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PPrreezziiddeenntt  ČČeesskkéé  rreeppuubblliikkyy
VVááccllaavv  KKllaauuss  aa jjeehhoo  ppřřeeddcchhůůdd--
ccee  VVááccllaavv  HHaavveell  ssee  vv ÚÚssttíí  nnaadd
LLaabbeemm  vvee  ddnneecchh  2266..  --  2288..  bbřřeezz--
nnaa  zzúúččaassttnníí  pprreessttiižžnníí  mmeezziinnáá--
rrooddnníí  kkoonnffeerreennccee  „„TToolleerraannccee
mmííssttoo  iinnttoolleerraannccee..  NNěěmmccii  vv ččeess--
kkýýcchh  zzeemmíícchh  --  vvččeerraa,,  ddnneess  aa zzíítt--
rraa””..  SS mmyyššlleennkkoouu  uussppoořřááddaatt  ttuu--
ttoo  aakkccii  ppřřiiššeell  pprriimmááttoorr  MMggrr..  PPee--
ttrr  GGaannddaalloovviičč..

Václav Havel byl měl akci za-
hájit a prezident Václav Klaus
ukončit. Akce bude rozdělena
do panelových diskusí, z nichž
největší část proběhne v hotelu
Vladimir. Zúčastní se jí více než
150 delegátů z celého světa.

Cílem konference, na jejíž or-
ganizaci se kromě primátora
města podílejí muzeum a uni-
verzita, je poskytnout fórum pro
všestrannou diskusi, která by
měla především zhodnotit pří-
nos českých a moravských
Němců pro rozvoj českých zemí
v minulosti a dále se zamyslet
nad česko-německými vztahy
v historickém a aktuálním ev-
ropském kontextu. „Jde mimo
jiné o pokus shrnout dosavadní
bádání v problematice mnoho-
kulturních dějin, v nichž ve
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zabývala studiem, dokumenta-
cí, vědeckou analýzou, popula-
rizací a zejména péčí o kultur-
ní dědictví, které se váže k bo-
haté historii česko-německých
vztahů či které v českých ze-
mích vytvořili čeští a moravští
Němci. Takovou instituci za-
tím Česká republika nemá. 

„V Ústí nad Labem Němci po
mnoho let žili a zanechali zde
nesmazatelné stopy. Proto se
domnívám, že konference
o česko-německých vztazích
do našeho města patří. Akce by
měla mimo jiné ukázat, zda
myšlenka zřídit v rekonstruo-
vaném muzeu stálou expozici
na toto téma je průchodná, či
nikoliv. Konference a návštěva 

ppookkrraaččoovváánníí  nnaa  ssttrraanněě  44

PPooččáátteekk  rrookkuu  bbýývváá  oobbvvyykkllee  ssppoojjeenn  ss uurrččiittýýmmii
zzmměěnnaammii,,  aaťť  uužž  ssee  ttýýkkaajjíí  ppllnněěnníí  oossoobbnníícchh  nnoovvoo--
rrooččnníícchh  ppřřeeddsseevvzzeettíí,,  ččii  rreessppeekkttoovváánníí  nnoovvýýcchh
sskkuutteeččnnoossttíí  aa ppoovviinnnnoossttíí,,  kktteerréé  pprroo  nnááss  ppřřiicchhyy--
ssttaall  ssttáátt,,  mměěssttaa  aa oobbccee..  AA jjaakkéé  nnoovviinnkkyy  ččeekkaajjíí
oobbččaannyy  ÚÚssttíí  nnaadd  LLaabbeemm??

MMííssttnníí  ppooppllaattkkyy

Pokud si vezmete psa z útulku pro opuštěná
zvířata, nebudete za něj muset radnici od
1. ledna platit. 

Nová vyhláška o místních poplatcích formu-
luje poplatníka ze psů jako „držitele psa”, na-
místo dřívějšího „vlastníka psa”. Poplatek by se
měl nově platit ze psů starších 3 měsíce, zatím-
co dosud to bylo 6 měsíců. 

U poplatku z veřejného prostranství je rozší-
řena definice zpoplatněného zvláštního užívá-
ní, které zahrnuje také provádění výkopových
prací nebo pořádání reklamních akcí. U poplat-
ků ze vstupného je odlišně pojat výčet akcí, na
jejichž vstupné poplatková povinnost dopadá. 

Co se týče poplatků obecně, v návaznosti na
nový zákon o místních poplatcích se zvyšuje
sankce za včasné neuhrazení až na trojnásobek
příslušné částky. Vyhláška také rozšiřuje mož-
nost správce poplatku vyměřit poplatek až do
deseti let od roku, kdy poplatková povinnost
vznikla.

PPaarrkkoovváánníí

Město zpoplatnilo další parkovací plochy.
Jde o komunikace v ulicích Pařížská, Pánská,
Masarykova, Raisova, Kosinova, Žukovova,
Varšavská, Kramoly a Hvězdoslavova, které bu-
dou osazeny parkovacími automaty. 

Parkování u Vladimiru a kina Hraničář bude
levnější. Hlouběji do peněženky naopak řidič
sáhne při delším stání na parkovištích u České
spořitelny, v Dlouhé ulici a Mírovém náměstí.

Nově se zavádí kategorie „Zvýšený tarif”
s progresivní sazbou, podle kterého řidič zaplatí
za první započatou parkovací hodinu 20 korun,

ppookkrraaččoovváánníí  nnaa  ssttrraanněě  33

zdejší oblasti dominuje kultura
českých Němců,” uvádí historič-
ka dr. Kristýna Kaiserová.

Organizátoři konference se
již delší dobu zabývají myšlen-
kou zřídit v Ústí nad Labem

NNoovvýý  kkoonnggrreessoovvýý  ssááll  hhootteelluu  VVllaaddiimmiirr  ppoojjmmee  ssttoo  ppaaddeessáátt  ddeelleeggááttůů  kkoonnffeerreennccee..

Jaké změny čekají Ústečany v tomto roce?

stálou instituci, která by v sobě
zahrnovala muzeum, archiv,
knihovnu, vědecké pracoviště
i místo pro setkávání a dialog
zájemců z řad odborné i laické
veřejnosti. Tato instituce by se

Do Ústí nad Labem přijedou prezidenti
Gandalovič: o Benešových dekretech diskutovat nebudeme
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Nezaměstnanost je jedním
z nejnaléhavějších problémů
našeho města i celého Ústecké-
ho kraje.  Příčinou jejího vzniku
je nepochybně proces restruk-
turalizace těžkého průmyslu,
který celá desetiletí dominoval

na severu, ale také poměrně
nízká atraktivita regionu pro
nové podnikání. Je proto ne-
smírně důležité, že se v posled-
ních týdnech minulého roku
podařilo získat do Průmyslové
zóny Severní Předlice kvalitní
zahraniční investory, kteří vy-
tvoří nová pracovní místa, zapo-
jí město do zahraničního ob-
chodu v perspektivních odvět-
vích a budou možná v budouc-
nu představovat novou ekono-
mickou základnu města.

Město Ústí nad Labem budo-
valo svou průmyslovou zónu
několik let. Pozemek v Předli-
cích byl vybrán pro svou dob-
rou polohu vůči plánované dál-
nici a rovněž proto, že nebyl
kontaminován žádnou minu-
lou průmyslovou aktivitou ani
ovlivněn důlní těžbou. Hlav-
ním úkolem bylo vybudovat
přípojné komunikace a přivést
sítě. Dodnes v této oblasti pro-
investovalo město před sto mi-
lionů korun, přičemž se poda-
řilo získat skoro třicet milionů
ze státní dotace. Prostředky EU
bohužel nebyly městu přizná-
ny a v současné době jednáme
o této možnosti.

Rozhodli jsme se proto po-
skytnout investorům pozem-
ky v průmyslové zóně za sym-
bolickou cenu jedné koruny
za metr v návaznosti na počet
vytvořených pracovních míst.
To je podmínka, kterou lze
lehce zkontrolovat a ve
smlouvách je vždy zakotveno,
že při jejím nesplnění stoupá
cena pozemku až na úroveň
tržní hodnoty. Počet pracov-
ních míst však nebyl jediným
kritériem, protože jsou známy
případy, kdy jednoduchá vý-
roba, závislá na levné pracov-
ní síle, již byla z České repub-
liky přesunuta v okamžiku,
kdy se cena práce v naší re-
publice postupně zvyšuje.

Největším investorem, který
do průmyslové zóny přichází,
je finský výrobce výtahů a es-
kalátorů firma KONE. Věřím,
že tato značka, kterou mohou
vidět lidé v celém světě, když
nastoupí například v hotelu do
výtahu, přinese našemu městu
nejen nová pracovní místa, ale
i dobré jméno, které se odrazí
na dalším zájmu zahraničních
investorů.

MMggrr..  PP..  GGaannddaalloovviičč

Noví investoři v průmyslové
zóně Severní Předlice

Slovo primátora
Získat kvalitní zahraniční in-

vestory nebylo jednoduché
a jednání trvala nějakou dobu.
Již na začátku jsme si stanovili
poměrně přísné podmínky
z hlediska charakteru výroby,
především z hlediska vlivů na
životní prostředí. Velkým pří-
nosem byl projekt proinvestič-
ní politiky, kterou město v mi-
nulém roce zavedlo a jejímž vý-
sledkem je systém pobídek, jež
jsme investorům nabídli. Kon-
kurence jiných zemí v Evropě
(především nově vstupujících
do EU) a jiných měst v České
republice je velká a bohužel
ekonomická politika současné
vlády nemůže například kon-
kurovat podmínkám, které ny-
ní poskytuje Slovensko.

Novým náměstkem primáto-
ra města Ústí nad Labem se stal
rozhodnutím zastupitelstva
36letý Mgr. Jan Kubata. V této
funkci nahradil Ing. Miroslava
Harciníka, jenž od nového ro-
ku stanul v čele Severočeské
vodárenské společnosti, a. s.,
se sídlem v Teplicích.

J. Kubata má v pracovní
kompetenci investice, ekono-
mický rozvoj, finance a dopra-
vu. „Věřím, že se mi podaří ús-
pěšně navázat na dobrou práci
mého předchůdce,” řekl krátce
po svém zvolení.

EEkkoonnoommiicckkýý  rroozzvvoojj,,  kkoonn--
kkrrééttnněě  hhlleeddáánníí  nnoovvýýcchh  zzaahhrraa--
nniiččnníícchh  iinnvveessttoorrůů,,  jjee  jjeeddnnoouu  zzee
ssoouuččaassnnýýcchh  pprriioorriitt  mměěssttaa..  JJaakkéé
jjssoouu  VVaaššee  ddoossaavvaaddnníí  zzkkuuššeennooss--
ttii    vv  ttééttoo  oobbllaassttii??

„Mnoho let se úspěšně zabý-
vám zahraničním obchodem
ve státech Evropské unie, takže
jednání se zahraničními mana-
žery jsou běžnou součástí mé
každodenní práce. Umím vel-
mi dobře německy, což je tady
v pohraničí k nezaplacení.”

BBuuddeettee  ssee  ii  nnyynníí  vvěěnnoovvaatt  ssvvéé
ppooddnniikkaatteellsskkéé  ččiinnnnoossttii??

„To samozřejmě nebude
možné. Veškeré aktivity pře-
vezme můj společník a mana-
gement firmy.”

JJaakkéé  nneejjddůůlleežžiittěějjššíí  úúkkoollyy  VVááss
vv  nnáásslleedduujjííccíícchh  mměěssííccíícchh  ččeekkaajjíí??

„Nasedl jsem do vlaku, ve
kterém sedí zahraniční inves-
toři a cílovou stanicí je průmy-

slová zóna v severních Předli-
cích. Je třeba zejména smluvně
dotáhnout jejich vstup do Ústí
do samotného konce. Pak jsou
tu rozestavěné investice - re-
konstrukce zimního stadionu,
letního kina a Větruše, výstav-
ba bytů na Bukově, jednání s
investory na Mírovém náměstí,
posuzování rozvojových pro-
jektů a studií a mnoho dalších
věcí, které předpokládají absol-
vování nespočtu jednání a
schůzek.”

MMááttee  nněějjaakkoouu  oossoobbnníí  vviizzii,,
jjaakk  bbyy  mměělloo  mměěssttoo  vvyyppaaddaatt  nnaa
kkoonnccii  rrookkuu  22000066??

„Má osobní vize se nijak ne-
liší od té, kterou jsme si společ-
ně stanovili už na počátku vo-
lebního období. Ale mám-li být
konkrétní - v Ústí nad Labem
bude např. mnohem více za-
hraničního kapitálu, což přine-
se nová pracovní místa. Lidé
by měli chodit po zrekonstruo-
vaném Mírovém náměstí, na
jehož volných plochách vyros-
tou nové polyfunkční komerč-
ní domy. Letní kino bude hrát
stejnou, nebo podobnou roli
jako v minulosti, centrum měs-
ta ožije a hokejisté se budou
prát o extraligu. Musím ale při-
pomenout, že na velký počet
dalších důležitých rozvojových
projektů bude zapotřebí sehnat
peníze z domácích a zahranič-
ních grantů, což je nejen otáz-
kou naší manažerské schop-
nosti, ale také otázkou obyčej-
ného štěstí.”

