíšská (mezi Jateční a Londýnskou), 

Mezidomí, Na Vlnovce, U Městských domů. 

PÁTEK 19.3. 2010

Předlice: Beneše Lounského, Boženy Němcové, 

Černá cesta, Dostojevského, Hrbovická, Husitská 

cesta, Chabařovická, Jateční, Jiráskova, K Vavřineč-

ku, Kekulova, Komenského, Konečná, Mahenova, 

Majakovského, Marxova, Na Luhách, Na Nivách, 

Na Vantrokách, Okresní silnice, Palackého, Pro-

střední, Průmyslová, Řeháčkova, Sklářská, Školní 

náměstí, Škroupova, Tovární, U Jeslí, U Kolejí, 

U Lanovky, U Vlečky, ulice Práce, Za Válcovnou.

III. etapa

OBLAST: město-centrum, Hostovice, Vaňov

ÚTERÝ 23.3. 2010

Město ul. Stará a do ní ústící ulice: Emy De-

stinové, Hornická, Koněvova, Na Ladech, Na 

Spádu, Na Výsluní, Stará

STŘEDA 24.3. 2010

Skřivánek: Červený vrch, Králova výšina, Presslo-

va, Sienkiewiczova, Údolní, V Kutišti, V Lukách, 

V Pískovně, Ve Strži, Bělehradská (mezi Hilaro-

vou a Malátovou), SNP, Veleslavínova.

ČTVRTEK 25.3. 2010

Stříbrníky: Elišky Krásnohorské (mezi Hoře-

ní a Malátovou), Hanzlíčkova, Hilarova, Hil-

bertova, Hollarova, Hoření, Ivana Olbrachta, 

Malátova, Mošnova, Lizstova, Obránců míru, 

Ondříčkova, Pod Školou, Stříbrnické nivy, Ve 

Smyčce, Ženíškova.

PÁTEK 26.3. 2010

město mezi ul. Důlce, Hoření, Londýnská, Pan-
ská a Revoluční: Bělehradská (mezi Hilarovou 

a Velkou Hradební), Bratislavská, Brněnská, 

Dlouhá, Důlce, Dvořákova, Elišky Krásnohorské 

(mezi Bělehradskou a Hoření), Horova, Hrnčíř-

ská, Lidické náměstí, Londýnská, Masarykova 

(mezi Londýnskou a Revoluční), Na Schodech. 

ÚTERÝ 30.3.2010

město-centrum - Hostovice: Fabiána Pulíře, 

Fibichova, Hradiště, Moskevská, Na Vyhlíd-

ce, Pařížská, Předmostí, Rooseveltova, Solní 

stezka, Stroupežnického, Střelecká, Špitálské 

náměstí, U České besedy, U Chemičky, U Ná-

draží, Vaníčkova, Velká Hradební, Winstona 

Churchilla, Zámečnická a celé Hostovice včet-

ně ulic Hostovické a ulic okolních.  

STŘEDA 31.3.2010

město od železničního mostu směrem na Va-
ňov a Vaňov: Město, ulice od železničního 

mostu směrem na Vaňov a celý Vaňov.

MO Střekov

Svoz vaků s odpady ze zeleně

OBLAST: Střekov, Kojetice, Nová Ves, Budov, 

Olešnice,

Vaky s odpadem se zelení budou sváženy 

v týdnu od  . . . . . . . . . . . . . . . . .12.4. 2010.

OBLAST: Brná, Sebuzín, Církvice, Svádov, Ol-

šinky,

Vaky s odpadem se zelení budou sváženy 

v týdnu od   . . . . . . . . . . . . . . . . . .19.4 2010

Svoz nebezpečného odpadu 

OBLAST: Střekov, Brná, Církvice, Sebuzín, 

Nová Ves, Kojetice, Olšinky, Svádov

Datum svozu:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.5.2010

Střekov: Žukovova, u pošty . . . 1500 – 1520 

Brná: Sebuzínská 

  u ul. Mečíkové . . . . . . 1530 – 1550

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

Sebuzín: Sebuzínská, st. MHD . 1625 – 1645

Střekov: Novosedlické náměstí 1655 – 1715
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Nová Ves:  točna MHD  . . . . . . . . 1720 – 1740

Kojetice: točna MHD  . . . . . . . . 1745 – 1805

Olšinky: Vítězná, u potravin  . . 1815 – 1835

Svádov: Vítězná, u Štrympla . . 1840 – 1900

Svoz objemného odpadu

I. etapa

OBLAST: Střekov

ČTVRTEK 1.4. 2010

Střekov, od Národního odboje směrem na Dě-
čín: Děčínská jen k ulici K Loděnici, Hviezdosla-

vova, Mánesova, Národního odboje, Rybářská, 

Varšavská (od Národního odboje k Mariánské-

mu mostu), Zeyerova, Žukovova, K Loděnici.

PÁTEK 2.4. 2010

sídliště Kamenný vrch: Kamenná, Nová. 

ÚTERÝ 6.4. 2010

Střekov, nad tratí od ul. Žukovova směrem na 
Děčín: Bří Mrštíků, Českých bratří, Jeseninova, 

Kojetická, Poděbradova, Poslední cesta, Ru-

bensova, Škrétova, Truhlářova, U Krematoria.

STŘEDA 7.4. 2010

Střekov, od ul. Kojetická směrem na Novou 
Ves: Do Kopečka, Dykova, Kubelíkova, Marie 

Hubnerové, Matěje Kopeckého, Na Hřeben-

ce, Na Rozhledu, Na Zákrutu, Novosedlické 

náměstí, Novoveská, Stoupačka, Švabinského, 

U Lesa, V Třešňové aleji.

