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Ústecké filmové
léto začne na
Lidickém
náměstí 4. srpna.

Nová tržnice se do tří
let změní v moderní
nákupní a zábavní
centrum.

Město chystá oslavy
60. výročí konce
2. světové války.
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Ústí je proti slučování gymnázií
Studenti z Jateční navrhli svým protějškům Závod míru
Jednomyslný nesouhlas vyslovila Rada města s návrhem
na zrušení Gymnázia Stavbařů
podle Strategie dalšího rozvoje
školství v Ústeckém kraji na
období 2004 – 2008.
Kraj předpokládá vytvoření
velkého gymnázia sloučením
obou škol k letošnímu 1. září.
V úvodní etapě by mělo dojít
k formálnímu spojení škol pod
jedno ředitelství. V další fázi
má být dobudován nový areál
v Jateční ulici a zhruba za 5 let
uvolněna budova v ulici Stavbařů. Šlo by o integrovaný
gymnaziální kampus, kde lze
studovat, sportovat, jíst, ve kterém budou knihovny a moderní zázemí pro žáky i učitele.
Orgány kraje však o celé věci
budou ještě jednat a podle
mluvčí Krajského úřadu Romany Žatecké není o ničem definitivně rozhodnuto. Krajská
rada rozhodla zatím o vyhlášení výběrového řízení na místo
ředitele Gymnázia Stavbařů,
neboť stávající ředitel Jan Havel odchází do penze. „O problému budeme dál jednat, a to
i s jiným vedením gymnázia.
Teď je ale třeba, aby se situace
uklidnila“, říká krajský vicehejtman Radek Vonka.
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Studenti Gymnázia Stavbařů protestují před budovou krajského
Hejtman Ústeckého kraje Jiří vnucovat – třeba prý najde podŠulc řekl studentům, že pokud poru v jiných městech. „Nev Ústí tento záměr nebude mít myslím si, že bychom spolu
odezvu, pak jej kraj přestane měli bojovat“, dodal Šulc. Jen-

úřadu.
že rekonstrukce budovy Jateční
už začala – dosud bylo proinvestováno 50 miliónů korun.
Pokračování na straně 4

Primátor ocenil řidiče, který pomohl v nouzi
Náramkové hodinky za výrazný lidský čin
dostal od primátora Petra Gandaloviče řidič
městské hromadné dopravy Jaroslav Doležálek.
Jaroslav Doležálek, který pracuje v Dopravním
podniku 11 let, si za volantem linky č. 60 povšiml na zastávce ležícího muže se známkami
zdravotních problémů. Nezůstal netečný, vyběhl
před vozidlo a pomáhal muži vstát. Zajímal se
o jeho zdravotní stav, nabízel mu zavolání rychlé
zdravotní pomoci, což dotyčný po nějaké chvíli
odmítl, protože se mu udělalo lépe. Muž později
potvrdil, že má veliké trvalé zdravotní problémy
a že je vděčný řidiči, jenž projevil zájem pomoci
ve chvíli, kdy jiní skutečně zůstávají neteční.
„Pan Doležálek se zachoval nejen jako profesionální řidič, ale také především jako člověk.
Udělal čest celému Dopravnímu podniku a já
mu chci upřímně poděkovat“, řekl primátor.

Stanovisko k podnětům občanů
ve věci projektu Eden Park

SLOVO PRIMÁTORA
V posledních týdnech jsem
obdržel několik podnětů občanů ve věci projektu Eden Park,
které jsou pravděpodobně reakcí na nedávno distribuovaný
leták ekologického hnutí. Velmi si vážím všech jednotlivých
podnětů, avšak vzhledem k tomu, že se jedná o totéž téma,
rád bych odpověděl tímto souborným stanoviskem.
S projektem Eden Park se na
město obrátil soukromý investor a Zastupitelstvo města svůj
předběžný zájem o jeho realizaci vyjádřilo schválením Memoranda o spolupráci dne 30.
října 2003. Na jeho základě se
rozběhl proces změny územního plánu, která umožnila, aby
se v dané oblasti změnil charakter ploch z nezastavitelných
na plochy s občanskou vybaveností a pro sport.
Změna územního plánu proběhla přesně podle zákona,
během jejího projednání byly
zvažovány všechny ekologické
i krajinotvorné faktory a ke
změně se vyjádřily všechny
dotčené orgány státní správy.
V rámci změny byl samozřejmě zachován i biokoridor, který v oblasti vede.
Z celé plochy Střížovického
vrchu představuje nyní zastavitelná oblast pouze 1,8 %
a z oblasti Klíše jsou zachovány všechny přístupové cesty,
takže není pravda, že vrch nebude možné využívat občany

Radní o kulturáku 5. května

k procházkám. Bude-li investor stavět i golfové hřiště na
vlastním vrchu, což je předmětem až poslední etapy projektu, zcela jistě bude součástí
územního rozhodnutí podmínka zachovat pěší cesty a naopak postavit další.
Další obavy vyvolává u občanů možné dopravní zatížení
způsobené počtem lidí, kteří
budou sportovní areál využívat.
Chci všechny ujistit, že dopravní řešení, které magistrát v daném místě připravuje a které
zahrnuje rozšíření Jateční ulice,
vybudování kruhového objezdu
a parkoviště a zavedení trolejbusové linky, zajistí, že samotná rezidenční oblast Klíše bude
od dopravní zátěže odstíněna.
Jestliže si navíc uvědomíme, že
Jateční ulice bude jedno z napojení města Ústí na dálnici D8,
bude toto řešení potřeba v každém případě.
Rozumím těm občanům, kteří se obávají, aby investor nakonec svůj záměr v polovině
neopustil a aby v této unikátní
oblasti nevznikl podobný „monument“, jako sektorové centrum na Severní Terase. Toto
nebezpečí hodláme odvrátit
tím, že nevydáme souhlas ke
stavbě na pozemcích města do
doby, dokud investor nepředloží úvěrový příslib od renomované banky.
Závěrem bych rád zdůraznil,
že vybudování sportovního centra Eden Park je v souladu se
zájmem rozvoje Ústí nad Labem. Hovoříme-li o tom, že na
našem městě je nejhezčí krajina, ve které se nachází, měli
bychom umět z této přednosti
získat také ekonomický prospěch. Tento druh služeb obvykle vytváří velký počet pracovních míst a jsou na něj navázány další podnikatelské příležitosti jako je ubytování a stravování. Takový rozvoj jsme přece
vždy chtěli, když jsme usilovali
o útlum těžkého průmyslu.
Petr Gandalovič

Nájemné na Bukově jen
20 korun za metr
Výše měsíčního nájemného
v bytech nového komplexu na
Bukově pod kruhovým objezdem bude činit pouze 20
korun za metr čtvereční. Rozhodla o tom Rada města.
„Nájemné bylo vypočteno
tak, aby byly pokryty náklady
spojené s bydlením a aby výsledná částka zatížila klienty
co nejméně, protože ji budou
hradit společně se splátkou ceny bytu a zálohami na služby“,

říká náměstek primátora Jan
Kubata.
Radní zároveň schválili domovní řád v již zkolaudovaných bukovských domech i seznam dalších zájemců. Nyní
jich je 86, z toho šest bytů budou obývat tělesně postižení
(byty zvláštního určení). Sedm
bytů pro postižené je stále volných a město bude jejich obyvatele opět vybírat na základě
žádostí.

Zájem města koupit Dům
kultury chemiků stále trvá.
Materiál o podmínkách záměru odkoupení tohoto kulturního centra předloží radním do
letošního 5. května náměstek
primátora Tomáš Jelínek.
Město usiluje o to, aby se
z Domu kultury chemiků stalo v budoucnosti po generální
opravě hlavní středisko kongresové turistiky, kultury,
umění a společenského života
Ústecka. Proto už od prosince
2003 probíhala řada jednání
mezi samosprávou a jeho majitelem, kterým je Odborový
svaz chemie ČR při Spolku
pro chemickou a hutní výrobu. Loni v lednu ustanovila
Rada města k tomuto účelu
projektový tým vedený radním Pavlem Dlouhým. Tým se
zajímal o stav a využitelnost
objektu a pokračoval mimo jiné i v jednáních o podmínkách prodeje.

Aby město vyloučilo riziko
neočekávaných nákladů, nechalo si za 200 tisíc korun zpracovat odborné posudky týkající
se právních záležitostí kolem
vlastnictví budovy, ekonomické
náročnosti jejího provozu, technického stavu a využití. Analyzovaly se rovněž místní a evropské zdroje i potřeby architektonických studií a dokumentací pro stavební povolení.
Součinnost mezi městem
a vlastníkem kulturního domu
byla řešena Memorandem
o spolupráci z loňského září.
„O podmínkách prodeje
a délce splatnosti se stále jedná. Původně padla částka kolem 100 miliónů korun, nyní
se pohybujeme mezi 60 a 65
milióny. Je ale potřeba říci, že
rekonstrukce kulturního domu by se pak pohybovala
v řádech stovek miliónů“, říká
náměstek primátora Jan Kubata.