Mgr. Jan Kubata se stal
náměstkem primátora

MMěěssttoo  ÚÚssttíí  nnaadd  LLaabbeemm  vvyyhhoo--
vvěělloo  žžááddoossttii  oobbččaannůů  zz nneeššttěě--
mmiicckkéé  uulliiccee  OObbvvooddoovváá,,  kktteeřříí
vv ppeettiiccii  ppoožžaaddoovvaallii  zzlleeppššeenníí  ssii--
ttuuaaccee  ss ppaarrkkoovváánníímm  ssvvýýcchh  vvoozzii--
ddeell..  RRaaddnníí  ssee  sseezznnáámmiillii  ss vvýý--
sslleeddkkyy  pprroojjeeddnnáánníí  ttééttoo  ppeettiiccee..

Z ulice Obvodová byly odstra-
něny značky zákazů stání a část
ulice byla zjednosměrněna.
Uvolnil se tím prostor pro 28 no-
vých parkovacích míst. Obvod

Neštěmice by zde měl navíc ješ-
tě letos vybudovat další plochu
ke stání motorových vozidel.

Odbor dopravy MmÚ má
v současné době připraven pro-
jekt parkoviště v ulici Neště-
mická pro zhruba 40 vozů.
Rozpočet města však s touto
investicí nepočítá a zahájení je-
jí realizace bude proto závislé
na finančních možnostech
města v průběhu roku.

V Obvodové se bude lépe parkovat
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lý den uhradí motorista 30 Kč. Město tak
chce motivovat majitele automobilů, aby
zde parkovali, protože kapacity uvedených
míst nejsou dostatečně naplněny.

Ceny v rámci „Základního tarifu” a „Zvý-
šeného tarifu” zůstávají ve stejné výši, jako
dosud.

Počátek tohoto roku přinesl rovněž zvý-
šení ceny celoplošné karty ze 4 800 na
7 200 korun. Nemění se naopak ceny rezi-
dentské karty a taxi karty.

Město bude dále nabízet dva nové druhy
celoplošných karet - „s omezením” za
6 000 a „s místním určením” za 4 800 ko-
run. Na prvně jmenovanou kartu zaparku-
jete na všech vymezených úsecích kromě
parkoviště u spořitelny a na Mírovém ná-
městí. Tato dvě atraktivní parkoviště jsou
zapovězená také pro celoplošnou kartu
s místním určením, včetně parkoviště
u kostela a v ul. Bílinská.

NNuucceennéé  ooddttaahhyy

Nucený odtah vozidla bude špatně par-
kující řidiče stát o 300 korun více, než do-
sud. Radní totiž schválili nařízení, které
zvyšuje poplatek za úplný nucený odtah
z 800 na 1 100 korun a za odtah nedokon-
čený ze 600 na 900 Kč.

Zvedají se rovněž poplatky za střežení
odtaženého vozu v areálu TSM. První den
motorista ještě neplatí, ale za druhý už
uhradí 95 korun. Týden pak stojí 575 ko-
run a měsíc dokonce 1 150 Kč. Řidiči se te-
dy nadále vyplatí uhradit poplatek za odtah
ihned a vůz si okamžitě vyzvednout.

NNoovvéé  ddoommyy  nnaa  MMíírroovvéémm  nnáámměěssttíí

Ústečané se budou muset vypořádat
s určitými komplikacemi, které přinesou
stavební práce na centrální městské ploše.

dům s komerčními plochami, nájemními
byty a nezbytným parkovacím zázemím.
Celá přední část přízemí je věnována ob-
chodnímu prostoru navrženému tak, aby
byl univerzálně využitelný. Tento pro-
stor je schodištěm propojen s dalšími ko-
merčními plochami v patře. Ve třetím
a čtvrtém podlaží jsou navrženy univer-
zální nájemní plochy vysokého standar-
du a v posledním patře dvě atypické by-
tové jednotky.

Začala zde totiž výstavba dvou polyfunkč-
ních domů.

Prvním z nich bude dům mezi budovou
České spořitelny a hotelem Bohemia, jehož
investorem je Jan Březina z Prahy. Projekt
s náklady kolem 25 - 30 miliony korun po-
čítá se šesti podlažími, ve kterých budou
obchody, služby, administrativní i bytové
prostory. 

Druhý objekt, který má stát před bu-
dovou bývalého okresního úřadu, finan-
cuje náchodská společnost IBS. Objekt je
koncipován jako univerzální nájemní

ZZaa  nnuucceennyy  ooddttaahh  řřiiddiiččii  zzaappllaattíí  vvííccee..

PPookkuudd  ssii  vveezzmmeettee  ppssaa  zz  úúttuullkkuu,,  nneebbuuddeettee
zzaa  nněějj  mmuusseett  mměěssttuu  ppllaattiitt  aa  uuššeettřřeennéé  ppeenníí--
zzee  ppaakk  bbuuddeettee  mmooccii  ppoouužžíítt  ttřřeebbaa  nnaa  zzaappllaa--
cceenníí  vvssttuuppnnééhhoo  nnaa  úússtteecckkáá  kkoouuppaalliiššttěě......

MMěěssttoo  ÚÚssttíí  nn//LL mmáá  zzáájjeemm
kkoouuppiitt  DDůůmm  kkuullttuurryy  cchheemmiikkůů..
RRaaddnníí  vvzzaallii  nnaa  vvěěddoommíí  iinnffoorrmmaa--
ccii  oo pprroobbííhhaajjííccíícchh  jjeeddnnáánníícchh  vvee
vvěěccii  jjeehhoo  ppřřeevvoodduu  ddoo  mměěssttsskkéé--
hhoo  mmaajjeettkkuu  aa uussttaannoovviillii  pprroojjeekk--
ttoovvýý  ttýýmm  vvee  sslloožžeenníí  MMUUDDrr..  PPaa--
vveell  DDlloouuhhýý  ((vveeddoouuccíí)),,  IIvvaann  DDoo--
ssttááll,,  MMggrr..  TToommáášš  JJeellíínneekk,,
MMUUDDrr..  KKaarroollaa  HHaaaassoovváá,,  RRaaddeekk
VVoonnkkaa,,  ZZddeenněěkk  KKyymmlliiččkkaa,,  RRoo--
mmaann  ŠŠttaajjnneerr,,  IInngg..  MMaarrcceell  RRaahhmm
aa ZZddeenněěkk  EEččeerr..

Projektový tým bude podle
náměstka primátora Mgr. Jana
Kubaty zpracovávat záměr dal-
šího využití a provozování ob-
jektu a zabývat se otázkami
spojenými s jeho rekonstrukcí
i případným vstupem strategic-
kého partnera. „Našim úsilím
je mít důstojný a moderní kul-
turní stánek hodný krajské me-
tropole,” říká primátor města
Mgr. Petr Gandalovič.

V minulých týdnech probě-
hla pod vedením radního
MUDr. Pavla Dlouhého řada
jednání s majiteli objektu (Od-
borový svaz chemie ČR), práv-
níky, daňovými poradci a pořa-

dateli kulturních akcí a kongre-
sů. Odborová organizace sou-
hlasí s převodem kulturního
domu do majetku města,
s podmínkou, že bude mít za-
jištěn pravidelný příjem ve výši
1 mil. korun ročně po dobu
zhruba 99 let. 

„Vylepšení stavu objektu, ať
už hovoříme o vnějšku nebo
vnitřku, si samozřejmě nějaké
peníze vyžádá. Může jít o ně-
kolik desítek milionů, ale in-
vestiční částka může být
i mnohem vyšší. Vše bude zá-
vislé na finančních možnos-
tech města v následujících le-
tech. Důležité je, že nebudeme
muset kupovat kulturní dům
najednou, ale ve splátkách, se
kterými se městská pokladna
bez problémů vypořádá,” kon-
statuje náměstek primátora
Mgr. Tomáš Jelínek.

Město usilovalo již počátkem
90. let o zvýšení vlivu na Dům
kultury chemiků a o majetkový
vstup do tohoto zařízení. Tyto
záměry však nebyly vlastní-
kem akceptovány.
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za každou další 50 korun a za 24hodinové
stání 200 Kč. Tento tarif však bude platit
pouze na parkovištích u spořitelny, magis-
trátu a Mírovém náměstí.

Další novinkou je „Snížený tarif”, jenž
bude zaveden na parkovištích u hotelu Vla-
dimir a u kina Hraničář. Každá započatá
hodina stání zde bude stát 5 korun a za ce-

Město usiluje o kulturní dům

Jaké změny čekají Ústečany v tomto roce?



Budou Finové chodit na ústecký hokej?
VV  ČČeesskkéé  rreeppuubblliiccee  ssee  uužž  nnyynníí

pprroojjeevvuujjee  vvlliivv  EEvvrrooppsskkéé  uunniiee  aa
ppoozziiccee  ČČeesskkaa  vv  EEvvrrooppěě  jjee  vv  ssoouu--
ččaassnnéé  ddoobběě  vveellmmii  ddoobbrráá..  NNaa  sseett--
kkáánníí  ss  pprriimmááttoorreemm  mměěssttaa  aa  jjeehhoo
nnáámměěssttkkyy  ttoo  řřeekkll  ffiinnsskkýý  vveellvvyy--
ssllaanneecc  vv  ČČRR  JJoorrmmaa  IInnkkii..

J. Inkiho doprovázeli ob-
chodní rada ambasády J. Mak-
konen a manažer společnosti
KONE Simo Lassila. Právě KO-
NE se již brzy stane největším
investorem v ústecké průmy-
slové zóně. 

„Ústí nad Labem má výhod-
nou polohu, pro investice to je

ZZlleevvnněěnníí  ppaarrkkoovvnnééhhoo,,  zzlleepp--
ššeenníí  ččiissttoottyy  aa úúddrržžbbyy  aarreeáálluu
aa ddaallššíí  ooppaattřřeenníí  nnaavvrrhhuujjíí  TTeecchh--
nniicckkéé  sslluužžbbyy  mměěssttaa  pprroo  zzvvýýššeenníí
ppooppttáávvkkyy  mmoottoorriissttůů  ppoo  ppaarrkkoo--
vváánníí  vv ppaattrroovvýýcchh  ggaarráážžíícchh  ppoodd
MMaarriiáánnsskkoouu  sskkáálloouu..  NNáávvrrhh
ooppaattřřeenníí  ppřřeeddlloožžiill  RRaadděě  mměěssttaa
jjeeddnnaatteell  TTSSMM  PPeettrr  HHřřeebbeejjkk..

Cena hodinového parkovné-
ho by měla klesnout z 15 na 10
korun (denní parkování). TSM
hovoří o ceně týdenního stání
ve výší 210 korun oproti před-
chozím 252 korunám, dvoutý-
denní stání by řidiče přišlo na
378 korun (nyní 420 Kč). Saz-
ba měsíčního parkovného by
se snížila ze 630 na 525 Kč. 

„Snížení cen považuji za ro-
zumný krok, který měl být uči-
něn již dříve,” míní zastupitel
Ing. Miroslav Bauer.

Ve spolupráci s magistrátním
odborem dopravy chtějí TSM
dále provést změnu výjezdu
vozidel z garáží tak, aby neby-
lo nutné projíždět přes čerpací
stanici Aral. Místo pro odbavo-

vání automobilů by mělo být
upraveno k zajištění lepšího
prostoru pro výjezd a vjezd vo-
zidel. To by spočívalo v odstra-
nění středového sloupku a pře-
sunutím obsluhy na levou stra-
nu od vjezdu.

Jedním z hlavních důvodů
malé obsazenosti patrových ga-
ráží mohou být komplikace, se
kterými se řidiči setkají při chů-
zi do centra - musejí totiž pře-
konávat složitou křižovatku na
Předmostí. TSM proto přichá-
zejí s návrhem zřízení zastávek
MHD v obou směrech blízko
garáží. Realizace tohoto opatře-
ní však bude vzhledem k do-
pravní a technické náročnosti
obtížná. Projekt budoucího ře-
šení Mírového náměstí a okolí
zatím počítá s přesunutím za-
stávky do Hrnčířské ulice, niko-
liv dál. „O celé záležitosti bu-
dou radní ještě diskutovat s vy-
užitím podrobných rozborů do-
pravního řešení, které předloží
odbor dopravy,” říká náměstek
primátora Mgr. J. Kubata.

Patrové garáže asi zlevní

dobré místo,” řekl velvyslanec.
Zároveň dodal, že finský kapi-
tál tvoří nyní v ČR zhruba jen
jedno procento z celkových za-
hraničních investic, a je proto v
zájmu obou států rozvíjet vzá-
jemnou spolupráci. Navázat lze
prý na tradici dobrých vztahů
Čechů a Finů ze 30. let minulé-
ho století a důležitou roli hraje
turismus - do České republiky
ročně zavítá 60 tisíc finských
občanů. „Věřím, že finští přáte-
lé budou chodit na ústecký ho-
kej, který bude zřejmě již letos
bojovat o postup do extraligy,”

konstatoval primátor města
Mgr. Petr Gandalovič.

