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Centrum Ústí za rok a půl nepoznáte
Na konci bude nové náměstí a čistější Labe
Mírové náměstí a okolí se
změní k nepoznání. Už v červenci příštího roku se rozběhne první etapa revitalizace
městského centra, na jejímž
konci bude rekonstruovaná
centrální plocha, včetně ulic
Hrnčířská a Revoluční.
Nová kanalizace
Stavební ruch ve středu Ústí
nad Labem však začne už počátkem roku 2005. Severočeská
vodárenská společnost začne
stavět stoku Z2, která svede
splašky do čistírny odpadních
vod v Neštěmicích. Projekt,
který přinese výrazné zvýšení
čistoty v řece Labe, však způsobí návštěvníkům centra dílčí
komplikace.
„Na začátek výstavby kanalizační stoky jsme netrpělivě
čekali, protože bez toho není
možné Mírové náměstí rekonstruovat. Obě akce se v polovině nadcházejícího roku časově
protnou. Části centra města
budou „rozkopané“ až do poloviny roku 2006. Některým
lidem se to možná nebude líbit, ale Ústečané chtějí mít
hezčí náměstí a bez stavebních prací to prostě nejde“, říká primátor města Petr Gandalovič.
Pokračování na straně 3
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Podoba Mírového náměstí po rekonstrukci. Na snímku je zobrazen také Palác Zdar, jehož stavba
ještě nezačala.

Hamlet nebo hokejbal – to všechno
je možné v novém Činoherním studiu
Činoherní studio bylo slavnostně předáno zpět do rukou divadelníků. Stalo se tak po náročné rekonstrukci za více jak 37
miliónů korun.

„Zasloužili jsme si ho, po
dvou letech strávených v provizoriu jsme konečně zase ve
svém“, řekl ředitel divadla Jaroslav Haidler. Pak se rozběhla
netradiční party s názvem „Pozdravy slavných“ – hudbu obstaral vynikající Muzikus, herci
předvedli recesistickou módní
přehlídku. Z promítacího plátna pozdravili Ústečany známí
herci, kteří v minulosti v divadle působili – Jiří Bartoška,
Ivana Chýlková, Leoš Suchařípa nebo Josef Carda. Létaly
konfety a pilo se šampaňské.
Oslavy znovuotevření divadla probíhaly od pátku do neděle. Návštěvníci mohli zhlédnout nejen představení Hamleta, ale také hokejbalový turnaj.
Vnitřek divadla je totiž tak variabilní, že zde může vznikout
pokračování na straně 6

SLOVO PRIMÁTORA

Blížící se Vánoce a nový rok
jsou pro mne příležitostí k výčtu toho pozitivního, co se ve
městě za končící rok událo.
Chci proto své poslední slovo
v tomto roce věnovat neziskovým organizacím, které nezištně a dobrovolně pomáhají druhým. Lidé, co v nich působí,
jsou téměř neviditelní, nestojí
o publicitu, peníze ani slávu.
Někdy na ně zapomínáme.
Dobrovolnické centrum se
letos věnovalo 48 hospitalizovaným dětem v Masarykově
nemocnici. Dobrovolníci také
mimo jiné navštěvovali klienty
v domovech důchodců. Za
uplynulých pět let tuto činnost
vykonávalo 560 převážně mladých lidí a ročně se jich hlásí
téměř stovka dalších. Mají můj
upřímný obdiv.
Místní pobočka Českého červeného kříže pomůže každým
rokem 2,5 až 3 tisícům lidem
v nouzi. Klienti dostanou jídlo
i ošacení. ČČK zajišťuje také
krizovou pomoc, poradenství
i různé zajímavé akce. Práci
Červeného kříže považuji za
naprosto nezastupitelnou a nenahraditelnou.
Centrum komunitní práce
pomáhá získávat neziskovým
organizacím peníze z EU
a kontaktovat je se zahraničními partnery. Dále vytváří
v České republice ojedinělý
Komunitní plán péče a pomáhá ženám po mateřské dovolené uplatnit se na trhu práce.
Pro handicapované děti a mladé lidi zajišťuje dopravní ob-

služnost – vozí je na rehabilitační pobyty, do chráněných
dílen nebo k lékaři. CKP je
dlouholetým partnerem města
při řešení problematiky sociálních služeb a pro mnohé příkladem v profesionalitě a odbornosti.
Ústecká Oblastní charita poskytuje v azylovém domě střechu nad hlavou těm, kteří jí
z nějakého důvodu ztratili. To
vše je spojeno s psychosociální
rehabilitací i pomocí při jednání s úřady. Pracovníci Oblastní
charity si velmi správně uvědomili, že nelze jen zajišťovat
krizový nocleh, ale je zapotřebí pomáhat klientům zařadit se
do společnosti tak, aby jejich
služeb již nebylo zapotřebí.
Co se týče volnočasových
aktivit, vyzdvihl bych rád práci
ústecké křesťanské organizace
YMCA. Nízkoprahové centrum
nabízí dětem bezpečné prostředí bez alkoholu a drog plné
zajímavých informací, zábavy
a vzdělávání. Tvůrčí dílny jsou
zase zaměřené na umělecký
rozvoj mládeže.
Popisovat podrobně činnost
Domu dětí a mládeže je zbytečné. Desítky lidí vedou desítky kroužků a jiných aktivit. Se
zástupci Dětského parlamentu
se často osobně setkávám
a jsem překvapen jejich vyspělým viděním věcí kolem nás.
Často se ptají lépe, než dospělí
a dovedou Vás bez rozpaků
v diskusi přitlačit ke zdi.
Omlouvám se velkému počtu
dalších neziskových organizací, které jsem nejmenoval, protože k tomu nemám prostor.
Jsem velice rád, že poskytovatelů sociálních služeb působících na Ústecku neustále přibývá a zvyšuje se tak i počet
jejich klientů. Město tyto organizace podporuje finančně dle
svých možností a vytváří jim
často příznivé podmínky k práci. Budeme to dělat i nadále.
Užijte si vánoční svátky.
Petr Gandalovič

Část TSM přejde od nového
roku do Městských služeb
Od 1. ledna příštího roku by
měla zahájit svou činnost nová
příspěvková organizace města
s názvem Městské služby Ústí
nad Labem. Radní odsouhlasili
její vznik a na základě výsledku výběrového řízení jmenovali Ing. Miroslava Štráchala do
funkce ředitele. Věc však bude
ještě předmětem jednání Zastupitelstva města.
Městské služby budou vykonávat činnosti, které nyní zajišťují Technické služby města.

Půjde o provozování parkovišť, garáží, dopravního značení, pohřební služby, pohřebišť
a krematorií, tělovýchovných
zařízení, lázní a WC. Dále to
bude provozování vnitrozemské vodní dopravy a vnitrostátní nákladní silniční dopravy, instalace a údržba veřejného osvětlení.
Předpokládá se, že do nově
zřízené organizace přejde
z TSM zhruba 140 zaměstnanců.

Větruše bude mít sportoviště
Parlamentní rozpočtový výbor schválil městu Ústí nad Labem přidělení osmi miliónů
korun na vybudování sportoviště na Větruši. Tato částka figuruje v návrhu státního rozpočtu, jenž prošel druhým čtením.
Sportoviště vybuduje Severočeská stavební, a. s., Ústí nad
Labem. Radní ji schválili jako
vítěze veřejné zakázky, když
ze všech pěti uchazečů nabídla
nejnižší cenu – 26,3 mil. korun.

