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17. 12. 2011, sobota
• 9.00 – 14.00 Vánoční zabijač-
ka v Muzeu a slavnostní ote-
vření výstavy Ústečané sobě – 
dary a dárci v dějinách ústec-
kého muzea, Muzeum města 
Ústí nad Labem.
• 12.00 – 17.00 Advent na hra-
dě Střekov, dobová řemesla, 
staročeské trhy, dětský dopro-
vodný program.
• 17.00  P. I. Čajkovskij: Lous-
káček, Severočeské divadlo 
opery a baletu UL.
• 19.30 Vánoční benefi ční kon-
cert The Boom Beatles Revival 
Band and Orchestra, Dům kul-
tury Ústí nad Labem.

18. 12. 2011, neděle
• 13.00 – 17.00 Andělská ulič-
ka, andělé budou rozdávat vá-
noční přání pro Ježíška, které si 
děti mohou vyplnit, ulice F. Pulí-
ře (ulice vedle OC Sever). 
• 14.00 – 17.00 Tradiční čes-
ké pohádkové Vánoce, pro-
gram plný soutěží a kouzlení, 
vánoční zvyky, Ježíškova poš-
ta, Divadélko rolnička, Mírové 
náměstí.
• 14.00 – 16.00 Adventní kon-
certy, Divadélko Rolnička, Praž-
ská frajerka, Kostelní náměstí. 
• 15.00 Advent s Ústeckými 
trubači, koncert na Mírovém ná-
městí.
• 19.00  J. J. Ryba: Česká mše 
vánoční, Severočeské divadlo 
opery a baletu UL.

19. 12. – 22. 12. 2011 
• 9.00 – 16.00 Vánoční trhy, 
Kostelní náměstí.

19. 12. 2011, pondělí
• 14.00 – 16.00 Zábavné od-
poledne plné her a soutěží, Vy-
stoupení ZUŠ Evy Randové, Kos-
telní náměstí.

20. 12. 2011, úterý
• 14.00 – 16.00 Divadlo ve tři 
– O zlaté rybce, Vystoupení ZŠ 
a ZUŠ Husova Ústí n. L. a ZUŠ 
Evy Randové, Kostelní náměstí.
• 19.00 J. J. Ryba: Česká mše 
vánoční, Severočeské divadlo 
opery a baletu UL.

21. 12. 2011, středa
• 14.00 – 16.00 Divadélko Rol-
nička – O tom, co se možná sta-
lo, Vystoupení ZŠ speciální a MŠ 
Ústí n. L. a ZUŠ Evy Randové, 
Kostelní náměstí.
• 18.00 Rybova mše vánoč-
ní v Císařském sále, Muzeum 
města Ústí nad Labem.

22. 12. 2011, čtvrtek
• 14.00 – 16.00 Zábavné od-
poledne plné her a soutěží, Vy-
stoupení ZUŠ Evy Randové, Jit-
ka Dolejšová & Band, Kostelní 
náměstí. 

23. 12. – 24. 12. 2011
Betlémské světlo – přístup dle 
otvírací doby jednotlivých míst, 
Kostel Nanebevzetí Panny Ma-
rie v Ústí nad Labem, Magistrát 
města Ústí nad Labem – vchod 
z Lidického náměstí.

23. 12. 2011, pátek
• 14.00 – 15.00 Jitka Dolejšová 
& Band, Mírové náměstí
• 19.00  J. J. Ryba: Česká mše 
vánoční, Severočeské divadlo 
opery a baletu UL.

24. 12. 2011
• 10.15 Štědrý den v ZOO, Zoo-
logická zahrada Ústí nad Labem
• 23.00 Štědrovečerní zpívá-
ní vánočních písní, Lidické ná-
městí.

26. 12. 2011, pondělí
• 16.15 Vánoční hra – tradiční 
kostýmové vystoupení Bel Can-
ta pod vedením profesorky Jany 
Scholzeové, Kostel Nanebevzetí 
Panny Marie v Církvicích. 
• 18.00 Vánoční koncert Ben-
dova komorního orchestru,
Severočeské divadlo opery a ba-
letu Ústí n. L.

27. 12. 2011, úterý
• 14.00 Vánoční zpívání v ZOO 
Ústí n. L., Zoologická zahrada 
Ústí n. L.

31. 12. 2011, sobota
• 15.00 A. J. Lerner, F. Loewe: 
My Fair Lady – Derniéra muzi-
kálu, Severočeské divadlo opery 
a baletu UL.

ÚSTECKÉ VÁNOCE 2011
Doprovodný program

• Provoz vánočního vláčku:  18.12. 2011 od 15.00 hod., v případě nepříznivých 
klimatických podmínek bude z důvodu bezpečnosti provoz omezen. 

• Ohrádka se zvířátky ZOO:  18.12. 2011
od 15.00 hod. dle klimatických podmínek.

Po dobu trvání vánočních trhů bude na Mírovém náměstí umístěna kasička veřejné
fi nanční sbírky pro dětské domovy. Na Mírovém náměstí u vánočního stromu bude 
přistavena vánoční schránka na dárky pro dětské pacienty Masarykovy nemocnice 

a pro děti z Azylového domu pro matky s dětmi. 
Děkujeme. Změna programu vyhrazena!

Co se nám vybaví, když slyšíme 
slovo Vánoce? Někomu se vyba-
ví vzpomínka z dětství, jak jsme je 
prožívali doma. Co dělala mamin-
ka, táta, ostatní členové rodiny. Ně-
kdo vidí kolem sebe plné obchody, 
všude světelné řetězy, spousty svě-
tel, koledy již od listopadu. Všude 
shon, nervozita.
Člověk jakoby hledal kousek ztra-
ceného ráje. Chceme si alespoň 
na chvíli vytvořit něco krásného, 
kus domova, spokojenosti, bezpe-
čí uprostřed světa, kde nic není jisté 
a je tolik ohrožení a nejistot.
Domnívám se, že i dnešní lidé si 
uvědomují, že sváteční pokoj a štěs-
tí leží někde hlouběji - pod množ-
stvím věcí a všeobecného neklidu, 
který je okolo člověka i v jeho srdci.
Je nutné objevit skutečnosti, kte-
ré se nedají koupit, ale které musí-
me nalézt v sobě: zastavení a ticho, 
chvíle zamyšlení.  Umožní to polo-
žit si otázku, co je jádrem Vánoc? 
Pomalu se nám pak před vnitřním 
zrakem může objevit Betlém, hvěz-
da s mudrci z Východu, chudá stáj 
s volkem a oslíkem, Josef a Maria 
s prozářenou tváří, na kterou jako-
by padalo světlo vyzařující z naro-
zeného dítěte Ježíše Krista. Andělé 
pak oznamují: „Nebojte se, zvěstuji 
vám velikou radost, radost pro vše-
chen lid. V Městě Davidově se vám 
dnes narodil Spasitel - to je Kristus 
Pán. To vám bude znamením: Na-

leznete děťátko zavinuté do plének 
a položené v jeslích.“ (Lk 2,10-12)
Kdo je toto děťátko? Pro nás křes-
ťany je to On, nesmírně mocný 
Bůh, Stvořitel vesmíru. Přichází ja-
ko dítě. Takového Boha se nemusí-
me bát, ale můžeme ho milovat. Je 
to tak těžké? Pak nám andělé ještě 
oznámí jak na to: „Sláva na výsos-
tech Bohu a na zemi pokoj lidem 
dobré vůle.“
Říkají nám, že tudy vede cesta. Jest-
liže člověk přijme tohoto Boha, kte-
rého se nemusí bát, ale může ho 
milovat, pak se i věci v jeho živo-
tě dostávají na své místo, začíná 
se on i okolí naplňovat vnitřní ra-
dostí a vánočním pokojem, proto-
že pak se každý člověk stává mým 
bližním.
Radostné a požehnané Vánoce 
i celý rok 2012 obyvatelům Ústec-
ka ze srdce přeje a k tomu žehná
 Miroslav Šimáček,
 arciděkan

Požehnané svátky
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SLOVO PRIMÁTORA

Co přejete Ústečanům do roku 2012?
Jan Řeřicha
statutární
náměstek primátora

Přeji všem Ústečanům, aby pro ně byl rok 
2012 rokem úspěšným, klidným, 
aby si našli čas na své blízké a přátele, 
protože opravdové přátelství a podpora 
blízkých je to nejcennější, co můžeme mít. 

Zuzana Kailová
náměstkyně
primátora

Mnoho zdraví, pohody, příjemných chvil 
strávených se svými rodinami. Aby do roku 
2012 vykročili pozitivně naladěni a po celý 
rok vnímali Ústí nad Labem 
jako svoje město, kterého jsou součástí.

Helena Kubcová
náměstkyně
primátora

Přeji všem Ústečanům v roce 2012
 zejména hodně zdraví, štěstí 
a pohody v osobním životě. 
A dovolím si popřát i společnou radost 
ze života v našem městě.

přichází období, kdy k sobě máme 
nejblíže v celém roce. Doba sváteč-
ní, vánoční, plná očekávání, a to ze-
jména pro naše děti. 
Pro nás dospělé je tento čas vhod-
nou příležitostí po veškerém před-
chozím shonu k zamyšlení, zastave-
ní, bilancování a úvahám, co bude 
dál? Co nás čeká? Věřte, že podob-
né pocity jako kterýkoliv obyvatel 
města mívám také. 
Součástí mého života byla a jsou 
čísla. Jako ekonom jsem na ně po-
hlížel a pohlížím profesně. Jinak 
a ještě více z pozice primátora měs-
ta Ústí nad Labem. Víme všichni, že 
to není jednoduché. Překážky k ži-
votu jednoduše patří a záleží na 
každém z nás, jak se s nimi vyrov-
ná. Zda je obejde, nebo se jim po-
staví čelem. 
Pro budoucnost města jsem zvo-
lil druhou variantu a snad jsem do-
kázal i vám, že z pozice primátora 
a patriota mi naše město není lhos-
tejné. Ústí mám rád se vším všudy, 
žiji tu od dětství a chci žít dál. Zá-
leží mi pochopitelně na tom, jak se 
město vyvíjí, jak se jeho lidem da-
ří a chci optimisticky věřit tomu, 
že bude lépe. Protože myslím na 
ústeckou budoucnost, musím při 
svých rozhodováních bohužel vo-
lit i nepopulární opatření, včetně 
těch úsporných. A chápu rozhoř-
čení všech, kterých se tato opatře-
ní dotýkají. 
Rozpočet města je pro mě největ-
ší prioritou a jeho sestavování jsem 
se intenzivně věnoval od letošního 

léta. Rozpočet byl projednáván od 
konce září a v několika variantách 
předložen i koaličnímu partnerovi. 
Přestože si myslím, že rozpočet byl 
sestaven kvalitně a dokonce v ně-
kolika variantách, nepatřím mezi li-
di, kteří se domnívají, že musí mít 
pravdu za každou cenu. Proto jsem 
ustoupil návrhům koaličního part-
nera a souhlasil s přijetím rozpoč-
tového provizoria. Nakonec jsme se 
dohodli, že i vzhledem k mimořád-
ným příjmům očekávaným na kon-
ci roku 2011 a v lednu příštího ro-
ku, zvolíme tuto variantu. Předpo-
kládám, že řádný rozpočet v novém 
roce přijmeme co nejdříve, nejpoz-
ději v únoru. 
Dnes už každý ví, že ekonomická 
situace v celé Evropě není příliš op-
timistická, prochází dluhovou krizí 
a čeká nás ekonomická recese, která 
se nevyhne ani našemu městu.
Již od srpna jsem upozorňoval 
na to, že do konce letošního roku 
a ještě výrazněji v příštím roce se 
městu nedostane tolik příjmů, se 
kterými bylo v rozpočtu počítáno, 
o čemž nebylo vůbec jednoduché 
přesvědčit partnery. Z tohoto dů-
vodu musel být rozpočet navržen 
s podstatnými úsporami ve výda-
jové části neinvestičních výdajů. 
Na takto úsporně sestavený rozpo-
čet byly reakce velmi rozpačité až 
odmítavé.
Musím však podotknout, že roz-
počet a jeho schvalování není zá-
ležitostí jedné osoby primátora, ale 
všech koaličních i opozičních po-