ČTVRTEK 8.4. 2010

Střekov, pod tratí od Národního odboje smě-
rem na Litoměřice: Kozinova, Kramoly, Na 

Pile, Pionýrů, Raisova, Střekovské nábřeží, 

Sukova, Těšínská, Tomáše ze Štítného, Třebíz-

ského, U Stanice, Varšavská (mezi Národního 

odboje a Žukovovou), Železničářská.

PÁTEK 9.4. 2010

Střekov, nad tratí od ul. Žukovova směrem na 
Litoměřice: Barrandova, Dobrovského, Karla 

IV., Kollárova, Máchova, Kořenského, Myslbe-

kova, Purkyňova, Puškinova, Riegrova, Roz-

košná, Šafaříkovo náměstí, V Zeleni.

ÚTERÝ 13. 4. 2010

Střekov, nad ul. Karla IV. směrem ke hradu

Ke Hradu, Ovčácká cesta, Sokolská, Tolstého.

II. etapa

OBLAST: Osada, Brná

STŘEDA 14.4. 2010

Střekov, osada za hradem: Březová, Jasanová, 

Koperníkova, Litoměřická, Malířský koutek, Na 

Čihadle, Na Zacházce, Průchodní, Slunečná, Sva-

tojiřská, Topolová, Tizianova, U Řeky, V Ohybu.

ČTVRTEK 15.4. 2010

Brná: Azalková, Doerellova, Hvozdíková, Jab-

loňová, Karafi átová, Kladenská, Kolmá, Lázeň-

ská, Malá, Marušky Kudeříkové, Mečíková, Na 

Rybárně, Pod Rezervací, Průjezdní, Rodinova, 

Sebuzínská (mezi Slunečnou a Jitřní), Šeříková, 

U Lesíka, U Háje, Vodárenská, Wagnerova, Zele-

né údolí, Zlatá stezka (mezi Slunečnou a Jitřní).

PÁTEK 16.4. 2010

Brná: Broskvoňová, Jasmínová, Jedličkova, Jitřní, 

Karla Maye, K Srdíčku, Ke Studánce, Lermonto-

va, Pod Tratí, Rozcestí, Říční, Sebuzínská (mezi 

Jitřní a Karla Maye), Skupova, Šikmá, U Kaplič-

ky, U Potoka, U Točny, U viaduktu, V Průčelí, 

Zlatá stezka (mezi Jitřní a točnou MHD).

III. etapa

OBLAST: Sebuzín, Církvice, Svádov, Budov, 

Olešnice, Olšinky, Kojetice, Nová Ves 

ÚTERÝ 20. 4. 2010

Sebuzín: Sebuzín

STŘEDA 21.4. 2010

Církvice: Církvice

ČTVRTEK 22.4. 2010

Svádov – levá strana od Vítězné (včetně)

PÁTEK 23.4. 2010

Svádov- pravá strana 

ÚTERÝ 27.4. 2010

Budov, Olešnice, Olšinky

STŘEDA 28.4. 2010

Kojetice, Nová Ves 

MO Severní Terasa

Svoz vaků s odpady ze zeleně

OBLAST: Severní Terasa, Dobětice 

Vaky s odpadem se zelení budou sváženy 

v týdnu od  . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.5. 2010

Svoz nebezpečného odpadu 

OBLAST: Severní Terasa - Stříbrníky 

Datum svozu:  . . . . . . . . . . . . . . . . . .20.5.2010

Stříbrníky: Jizerská  . . . . . . . . . . . . .1640– 1700 

Sev. Terasa: Gagarinova na parkovišti . . . . . .

   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1710 – 1730

OBLAST: Stříbrníky – Dobětice 

Datum svozu:  . . . . . . . . . . . . . . . . . .22.4.2010

Stříbrníky: Na Louži . . . . . . . . . . . 1725 – 1745

Dobětice: Rabasova . . . . . . . . . . . 1750 – 1810

  Šrámkova  . . . . . . . . . . 1815 – 1835

Svoz objemného odpadu 

I. etapa

OBLAST: Kočkov, Severní Terasa 

ÚTERÝ 4.5. 2010

Kočkov, ul. Kočkovská a do ní zaústěné ulice 
nad sídlištěm: Ke Kopečku, Kočkovská, Lužic-

ká, Průchozí, Severní, Slepá, Úzká cesta

STŘEDA 5.5.2010

Severní Terasa: Meruňková, Ořechová, Ovoc-

ná, Švestková, Višňová, Stavbařů 

ČTVRTEK 6.5.2010

Severní Terasa: Burianova, Herecká, Maková, 

Marvanova, Šípková, Voskovcova, Werichova, 

Zvonková

PÁTEK 7.5. 2010

Severní Terasa: Jana Zajíce, V Klidu, Větrná

ÚTERÝ 11.5. 2010

Severní Terasa: Gagarinova, Glennova, Oblá, 

Svojsíková

STŘEDA 12. 5. 2010

Severní Terasa: Ladova, Pod Parkem, Mucho-

va, Sociální péče

II. etapa

OBLAST: Stříbrníky, Dobětice

ČTVRTEK 13.5. 2010

Stříbrníky: Jizerská, Šumavská, Orlická

PÁTEK 14.5. 2010

Stříbrníky: Br. Veverků, Na Louži, Pincova, 

Pod Hůrkou, Stříbrnická, Ve Strouze, V Rokli, 

Na Návsi, Na Vrstevnici

ÚTERÝ 18.5. 2010

Dobětice: Brandtova, Ježkova, Poláčkova

STŘEDA 19.5. 2010

Dobětice: Krajní, Nad Točnou, Oty Pavla, Pod 

Rozhlednou, Šrámkova

ČTVRTEK 20.5. 2010

Dobětice: Kmochova, Nad Březnem, Rabaso-

va, Výstupní 

MO Neštěmice

Svoz vaků s odpady ze zeleně

OBLAST: Neštěmice, Krásné Březno,

Vaky s odpadem se zelení budou sváženy 

v týdnu od   . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5. 2010

Svoz nebezpečného odpadu 

OBLAST: Mojžíř, Neštěmice, Krásné Březno 

Datum svozu:  . . . . . . . . . . . . . . . . . .20.5.2010

Mojžíř: Hlavní, u restaurace 

  Na Růžku  . . . . . . . . . . 1500 - 1520

Neštěmice:  Opletalova, 

  u parkoviště  . . . . . . . . 1530 – 1550

Kr. Březno: Obvodová, u garáží . . 1600 – 1620

Svoz objemného odpadu

I. etapa 

OBLAST: Neštěmice

ÚTERÝ 25.5. 2010: 