Výstavba sportoviště bude
zahájena v příštím roce. Budou jej tvořit dva tenisové kurty, dětské hřiště, basketbalové
hřiště a bludiště. Tyto zájmové
aktivity jsou přínosné pro budoucí využití potenciálu Větruše a jejího okolí.
Rada také uvolnila 100 tisíc
korun na zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci stávajících prostor popraviště na Větruši a jejího
okolí.

Zvýšení DPH donutilo město
zdražit poplatek za odpad
Nepříznivé vládní daňové
změny a vyšší platby za ukládání odpadů na skládky jsou
důvodem, proč je město donuceno zvýšit poplatek za komunální odpad. Radní rozhodli
o tom, že v příštím roce by
každý občan s trvalým bydlištěm v Ústí nad Labem měl platit ročně 500 korun místo dosavadních 420. Za rekreační chatu to však bude jen 250 korun.
Zvýšení poplatku však podle
náměstka primátora Tomáše
Jelínka i přesto nepokryje náklady města na svoz, sběr, třídění a odstraňování komunálního odpadu. Zatímco výnosy
by měly v roce 2005 dosáhnout
částky 43,4 mil. korun, náklady budou zhruba o 12 miliónů
vyšší. „Se zdražením poplatku
jsme původně nepočítali, nechtěli jsme občany zbytečně
zatěžovat. Navýšení DPH z 5
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na 19 procent u některých služeb však zdražilo celý systém
tak výrazně, že jsme k tomu
přistoupit museli“, uvádí náměstek primátora Jan Kubata.
Občané již nebudou poplatky za odpad platit dvakrát ročně, ale jednou, a to vždy do
konce května příslušného roku. Celkový dluh občanů za
komunální odpad vůči městu
dosahuje v současné době 18
miliónů korun (součet za roky
2002 – 2004). „Snažíme se zvýšit účinnost výběru tohoto poplatku, jdeme i cestou soudních žalob“, konstatuje náměstek primátora Tomáš Jelínek.

Pokračování ze strany 1
Kromě nové 710 metrů dlouhé
stoky, která povede od Předmostí přes Mírové náměstí až
ke křižovatce Masarykova –
Revoluční, budou vodaři v Ústí
ještě zkapacitňovat kanalizaci
na Masarykově ulici a rekonstruovat kanalizaci v ulici Žukovova na Střekově. Dalšími
akcemi budou např. přepojení
Stříbrnického potoka a odvedení odpadních vod z oblasti
Krásného Března (viz mapa
pod článkem).

Stavbaři začnou v Hrnčířské
Co se týče rekonstrukce Mírového náměstí, práce se budou nejprve odvíjet v Hrnčířské ulici, která by měla být
hotová už v polovině listopadu příštího roku. „Rekonstrukce náměstí bude zahájena počátkem října a do Revoluční
ulice stavbaři dorazí až v červnu 2006. Termín ukončení je
stanoven na srpen. Stavební
povolení je již vydáno a generální projektant nyní dokončuje dokumentaci pro výběr zhotovitele“, uvádí starosta centrálního obvodu a šéf projektového týmu na tuto akci Radek
Vonka.
Celkové náklady na revitalizaci centra budou činit 126,2
mil. korun (bez DPH). Žádost
o přidělení podpory ze Společného regionálního operačního
programu byla po nominaci
v krajském kole letos v září
podána do kola národního na
Ministerstvo pro místní rozvoj.
Do národního kola v rámci

Stromová alej v Hrnčířské ulici, kde rekonstrukce centra počátkem prázdnin začne.
programu „Regenerace a revitalizace vybraných měst“ bylo
předloženo celkem 20 projektů. Ministerstvo je nyní hodnotí a v lednu příštího roku by
měla zasedat Národní výběrová komise. Město usiluje o dotaci ze SROP ve výši 94,6 mil.
a 15,7 bude chtít získat
z MMR. Radnice by financovala jen 12,5 % celkových nákladů.

Podoba náměstí a okolí
Z Mírového náměstí zmizí
nevzhledný asfalt, který bude
nahrazen kamennou dlažbou
v kombinaci čediče a žuly. „Řešili jsme např. otázku, zda bude nový, strukturovanější po-

Při realizaci akce zůstává beze změny linkové vedení, trasy
i jízdní řády všech autobuso-

vých a trolejbusových linek
MHD. Dojde pouze ke změně
umístění a počtu zastávek a ke
změně trakčního trolejového
vedení. „To je pro Ústečany
dobrá zpráva, protože jsme se
původně trochu obávali, že rekonstrukce centra přinese velké dopravní nesnáze“, připomíná Vonka.
V průběhu rekonstrukce
zmizí z Mírového náměstí zastávky ze směru k divadlu,
které budou nově umístěny
do ulice Hrnčířská ve směru
k Mírovému náměstí a do ulice Revoluční ve směru k divadlu. Dále bude přemístěna
výstupní zastávka linky číslo
60 a 62 na Mírovém náměstí,
která se posune do jedné ze
dvou stávajících zastávek ve
směru k Předmostí. „Zastávky
MHD už v horní části náměstí
nebudou. Centrální plocha se
tím zklidní, potlačí se její
tranzitní charakter ve prospěch pobytového a oddechového“, uzavírá Vonka.

1 - Stoka Z2
2 - Masarykova I.
3 - Masarykova II.

4 - Stříbrnický potok
5 - Žukovova
6 - Stoka O

vrch vyhovovat i vozíčkářům.
Jsme přesvědčeni, že problém
mít nebudou“, říká Vonka.
Horní okraj náměstí bude
lemován stromy různých druhů, zasazených do okrasných
mříží. Na náměstí bude množství laviček, malých fontán
i nerezových pítek. Novinkou
je i moderní světelný mobiliář.
V Hrnčířské ulici vznikne stromová alej. Bude odstraněn také pás zeleně oddělující obě
silnice a plocha Mírového náměstí se tak o něco zvětší.
„Město loni oslovilo Ústečany anketou v Městských novinách a zeptalo se, jaké chtějí
mít náměstí. Veřejnost si řekla
o některé změny, se kterými
původní návrh nepočítal, a my
jsme přání lidí akceptovali.
Např. zde neměly být vůbec
stromy“, konstatuje starosta.

Doprava

Strážníci zachraňovali životy
Primátor města Petr Gandalovič ocenil za mimořádné činy
osm strážníků ústecké městské policie. Strážníci obdrželi náramkové hodinky.
Petr Kočí, Jiří Petrák a Karel Bureš zachránili lidský život.
Irena Tlapová, Martin Včela, Michal Matiscsák, Radek Bartoň
a Marek Mádl si cenu zasloužili za mimořádnou odvahu a nasazení při zákroku a příkladné plnění svých povinností.
Primátor Gandalovič v projevu ke strážníkům konstatoval,
že centrum města je díky jejich práci bezpečnější a čistější.
Dále např. ocenil Program prevence kriminality městské policie, který označil za nejlepší v České republice.
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Ústečané si připomenuli 17. listopad
Představitelé města Ústí nad
Labem, bývalí členové Občanského fóra i místní veřejnost
si v předvečer 15. výročí událostí 17. listopadu připomenuli zapálením svíčky u sochy
obětem komunismu v ústeckých Městských sadech revoluční události roku 1989.
Účastníci akce se potom
přesunuli do Obchodního domu Sever na vernisáž výstavy
fotografií listopadových událostí v Ústí nad Labem. Šlo
o kolekci snímků Miroslava
Rady, Petra Berounského, Jaroslava Telacka a Zdeňka
Práška. „Na některých fotografiích jsem se našel. Dýchla
na mě úžasná atmosféra té
doby, kdy u Hraničáře stál
pohotovostní pluk ze Žatce
připravený zasáhnout, kdy
jsme společně s dalšími Ústečany vycházeli do ulic, absol-

„Ten mladej kluk v čepici jsem já!“, poznal se na jedné z revolučních fotografií náměstek primátora Jan Kubata.
vovali velké demonstrace
a cítili, že režim už mele
z posledního“, řekl náměstek
primátora Jan Kubata, který

výstavu zahajoval. V jejím
úvodu pronesl známý recitátor Miroslav Kovařík několik
básní Karla Kryla.