Radnice hledá provozovatele
restaurace na Větruši
Město zveřejnilo záměr pronájmu restaurace na Větruši.
Rozhodli o tom radní.
Restaurace s kapacitou 52 –
60 míst by se měla nacházet
v prvním podlaží objektu. Provoz může zahájit už na konci
letošního roku. „Za tři velikonoční dny navštívilo věž Větruše 2,5 tisíce lidí. Je jednoznačně vidět, že je o dominantu
obrovský zájem a restaurace
by se tu měla bez problémů
uživit“, uvádí náměstek primátora Jan Kubata.
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Provozní dobu bude podle
Kubaty nutné stanovit tak, aby
zařízení poskytovalo v maximální míře servis pro zvýšení
turistického ruchu v této oblasti. Město bude po zájemcích o pronájem požadovat
předložení podnikatelského
záměru.
Rekonstrukci Větruše dokončí město už letos v říjnu. Radnice současně hledá investora
pro výstavbu hotelové části. To
by představovalo investici 80
až 90 milionů korun.
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Čadíci přivezou Snowborďáky i Horem pádem
Letošní již třetí ústecké filmové léto Kinematografu bratří
Čadíků odstartuje film Milenci
a vrazi. Oznámil to starosta
centrálního obvodu Radek
Vonka.
Čadíci budou na Lidickém
náměstí promítat v době od 4.
do 10. srpna. Ústečané uvidí
také divácky mimořádně úspěšné filmy Horem pádem, Snowborďáci či Jedna ruka netleská.
Závěrečný večer obstará kreslená rodinná pohádka Shrek 2.
O dalších titulech se bude ještě
jednat. Město podpoří nákup
filmů 38 tisíci korunami.

Generálním partnerem letošní pouti kinematografu po padesáti českých městech se stala
místní společnost Drinks Union. Název celého turné proto
zní „Filmové léto se Zlatopramenem“. Ústecké pivo tedy
ochutnají všude, kam maringotka pojízdného kinematografu zavítá.
Také letos věnuje kinematograf výtěžek z dobrovolného
vstupného na dobročinné účely. „Za dobu naší existence už
jsme na dobročinnost dali 2,6
miliónu korun, řekl dr. Josef
Čadík.

Gandalovičovi lidé důvěřují

Dr. Josef Čadík je duší celého projektu.

Agentura STEM zkoumala popularitu primátorů
Petr Gandalovič je druhým
nejoblíbenějším českým primátorem. Vyplývá to z reprezentativního průzkumu agentury STEM, která v krajských
městech oslovila 23 831 lidí.
Respondenti byli starší 18 let.
V anketě zvítězil plzeňský
Jiří Šneberger. Jeho i Petra
Gandaloviče hodnotí příznivě
osm z deseti osob. Ústeckého
primátora nemá v oblibě pouze pět lidí ze sta, přičemž jméno Gandalovič neznaly jen tři
procenta oslovených. Na bronzovém stupínku skončil primátor Olomouce Martin Tesařík.

„Je to pro mě příjemné překvapení a beru to především
jako ocenění naší společné práce. Děkuji Ústečanům za důvěru, která je ale zároveň nesmírně zavazující“, řekl Gandalovič.
Popularita ostatních primátorů se v příslušných městech
pohybuje v rozmezí 52 – 71 %.
Nejhůře dopadl karlovarský
primátor Zdeněk Roubínek.
Svého primátora neznají nejvíce ve Zlíně a v Jihlavě – plná
třetina obyvatel těchto měst
neví, kdo jsou Tomáš Úlehla
a Vratislav Výborný.

M. Kratochvílová oslavila stovku

Které filmy v létě uvidíte:

Horem
pádem

Jedna ruka
netleská

Milenci
a vrazi

Snowborďáci

Shrek 2

Získat doklady je už snadnější
Od letošního 1. dubna město
poskytuje občanům větší časový prostor pro získávání nových osobních dokladů – občanských a řidičských průkazů
i pasů. Kromě pondělí a středy,
kdy příslušné „přepážky“ pracují od 8. 00 do 17. 00 hod.,
přibyl jeden úřední den. Je to
pátek od 8. 00 do 11. 00 hod.
Vedení města rozhodlo také
o tom, že na odděleních nebu-

dou stojany s lístky (pořadníky) vypínány před koncem
úředních hodin. Platnost lístku
bude trvat ještě max. 60 minut
po ukončení úředních hodin
(v pondělí a středu do 18. 00
a v pátek do 12.00 hod.). „Lidé
prostě nebudou odmítnuti
v případě, kdy přijdou těsně
před koncem pracovní doby“,
říká tajemník magistrátu Milan
Zemaník.

Primátor: nepropouštět policisty!
Policie musí ušetřit půl miliardy

Karton piva dostala od starostky Neštěmic Miroslavy Válkové k neuvěřitelnému životnímu jubileu Marie Kratochvílová z Krásného Března.
Stoletá, avšak velmi čilá paní
se svěřila, že má pivo velice
ráda. Radost jí však jistě udělalo také zvýšení důchodu o tisíc

korun. Obdržela také osobní
blahopřejný dopis od ministra
práce a sociálních věcí.
Oslavenkyně pochází v Chaberců na Lounsku. Je ze šestnácti dětí a do Ústí nad Labem
přišla v roce 1945. Příbuzní na
ní prozradili, že má kromě piva
ráda také knedlo-vepřo-zelo.

Znepokojení nad uvažovaným snižováním počtu severočeských policistů vyslovil v dopise ministru vnitra Františku
Bublanovi primátor města Ústí
nad Labem Petr Gandalovič.
Primátor uvádí, že pokles
stavů příslušníků Policie ČR je
ve vztahu k vývoji kriminality
v Ústeckém kraji zcela nepřijatelný a nepochopitelný. Navíc
je v rozporu s prohlášením ministra na lednovém setkání se
starosty a primátory v Benešově – podle Bublanových slov
se mělo propouštění týkat spíše administrativních sil.
Na nedávném semináři, který se zabýval vývojem kriminality v Ústeckém kraji, potvrdil krajský policejní ředitel Jiří
Vorálek, že „v nejméně příznivé variantě“ by mohlo dojít ke
snížení stavu až o 196 severočeských policistů a 54 občanských zaměstnanců. Poslední
informace naštěstí hovoří
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o tom, že policie nebude muset ušetřit jednu miliardu korun, jak se původně předpokládalo, ale „pouze“ polovinu
z této částky, takže personální
opatření snad nebudou tak tvrdá. „Ministr vnitra nechce, aby
uvedená částka byla získána
úsporou ve mzdách. Je však
velmi důležité, aby se mu podařilo obhájit také nezbytné
provozní prostředky“, řekl Vorálek.
Téměř každý pátý pachatel
násilného činu je stíhán na
území bývalého severočeského
kraje. Na vzestupu je rovněž
drogová kriminalita. V minulém roce se Ústecký kraj podílel na násilné kriminalitě ČR
více než 18 procenty. Policie
považuje za alarmující růst recidivy, která od roku 2002 dramaticky stoupla. „Dnes se
u nás podílí na trestné činnosti
45 % recidivistů“, řekl Vorálek.

Ústí je proti slučování gymnázií

Studie budoucího areálu gymnázia v Jateční ulici.
Pokračování ze strany 1
Ústečtí radní jsou přesvědčeni o tom, že je třeba vytvářet
pro studium místních dětí co
nejlepší podmínky k zajištění
zvýšení vzdělanosti obyvatel
a proto je pro Ústí spojení
gymnázií nepřijatelné. Existenci obou gymnázií považuje primátor Petr Gandalovič za nesmírně důležitou i z důvodu
konkurence mezi školami
a možnosti volby pro uchazeče
o studium. „Mluvil jsem s protestujícími studenty a ti mě nevěřili, že jako primátor o celé
věci nic nevím. To, že nás kraj
o tak závažné záležitosti neinformoval, považuji za naprosto
nepřijatelné“, konstatoval Gandalovič.