Společnost KONE získá v
průmyslové zóně Severní Před-
lice 10 ha plochy a do několika
let má vytvořit 250 nových pra-
covních míst. V Ústí nad Labem
bude vyrábět komponenty do
výtahů. „Pro nás je nyní nejdů-
ležitější, aby firma už na konci
tohoto roku začala vyrábět, což
bude klást velké nároky na celý
administrativní a povolovací
proces,” řekl Gandalovič.

Finští hosté prohlédli rovněž
hrad Střekov.
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tak významných osobností ur-
čitě přispěje ke kladnému zvidi-
telnění Ústí n. L. doma i ve svě-
tě,” říká primátor Gandalovič.

Jiný názor má zastupitel Ing.
Miroslav Bauer. Podle jeho ná-
zoru je akce zbytečná a nebude
mít veřejný pozitivní dopad.

Konference nemá dle Ganda-
loviče v žádném případě slou-
žit konfrontaci politických ná-
zorů. „Akce bude mít odborný
charakter. Kdo očekává vzruše-
nou diskusi o Benešových de-
kretech nebo vzájemné osočo-
vání různých politických usku-
pení, bude zklamán.”

Náklady konference budou
činit zhruba 1,5 milionu korun.
„Město zaplatí maximálně ně-
kolik set tisíc. Zbytek bude
uhrazen z peněz sponzorů
a zahraničních nadací,” uzaví-
rá primátor.

ZOO pokračuje v zavádění
geotermálního tepla

Druhou etapu stavby k vy-
užití obnovitelných zdrojů
energie v ústecké zoo prove-
de Sdružení Skanska CZ, a. s.
a Tepelná čerpadla IVT, s. r. o.
Rozhodli o tom radní, když
schválili konečné umístění
uchazečů o tuto veřejnou za-
kázku.

Investice v hodnotě téměř
36 milionů korun má zoolo-
gické zahradě zajistit rozvod
tepla z ekologického hloubko-
vého vrtu po celém areálu,
včetně instalace technologie
k vytápění jednotlivých objek-
tů. Zoo by tak měla ušetřit fi-
nanční prostředky a chovat se
šetrněji k životnímu prostředí.



PPrrááccee  nnaa  rreekkoonnssttrruukkccii  ČČiinnoo--
hheerrnnííhhoo  ssttuuddiiaa  jjssoouu  vv ppllnnéémm
pprroouudduu..  PPřřeessvvěěddččiill  ssee  oo ttoomm  nnaa
kkoonnttrroollnníímm  ddnnii  nnáámměěsstteekk  pprrii--
mmááttoorraa  MMggrr..  JJaann  KKuubbaattaa..

Cílem rekonstrukce střekov-
ského Činoherního studia je
kromě rozsáhlých oprav po po-
vodních rovněž celková pře-
stavba a modernizace interié-
ru. Dojde např. ke zcela odliš-
nému uspořádání jeviště i hle-
diště, nové budou také šatny
i prostory k občerstvení. Bude
rovněž pořízena nová klimati-
zace a zvuková i osvětlovací
technika. 

„Zruší se rozdělený prostor
mezi jevištěm a hledištěm, což
přinese lepší kontakt s diváky.
Foyer divadla bude větší a pro-
stornější a mohou zde být or-
ganizovány menší koncerty,
výstavy, apod.,” říká ředitel Či-
noherního studia Jaroslav Ha-
idler.

Práce s náklady okolo 28 mil.
korun by měly být podle J. Ku-
baty dokončeny v říjnu letošní-
ho roku. Zakázku provádí ús-
tecká firma Japis. „Byl bych ve-

lice rád, kdyby se herci už na
podzim představili ústecké ve-
řejnosti v nových rekonstruova-
ných prostorách. Věřím, že to
stihneme,” dodává náměstek.

ČČiinnoohheerrnníí  ssttuuddiioo  jjee  nnyynníí  jjeeddnníímm  vveellkkýýmm  ssttaavveenniiššttěěmm..

Herci se těší na opravené divadlo
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Už počátkem letošního léta
budou moci děti i dospělí vyu-
žívat nové sportovní hřiště
v Mánesových sadech, ležících
na okraji obytných bloků ulic
Moskevská a Londýnská.

Povrch oploceného hřiště
s volným přístupem budou
tvořit pískové kamínky (tzv.
jemný kačírek). Jeho součástí
bude rovněž dráha pro koleč-
kové brusle z červeného asfal-
tu. O definitivní podobě hřiště
se dosud jedná.

Hřiště bude financováno ze-
jména z dvoumilióonové dota-
ce Nadace Duhová energie,
konkrétně z projektu Duhová
hřiště. V únoru bude zpracová-
na projektová dokumentace
a stavět by se mělo začít o mě-
síc později.

NNáámměěsstteekk  pprriimmááttoorraa  MMggrr..  TT..  JJeellíínneekk  ssee  uužž  nneemmůůžžee  ddooččkkaatt  ssttaavvbbyy
nnoovvééhhoo  ssppoorrttoovvnnííhhoo  hhřřiiššttěě  vv  nneevvyyuužžíívvaannéémm  ppaarrkkuu..

Na sociální služby
půjde 5 milionů

Více než pět milionů korun
uvolnilo pro letošní rok město
poskytovatelům sociálních
a zdravotních služeb. 

„Peníze obdrží organizace
zabývající se péčí o seniory,
dlouhodobě duševně nemocné,
zdravotně i mentálně postiže-
né, dále o občany ohrožené
drogou, v sociální krizi či nepři-
způsobené. Ve výčtu příjemců
figurují rovněž organizace, je-
jichž předmět činnosti se týká
péče o etnické menšiny, děti
a mládež. Zbývá rozdělit už jen
105 tisíc korun, které máme
v rezervě,” říká náměstek pri-
mátora Mgr. Tomáš Jelínek.

Tři čtvrtě milionu korun do-
stane Fokus na psychologic-
kou, sociální a pracovní rehabi-
litaci duševně nemocných. Cel-
kem 400 tisíci korunami město
přispěje Středisku sociálních
služeb Českého červeného kří-
že a 350 tisíc je určeno místní-
mu Kontaktnímu centru pro
drogově závislé. Pouze o 50 ti-
síc Kč méně obdrží Spirála na
provoz Centra krizové inter-
vence a Oblastní charita na po-
skytování azylových služeb.

exkrementy či překvapivá ztrá-
ta peněženky. Mánesovy sady
prostě neslouží ke kultuře
a oddechu, to si přiznejme
otevřeně a bez zábran.

Další tvrdí, že sportovní hřiš-
tě nemá ve středu města co dě-
lat. Prý to není obvyklé, běžné,
zavedené. To je pravda. Proto
je třeba některé staré a zbyteč-
né normy ze století páry změ-
nit a podívat se na svět jinak.
Třeba jako Pařížané, kteří po-
kryli několik kilometrů centra
města pískem, aby tu udělali
pláž. Na pláži bylo pořád plno
a jedna paní řekla do kamery
norské televize, že tohle za de
Gaulla nebylo.

Ústečané si do Mánesových
sadů cestu nenašli. Může za to
nejen změna celkového život-
ního stylu orientovaná spíše na
spotřebu, ale také jejich neváb-
ný vzhled. Slogany o oživení
centra města nejsou územně
vázány jen na Mírové náměstí
a okolí, ale také na širší prostor,
do kterého nevyužívaný park
spadá. Chceme proto vzkřísit
i jeho. Sportující děti a mládež
na kolečkových bruslích mo-
hou být jen impulsem ke zmrt-
výchvstání celého pozemku.
Anebo se budeme ostýchat půj-
čit ho dětem, když o něj dospě-
lí už dávno ztratili zájem?    

MMggrr..  TToommáášš  JJeellíínneekk

čenskou de-
valvaci his-
toricky dů-
s t o j n é h o
p r o s t o r u ,
jenž by měl
dále plnit ro-
li městského
parku. Není
však co de-
valvovat. Mánesovy sady jsou
už mnoho let jen „průchoďá-
kem” mezi Klíšskou a Moskev-
skou ulicí a pokud by se zde
v adolescentní neprozřetelnos-
ti, spojené s nedostatkem in-
formací, chtěl procházet párek
školních milenců, výsledkem
romantického rande by byly
spíše jen boty potřísněné psími

Se zájmem sleduji diskusi
zastánců a odpůrců existence
sportovního hřiště v Máneso-
vých sadech, které má být vy-
budováno za peníze projektu
ČEZ s názvem „Duhová hřiš-
tě”. Otevřeně přiznám, že mě
zajímají spíše ohlasy negativní,
lépe řečeno argumenty, které
by mohly změnit můj jedno-
značně kladný postoj k realiza-
ci celého záměru.

Nejhlasitějším projevem od-
půrců je poukazování na spole-

Názor: Sportovní hřiště do Mánesových sadů patří

Projekt Duhová hřiště byl za-
hájen v létě 2003.  Na jeho kon-
ci by měly v celé České repub-
lice stát tři stovky nových dět-
ských a sportovních hřišť.
Každým rokem jich má být vy-
budováno třicet.

„Mánesovy sady mají plnit
funkci městského parku, tedy
jakési oddechové zóny blízko
středu města. Lidé si sem ale
cestu nenašli. Věřím, že hřiště
napomůže k jejich oživení,” ří-
ká náměstek primátora Mgr.
Tomáš Jelínek.

Podobný názor má i zastu-
pitel Ing. Miroslav Bauer „Je
to dobrý záměr, alespoň se
sem nebudou stahovat různé
živly.”

V Mánesových sadech budete moci sportovat
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DDoommoovv  ddůůcchhooddccůů  vvee  VVeellkkéémm
BBřřeezznněě  ootteevvřřeell  nnoovvýý  mmooddeerrnníí
ppaavviilloonn  „„DD””  ssee  ččttyyřřmmii  ddvvoouullůůžž--
kkoovvýýmmii  ppookkoojjii,,  jjííddeellnnoouu  aa pprráá--
ddeellnnoouu..  SSllaavvnnoossttnnííhhoo  ppřřeessttřřiihh--
nnuuttíí  ppáásskkyy  ssee  uujjaallii  pprriimmááttoorr
mměěssttaa  MMggrr..  PPeettrr  GGaannddaalloovviičč
aa řřeeddiitteellkkaa  ddoommoovvaa  YYvvoonnaa  BBrrii--
cchhoovváá..

Zprovoznění nového pavilo-
nu především umožní klientům

ústavu vrátit se z nuceného po-
bytu ve vícelůžkových poko-
jích do většího soukromí. Do-
mov důchodců byl totiž v roce
2002 těžce postižen povodní,
což si dokonce vyžádalo jeho
evakuaci na dobu jednoho mě-
síce.

Výstavba pavilonu si vyžáda-
la 24,5 mil. korun. Více než po-
lovinu z této částky (13,5 mil.)

zaplatilo Ministerstvo práce
a sociálních věcí. Zbytek uhra-
dila pojišťovna (6,7 mil.), Člo-
věk v tísni (1,3 mil.), zahranič-
ní sponzoři a město.

„Pokoje jsou velice účelně
a moderně vybavené,” řekl při
jejich prohlídce primátor Gan-
dalovič.

Velkobřezenský domov dů-
chodců má v současné době
96 lůžek. Ubytování je zajiště-
no ve 2 - 3lůžkových pokojích

v komplexu čtyř pavilonových
budov. Nachází se zde oddě-
lení specializované na poru-
chy kognitivních funkcí v dů-
sledku demence. Kromě uby-
tování a stravování zajišťuje
ústav rovněž ošetřovatelskou
a zdravotní péči, canisterapii,
petterapii i celodenní progra-
my ve skupinách 6 - 8 klientů
(sportovní hry, soutěže, tré-
nink paměti, ruční práce,
zpěv a výlety).

Domov důchodců má nový moderní pavilon

Úkoly spojené se zpracováním krizového plánu města a okolí
schválila Bezpečnostní rada města Ústí nad Labem. Plán bude ob-
sahovat organizaci a postupy krizového řízení, výčet možných ri-
zik a jejich dopad na území a obyvatele, vymezení odpovědnosti
a akceschopnosti jednotlivých složek i přehled sil a prostředků. 

„Kvalitní krizový plán je pro nás velice důležitý zejména z hle-
diska povodní a průmyslových havárií. Měl by být hotov do konce
letošního roku,” říká primátor města Mgr. Petr Gandalovič.

Bezpečnostní rada města vyslovila rovněž souhlas se svým sta-
tutem a plánem práce na rok 2004.

VV pprrvvnníícchh  lleeddnnoovvýýcchh  ddnneecchh
oobbddrržžeellaa  kkaažžddáá  úússtteecckkáá  ddoo--
mmááccnnoosstt  iinnffoorrmmaaččnníí  lleettááččeekk
„„KKaalleennddáářř  ooddvvoozzuu  ooddppaaddůů
22000044””,,  jjeennžž  sslloouužžíí  jjaakkoo  nnáávvoodd,,
jjaakkýýmm  zzppůůssoobbeemm  ssee    mmaajjíí    oodd--
ppaadduu  zzbbaavvoovvaatt  aa jjaakk  ss nníímm  mmaajjíí
hhoossppooddaařřiitt..      

Při odkládání odpadu má ob-
čan tyto hlavní zákonné povin-
nosti:
- odpad z domácností třídit  
- vytříděný odpad předávat
k odstranění způsobem stano-
veným v Kalendáři odvozu od-
padů 2004 a neznečišťovat
město.