Město chce zjistit, jaký je stav Domu kultury
Město podepsalo memorandum o spolupráci se Základní
organizací Odborového svazu
chemie ČR při Spolku pro chemickou a hutní výrobu a Domem kultury chemiků, s. r. o.
„Naším cílem je, aby již v blízké budoucnosti byl Dům kultury chemiků důstojným centrem
kulturních a společenských ak-

tivit krajské metropole“, říká
radní Pavel Dlouhý.
Memorandum hovoří o tom,
že město podnikne mnoho kroků ke zjištění ekonomické situace provozování kulturního
domu i k jeho technickému
stavu. Budou se analyzovat
provozní náklady i nájemní
a podnájemní smlouvy.

Gandalovič v Berlíně představil
projekt rekonstrukce muzea
Primátor města Petr Gandalovič představil ve vládních a nevládních institucích v Berlíně
projekt rekonstrukce městského
muzea a vybudování nové expozice, která se bude zabývat
dějinami Němců v českých zemích a různými aspekty soužití
Čechů a Němců od středověku
až do dnešních dnů. Potenciální němečtí partneři ocenili, že
se jedná o ryze českou iniciativu, která má podporu města
a místních vědeckých kruhů.
Gandalovič zdůraznil, že
v Ústí nad Labem již od roku
1990 probíhá za přispění městského archivu, Univerzity Jana
Evangelisty Purkyně a Ústavu
slovansko germánských studií
velmi živá diskuse. Ve městě byly vydány desítky publikací
a vznikly četné diplomové práce. Projekt je tedy jen soustředěním a rozšířením toho, co již
existuje. Politickou podporu projektu lze dokumentovat návštěvou prezidenta Klause při konferenci, která ve městě na dané
téma proběhla letos na jaře.
Návštěva Berlína přinesla
konkrétní výsledky. Počátkem

příštího roku proběhne veřejná
prezentace projektu v Berlíně
v prestižních prostorách německé Společnosti pro zahraniční politiku. Spolupořadatelem akce bude České centrum
v Berlíně, jehož ředitelka Blanka Mouralová přispěla k úspěchu pracovní cesty. O návštěvě
byl předem informován a podporu jí vyslovil také český velvyslanec Boris Lazar. Zásluhou
zdařilé pracovní cesty je možné počítat s organizační a finanční pomocí řady prestižních a České republice nakloněných německých institucí.
Primátor Gandalovič zdůraznil, že k celé věci přistupuje
také pragmaticky, že by se mělo jednat o v jistém smyslu turistickou atrakci pro příhraniční region. Byla by škoda, kdyby
naši sousedé jezdili do Ústí
nad Labem jen nakupovat.
Projekt v Městském muzeu
v Ústí nad Labem by měl sousedy sblížit a přivést k formálním a hlavně neformálním rozhovorům, které nezapomenou
na minulost, ale zaměřeny budou do budoucnosti.

„Město velmi vážně uvažuje
o tom, že Dům kultury chemiků v blízké budoucnosti koupí
a udělá z něj kultivované a respektované kulturní a společenské centrum, kde by např.
probíhaly i kongresové akce“,
říká náměstek primátora Tomáš Jelínek.

Partnerství proti
kriminalitě
Město se rozhodnutím radních přihlásí do nového státního programu prevence kriminality s názvem Partnerství.
Tento program nahrazuje
dosavadní Komplexní program prevence kriminality na
místní úrovni, který byl od
roku 1996 uskutečňován v 95
městech ČR s počtem obyvatel nad 10 tisíc. Bylo vytvořeno celkem 3 tisíce projektů za
více jak půl miliardy korun.
Program Partnerství má
rychle reagovat na aktuální
negativní vývoj trestné činnosti v konkrétních lokalitách,
zvyšovat pocit bezpečí občanů, navázat úzkou spolupráci
Policie ČR se samosprávou
i neziskovými organizacemi
a prosazovat integraci ofenzivních a proaktivních metod
do policejní práce.
V rámci nyní končícího
Programu prevence kriminality realizovalo město Ústí
nad Labem v letech 1996 –
2004 celkem 105 projektů za
16,8 mil. korun. „I nadále se
budou naše preventivní aktivity zaměřovat především na
rizikové skupiny mládeže
pocházející z nepodnětného
sociokulturního prostředí“,
říká primátor města Petr
Gandalovič.

Nový povodňový plán

Radní schválili Povodňový
plán města Ústí nad Labem.
Jde o dokument, který obsahuje způsob zajištění včasných
a spolehlivých informací o vývoji povodně, organizaci a přípravu záchranných a zabezpečovacích prací, způsob aktivizace povodňových orgánů, zabezpečení hlásné a hlídkové
služby a ochrany objektů,
apod.
Plán ve své organizační části
obsahuje např. jmenné seznamy, adresy a způsob spojení
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účastníků ochrany před povodněmi a jejich úkoly. V grafické
části jsou uvedeny mapy s vyznačením záplavových území,
evakuačních tras a shromažďovacích, evakuačních a ubytovacích míst. Věcná část plánu
se zabývá údaji potřebnými
pro zajištění ochrany a limity
pro vyhlašování stupňů povodňové aktivity.
Vodní plocha obsahuje 3 %
z celkové rozlohy města Ústí
nad Labem. Stanovené záplavové území je zde velké 546,7 ha.

Primátor ocenil H. Borskou a Bonifanty
Ceny primátora za rok 2004
získali rozhodnutím rady
paní Helena Borská in memoriam a členové skupiny
Bonifanti.
Helena Borská (1928 – †2004)
se většinu svého života věnovala historii a sbírání materiálů
k vydání knih o Ústí nad Labem. Je autorkou publikací
„Poznej místo, ve kterém žiješ“, „Střípky z ústecké hudební minulosti“, „Naše město,
jeho primátoři a význačné
osobnosti“, či „Dějiny měst
a vesnic v okrese“.
Skupina Bonifanti slaví letos 40. výročí své činnosti.
Jde o legendu ústeckého hudebního života. Bonifanti měli své pořady, fanclub, zpravodaje a vyhráli několik beatových festivalů. Po výzvě členů
kapely k odchodu sovětských

Bonifanti 1964.
vojsk z našeho území byla
činnost skupiny oficiálně zakázána. Vystupovala pod ná-

zvem Ad libitum a ke svému
původnímu názvu se vrátila
v roce 1978.

Studenti budou
jezdit levněji
Studentské jízdné v MHD
se sníží. Rada města na návrh Jiřího Madara rozhodla
o tom, že cena tříměsíčního
časového kupónu pro studenty od 15 do 26 let poklesne ze 445 na 350 Kč.
„Je třeba podporovat vše,
co souvisí se zvyšováním
vzdělanosti v celém Ústeckém kraji“, odůvodnil svůj
návrh radní Madar.
Nový tarif MHD, který radní schválili, zachovává až na
výše uvedený případ současné ceny jízdného. Novinkou
je, že v ústecké městské dopravě budou jezdit zdarma
poslanci Evropského parlamentu a středoškolští studenti už nebudou muset
předkládat Dopravnímu podniku potvrzení o studiu každý půlrok.