Neštěmice: J. Plachty

STŘEDA 26.5. 2010:

Neštěmice: Hlavní, Horní, K Haldě, Strážná, 

Vodařská, Žitná

ČTVRTEK 27.5. 2010: 

Neštěmice: Na Skalce, Peškova, Picassova

PÁTEK 28.5.2010:

Neštěmice: Ryjická, Sibiřská

ÚTERÝ 1.6. 2010: 

Neštěmice: Dubová, Hluboká, Květinová, Na 

Výšině, Pod Úvozem, Sportovní, Zelená 

STŘEDA 2.6. 2010:

Neštěmice: Jánského, Májová, Milešovská, 

Opletalova, Studentská, Turistická, U Radnice, 

Národní, Mlýnská, Seifertova, U Tonasa, Ves-

lařská, V Ústraní, Železná

II. etapa

OBLAST: Krásné Březno

ČTVRTEK 3.6. 2010

sídliště Pod Vyhlídkou: Čechova, Ke Třem kří-

žům, Obvodová, Rozcestí

PÁTEK 4.6. 2010

Krásné Březno ul. mezi Keplerovou a Krčí-

novou: Neštěmická (sídliště Pod Vyhlídkou), 

Keplerova, Na Rybníčku, Na Sklípku, U Pivo-

varské zahrady 

ÚTERÝ 8.6. 2010

Krásné Březno: 1. máje, Čelakovského, Druž-

stevní, Erbenova, Husova, Hřbitovní, K Mlý-

ništi, Karolíny Světlé, Krátká, Na Vinici, Pod-

mokelská, Příkopy, U Potůčku, U Studánky, 

V Doubravě

STŘEDA 9.6. 2010

Krásné Březno okolo ul. Nový svět: Matiční, 

Na Břehu, Postranní, Růžová, Svádovská, Nový 

svět, Pekařská, Plavecká

ČTVRTEK 10.6.2010

Krásné Březno, ul. mezi Krčínovou a Neště-

mickou: Anežky České, Dr. Horákové, Janáč-

kova, Jungmannova

PÁTEK 11.6. 2010

Krásné Březno, ul. Výstupní, Žežická a Neště-

mická: Dvojdomí, Neštěmická 1 a 3, Přemys-

lovců, Žežická

ÚTERÝ 15.6. 2010

Krásné Březno, oblast mezi ul. Drážďanská 

a Přístavní: V Oblouku, Vojanova, Drážďan-

ská, Křižíkova, Na Náspu, Na Skládce, Přístav-

ní, V Háji, Výstupní
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 Nejšpinavější, nejsmradlavější, nejošklivější…. tak tohle o Ústí nad La-
bem určitě neplatí. Největší severočeské město se honosí řadou závidění-
hodných NEJ, jejichž zásluhou je republikovou, evropskou, či dokonce svě-
tovou jedničkou.
 I my jsme se Vám rozhodli přiblížit v Městských novinách to, čím je Ústí 
naprosto jedinečné a nepřekonatelné.

Největší mozaika v bývalém 
Československu od roku 1985

19

Nanebevzetí dělnické třídy či 

Deset pater komunistického nebe 

- tak posměšně přezdívají Ústeča-

né mozaice na budově bývalého 

krajského národního výboru na 

Mírovém náměstí. Dílo z roku 

1985 je však unikátní. Se svými 

450 metry čtverečními je největší 

mozaikou v republice a mezi mo-

derními mozaikami se řadí i vů-

bec k největším na světě. Autorem 

byl významný ústecký výtvarník 

Miroslav Houra (1933 - 2006).

Soudruzi si místo Ikara 

vydupali dělnickou alegorii

Při cestě do Mexika viděl Miro-

slav Houra obrovské mozaiky, kte-

ré tam za vlády levice ve dvacátých 

a třicátých letech 20. století zhoto-

vovali přední umělci jako Rivera 

a Siqueiros. Vytvořit gigantickou 

mozaiku u nás bylo od té doby 

jeho životním snem a ten se mu 

měl splnit. Příležitost se naskytla 

na průčelí novostavby krajského 

národního výboru, kde architekt 

vyčlenil plochu pro umělecké dílo 

vysokou 25 a širokou bezmála 20 

metrů.

Zároveň ho lze označit za tech-

nický unikát. Výtvarník musel 

nakreslit obrazy v měřítku jedna 

ku jedné. Kvůli tomu si pronajal 

odsvěcený kostel, kde strávil čty-

ři měsíce. Jen jednou mohl dílo 

zkontrolovat v celistvosti - ve 

sportovní hale.

Dvacet sklářů potom vyrábělo 

barevné části mozaiky dva roky. 

Dalších pět měsíců je mozaiká-

ři osazovali na budovu. Lepili je 

shora dolů a stačilo by na začát-

ku uhnout o pár milimetrů, aby 

se obrazy dole rozcházely o deci-

metry. Nakonec ale vše dokonale 

pasovalo.