Hlavní změna v odstraňová-
ní odpadu z domácností se tý-
ká odvozu vysloužilých před-
mětů - objemného odpadu od
domu. Prohlédnete-li si Kalen-
dář odvozu odpadů 2004, zjis-
títe, že byly zrušeny objednací
lístky.  Odvoz tohoto odpadu
bude prováděn  ve stanove-
ných dnech po jednotlivých
ulicích nebo rovněž ve stano-
vené dny v ucelených příměst-
ských  částech.

Zrušení objednacích lístků
schválilo Zastupitestvo města
na svém prosincovém jednání
městskou vyhláškou. Vyhláška
také obsahuje zákaz odkládání
objemného odpadu - vyslouži-
lých předmětů z domácností -
ke sběrným nádobám mimo
stanovené dny odvozu. Je sa-
mozřejmé, že porušování  měst-

ských vyhlášek je pokutovatel-
né. Obkládání sběrných nádob
nepořádkem odpuzuje kolem-
jdoucího i návštěvníka města.
Všichni bychom přece rádi žili
v lokalitě, kde bydlí  pořádku-
milovní lidé.

Každý občan může bezplatně
v pracovních dnech i o sobo-
tách odvézt  odložené předmě-
ty  do sběrných dvorů odpadu
v Krásném Březně a ve Všebo-
řicích. Ve sběrných dvorech je
otevřeno v pondělí až  v pátek

od 8.00 do 18.00 hodin a o so-
botách od 8.00 do 14.00 hodin.
V neděli a ve svátek jsou sběr-
né dvory zavřené.

Naprostou novinkou v hos-
podaření s odpady je tzv. zpět-
ný odběr výrobků. Týká se led-
niček, pneumatik a vyjetých au-
tomobilových olejů. Co to zna-
mená? Při koupi nové lednice
odebere prodejce starou, opo-
třebené pneumatiky odebírají
pneuservisy a vyjeté oleje čer-
pací stanice pohonných hmot. 

Město pracuje na krizovém plánu

Hospodaření s odpadem z domácnostíPrevence kriminality
Rada města se seznámila

s vyhodnocením Programu
prevence kriminality města
Ústí nad Labem za uplynulý
rok. 

Loni proběhlo 10 projektů
za 1,16 mil. korun. Dotace stá-
tu ve výši 456 tis. korun po-
kryla 40 % jejich nákladů, zby-
tek zaplatilo město a realizáto-
ři jednotlivých akcí. Šlo např.
o projekty „Městská policie
dětem” (vyučování právního
vědomí na školách), „Bezpeč-
ná ulice”, „Práce s mladými
lidmi v senior, o. s.”, dále
o „Komunitní centrum pro dě-
ti Světluška” či „Město dě-
tem”. Většina projektů se tý-
kala sociální oblasti.

Radní současně schválili
Program prevence kriminali-
ty na rok letošní a uložili pri-
mátorovi města Mgr. P. Gan-
dalovičovi odevzdat jej na
Ministerstvo vnitra ČR.

Komise prevence krimina-
lity vybrala 9 projektů s před-
pokládanými náklady téměř
1,4 mil. korun, přičemž do
výběrového řízení se přihlá-
silo projektů 17. Město bude
na vybrané akce usilovat
o státní dotaci 606 tis. Kč.
Jedná se o projekty „Městská
policie dětem”, „Město dě-
tem - sportovní hřiště” a „Dí-
tě - škola - společnost” Spirá-
ly, o. s.. Dále to jsou např. ly-
žařský výcvik a kroužek cyk-
loturistiky ZvŠ Střekov. 
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Majetek města je dobře pojištěn
Veškerý majetek města spravovaný Magistrátem města Ústí

nad Labem je dobře pojištěn, což zajišťuje bezpečné krytí
proti jakékoliv nahodilé události. Vyplývá to ze zprávy o efek-
tivnosti pojištění majetku města, kterou vzali na vědomí ús-
tečtí radní.

Hodnota pojištěného majetku dosahuje nyní podle náměst-
ka primátora Mgr. Tomáše Jelínka výše 13,74 miliardy korun.
Kromě  nemovitostí a zásob má město pojištěné např. věci kul-
turní a historické hodnoty,  umělecká díla, archivy či automo-
bily. Pojistné platí proti požárům, výbuchu, úderu blesku, ná-
razu nebo zřícení letadla, vichřici, krupobití či povodni. Po-
jistné smlouvy byly uzavřeny prostřednictvím společnosti
Respect, a. s.

Pojištění majetku přišlo loni město na 6,2 mil. korun.

V Ústí nad Labem
bude nové letiště

Rada města vyslovila sou-
hlas s realizací záměru „Le-
tiště Ústí nad Labem - Pod-
horský park”. 

Jde o vybudování dvou
travnatých vzletových a při-
stávacích drah pro získání
statutu vnitrostátního letiště
na území Všebořic a Dělou-
še, asi 5,5 km severozápad-
ně od středu města. Letiště
budou moci využívat letadla
nebo vrtulníky do maximál-
ní vzletové hmotnosti 3000
kg, kluzáky, ultralehká leta-
dla a další sportovní létající
zařízení. Letiště má umož-
ňovat provozování doprav-
ních letů (aerotaxi, vyhlíd-
kové lety), školní a výcviko-
vé lety, dále lety zkušební
a sportovní. Investorem je
Ústecká letecká, s. r. o.

„Do Ústí nad Labem míří
mnoho zahraničních inves-
torů a špičkoví manažeři le-
teckou dopravu využívají”,
říká náměstek primátora
Mgr. Jan Kubata.

Odbor mimořádných situací
magistrátu již od května 2003
provozuje pro ústecké občany
službu SMS InfoKanál, která
umožňuje zasílat zprávy o mi-
mořádných událostech ve měs-
tě (požár většího rozsahu, che-

Krizovou SMS už může dostat 3 332 lidí
Ještě jste se nepřihlásili?

mická havárie, povodeň...) pří-
mo na jejich mobilní telefony.
Služba byla loni použita dva-
krát (únik ethylenu v areálu
přístavu v Krásném Březně, po-
žár v Chemopharmě). Magist-
rát za její provoz zaplatil cca
23 000 Kč a doposud ji využívá
3 332 občanů.

Je potřeba zdůraznit, že tato
služba v žádném případě neza-
stává funkci varovného systé-
mu. Je to dáno technickými
možnostmi rozesílání „hromad-
ných” SMS zpráv (časová pro-
dleva mezi odesláním a doruče-
ním zprávy na jednotlivé mobil-
ní telefony v závislosti na počtu
zaregistrovaných telefonních čí-
sel i na vytížení vysílačů mobil-
ních operátorů). Varovný
systém je ve městě zabezpečo-
ván sirénami, které jsou spou-
štěny operačním střediskem Ha-
sičského záchranného sboru. 

Přesto se magistrát rozhodl
SMS InfoKanál pro občany
města zprovoznit jako služ-
bu, která doplňuje varovný
systém a umožňuje relativně
rychle a efektivně informovat
veřejnost o mimořádných
událostech, ke kterým na
území města dojde. Z reakcí
doposud zaregistrovaných
občanů je zřejmé, že je roze-
sílání krizových SMS zpráv
vnímáno pozitivně a že se te-
dy tato informativní služba
osvědčila.

Do krizového SMS vysílání
magistrátu se mohou občané
kdykoliv ze svého mobilního
telefonu přihlásit nebo odhlá-
sit - stačí poslat na telefonní
číslo 605 733 680 zprávu ve
tvaru IK UL REG (přihlášení),
IK UL ODREG (odhlášení).
Služba je pro občany poskyto-
vána zdarma.

SSmmlloouuvvuu  oo ssppoolluupprrááccii  mmeezzii
mměěsstteemm  aa uunniivveerrzziittoouu  ppooddee--
ppssaallii  pprriimmááttoorr  MMggrr..  PPeettrr  GGaann--
ddaalloovviičč  aa rreekkttoorr  UUJJEEPP  DDoocc..
PPhhDDrr..  ZZddeenněěkk  HHaavveell,,  CCSScc..  SSllaavv--
nnoossttnníí  aakktt  ssee  uusskkuutteeččnniill  nnaa  rreekk--
ttoorrááttuu  UUJJEEPP  vv HHoořřeenníí  uulliiccii..

Univerzita se ve smlouvě za-
vazuje k řešení projektů, které
přinesou městu prospěch a ke
spolupráci s odbornými útvary
města při řešení specifických
problémů, např. sledováním si-
tuace etnických menšin a socio-
kulturních skupin, podporou
rozvoje česko-německých vzta-
hů a sociologickými výzkumy.
UJEP bude s radnicí konzulto-
vat vývojové trendy v oblasti lo-
kálního rozvoje, zveřejňovat té-
mata bakalářských a diplomo-
vých prací pro potřeby města,
poskytovat přehled o ediční čin-
nosti a podporovat rozvoj kul-
turního života ve městě.

Město dle svých možností
umožní konzultace, případně

krátkodobé stáže studentů na
vybraných oborech, zabezpe-
čí přednášky speciálních té-
mat a poskytne UJEP granty
a stipendia primátora a ob-
vodních starostů. Město bude
rovněž univerzitě postupně

předávat areál Masarykovy
nemocnice na Klíši pro vytvo-
ření kampusu.

„Věřím, že tato smlouva při-
spěje k ještě lepší spolupráci
obou stran,” řekl náměstek pri-
mátora Mgr. Tomáš Jelínek.

Město rozšíří spolupráci s univerzitou

V rámci prevence kriminality
fungují na území našeho města
schránky bezpečí. Občané tak
mohou jejich prostřednictvím
anonymně oznámit páchaní
trestné činnosti nebo podávat
podněty a stížnosti.   Mimo to
mohou schránky využít také
v případě nálezu dokladů.
Městská policie se už postará
o doručení těchto dokladů na
příslušný úřad. Schránky bez-
pečí jsou umístěny na Míro-
vém náměstí a dále v ulicích
Brněnská, Varšavská, Opletalo-
va a Keplerova.

Z podobných důvodů byly
schránky městské policie umís-
těny i do některých základních
škol. Jedná se především
o zvláštní školy a školy v pro-
blematických oblastech. Někte-
ré z nich už měly vlastní
schránky zřízeny dříve. Žáci si
tak mohli stěžovat na problémy
související s výukou, apod. Cí-
lem spolupráce škol s městskou
policií je především podchycení
dětské kriminality, a to zejména
v oblasti krádeží, šikany a drog.  

Na základní škole v Předli-
cích zatím žádný zásadní pro-
blém, kvůli kterému by museli

Oznámení 
K letošnímu 1. lednu byl zří-

zen při ÚMO Střekov Odbor Ži-
votního prostředí a dopravy
(OŽPaD), kterému byly svěřeny
kompetence městského obvodu
Střekov na úseku  ŽP, dopravy,
obchodu a služeb, čištění komu-
nikací a údržby zeleně. Vedou-
cím tohoto odboru je Ing. Libor
Teplan, tel. č. 475 240 934.

spolupracovat s městskou poli-
cií, neřešili. „Většinou si stěžu-
jí žáci na učitele. Tyto školní
problémy pak řeší školní parla-
ment.” říká ředitel školy p. Bar-
ták. Přesto, že zde městská po-
licie ještě  nezasahovala, nepo-
važuje p. Barták schránky za
zbytečné. Hlavní smysl vidí
především v tom, že žáci vědí,
že mají možnost si anonymně
stěžovat.

Pedagog městské policie
Mgr. M. Alinče. vidí přínos pře-
devším v tom, že tímto způso-
bem mohou na jednotlivé pří-
pady rychleji reagovat, tzn. za-
čít s vyšetřováním hned v po-
čáteční fázi a zabránit tak  pá-
chání další trestné činnosti.

Schránky městské policie



- 8 -

PPřřiinnááššíímmee  VVáámm  ddaallššíí  ssnníímmkkyy  zzee
ssttuuddiiee  uummííssttěěnníí  PPaallááccee  ZZddaarr  ddoo
ppeerrssppeekkttiivvyy  MMíírroovvééhhoo  nnáámměěssttíí..  

Jak jsme již uvedli v minulém
čísle Městských novin, objekt
chce postavit na pozemku nynější-
ho parkoviště u České spořitelny
ústecká společnost AZ Sanace.
Dům bude mít pět pater a jeho vý-
stavba si vyžádá přibližně 300 mi-
lionů korun. Firma dodrží územní
plán a vybuduje rovněž podzemní
garáže s kapacitou 208 míst.