Tržnice: zkulturnit, nebo zrušit Setuza má zamezit zápachu a hluku
Radní vzali na vědomí oznámení dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
k záměru výroby methylesteru
z řepkového oleje v ústecké
Setuze a nepožadují jeho doplnění. Souhlas s touto výrobou
však rada podmínila splněním
následujících podmínek:

Zájemce o koupi se zatím neobjevil

1. Setuza bude neprodleně informovat město o únicích znečišťujících nebo zapáchajících
látek a jiných nadstandardních
stavech (zejména hlukových
efektech) i v případech, kdy se
nejedná o havárii.

2. Podnik odpovídajícím technickým způsobem zamezí emisím zapáchajících látek a hluku
s nejvyšší dostupnou účinností.
3. Z hlediska dopravní obslužnosti nesmí nákladní automobily zatěžovat stání na veřejných komunikacích (parkování uvnitř areálu Setuzy).
4. Město vyzývá Setuzu
k účasti na realizaci přebudování střekovské křižovatky Národního odboje – Děčínská
a zároveň ukládá vedoucímu
odboru dopravy MmÚ Daliboru Dařílkovi předložit návrh
řešení této křižovatky.

Jelínek poděkoval karatistům
Ústecká nová tržnice není ve
své nynější podobě důstojnou
součástí centra krajského
města. Shodují se na tom primátor Petr Gandalovič i jeho
náměstek Jan Kubata.
„Ústí potřebuje buď výraznou změnu vzhledu tržnice
a kultury prodeje, nebo její
odstranění“, říká primátor.
Město bude po novém majiteli tržnice požadovat její rekonstrukci tak, aby se za ni nemuselo před domácími i zahraničními návštěvníky stydět. Mělo
by dojít k funkční i estetické
proměně stánků, jako např. na
nedaleké Staré tržnici. „Tato

tržnice svými kapacitami
i strukturou zboží plně pokryje
potřeby Ústečanů i v případě,
že by provoz Nové tržnice skončil“, konstatuje Gandalovič.
Magistrát bude na Nové tržnici důsledně vyžadovat pořádek jak ve formě dodržování
tržního řádu, tak i např. v oblasti živnostenského zákona.
Nová tržnice byla nedávno
nabízena ve dražbě za 56 miliónů korun. Neobjevil se však
žádný zájemce. „Pro město je
tato cena příliš vysoká. Vývoj
událostí okolo tržnice budeme
pozorně sledovat a náš postup
bude záviset na dalších okolnostech“, dodává náměstek
primátora Jan Kubata.

Vydává Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8,
401 00 Ústí nad Labem. Neprodejný informační dvouměsíčník
pro veřejnost. Ev. číslo MK ČR E 10245. Náklad 43 000 ks.
Technická výroba: VLTAVA-LABE-PRESS, a. s., divize SEVER. Řídí
Redakční rada ve složení: Mgr. Petr Gandalovič (předseda), Mgr.
Tomáš Jelínek (místopředseda), Ing. Tomáš Ondřich, Mgr. Milan
Knotek, PhDr. Vladimír Kaiser, Petr Beran, Jan Křemen.

Inzerce: 475 241 469.

Náměstek primátora Tomáš
Jelínek přijal úspěšné karatisty
z klubu Shotokan Klub Rajchert,
kteří získali medaile na nedávném mistrovství světa kadetů
a světovém poháru mládeže
v německém Darmstadtu. Poděkoval jim za vynikající reprezentaci nejen města Ústí nad Labem, ale i celé České republiky.
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Všichni tři reprezentanti vybojovali bronz. Žák Martin Luong v disciplíně kata, dorostenec Jiří Týle v kumite do 63 kg
a dorostenka Lucie Zbořilová
také v kumite do 55 kg. „Je to
zatím největší úspěch ústeckého i krajského karate v historii
jeho trvání“, řekl předseda klubu Josef Rajchert.

Hamlet nebo hokejbal – to všechno je možné
v novém Činoherním studiu

To není UFO, ale konfeta, která přistála na primátorské hlavě.
pokračování ze strany 1
i tělocvična. Po rekonstrukci
jsme schopni udělat z divadla
kino, sportoviště, taneční sál,
výstavní síň nebo třeba sklad
CO“, dodal Heidler.
Podoba foyeru Činoherního
studia se sice změnila, bar je
ale na stejném místě a místa
k posezení také. Počítá se tu
s pořádáním komornějších akcí, např. s koncerty nebo literárními kavárnami.
Srpnový den roku 2002, kdy
se voda zastavila 7 cm pod horním okrajem opěradel v posled-

Muzikus hrál výborně a sklidil obrovský potlesk. Diváci později nechtěli pustit hudebníky ze sálu.

ní řadě hlediště, znamenal pro
divadlo katastrofu. Byl to však
i den začátku nové etapy. „Byl
to den solidarity, kdy lidé založili sbírku, která směřovala
k obnově divadla. Město se jej
poté rozhodlo zrekonstruovat
a zmodernizovat“, říká radní
Zdeněk Šťastný, jenž jako architekt změnil toto první zvukové
kino v historii naší republiky ve
velký divadelní prostor a přizpůsobil jej k potřebám současného divadla. Za dnešní tváří
ČS stojí nejen on, ale také Jiří
Kňákal a Tomáš Bambušek.

Parodie na módní přehlídku byla vyvrcholením večera.
Na financování rekonstrukce
se podílela dvěma milióny korun pojišťovna, další téměř jeden milión získalo město od
ministerstva kultury a amerických krajanů. Částku přesahující 1,1 mil. poskytly mimo jiné
Občanské sdružení Les divokých sviní a Nadace divadla
pod vodou. Většinu nákladů
však platilo město ze svého
rozpočtu. Stavební práce velmi
dobře zvládla firma Japis.
Celková kapacita divadla je
cca 150 míst. „Lze říci, že to
vlastně ani běžná rekonstrukce
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nebyla, protože vzniklo téměř
úplně nové a moderní divadlo.
Nové jsou jeviště, hlediště,
foyer, vzduchotechnika, kanceláře, skladovací prostory, šatny, sociální zařízení, fasáda,
okna i chodník před divadlem.
Byly opraveny balkóny budovy
a došlo i k částečné rekonstrukci krovů a střešních konstrukcí“, uvádí náměstek primátora Jan Kubata.
„Prostor pro herecké umění
je nyní mnohem větší a rozmanitější“, konstatuje primátor
města Petr Gandalovič.

Varovný systém je už v provozu, byl vyzkoušen při cvičení
Rada města schválila způsob
varování a informování občanů v případě mimořádné události. V celém procesu již aktivně figuruje varovný systém
VISO se 173 hlásiči a reproduktory umístěnými na sloupech veřejného osvětlení, který
byl poprvé použit při nedávném cvičení hasičského záchranného sboru v rámci si-

mulace úniku chloru z cisterny
na Západním nádraží.
VISO zajistí informování veřejnosti bez nežádoucího zpoždění v Zóně havarijního plánování Spolchemie. Tato zóna
pokrývá rozsáhlé území centra
města, část Klíše až po bukovský kruhový objezd, Krásné
Březno, dále území Předlic,
Trmic a část Střekova. Do sys-

tému VISO se v případě závažné havárie dostane i tón varovných sirén. Dále VISO umožňuje poslat SMS vybranému
okruhu uživatelů – zde se počítá zejména se školami, školkami, nemocnicí, sociálními
ústavy, apod.
Součástí způsobu vyrozumívání budou stávající „krizové
SMS“, dále vozy městské policie
s hlásiči a spolupráce s rozhlasovými stanicemi.
Odbor mimořádných situací
připravuje pro Ústečany po-

drobnou informační brožuru,
která je bude informovat o tom,
jak se mají chovat v určitých
typech mimořádných situací
(únik látky do ovzduší, požár,
povodeň, apod.).
Přijímače VISO obdržely základní školy, mateřské školy
a ústavy sociální péče, které se
nacházejí v Zóně havarijního
plánování Spolku. Jde celkem
o 23 organizací. Radní vyzvali
firmy a další organizace sídlící
v této zóně, aby si přijímač
VISO zakoupili.