Studenti Gymnázia Stavbařů
zorganizovali několik protestních akcí, a to i před budovou
Krajského úřadu. Po městě koluje petice proti sloučení škol, kterou již podepsalo několik tisíc
lidí. Studenty podpořili i jejich
rodiče a drtivá většina učitelů.
Počet zájemců o studium na
obou ústeckých gymnáziích
převyšuje počet přijatých, takže podle studentů není důvod
k žádné optimalizaci. „Pouhé
jedno gymnázium by bylo
ostudou města, navíc ministerstvo školství nyní podporuje
rozšiřování tohoto typu škol
kvůli snadnému uplatňování
jejich absolventů na univerzitách a trhu práce. Žádné prostředky kraj neušetří – budova

Gymnázia Stavbařů, ve které
by měl po sloučení být Dům
dětí a mládeže, bude muset
být i nadále udržována. Dále
vzniknou výdaje přístavbou
pavilonu v Jateční a stěhováním školy“, argumentují nespokojení studenti.
Naopak ředitel Gymnázia
Stavbařů Jan Havel se vyslovil
pro spojení obou škol. „Především vidím ve sloučení výhodu
ekonomickou. Větší škola rovná se větší příděl finančních
prostředků, se kterými se pak
lépe hospodaří“, cituje ředitele
MF Dnes.
Veřejně se ozvali i studenti
z Jateční ulice. „To, co začalo
jako snaha o zachování samostatnosti Gymnázia Stavbařů,
výrazně poškozuje naší školu.
Neustále se někdo z protestujících ohání tím, proč je Gymnázium Stavbařů lepší, respektive
v čem všem jsme my horší“,
uvádí se ve speciálním vydání
školního časopisu Jatka pod
lavicí. Z obsahu časopisu mimo jiné vyplývá, že studenti
Gymnázia Jateční nestojí o rivalitu se svými protějšky ze
Severní Terasy a dokonce jim
navrhli uskutečnění společného „Závodu míru“ na kolech
v prostoru Mariánské skály.
Gymnázium Stavbařů má 609
žáků ve 22 třídách. Protějšek
v Jateční ulici pojímá 602 žáků
a je zde stejný počet tříd.

Dobrovolníci dostali Křesadlo
Primátor Petr Gandalovič
a krajský hejtman Jiří Šulc ocenili předáním Křesadel osm
dobrovolníků, kteří nezištně
pomáhají lidem. Akci zorganizovalo ústecké Dobrovolnické
centrum.
Z 22 nominací, které zaslaly
organizace z celého Ústeckého
kraje, vybrala komise k ocenění Pavla Karase, Jiřinu Krestovou, Zdeňku Čejkovou, Annu
Kapuru, Ivanu Gutovou, Lenku
Novákovou, Martina Rybu
a Kateřinu Pokornou. „Práce
dobrovolníků je nesmírně užitečná a je důkazem kvality ústeckého neziskového sektoru“,
řekl primátor.
Křesadlo je oceněním pro
obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci. Pracují se seniory, postiženými dětmi či

zdravotně handicapovanými.
„Cílem je poděkovat dobrovolníkům a zviditelnit jejich

důležitou práci“, říká organizátorka projektu Mgr. Lucie
Sroková.

Radek Vonka – krajský
vicehejtman: „Rozhodnutí
o konkurzu na ředitele gymn á z i a
S t av b a ř ů
by mělo
uklidnit
celou situaci, která
také pramení z nedostatku
informací. Kraj se proto v této souvislosti bude snažit
jejich tok zkvalitnit. Krajský
úřad by měl podle mého názoru zpracovat i druhou variantu předpokládající zachování obou gymnázií.“
Jan Kubata - ústecký a krajský radní: „Udělám všechno
pro to, aby návrh na sloučení gymnázií jednou
provždy
zmizel.
Ž á d n á
z
obou
škol netrpí
nedostatkem studentů. Ústecký region je na
chvostu vzdělanosti republiky a rušení škol není ta pravá cesta k tomu, abychom to
změnili.“
Jan Řeřicha – ústecký radní: „Vybudování velkého
gymnázia má zřejmě smysl
z hlediska některých položek ekonomických ukazatelů jeho provozu. Domnívám se však, že naše
děti musí mít možnost volby mezi zaměřením gymnázia a kvalitou výuky. Musí
mít také volbu při výběru
prostředí, kde stráví několik
let života. Ne každému vyhovuje být jedním z tisíců.
Plně bych podpořil vznik
dalších gymnázií. Vznikla
by tak zdravá rivalita jejich
vedení a pedagogů, která
vyústí v kvalitnější vzdělání našich dětí.“

Prvňáků v Ústí přibývá, rušení základních škol nehrozí
Počet prvňáčků v Ústí nad Labem bude
narůstat. V příštím školním roce má v krajském městě nastoupit do 1. třídy základní
školy 954 dětí, přičemž loni v září jich
usedlo do lavic 916. Demografický vývoj
na Ústecku je natolik příznivý, že v roce
2010 by zde počet žáků prvních tříd mohl

přesáhnout tisícovku. Vyplývá to z informativní zprávy o síti základních a mateřských škol ve městě, kterou radní vzali na
vědomí.
Průměrné využití kapacity ústeckých
škol je 86 %, průměrný počet žáků ve třídě
činí 22,1. To je o jednoho žáka více, než je
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republikový průměr. „Jak je vidět, demografický vývoj v Ústí nad Labem je velice
příznivý, konečně se začíná rodit více dětí.
Z tohoto důvodu v žádném případě nehrozí, že bychom kvůli nedostatku dětí museli rušit základní školy,“ říká náměstek primátora Tomáš Jelínek.

Neštěmičtí mají nový sportovní areál
V Neštěmicích bylo slavnostně otevřeno nové víceúčelové
sportovní hřiště. Pásku slavnostně přestřihli primátor města Petr Gandalovič a starostka
obvodu Miloslava Válková.
V areálu sportoviště jsou dvě
hřiště. Na velkém ohraničeném
dřevěnými mantinely lze hrát
fotbal, basketbal i tenis. Menší
hřiště je volejbalové. K dispozici je také nová běžecká dráha. Obvodní úřad zde podle
starostky Válkové počítá v příštím roce i s bruslením.
Stavba sportovního areálu trvala půl roku a vyžádala si 6
miliónů korun. Zhruba pětinou
z této částky přispěl Krajský
úřad.
Hřiště budou využívat zejména základní školy, sportovní kluby i veřejnost. Poplatek

Lékařská pohotovost pro dospělé byla od letošního 1. dubna přestěhována ze starého
nemocničního areálu v centru
města na Bukov, konkrétně do
budovy záchranné služby.
Ve všedních dnech má pohotovost otevřeno od 18 do 21
hod,. o víkendu a o svátcích
od 10 do 18 hod. Telefonní číslo je 475 210 333.

Krátce
za užívání velkého hřiště bude
činit 100 Kč/hod, za malé to

bude jen 80 korun. Běžecká
dráha je zdarma.

Gandalovič obnovil Hovory s primátorem
Privatizace domů na Střekově, řádění přemnožených divokých prasat u zahrádek v Brné
i povodňová opatření byly tématem setkání Petra Gandaloviče se střekovskými občany
v rámci Hovorů s primátorem
v budově místní pošty.
Někteří lidé přišli sdělit své
obavy z prodeje domů, kde
žijí, a to např. s ohledem na
nedávné případy v Děčíně.
„Slíbil jsem jim, že nemovitosti neprodáme žádným spekulantům. V Ústí podobný problém nemáme, v privatizaci
jsme vždy postupovali velmi
obezřetně. Např. jsme odmítli
prodat dům firmě, která za něj
nabízela nejvíce ze všech,
protože byla založena jen ně-

kolik dní před privatizací a to
nám bylo podezřelé. Také jsem
obyvatele domů ujistil, že
i když objekt společně se svými sousedy nekoupí, nový
majitel jim nemůže jednostranně změnit smlouvy a zvýšit nájemné, nebo je dokonce
vyhnat. Proč by to ostatně
dělal u těch, kteří řádně platí,

to by byl sám proti sobě“, řekl
Gandalovič.
Střekovský obvod bude letos
prodávat 17 domů a k tomu
dalších 14 nemovitostí nabízených již loni. Připravována je
i třetí etapa v počtu 23 domů.
Střekovští by měli v tomto roce
odvést z privatizace do rozpočtu města 65 miliónů korun.

Magistrát rozdělil skoro tři čtvrtě miliardy
Za veškeré veřejné zakázky
vynaložil loni ústecký magistrát přes 603 milióny korun.
Vyplývá to z informace, kterou radní dostali na vědomí.
Většina z této částky (514
mil.) byla použita v rámci 32

zakázek s finančním plněním
nad dva milióny korun. Největšího počtu dosáhly jako
vždy „drobné“ zakázky do 50
tisíc Kč – bylo jich 2826 a nejvíce jich zadal Odbor hospodářské správy.