V prvním patře by měly být ka-
várny, restaurace a rychlé občer-
stvení, ve druhém a třetím kance-
láře a služby. Čtvrté patro je vy-
hrazeno pro byty a v pátém bude
vyhlídková restaurace. Večeři si
zde objednáme možná už v září
2007. Stavět by se mělo začít na ja-
ře příštího roku.
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VV ttoommttoo  rrooccee  bbuuddee  MMuuzzeeuumm
mměěssttaa  ÚÚssttíí  nnaadd  LLaabbeemm  ppoořřaaddaa--
tteelleemm  nneebboo  ssppoolluuppoořřaaddaatteelleemm
aakkccíí,,  kktteerréé  jjssoouu  vv ssoouuččaassnnoossttii
ssoouuhhrrnnnněě  oozznnaaččeennyy  jjaakkoo  „„RRookk
ttrrppaassllííkkaa””..  TTeennttoo  pprroojjeekktt  vvzznniikkll
jjaakkoo  rreeaakkccee  nnaa  ppooččeettnnéé  aa zzáárroo--
vveeňň  ppoozziittiivvnníí  oohhllaassyy  vveeřřeejjnnoossttii
aa mmééddiiíí  nnaa  iinnffoorrmmaaccii  zz llééttaa
22000022,,  kkddyy  jjsseemm  oozznnáámmiillii  pplláánnoo--
vvaannoouu  rreeaalliizzaaccii  vvýýssttaavvyy  oo MMaa--
rreesscchhoovvěě  kkeerraammiicckkéé  ttoovváárrnněě,,
kktteerráá  ssííddlliillaa  vv ÚÚssttíí  nnaadd  LLaabbeemm
oodd  rrookkuu  11884411  ddoo  kkoonnccee  ččttyyřřiiccáá--
ttýýcchh  lleett  ddvvaaccááttééhhoo  ssttoolleettíí..  VVeedd--
llee  mmnnoohhaa  jjiinnýýcchh  pprroodduukkttůů  ttaattoo
ffiirrmmaa  bbyyllaa  ttaakkéé  vvýýzznnaammnnýýmm  vvýý--
rroobbcceemm  zzaahhrraaddnníícchh  ttrrppaassllííkkůů..  

V reakci na tyto zprávy vyda-
lo americké nakladatelství
Workman Publishing z New
Yorku u příležitosti Roku tr-
paslíka, který byl vyhlášen
v Ústí nad Labem v České re-
publice (jak je zde výslovně
uvedeno), nástěnný kalendář
pro rok 2004 s fotografiemi tr-
paslíků v krásné přírodě státu
New York od fotografa Dietri-
cha C.  Gehringa.

Spontánní zájem veřejnosti je
dokumentován také zájmem
o spolupráci z řad ústeckých
středoškolských studentů, ús-
tečtí turisté již začali připravo-
vat turistický pochod „Po sto-
pách ústeckých trpaslíků”, ob-
jevila se řada nabídek od obča-
nů na zapůjčení trpaslíka na vý-
stavu. Podobné vstřícné ohlasy
a nabídky na spolupráci máme
i ze zahraničí (Rakousko, Švý-
carsko, Německo, USA), a to

včetně německých Ústečanů, kteří pozitivní reakci na výše uvede-
nou informaci uveřejnili letos v časopise Aussiger Bote. Americký
sběratel Brian Kibler, se kterým je muzeum již delší dobu v kontak-
tu,  provozuje mimo jiné též webovou stránku věnovanou ústeckým
Mareschovým trpaslíkům na http://home.earthlink.net/~artifacts-
co/. Ve středu 18. června 2003 se ustavila Sekce pro studium trpas-
líků při Ústecké muzejní a vlastivědné společnosti.

Ve spolupráci především s Ústavem slovansko-germánských stu-
dií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a se Společností pro dějiny
Němců v Čechách bude realizována mezinárodní odborná konfe-
rence s tématem „Trpaslík v evropské kultuře”. Bude se jednat

NNáávvrrhh  mmoonnuummeennttáállnnííhhoo  ppoommnnííkkuu  úússtteecckkýýcchh  ttrrppaassllííkkůů  nnaa  MMaarriiáánnsskkéé  sskkáállee  oodd  MMaarrttiinnaa  VVeesseellééhhoo..

o standardní vědeckou konfe-
renci, jejímž hlavním tématem
bude motiv trpaslíků v mytolo-
gii a v literatuře evropských ná-
rodů, v hudbě a ve výtvarném
umění od středověku po sou-
časnost. Zájem bude také sou-
středěn na „druhý život” trpas-
líka jako symbolu kýče a na in-
terpretaci souvisejících kultur-
ních jevů. Zároveň bude pro
studenty a pro širší veřejnost
organizována samostatná kon-
ferenční sekce, která se může
věnovat fenoménu trpaslíka
a trpaslictví zcela bez omezení.
Z konference v každém případě
vyjde tiskem sborník přednese-
ných příspěvků. Záštitu nad
konferencí je ochoten převzít
Prof. Friedmann ze švýcarské
Basileje, který je prezidentem
Mezinárodního společenství
pro ochranu zahradních trpaslí-
ků (Internationale Vereinigung
zum Schutz der Gartenzwer-
ge). Tato organizace byla zalo-
žena v roce 1980 a pro své čle-
ny na čtyřech kontinentech vy-
dává vlastní časopis.

V současné době je zřejmé,
že se samozřejmě uskuteční
výstava k dějinám keramické-
ho průmyslu na Ústecku, pře-
devším k dějinám ústecké fir-
my Maresch. K výstavě bude
zpracována historická studie,
jejíž plánované vydání tiskem
doprovodí bohatý ilustrační
materiál z původních výrob-
ních katalogů této firmy. Auto-
rem práce bude historik Jan
Němec. 

ppookkrraaččoovváánníí  nnaa  ssttrraanněě  1100

Letošní rok je rokem trpaslíka

DDiieettrriicchh  CC..  GGeehhrriinngg::  TTrrppaassllííccii  kkaarrbbaannííccii
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PPrroočč  mměěssttoo  ÚÚssttíí  nnaadd  LLaabbeemm
zzaařřaaddiilloo  aarreeááll  zziimmnníícchh  ssppoorrttůů
vv ZZaaddnníí  TTeellnniiccii,,  AAddoollffoovvěě  ddoo
ssfféérryy  ssvvééhhoo  zzáájjmmuu??

„Důvodů bylo a je několik.
Telnický areál je vzdálen od
centra města pouhých 17 km
a je tudíž přirozenou příměst-
skou zónou zimní rekreace.
Telnické středisko je podle
analýzy z více než 80 % navště-
vováno obyvateli Ústí nad La-
bem a přes 60 % ústeckých ná-
vštěvníků tvoří mládež do 18
let. Zimní aktivity jsou hodno-
ceny odborníky jako jedny
z nejefektivnějších forem rege-
nerace obyvatel. Velmi vý-
znamným důvodem zájmu
města o areál zimních sportů
a možná i nosným důvodem je
současná  snaha města rozšiřo-
vat pro své obyvatele zázemí
pro smysluplné využívání vol-
ného času.”

JJaakk  ppooddppoorraa  kkoonnkkrrééttnněě  vvyy--
ppaaddáá??

„Na konci roku 2002 zpraco-
valo město, konkrétně komise
sportu, koncepci podpory zim-
ního střediska ve třech etapách
- krátkodobé, střednědobé
a dlouhodobé. Tato koncepce
prošla oponenturou v odbor-
ných prostředích (jedním
z oponentů byl např. i předse-
da Českého svazu lyžování
Ing. R. Kumpošt), následně by-
la projednána s nosnými sub-
jekty v zimním středisku.

V současné
době je měs-
to v úvodní
části první
etapy, je-
jímž obsa-
hem je pod-
pora stran
města Ústí
s m ě r e m
k základní vybavenosti středis-
ka. V této etapě město mapuje
i reálné možnosti a formy spo-
lupráce se subjekty zajišťující
služby ve středisku. Konkrétně
již loni město investovalo 2,5
mil. Kč do sněhové rolby pro
kvalitnější úpravu sjezdových,
ale nově i běžeckých tratí, in-
vestovalo do informačního
systému střediska. V další čás-
ti úvodní etapy uvažuje město
o spoluinvestování do systémů
umělého zasněžování a umělé-
ho osvětlení jednak sjezdovky
Macháček, ale i některých bě-
žeckých úseků. Velmi podstat-
nou částí úvodní etapy je hle-
dání silného strategického
partnera ve středisku. Město
hledá partnera, který má ob-
dobné cíle, který je důvěry-
hodný a schopný poskytovat
v reálných podmínkách Úste-
čanům relativně nejširší a nej-
kvalitnější služby.”

RRýýssuujjee  ssee  jjiižž  ttaakkoovvýý  ppaarrttnneerr??
„Majetkové poměry ve stře-

disku jsou složité, není jeden
majitel, partnerů se nabízí ně-

Město chce podporovat lyžování na Telnici
Rozhovor se Zdeňkem Kubcem, předsedou komise sportu a mládeže města Ústí

kolik - od SKI Telnice, s kte-
rým je otevřena úvodní část
spolupráce, přes obec Telnice
vlastnící značnou část majet-
ků, přes např. SKP Ústí až po
možnost externího zajišťová-
ní služeb pro Ústečany pro-
střednictvím TSM. Město Ústí
je nyní v úvodní etapě spolu-
práce a investuje velmi obe-
zřetně a bezpečně. Veškeré
investice zůstávají v jeho ma-
jetku.”

MMěěssttoo  oobbnnoovviilloo  ii ddoopprraavvuu
oobbyyvvaatteell  mměěssttaa  ddoo  ssttřřeeddiisskkaa..

„Ano jedná se o novou linku
č. 10 provozovanou DP města
Ústí nad Labem v cenách ta-
rifních jízdenek platných v Ús-
tí nad Labem. Na financování
linky se shodně  podílí jednou
třetinou DP města Ústí, spor-
tovní komise města Ústí a SKI
Telnice. Na tomto místě vý-
znamně podtrhuji, že linka
č.10 je zřízena městem Ústí
pro obyvatele města jedoucí
za zimní rekreací. Proto byly
zvoleny pouze dvě zastávky
ve městě (eliminace možnosti
dopravy přímo ve městě) plus
jedna cílová zastávka v Zadní
Telnici.Velkou neznámou při
zrodu linky byl jízdní řád, re-
spektive frekvence jízd, zájem
Ústečanů o tuto dopravu
apod. Osobně považuji za po-
těšitelný dnes prokazatelný
zájem Ústečanů o linku, kdy
ranní spoje na Telnici musí

být pravidelně posilovány
a odpolední spoje na úrovni
16. hodiny jezdí v počtu tří
a více autobusů.”

JJaakkýý  jjee  aakkttuuáállnníí  ppootteenncciiááll
ssttřřeeddiisskkaa  aa jjaakkýý  jjee  vvýýhhlleedd  ddoo
bbuuddoouuccnnoossttii??

„Podle různých technik hod-
nocení se středisko pohybuje
v žebříčcích (Sitour, apod.) ve
slušném standardu, v průměru
je hodnoceno kolem 16. místa
v ČR. Středisko má dva nega-
tivní limity, ale více pozitiv-
ních. Prvním negativním je
nadmořská výška těsně pod
800 m n. m., druhým je poměr-
ně zastaralé zařízení spojené
s neinvestováním v posledních
letech. Pozitiva počínají např.
tradicí (první výroba umělého
sněhu v ČR) přes ideální terény
pro sjezdové i běžecké lyžová-
ní až například po ideální dosa-
žitelnost právě z Ústí nad La-
bem. Je asi zbytečné na tomto
místě složitě rozvádět úvahy
o možných rovinách fungování
střediska. Pro středisko i pro
město Ústí je v tomto okamži-
ku asi nejpodstatnější, že měs-
to a středisko k sobě našly ces-
tu.  Nyní záleží jen na kvalitě
a formě spolupráce, na spoko-
jenosti obyvatel města i ostat-
ních návštěvníků. A právě toto
jsou pro město Ústí základní
logistická témata pro start dal-
ších etap investic, spoluinves-
tic a spolupráce.”

Trpaslíci...
ppookkrraaččoovváánníí  zzee  ssttrraannyy  99

Ve spolupráci s Fakultou uži-
tého umění a designu Univerzi-
ty Jana Evangelisty Purkyně
v Ústí n/L bude realizována
výstava „Trpaslík v současném
umění”, na které se bude podí-
let také o.p.s. Výtvarné umění
lidem - lidé výtvarnému umění
nebo Agentura Albis. Zároveň
hodlá Muzeum města Ústí nad
Labem ve spolupráci s dalšími
partnery zajistit animační do-
provodné programy k uvede-
ným výstavám, především se
zaměřením na děti a mládež.

Konference a většina dopro-
vodných akcí by se měla usku-
tečnit v červnu 2004, výstavní
projekty, animační programy
a dílny budou trvat od května
až do konce srpna. 

Další akce by mohly mít po-
dobu například filmového fes-
tivalu, hudebních produkcí,
happeningů, nebo divadelních
představení. V rámci těchto ak-
cí by se mohla odhalit alespoň
pamětní deska ústeckému tr-
paslíkovi, pokud to nebude pří-
mo pomník.   

VVááccllaavv  HHoouuffeekk DDiieettrriicchh  CC..  GGeehhrriinngg::  AAmmeerriicckkýý  ttrrppaassllííkk
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Chcete-li b˘t pravidelnû a serióznû  informováni nejen
o dûní v Ústí nad Labem, ale i v Ústeckém kraji 
a celé âeské republice, objednejte si pfiedplatné

nejãtenûj‰ího deníku v regionu. 

nejen pro místní obyvatele. 
Edice byla zahájena na konci

loňského roku, kdy byla vydá-
na brožura s názvem „Co je
dobré znát o městě”. Tento
průvodce seznamuje se základ-
ními údaji z oblasti ekonomi-
ky, demografie, ekologie apod.
a nabízí důležité kontakty na
řadu ústeckých organizací a in-
stitucí. Následně byla zelená
edice rozšířena o kapesní plá-
nek města, který usnadní nejen
návštěvníkům orientaci v cent-
ru, a také nabízí seznam ulic,
mapku MHD a nově i poznám-
kový bloček s tužkou. 