EKO-COM ocenil město za odpady
Město dostalo od společnosti EKO-COM Praha téměř 1,3 mil.
korun jako odměnu za efektivní třídění obalů z komunálního
odpadu. Radní rozhodli, že tyto peníze budou použity na částečnou úhradu vyšších nákladů na sběr a svoz obalových a ostatních využitelných odpadů a předúpravu využitelných složek odpadů, jejich skladování a transport k dalšímu využití.

Radní jednali opět o Spolku
Na Telnici se bude lyžovat lépe
Ústecká radnice chce, aby
lyžaři na Telnici měli lepší podmínky. Radní proto schválili
podporu projektu rozvoje SKI
areálu Zadní Telnice – Adolfov
a uložili vedoucímu odboru
aktivní politiky MmÚ Františkovi Podrápskému zařadit tento projekt do Realizačního plánu Programu aktivní politiky.
Rozvoj telnického lyžařského
areálu si vyžádá na stavebních
pracích přibližně 130 miliónů
korun. Jednotlivé etapy realizace projektu mají probíhat až
do roku 2010. Co se týče sjezdových tratí, předpokládá se
propojení Pětistovky a Bubnu,
obnova a propojení Starého

Slalomáku, rozšíření sjezdovky
Macháček, dále U-rampa pro
snowboard, úprava slalomového svahu a příjezdové cesty
Cvičná louka a rozšíření Turistické sjezdovky. K dispozici
má být sedačková lanovka.
Osvětleny budou sjezdovky
Macháček a Slalomák, areál
Zadní Telnice a běžecká trať
Adolfov. Předpokládá se rovněž umělé zasněžování tratí,
výstavba asfaltové cesty pro
„kolečkáře“ nebo bobová visutá dráha.
Projekt se neobejde bez rozhodující finanční podpory ze
státních či evropských dotací,
o které bude město žádat.

Rada města souhlasí se záměrem sanace zemin kontaminovaných rtutí v areálu Spolchemie v rámci zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Požaduje však, aby
provozovatel sanačního zařízení Geosan Group, a. s., nesanoval v areálu podniku jiné
materiály než zeminy kontaminované rtutí z areálu Spolku, či informoval a zval zástupce města na všechna další
jednání týkající se tohoto záměru
Podle radního Pavla Dlouhého trvá město na svém stanovisku z letošního června, v němž se např. praví, aby přípravné, demoliční a sanační práce
probíhaly v denní době, dále
aby byla plocha otevřené těžební jámy minimalizována
a nebyly sanovány jiné materiály než rtuť z areálu Spolku.
Provozovatel zařízení má také
učinit maximum pro zkrácení

termínu dokončení sanace –
nejpozději do roku 2015.
Město dále rozhodnutím radních požádalo Spolchemii, aby
provedla investice snižující míru rizika pro obyvatele města.
Jde o přesun zásobníků na
propylen a zásobníků hořlavin
z Ovčího vrchu do areálu závodu, hermetizaci skladu chloru, provoz epichlorhydrinu
a výstavbu nového provozu na
výrobu alkydových a polyesterových pryskyřic. Rada se na
tom usnesla poté, co vzala na
vědomí stanovisko odborných
útvarů magistrátu k navrhovaným investicím ve Spolku.
Rada vzala na vědomí Bezpečnostní program společnosti Linde Technoplyn – Výrobně distribuční centrum
SC2 Ústí nad Labem a vyslovila souhlas s vydáním rozhodnutí o jeho schválení.

Gross slíbil pomoci chemičce s modernizací provozů
Realizaci investic do bezpečnosti provozů Spolchemie
z prostředků, které stát utrží
z prodeje svého podílu v tomto ústeckém podniku, připustil
jako jednu z možností řešení
premiér Stanislav Gross. Stalo
se tak na setkání s primátorem města Petrem Gandalovičem a jeho náměstky Janem
Kubatou a Tomášem Jelínkem.
Primátor Petr Gandalovič
představil Stanislavu Grossovi
i ministrovi pro místní rozvoj
Jiřímu Paroubkovi několik projektů, které chce město realizovat či prosazovat. Jde o rekonstrukci Mírového náměstí, muzea či o projekt revitalizace
nádraží a labského nábřeží.

Primátor v této souvislosti požádal premiéra o podporu. Ministr Paroubek k tomu uvedl,
že stát má na podobné akce
vyčleněno 700 miliónů korun
a projektů s žádostí o dotaci
nad 100 miliónů korun má jeho úřad nyní na stole 26. „Nic
vám zde nemohu slíbit“, dodal
Gross.
„S premiérem jsem hovořil
také o výstavbě Justičního paláce, která je podle našich informací z finančních důvodů
ohrožená. Zdůraznil jsem potřebnost této státní investice,
a to jak kvůli zvýšení efektivity práce severočeského soudnictví, tak kvůli současné poloze soudů v zátopovém území“,
dodal Gandalovič.

„Tady leží Spolchemie, tady centrum města…“
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Milenci a vrazi měli v Ústí velký úspěch
Páral: drsnost mezilidských vztahů je dnes normální
učebnice k poznání prostředí,
ve kterém jsme tenkrát žili“,
řekl primátor města Petr Gandalovič.
Polesného film věrně zobrazil románovou drsnost mezilidských vztahů a do jisté míry
i existenciální rozměr díla.
„Tenkrát mnoho mladých čtenářů vyjadřovalo nesouhlas
s tím, že je v románě všechno
příliš černé a bezvýchodné,
což také vedlo k tomu, že kniha byla 20 let zakázána. Nyní,
po 35 letech, přicházejí mladí
a říkají, že dnes je to úplně
stejné jako tenkrát. To jsem
nečekal. Ta drsnost, která byla
tehdy špatně přijatelná, je
dnes normální“, řekl Vladimír
Páral v rozhovoru pro Ústecký
deník.
Ve filmu Milenci a vrazi je
devět milostných scén, ale
i přesto nelze hovořit o erotickém snímku, kde sex prvoplánově a samoúčelně dominuje
nad tím, o co v románu jde.
„Lidem spíše zůstane pod kůží
atmosféra tehdejší doby zobrazovaná jak vztahy mezi lidmi,
tak vizuálně. Film se mě líbil
a vůbec nelituji, že jsme jej
podpořili z rozpočtu dvěma
milióny korun“, uvedl po premiéře náměstek primátora Jan
Kubata.
Primátor Gandalovič se netají tím, že Páralovy knihy ovlivnily jeho příchod do Ústí nad

Hvězdy nového filmu na společné fotografii Jana Vraného.

„Tak jak to ten Polesný zfilmoval?“, říkal si možná několik minut před začátkem filmu V. Páral.
Labem po vysoké škole v létě
1997. „V té knize působilo Ústí
romantičtěji, než tomu bylo
potom ve skutečnosti…“, dodává.
Po ústecké premiéře filmu
následoval společenský večer
v hotelu Bohemia. O půlnoci
se na nebi objevil dvanáctiminutový ohňostroj.

Dlouhým potleskem ocenili
návštěvníci kina Hraničář nový český film režiséra Viktora
Polesného „Milenci a vrazi“.
Film vznikl podle slavné románové předlohy Vladimíra
Párala a 30. listopadu měl
v Ústí světovou premiéru.

Zlata Adamovská v rozhovoru s kameramanem Josefem Špeldou.