Krizové SMS získaly Zlatý erb
SMS Infokanál města Ústí
nad Labem zvítězil v krajském kole soutěže Zlatý erb
v kategorii Nejlepší elektronická služba. Cenu předal
hejtman Ústeckého kraje Jiří
Šulc.
„Krizové SMS“ zprovoznil
pro občany města odbor mimořádných situací MmÚ
v květnu 2003. Systém umožňuje zasílat zprávy o mimořádných událostech ve městě (požár většího rozsahu, chemická
havárie, povodeň…) přímo na
mobilní telefony. Tato služba je
nabízena zdarma. Občané mají
možnost se kdykoliv do SMS
vysílání z mobilního telefonu
přihlásit nebo odhlásit – stačí
poslat na telefonní číslo
605 733 680 zprávu ve tvaru
IK UL REG (přihlášení), IK UL
ODREG (odhlášení).
Infokanál dosud město využilo sedmkrát, a to zejména
v souvislosti s úniky nebez-

Pohotovost
se přesunula
na Bukov

pečných látek do ovzduší.
Každá taková událost zvýšila
počet příjemců – v současné
době je již zaregistrováno 7128
lidí.

Služba SMS Infokanál, která
slouží zejména jako doplněk
varovného systému obyvatel,
postoupila vítězstvím v krajském kole do kola celostátního.
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Tři milióny korun schválili
radní na výstavbu a rekonstrukci sportovních plácků na
území městských obvodů.
V centru města bude proinvestováno 800 tisíc korun, na
Střekově celý milión. Severní
Terasa a Neštěmice obdrží po
600 tisících korunách.
***
Radní uvolnili k podpoře
dlouhodobé sportovní činnosti
členské základny do 18 let 625
tisíc korun a dalších 391,5 tisíce na podporu dlouhodobé
sportovní činnosti nad 18 let.
Jedná se o příspěvky do 50 tisíc korun.
Co se týče příspěvků nad 50
tisíc korun, o jejich rozdělení
rozhodne v souladu se zákonem o obcích Zastupitelstvo
města. Na podporu dlouhodobé činnosti sportovců do 18 let
je zde navrženo téměř 2,4 mil.
korun.
***
Na vědomí vzali radní přehled
žádostí a dopisů doručených
z Kanceláře veřejného ochránce
práv za rok 2004. V průběhu
uvedeného roku město vyřídilo
13 takových případů.
***
Miloslava Stavělová byla od
1. dubna Radou města jmenována ředitelkou Domova důchodců ve Velkém Březně.
Rada vzala na vědomí rezignaci ředitele ZŠ Mírová
Mgr. Karla Brandy, rezignaci
Mgr. Bohumily Plzákové na
funkci ředitelky ZŠ Karla IV.
i rezignaci ředitelky MŠ Skřivánek Ireny Karešové. Všichni
odcházejí do penze. Radní na
tyto uvolněné funkce vypsali
konkurzní řízení.
***
Muzeum města opět zapůjčí
sbírkové předměty do zahraničí. Patnáct předmětů bude prezentováno ve dnech 4. 4. až 16.
9. 2005 na výstavách ve Wolkensteinu a Drážďanech. Půjde
např. o staré kulomety, samopal, granát, dělostřeleckou minu, sovětskou vojenskou přilbu, vojenské brašny, baret Lidových milicí nebo rubašku
seržanta pěchoty. Pojistná cena
předmětů činí 207 tisíc korun.

Poskytovatelům sociálních
služeb půjde přes 6 miliónů

ZOO se opět
pokusí o slůně

Zastupitelstvo města schválilo poskytovatelům sociálních
služeb dalších 5,16 mil. korun,
které budou použity na realizaci zbývajících 29 projektů.
Nejvíce finančních prostředků (1,94 mil.) město uvolnilo
pro oblast pomoci a péče pro
občany v přechodné sociální
krizi a společensky nepřizpůsobené. Celkem 896 tisíc korun dostanou organizace na
projekty k péči o zdravotně
postižené a 790 tis. na pomoc
dlouhodobě duševně nemocným. Aktivity zajišťující pomoc osobám ohroženým drogou podpoří rozpočet 595 tis.
korunami. Na péči o seniory

půjde 363 tisíc korun a na
pomoc etnickým menšinám
299 tis. Projekty k péči o mentálně postižené mohou počítat
s 173 tisíci korunami a v oblasti sociální pomoci a péče
o děti mládež figuruje částka
104 tis. Kč.
„Poskytovatelé sociálních
služeb obdrží od města letos
celkově 6,3 mil. První část příspěvků ve výši 836 tisíc korun
již schválila letos v lednu Rada
města (příspěvky do 50 tis.
Kč). Celkově bylo podáno 65
projektů s žádostí o dotaci a 55
z nich úspěšně prošlo“, říká
náměstek primátora Tomáš Jelínek.

Investice budou financovány z úvěru
Kontokorentní úvěr 150 miliónů korun si město vezme u Komerční banky. Tento finanční ústav zvítězil ve výběrovém řízení.
Výsledná úroková sazba bude pro město velmi příznivá – jedná
se pouze o 2,27 %. Splatnost úvěru je stanovena do 12 měsíců od
účinnosti smlouvy a město může začít peníze čerpat nejdříve od
29. dubna letošního roku. Úvěr bude podle náměstka primátora
Jana Kubaty použit na řešení přechodného nedostatku finančních
prostředků na investiční akce v průběhu roku.

Neštěmice usilují o lepší sídliště
Ústecká ZOO již začala podnikat konkrétní kroky k další inseminaci slonice Delhi. Mohlo by k ní dojít pravděpodobně už letos
v červenci a otcem se tentokrát může stát samec Mekong z německé zoologické zahrady v Lipsku. Souběžně probíhají jednání
o zajištění potřebných finančních prostředků, neboť tato záležitost přijde zhruba na půl milionu Kč.
Delhi byla poprvé uměle oplodněna v září 2002. Na příchod
mláděte se čekalo celých 22 měsíců - sloni mají totiž nejdelší
březost ze všech savců. Během té doby se prováděly pravidelné
odběry krve a moči, ultrazvuková vyšetření, vznikly nové webové stránky o slonech, konal se benefiční koncert a mnoho dalších
aktivit, které s tímto výjimečným projektem souvisely. Komplikovaný porod trval pět dní a skončil relativně nešťastně – sloní sameček se narodil mrtvý. Delhi naštěstí zůstala zdravá.

Zlepšení podmínek života
obyvatel krásnobřezenské ulice V Oblouku je cílem první
etapy regenerace místního panelového sídliště, kterou chce
město realizovat s využitím
státní dotace. Požádalo proto
o peníze z Programu regenerace panelových sídlišť.
V první etapě má dojít k výstavbě nového hřiště pro předškolní děti, revitalizaci trav
uvnitř sídliště, osazení nových
odpadkových košů, opravě la-

viček, konstrukce na sušení
prádla i pingpongového stolu.
V ulici Vojanova se počítá
s novou dlažbou. V plánu
jsou také sadové úpravy, nový
dřevěný kolotoč pro děti i konstrukce pro košíkovou.
Pokud město dostane dotaci, akce se rozběhne už
letos v září. Celkové náklady činí 8,2 mil. korun, přičemž dotace může pokrýt až
70 % nákladů. Zbytek by
platilo město.

Metropolnet nabízí Ústečanům dostupnější internet
Společnost otevřela nové kontaktní místo pro veřejnost
Primátor města Petr Gandalovič a jeho náměstek Jan Kubata slavnostně otevřeli nové
kontaktní místo společnosti Metropolnet v budově „Špalíček“ na Mírovém náměstí.
Kromě prodeje zboží zde Metropolnet nabízí
rovněž přístup na internet těm, kteří si potřebují rychle cokoliv vyhledat nebo poslat e-mail. K dispozici jsou tři počítače. „Hlavním
důvodem otevření kontaktního místa je umožnit zákazníkům přímý kontakt se společností,
umožnit jim poptat službu, případně sortiment, o který mají zájem. Lidé budou moci
zjistit, jak daleko bydlí od optické sítě, zda je
pravděpodobné, že se optika dostane i k jejich
domácnosti. Občan si dále bude moci objednat
službu M-DSL, s to nejen základní produkt,
ale i jiné rychlosti, menší, či žádná omezení“,
říká ředitel společnosti Jiří Knápek (na fotografii zcela vlevo).
Metropolnet chce také zřídit na obvodních
radnicích a jiných veřejných budovách bezplatné informační internetové kiosky. Pokud se
najdou peníze, letos by jich mohlo být instalováno už pět.
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Habrák má být čistější

Výletní zámeček skrýval
vzácné dokumenty
Větruše vydala zajímavé tajemství. Dělníci, kteří ústeckou
dominantu rekonstruují, zde
objevili zazděnou olověnou
schránku, která obsahovala
městské dokumenty a další
předměty z konce 19. století.
Drobné mince, listiny a fotografie z let 1890 – 1897 skončily v muzeu a archivu. Listinami jsou např. městské vyhlášky
či ukázky tehdejších daňových
předpisů. Podle vědeckého ta-

Město podalo žádost o státní
dotaci na revitalizaci Habrovického rybníka. Ta má spočívat
v odstranění sedimentů ze dna
rybníka, úpravě břehů, opravě
výpustného objektu, bezpečnostního přepadu a také v opravě opevnění návodního líce
hráze. Rákosové pole zůstane
nedotčené a mají být zachová-

jemníka muzea Václava Houfka
jsou věci ve vynikajícím stavu.
„Schránka byla asi velmi dobře
uzavřená“, dodal Houfek.
Věci budou nejprve publikovány na webových stránkách
muzea. Houfek navrhuje, aby
k nim město přidalo dokumenty ze současnosti a vše opět ve
schránce na Větruši zazdilo.
„Byl by to pozdrav budoucím
generacím, jako to udělali naši
předkové“.

ny i břehové porosty. Vyvrácené a odumřelé stromy budou
odstraněny a počítá se s výstavbou listnatých dřevin.
Akce si vyžádá 29,2 mil. korun. Dotace by mohla pokrýt
až 90 % nákladů, ale městu by
byla poukázána na účet až po
profinancování projektu z vlastních zdrojů.