Vážení Ústečané, milí spoluobčané,

litiků, kterým jste vyjádřili důvě-
ru. Přál bych si, aby se k sestavová-
ní městského, ale i státního rozpoč-
tu přistupovalo vždy jako k rozpoč-
tu rodinnému.

Vážení a milí Ústečané,
zbývá už jen pár dní, kdy se za-
čnou plnit dětská přání. Jako 
malý kluk jsem se nemohl do-
čkat Ježíška a byl jsem nejšťast-
nější, když jsem pod stromkem 
našel vytoužený dárek. Dnes mi 
činí největší potěšení udělat ra-
dost jiným. 
Vánoce mám ze všech svát-
ků v roce nejraději. Zejména, 
když je můžu prožít s lidmi, kte-

ří pro mě hodně znamenají. Vá-
noční období má svojí atmosfé-
rou magickou moc, kdy celoroč-
ní hektičnost pomine a my, více 
než kdy jindy, myslíme na druhé 
a také na ty, kteří se bez naší po-
moci neobejdou. Mým velkým 
přáním také je, abychom k sobě 
měli více vzájemné úcty.
Přeji vám všem Vánoce, jaké jste 
si vysnili. Mějte je šťastné, veselé 
a prožijte je s těmi, kteří jsou va-
šemu srdci nejbližší. Všech tři sta 
šedesátšest dní roku 2012 prožij-
te ve zdraví, které je nejcennější. 
Ať rok plyne podle vašich před-
stav, přání a tužeb.

Váš Vít Mandík



4

Primátor města Ústí nad La-
bem Vít Mandík se společně 
s náměstkyní Zuzanou Kai-
lovou zúčastnil Mikulášské 
besídky v ZŠ Husova v Krás-
ném Březně.

Představitele města přivítal  ře-
ditel ZŠ a ZUŠ Husova Miloslav 
Weinert. Po úvodním slovu ná-
sledovala celá řada vystoupení 

žáků školy, hosté měli možnost 
shlédnout vystoupení mažore-
tek, poslechnout si vystoupení 
dětských pěveckých sborů růz-
ných věkových kategorií, po-
slechnout si hudební vystoupe-
ní trubky a klavíru, kvartet příč-
ných fl éten a nakonec i učitelský 
pěvecký sbor. Představení spo-
lečně s představiteli města sledo-
valo 172 dětí z 1. stupně školy. 

Na závěr besídky předal pri-
mátor společně s Mikulášem, 
čertem a anděly všem žákům 
drobné dárky. Děti pro primá-
tora na oplátku připravily pře-
kvapení v podobě ručně vyro-
beného keramického betlému, 
který mu věnovaly. Součástí 
akce bylo i vyhlášení soutěže 
o nejkrásnější stromeček. Ten 
nejkrásnější vybrali představi-

telé města. „Bylo to příjemné 
dopoledne v milé přítomnosti 
dětí, Mikulášská besídka se ZŠ 
Husova povedla. Je vidět, že si 
na ní děti i pedagogové dali zá-
ležet a musím přiznat, že plno 
kluků a děvčat  je zde hudebně 
i pěvecky nadaných, což mě vel-
mi těší,“ řekl na závěr primá-
tor města Ústí nad Labem Vít 
Mandík.

Mikulášská besídka v ZŠ Husova

Na setkání s dětmi se dostavili 
primátor města Ústí nad Labem 
Vít Mandík, náměstkyně primá-
tora Zuzana Kailová a Helena 
Kubcová. Před samotnou deba-
tou vyhlásili zástupci Ústecké-
ho dětského parlamentu vítěze 
v jednotlivých kategoriích v lite-
rární soutěži. Ocenění vítězům 
předávali představitelé města.
Po předání cen vítězům pokra-
čoval program volnou debatou, 
kdy přítomní měli možnost se 
ptát politiků na otázky, které je 

zajímají. Během rozhovoru bylo 
diskutováno o těchto tématech: 
sport, veřejný život, vzdělává-
ní a volnočasové vyžití ve měs-
tě Ústí nad Labem.
„Vždy rád vidím iniciativu oby-
vatel směřující k rozvoji měs-
ta. V případě dětí a členů Ústec-
kého parlamentu dětí a mláde-
že mě to těší dvojnásob. Nehledě 
na to, že tato aktivita je mimo-
školní a je provozována z vlast-
ního zájmu o věc. Vyslechli jsme 
si dnes, jak mladá generace vní-

má život ve městě a jak se jí ve 
městě žije. Diskuze byla pro mě 
osobně přínosná, ukázala, kte-
ré oblasti jsou pro děti důležité. 
Doufám, že i my, zástupci měs-

ta, jsme dokázali dostatečně od-
povědět na všechny dotazy,“ ře-
kl primátor města Vít Mandík 
o setkání s Ústeckým parlamen-
tem dětí a mládeže.

Zástupci Ústeckého dětského parlamentu 
debatovali s primátorem o životě ve městě

Ústecký parlament dětí a mládeže pozval na své setkání primáto-
ra města Ústí nad Labem Víta Mandíka a náměstky primátora.

Primátor města Ústí nad La-
bem byl pozván na slavnostní 
oběd u příležitosti státní ná-
vštěvy prezidenta Ruské fe-
derace Dimitrije Medvěděva.

Ve dnech 7. a 8. prosince byl na 
státní návštěvě České republiky 
ruský prezident Dimitrij Medvě-

děv s chotí Světlanou. V ČR strá-
vil 22 hodin, během kterých  ab-
solvoval náročný program. Mimo 
jiné podepsal 14 oboustranných 
hospodářských smluv v celkové 
hodnotě 54 miliard korun. 
Primátor města Ústí nad Labem 
Vít Mandík se na pozvání pre-
zidenta republiky Václava Klau-

se zúčastnil ve čtvrtek 8. prosince 
slavnostního oběda v Rudolfově 
galerii v Praze, pořádaného prezi-
dentem republiky a  jeho chotí  Li-
vií Klausovou na počest státní ná-
vštěvy ruského prezidentského pá-
ru v České republice. Na slavnost-
ní oběd byli pozváni zástupci státní 
správy a významné osobnosti ČR.

„Byl jsem poctěn pozvánkou, kte-
rou jsem obdržel a rád jsem se 
tohoto slavnostního oběda zú-
častnil. Setkání s oběma státní-
ky a dalšími vzácnými osobnost-
mi pro mne byla čest. Oběd se ne-
sl v přátelské a uvolněné atmo-
sféře,“ řekl primátor města Ústí 
nad Labem Vít Mandík.

Primátor se setkal s prezidentem Ruska



5

„Je mi velkou ctí, že mohu v našem 
městě přivítat tak vzácnou návště-
vu, prezidenta České republiky, pana 
profesora Václava Klause. Doufám, 
že se vám v našem městě i regionu 
bude líbit a setkáte se zde s mnoha 
zajímavými lidmi,“ řekl na přivíta-
nou primátor města Ústí nad La-
bem Vít Mandík prezidentovi v Cí-
sařském sále Muzea města Ústí nad 
Labem, které bylo po rekonstrukci 
otevřeno letos v červnu.
Prezident ocenil pozvání do histo-
rických prostor města, kde se s ním 
sešli také představitelé města, pod-
nikatelé, manažeři a významné 
osobnosti kulturního i společen-
ského života Ústí nad Labem. 
Po úvodních proslovech měli po-
zvaní hosté příležitost položit pre-
zidentovi dotazy. Týkaly se mimo 
jiné ekologie. Přítomné zajímal 
názor prezidenta na budoucnost 
jednotné evropské měny.
Václav Klaus se osobně pozdra-

vil s čestnými hosty, mezi nimiž 
byli vícenásobná mistryně Čes-
ké republiky v atletice Bedřiška 
Kulhavá, která oslavila 4. prosin-
ce osmdesáté narozeniny, sólis-
ta Severočeského divadla opery 
a baletu a držitel ceny Th álie Vla-
dimír Gončarov a brigádní gene-
rál Jaroslav Klemeš. (Rozhovor 
s posledním žijícím českým pa-
rašutistou z druhé světové války 
najdete na straně 15). Jaroslava 

Klemeše těšilo, že ho prezident 
republiky poznal. „Loni v květ-
nu mě povýšil do hodnosti brigád-
ního generála a sešli jsme se ta-
ké v Ležákách, kde jsme měli oba 
proslovy,“ těšil se ze setkání.
Prezident se podepsal do pamět-
ní knihy města Ústí nad Labem 
a převzal pamětní list od primá-
tora, který Václava Klause dopro-
vodil do knihkupectví, kde už na 
prezidenta čekali Ústečané. 

Zatímco se prezident zdravil 
s představiteli města v Císař-
ském sále muzea a poté podepi-
soval svoji nejnovější knihu, Li-
vie Klausová byla navštívit děti 
z domova na Severní Terase. 
Program zakončil prezidentský 
pár se zástupci města při společné 
večeři. Té se zúčastnil i primátor 
Vít Mandík a byl mile překvapený 
přátelským a spontánním chová-
ním Livie i Václava Klausových.

Václav Klaus ocenil pozvání do muzea
Poctou pro primátora města Ús-
tí nad Labem Víta Mandíka by-
lo setkání s prezidentem Václa-
vem Klausem, který do Ústí nad 
Labem přijel v říjnu v rámci své 
třídenní pracovní návštěvy Ús-
teckého kraje. Na cestě ho do-
provázela manželka Livie.
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Poslední srpnový den byly 
ukončeny práce I.etapy pro-
jektu „Rekonstrukce a rozší-
ření komunikací, chodníků, 
parkovišť, veřejného osvět-
lení a kamerového systému“ 
v části Neštěmic a sídlišti Moj-
žíř, které tvoří zónu IPRM. 