Do krajské metropole přijely
herecké hvězdy, které ztvárnily hlavní postavy filmu – Jiří
Langmayer, Zlata Adamovská,
Ondřej Vetchý, Veronika Žilková či Zuzana Norisová. Chyběla jen největší „mrcha, která
na plátně všechny svede“ mladá herečka Kristina Kloubková.
Přítomen byl Petr Poledňák,
jenž je společně s Viktorem
Polesným autorem scénáře.
„Ten text jsme už kdysi uváděli v Činoherním studiu. Ústecká činohra představila slavnou
Profesionální ženu a později
i Milence a vrahy“, uvedl Poledňák.
„Páralův román dokonale
ilustruje svou dobu a pro mladé lidi, kteří už nepoznali bývalý režim, může sloužit jako

První klapka filmu v kanceláři správní budovy Spolku. Primátor se divil, že je klapka elektronická.

Jiří Langmajer to ve filmu dotáhl daleko...

Slavnostní ohňostroj trval 12 minut.

Centrum Ústí nad Labem se rozsvítilo

Čert Gandalovič a Mikuláš Vonka. A kdo byl ten anděl?

Na obou náměstích v centru
města byly 1. prosince zahájeny Ústecké Vánoce 2004.
První akcí bylo slavnostní
rozsvícení velkého vánočního
stromu na Lidickém náměstí.

ploše. V jeho útrobách se skrýval kouzelný domeček se Santa
Clausem. Hlavním lákadlem
byly hry a soutěže, kterých se

zúčastnilo přes 12 tisíc lidí.
V programu kamionu bylo
i vystoupení dětí z Dětského
domova na Severní Terase.

Na Mírovém náměstí se rozběhly tradiční řemeslné vánoční trhy, které skončí až 23.
prosince, a atrakce pro děti.
Ústečané také mohou být svědky velkého počtu kulturních
vystoupení a dalších doprovodných akcí, které budou
probíhat po celém městě.
„Chtěli jsme, aby Ústí ve vánoční době žilo. Myslím, že se
nám to podařilo“, říká starosta
centrálního obvodu Radek
Vonka.
S největším zájmem veřejnosti se setkal vánoční kamion
Coca Coly na centrální městské

Kovanda vyzdvihl české vojáky NATO
Příslušníci české vojenské speciální jednotky
z Prostějova, kteří byli nasazeni v bojových akcích
NATO v Afghánistánu, odvedli podle hodnocení
aliance vynikající práci. Na setkání s primátorem
města, jeho náměstky, starosty, členy Bezpečnostní
rady města a vedoucími odborů MmÚ to řekl český
velvyslanec při NATO Karel Kovanda.
„Naši vojáci v Afghánistánu byli absolutně výteční. Dostali se do oblastí, kde nikdo předtím nebyl,
a přinesli informace, které nikdo předtím neměl“,
konstatoval Kovanda.
NATO podle Kovandy působí v Afghánistánu ze
dvou důvodů – aby zabránila vládnout proteroristickým silám z Talibanu a Al Kaidy a aby vytvořila dobré
podmínky pro práci místních úřadů, které tak mohou
bojovat proti drogám – kolem 90 % omamných látek,
jež se objeví na evropském trhu, pochází právě z Afghánistánu.
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Rada města schválila výsledek konkurzního řízení na
obsazení funkce ředitele Mateřské školy Kameňáček a žádá Krajský úřad Ústeckého
kraje o souhlas se jmenováním Petry Miklíkové do funkce ředitelky tohoto školského
zařízení, a to s účinností od
2. února příštího roku.
***
Rada města schválila návrh způsobu ukončení činnosti Obecního domu města
Ústí nad Labem a projekt
ukončení činnosti Poradny
pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy.
***
Radní vzali na vědomí
oznámení Yvony Brichové,
ředitelky Domova důchodců
Velké Březno, že ke dni 19.
listopadu ukončuje pracovní
poměr. Zároveň vyhlásili výběrové řízení na obsazení
ředitele tohoto zařízení.
***
Město poskytne rozhodnutím radních 50 tisíc korun na
opravu varhan v Kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem. Příjemcem finančního příspěvku bude
Římskokatolická farnost.
Celková oprava varhan by
měla stát 286 tisíc korun.
***
Radní vyhlásili konkurzní
řízení na ředitele mateřských
škol Pastelka a Vinařská. Zároveň poděkovali oběma rezignujícím ředitelkám těchto
organizací Mileně Kytkové
a Marii Prokopové za jejich
dosavadní výchovnou a pedagogickou činnost.
***
Mgr. Tomáš Kraus se stal
novým ředitelem Zoologické
zahrady v Ústí nad Labem.
Rozhodli o tom radní, když
se seznámili s výsledky hodnocení výběrové komise.
***
Rada uvolnila rozpočtovým
opatřením téměř 46 miliónů
korun k zajištění zdrojů na
II. etapu rekonstrukce Zimního stadionu. Šlo o zapojení
dalších příjmů z poplatků za
ukládání odpadů na skládky
a prodejů majetku. Město tyto prostředky proinvestuje
ještě letos a nebude tak muset využít dodavatelský úvěr,
což pro něj bude časově i finančně výhodné.
***
Celkem 2,35 mil. korun
poskytne město na financování víceprací provedených
při rekonstrukci Městského
stadionu. Jde o výsadbu náhradní zeleně za vykácené
topoly a řešení poruch na
inženýrských sítích (odvodnění, přeložka a oprava kanalizace, zvýšený rozsah
drenáží, dodatečné rozvody
elektroinstalace).

Inzerce v Městských novinách - Telefon: 475 241 469
Chcete-li být pravidelně a seriózně informováni nejen o dění
v Ústí nad Labem, ale i v Ústeckém kraji a celé České republice,
objednejte si předplatné nejčtenějšího deníku v regionu.

Díky tomuto předplatnému můžete ušetřit až 336 Kč.
Bližší informace získáte na bezplatné telefonní lince 800 100 145.
Zašlete na adresu Vltava - Labe - Press, a. s., prodej a distribuce, Klíšská 25, 400 01 Ústí nad Labem nebo předejte v redakci.
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Nové byty v Ústí nad Labem na Bukově
www.bukov-centrum.cz

Zájemci si budou moci prohlédnout vzorový byt
Od října 2004 si mohou zájemci o bydlení v nové bytové výstavbě Bukov – Centrum prohlédnout rychle rostoucí stavbu přímo zevnitř. K dispozici je již dokončený
vzorový byt v jednom z rozestavěných domů. Byt je zařízen ve standardu, který tento
projekt nabízí včetně kuchyňské linky, která je taktéž v ceně bytové jednotky.
Standard bytů tvoří: podlahové krytiny (dlažby, koberce), plastová okna včetně
parapetů, vnitřní dveře s obložkami na zárubních, vstupní protipožární dveře, kompletní koupelny a toalety, včetně zařizovacích předmětů, kuchyňské linky.

TYPY BYTŮ

4 důvody, proč je výhodné
pořídit si byt na Bukově!!
1. Byty se státní dotací
Investorem bytové výstavby Bukov – Centrum je statutární
město Ústí nad Labem, které realizuje tuto stavbu s příspěvkem
státu. Tímto je cena v úplně novém a základně vybaveném (včetně koberců, dlažby, kuchyně atd.) bytě výrazně nižší než v nové
komerční výstavbě.

2. Nové byty – záruka kvality
Novostavba přináší mnoho výhod oproti pořízení bytu ve
starší zástavbě. Dodavatelem pro bytovou výstavbu Bukov – Centrum je jedna z předních českých stavebních firem – Metrostav a.
s. – s letitou zkušeností a postavením na trhu. Při stavbě nových
bytů se používají nejmodernější materiály s výbornými technickými vlastnostmi, dlouholetou životností a dobrými záručními podmínkami. Interiérové prvky jsou v moderním stylu a designu.