Houra do konce svého života 

věřil, že znalci umění i veřejnost 

jednou jeho mozaiku docení. 

Literatura a prameny:

Dějiny města Ústí nad Labem 

(Ed. K. Kaiserová - V. Kaiser). Ústí 

n. L. 1996

Krsek, Martin: Ústečané už nej-

větší mozaiku Evropy zřejmě ne-

uvidí. MFDNES – Severní Čechy, 

18. 4. 2003

Krsek, Martin: Rozhovor s Mi-

roslavem Hourou pořízen 2003, 

nepublikováno

www.wikipedia.de

Houra hodlal pokrýt fasádu ob-

razem rotujícího Ikara. Nad dílem 

však bděla ideologická komise a ta 

chtěla angažovanější téma. Houra 

tedy navrhl „socialistickou“ alego-

rii historie pohraničí a oslavu děl-

nosti severočeského kraje. Začal 

Přemyslem Oráčem, pokračoval 

přes selské bouře a husity. O patro 

výš znázornil stávkující horníky 

a do nich střílející četníky. Nad 

nimi je zobrazen Vítězný únor, ješ-

tě výš spousty dělníků a mezi nimi 

komíny a důlní velkorypadlo. Ob-

raz vrcholí „zářnými zítřky“ v po-

době dětí, letících holubů a slunce. 

Mozaika obsahuje na sto postav.

Největší potíž měl autor při 

schvalování centrálního výjevu. 

Původní záměr počítal s osazením 

hracích hodin. Dalším návrhem 

bylo zobrazení rodiny. Nic z toho 

neprošlo, komise žádala agitační 

heslo, např. „Se Sovětským svazem 

na věčné časy“. Výběr nakonec 

padl na první článek ústavy ČSSR: 

„Veškerá moc patří do rukou pra-

cujícího lidu“. Po roce 1989 byl 

nápis odstraněn.

Mozaika se vyráběla dva roky 

a pět měsíců se lepila na dům

Přestože mozaiku obsahově po-

znamenala socialistická ideologie, 

jde o umělecky hodnotný výtvor. 

V Ústí nad Labem byli tradičně 

vyhlášeni nejlepší sportovci okre-

su v roce 2009. 

Akce proběhla opět v Domě 

kultury. Mezi handicapovaný-

mi sportovci byl nejúspěšnější 

Aleš Blažek, který na přeboru ČR 

v bowlingu zdravotně postižených 

Bechtěrevovou chorobou získal 

v kategorii jednotlivců první mís-

to. Daří se mu také ve stolním te-

nisu – z přeboru ČR si přivezl třetí 

místo. V kategorii Masters byla 

nejúspěšnější Christa Svobodová. 

Ocenění si odnesli také volejba-

loví junioři SKV Ústí nad Labem 

i fotbalisté druholigového lídra 

z Ústí nad Labem. Dvě ocenění 

získal plavec ústecké Chemičky 

Petr Bartůněk, který zvítězil jak 

v kategorii dospělých, tak junior-

ské.

„Jako celoživotní sportovec vní-

mám sport jako nezbytou součást 

života, díky které se mladý člověk 

naučí bojovat, ale i prohrávat. 

Většina z vás, kdo tu dnes jste, ale 

většinou vítězíte a jste úspěšní ve 

svých disciplínách. Někteří z vás 

mají vynikající výsledky na čes-

kém sportovním poli, jiní nás velmi 

úspěšně reprezentujete v zahraničí 

a jako primátor města Ústí nad 

Labem Vám za to velmi děkuji“, 

přivítal přítomné Kubata. 

Sportovcům, ale i jejich tre-

nérům, zazpívala Helena Zeťová 

a David Deyl

Nejlepším sportovcem okresu Ústí je Petr Bartůněk

Primátor města Jan Kubata předává pohár Petru Bartůňkovi.
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AŽ 2 DĚTI
ZDARMA

Řecko 
Turecko
Kypr
Egypt
Tunisko
SAE
Bulharsko
Itálie
Španělsko
Malta

SLEVY AŽ 15%

PRODEJNA EXIM TOURS, Klíšská 1430/8 

Ú s t í  n a d  L a b e m 

Najdete nás naproti Městským lázním

usti-nad-labem@eximtours.cz, tel.: 475 200 129

P o  –  P á        9  –  1 8 h o d .

Dárkový poukaz
na nákup zájezdu v prodejně EXIM TOURS

Ústí nad Labem, Klíšská 8

Poukaz můžete uplatnit do 31.12. 2010. Po tomto datu není možné poukaz použít.

Poukaz není směnitelný za hotovost a není možné vyžadovat vrácení zůstatkové hodnoty při jeho neúplném využití.

tel.: 475200129, 607211430, e-mail: usti-nad-labem@eximtours.cz

www.eximtours.cz

èíslo poukazu

PRODÁVÁME DÁRKOVÉ I JINÉ POUKAZY
PRODÁVÁME DÁRKOVÉ I JINÉ POUKAZY

ZÁJEZDY PRO OBDOBÍ

www.eximtours.cz

LÉTO 2010

AVT servis
Masarykova 66, Ústí nad Labem - centrum

50 m nad hotelem Vladimír
 47 520 94 39 nebo 603 229 114

Specializovaná prodejna anténní a satelitní techniky.
www.avtservis.cz

Pozor! Nečekejte! Analogové vysílání z Bukové Hory 
defi nitivně končí v srpnu 2010.

Nabízíme:
 kvalitní značkové satelitní přijímače a komplety 

 na české programy za výhodné ceny
 satelitní HDTV přijímače
 set top boxy
 úpravu a rekonstrukce společných TV antén 
 antény a příslušenství pro příjem digitálního vysílání

Široký výběr zboží skladem.
Slevy na služby a instalace zařízení zakoupeného u nás.