V současné době se připra-
vuje rozšíření edice o publikaci
o historii, současnosti a možné
budoucnosti ústecké dominan-
ty Větruše. 

Radní jednali opět o Spolku
Rada města vzala na vědomí doplněk bezpečnostní zprávy

a Bezpečnostní program na výrobu polyesterových a alkydo-
vých pryskyřic ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu. Radní
požadují, doplnění a opravu dokumentů ve smyslu opravy for-
málních chyb (číslování zdrojů rizika nesouhlasí se závěrečným
hodnocením), doplnění jednoduchých schémat výroby, dále ob-
jasnění, proč je míra rizika počítána na látky, které nejsou uve-
deny v seznamu nebezpečných látek a provedení výpočtu míry
rizika pro celá zařízení, nikoliv pro jednotlivé látky nacházející
se v nich.

II  ppřřeess  mmnnoohhéé  ppoozziittiivvnníí  zzmměě--
nnyy  jjee  ÚÚssttíí  nnaadd  LLaabbeemm  nněěkkddyy
ssttáállee  vvnníímmáánnoo  jjaakkoo  mměěssttoo  ššeeddii--
vvéé..  TTeennttoo  ppookkřřiivveennýý  ppoohhlleedd  ssee
ssnnaažžíí  zzmměěnniitt  nnoovvěě  vvzznniikkaajjííccíí
ttzzvv..  zzeelleennáá  eeddiiccee..  JJddee  oo  ssoouubboorr
rrůůzznnýýcchh  pprrooppaaggaaččnníícchh  mmaatteerrii--
áállůů,,  jjeennžž  cchhccee  ppřřeeddssttaavviitt  mměěssttoo
jjaakkoo  eekkoonnoommiicckkyy  ii  ttuurriissttiicckkyy
zzaajjíímmaavvoouu  llookkaalliittuu  nnaa  sseevveerruu
ČČeecchh..  

Jednotlivé části edice, ať už
brožurky, mapky, propagační
předměty atd., budou laděny
do zelené barvy. Cílem tohoto
záměru je poukázat na změnu,
kdy se z Ústí nad Labem jako
jedné velké šedivé továrny stá-
vá město s výrazně zlepšeným
životním prostředím a krás-
ným zeleným okolím, které je
bezesporu turisticky atraktivní

Město v kontextu zelené edice

rek neztratilo ve čtyřech zápa-
sech ani bod. Ve finále porazil
magistrát mužstvo Ředitelství
silnic a dálnic 6:0. Martin Jou-
za se stal s osmi góly nejlepším
střelcem turnaje.

Třetí místo z osmi startují-
cích vybojovala Teplárna Ústí
nad Labem.

FFoottbbaalliissttéé  mmaaggiissttrrááttuu  vvyyhhrráállii
ssuuvveerréénnnněě  ffoottbbaalloovvýý  ttuurrnnaajj
OO  ppoohháárr  řřeeddiitteellee  SSSSŽŽ,,  kktteerrýý  ssee
kkoonnaall  vv  ppáátteekk  66..  úúnnoorraa  vv  hhaallee  TTJJ
SSllaavvoojj  SSeevveerroottuukk  nnaa  SSttřřeekkoovvěě..  

Družstvo ve složení T. Jelí-
nek, M. Knotek, Roman Zettlit-
zer, Broňa Blecha, Martin Jou-
za, Radek Novotný a Jiří Peká-

Magistrátní fotbalisté si odnesli
pohár ředitele SSŽ

Díky tomuto pfiedplatnému mÛÏete u‰etfiit aÏ 336 Kã.
BliÏ‰í informace získáte na bezplatné telefonní lince 800 100 145.

Za‰lete na adresu Vltava - Labe - Press, a. s., prodej a distribuce, Klí‰ská 25, 400 01 Ústí nad Labem nebo pfiedejte v redakci.
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JJiižž  ppooddrruuhhéé  bbuuddeemmee  ooddkkrrýývvaatt  ttaajjeemmssttvvíí
nněěkktteerrýýcchh  nnáázzvvůů  uulliicc  aa ssttaavveebb  vv nnaaššeemm
mměěssttěě..  JJee  ttoo  oopprraavvdduu  zzaajjíímmaavvéé,,  jjaakkoouu  hhiiss--
ttoorriiii  aa vvýýzznnaamm  sskkrrýývvaajjíí..  ZZ nnáázzvvůů  ssee  ddoovvííddáá--
mmee  oo mmiinnuulloossttii  nnaaššeehhoo  mměěssttaa,,  aallee  ttaakkéé
ii oo zzmměěnnáácchh,,  kktteerrýýmmii  mměěssttoo  ÚÚssttíí  nnaadd  LLaa--
bbeemm  pprroocchháázzeelloo..

TTeennttookkrráátt  ssii  vvššiimmnneemmee  uulliiccee  zzaa  MMěěsstt--
sskkýýmm  ddiivvaaddlleemm,,  aa ttoo  uulliiccee  VVaannííččkkoovvyy..

Původní název Rybniční, ať už v němči-
ně, Teichgasse, nebo v českém jazyce, vy-
cházel z polohy této ulice za rybníkem,
který ležel na místě dnešního divadla. Než
se postavilo Městské divadlo, rozléval se
na tom místě  bahnitý rybník napájený vo-
dami Klíšského potoka. Býval to panský
rybník a od této skutečnosti se odvozuje
i název nedaleké Panské ulice u Městských
lázní. Kolem rybníka šuměly topoly, od

března 1842 tam byla lesní školka a opodál
„staré bělidlo”. Až do roku 1945 se ulice za
divadlem jmenovala Rybniční. V roce 1945
dostala ulice pojmenování Vaníčkova po
JUDr. Jindřichu Vaníčkovi, činiteli Sokola
(1862 - 1934). Byl to legendární náčelník
ČOS, pokračovatel díla Tyršova. Zmoderni-
zoval sokolský tělocvik, zaváděl zejména
sportovní disciplíny. Řídil šest sletů od ro-
ku 1895 do roku 1926. Po roce 1918 se po-
dílel na utváření nové čs. armády.

Nejnápadnějším domem v této ulici je
vysoká budova Tyršova domu (v suterénu
s restaurací Budvarkou).

V roce 1863 byla na tomto místě, postave-
na malá tělocvičná hala. Roku 1890 byla
uspořádána sbírka ve prospěch nové velké
haly. Projekt byl zadán firmě Řeháček v Ústí
a 3. 12. 1891 položen základní kámen. 1. led-
na 1893 byl objekt slavnostně předán veřej-
nosti. Na svou dobu to byl nejmodernější
dům se železnou střechou, ohnivzdornou
podlahou a renesanční fasádou, 18 m vyso-
kou. Větší sál je 16 m široký a 24 m dlouhý,
se štukovým stropem a galerií na kovových
konzolách. Má plochu 384 m2 a jeviště s od-
povídajícími šatnami. Býval osvětlený
122 plynovými hořáky v 80 lustrech. Malý
sál má plochu 93 m2. Od roku 1896 - 1945 byl
samozřejmě německým majetkem, sídlil zde
Spolek tělovýchovný.

V záznamu z 11. 6. 1940 byl zapsán jako
původní vlastník SS Turngemeinde Aussig.

V roce 1945 Národní výbor přidělil tuto
budovu do užívání Sokolu. Obnovuje se
vklad vlastnického práva 21. 5. 1947 pro
Tělovýchovnou jednotu Sokol Ústí nad La-
bem. Scházejí se zde a cvičí Sokolové až do
roku 1949 - 50.

Po revoluci v roce 1989 se Sokolové zno-
vu domáhají svého práva i na tuto budovu.
Situace pro Sokoly není jednoduchá, musí
překonávat čtyřicetiletou pauzu spojenou
se ztrátou veškerého majetku, zestárli i so-
kolští věrní pracovníci a změnilo se i myš-
lení lidí. Ale Sokolové to nevzdávají, pře-
konávájí problémy a prokazují svou života-
schopnost. Vycházejí z tradičních zkuše-
ností, staví na moderním přístupu k tělo-
cvičné činnosti. Nastupuje řada obětavých

nice údolí Klíšského potoka a Skřivánku.
Tato ulice existovala již v polovině 19. sto-
letí. Název doložen poprvé asi v roce 1890
- Písečný vrch, odvozen od četných písko-
ven v okolí.

KKddoo  bbyyll  OOttaa  KKrrááll??  VVýýzznnaammnnýý  úússtteecckkýý  rroo--
ddáákk,,  nnaarrooddiill  ssee  2244..  ssrrppnnaa  11990044..  SSvvéé  dděěttssttvvíí
pprroožžiill  jjaakkoo  ssyynn  mmaallééhhoo  žžiivvnnoossttnnííkkaa  --  kkrreejjččíí--
hhoo..  RRooddiinnaa  ppaattřřiillaa  kk ččeesskkéé  nnáárrooddnnoossttnněě
uuvvěěddoomměělléé  mmeennššiinněě..  

Po 1. světové válce nastoupil jako kance-
lářský praktikant u České obchodní společ-
nosti v Ústí nad Labem. Byl mezi prvními
v sokolské tělocvičně, aktivně pracoval ve
veslařském klubu a Národní jednotě severo-
české. Byl jednatelem ústeckého Sokola
a už ve 30. letech se prosadil i v rámci so-
kolské župy Krušnohorské - Kukaňovy.
V roce 1938 byl služebně přeložen do Prahy.
Zde se zapojil do veřejného života a tělový-
chovné činnosti. Mimo jiné zastával zodpo-
vědnou funkci jednatele všesokolského sle-
tu, konaného v červenci v roce 1938 v Praze.

Po založení Krušnohorské odbojové sku-
piny působil jako spojka mezi vedoucím
a členy skupiny v Ústí nad Labem. V ná-

Sokola, skautoval  a zamiloval si letadla. Přá-
telil se s Otou Králem, bydleli ve stejné ulici
a měli podobné záliby. Po vyučení zámeční-
kem se Otto Hanzlíček dobrovolně přihlásil
k čsl. letectvu. Absolvoval výcvik, při odcho-
du z republiky v roce 1939 měl celkem nalé-
táno 3 853 letových hodin. Jeho cesta vedla
přes Polsko do Francie. Letecký deník se za-
čal plnit bojovými lety. Létal jako stíhač, kte-
rý doprovázel bombardéry. Ve francouz-
ském letectvu provedl 113 letů, přímo ve 28
bojích prožil 44 hodiny a 55 minut. Po oku-
paci Francie odlétli naši letci do severní Afri-
ky a pak lodí do Gibraltaru a následně lodí
do Anglie, kde přistáli 5. 8. 1940. V té době
začínala bitva o vzdušný prostor nad Anglií.
Po složení přísahy anglickému králi se stal
příslušníkem britského královského letectva
RAF a pilotem 312. československé perutě.
Nastaly bojové a průzkumné lety. Vzpomí-
nal na vlast, na rodiče, na přátele. 10. října
1940 odstartoval Otto Hanzlíček na svůj po-
slední let. Byl sestřelen a po seskoku padá-
kem zahynul v rozbahněném korytě řeky
Mersey. Ve vzduchu vyhrál mnoho bitev, ale
tuto poslední na zemi ne. Svého prvního
mrtvého pohřbili kamarádi ze 312. čsl. peru-
tě na liverpoolském hřbitově se všemi pocta-
mi. Na hrobě číslo 392 je kamenný obelisk
s vytesaným československým lvem.

Položil svůj život v boji s nepřítelem, od-
měněn byl francouzskými válečnými vy-
znamenáními a československými válečný-
mi kříži a medailemi za chrabrost. Obdržel
i britská vyznamenání. V roce 1991 byl po-
výšen do hodnosti plukovníka v. v. in me-
moriam. Byl hodnocen jako excelentní stí-
hací pilot, který vždycky prokazoval velkou
statečnost a hluboké pohrdání nebezpečím.

Město Ústí nad Labem v roce 1992 uctilo
jeho památku přejmenováním ulice 9.
května na Skřivánku na ulici Hanzlíčkovu.
Také ústečtí skauti na jaře v roce 1990 po-
žádali svého střediskového vedoucího, ing.
Jiřího Hanauera, synovce Otty Hanzlíčka,
aby jejich oddíl mohl nést jeho jméno.

Byl skvělým vojákem a věrným kamará-
dem ve vzduchu i na zemi. Náš národ i na-
še letectvo jej počítá mezi své nejlepší pří-
slušníky.

lidí - Sokolů - za všechny jen několik jmen:
JUDr. Václav Klier, PhMr. Ludmila Blažko-
vá, Vojtěch Šnorek, Emanuel Kodat, MUDr.
Zdeněk Čermák a další.