Město rozdělilo další peníze
na zajímavé kulturní akce
Téměř 4 milióny korun rozdělí město organizátorům projektů a akcí v rámci letošního
Kulturního kalendáře. Příspěvky do 50 tisíc korun schválila
Rada města, o ostatních (nad
50 tis.) musí rozhodnout zastupitelé.
Město zatím letos podpoří
203 akcí. Bude jich ale ještě
více, neboť v rezervě zůstalo
289 tisíc korun. Nejvíce peněz, a to celkem 400 tisíc Kč,
dostane organizace Lidé výtvarnému umění - výtvarné
umění lidem na celoroční výstavní program. Rádio North
Music, které zorganizuje
„Labské léto“, bude příjemcem 150 tisíc korun a stejnou
částku obdrží Herozeronegro
na hradní akci „Střekovská
mumie“.

Další peníze půjdou na 11
grantových projektů, pro které
je určeno 510 tisíc korun (v rezervě zůstává ještě 70 tis.).
Největší částka (270 tis. Kč) se
podařila získat Ústecké kulturní platformě na vydávání Nových Ústeckých přehledů, reedici publikace „V. Vachman –
Severní Polabí“ a prezentaci
severočeských literátů.
Poslední oblastí, do které
město finančně vstupuje, jsou
reprezentační kulturní akce. Je
jich pět s rozpočtem 1,5 mil.
korun a všechny bude realizovat Kulturní středisko města
Ústí nad Labem. Půjde o Virtuosi per musica di pianoforte,
Mezinárodní taneční festival,
Mezinárodní festival sborového zpěvu, Jazz and blues festival a Trampskou Portu.

Putujeme historií Ústecka
Město chce, aby se letošních Dnů evropského dědictví, které
pro veřejnost otevírají běžně obtížně přístupné či jinak výjimečné kulturní památky, zúčastnilo co nejvíce návštěvníků
z České republiky i Německa. Chce proto realizovat projekt
„Putujeme historií Ústecka“.
Součástí projektu má být kromě organizace Dnů evropského
dědictví ještě marketingová kampaň zaměřená na cílovou skupinu turistů ze SRN, a to zejména z partnerského města Chemnitz. Součástí kampaně má být tisk a distribuce brožur a letáků, výstava o místní architektuře, osazení významných objektů
pamětními deskami či doprovodná lidová slavnost.
Náklady celého projektu činí 1,4 mil. korun. Město požádalo
o dotaci ze Společného regionálního operačního programu
(SROP), která může pokrýt až 70 % výdajů. Pokud se dotaci
získat nepodaří, akce proběhne jako každý rok bez velké marketingové kampaně s rozpočtem kolem 200 tisíc korun.

Šéf ústeckého archivu Vladimír Kaiser a vědecký tajemník muzea Václav Houfek zkoumají stoleté listiny.

Hospodaření města skončilo
velmi dobrým výsledkem
Město loni hospodařilo velmi
dobře. Radní se seznámili se
závěrečným účtem hospodaření Ústí nad Labem za rok 2004
a souhlasí s ním bez výhrad.
Celkové příjmy města dosáhly loni výše 2 271 404,00 tis.
Kč, výdaje činily 2 276 554,04
tis. Kč.
Magistrát ve své hlavní činnosti hospodařil s příjmy
1 855 848,49 tis. Kč. „Ve srovnání s rozpočtem byly příjmy
vyšší o 50 miliónů korun a výdaje naopak o 39 mil. nižší.
Důvodem jsou především vyšší
daňové příjmy. V úsporách se
mimo jiné promítly menší úrokové sazby z úvěrů a nižší náklady na výplatu mezd z důvodu snižování počtu zaměstnan-
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ců. Vyšší výnosy z prodeje nemovitostí v obvodech město
a Neštěmice přinesly rovněž
o téměř 30 miliónů korun vyšší
příjmy z vedlejší hospodářské
činnosti“, říká náměstek primátora Jan Kubata.
Lepší hospodaření v loňském
roce umožňuje doplnit zdrojovou část letošního rozpočtu
o 108 miliónů korun. Jelikož je
z této částky v rozpočtu již
promítnuto 30 miliónů Kč, zbývá k zapojení dalších 78 mil.,
což bude součástí schvalování
závěrečného účtu v Zastupitelstvu města 21. dubna.
Hospodaření města bylo přezkoumáno auditorskou společností, která nezjistila žádné
chyby či nedostatky.

Místo tržnice moderní obchodní komplex
Nové zábavní a nákupní
centrum chce v prostoru Nové
tržnice do dvou až tří let vybudovat významná nizozemská
společnost AM Development,
která nedávno v dražbě získala
za 52 miliónů korun Novou
tržnici.
Architektonicky jedinečný
projekt si vyžádá náklady přesahující miliardu korun a přinese 400 – 600 nových pracovních míst. Aby však mohl být
uskutečněn, město musí investorovi prodat pozemky kolem
obchodního domu Labe a šikmého kostela. „Budeme se snažit, aby tyto prodeje byly schvalovány zastupitelstvem už na
konci letošního června“, uvedl
primátor Petr Gandalovič.
V rozsáhlém dvoupodlažním
komplexu se zastavitelnou plochou 1300 metrů čtverečních
mají být obchody, restaurace,
služby či multikino. Parkovací
prostory pojmou kolem 900
automobilů, takže zánik stávajících parkovišť motoristé negativně nepocítí. Obchodní
centrum zachová průjezdnou
silnici v Malé Hradební, kudy
by v budoucnosti mohla vést
trolejbusová trať.
U kostela vznikne malé náměstí. „Kostel se šikmou věží
dostane v celé investici dominantní postavení a získá na
významu, což je vynikající“,
míní primátor. Podle ředitele
AM Development pro střední

Na chvíli se zastavit - i to je cílem odvážného projektu.
a východní Evropu Ronalda
Dasbacha je ústecký kostel po
šikmé věži v Pise druhou nejvíce nakloněnou stavbou svého druhu v Evropě, což je unikátní. Proto si kolem sebe zaslouží důstojné prostředí.
Prvotní nákresy jasně ukazují, že architekt vycházel z historické podoby města – vstup
do areálu jakoby zobrazoval

jižní městské hradby. „Když
jsme v Městských novinách
ukazovali, jak bude vypadat
rekonstruované Mírové náměstí, psali jsme o tom, že se centrum změní k nepoznání. Při
pohledu na záměr AM Development to platí dvojnásob. Aktivní střed města se posune
směrem k nádraží, začne to
všechno konečně žít“, říká ná-

Okolí šikmého kostela získá konečně důstojnou tvář.
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městek primátora Jan Kubata.
Než AM Development ukázala, jak má vypadat její ústecký
záměr, prezentovala městu své
dřívější projekty v celé Evropě.
Společnost postavila velká nákupní centra v Amsterodamu,
Rotterdamu, Lisabonu, Belfastu či Aveiru. V Praze nyní buduje regionální společensko-obchodní centrum Chodov.

Architekt vycházel z historické podoby města a navrhl moderní paralelu s tehdejšími městskými hradbami.