Výsledkem je nový živičný povrch 
silnice Hlavní, nová zámková dlaž-
ba na chodnících a vjezdech, zre-
konstruované autobusové zastávky, 
nově vybudované parkoviště s 99 
místy v sídlišti J. Plachty a částečná 
úprava veřejného osvětlení.  V rám-
ci I. etapy byla také dokončena pře-
ložka plynu VTL a následné přepo-
jení do již vybudované nové trasy. 
1. září 2011 byla zahájena II. eta-
pa, ve které budou zrekonstru-

ovány ulice Mlýnská, J. Plachty 
a K Haldě, instalován nový kame-
rový systém a dokončena rekon-

strukce veřejného osvětlení. Sta-
vební práce budou dokončeny 
v dubnu 2012. 

Tento projekt s názvem „Rekon-
strukce a rozšíření komunika-
cí, chodníků, parkovišť, veřejné-
ho osvětlení a kamerového systé-
mu“ je součástí Integrovaného plá-
nu rozvoje města Ústí nad Labem: 
Neštěmice – Sídliště Mojžíř (IPRM 
Mojžíř), který je spolufi nancován 
z prostředků Evropského fondu 
pro regionální rozvoj. Revitalizací 
veřejných prostranství město nava-
zuje na rekonstrukci bytových do-
mů, které realizují jednotlivá spole-
čenství vlastníků jednotek, s cílem 
zpříjemnit fyzické prostředí a zvý-
šit standard bydlení vymezené zóny 
Neštěmice – Sídliště Mojžíř.

I. etapa revitalizace veřejných prostranství v zóně Neštěmice – sídliště Mojžíř je ukončena

IPRM
2007-2013

Vyplynulo to z tiskové kon-
ference, která proběhla dne 
29. 11. na ústeckém magistrátu. 
V jejím rámci představili náměs-
tek primátora Jan Řeřicha spo-
lečně s ředitelem městské poli-
cie Pavlem Bakulem novou kon-
cepci městské policie.

K navýšení počtu strážníků v uli-
cích došlo omezením počtu stráž-
níků v nepřímé službě. Nejvíce 
jich odešlo z operačního středis-
ka, které se stará o tísňovou linku 
156 a dohlíží na kamerový systém 
města Ústí nad Labem. Snížil se ale 
i počet zaměstnanců na ředitelství 
nebo na dopravním hřišti. 
U městské policie v současnosti 
pracuje 150 lidí, z tohoto počtu se 
jich od 1. 12. 2011 pohybuje v te-
rénu 129. Jak vyplynulo z informa-
cí ředitele městské policie, jde o re-

Výměna zkušeností proběhla for-
mou dvou workshopů, jeden se ko-
nal v Drážďanech (29. 3. 2011), dru-
hý v Ústí nad Labem (9. 6. 2011). Pre-
zentace se zabývaly nejen provádě-
ním projekčních a technických prací, 
ale také projednáváním záměrů, pří-
pravy a realizace protipovodňových 
opatření s dotčenými subjekty a ob-
čany. V Ústí nad Labem byla součástí 

exkurze rovněž ukázka stavby mobil-
ní protipovodňové stěny na pravém 
labském břehu na Střekově. Účast-
níky workshopů byli pracovníci pří-
slušných odborů městských správ 
obou partnerů a dalších obcí ležících 

při Labi v rámci Euroregionu Labe, 
dále pak zástupci dotčených podni-
ků, krajů a univerzit. Výstupem pro-
jektu je i dvojjazyčná brožura shrnu-
jící vzájemné poznatky (k dispozici 
v Informačním středisku města).

MP navýší počet strážníků v ulicích

dukci na hraně možného. Další 
přesun strážníků do přímého vý-
konu služby již možný není. Jed-
ná se nicméně o opatření, které je 
nutné. Mimo jiné jde také o reakci 
na prudký nárůst drobné krimina-
lity v Ústí nad Labem.
„Cílem nové koncepce v ústecké 
městské policii je maximální zefek-

tivnění jejího fungování. Chceme, 
abychom bez navýšení fi nančních 
prostředků dostali ještě více stráž-
níků do ulic města. Po katastru 
města se nyní bude pohybovat o 15 
strážníků více. To už je číslo, kte-
ré bude v jednotlivých směnách ci-
telné,“ komentoval změny náměs-
tek Řeřicha.

ÚSTÍ NAD LABEM

THE CIVITAS INITIATIVE
IS CO-FINANCED BY THE
EUROPEAN UNION

Soutěž zná vítěze!
Během měsíce listopadu pro-
běhlo hlasování o nejlepší ama-
térský spot na podporu městské 
hromadné dopravy. 
On-line hlasování se zúčastni-
lo 1370 osob, které tak rozhodly 
o vítězi. Obrovská bitva se ode-

hrála v posledních hodinách 
soutěže, kdy hlasující zamícha-
li pořadím soutěžících. Na prv-
ním místě se 462 hlasy skon-
čil spot, jehož autorem je Mar-
tin Čepický, který vyhrál 3D 
digitální kameru. Na druhém 
místě skončil se 439 hlasy Ja-
kub Vedral, který vyhrál externí 
disk 1TB a na třetím místě se se 
425 hlasy umístil Václav Milota, 
který vyhrál fl ash disk 16 GB. 
Dne 5. 12. byly vítězům předá-
ny ceny z rukou náměstka pri-
mátora Jana Řeřichy. Soutěž by-
la pořádána v rámci evropského 
projektu CIVITAS Archimedes, 
který se zabývá rozvojem eko-
logicky šetrné dopravy ve měs-
tě a do něhož je město Ústí n. L. 
zapojeno od roku 2008.

Zkušenosti z povodní předány za hranice
Město Ústí nad Labem si se zástupci Centra životního prostředí Drážďany vyměnilo cen-
né zkušenosti s realizací protipovodňových opatření, a to v rámci právě ukončeného pro-
jektu „Protipovodňová ochrana v citlivých sídelních oblastech Euroregionu Elbe/Labe“ fi-
nancovaného z Cíle 3 – Fondu malých projektů v Euroregionu Elbe/Labe.
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Jan Řeřicha
náměstek primátora

Jelikož lanovka za dobu svého roční-
ho provozu přepravila již 300 000 ces-
tujících, což je obdobné množství ja-
ko v alpských střediscích, byl na středu 
7. 12. na Větruši připraven od 14. do 18. 
hodin zábavný program LANOVKOU 
DO ÚSTECKÝCH ALP. V rámci pro-
gramu si návštěvníci mohli vychutnat 
nefalšovaný ski bar, soutěžit o dárkové 
předměty, ochutnat narozeninový dort 
nebo shlédnout ohňostroj.
Oslavu ročního provozu lanové dráhy 
na výletní zámeček Větruše, v rámci 
které měla lanovka vozit návštěvní-
ky zdarma, však ovlivnila velká vlh-
kost a špatné povětrnostní podmín-
ky. Z těchto důvodů byl dopravní 
podnik nucen v průběhu dne poza-
stavit provoz lanové dráhy. Opětovně 
se rozjela v pět hodin odpoledne.
Navzdory těmto nepříznivým okol-

nostem však na Větruši zdárně pro-
běhly všechny plánované oslavy. Na-
rozeninový dort odpoledne slavnost-
ně nakrojil náměstek primátora Jan 
Řeřicha. Události se zúčastnila rov-
něž náměstkyně primátora Helena 
Kubcová. Za zhotovitele díla byl ak-
ci přítomen ředitel společnosti Via-
mont DSP, a.s. pan Zdeněk Pavel.
Protože byl provoz lanové dráhy 
v den oslav omezen, Dopravní pod-
nik se společně s městem Ústí nad 
Labem shodl na náhradním termí-
nu, ve kterém by se akce „Lanovou 
dráhou na Větruši zdarma“ opako-
vala. Tímto termínem, tedy dnem 
kdy bude lanovka jezdit pro všechny 
zájemce zdarma, bude poslední ad-
ventní neděle 18. 12. 2011.
Lanová dráha na Větruši patří po ro-
ce svého provozu mezi vyhledávané 

atrakce všech návštěvníků města Ústí 
nad Labem. Od zahájení provozu la-
novky dne 7. 12. 2010 do 31. 10. 2011 
bylo oběma směry přepraveno celkem 
296 964 cestujících a 5 117 psů, dět-
ských kočárků a jízdních kol. Od za-
hájení provozu do konce října 2011 
jela Lanová dráha na Větruši  celkem 
25 012 krát. Nejvyšší denní návštěv-
nosti bylo dosaženo dne 21. 5. 2011, 
a to počtem 2423 cestujících. 
„Nemůže být pochyb o úspěšnosti pro-
jektu Lanové dráhy na Větruši. Počet 
přepravených osob hovoří za vše. Těší 
mne, že se naše město může pochlubit 
touto zajímavou atrakcí. Z pohledu 
návštěvníků města Ústí nad Labem 
jde o veliké lákadlo i důvod, proč se do 
našeho města znovu vracet,“ shrnul 
význam lanovky náměstek primáto-
ra Jan Řeřicha.

U pamětní desky se bavorský pre-
miér setkal s několika německými 
obyvateli města a dalšími pamětní-
ky a krátce s nimi o tehdejších udá-
lostech pohovořil. V rámci svého 
programu se následně odebral do 
ústeckého Muzea, kde se setkal se 
zástupci vědecké a kulturně-vzdě-
lávací společnosti Collegium Bohe-
micum a kde jej za město Ústí nad 
Labem přivítal náměstek primáto-
ra Jan Řeřicha. V Muzeu si němečtí 
hosté prohlédli Císařský sál a stálou 
expozici dějin a kultury německy 
mluvících obyvatel českých zemí, 
kterou připravilo Collegium Bohe-
micum. 
V rámci následné neformální dis-
kuze s náměstkem Řeřichou byla 
diskutována témata týkající se his-
torie města Ústí nad Labem a his-
torického vlivu Německa na jeho 
vývoj. Hovořilo se i o budoucnosti 
česko-německých vztahů a o spo-
lupráci v rámci sudetoněmeckých 
spolků. Zmíněna byla i nutnost při-

V listopadu 2011 byly dokončeny 
práce na úpravě návrhu Územní-
ho plánu Ústí nad Labem po veřej-
ném projednání, které se konalo dne 
15. 6. 2011 ve Velkém sále Domu 
kultury v Ústí nad Labem. Nejpoz-
ději na veřejném projednání byly 
uplatňovány námitky proti návrhu 
Územního plánu Ústí nad Labem 
a dále připomínky, které mohl uplat-
nit každý. Poté byly všem zúčastně-
ným dotčeným orgánům předány 
kopie všech námitek a připomínek, 
které se týkaly jejich zájmů, a byla 

vyžádána stanoviska k těmto námit-
kám a připomínkám. Po veřejném 
projednání návrhu Územního plánu 
Ústí nad Labem vyhodnotil pořizo-
vatel ve spolupráci s určeným zastu-
pitelem výsledky projednání a zpra-
coval návrh rozhodnutí o námitkách 

uplatněných ke konceptu i návrhu 
Územního plánu Ústí nad Labem, 
který je součástí odůvodnění Územ-
ního plánu Ústí nad Labem. Ná-
vrh na vydání Územního plánu Ús-
tí nad Labem s jeho odůvodněním 
předkládá pořizovatel Zastupitel-

stvu města dne 15. 12. 2011. Zastu-
pitelstvo města vydá Územní plán 
Ústí nad Labem po ověření, že ne-
ní v rozporu s politikou územního 
rozvoje, s územně plánovací doku-
mentací vydanou krajem nebo vý-
sledkem řešení rozporů a se stano-
visky dotčených orgánů nebo stano-
viskem Krajského úřadu ÚK. Vydá-
ním a následným nabytím účinnosti 
Územního plánu Ústí nad Labem se 
tento dokument stane novým aktu-
álním nástrojem územního pláno-
vání města Ústí nad Labem.