Autorizovaný prodejce 

U P O Z O R N Ě N Í
Statutární město Ústí nad Labem – Odbor mimořádných situací 

upozorňuje nestátní organizace  působící na území okresu Ústí 

nad Labem, že je možné požádat o příspěvek z rozpočtu města

v oblasti ochrany obyvatel 

a likvidací mimořádných událostí

na celoroční činnost organizace 

na vybavení pro zásahy při mimořádných událostech 

Uzávěrka podávání žádostí: 31. března 2010

Formulář žádosti, včetně pokynů pro jeho vyplnění, lze získat od 

6. ledna 2010 na Magistrátě města Ústí nad Labem, Velká Hradeb-

ní 8, Odbor mimořádných situací (ing. Havelková, č. dv. 141, tel. 

475 241 552) nebo na internetových stránkách www.usti-nad-labem.

cz (Formuláře ke stažení).

Statutární město Ústí nad Labem prostřednictvím 

Odboru strategického rozvoje Magistrátu města 

a Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 Ústí nad Labem 

V Y H LA Š U J E

6. kolo Dotačního programu Projektu Zdravé město 

a místní Agenda 21 pro rok 2010

V souladu s Plánem zdraví a kvality života 2010 a Strategií rozvoje 

města Ústí nad Labem byla vybrána následující témata:

Udržitelná doprava ve městě1. 

Programy prevence (zodpovědnost za své zdraví)2. 

Environmentální vzdělávání a osvěta – zlepšení životních 3. 

podmínek občanů v místě bydliště, školy, školky, zaměstná-

ní apod.

Smyslem vyhlašovaného 6. kola Dotačního programu Projektu Zdra-

vé město a místní Agenda 21 je podpora projektům přispívajícím ke 

vzniku či rozvoji veřejně prospěšných aktivit, pro cílovou skupinu místní 

komunity v kterékoli věkové kategorii, oslovené v podávaném projektu.  

Termín podání žádostí končí 15. 3. 2010 včetně 

Hodnoceny budou pouze projekty nekomerčního charakteru. Pod-

mínky pro podání žádostí jsou specifi kované v Dotačním programu 

PZM a MA21Ústí nad Labem (www.usti-nad-labem.cz – sekce Život 

města → projekt Zdravé město → Dotační program PZM)

Odevzdání projektu: osobně v podatelně úřadu nebo poštou - roz-

hodující je datum podacího razítka. Podat lze nejvýše tři projekty od 

jednoho žadatele (shodné IČO). Maximální výše dotace na jeden pro-

jekt pro rok 2010 činí 30 tis. Kč. Výše dotace může být poskytnuta až 

do výše 100% uznatelných nákladů. Celková částka, která je maximál-

ně k dispozici pro 6. kolo výzvy, činí 300 000 Kč. 

Informace: Magistrát města Ústí nad Labem, Odbor strategic-

kého rozvoje, oddělení koncepcí, koordinátorka PZM a MA21, tel. 

475 241 128, e-mail: alena.romanova@mag-ul.cz
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Ústecké divadlo opět bojuje o cenu Thálie

Derniéra Divotvorného hrnce

Velká show plná gagů, ztřeštěných nápadů, 

skvělých hereckých, pěveckých a tanečních 

čísel – Divotvorný hrnec – v březnu v Severo-

českém divadle opery a baletu končí. Diváci 

mohou tento legendární muzikál autorů Har-

burga, Saidyho a Lanea v geniálně vtipném 

českém překladu Jiřího Voskovce a Jana Weri-

cha s výtečným Josefem Aloisem Náhlovským, 

který hraje roli Vodníka Čochtana, a s Jolanou 

Smyčkovou v roli Káči, naposledy zhlédnout 

v neděli 28. března.

Po loňském historickém úspěchu, kdy Se-

veročeské divadlo opery a baletu získalo dvě 

prestižní Ceny Th álie, je ústecká zlatá kaplič-

ka opět ve hře. Petra Šimková Alvarez je totiž 

v užší nominaci na cenu Th álie 2009, a to za 

umělecký výkon v roli Mařenky v ústecké in-

scenaci Smetanovy opery Prodaná nevěsta. 

Herecká asociace České republiky, která ceny 

Th álie každoročně udílí, k nominaci Petry Šim-

kové uvádí: „Jako Mařenka v ústeckém divadle 

upoutala Petra Šimková jistými výškami i sytou 

střední polohou, v neposlední řadě i perfekt-

ní artikulací. Roli nic nezůstala dlužna ani po 

herecké stránce a vyjádřila ji jako plnokrevnou 

venkovskou dívku, která má plno citu pro scény 

s Jeníkem, ale i humor ve scénách s Vaškem.“ 

Ředitel Severočeského divadla opery a ba-

letu Ústí nad Labem Tomáš Šimerda dodává: 

„Z nominace paní Šimkové mám ohromnou 

radost! Neskrývám, že část té radosti pramení 

z toho, že je nominována za „naši“, tedy ústec-

kou Mařenku, ačkoliv tuto roli zpívá i v praž-

ském Národním divadle. Navíc „naše“ Proda-

ná nevěsta se od té pražské výrazně liší, v Ústí 

uvádíme původní verzi této opery, tedy v pod-

statě operetu, ve velmi nekonvenčním scénickém 

ztvárnění paní režisérky Štaubertové“.

Slavnostní večer vyhlášení a udílení cen 

Th álie je letos naplánován na sobotu 20. března 

a bude jej tradičně vysílat Česká televize v pří-

mém přenosu. 

Přijďte 5. března na premiéru!