Hmotová studie z ptačí perspektivy. Šipka ukazuje nájezdovou rampu pro automobily.
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V Cannes zaujaly jižní Předlice Nejvíce peněz dostane Dům

dětí a mládeže
Radní rozhodli o poskytnutí
dalších peněz do oblasti sportu. Na dlouhodobou činnost
členů volnočasových organizací do 18 let půjde 615 tisíc korun a na sportovní třídy dalších
440 tisíc. Více než dvě třetiny
těchto prostředků však podléhá
schválení zastupitelstvem (příspěvky nad 50 tis. korun).
Co se týče dlouhodobé činnosti ve volnočasových organizacích, nejvíce peněz (270 tis.)
je určeno Domu dětí a mládeže
na práci v kroužcích a klu-

Zejména o budoucí průmyslovou zónu v jižních Předlicích projevovali největší zájem
investoři a developeři při návštěvě expozice Ústí nad Labem na mezinárodním veletrhu nemovitostí a investic MIPIM 2005 ve francouzském
Cannes.
Město nabízelo také možnost
vstupu do projektu Větruše
i volné plochy v centru města.
„Přivezli jsme si velké množství vstupních kontaktů. Informace se nyní budou upřesňovat, s některými zájemci zahájíme konkrétní jednání. Hovořil
jsem zde např. i se zástupci
společnosti AM Development,
která chce v prostoru Nové tržnice vybudovat obchodní a zá-

bavní centrum“, říká náměstek
primátora Tomáš Jelínek, který
se veletrhu ve dnech 8. – 11.
března zúčastnil.
Expozice města Ústí nad Labem byla vybavena dvěma informačními panely, stolem
v podobě Mariánského mostu
a multimediální prezentací na
plazmové obrazovce. K dispozici byly i podrobné propagační materiály.
Již 16. ročníku veletrhu MIPIM se letos v Palais de Festivals v Cannes zúčastnilo 2 000
vystavovatelů ze 67 zemí. Veletrh je určen odborné veřejnosti
– developerským, bankovním
a investičním společnostem,
realitním kancelářím i městům
a regionům.

Petr Gandalovič v Berlíně
o česko-německém muzeu
Primátor města Petr Gandalovič představil v polovině
března v Berlíně projekt muzea česko – německých vztahů
Collegium Bohemicum.
Prezentace určená pro odbornou i laickou veřejnost, jejíž cílem bylo zejména získání
podpory německých kruhů pro
tento ojedinělý záměr, se odehrála v prestižních prostorách
německé Společnosti pro zahraniční politiku. Akci spolupořádalo České centrum v Berlíně. Mezi účastníky byli např.
místopředsedkyně Spolkového

sněmu Antje Vollmerová či
známý český diplomat Alexandr Vondra.
Collegium Bohemicum má
v budoucnosti sídlit v opraveném muzeu města. Půjde o expozici, která se bude zabývat
dějinami Němců v českých zemích a různými aspekty soužití Čechů a Němců od středověku až do dnešních dnů. Základem zázemí bude rekonstrukce
muzea s náklady okolo 200 miliónů korun. Město se zde neobejde bez dotačních prostředků.

O seniory se mají starat
i soukromé firmy
Již v blízké budoucnosti by
mohly pečovatelské služby
v Ústí n. L. zajišťovat soukromé společnosti, které uspějí
v nadcházejícím výběrovém
řízení.
„Představujeme si to tak, že
privátní poskytovatel bude
městu fakturovat rozdíl mezi
celkovou cenou za provedený
úkon a cenou, kterou klient

bech. Město také finančně pomůže organizacím Junák, KS
Jekhetane, Pionýrskému centru, PS Dravci, SDM Tilia, Sdružení hasičů ČMS, Sdružení
VTOM, TOM Kola Waštepi
a YMCA.
Sportovních tříd, které na
svou činnost obdrží finanční
prostředky, je šest, z toho polovina patří ZŠ Vinařská. Jsou to
třídy zabývající se basketbalem, moderním pětibojem, ledním hokejem, volejbalem, plaváním a atletikou.

Šimonovský pro dostavbu
dálnice D8

Primátor seznámil ministra také s projektem revitalizace nábřeží.
Ústí nad Labem se po do- dálnice v úseku Řehlovice – Lostavbě dálnice D8 stane ne- vosice zahltí zejména komunismírně významným komuni- kace Pražská a Žižkova. „Silnice
kačním jádrem s napojením na do Lovosic je už nyní úsekem
Německo. Na setkání s primá- s vysokou nehodovostí a pokud
torem Petrem Gandalovičem tudy budou kamiony jezdit delší
a jeho náměstkem Janem Ku- dobu, můžeme se dočkat obrovbatou na ústeckém magistrátu ských problémů“, řekl náměsto řekl ministr dopravy Milan tek Kubata. Dále konstatoval, že
ministerstvo dopravy má ve
Šimonovský.
Kolem dálnice z Prahy do městě i v kraji spojence ve snaDrážďan začnou podle Šimo- ze co nejrychlejší dostavby dálnovského rychle vznikat pod- nice, což jasně deklarovaly ornikatelské aktivity, což bude gány obou institucí.
Primátor Gandalovič představelkým impulsem pro ekonovil ministrovi projekt „Masarymiku celého regionu.
Zástupci města sdělili minis- kova ulice – bezpečná ulice“
trovi své obavy z přílivu kamio- i záměr města otevřít Masarykonů, které kvůli nedostavěnosti vu třídu pro veřejnou dopravu.

Která škola bude mít nejlepší web?

zaplatí dle sazebníku příslušné
vyhlášky“, říká náměstek primátora Tomáš Jelínek.
Pečovatelská služba má nyní
na Ústecku 702 klientů, přičemž roční náklady na jednoho činí 16 tisíc korun. Celkové
náklady na zajištění veškerých
služeb dosahují téměř devíti
miliónů Kč za rok a přibližně
tři čtvrtiny dotuje město.
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Náměstek primátora Tomáš Jelínek již popáté vyhlásil soutěž
o nejlepší internetové stránky ústeckých základních škol.
Termín přihlášek je do letošního 31. května. Vyhodnocení
proběhne na počátku června. Vítězná škola získá osm tisíc
korun na nákup libovolných potřeb. Druhé místo bude ohodnoceno pěti tisíci korunami a třetí dvěma tisíci.
Přihlášky posílejte na Magistrát města Ústí nad Labem, Odbor péče o občany – oddělení st. správy ve školství, e-mail:
dana.brablcova@mag-ul.cz, fax: 475 211 281.
Každý rok se této soutěže účastní kolem osmi škol.

V muzeu je k vidění soubor obrazů Martina Kuriše
Od 17. března do 23. dubna
můžeme v Muzeu města Ústí
nad Labem zhlédnout zajímavou výstavu ilustrací k pohádkám a pověstem, které vybírala
a připravila PaedDr. Blanka Janáčková z Katedry bohemistiky PF UJEP. Soubor obrazů
vytvořil MgA Martin Kuriš
(1973), odborný asistent PF
UJEP v Ústí n. L.
Na vernisáži Mgr. Václav
Houfek představil oba autory,
uvedl jejich záměry s novou
knihou pohádek, kterou připravují. Podrobněji vysvětlovali oba svou vystavující tvorbu.
Pohádky a pověsti jsou vybrány od různých autorů, vztahují se k našemu regionu, vystupují v nich jednak lidští hrdinové, ale také bytosti neskutečné – např. trpaslíci. Ti zasahují vždy nějakým způsobem
do lidského života. Z jejich
jednání vyplývá pak pro člověka ponaučení.
Martin Kuriš chce svými ilustracemi získat dětské čtenáře,

ukázat jinou formu výtvarných
ilustrací. Na příběhy se dívá
pohledem snivým se značnou
představivostí. Velkou inspirací
pro oba byl loňský rok, kdy
slavil úspěchy v našem městě
trpaslík.
Bohatost literatury nabízí
mnoho dalších námětů. Návštěvníci výstavy budou překvapeni obrazy a ilustracemi
Martina Kuriše. Přehlídka je
doplněna autorovými velkými
plátny z let 1991 – 2004. Jsou
zde ukázky obrazů z cyklu
Magda (Venuše 1992), Profesor
Frankenstein, Balada o lásce
a zradě (1991), Don Giovanni
(2001), Ztracená vlčice (2000).
Je možné na nich vlastně
poznávat jednotlivé etapy jeho
uměleckého vývoje. Na budoucí Knize pohádek je také vidět
citlivý přístup při výběru námětů.
Zajímavý byl i závěr vernisáže, a to hudební vystoupení
studentů PF UJEP. Petra Novotná a Petr Václav Michna

svým zpěvem vytvořili příjemnou atmosféru k prohlídce výstavy.

Rozhodně byste si ji neměli
nechat ujít.
Mgr. Marie Peterková

Inzerce: 475 241 469

Město podpoří i letos nejlepší univerzitní projekty
Ústecká univerzita obdrží letos od města
na grantové projekty 184 tisíce korun, což
je přibližně stejná částka, jako loni. Rozhodla o tom Rada města.
Výběrovým řízením prošly úspěšně čtyři
akce Pedagogické fakulty - Realizace vybraných pohybových aktivit u zrakově postižených spoluobčanů (39 tis. Kč), Rozvíjení

talentu k matematickému myšlení u studentů středních škol v Ústí a okolí (25 tis.),
Prostor Campusu UJEP – součást města
Ústí n. L. v minulosti a budoucnosti II. (28
tis.) a Zpřístupnění skleníku a zahrady katedry biologie PF UJEP veřejnosti (30 tis.).
Fakulta sociálně ekonomická získala patnáctitisícový grant na Zmapování potřeby

dalšího vzdělávání poskytovatelů vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji
a Fakulta životního prostředí dostane 26
tisíc korun na projekt Historická mapová
díla na území Ústí n. L. a jeho okolí. Posledním grantem s příspěvkem 21 tis. Kč je
Periferní fotografie Fakulty užitého umění
a designu.