V letošním roce 2004 se připravuje Těloc-
vičná jednota Sokol Ústí nad Labem k slav-
nostnímu 110. výročí svého vzniku. V Ústí
nad Labem byla založena první sokolská
jednota v Krásném Březně, kde byla nejsil-
nější česká menšina. Stalo se tak 28. září
1894. Ve vlastním městě byla sokolská jed-
nota založena 14. října 1894. Výbor TJ So-
kol a další členové připravují k tomuto vý-
ročí celou řadu zajímavých akcí.

Po významném sokolském pracovníkovi
a ústeckém rodáku Otovi Královi je pojme-
nována další ulice  v našem městě, a to Krá-
lova výšina, která nese tento název od roku
1945. Je to strmě stoupající ulice od křižo-
vatky ulice Masarykovy a Londýnské, spoj-

vaznosti na další odbojovou skupinu spo-
lupracovali při přípravě atentátu na Heid-
rycha a podporovali parašutisty Kubeše
a Gabčíka. Po jejich smrti v červnu 1942
byl Ota Král zatčen, po výsleších v Praze
převezen k soudu do Berlína. Byl obžalo-
ván z přípravy atentátu a styku s parašutis-
ty, odsouzen k trestu smrti a popraven
v Berlíně - Plötzensee 8. září 1943.

V Králově výšině existuje jeho rodný dům
č. 12/1220. Je to dům nyní nově rekonstruo-
vaný vedle domu „Na Rychtě”. Bohužel chy-
bí na něm v současné době pamětní deska.

VVeellmmii  ssllaavvnnéé  jjmméénnoo  nneessee  uulliiccee  HHaannzzllííčč--
kkoovvaa,,  kktteerráá  bbyyllaa  ppoojjmmeennoovváánnaa  ppoo  nnaaššeemm
zzaahhrraanniiččnníímm  lleettccii    OOttttoovvii  HHaannzzllííččkkoovvii..

Otto Hanzlíček se narodil 18. června 1911
na Králově výšině, č. p. 21 v Ústí nad Labem
v české vlastenecké rodině. Chodil cvičit do

NEZNÁMÉ ÚSTÍNEZNÁMÉ ÚSTÍ 22222222

Jaká tajemství skrývají některé názvy ulic,
náměstí a staveb v našem městě?        2. část
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SS vvěěttššíí  rraazzaannttnnoossttíí  bbuuddoouu
mměěssttššttíí  ssttrráážžnnííccii  ppoossttuuppoovvaatt  vvee
vvyyppjjaattýýcchh  ssiittuuaaccíícchh,,  kkddyy  hhrroozzíí
bbeezzpprroossttřřeeddnníí  oossoobbnníí  kkoonnffrroonn--
ttaaccee..  NNaa  ttoommttoo  ookkaammžžiittéémm
ooppaattřřeenníí  ssee  ddoohhooddllii  pprriimmááttoorr
mměěssttaa  MMggrr..  PPeettrr  GGaannddaalloovviičč
aa řřeeddiitteell  mměěssttsskkéé  ppoolliicciiee  IInngg..
PPaavveell  BBaakkuullee  ppoottéé,,  ccoo  bbyyllaa
2211..  pprroossiinnccee  vvee  ssttřřeedduu  mměěssttaa
bbrruuttáállnněě  nnaappaaddeennaa  ddvvoouuččlleennnnáá
hhllííddkkaa..

Městští policisté kolem čtvr-
té hodiny ranní napomínali
v Revoluční ulici podnapilého
muže, který se potácel na silni-
ci mimo přechod pro chodce
a překážel projíždějícím vozid-
lům. Muž nereagoval na výzvu
k prokázání totožnosti a spo-
lečně s dalšími třemi muži

hlídku fyzicky napadl. Jeden
strážník má tržnou ránu na
pravém obočí a na vnitřní stra-
ně rtu, druhý utrpěl zlomeninu
nosu. Dva ze čtyř  pachatelů
zadržela hlídka městské policie
ze Střekova. Totožnost ostat-
ních je známa.

„Kromě důrazu na větší ra-
zantnost dojde také k navýšení
počtu mobilních hlídek - na
každé směně budou v ulicích
dva až tři automobily. Agresivi-
ta pachatelů přestupků a trest-
ných činů v posledním roce
stoupla, a proto strážníci bu-
dou v budoucnosti využívat
všech možností, které jim dává
zákon, pokud to bude nutné,”
říká primátor města Mgr. Petr
Gandalovič.

Město Ústí nad Labem chce převést čtyři ústavy sociální péče
pro mládež na Ústecký kraj. Radní tento záměr schválili a uložili
náměstkovi primátora Mgr. Tomášovi Jelínkovi zpracovat návrh
Ústeckému kraji na převod, jenž by se konkrétně týkal ÚSP Hliňa-
ny, ÚSP Trmice, ÚSP Severní Terasa a ÚSP Všebořice.   

„Domnívám se, že ústavy sociální péče by neměly patřit městu
vzhledem ke specifickým službám, které poskytují,” říká náměs-
tek primátora Mgr. Tomáš Jelínek.

Město na provoz uvedených čtyř ústavů přispívá ročně část-
kou 9 milionů korun. Pokud se podle Jelínka převod na kraj
uskuteční, alespoň část těchto ušetřených peněz by měla v soci-
ální sféře zůstat.

Půjdou ústavy sociální péče pod kraj?

V Brné a Vaňově bude lepší Prima
Občané Brné a Vaňova se už za několik měsíců dočkají mnohem

lepšího příjmu televize Prima. Radní totiž schválili uzavření doho-
dy mezi městem a FTV Premiéra, s. r. o. Firma se zavazuje k in-
stalaci účinného zesilovače a město bude sdílet náklady na vysílá-
ní měsíční částkou 10 000 korun. Dohoda bude platit tři roky.

Strážníci vůči agresivitě přitvrdí

Primátorské stipendium
opět pro R. Pokorného

Odbor mimořádných situací
Magistrátu města Ústí nad La-
bem opět upozorňuje všechny
vlastníky nemovitostí v zápla-
vovém území stoleté vody ře-
ky Labe a Bíliny na jejich po-
vinnost zpracovat povodňový
plán pro svou nemovitost, te-
dy i pro své pozemky,  a na
nutnost zabezpečit svůj maje-
tek proti povodni, a to dle zá-
kona 254/2001 Sb., o vodách
a o změně některých zákonů
(vodní zákon).

Povodňové plány nemovitos-
tí musí mimo fyzických osob
zpracovat také právnické oso-
by a podnikající fyzické osoby,
jejichž  nemovitost, popř. část
nemovitosti sloužící k podni-
kaní a leží v záplavovém úze-

mí. V případě, že právnické
osoby a podnikající fyzické
osoby  již mají povodňové plá-
ny zpracované podle předchá-
zejících právních úprav, musí
je aktualizovat.

Vzor povodňového plánu
pro fyzické osoby je možno
získat na internetové adrese
www.usti-nl.cz (Mimořádné si-
tuace - Aktuality) nebo na od-
boru mimořádných situací Ma-
gistrátru města Ústí nad Labem
(p. Klenerová, kanc. č. 144, tel.
475 241 668 a p. Šumová, kanc.
č. 145, tel. 475 241 448). 

Zpracované povodňové plá-
ny je nutné doručit na odbor
mimořádných situací k potvr-
zení souladu s Povodňovým
plánem města Ústí nad Labem. 

Dvacetitisícové stipendium primátora města získal již podruhé
za sebou student 5. ročníku magisterského studijního programu
Ekologie a ochrana prostředí oboru Revitalizace krajiny Fakulty
životního prostředí UJEP Richard Pokorný. Stipendium bylo
slavnostně předáno 18. prosince v aule univerzity v Hoření ulici.

Richard Pokorný studuje s průměrem známek 1,22 a vyvíjí roz-
sáhlou vědeckou aktivitu. Je autorem či spoluautorem mnoha
významných vědeckých publikací a výzkumných projektů. 

Stipendia starostů městských obvodů ve výši 10 tisíc korun ob-
drží Filip Hladký a Jiří Pálka z Fakulty užitého umění a designu,
Martin Merker z Fakulty sociálně ekonomické a Václav Novák
z Pedagogické fakulty.

Krátce...
Rada města vzala na vědo-

mí záměr výstavby nového
závodu na výrobu nerezo-
vých trubek firmy Matthey
v průmyslové zóně Severní
Předlice a nepožaduje dopl-
nění Oznámení záměru
v rámci zákona o posuzová-
ní vlivů na životní prostředí.

Radní zároveň doporučují
jednat o možnosti využití
systému centrálního zdroje
tepla (horkovod).

Výsledky mezinárodního výzkumu PISA
LLoonnii  nnaa  jjaařřee  ssee  vv ČČeesskkéé  rree--

ppuubblliiccee  kkoonnaall  vvýýzzkkuumm  mmeezziinnáá--
rrooddnnííhhoo  pprrooggrraammuu  PPIISSAA  nnaa  226600
ččeesskkýýcchh  šškkoolláácchh,,  vvččeettnněě  úússtteecc--
kkéé  ZZáákkllaaddnníí  šškkoollyy  EE..  KKrráássnnoo--
hhoorrsskkéé..  VV lliissttooppaadduu  ttééhhoožž  rrookkuu
bbyyllyy  vvýýsslleeddkkyy  vvyyhhooddnnoocceennyy..

Cílem výzkumu bylo zjišťo-
vání znalostí a dovedností pat-
náctiletých žáků, tedy žáků
9. tříd ZŠ a žáků příslušných
tříd gymnázií. Sledované do-
vednosti a znalosti  byly testo-
vány ve čtyřech tematických
okruzích: matematická gra-
motnost, problémové úlohy,
čtenářská gramotnost a příro-
dovědná gramotnost.

Žáci ZŠ E. Krásnohorské se
v tomto výzkumu výborně
umístili a předvedli velmi dob-
rou úroveň školy. Ze zúčastně-
ných 260 škol se umístili dva-
krát na 3. místě, a to v mate-

matické a čtenářské gramot-
nosti, na čtvrtém místě v příro-
dovědné gramotnosti a na pá-
tém místě v problémových
úlohách. 

Blahopřejeme žákům, děku-
jeme učitelům!

Upozornění pro všechny vlastníky
nemovitostí v záplavovém území

Inzerce v Mûstsk˘ch novinách
Telefon: 475 241 469



- 14 -

SSeebbeevvrraažžddoouu  sskkookkeemm  zz ookknnaa
vv ššeessttéémm  ppaattřřee  ddoommuu  nnaa  SSttřřee--
kkoovvsskkéémm  nnáábbřřeežžíí  hhrroozziill  99..  úúnnoo--
rraa  ddooppoolleeddnnee  mmllaaddýý  vvllččáákk..  SSttaa--
lloo  ssee  ttaakk  kkrrááttccee  ppoottéé,,  ccoo  jjeehhoo
mmaajjiitteellkkaa  ooddeeššllaa  nnaa  rraannnníí  ssmměě--
nnuu  ddoo  mmííssttnníí  ttoovváárrnnyy..

Přivolanému policejnímu
psychologovi pes sdělil, že jej
k zoufalství přivedla nová
městská vyhláška o místních

poplatcích, která osvobozuje
majitele psů z útulku od povin-
nosti hradit městu poplatek ze
psů. „Hafffff háááááááááááfvrrr
hafa haf vrrrrrrrrrr hafr,” opa-
kovalo donekonečna zvíře ba-
lancující na okenním parapetu. 

„Ten pes říká, že si jeho pa-
nička určitě pořídí psa z útul-
ku, aby nemusela platit, a jeho
vyhodí na ulici. Závěrečné

„hafr” znamená něco jako
pol... mě ...,” uvedl překladatel
ze psí řeči Jaroslav Vomáčka.

Opoziční poslanecké kluby
přispěchaly okamžitě s politic-
kým prohlášením: „Poměry ve
městě jsou vlivem činnosti ko-
alice tak otřesné, že si chtějí
sáhnout na život už i psi. Za
pár týdnů to budou kočky ne-
bo křečci, o důchodcích ne-

mluvě.”
Náměstek primátora pro so-

ciální věci Mgr. Tomáš Jelínek
se snažil se psem vyjednávat.
Po dvou hodinách nekoneč-
ných rozprav novinářům řekl:
„Ten pes má v lecčems pravdu.
Říká, že lidé pošlou neútulko-
vé psy na dlažbu a nahradí je
ze zištných důvodů útulkový-
mi, nebo to udělají tak, že neú-
tulkového psa přivedou do
útulku jako nalezence, nechají
ho tam týden a pak si ho vy-
zvednou s již útulkovým potvr-
zením. Je to stejný systém, ja-
ko praní špinavých peněz,”
uzavírá náměstek. 

Pracovnice městského útul-
ku pro opuštěná zvířata Jaro-
slava Nováková sdělila, že po-
čet nalezených psů umístě-
ných do útulku se tři dny po
schválení vyhlášky zdesetiná-
sobil a za další týden si lidé
vzali domů téměř vždy právě
toho psa, kterého nedávno ná-
hodně našli. „S takovou solida-
ritou jsem se za ty roky ještě
nesetkala,” řekla dojatě roze-
smátým novinářům.

Celou záležitost ukončila
majitelka psa, která se vrátila
ze šichty. „Zalez parchante,”
vykřikla a zvíře z okna zmize-
lo.