Román francouzského spisovatele Henri-

ho Murgera Obrazy ze života bohémy z roku 

1851 měl mimořádný úspěch a Puccini v něm 

vycítil velké dramatické možnosti. Dojemný 

příběh o lásce chudého básníka Rodolfa ke 

křehké Mimi, které není dopřáno dlouhého 

života, a o přátelství čtyř mladých umělců na 

Montmartru, zpracovali pro Pucciniho libre-

tisté Giuseppe Giacosa a Luigi Illica. Puccini 

zde prokázal mistrovství v hudebním vystižení 

místního koloritu – Claude Debussy prý pro-

hlásil, že nepoznal nikoho, kdo by lépe hudeb-

ně popsal Paříž té doby než Puccini.

Premiéru slavné Pucciniho opery La bohème 

(Bohéma) uvede divadlo v pátek 5. března 2010 

s Valerií Vaygant v roli Mimi a WeiLongem Tao 

v roli Rodolfa. Režisérem inscenace bude Zby-

něk Brabec, který se v Ústí dobře uvedl v loň-

ské sezóně svou režií Veselohry na mostě Bo-

huslava Martinů. 

Figarova svatba 24. března,

v této sezóně naposledy

Z recenze lednového čísla časopisu Har-

monie (D. Jäger): „Po inscenaci původní verze 

Smetanovy Prodané nevěsty… připravili v Seve-

ročeském divadle opery a baletu v rámci své jubi-

lejní sezóny další operní premiéru – Mozartovu 

Figarovu svatbu. Hudební nastudování Milana 

Kaňáka se vyznačuje obdivuhodnou preciznos-

tí i dynamikou. Charizmatický Figaro Martina 

Matouška a energická Zuzanka Anny Klamo 

jsou ozdobou inscenace, kovově průrazným sop-

ránem se v roli Hraběnky blýskla Liana Sass. Jako 

Hrabě Almaviva se ústeckému publiku poprvé 

představil nový sólista souboru, čínský baryto-

nista Haitao Wang… Ústecká inscenace se může 

dále pyšnit skvělým Cherubínem v podání talen-

tované Terezy Chyňavové – po Varvaře v Kátě 

Kabanové a Můze v Hoff mannových povídkách 

je to její další mimořádný úspěch na ústeckém 

jevišti. S velkou dávkou profesionality odvedli 

své role Věra Páchová (Marcellina) i Jaroslav 

Kovacs (Basilio). Opera byla uvedena v italském 

originále, premiéra 27. listopadu byla věnována 

významné české operní pěvkyni Evě Randové, 

která se jí jako čestný host zúčastnila.“

Na snímku z Prodané nevěsty Petra Šimková-
Mařenka. Foto: Petr Berounský.

Většina ústečanů neví, že při hospitalizaci 

v nemocnici si může zdarma objednat svého 

dobrovolníka, který je připraven sdílet s pa-

cientem jeho bolest a pomoci mu s drobnými 

službami. Tito dobro-druzi rádi zajistí rozptý-

lení, které podpoří proces uzdravování a navo-

dí dobrou náladu. Ochotně zajdou nakoupit či 

pomohou s drobnou osobní hygienou. 

Dobrovolníci, kteří jsou již několik let při-

rozenou součástí péče o pacienty v nemocnici, 

jsou pro službu připravováni dobrovolnickou 

kanceláří DOBRO-DRUH, která sídlí v ne-

mocnici v pavilonu T na plicním oddělení 

v přízemí a vede ji koordinátorka Andrea Sa-

hulová. Pacient si o dobrovolníka může požá-

dat sám nebo jeho rodina na tel.: 477112023, 

mobil: 731535647.

Službu je možné objednat také prostřed-

nictvím zdravotnického personálu, který jistě 

ochotně vše domluví. 

Dobrovolníci jsou lidé, kteří zdarma ve svém 

volném čase pomáhají. Na tuto službu jsou dob-

ře vyškoleni a poznáte je podle barevných triček 

s nápisem. V našem městě je jistě dost těch, kte-

ří by rádi patřili mezi ně, jen o této možnosti 

zatím neslyšeli. Všichni, kteří by o službu měli 

zájem, si mohou na výše uvedených kontaktech 

domluvit osobní schůzku, případně více se do-

zvědět na www.dobro-druh.webnode.cz Dobrovolnice - kadeřnicePacient protetiky s dobrovolnicí.

Někdo udělá za peníze všechno, možná i dobrý skutek,
dobro-druzi dělají dobré skutky zdarma a v pravý čas

Nikdy nevíme, kdy se staneme pacientem, 

ale být dobrovolníkem v nemocnici záleží jen 

na našem rozhodnutí.

Bohdana Furmanová, koordinátorka 
dobrovolnického programu v KZ, a. s.                      
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NEZAPOMEŇTE VŽDY NA PLATNOU JÍZDENKU MHD,NEZAPOMEŇTE VŽDY NA PLATNOU JÍZDENKU MHD,
PROTOŽE ZPRAVIDLA TO TAKHLE ZAČÍNÁ

60 DNŮ OD VZNIKU POHLEDÁVKY ODPRODEJ JINÉMU PRÁVNÍMU SUBJEKTU
(majitel pohledávky - právní subjekt)

dlužná částka ........................................................................................... 1.015 Kč
úroky z prodlení - k datu zaplacení pohledávky
náklady právního subjektu na vymožení pohledávky .................... od 4.000 Kč

DO 10 LET OD PŘIZNÁNÍ PRÁVA PRAVOMOCNÝM ROZHODNUTÍM SOUDU
VÝKON ROZHODNUTÍ - EXEKUCE

dlužná částka ........................................................................................... 1.015 Kč
náklady řízení  na vymožení  pohledávky podle  majitele  pohledávky 
úroky z prodlení..........................................................................k datu zaplacení
náklady exekutora .............................................................................. od 7.800 Kč

!!!!! NEVYUŽITÍ ANI JEDNÉ Z MOŽNOSTI ÚHRADY POHLEDÁVKY !!!!!