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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Spolchemie zve Ústečany na
tradiční den otevřených dveří

Co všechno Spolchemie pro příchozí připravuje?
Návštěvníci budou mít při prohlídce
závodu možnost zvolit dva druhy přepravy. Především pro děti bude připraven koňský povoz, který pravidelní
návštěvníci znají už z roku 2001. Druhou možností budou mikrobusy, které návštěvníky odvezou od východní
vrátnice na křižovatce ulic Brněnská
a U Chemičky k vrátnici západní, kde
prohlídka areálu závodu začne. Během prohlídkového okruhu bude návštěvníkům k dispozici odborný výklad průvodců. Návštěvníky bude čekat zastávka u nového provozu pro
výrobu epoxidových pryskyřic - Epispol, kde se mohou Ústečané pře-

svědčit o vyspělosti a bezpečnosti
nejlepší dostupné chemické technologie pro výrobu epoxidů. „Ještě před
rokem jsme návštěvníkům dne otevřených dveří ukazovali na tomto místě staveniště, dnes tento provoz vyrábí měsíčně přes tisíc tun epoxidů
špičkové kvality, o které mají zájem
zákazníci v celé Evropě,“ říká vedoucí
Epispolu Ing. Petr Zajpt, který 1. května se svými spolupracovníky podá
všem zájemcům podrobný a zasvěcený výklad.
Hlavní atrakce dne otevřených dveří budou umístěny v prostoru východní vrátnice, kam se zájemci dostanou
příchodem z Brněnské ulice. Stejně
jako před rokem tu bude připraven
chemický stan s řadou přitažlivých
pokusů a ukázek laboratorní techniky. Zajímavé praktické soutěže s chemickým zaměřením a s odborným
výkladem zde pro děti i dospělé připravují pracovníci podnikových laboratoří. Součástí nabídky budou dobo-

vé stánky s řemeslnou výrobou
i ukázky šermu a historického tance.
Nebude chybět ukázka techniky firemních hasičů a soutěže pro děti
i pro ostatní příchozí. Po vyplnění
ankety budou na návštěvníky čekat
drobné ceny. K dispozici budou i firemní balónky pro nejmenší. Ve vestibulu jídelny bude k vidění výstava
historických fotografií. Naši hosté
z ústeckého Domu dětí a mládeže
mají pro návštěvníky připraveny kvízy
s přírodovědnou a chemickou tématikou.
Vloni navštívila 1. května den otevřených ve Spolchemii více než tisícovka Ústečanů. Z nich asi sedm set
využilo možnosti exkurze přímo v závodě s průvodci, kde nejvíce zaujala
dokončovaná stavba nové výrobny
epoxidů. V minulých letech byl mezi
návštěvníky dne otevřených dveří ve
Spolchemii i ústecký primátor Petr
Gandalovič a další významné osobnosti Ústecka.
(PI)

První
hypotéka
naopak
Nejdříve dostanete hypotéku, pak si vybíráte bydlení.
Jedině od GE Money Bank dostanete schválenou výši hypotéky dřív, než si začnete
vybírat nemovitost. Stačí potvrzení o výši příjmu a výpis z vašeho účtu. Do 3 dnů
vám schválíme výši hypotéky a bydlení podle vašich představ si pak můžete
vybírat celých 9 měsíců. Zastavte se u nás pro svou hypotéku hned zítra. Úroková
sazba je teď jen 2,99 %. Volejte 844 844 844 nebo navštivte www.gemoney.cz.
Hypotéka Optimal

GE Money Bank
Iva Petrů, Ústí nad Labem, Pařížská 2, tel.: 602 147 486
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úroková sazba 2,99 % v prvním roce splácení k hypotéce Premium

V neděli 1. května se uskuteční již
čtrnáctý ročník tradičního dne otevřených dveří ve Spolchemii. V době od
devíti do čtrnácti hodin nabídne chemička návštěvníkům opět řadu zajímavostí a atrakcí.

Školy mají nové počítačové učebny

Nové počítačové učebny byly slavnostně otevřeny ve dvou
ústeckých základních školách
– SNP a České mládeže. Pásku
přestřihli náměstek ústeckého
primátora Tomáš Jelínek a krajský radní Pavel Kouda.
Obě školy nakoupily počítačové vybavení z peněz Krajského úřadu. Každá obdržela přes
400 tisíc korun. „Podali jsme tři
žádosti o peníze a dvě nám vyšly. To je úspěch“, říká Jelínek.
Učebna na ZŠ SNP je vybavena 18 novými počítači, které
budou využity při výuce výpočetní techniky i jiných předmětů. Pracovat na nich budou

rovněž pedagogové v rámci
různých školení a ve volném
čase i veřejnost. Multimediální
učebna v ZŠ České mládeže má
o tři počítače více. Kromě předmětů výpočetní technika a technické kreslení je žáci budou
potřebovat např. v hodinách
matematiky, fyziky i chemie.
„Základní školy se dnes bez
počítačové techniky neobejdou, takže jsem rád, že školy
novou techniku získaly. Ještě
více mě ale potěšila informace
ředitelek obou škol, že jejich
zařízení mají stoprocentní obsazenost žáky“, řekl náměstek
primátora Tomáš Jelínek.

Nové náměstí zaplatíme z dotací
Město dostane z evropských
a státních zdrojů dotaci 110
miliónů korun na revitalizaci
Mírového náměstí a okolí. „Je
to obrovský úspěch a důkaz
toho, že umíme dobře projektovat. Bez dotací dnes nemůžete zahájit snad žádnou větší
akci“, říká náměstek primátora
Jan Kubata.
Peníze městu schválila Národní výběrová komise. „Obdržíme
94,6 miliónu korun z evropských
zdrojů a 15,7 miliónu od státu.
Konečná cena celé investice samozřejmě záleží na nabídce do-

davatele, ale město by mělo ze
svého rozpočtu zaplatit zhruba
12,5 % procenta nákladů. Dotace je historickým úspěchem Ústí,
tolik jsme ještě nikdy nedostali“,
konstatuje starosta centrálního
obvodu Radek Vonka.
Práce na rekonstrukci středu
města začnou už zanedlouho
v Hrnčířské ulici. Už koncem
letošního roku zde vznikne
pěkná pěší zóna s novým povrchem, osvětlením a stromovou
alejí (viz. obr. na str. 16). Práce
pak budou pokračovat na Mírovém náměstí.

Setuza nechce náklaďáky v Žukovově ulici
Nákladní automobily, které vozí do Setuzy řepku či odvážejí
vyrobené zboží, by už v blízké budoucnosti neměly stát v Žukovově ulici a komplikovat zde dopravní provoz.
Jednou z priorit vedení podniku je totiž zřízení odstavné
plochy pro kamiony uvnitř jeho areálu. Primátorovi města
Petru Gandalovičovi a starostovi Střekova Ivanu Charvátovi to
na návštěvě Setuzy sdělil místopředseda představenstva a výrobní ředitel Radovan Macek.
Obě strany rovněž hovořily o novém provozu výroby glycerinu, jenž by se mohl rozběhnout už letos v květnu. Nová výroba umožní zvýšení produkce této látky, bude šetrnější k životnímu prostředí a nebude okolí obtěžovat nepříjemnými pachy.
Ing. Macek také informoval o přípravě zcela nové výroby
metylesteru řepkového oleje jako ekologického paliva. Nyní
probíhá projektová příprava a firma by ráda začala provoz
stavět už na konci letošního roku.
„Setuza funguje, zaměstnává, investuje do ekologie i nových
výrob. Z mého pohledu je samozřejmě klíčové udržení pracovních míst“, řekl primátor.