3. Vybavení bytů
Na Bukově si pořídíte bytovou jednotku kompletně novou bez
nutnosti nutných oprav a změn. Byt je kompletně vybaven ve
standardu (podlahové krytiny – dlažby, koberce, plastová okna
včetně parapetů, vnitřní dveře s obložkami na zárubních, vstupní
protipožární dveře, kompletní koupelny a toalety, včetně zařizovacích předmětů) a navíc je zde již i namontovaná kuchyň. A to
všechno je zahrnuto v pořizovací ceně bytové jednotky.

4. Výhodné financování
– byty od 156 600 Kč + splátky

Informační centrum:
Za Vozovnou 1, Ústí nad Labem, 400 01 (v přízemí Domova-penzionu Bukov)
Telefon: +420 475 205 045, mobil: +420 737 200 009

E-mail: mlinhart@eube.cz, internet: www.bukov-centrum.cz
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K pořízení nového bytu v bytovém komplexu Bukov – Centrum je připravena atraktivní forma financování. Nový zájemce
složí bytovému družstvu pouze 30% akontaci a dále bude byt
platit měsíčními splátkami po dobu 20 let s tím, že úvěr lze kdykoliv doplatit dříve.
Výhodou družstevního financování, kterou nabízí tento projekt, je možnost financovat své bydlení prostřednictvím úvěru
bytového družstva, kdy si zájemce nemusí zajišťovat povinnou
dokumentaci a prokazovat příjmy jako u standardních hypotečních úvěrů. Také úroková sazba je výrazně nižší než u běžných
typů hypotečních úvěrů.

Historie Ústí na videu už potřetí, vyjde i DVD!
Někteří z Vás doma možná
mají některou ze dvou vyšlých
videokazet, které mapují historii města Ústí nad Labem na
filmových materiálech. Díky
grantu města mohl vzniknout
už třetí díl tohoto nesmírně
zajímavého a historicky velmi cenného cyklu. Za městské peníze byl totiž zakoupen
vzácný filmový materiál z Národního filmového archivu
z předválečného období v Ústí
nad Labem.
Film byl stříhán z pěti hodin
vybraného hrubého obrazového materiálu, který byl přepsán
do digitální podoby z 8mm
a 16mm filmů od 11 amatérských filmařů a bude uložen
k archivaci v muzeu města.
A co na další videokazetě
uvidíte? Kulturní, politický
a sportovní život v Ústí ve dva-

cátých letech minulého století,
záběry z válečného Ústí 1942
- 1943 nebo historické záplavy.
Podíváte se ale také na oslavy
15. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou,
návštěvu kosmonauta Remka
či na slony v ulicích Ústí.
Asi nejzajímavější pohled
nabídnou historicky velmi
vzácné záběry z období Palachova týdne v Ústí a útoku na
sovětskou komandaturu ve Vaníčkově ulici po našem hokejovém vítězství v roce 1969.
Pokud byste chtěli mít tyto
historické perly doma, k zakoupení budou v knihkupectví
Beran, informačním středisku
Albis a muzeu města Ústí nad
Labem. A ještě jedna dobrá
zpráva. Za pomoci města Ústí
nad Labem se brzy dočkáte
kompletu všech tří dílů dokumentu na DVD.
Petr Beran

Naše babičky se koupaly v Labi.

Příští rok proinvestujeme rekordních 325 miliónů,
říká v rozhovoru náměstek primátora Jan Kubata
Opravili jsme vnitřek Zimního
stadionu a začali s rekonstrukcí
stadionu fotbalového. V záchraně Větruše jsme se dostali do
poloviny cesty, lidé už např.
mohli navštívit věž. Pokračovali
jsme v dobudovávání průmyslové zóny, geotermálního vrtu
v zoo a nyní vrcholí práce na
výstavbě bytů na Bukově a dopravních opatřeních na Masarykově třídě. Spokojen nejsem
např. s tím, že se stále nedaří
získat dotace na výstavbu trolejbusové tratě na Střekov.“

Letošní rok byl z hlediska investičních akcí velice náročný. Co se podařilo a s čím
naopak nejste spokojen?
„Podařilo se zrekonstruovat a
po dlouhých letech zprovoznit
Letní kino, které bylo předtím
spíše areálem duchů, s nímž se
většina Ústečanů už rozloučila.

Jaké investice budou prioritou v příštím roce?
„Absolutní prioritou je revitalizace městského centra,
kterou město zamýšlelo realizovat už počátkem druhé poloviny 90. let. Budeme pokračovat v rekonstrukci Zimního
stadionu, Městského stadionu, dostavíme bukovské byty
a dokončíme práce v předlic-

ké průmyslové zóně. V plánu
jsou dále rekonstrukce Špitálského náměstí, vytvoření několika nových hřišť s umělým
povrchem nebo postavení
další části cyklostezky směrem na Děčín. Plánujeme také investice k vytvoření nových parkovacích míst, a to
nejen v centrálním obvodu.
Celkem letos proinvestujeme
rekordních 325 miliónů korun.“
Kde na to město vezme? Nedostane se do kritického úvěrového zatížení?

„Investiční akce budeme financovat z prodeje majetku.
Pokud bychom si na ně vzali
úvěr, tak to bude pouze k překlenutí krátkého období, než
nám z prodejů přijdou na účty
města peníze. Naše dluhová
služba je hluboko pod hranicí,
kterou ministerstvo financí
stanovuje k jakémusi upozornění, že to či ono město by se
nad sebou mělo zamyslet.
Zdravou ekonomiku se nám
podařilo udržet i přes zvýšení
DPH v polovině roku, což řadu akcí a služeb výrazně prodražilo.“

Turnaj primátora vyhrálo družstvo Spolku
Ani čtyři výhry z pěti zápasů
nestačily fotbalistům magistrátu k obhajobě vítězství ve 2.
ročníku turnaje O pohár primátora, který proběhl v hale
Setuzy na Střekově. Pohár za
první místo nečekaně zvedli
nad hlavu hráči Spolchemie.
„Magistrát nedávno vyhrál
turnaj Spolku, chemici teď zase náš. My si to recipročně
vracíme“, řekl s úsměvem organizátor akce Milan Knotek.
Na druhém místě se umístil
Flatus, jenž prohrál ve finále až
na penalty. Magistrát skončil třetí. Nejlepším střelcem se stal

Luboš Jelínek z mužstva MmÚ
a nejlepším brankářem Jiří Bázler z vítězného týmu. Startovalo osm družstev.
Favoritem turnaje byla mužstva Magistrátu a Pivovarské restaurace, v jejíž řadách hráli
např. divizní fotbalisté ze Štětí.
Obě družstva jednoznačně dominovala ve svých skupinách,
ale v semifinále se jim nedařilo.
Ceny do turnaje věnovaly
Severočeská vodárenská společnost, Coca Cola, Spolchemie, Chemopharma, Setuza,
Komerční banka, CDL design
a Rádio North Music.
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Výtvarnou soutěž „Namaluj Vánoce“, kterou vypsala kancelář primátora, vyhrála pětiletá Kristýna Kalčicová. Její
vítězný obrázek byl použit na novoroční přání primátora
města (viz PF na str. 16).
Druhé místo obsadila Stěpánka Hudáková (10 let) a třetí
skončily Barbora a Tereza Gloserovy (9 a 7 let). Ceny dětem
předala vedoucí kanceláře primátora Kamila Pelikánová.