Vyhláška zatím zůstává
v platnosti.

MMiillaann  KKnnootteekk

Nevídáno, nesl˘cháno... 1
Pravidelná rubrika pro v‰echny, ktefií mají smysl pro humor

Pes chtěl ukončit život skokem z okna
Co způsobila jedna nepovedená městská vyhláška...

Hrůůůza!!!

V reprezentativním průzkumu Gallupova ústavu v roce 2001
odpověděly více než dvě třetiny Ústečanů „ano” či „spíše ano” na
otázku, zda jsou Městské noviny přínosné, či nikoliv. Uplynuly
dva roky a je proto vhodné zeptat se znovu na Váš názor na for-
mu a obsah listu, který dostáváte jednou za dva měsíce do do-
movních schránek.

Vyplněný dotazník posílejte na jméno a adresu: Milan Knotek,
Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, 400 01 Ústí
nad Labem.

Tři autoři vyplněných dotazníků obdrží po vylosování láhev
dobrého vína.

Muž Žena Věk

Telefon

je zapotřebí k oznámení případné výhry

11..  PPoosskkyyttuujjíí  MMěěssttsskkéé  nnoovviinnyy  ddoobbrrýý  ppřřeehhlleedd  oo  dděěnníí  vvee  mměěssttěě??  

Ano Spíše ano Ne Spíše ne
zaškrtněte

22..  CCoo  bbyyssttee  nnaa  nniicchh  cchhttěěllii  nneejjvvííccee  zzmměěnniitt??

33..  JJaakkáá  ttéémmaattaa  vv  MMěěssttsskkýýcchh  nnoovviinnáácchh  ppoossttrrááddááttee  aa  jjaakkáá  ssee  VVáámm
nnaaooppaakk  llííbbíí??

44..  JJaakkýý  ssdděělloovvaaccíí  pprroossttřřeeddeekk  ppoouužžíívvááttee  nneejjččaassttěějjii,,  cchhcceettee--llii  ssee  ddoo--
zzvvěědděětt  nneejjnnoovvěějjššíí  iinnffoorrmmaaccee  oo  mměěssttěě  ÚÚssttíí  nnaadd  LLaabbeemm??

Pokud to bude možné, označte číslicemi 1 až 5 - jednička bu-
de vyjadřovat Vámi nejvíce užívané informační médium, pětka
nejméně...

Denní tisk Internetové stránky města
Rozhlas a televizi Městské noviny

Jiné zdroje

Anketa - jaké jsou podle Vás Městské noviny?
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AAssii  ttoo  zznnááttee  --  bbeezz  rroozzlloouuččeenníí  vvááss  ooppuussttiillaa  lleeddnniiččkkaa,,  ppoopprraass--
kkaannéé  ddllaažžddiiččkkyy  vv kkoouuppeellnněě  jjiižž  ddáávvnnoo  vvoollaajjíí  ppoo  vvýýmměěnněě,,  dděěttii
ppoottřřeebbuujjíí  vvyybbaavveenníí  nnaa  hhoorryy  aa ssttřřeecchhaa  nnaa  cchhaalluuppěě  jjee  zzrraalláá  nnaa  rraa--
ddiikkáállnníí  oobbnnoovvuu..  RRooddiinnnnýý  rroozzppooččeett  vvššaakk  uummoožžňňuujjee  uuššeettřřiitt  mměě--
ssííččnněě  ppoouuzzee  nněějjaakkoouu  ttuu  ttiissíícciikkoorruunnuu,,  aallee  jjeeddnnoorráázzoovvýý  vvěěttššíí  vvýý--
ddaajj  jjee  nnaadd  jjeehhoo  mmoožžnnoossttii..  AA ššeettřřiitt  nněěkkoolliikk  mměěssííccůů  nnaa  nněěccoo,,  ccoo
ppoottřřeebbuujjeettee  ookkaammžžiittěě,,  pprroossttěě  nneejjddee..  ŘŘeeššeenníí  jjee  vvššaakk  ssnnaaddnnéé  --
ssppoottřřeebbiitteellsskkáá  ppůůjjččkkaa..  

Vedoucí bankou v oblasti spotřebitelských půjček je GE Ca-
pital Bank. Klientům nabízí Osobní půjčku Expres. O všem,
co souvisí se spotřebitelskými půjčkami, jsme hovořili s Jaro-
slavem Kubíčkem, Ing., vedoucím obchodního místa GE Ca-
pital Bank v Ústí nad Labem. 

❖ OOssvvěěddččeennéé  ppřříísslloovvíí  pprraavvíí,,  žžee  ččaass  jjssoouu  ppeenníízzee..  PPřřii  žžááddoossttii
oo ppůůjjččkkuu  ttoo  ppllaattíí  ddvvoojjnnáássoobb  --  ppeenníízzee  oobbvvyykkllee  ppoottřřeebbuujjeemmee
hhnneedd..  JJaakk  rryycchhllee  GGEE  CCaappiittaall  BBaannkk  ppoosskkyyttuujjee  OOssoobbnníí  ppůůjjččkkuu
EExxpprreess??  

GE Capital Bank si je vědoma potřeby klientů získat půjčku
co nejrychleji, proto klade na rychlost vyřízení žádostí velký
důraz. Stačí, když zájemce o půjčku přijde na obchodní mís-
to GE Capital Bank, kde mu pracovníci banky rádi poskytnou
veškeré potřebné informace. Přinesete-li s sebou i potřebné
doklady, může si o půjčku hned zažádat. Rozhodnutí o před-
běžném schválení je učiněno obratem. A to doslova. Během
pár minut se klient dozví, jak velkou půjčku a za jakých pod-
mínek u nás získá. 

Pokud je zájemce o půjčku již klientem GE Capital Bank,
uzavřeme s ním rovnou smlouvu o úvěru a peníze převede-
me na jeho účet nejpozději do 24 hodin. Pokud zájemce
o půjčku není dosud klientem GE Capital Bank, dozví se ta-
ké na počkání, zda mu úvěr poskytneme. Po ověření údajů,
které nám sdělil (trvá to 1-2 pracovní dny), s ním pak uza-
vřeme smlouvu.

❖ NNěěkkddyy  ssee  vv bbaannkkáácchh  sseettkkáávváámmee  ss ttíímm,,  žžee  kklliieennttii  mmuussíí  ddoolloo--
žžiitt,,  nnaa  ccoo  cchhttěějjíí  ppeenníízzee  ppoouužžíítt..  JJee  ttoommuu  ttaakk  ii uu vvááss??

Osobní půjčka Expres je neúčelový spotřebitelský úvěr. Ne-
ptáme se tedy klientů, jak poskytnuté peníze využijí. Je na-
prosto na nich, zda za peníze, které jim poskytneme, prove-
dou rekonstrukci bytu, koupí si něco do domácnosti nebo si
za ně zaplatí dovolenou či jazykový kurz pro děti. Je to zcela
na nich.

❖ SS bbaannkkoovvnníímmii  ppůůjjččkkaammii  ssee  ččaassttoo  ppoojjíí  ii jjeeddnnaa  nneeppřřííjjeemmnnáá
vvěěcc  --  sshháánněěnníí  rruuččiitteellee..  CChhooddiitt  ppoo  ppřřííbbuuzznnýýcchh  aa zznnáámmýýcchh
aa pprroossiitt  jjee  oo rruuččiitteellssttvvíí  jjee  řřaadděě  zz nnááss  ttrraappnnéé..

S tím souhlasím. Zájemci o Osobní půjčku Expres se toho
však nemusí obávat - GE Capital Bank nepožaduje ručitele ani
jinou formu jištění.  

❖ RRuukkuu  vv rruuccee  ss úúvvaahhaammii,,  zzddaa  ssii  ppůůjjččiitt,,  jjddee  ii oottáázzkkaa,,  zzddaa  bbuu--
dduu  mmíítt  ddoosstt  ppeenněězz  nnaa  sspplláácceenníí..  JJssoouu  ssppllááttkkyy  úúvvěěrruu  sskkuutteeččnněě
zzááttěěžžíí  pprroo  rrooddiinnnnoouu  kkaassuu??  

Výši měsíční splátky může ovlivnit sám klient. Záleží na vý-
ši úvěru a délce splácení, které si zvolí. Délku splácení si mů-

žete zvolit v rozmezí 24 až 60 měsíců. Půjčit si na tuto dobu
u nás může 30 až 200 tisíc korun. U nových klientů je horní
hranice 75 tisíc korun.  Čím delší doba splácení, tím menší
měsíční splátka. Každý si tedy může zvolit takovou variantu
půjčky, aby výše měsíční splátky představovala minimální za-
tížení. Z vlastní zkušenosti mohu říct, že Osobní půjčku Ex-
pres si může dovolit každý a její splátky nejsou nijak výraz-
nou zátěží. Nejmenší splátka začíná již na 744 Kč*. 

❖ CCoo  vvššeecchhnnoo  mmuussíí  kklliieenntt  ppřřii  žžááddoossttii  oo ppůůjjččkkuu  ddoolloožžiitt  ččii
ssdděělliitt??

Osobní půjčku Expres získáte velmi snadno i rychle, proto-
že s tím není spojené žádné složité papírování. Dokonce ne-
potřebujete ani ručitele. Vedle běžných dokladů (občanský
průkaz a druhý doklad totožnosti, např. řidičský průkaz, rod-
ný list či pas) stačí předložit potvrzení o výši příjmu od za-
městnavatele a doklad pro ověření adresy (např. vyúčtování
SIPO, nájem či složenka za telefon apod.). Pro ověření údajů,
které nám klient poskytl, žádáme klienty i o sdělení čísla jed-
né pevné telefonní linky do zaměstnání. Dříve jsme vyžado-
vali uvedení dvou pevných linek. Nyní však vycházíme vstříc
klientům, kteří o půjčku zažádají na obchodním místě a po-
stačí nám již jen jedna.

❖ ŘŘaaddaa  zz nnááss,,  kktteeřříí  uuvvaažžuujjeemmee  oo ppůůjjččccee,,  vvššaakk  mmáá  oobbaavvuu,,  žžee
vv pprrůůbběěhhuu  sspplláácceenníí  mmůůžžee  ppřřiijjíítt  oo pprrááccii,,  oonneemmooccnníí  aa nneebbuuddeettee
mmíítt  tteeddyy  zz ččeehhoo  sspplláácceett..  JJaakk  llzzee  ttyyttoo  oobbaavvyy  řřeeššiitt??

Tyto obavy má asi každý, kdo myslí na svou rodinu a její ji-
stotu. Nemusí vám to však zabránit v koupi vysněné věci za
peníze půjčené od banky. GE Capital Bank totiž nabízí ke své
Osobní půjčce Expres možnost pojištění pro případ ztráty za-
městnání, nemoci, invalidity nebo úmrtí. V případě, že se do-
stanete do problémů vinou ztráty zaměstnání, nemoci či in-
validity, převezme za vás splacení půjčky pojišťovna. Je dob-
ré myslet i na zajištění rodiny, a proto součástí pojištění, kte-
ré GE Capital Bank nabízí ke své Osobní půjčce Expres, je
i pojištění pro případ úmrtí. 

Pojištění nabízí GE Capital Bank klientům za velmi výhod-
ných podmínek a získání je velmi snadné - lze ho uzavřít spo-
lu s podpisem smlouvy o úvěr. Klient je pojištěn od data čer-
pání úvěru až do jeho splacení. Podstatné je, že tímto pojiště-
ním není podmíněno poskytnutí půjčky.

❖ KKddee  ssii  mmoohhoouu  zzáájjeemmccii  zz nnaaššeehhoo  rreeggiioonnuu  oo OOssoobbnníí  ppůůjjččkkuu
EExxpprreess  ppoožžááddaatt??

GE Capital Bank se snaží být klientům co nejblíže. Máme
jednu z nejširších pobočkových sítí na českém trhu a máme
samozřejmě zastoupení i ve zdejším regionu. Všichni zájem-
ci o Osobní půjčku Expres nás najdou v Ústí nad Labem na
adrese Pařížská 2. Klientům jsme zde k dispozici každý pra-
covní den od 900 do 1700. Jsme připraveni zodpovědět jim
všechny dotazy a pomoci s vyřízením půjčky. A jak již bylo
řečeno - klientům, kteří nyní u nás budou žádat o Osobní
půjčku Expres, jsme vyšli vstříc a není již nutné dokládat dvě
pevné telefonní linky. Nyní postačí uvést pouze jednu.

**RRPPSSNN  ((rrooččnníí  pprroocceennttnníí  ssaazzbbaa  nnáákkllaaddůů))  jjiižž  oodd  1111,,4444  %%..

Získat půjčku na cokoliv je dnes snadné



Křížovka pro čtenáře Městských novin 

ZZnněěnníí  ttaajjeennkkyy  zzaassíílleejjttee  nnaa  aaddrreessuu::  MM..  KKnnootteekk,,  MMaaggiissttrráátt  mměěssttaa  ÚÚssttíí  nnaadd  LLaabbeemm,,  VVeellkkáá  HHrraaddeebbnníí  88,,  440000  0011    ÚÚssttíí  nnaadd  LLaabbeemm..
TTřřii  vvyylloossoovvaanníí  oobbddrržžíí  vvěěccnnéé  cceennyy..