Město nabízí tělesně postiženým byty
zvláštního určení v nových domech
v lokalitě Bukov - centrum
Seznam volných bytů:
V domě 1A
1+kk, 30,1 m2 + 5,5 m2 balkon, 1.patro, situace Východ
1A.2.05
Zimní stadion)
1+kk, 30,1 m2 + 5,5 m2 balkon, 1.patro, situace Západ
1A.2.11
Rondel)
V domě 2A
1+kk, 30,1 m2 + 5,5 m2 balkon, 1.patro, situace Východ
2A.2.05
Zimní stadion)
1+kk, 30,1 m2 + 5,5 m2 balkon, 1.patro, situace Západ
2A.2.11
Rondel)
V domě 3A
1+kk, 30,1 m2 + 5,5 m2 balkon, 1.patro, situace Východ
3A.02.05
Zimní stadion)
1+kk, 30,1 m2 + 5,5 m2 balkon, 1.patro, situace Západ
3A.02.10
Rondel)
2+kk, 52,9 m2 + 5,4 m2 balkon, 1.patro, situace Východ
3A.02.06
Zimní stadion)
2+kk, 52,9 m2 + 5,4 m2 balkon, 2.patro, situace Západ
3A.03.09
Rondel)

(na
(na

(na
(na

(na
(na
(na
(na

1A - dům nejblíže Rondelu
2A - dům nejdále od Rondelu
3A - prostřední dům - nejvyšší
Podmínky pro přijetí žádosti o BZU :
a. občan ČR , trvalé bydliště region Ústí n.L.,právně způsobilý, zletilý
b. zdravotně postižený
c. nemá ve vlastnictví byt nebo nemovitost (ani jeho manžel/ka)
d. nemá v nájmu byt nebo nemovitost dobu neurčitou
(ani jeho manžel/ka)
e. nemá právo na bytovou náhradu na základě výpovědi
z nájmu jím užívaného bytu
f. vyjádření lékaře (max.3 měsíce staré), zdravotní stav odpovídá
charakteru BZU
Výše nájemného : 30,- Kč / m2 / měsíc
Zájemci si mohou si vyzvednout žádost na MmÚ, kanc. 129, 1. patro, R.
Röhrlová, telefon 477 010 885, nebo bližší informace na webových stránkách města www.usti-nl.cz.
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Nevídáno, neslýcháno... 8
Pravidelná rubrika pro všechny, kteří mají smysl pro humor

Ústí staví potrubní poštu
Žádná nová kanalizace,
jak město společně s vodaři proklamovalo. Bublina
splaskla. Dělníci na stavbě
u ústeckého divadla nevydrželi mlčet a prozradili to,
co mělo zůstat zahrabáno
pod zemí. Magistrát staví
podle náměstka primátora
Jana Kubaty potrubní poštu jako mechanickou alternativu vůči odlidštěné digitalizaci.
Městská společnost Metropolnet okamžitě reagova-

la prohlášením, že buduje
páteřní optickou síť jako
digitální alternativu k archaickým mechanickým
systémům. Taky za městské peníze. Čert aby se
v tom vyznal.
„Nebude to žádná obyčejná potrubní pošta. Propletenec sto třiceti kilometrů trubek začne pod magistrátem a skončí nejen
v každé důležité veřejné
budově, ale také v každé
domácnosti. Lidé už skoro

nebudou chodit na úřady“,
dodává mluvčí města Milan Knotek.
Lejstra a další předměty
budou na místo určení dopravovány tlakem páry
z magistrátní kotelny.
Vzhledem k energetické
náročnosti celého systému
se pára pravděpodobně vůbec nedostane do radiátorů
v kancelářích. Aby se úředníci zahřáli, budou muset
začít intenzivněji pracovat.

Válečné bombardování přiblíží výstava
Ústecké muzeum chystá
k 60. výročí bombardování Ústí nad Labem mnoho zajímavých akcí.
Muzeum připravuje ve dnech
14. dubna až 2. července ve
svých prostorách výstavu historických dokumentů (fotografie
!?VYROCI?OSVOBOZENI?PDF
rozbombardovaného
města a letecké snímky) a dobových před-

mětů (zbraně, uniformy, apod.).
Výstava bude doplněna o tématicky rozdělené pracovní listy,
z nichž jedna část bude určena
školákům. Žáci uvidí zničené
město dle plánu z roku 1945
a jejich úkolem bude navrhnout
město nové. Druhý pracovní list


bude určen
k poznání míst zasažených náletem.

Ve výstavních prostorách
muzea bude promítán celý den
filmový dokument, jenž připomene dobové události výpovědí pamětníků, informací z knihy Františka Tomana „Zpráva
o leteckých náletech na Ústí
nad Labem a okolí v letech
1944 – 45“ a srovnáním nynější podoby centra města s fotografiemi z války.
Výstava bude realizována
v internetové podobě na www.
muzeumusti.cz, ale i na muzejním počítači. I zde budou dominovat především fotografie.

Další akcí bude výstava přímo v centru města, kde se objeví stojany s fotografiemi před
rokem 1940 a po náletu z roku
1945. Obrázky doprovodí stručné texty. Každou sobotu se
navíc uskuteční pro veřejnost
komentované vycházky pod
vedením zkušeného lektora.
V sále muzea proběhne přednáška historika Martina Veselého
o leteckém bombardování. Posledním počinem bude vydání
vícejazyčné 120stránkové fotografické publikace na křídovém
papíře v nákladu 1000 kusů.

Jak budou v Ústí probíhat oslavy výročí
60. let konce 2. světové války?
Oslavy budou důstojné, kultivované a pěkné. V sobotu 7.
května dopoledne se bude konat pietní akce v Městských
sadech a rozběhne se zajímavý
kulturní program na Lidickém
náměstí. Kromě hudby a tance
bude k vidění pochod mažoretek i vojáků s vlajkami. Přijedou historická vozidla i tank,
ze kterého se bude dokonce
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střílet. Na Benešově mostě bude odhalena pamětní deska
s nápisem „Na památku obětem masakru 31. července
1945“. V Městském divadle
proběhne představení Prodané
nevěsty a Ústečané se mohou
těšit také na večerní ohňostroj
z budovy magistrátu. Oslavy
budou večer završeny antimilitary party v Blue Cafe.

❁

Svûtlovlasost

3

Zvuk pﬁi
pﬁípitku

❁

Dohromady

Islámská
bible

O‰kliv˘
ãlovûk

V˘robek

Minerálka
z lázní
Bûlovsi

Severoafrick˘ stát

❁

Povel pro
psa

Pﬁevrhnout
(zastarale)

Gorila
a ‰impanz

Pou‰tní
‰elmy

4

Fáze
Mûsíce

Anglická
podoba
jména
Anna

Slovák
z historického kraje

·evcovsk˘
nÛÏ
Anglická
zkr. OSN

Ruské
jezero

âást písnû
Dûtská
v˘Ïiva

Tajemné
slÛvko
buddhistÛ

Jméno
Sharifa

SnÛ‰ka
(ﬁidãeji)

Nápor
nemoci

Horní
konãetina

Biceps

Arabsk˘
vládce

Tyhlety

Umûlecká
vysoká
‰kola
v Brnû

❁

1

Jméno
hudebníka
Mládka

Nástrahy
pytláka

Magma

Stáﬁí

To dal‰í

Tímto
zpÛsobem

Prudké
plivnutí
slin

Smrteln˘
virus

NAPOVÍME:
OKU, dada,
ohava, om,
Lo, herpes.

Eviãka

NeboÈ
(náﬁeãnû)

Holandské
mûsto

Slezská
ﬁeka

Asyrsk˘
bÛh mûsta
Eridu
Mys

Znaãka
na‰ich
kalkulaãek

Rusky
„chemik“

âásti
molekuly

Umûleck˘
smûr zaãátku
20.století

Tvrd˘ plod

Temno
Zamûstnanci

An˘zov˘
likér

Základ hry
na trubku

Chemická
znaãka
zinku

Skupenství
vody
Soubor
nûkolika
hudebních
skladeb

Obec
u Levic

Nápravy
auta
Asijské Ïen.
jméno

Znaãka
na‰ich
dÏusÛ

Kozáck˘
velitel

❁

AUTOR
V¯ROKU:
DIOGENES

ProÏívat
muka

Pﬁíjemná
Vztek

Autor
Makové
panenky

Opar
(lékaﬁsky)

Soused
Kanady

Pobídka
k jídlu

Obyvatel
Jerevanu

Trofej
IndiánÛ

Zánûty
sliznice

Tenisové
sady

Barevn˘ úkaz na nebi

Jm. komika
Hlaváãka
Rozlehlá
(kniÏnû)

Îlutohnûdé
barvivo

Na toto
místo

Druh
Capkat

Svût motorÛ
(zkratka)

Chemická
znaãka
berylia

Zpoza

2
Zvíﬁecí
ústa

Slovnû
nevypodobnit

Tajenka z minulého čísla: Cíle správy města mají základ shodný s cíli občanů.
Výherci: Jana Houšková, Karel Brendl, Miloslava Mudrochová. Blahopřejeme!
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Star‰í
vztaÏné
zájmeno

PouÏít
sekeru

Parkujte v patrových
garážích!

Hledáte v centru marně místo k parkování?
Ztrácíte trpělivost?
Zajeďte do garáží pod Mariánskou skálou.
Na Mírové náměstí to chůzí trvá 5 minut!

Už zanedlouho budou řidiči parkující v patrových garážích procházet do centra
novou pěší zónou, která bude součástí rekonstrukce Mírového náměstí.