Územní plán krajského města 
Územní plán je z hlediska obce nejdůležitějším nástrojem 
územního plánování a zpracovává se pro celé území měs-
ta. Prověřuje a nově vymezuje zastavěné území, zastavitelné 
plochy, plochy přestavby, plochy pro veřejně prospěšné stav-
by, plochy pro veřejně prospěšná opatření, plochy a koridory 
územních rezerv a stanovuje podmínky využití těchto ploch.

Ústí je hlavním městem česko-německých vztahů

Lanovka na Větruši oslavila první narozeniny
Oslava 1. narozenin lanové dráhy na Větruši proběhla ve středu 7. 12. 2011. Pro všechny ná-
vštěvníky lanovky byly v tento den přichystány výjimečné dárky. 

Bavorský premiér Horst Seehofer s početnou delegací navští-
vil dne 24. listopadu 2011 Ústí nad Labem. Uctil zde položením 
věnce na mostě Edwarda Beneše památku sudetských Němců.

pomínat zejména mladší generaci 
hrůzy druhé světové války. 
Seehofer v rámci svého soukromé-
ho programu navštívil také Lidi-
ce a Terezín. Cestu zakončil právě 
v Ústí nad Labem.  Jak řekl, chtěl se 
seznámit s místy spojenými s utr-
pením Čechů a Němců. Součástí 
Seehoferovy delegace byl mimo ji-
né i mluvčí landsmanschaft u Bernd 
Posselt. „S panem Seehoferem jsme 
se shodli na tom, že jen přímý kon-
takt a komunikace jsou tou správ-
nou cestou jak zajistit, aby k něčemu 
podobnému již nikdy nedošlo. Bylo 
pro mne velmi symbolické, když na 
tiskové konferenci vysvětlil význam 

Collegia Bohemica právě pan Pos-
selt. Mile mne to překvapilo a jen to 
dokazuje význam podobných setká-
ní. Všichni zúčastnění se závěrem 

shodli na tom, že Ústí nad Labem se 
stalo hlavním městem česko-němec-
kých vztahů,“ komentoval návštěvu 
bavorského premiéra Jan Řeřicha.
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Při slavnostním zahájení zástup-
ci města Ústí nad Labem podě-
kovali oceněným za jejich dárcov-
ství. „Záslužná a dobrovolná čin-
nost vždy zaslouží ocenění, v tomto 
případě to platí dvojnásobně. Proto 
všem dárcům děkuji.“ řekl náměs-
tek hejtmanky Arno Fišera.
Mezi oceněnými bylo celkem 120 
osob. Ocenění pro 40 odběrů kr-
ve obdrželo 103 osob, 16 osob 
bylo oceněno za 80 odběrů a je-
den dárce za 120 odběrů. Večer 
byl zakončen divadelním přesta-
vením „Benefi ce aneb Zachraňte 
svého Afričana.“

Město poděkovalo dárcům krve

Město Ústí nad Labem hostilo 
mezinárodní klavírní soutěž 
mladých talentů Virtuosi per 
musica di pianoforte.

Letošního 44. ročníku se zúčast-
nilo celkem 34 soutěžících ve vě-
ku do 15 let z 10 států Evropy, Af-
riky a Asie (ČR, Bulharsko, Itá-
lie, Jihoafrická republika, Polsko, 
Rusko, Srbsko, Turecko a Kypr). 
Po dva dny předváděli mladí kla-
víristé své umění a snažili se pře-
svědčit svými výkony odbornou 
porotu. Soutěž vyvrcholila ga-
lakoncertem v prostorách Seve-
ročeského divadla opery a bale-
tu v Ústí nad Labem. Na tomto 

koncertě byla slavnostně předána 
ocenění vítězům v jednotlivých 
kategoriích.
„Byli jsme svědky vystoupení mla-
dých hudebních talentů. Jsem ráda, 
že právě město Ústí nad Labem fes-
tival pořádá a přeji všem těmto kla-
víristům, aby dostáhli ještě celé řady 
dalších úspěchů,“ řekla náměstkyně 
primátora Zuzana Kailová.
Vítězi se stali ve svých kategoriích 
Roman Frič (ČR), Natalie Schwa-
mová (ČR), Malysheva Yelizaveta 
(Rusko) a Anna Emilia Maruskova 
(Kypr). Hlavní cenu pro absolutního 
vítěze získala Natalie Schwamová, 
cenu primátora jí předala náměstky-
ně primátora Zuzana Kailová. 

Mladí klavíristé soutěžili v Ústí nad Labem

Vítězkou mezinárodní soutěže mladých klavíristů se stala Natalie Schwamová.

Pokud ještě nevíte, jaké překvapení při-
chystat svým blízkým pod stromeček, po-
kusíme se vám dát tip na originální vá-
noční dárky, které určitě potěší. 

V informačním středisku města (Palác Zdar) na-
bízíme produkty označené logem „Originally 
made in Ústí nad Labem“, tedy výrobky slavných 
značek, které jsou těsně spjaty s historií města. 
Velký ohlas, a to nejenom u sběratelů, mají repliky 
starých plechových cedulí. V plechu jsou zhotove-
ny také originální magnetky. Milovníky pop-artu 
jistě potěší trika s netradičním zpracováním ústec-
kých značek. Věříme, že dárek „Originally made 
in Ústí nad Labem“ udělá pod stromečkem radost. 

V prosinci vám ke každému nakoupenému zboží 
nadělíme malý vánoční dárek.

Potěšte své blízké dárky z dílny
„Originally made in Ústí nad Labem“m“

V Činoherním divadle se konalo 
v polovině listopadu slavnost-
ní předání pamětních listů a fi -
nančních šeků pro bezpříspěv-
kové dárce krve za rok 2010.

Oceněným poděkoval také náměstek hejtmanky Arno Fišera (vlevo).

Jaká na Vás čeká nabídka?
Na výběr máte ze série dárkových balení: 

  Repliky plechových cedulí
  Set Staré myslivecké 0,2l s butylkou
  Klášterní tajemství 0,35l s keramickými pohárky
  Set dvou miniatur 0,04l – Klášterní tajemství
a Stará myslivecká Premium

  Set piv – Zlatopramen a Březňák
  Čokoládová mýdla s jelenem (tmavá a bílá čokoláda)
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Projekt je založen na systému poskyto-
vání slev pro rodiny s alespoň jedním dí-
tětem do věku 18ti let. Účast v projektu 
a využívání slev je pro rodiny bezplatné. 

Držitelům Rodinných pasů vzniká u vybraných po-
skytovatelů nárok na slevu ve výši 5-50%, a to v ob-
lasti služeb a volnočasových aktivit ve všech krajích, 
které jsou do projektu zapojeny. Slevy lze uplatnit 

také v rámci projektu Familienpass v Dolním Ra-
kousku a RP na Slovensku. Více  informací a kom-

pletní seznam poskytovatelů naleznete na www.ro-
dinnepasy.cz. Do systému Rodinné pasy se mohou 
také zapojit noví poskytovatelé slev, kteří jsou zve-
řejněni bezplatně, formou inzerce na www.rodin-
nepasy.cz nebo v rozesílaných e-aktualitách.
Nábor poskytovatelů zajišťuje: pí Vocásková, 
tel. 603 520 502, 47 277 81 52. Tento projekt je 
fi nancován Ústeckým krajem, který se zapojil 
v polovině roku 2008.

V Ústí nad Labem se v listo-
padu ve sportovním centru 
Sluneta uskutečnil 42. roč-
ník Mezinárodního taneční-
ho festivalu.

Mezinárodního tanečního festiva-
lu se zúčastnilo celkem 18 párů z ce-
lé Evropy, včetně českých zástup-
ců. Absolutními vítězi se stal eston-
ský pár, který bezchybně zatancoval 
všechny povinné tance. Na druhém 
místě se umístili reprezentanti ČR 
a třetí příčka opět patřila Estoncům.
„Tento svátek tance je jednou z nej-
větších kulturních akcí města Ústí 
nad Labem. Taneční festival opět po-
tvrdil svojí jedinečnost. Dokázal, že 
je atraktivní jak pro sportovce, tak 
i pro diváky,“ řekla náměstkyně pri-
mátora Zuzana Kailová, která spo-
lu s hejmankou Ústeckého kraje Ja-
nou Vaňhovou předávala při závě-

rečném ceremoniálu ceny úspěš-
ným tanečníkům.
Taneční festival se koná pravidel-
ně již od roku 1969 a vybudoval si 
v České republice a ve městě Ústí 
nad Labem svou dlouholetou tradi-
ci. Letošní ročník odstartovalo vy-
stoupení ústecké taneční skupiny 
Marverci. Součástí tanečního fes-
tivalu bylo i Mistrovství České re-

publiky formací ve standardních 
a latinsko-amerických tancích. Pro-
gram doplnilo několik vystoupe-
ní vozíčkáře Vojtěcha Volfa se svou 
tanečnicí, kteří jsou několikanásob-
nými mistry Slovenska.
Záznam tohoto mezinárodního ta-
nečního festivalu budou moci divá-
ci vidět také na televizních obrazov-
kách během vánočních svátků.

Mezinárodní taneční festival Zimní sporty 
pro malé i velké
Nedaleko Ústí končí hřeben 
Krušných hor. Řadu uprave-
ných tras Krušnohorské ma-
gistrály jistě ocení nadšenci 
běžeckého lyžování. Milovní-
kům dalších zimních sportů 
je určen rodinný skiareál Zad-

ní Telnice, který leží pouhých 
20km od Ústí a kam vás po-
hodlně, přímo z centra města, 
zaveze skibus (jednosměrná 
jízdenka 40,- Kč/ obousměr-
ná 60,- Kč).