Nevídáno, neslýcháno... 6
Pravidelná rubrika pro všechny, kteří mají smysl pro humor

Stát zruší magistrát!
(ve vestibulu je automat na
kávu a WC).
5. Osobní pohovor zjišťující
vyčerpávající anamnestické
údaje o žadateli.
6. Poskytnutí vzorku DNA,
otisků prstů a čísla mobilního
telefonu. Scan oční rohovky.
7. Cesta domů, čekání na výzvu k převzetí osobního dokladu (30 – 90 dní).
8. Výzva k převzetí osobního
dokladu (poštou).
9. Cesta do Prahy.
10. Vyzvednutí osobního dokladu na ministerstvu, poplatek 4100 Kč.
11. Intervence příslušníka policie u vchodu z ministerstva
(výzva k předložení osobního
dokladu s cílem zjistit, zda jej
občan dokáže použít).
12. Cesta domů, radost, emoční uvolnění.
Zdroj:
www.minproasimsampřepůsměob.cz

Vláda včera jednomyslně odsouhlasila zrušení obecní samosprávy na celém území České republiky. Umožní jí to
nový zákon „o optimalizaci vztahů ve společnosti za účelem
přechodu rozhodujících nižších kompetencí do rukou státu
a pracujících občanů při zachování principu demokracie
v rámci socialistické internacionály“, který sněmovna přijala
předevčírem.
„Stát se rozhodl, že obecní
a městské úřady lidé nepotřebují a magistráty už vůbec ne.
Rozhodli jsme se také, že veřejnost bude s tímto krokem
souhlasit. Metodický pokyn
k souhlasu obdrží lidé poštou
do domovních schránek“, řekl
ČTK jeden z ministrů.
Ústecký magistrát ukončí
svou činnost k 1. dubnu 2005.
Stavební povolení, řidičské
průkazy, osobní doklady nebo
živnostenská oprávnění bude
vydávat pražské Ministerstvo
Rada města odsouhlasila
zrušení obchodní společnosti
Obecní dům města Ústí nad
Labem, s. r. o., k 31. prosinci
letošního roku, a to s likvidací. O této záležitosti budou
ještě jednat zastupitelé.
***
Radní schválili výsledky
konkurzních řízení na obsazení funkcí ředitelek mateřských
škol U plavecké haly a Vyhlídka. V této souvislosti žádají
Ústecký kraj o souhlas se jmenováním Ivany Španielové
(MŠ U plavecké školy) a Bc.
Evy Dufkové (MŠ Vyhlídka).

pro asimilaci samostatné
i přenesené působnosti měst
a obcí s počtem 13 tisíc zaměstnanců.
Lidé budou muset za vším
jezdit do Prahy. Postup při získání nového občanského průkazu má být dle návodu ministerstva následující:
1. Cesta do Prahy, vyzvednutí
dotazníků.
2. Cesta domů, vyplnění
všech devíti dotazníků.

3. Cesta do Prahy, poskytnutí
dotazníků ministerstvu (3. patro,
přepážka 19, vyřizuje Koutná)
4. Čekání na osobní pohovor

„Jak vidíte, funguje to rychle
a bezvadně. Všechno máme
naplánovaný vždycky na pět
let dopředu“, uvedl další
z vládních činitelů.
„Osm let tady v klidu podřimuju a teď tohle. Budu si muset něco najít. Hraju obstojně
na kytaru, tak si mohu přivydělávat po hospodách“, řekl
tisku k likvidaci ústeckého magistrátu jeho mluvčí Milan
Knotek.
Někteří členové vedení města
Ústí n. L. jsou však na novou
realitu připraveni lépe. Např.
náměstek primátora Jan Kubata již končí rekvalifikační kurz
v oblasti stavebnictví (viz foto).

Fond bydlení opět půjčí Ústečanům peníze
Další občané dostanou od
města nízkoúročnou půjčku
z Fondu rozvoje bydlení.
V tomto kole radnice rozdělí
245 tisíc korun. Společenství
vlastníků v domě v ulici Masarykova žádá o 145 tisíc korun na opravu střechy, zbylých 100 tisíc by měly obdržet
dvě soukromé osoby bydlící
v ulici Dobrovského na obnovu střechy a fasády domu, výměnu oken a rekonstrukci
koupelny.

Půjčka by měla mít nízký
úrok 3 % a doba splatnosti bude ve většině případů pouze 3
roky.

Za posledních 9 let poskytlo
město z Fondu rozvoje bydlení
občanům výhodné půjčky za
19,77 mil. korun.

Krizový SMS operátor se nemění
Na vědomí vzala Rada města nabídky firem, které poskytují
službu hromadného rozesílání varovných SMS zpráv v případě
mimořádné události. Zároveň odsouhlasili další provozování
stávající služby poskytované firmou Qbizm technologies, neboť
není důvod přejít na služby jiné společnosti.
Nabídky předložily tři firmy, které nabízely zhruba podobné
podmínky. Firma Qbizm má nejnižší měsíční paušál, aktivační
poplatek byl již uhrazen.
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Anglicky
„vzduch“

Odplata

Alexandr
(domácky)

Svazek
klestí

Jméno
hereãky
Basingerové

Pletiva
stromÛ

Dravci

Dobytãí
nápoj

NAPOVÍME:
OTE, u‰et,
Zamora, ut,
Abt, p‰t, ny.

Slabika
smíchu

Písemné
osvûdãení

âesk˘
fotograf

Star‰í
solmizaãní
slabika
Opláchnout

Maskot ãesk˘ch paralympionikÛ

Tamhle
Deltovité
ústí ﬁeky

Bájné kuﬁe
Rychlopalná
zbraÀ

Spojka
vyluãovací

Tajenka:
CicerÛv
v˘rok

·panûlka

Samovolnû
vytékající
mo‰t

Pojídaã
lahÛdek

BÛÏek
lásky
¤ímsk˘ch
51

Nûmecky
„opat“

Padûlky

Staroãeské
zájmeno

Finanãní
odbor
(zkratka)

B˘val˘
název Dukly
Praha

Zpátky

Mal˘ Ota

Pﬁemety

ZÛstati jako
poslední
Pominutí
smyslÛ

Uvnitﬁ
(slovensky)
Zabijaãkové
jídlo

Srk

Úkaz

Koﬁalky
z r˘Ïe

MuÏsk˘
titul
Fotbalov˘
génius
Pﬁitakání

PlániãkÛv
sok (·panûl)
Ti‰ící
citoslovce Evidenãní
zkratka

Ostrov
v Indonésii

Star‰í
rumunsk˘
terénní
automobil

Kvûtní
prá‰ek
Hromadné
zdû‰ení

Zmatkaﬁ

Znaãka
decituny

2
Str˘cova
manÏelka

Praobyvatelé jiÏní
Evropy

Na‰e
komerãní
televize

Slovensk˘
Mirek

Finty

❁

1

Jméno
malíﬁky
Ladové

KuchyÀsk˘
nábytek

Av‰ak

❁

Znaãka
atmosféry

Bezhrb˘
velbloud

·atní
mot˘lek

3

❁

Iniciály
StroupeÏnického

Asfalt

Stﬁedovûk˘
prost˘
hrub˘ odûv

Cizí prací
prá‰ek

Tajenka z minulého čísla: Třebaže je ocel velice pevná a pružná, tak po čase se poničí.
Výherci: Stanislav Oplt, Bohuslav Krejčí a Hana Berounská.
Tajenku posílejte na adresu: M. Knotek, Magistrát města Ústí nad Labem, 401 00, Ústí n/L.
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Veselé
eselé Vánoce a mnoho úspěchů v roce 2005
Vám srdečně přejí primátor města Petr Gandalovič
a Rada města Ústí nad Labem