PLATBA VE VOZIDLE (CASH)
500 KČ

0 – 6 KALENDÁŘNÍCH DNŮ
PLATBA 600 KČ + JÍZDNÉ

7 – 15 KALENDÁŘNÍCH DNŮ
PLATBA 700 KČ + JÍZDNÉ

MOŽNOSTI SNÍŽENÍ PŘIRÁŽKY K JÍZDNÉMU DO 15 KALENDÁŘNÍCH DNŮ

VZNIK POHLEDÁVKY ZA JÍZDU BEZ PLATNÉHO JÍZDNÍHO DOKLADU
(PŘIRÁŽKA 1000 Kč + cena nezaplaceného jízdného)

„DOBRÝ DEN, KONTROLA JÍZDENEK!“

Podařilo se mi cestovat bez jízdenky.  
Ušetřil(a) jsem 15 Kč/8 Kč

Zkusím to znovu a ušetřím 30 Kč/16 Kč nebo ještě více?

POHLEDÁVKY, NA KTERÉ BYL VYDÁN PRAVOMOCNÝ PLATEBNÍ ROZKAZ NEBO ROZSUDEK SOUDU
(majitel pohledávky - dopravce)

dlužná částka ........................................................................................... 1.015 Kč
úroky z prodlení - k datu zaplacení pohledávky
náklady na vymožení pohledávky ............................................................ 600 Kč

V rámci boje proti neplatičům jízdné-
ho Dopravní podnik města Ústí nad La-
bem opět přitvrdil. S účinností od 1. října 
2009 odprodává pohledávky dvěma spo-
lečnostem, které se specializují na jejich 
vymáhání. K 15. lednu 2010 odprodal 
Dopravní podnik celkem 16 922 ks po-
hledávek. V důsledku odprodeje pohle-
dávek přestává být dopravce věřitelem 
vůči dlužníkům a proto není oprávněn 
uzavírat splátkové kalendáře, řešit na-

rovnání, smíry a přijímat na tyto pohle-
dávky případné platby. Je proto v zájmu 
každého cestujícího, aby využíval služeb 
MHD pouze  se zaplaceným jízdným. 
Když již bohužel nastane situace, že je 
cestujícímu uložena přirážka, mělo by 
být v jeho zájmu uhradit uloženou přiráž-
ku ve stanovených lhůtách, popřípadě se 
s Dopravním podnikem města Ústí nad 
Labem a.s. dohodnout na mimosoudním 
vyřešení sporu.

JEZDIT BEZ PLATNÉHO JÍZDNÍHOJEZDIT BEZ PLATNÉHO JÍZDNÍHO
DOKLADU V MHD SE NEVYPLATÍDOKLADU V MHD SE NEVYPLATÍ

Obliba cyklistiky rok od roku 

roste a zvláště v Ústí nad Labem, 

kudy prochází jedna z nejvý-

znamnějších cyklotepen České 

republiky – Labská stezka, je tře-

ba s cyklisty počítat. S nadchá-

zející sezónou se v centru města 

objevily nové kvalitní cyklostoja-

ny, v rámci dopravního projektu 

města CIVITAS Archimedes je 

připravován internetový cyklo-

portál s mapami Ústecka. Dalším 

počinem v oblasti služeb cyklis-

tům je také zvýšení kvality služeb 

pro cyklisty různých turistických 

objektů v Ústí a okolí. Těm nej-

lepším pak Nadace Partnerství 

v rámci programu Zelené stez-

ky – Greenways udělila certifi kát 

„Cyklisté vítáni“. Obdobné systé-

my certifi kace služeb již řadu let 

fungují v zahraničí (např. Bett & 

Bike  - Německo a Radfreundliche 

Betriebe – Rakousko) a praxe 

ukazuje, že na základě „osvědče-

né značky“ si cykloturisté plánují 

své cesty. Oceněný subjekt musí 

poskytnout například bezpečné 

uzamčení kola a jeho uschování 

před odcizením, základní nářadí 

pro jednoduché opravy kola, mít 

vybavenou lékárničku, poskyto-

vat informace o počasí, turistic-

kých cílech a v případě restaurací 

např. možnost zakoupení lehkého 

jídla či nealko nápojů. 

V současnosti se v Ústí nad La-

bem certifi kátem „Cyklisté vítáni“ 

mohou pyšnit tyto subjekty:

Turistické cíle: 

Informační středisko města 

Ústí nad Labem, ZOO, Větruše, 

termální koupaliště Brná, Sou-

bor lidové architektury Zubr-

nice

Ubytování:

Greenstar Pension v Ústí nad 

Labem, Autokemp „Pod Císa-

řem“ v Ostrově, hotel Ostrov 

v Ostrově, Pension „Stará fara“ 

ve Svádově

Gratulujeme!

Cyklisté jsou 
v Ústí vítáni
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Nevídáno, neslýcháno... 35
Pravidelná rubrika pro všechny, kteří mají smysl pro humor

Ústí staví velkolepý fotbalový stánekÚstí staví velkolepý fotbalový stánek

Tiskovému oddělení ústeckého 

magistrátu se nepodařilo zakamu-

fl ovat tajný projekt vedení města 

za bezmála jednu miliardu korun, 

takže se všechno zase provalilo. 

Krajské město staví v atriu MmÚ 

nejluxusnější fotbalový stadion na 

světě, jenž vyřeší provoznělicenč-

ní problémy místního fotbalové-

ho klubu a přiláká světové celeb-

rity. Všechno mělo zůstat přísně 

utajeno až do příštího roku.

„Kterej…..to zase vykecal, …..je-

den, já bych toho………….motoro-

vou pilou. Netočíš to, doufám…“, 

řekl na kameru ČT vedoucí pro-

jektu, zastupitel Josef Mužík.

Jelikož má projekt německého 

sponzora, stadion se bude jmeno-

vat Aussig Traff ord. Jeho největší 

předností bude něco, co nemá 

obdoby ani v nejvyspělejších fot-

balových zemích. Zapomeňme na 

tribuny a ochozy, všichni diváci 

budou sedět ve skyboxech! Pro 

tyto účely budou zrekonstruovány 

přilehlé kanceláře úředních budov. 

„Atrium má ideální fotbalovou po-

lohu. Ze všech čtyř stran je obklope-

no budovami úřadů, které mohou 

sloužit divákům. Fotbalový „kotel“ 

tedy nemusíme stavět, postavili 

nám ho už před desítkami let ko-

munisté, aniž by tušili, že se jednou 

ty nomenklaturní baráky stanou 

zázemím pro sportovní fanoušky,“ 

říká primátor Jan Kubata. 

O nové skyboxy je již nyní ob-

rovský zájem. Lze si jej za 1,5 mil. 

korun koupit nebo jednoduše pro-

najmout. Peníze již složili majitel 

čtyř klubů Premier League, arabský 

šejk Mansúr bin Umar Al Noha-

yan a místní fotbalový guru Fran-

tišek Šrám.  Al Nohayan v rozho-

voru pro MF Dnes řekl, že  ضان هد 

 ان دعب ميبا لابتوف ان دعب ميبا
.čímž nás velice potěšil ,لابتوف

Pokud si skybox pronajme na 

zápas deset lidí, vyjde jim to stej-

ně levně, jako nynější vstupné na 

městský stadion. 

Pomalu se blíží jaro a s ním se otevírají brány 

hradů, zámků a dalších turistických cílů. Oslavte 

s námi zahájení nové turistické sezóny a vydejte 

se na výlet! ČEKÁ VÁS LOSOVÁNÍ O HOD-

NOTNÉ CENY! Do slosování o ceny bude za-

řazen každý, kdo do 9. 4. 2010 předloží platnou 

vstupenku z uvedených objektů z příslušného 

dne v Informačním středisku města. Dalších 20 

výherců obdrží dárkové tašky města. Výherci 

budou vyrozuměni do konce měsíce dubna.

20. 3. Hrad Střekov - 930 – 1630 – otevření 

hradu veřejnosti, změna termínu vyhrazena – 

aktuálně www.hradstrekov.cz. O co hrajeme? 

Večeře pro 2 osoby v restauraci Kovárna na 

Střekově

27. 3. Skanzen Zubrnice - 900 – 1600 – Veliko-

noce. O co hrajeme? Rodinná turistická kombi-

vstupenka a dárkový poukaz společnosti Inpeko

27. 3. Muzeální železnice Zubrnice - 1000 – 

1700 – zahájení muzejní sezóny. O co hrajeme? 

Jízdenka pro 2 osoby do zvláštního vlaku ZMŽ 

a sada regionálních vín

3. 4. Větruše - 900 – 1900 – zahájení jarního 

provozu vyhlídkové věže, přírodního a zrca-

dlového bludiště. O co hrajeme? Večeře pro 2 

osoby v restauraci na Větruši  

3. 4. Loď Porta Bohemica 1 - 1215– zahajo-

vací plavba sezóny. O co hrajeme? Plavba lodí 

s obědem pro 2 osoby

3. 4. ZOO - 800 – 1800 – slavnostní zahájení 

letní sezony s programem, Velikonoce v ZOO. 

O co hrajeme? Kniha Divoká srdce a večeře pro 

2 osoby v pizzerii Trappola

3. 4. Zámek Velké Březno - 900 – 1600 – 

Otevírání okenic, aneb probouzení zámku ze 

zimního spánku. O co hrajeme? Rodinná tu-

ristická kombi vstupenka  a noc pro 2 osoby 

v pensionu Stará fara Svádov

3. 4. Loď Ústí nad Labem - 1000 – zahajo-

vací plavba sezóny z přístaviště Vaňov spojená 

se křtem lodi. O co hrajeme? Plavba lodí pro 2 

osoby z Ústí nad Labem do Bad Schandau

3. 4. Pivovar Velké Březno - 1430 – prohlíd-

ka pivovaru s ochutnávkou. O co hrajeme? 

20 l piva Březňák

3. 4. Muzeum města Ústí nad Labem 1100, 

1300 - komentovaná procházka centrem města 

zaměřená na historii a architekturu. O co hra-

jeme? Dárkový set likérů značky Granette

4. 4. Zámek Trmice - 1000 1300 1500 – muze-

um modelové železnice. O co hrajeme? Večeře 

pro 2 osoby v restauraci hotelu Vladimir

Více na www.usti-nad-labem.cz či na In-

formačním středisku města Ústí nad Labem, 

Mírové náměstí 1/1, 401 00 Ústí nad Labem, 

+477 010 700, info.stredisko@mag-ul.cz

Zahájení turistické sezóny 2010 v Ústí nad Labem  
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Tajenka z minulého čísla: „Bez kvalitní motivace se pomalu vytrácí chuť do života.“

Výherci: Zdeňka Pištorová, Hana Dupalová a Jana Železníková. Gratulujeme! Tajenku posílejte na adresu: 

Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem, dále připojte heslo „Křížovka.“



Chcete,  aby našeChcete,  aby naše
město vypadaloměsto vypadalo

takhle?takhle?

Pokud ne, 
odvážejte 

velkoobjemový 
odpad 

ZDARMA 
do sběrných 

dvorů!