Zuzana Kailová
náměstkyně primátora

Náměstkyně primátora Zuza-
na Kailová a předseda komise 
Rady města pro prevenci krimi-
nality Václav Křeček slavnostně 
zakončili projekt „Zlepši se!“ na 
ZŠ Hlavní v Mojžíři.

Projekt „ZLEPŠI SE!“ byl fi nančně 
podpořen z fondu primátora města 
Ústí nad Labem. Finanční prostřed-
ky byly určeny na realizaci projek-
tů zaměřených na eliminaci krimi-
nogenních jevů u dětí a mladých li-
dí v Ústí nad Labem. Bylo podpořeno 
12 projektů škol a neziskových orga-
nizací celkovou částkou tři sta tisíc 
korun. Zástupci města a pedagogové 
ZŠ Hlavní v Mojžíři v rámci projek-
tu „Zlepši se!“ slavnostně předali žá-
kům školy hodnotné ceny. Ceny byly 
uděleny třídním kolektivům druhého 
stupně školy za nejlepší výsledky škol-
ní soutěže. Žáci školy soutěžili v růz-
ných kategoriích, například v dodr-
žování školního řádu, slušného cho-
vání a vyjadřování ve výuce i o pře-
stávkách, přezouvání během celého 
dne, dodržování pořádku v šatnách 
a třídách, stavu žákovských knížek.

„Gratuluji vítězům, které jsme dnes 
ocenili. Blahopřání k úspěchu patří 
ale všem žákům a škole za zlepšení 
celkové situace. Projekt, jak je vidět, 

byl úspěšným a přinesl celou řadu 
pozitivních změn v kolektivu a v pro-
storách učeben i školy,“ řekla náměst-
kyně primátora Zuzana Kailová.

Mojžířští žáci se zlepšili

Rodinné pasy - slevy pro rodiny s dětmi

Hejtmanka Jana Vaňhová gratuluje vítězům.Hejtmanka Jana Vaňhová gratuluje vítězům.



10

název organizace ředitel přerušený provoz

Internátní MŠ, Čajkovského 1475/12 Bc. Radka Mrkáčková 23. - 30.12.2011

MŠ U Plavecké haly, Na Spálence1022/27 Bc. Ivana Španielová 23. - 30.12.2011

MŠ, Marxova 219/28 Alena Bodrinová 23. - 30.12.2011

MŠ, Škroupova 307/7 Zdeňka Langová 23. - 30.12.2011

MŠ Pohádka, Bezručova 323/7 Bc. Irena Droppová 23. - 30.12.2011

MŠ, Emy Destinové 2027/11 Alena Deylová 23. - 30.12.2011

MŠ Střekov, Sukova 1174/1 Hana Lenderová 23. - 30.12.2011

MŠ Centrum, Velká Hradební 12/43 Zdeňka Kubíková 23. - 30.12.2011

MŠ Sluníčko, Jožky Jabůrkové 601/1 Helena Dlouhá 23. - 30.12.2011

MŠ Zvoneček, Školní 623/17 Mgr. Alena Kroupová 23. - 30.12.2011

MŠ Skřivánek, Stříbrnické Nivy 2429/6 Bc. Jaroslava Sobotková 23.12.2011 - 2.1.2012

MŠ, Karla IV. 1241/41 Bc. Martina Štolbová 27. - 30.12.2011

MŠ, Větrná 2799/1 Bc. Ivana Votroubková 23. - 30.12.2011

MŠ Stříbrníky, Stříbrnická 3032/6 Bc. Alena Varmužová 23. - 30.12.2011

MŠ Kameňáček, Kamenná 1430/1 Bc. Petra Fiklíková 23. - 30.12.2011

MŠ, Vinařská 737/10 Bc. Iva Neuvirthová 23. - 30.12.2011

MŠ, Vojanova 594/34 Bc. Květoslava Lenková 23. - 30.12.2011

MŠ Pomněnka, Přemyslovců 652/14 Miloslava Hamanová 23. - 30.12.2011

MŠ, 5. května  53 Ludmila Trešlová 23. - 30.12.2011

MŠ Motýlek, Keplerova 782/26 Mgr. Bc. Jarmila Hořejší 23. - 30.12.2011

MŠ Kytička, Pod Vodojemem 313/3B Bc. Lenka Slabá 23. - 30.12.2011

MŠ Neštěmice, Mlýnská 385 Dagmar Brabcová 23. - 30.12.2011

MŠ Písnička, Studentská 6 Bc. Kalina Grusová 23. - 30.12.2011

MŠ Vyhlídka, Rozcestí 786/2 Bc. Eva Duffková 23. - 30.12.2011

MŠ Pastelka, Horní 195 Bc. Gabriela Šťastná 23. - 30.12.2011

MŠ Skalnička, Peškova 526 Eva Zápotocká 23. - 30.12.2011

MŠ Dobětice, Rabasova 3207/45 Mgr. Jitka Tržilová 23. - 30.12.2011

ZŠ a MŠ SNP, odl. prac. - Vaňov Mgr. Ramona Grohová 27. - 30.12.2011

ZŠ a MŠ Jitřní, odl. prac. - Brná, Sebuzínská 42 Mgr. Libuše Renová 23.12.2011 - 2.1.2012

ZŠ a MŠ Nová, odl. prac. - Svádov Mgr. Martin Kolský 27. - 30.12.2011

Přerušení provozu MŠ v době vánočních prázdnin

Téměř 500 nominovaných mla-
dých sportovců z celé republiky 
soutěžilo po oba dva dny v hale 
Sluneta v soutěžích kata i kumi-
te. Pořadatelem bezproblémově 
organizovaného mistrovství byl 
ústecký klub SKR Sport Union. 
Skvěle se na mistrovství prezen-
tovali i závodníci pořadatelské-
ho klubu E. Kváčová a P. Mars-
chala, kteří na sebe upozorni-
li  tituly mistrů republiky v do-
rosteneckých kategoriích. Zlaté 
medaile v žákovských katego-
riích získali ústečtí borci P. Po-
drábský a J. Vavřička. 
„Velmi mne těší dvě skutečnosti. Za 
prvé, že Ústí bylo pořadatelem vr-
cholné sportovní mládežnické udá-
losti a dále že pořadatelský oddíl 
zvládl vše skvěle. Ale hlavně mám 

radost z výsledků mladých ústec-
kých karatistů, kteří získali celou 
řadu medailí na vrcholné domá-
cí soutěži a potvrdili, že Ústí patří 
dlouhodobě do špičky v této spor-
tovní kategorii,“ hodnotila zdár-
ný průběh mistrovství náměstky-
ně Kubcová.

V Ústí proběhlo mistrovství
ČR juniorů v karate

V Ústí nad Labem se konalo mistrovství ČR juniorů, dorostu 
a žáků v karate. Mistrovského klání se jako divák zúčastnila 
i náměstkyně primátora Helena Kubcová. 

Helena Kubcová
náměstkyně primátora

Škola je umístěna v krásném pro-
středí zahrady na okraji Ústí nad 
Labem, na Bukově ve Školní ulici 
a je plně bezbariérová. Vzdělávají se 
zde žáci se speciálními vzdělávací-
mi potřebami, tj. žáci se zdravotním 
postižením (tělesným, zrakovým, 
sluchovým, autismem, vadami řeči, 
souběžným postižením více vada-
mi a těžkými vývojovými porucha-
mi učení), dále žáci se zdravotním 
znevýhodněním (tj. zdravotním 

Paprsek je ojedinělá ústecká škola, jsem na ni hrdá
Škola tohoto typu je jediná v celém okrese Ústí nad Labem. 
Jedná se o odloučené pracoviště ZŠ Vojnovičova, která je urče-
na pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

oslabením, dlouhodobým onemoc-
něním a lehčími zdravotními poru-
chami vedoucími k poruchám uče-
ní). Ve škole jsou speciálně uprave-
né učebny určené pro snížený počet 
žáků, počítačová učebna s interne-
tem, učebna s interaktivní tabulí, 
učebna pro zdravotní a tělesnou vý-
chovu a oddělení školní družiny. 
Vzdělávání a výuku zajišťují ve 
všech třídách speciální pedagogo-
vé spolu s asistenty pedagoga. Ti  
uplatňují při výuce kombinaci spe-
ciálně-pedagogických postupů a al-
ternativních metod, které nacházejí 
uplatnění zejména při rozvíjení ro-
zumových schopností, orientačních 
dovedností a při zlepšování sociál-
ní komunikace žáků, u nichž vzdě-
lávání za použití běžných didak-
tických metod nepřináší potřebný 
efekt. Zdravé učení je zaměřeno na 
individualizaci výchovně vzděláva-
cího programu a respektování po-
třeb dítěte a jeho osobního maxima. 
Škola umožňuje žákům používat 
potřebné a dostupné kompenzační 
pomůcky, vhodné učebnice a učeb-
ní pomůcky přizpůsobené jejich in-

dividuálním potřebám. Všemi uvá-
děnými individuálními přístupy se 
škola snaží podporovat nadání a ta-
lent žáků. Při hodnocení pedagogo-
vé zohledňují druh, stupeň a míru 
postižení nebo znevýhodnění. Ško-
la nezapomíná ani na výuku cizího 
jazyka, a to již od prvního ročníku. 
Při Paprsku vzniklo i občanské 
sdružení „Paprsek dětem“, které 
podporuje veškeré akce dětí z Pa-
prsku, dokonce pro potřeby toho-
to nestandardního školského za-
řízení zajišťuje dokonce i fi nanč-
ní prostředky. Díky získaným pro-
středkům mohou žáci vyjíždět i na 
ozdravné pobyty, kulturní a spor-
tovní akce. Patronkou této ojedi-

nělé školy je náměstkyně primáto-
ra Mgr. Helena Kubcová, která Pa-
prsek pravidelně navštěvuje.
„Paprsek je unikátní školské zařízení, 
které si zaslouží naši pozornost a já 
jsem skutečně hrdá, že v Ústí tako-
váto škola poskytuje služby těm, kte-
ří se bez nich těžko obejdou. Je to ces-
ta směrem k žákům, k potřebám žá-
ků. Snažím se proto hledat cesty jak 
všechny problémy Paprsku řešit, což 
leckdy vůbec není jednoduché. Vě-
řím, že se nám společným úsilím po-
daří v budoucnosti dosáhnout tako-
vého stavu, který zajistí dlouhodobé 
a bezproblémové fungování Paprs-
ku, protože to je naším cílem,“ sděli-
la k věci náměstkyně Kubcová.
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Mimo jiné město připravilo doto-
vaný projekt, v rámci kterého pro-
bíhá propagace jednotlivých pro-
jektů. Během září a října proběhly 
tři společenské akce – v atriu Ma-
gistrátu, Městských sadech a kul-
turním domě. Během těchto ak-
cí jste vyplnili přes 1500 dotazníků, 
které jsou pro nás cennou zpětnou 
vazbou. Během akcí byly rozdává-

ny nové propagační předměty, ty 
budou zároveň sloužit k propagaci 
IPRM i v následujícím roce. O jed-
notlivých projektech byly natočeny 
reportáže, které jsou ke shlédnutí na 

stránkách města. Můžete si všim-
nout také billboardů a polepených 
autobusů propagujících IPRM. In-
formace můžete získat také pro-
střednictvím letáků, z nichž jeden 
je vytištěn v Braillovu písmu, což 
je velice ojedinělé v městské histo-
rii. Je to podle nás hezký počin, je-
likož v Ústí je docela veliká komu-
nita nevidomých. Leták bude dis-

tribuován organizacím pracujícím 
s nevidomými. Dále město získalo 
velkou kolekci propagačních sním-
ků od známého ústeckého fotogra-
fa Petra Berounského. Jsme rádi, že 
jsme vám touto cestou mohli zpro-
středkovat nové informace o pro-
jektech podpořených Evropskou 
unií a doufáme, že alespoň některé 
z vás jsme potěšili.

V rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost se ve 
městě Ústí nad Labem realizuje projekt Vzdělávání v eGon Centru 
Ústí nad Labem (CZ.1.04/4.1.00/40.00065). Prostřednictvím to-
hoto projektu jsou průběžně vzděláváni úředníci Magistrátu měs-
ta Ústí nad Labem a úřadů obcí ve správním obvodu, zaměstnanci 
příspěvkových organizací, a to především s cílem zajištění větší ote-
vřenosti úřadů pro občany, zvýšení transparentnosti jejich působe-
ní a zjednodušení komunikace mezi úřadem a veřejností.

Město propaguje IPRM Centrum
Mnozí z vás již jistě ví, že město v poslední době realizuje stavby z ev-
ropských dotací, mnoho jich je zahrnuto do Integrovaného plánu rozvo-
je města Ústí nad Labem – Centrum (IPRM), spolufi nancovaného z pro-
středků Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad.

Aktuální situace v oblasti nákladní dopravy a zásobování

vozu zboží, odvozu odpadu apod. 
Jedině se znalostí celého úze-
mí může město adekvátně reago-
vat, jak na nárůst dopravy, tak ta-
ké na potřeby místních podnika-
telů, kteří by měli mít možnost za-
jistit možnost efektivní fungování 
své provozovny.
Město proto po vzoru zahranič-
ních metropolí přistoupilo k re-
alizaci rozsáhlého průzkumu, je-
hož cílem je zmapovat aktuální si-

tuaci v oblasti zásobování, dopra-
vy zboží, zásilek a veškerou další 
vnitroměstskou nákladní dopra-
vu tak, aby bylo možno navrhnout 
pro řešení dopravy ve městě tako-
vá opatření, která budou předsta-
vovat přínos jak pro město a jeho 
obyvatele, tak pro místní podni-
katele. Výsledky průzkumu budou 
známy do konce ledna 2012 a bě-
hem měsíce února budou zveřej-
něny a prezentovány.

Ústí nad Labem se již několik let snaží aktivně řešit nárůst dopravy ve městě. Aby však nevymýšlelo již prověřené postupy, ale 
snažilo se maximálně využít možností, které nabízí členství ČR v Evropské unii, zapojilo se město do mezinárodního projektu 
SUGAR, jehož předmětem je výměna zkušeností měst s řešením nákladní dopravy ve městech.

Z dosavadních získaných zkuše-
ností vyplynulo, že klíčovým fak-
torem, který ovlivňuje, zda budou 
navrhovaná řešení fungovat, je do-
statečná znalost území, a to nejen 

v podobě počtu aut, která proje-
dou jednotlivými ulicemi, ale také 
podrobná znalost fungování jed-
notlivých obchodních prostor ve 
městě z pohledu zásobování, do-

Den před slavnostním otevřením pavilo-
nu zeber jsme v ústecké ZOO zastihli ná-
městkyni primátora Helenu Kubcovou 
s ředitelem ZOO Václavem Poživilem.

MVDr. Václav Poživil, ředitel ZOO v Ústí n. L.
 Jak se vám dnes dívá na pavilon zeber?

Již od roku 1975 byl chov zeber v Ústí v provizoriu, 
přesto naše ZOO dosahovala vynikajících výsledků, 
viz. plemenné knihy a kvalita našeho stáda. Mne ale 
dnes hlavně těší, že provizorium po 35 letech kon-
čí. Nově vybudovaný pavilon důstojně navazuje na 
úspěšný chov zeber v ZOO Ústí a je symbolem spo-
lupráce vedení města a ZOO.

 Co nového a zajímavého můžeme v ZOO 
čekat v roce 2012?
Já věřím, že budeme ve spolupráci s městem pokra-
čovat ve zkvalitňování ZOO, ale respektuji, že hes-
lem dne je šetřit a šetřit.

Mgr. Helena Kubcová, náměstkyně primátora
 Bude město na ZOO v roce 2012 šetřit?

Město musí šetřit všude. Tak to prostě je a bude.  Ale 

i při šetření se dají hledat nové zdroje a hlavně efek-
tivnější přístupy. To bude určitě cesta ústecké ZOO 
v roce 2012, proto jsem i dnes u pana ředitele a spo-
lečně tyto cesty hledáme a připravujeme.

 Jak vypadá vývoj návštěvnosti?
Návštěvnost se po dlouhé době zvedla a pro mne je 
tato změna prvním pozitivním výsledkem zatím ma-
lých a postupných změn, na kterých již rok pracuje-
me. Já věřím, že třeba právě otevření pavilonu zeber 
přivede do naší ZOO opět více Ústečanů. Návštěv-
nost je prostě ukazatel a mne jeho posun vzhůru těší.

 V jednom rozhovoru jste naznačila, že se 
v ZOO připravuje něco velkého?

Ten náš „Top cíl“ si zatím nedovolím odhalit, je to 
stále zatím spíše jen sen, ale i sny začnou mít někdy 
reálné obrysy. Nejbližším cílem je rozpočet ZOO, 
mezi dlouhodobé patří například nový sloninec.

MUDr. Blanka Vraspírová,
členka rady města

 Říká se, že právě vy a vaši za-
stupitelé v SZSP jste hodně na-
pomohli dostavbě zebrária.
Když se to říká, tak to bude asi 
pravda („smích“). Ano, snažili 
jsme se všemi silami nalézt prostředky na tuto 
investiční akci a dohlížet na její rychlé dokon-
čení. Dnes máme radost.

 Je pavilon zeber vaší konečnou aktivitou 
v ústecké ZOO?
Určitě ne. ZOO je ústecké rodinné stříbro, patří 
městu, já jsem členkou rady a cítím za ZOO i svou 
osobní zodpovědnost. Přímo v ZOO hledáme to, 
co by ji mohlo v reálném čase posunout vpřed. 
Aktuálně se nechceme smířit s odmítnutím stav-
by parkoviště z evropských peněz. 

Ústecká ZOO má nový pavilon zeber



12

Den boje
za svobodu

a demokracii
Představitelé města si připo-
mněli také 22. výročí Dne bo-
je za svobodu a demokracii. Pri-
mátor Vít Mandík položil kytici 
k pomníku obětem komunismu 
v Městských sadech.

Společně s ním se u sochy Olbra-
ma Zoubka sešli zastupitelé měs-
ta Ústí nad Labem, zástupci měst-
ských obvodů, poslanci, členové 
Československé obce legionář-
ské, České obce sokolské a Ús-
teckého parlamentu dětí a mlá-
deže. Účastníci si připomněli dvě 
významné události spojené se 
17. listopadem. Studentské pro-
tiokupační demonstrace v Pra-
ze v roce 1939, po kterých nacisté 
následně uzavřeli všechny české 
vysoké školy, a události spojené 
s rokem 1989, dnes známé ja-
ko Sametová revoluce, kdy obča-
né svými protesty dali najevo, že 
jsou nespokojeni s vládním zříze-
ním a komunistickou nadvládou. 
Dvě data, která od sebe dělí půl 
století, tak symbolicky propojila 
dějinné události - ztrátu občan-
ských svobod na konci třicátých 
let a jejich znovuzískání na konci 
let osmdesátých minulého století. 
„Odkaz 17. listopadu by nám měl 
pomoci uvědomit si, že bez osob-
ní statečnosti a obětí nelze udržet 
a obhájit těžce vybojované svobo-
dy a práva,“ řekl primátor města 
Ústí nad Labem Vít Mandík.

Představitelé města Ústí nad Labem, zástupci Čes-
koslovenské obce legionářské, sokolové, a příslušníci 
dalších organizací se 28. října dopoledne sešli u sochy 
T. G. Masaryka na Střekově, aby si společně připo-
mněli výročí založení Československa. Po slavnost-
ním projevu, který vyzdvihl T. G. Masaryka jako sym-
bol demokracie a svobody, položil primátor města Vít 
Mandík květiny k soše TGM. Vzdal tak poctu neje-
nom tomuto významnému politikovi, ale všem, kdo 
se na budování Československa podíleli a usilovali 
o vytvoření demokratického státu. Po primátorovi po-
ložili květiny k soše i další přítomní hosté včetně jeho 
náměstka Jana Řeřichy, náměstkyně Zuzany Kailové 
a náměstka hejtmanky Ústeckého kraje Arna Fišery. 
„TGM a legionáři dokázali v těžké době stát za svými 
myšlenkami a ideály a svými hrdinskými činy je i napl-

nit. To díky nim vzniklo demokratické Československo. 
Doufám, že odkaz, který nám zanechali, budeme stře-
žit a opatrovat pro další generace,“ řekl primátor měs-
ta Ústí nad Labem Vít Mandík.

Těžké nemoci podlehl 11. listopa-
du Gustav Krov, ředitel ústeckého 
muzea, zastupitel města Ústí nad 
Labem, zastupitel a radní centrál-
ního městského obvodu. 
Rozloučit se s ním do Chrámu 
apoštola Pavla přišel primátor Vít 
Mandík, aby uctil jeho památku 
a projevil hlubokou soustrast po-
zůstalým. „Předčasný odchod Gus-
tava Krova je pro mne i město Ús-
tí nad Labem velkou a citelnou ztrá-
tou. Byl výjimečným člověkem, vel-
mi vzdělaným s vysokým morálním 

kreditem. Již od listopadu 1989 byl 
veřejně aktivní a svojí obětavou pra-
cí se velkou měrou zasloužil o rozvoj 
města,“ řekl primátor.
„Odchod Gustava Krova se mě hlu-
boce dotkl. Znali jsme se přes dvacet 
let. Vzpomínám si, jak jsem ho před 
pěti lety přesvědčoval, aby vzal funk-
ci ředitele muzea. Alespoň, že se do-
čkal jeho otevření. Vím, že v té době 
už měl vážné zdravotní problémy. 
Chybí mi jako člověk i jako šéf, který 
byl na svém místě,“ řekl vědecký ta-
jemník muzea Václav Houfek. 

Gustav Krov se narodil 19. června 
1964 v Chomutově. S manželkou 
Evou vychovával dvě dcery. Vystu-
doval český jazyk a dějepis na Pe-

dagogické fakultě. Po vojně začal 
učit na Základní škole v Neštěmi-
cích, poté na gymnáziu, Střední pe-
dagogické škole a na katedře histo-
rie Pedagogické fakulty. 
Od roku 1993 pracoval ve fi nanč-
ních institucích. V roce 2007 byl 
jmenován ředitelem Muzea města 
Ústí nad Labem. „Při své práci jsem 
projel celý severočeský region a vím, 
že republika našemu kraji leccos 
dluží. Je naším úkolem jí to připo-
mínat,“ psal Gustav Krov na svých 
webových stránkách.

Odešel ředitel muzea Gustav Krov

Představitelé města si připomněli
93. výročí vzniku Československa
Primátor města Ústí nad Labem Vít Mandík položil u příležitosti oslav vzniku samostatného 
Československa květiny u sochy T. G. Masaryka.

Během letošního roku pro-
běhla v Ústí nad Labem dvě 
veřejná projednání, tzv. Fóra 
Zdravého města, při kterých 
určují jeho účastníci desatero 
problémů, které je v místě je-
jich bydliště nejvíce trápí.

Letos poprvé se veřejné projed-
nání uskutečnilo také v rámci 
městského obvodu Střekov a se-
tkalo se zde s velkým zájmem ze 
strany veřejnosti. 
Při celoměstském fóru se ukáza-
lo, že nejvíce námětů a připomí-
nek mají občané Ústí nad Labem 
k městské hromadné dopravě, 
a dále je pak trápí průtahy při 
dostavbě dálnice D8. Nespoko-
jenost vyjadřovali také ke stavu 

místních komunikací a chodní-
ků. Podobná setkání s veřejností 
se v Ústí nad Labem uskutečňu-
jí pravidelně od roku 2006, kdy 
město vstoupilo do asociace Ná-
rodní síť Zdravých měst. Národ-
ní síť Zdravých měst ČR je aso-

ciací aktivních místních samo-
správ, které se programově hlásí 
k principům udržitelného roz-
voje, zapojují veřejnost do roz-
hodovacích procesů a podporu-
jí zdravý životní styl svých oby-
vatel.

Fórum Zdravého města: Jak vidí
problémy sami obyvatelé?
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VÝZVA 
k podávání žádostí

o fi nanční dotaci z rozpočtu 
Statutárního města

Ústí n. L. na rok 2012 

Statutární město Ústí nad La-
bem - Kulturní komise RM a Ko-
mise mládeže a sportu RM upo-
zorňuje na možnost požádat 
o fi nanční dotaci z rozpočtu 
města pro rok 2012:

 v oblasti KULTURY
 na pořádání kulturních akcí 

2012 – akce kulturního kalen-
dáře (subjekt může podat max. 
3 žádosti na kalendářní rok)
 grantové projekty (uzávěr-

ka podávání žádostí: 6. ledna 
2012)

 v oblasti SPORTU
 na pořádání sportovních ak-

cí 2012 – akce sportovního ka-
lendáře

 na pořádání volnočasových 
akcí 2012 – akce volnočas. ka-
lendáře
 za nadstandardní výkony ro-

ku 2011 v mládežnických kate-
goriích (uzávěrka podávání 
žádostí: 6. ledna 2012)
 na celoroční činnost v oblas-

ti sportu - členská základna do 
18 let (uzávěrka podávání žá-
dostí: 31. ledna 2012)
Informace o vyhlášených do-
tačních titulech a formulá-
ře žádostí je možné získat od 
2. prosince 2011 na Magistrá-
tu města Ústí nad Labem, Vel-
ká hradební 8, odbor měst-
ských organizací, služeb, škol-
ství a kultury, oddělení školství 
a kultury (pí. Šmilauerová, č.dv. 
288, tel. 475 271 584 ; sl. Jiráko-
vá, č. dv. 288, tel. 475 271 576) 
nebo na internetových strán-
kách www.usti-nad-labem.cz.

Vánoční osvětlení se v Ústí nad La-
bem rozsvítilo začátkem adventu. 
Letos, podobně jako v předcháze-
jících letech, se stovky světel na vá-
nočním stromku na Mírovém ná-
městí rozzářily díky společnosti 
EKOLAMP. „Již potřetí je ekologic-
kým partnerem vánočního stromku 
společnost EKOLAMP, která pro měs-
to zajišťuje recyklaci a ekologickou li-
kvidaci úsporných světelných zdrojů 
a průmyslových svítidel“ říká Zuzana 
Kailová, náměstkyně primátora.
Klasické sváteční osvětlení spotře-
buje denně energii, kterou by vy-
produkovala malá vodní elektrár-
na. Proto i město Ústí nad Labem 
postupně nahradilo klasické žá-
rovky úspornými. „Osvětlení s tra-
dičními žárovkami spotřebuje až 
osmkrát více energie než osvětlení 
s úspornými LED světelnými zdro-
ji. Mají životnost až 100 000 ho-
din a počáteční investice se tak díky 
energetickým úsporám rychle vrá-
tí,“ vysvětluje Alexandr Hanousek, 
jednatel společnosti EKOLAMP, 
která zajišťuje ekologickou recyk-
laci použitých světelných zdrojů.

Vánoční osvětlení ani úsporné 
zářivky do koše nepatří

Když úsporné světelné zdroje 
doslouží, měly by být recyklo-
vány a nikoli skončit v běžném 

odpadu. Úsporné zářivky, vý-
bojky či LED světelné zdro-
je totiž obsahují řadu cenných 
kovů a jiných druhotných su-
rovin, které se vrátí do výro-
by. Kompaktní nebo lineární 
úsporné zářivky navíc obsahu-
jí malé množství toxické rtu-
ti, která při nesprávné likvidaci 
zbytečně zamořuje životní pro-
středí. „Úsporné zářivky patří 
spolu s dalším elektroodpadem 
do sběrných dvorů či je lze ode-
vzdat zdarma k likvidaci v kaž-
dé prodejně elektra,“ upozorňu-
je Alexandr Hanousek.
V současné době je v Ústí vytvo-
řeno devět sběrných míst, kam 

občané mohou vysloužilé zářiv-
ky odnést. „Sběrné nádoby jsou 
určeny pro zpětný odběr úspor-
ných kompaktních zářivek, výbo-
jek, lineárních zářivek a světel-
ných zdrojů s LED technologií,“ 
vysvětluje Alexandr Hanousek. 
Aktuální informace o sběrných 
místech v celém Ústeckém kra-
ji a otevírací době jsou k dispo-
zici na www.ekolamp.cz.
Sběrné nádoby včetně dalších 
materiálů potřebných ke zříze-
ní sběrného místa jsou dodávány 
zcela zdarma a společnost Eko-
lamp nabízí navíc i motivační fi -
nanční bonusy. „Je proto řada dů-
vodů, aby se do sběru vysloužilých 
úsporných zářivek v Ústí nad La-
bem zapojilo více institucí a orga-
nizací,“ dodává jednatel Ekolam-
pu Alexandr Hanousek.

Ústečtí mohou hlasovat o nej-
hezčí vánoční strom.

Šíření povědomí o recyklaci vy-
sloužilých úsporných žárovek 
podpoří v Ústí nad Labem sou-
těž o nejhezčí vánoční strom 
měst a obcí v ČR 2011. Občané 
města mohou do 31. 12. 2011 za-
slat svůj hlas právě vánočnímu 
stromu z Ústí nad Labem ne-
bo zaslat vánoční přání na webu 
www.rozsvitimevasevanoce.cz.

Vánoční osvětlení v Ústí
rozsvítil Ekolamp

Vánoční výzdoba se v Ústí nad Labem rozsvítila začátkem adventu. Ekologickým partnerem 
osvětlení je společnost Ekolamp, která zajišťuje recyklaci vysloužilého osvětlení pro město i ús-
tecké domácnosti. V Ústí je pro recyklaci vytvořeno devět sběrných míst.

Vysloužilé úsporné zářivky 
je možné v Ústí odevzdat 

k recyklaci na patnácti 
sběrných místech:

 Sběrné dvory:
• Havířská,  Křižíkova
•  ZŠ Anežky České,

Anežky České 702/17
• Baumax, Havířská 354/15
• OBI, Tyršova 885
• Tesco, Havířská 17/352
•  Electro Word, Havířská 

354/15
• Obec Lipová, Lipová 422
•  SŠ Stavební a technická,

U Panského dvora 1006
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Správné znění tajenky z minulého čísla: „O žádné z bitev se nedá předem říci, 
že je nejdůležitější.“ (Napoleon). Z úspěšných luštitelů tajenky z minulého čísla 
byli vylosováni a propagační předměty města Ústí nad Labem obdrží Milan Ric-
kl z Nového Boru, Václav Rešl z Neštěmic a Jan Houška z Ústí nad Labem. 
Tajenku dnešní křížovky pošlete na adresu: Magistrát města Ústí nad Labem, 
Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem a označte heslem „Křížovka“.
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Brigádní generál Jaroslav Kle-
meš přežil všechny českoslo-
venské parašutisty. V devate-
nácti odešel bojovat proti ně-
meckým okupantům. Příští rok 
v lednu mu bude devadesát. Vy-
práví, co vše zažil a čím vším pro-
šel. To špatné je za ním, ale ně-
které vzpomínky jsou stále živé. 
Občas zmlkne. Dojetím. Má slzy 
v očích. Od 15. prosince je Čest-
ným občanem města.

 Blahopřeji vám k udělení titulu 
Čestný občan města Ústí nad La-
bem. Od kdy tu žijete? 
Od roku 1951.

 Co vás do Ústí přivedlo? 
My jsme byli všichni parašutisté 
v padesátých letech zavíráni. Kdo 
šel na východ, byl dobrý. Nám ří-
kali, že jsme byli načichlí západem. 
Obvinili mě, že generál Paleček pra-
coval protistátně a já jsem to nehlá-
sil. Zavřeli mě na dva roky a pak 
jsem dostal tábor nucených pra-
cí ve Všebořicích. Tam jsem se po-
znal se strýčkem exprezidenta Vác-
lava Havla. Myslel jsem, že to byl je-
ho táta. „Kdepak, to byl můj strýc,“ 
tvrdil Václav Havel, když jsem mu 
to při jednom setkání říkal.

 Po nucených pracích jste 
v Ústí zůstal?
Dostal jsem se do dobré par-
ty, a když práce skončily, zůstal 
jsem tady.

 Našel jste si místo u ČSAD?
Nejdříve ve stavebnictví a potom 
jsem přešel do ČSAD, kde jsem 
začínal jako závozník a pak vy-
střídal profese řidiče, skladníka, 
vedoucího zásobování. Ale na-
konec jsem šel zase jezdit těžkým 
vozem. Abych vydělával, protože 
jsem v Brné stavěl dům. 

 V zaměstnání jste poznal svo-
ji manželku?
Ano, spřátelil jsem se tam se svo-
jí budoucí ženou Drahomírou, 
se kterou mám dceru Jarmilu. Ta 
bydlí vedle mě a vaří mi obědy, 
snídaně a večeře si dělám sám. 
Manželka bohužel před osmi lety 
zemřela. Radost mi dělají vnou-
čata Jaroslav a Kristýnka.

 Vy jste už jediný žijící parašu-
tista v České republice?

Ano, v Kanadě žije ještě Matu-
la. Myslím, že je o dva a půl ro-
ku starší než já, ale má zdravotní 
problémy, už nemůže psát, proto-
že nevidí. On byl ve skupině Wolf-
ram, já jsem byl Platinum.

 To už jsme ale hodně daleko, 
před vaším shozem do Protektorá-
tu. Vraťme se ještě zpátky, do led-
na 1940, vám bylo devatenáct let 
a odešel jste bojovat do Francie. 
S Ludovítem Čambalou, se kterým 
jste byl ve spojení až do jeho smrti 
po návratu do Československa.
Z Čech jsme museli ilegálně ode-
jít přes Slovensko do Maďarska, 
Jugoslávie, odtamtud do Turec-
ka, do Sýrie, která byla tehdy ko-
lonií Francie, do Alexandrie, Alží-
ru a do Marseille. Tam jsme se do-
stali koncem dubna. Autobusy nás 
převážely na frontu. Přijeli jsme do 
vojenského lazaretu a viděli ová-
zané lidi, všude byl cítit jód. Ces-

tou nám sice dávali víno na kuráž, 
ale tam jsme si s Čambalou říkali: 
„Aha, tak to je válka.“ Teprve tam 
jsme si uvědomili, do čeho jdeme. 

 Francie ale padla a vy jste odešli 
bojovat do Anglie, kde jste absol-
voval kurz parašutistů.
Nejdřív chtěli vycvičit hodně pa-
rašutistů a až bude příležitost, sho-
dí je sem a bude povstání. Ukázalo 
se, že to nebude možné učinit, pro-
tože byl nedostatek letounů. Pak 
ale přišla myšlenka, že po celé Ev-
ropě budou padat skupiny parašu-
tistů a podporovat domácí odboj. 
Bylo vycvičeno asi 480 parašutis-
tů. Do Československa bylo shoze-
no 31 skupin se 106 lidmi, z nich 
64 procent padlo. Skupina měla ži-
votnost dva až tři měsíce. 

 Vy jste se připravoval na shoz 
na území Protektorátu pod kry-
cím jménem Platinum.
Jeden let jsme bloudili kvůli špatné-

mu počasí nad Moravou. Za měsíc 
jsme letěli znovu, ale někde u Vídně 
jsme dostali zásah střepinou granátu. 
Posádka nechtěla nic riskovat a oka-
mžitě letěla zpět do Brindisi, odkud 
jsme kvůli bezpečnosti startovali. 
Teprve potřetí jsme seskočili v pro-
storu Nasavrk na Chrudimsku v no-
ci z 16. na 17. února 1945. Měli jsme 
tři záchytné adresy, ukryla nás ve sto-
dole v Hradišti paní Korábková.

 Válka skončila. Co bylo s vámi?
Po válce dali nám telegrafi stům na 
vybranou: buď můžete zůstat v ar-
mádě, nebo jít na ministerstvo za-
hraničí. V Milovicích jsem absol-
voval vojenskou akademii a zůstal 
v armádě jako voják z povolání. Pak 
jsem byl velitelem druhé roty v Li-
toměřicích, pluk se v roce 1949 pře-
místil do Podbořan, kde mě po třech 
nebo čtyřech dnech zatkli. Obvinili 
mě z protistátního spiknutí ve „sku-
pině“ generála Palečka. Byl jsem de-
vět měsíců sám v „domečku“ na 
Hradčanech, na Pankráci i na Bo-
rech. Měli v ruce mé papíry, že jsem 
prošel parašutistickým výcvikem 
a jsem cvičený v sabotážích.

 V osmašedesátém vás rehabili-
tovali. Co jste dělal po roce 1989?
To už jsem byl v důchodu, třicet de-
vět let jsem v důchodu.

 Když si promítnete váš život, na 
co máte hodně silné vzpomínky? 
Co ve vás zanechalo emoce?
My jsme chtěli skutečně něco udě-
lat. Šli jsme bojovat od srdce. Pak 
jsme něco skutečně udělali, dělali 
jsme nejnebezpečnější práci. Když 
nás potom v devětačtyřicátém ro-
ce zavírali, říkal jsem si proč a za 
co? Když jsem byl v „domečku“, 
ptal jsem se, co s námi chtějí dělat, 
snad nás pošlou někam na Sibiř? 
Člověk nevěděl, co bude.

 Před dvěma lety jste se zúčast-
nil odhalení pomníku Čechům 
a Slovákům, kteří v blízkosti 
skotského Arisaigu v letech 1941 
až 1943 prošli výcvikem agentů 
zvláštních operací. Byl jste tam 
někdy před rokem 2009?
V Anglii jsem byl několikrát, ale ve 
Skotsku ne. Od války jsem tam byl 
poprvé. Bylo to hodně upřímné, sr-
dečné setkání. Tam jsem si říkal: 
„Kamarádi, za vás za všechny.“

Šli jsme bojovat od srdce,
říká čestný občan města Jaroslav Klemeš

Jaroslav Klemeš
 Narodil se 31. ledna 1922 v Čadci, v rodině českého berního úředníka. 
 Vyučil se obchodním příručím.  Když mu bylo třináct let, zemřela mu 

matka a Jaroslava i jeho mladšího bratra Vladimíra vychovával otec, kte-
rého nacisté v roce 1942 popravili za to, že pomáhal při převádění lidí do 
zahraničních jednotek.  V lednu 1940 uprchl s Ludovítem Čambalou do 
Francie, kde bojoval ve spojovací četě.  Po porážce Francie se dostal do 
Velké Británie, kde prošel výcvikem parašutistů a připravoval se na shoz 
na území Protektorátu v únoru 1945.  V roce 1945 se stal důstojníkem 
z povolání.  V roce 1949 ho vyloučili z armády a vyšetřovali v hradčan-
ském „domečku“.  Za dva roky vězení v komunistickém režimu Jaroslava 
Klemeše  v roce 1968 rehabilitovali.
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Nová expozice v zoo
O stupeò lepší Ústí

 

Nová expozice v zoo

 

Zoologickou zahradu osobnì podporuje a snaží se o udržení 
nejvyššího možného finanèního rámce na její provoz. "Velmi si 
ceníme podpory mìsta, která v tomto období finanènì pøispìla 
na rekonstrukci chovných zaøízení tuleòù a lachtanù a pomohla s 
prostøedky na výstavbu nového pavilonu zeber," øekl vedoucí 

Nový domov pro gepardy zvítìzil v soutìži "O stupeò lepší Ústí". Na 
projekt získala ústecká zoologická zahrada témìø 850 000 korun.
Slavnostní pøedání finanèního šeku se konalo v pavilonu šelem. Šek 
od poøádající spoleènosti Heineken pøevzal primátor mìsta Ústí 
nad Labem Vít Mandík. "Jsem velmi rád, že mì pøed rokem oslovila 
spoleènost Heineken, aby se mìsto stalo partnerem akce "O 
stupeò lepší Ústí". Vážím si spoleèností, které se podobným 
zpùsobem zasazují o podporu mìsta, ve kterém pùsobí. Ještì více 
mì tìší, že vítìzem soutìže je projekt ústecké ZOO Nový domov 
pro Ústecké gepardy," ocenil Vít Mandík. Podle nìhož je ZOO 
jedna z nejvýznamnìjších a nejkrásnìjších atrakcí mìsta.
''O stupeò lepší Ústí" byl projekt, který iniciovala spoleènost 
Heineken  s cílem finanènì podpoøit rozvoj mìsta Ústí nad Labem.

O stupeò lepší Ústí

provoznì technického oddìlení ZOO Ústí nad Labem Jiøí Hanzlík. Zvláštní podìkování vyslovil primátorovi za jeho 
osobní podporu.
"Pøeji zoologické zahradì, aby s otevøením nového ustájení pro zebry její návštìvnost ještì více vzrostla," øekl na závìr 
Vít Mandík.

 V hlasovací soutìži rozhodovali obyvatelé mìsta Ústí nad Labem o tom, který ze soutìžních návrhù na podporu 
rozvoje mìsta zvítìzí. Vítìzný projekt byl podpoøen finanèním šekem na realizaci svého nápadu. Do soutìže se 
pøihlásily projekty Nový domov pro ústecké gepardy, Street-Art konec betonové šedi a Nejkrásnìjší pohled na náš 
kraj je pohled ze sedla kola. 

Zveme Vás

Nové ustájení pro zebry Hartmannové v ústecké zoologické 
zahradì pøestøihnutím pásky otevøel primátor mìsta Ústí nad 
Labem Vít Mandík. Slavnost se konala v rámci Dne otevøených 
dveøí zoologické zahrady, nad nímž mìl Vít Mandík záštitu. "Dík 
patøí všem, kteøí se podíleli na tomto projektu. Pøedevším 
zamìstnancùm ZOO, kteøí odvedli skvìlou práci a bez jejichž 
výjimeèného pøístupu by nebylo možné pavilon otevøít. Vìøím, že 
v tìchto prostorách brzy pøivítáme nové pøírùstky tohoto druhu," 
tìší se Vít Mandík.

24. prosince 2011 - Štedrý den v zoo
Nadílka u orangutanù, opic, medvìdù a slonù. Zaèátek v 10:15 hodin, VSTUP ZDARMA.
Zoo je otevøena do 14:00 hodin.
27. prosince 2011 - Vánoèní zpívání 
Køtiny mláïat levhartù s kmotry - hudební skupinou The Boom and Orchestra, zpívání koled, 
animaèní program a tvoøivá dílna. Zaèátek ve 14:00 hodin. 

25. prosince až 1. ledna - Vánoèní prázdniny 
Za pøíznivého poèasí bude lachtan Moritz cvièit i ve všední dny (11:30 a 15:30 hodin).

1. listopadu 2011 -  29. února 2012 
Školy  mají pøi hromadné návštìvì ve všední dny vstup do zoo zcela zdarma. Je možné využít 
nabídky výukových programù (20 Kè/žáka, nutnost objednávky pøedem).

Primátor Vás zve:


