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STŘEKOVÁCI SE DOČKAJÍ TROLEJBUSŮ
Vozy pojedou od Karla IV. až na Severní Terasu
města. Trolejbusy jsou totiž ekologičtější
než autobusy.
Trasa 4,5 kilometrové trati naváže na
nynější trolejové vedení v ulici Hrnčířská.
Odtud odbočí vpravo pod železniční přejezd a přes most dr. E. Beneše. Trolejbus
projede třídou Národního odboje kolem
soudu až ke křižovatce u Setuzy, kde má
být již brzy vybudován bezpečný kruhový
objezd. Trať odtud vede doleva k čerpací
stanici JET a dále nahoru po estakádě na
Kamenný vrch ulicí Nová, Poslední cesta,
Kojetická, na Novosedlické náměstí. Konečná bude u parkoviště v ulici Karla IV.

Základní údaje:
Název stavby - trolejbusová trať Střekov
Délka - 4,5 km
Náklady - 150 mil. Kč (bez DPH)
Investor - Dopravní podnik
Zahájení - duben 2006
Dokončení - listopad 2007

Šipka ukazuje směr jízdy trolejbusů na Kamenný vrch.
Už letos na jaře se naplno rozběhne vý- zvýší podle primátora Petra Gandaloviče
stavba nové trolejbusové trati na Střekov. komfort cestujících a přispěje ke zlepšení
Investice za 150 miliónů korun (bez DPH) životního prostředí v pravobřežní části
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Trať si nevyžádá výstavbu nových komunikací, ale pouze výměnu konstrukce zastávkových pruhů, zřízení zálivů a rekonstrukci podélných chodníků. Součástí stavby budou tři kusy malých měníren.
Pokračovaní na straně 3.

Začíná rekonstrukce Hlavního nádraží
V únoru letošního roku se
rozběhnou práce na rekonstrukci železničního svršku,
vlakových nástupišť, podchodu
a dalších souvisejících zařízení
v železniční stanici Ústí nad
Labem Hlavní nádraží. Rekonstrukce proběhne v několika
etapách s výhledem na dokončení v roce 2008.
Po dobu stavebních prací bude do značné míry ztížen pohyb
cestujících, zejména v přístupu
na jednotlivá nástupiště, při přestupu na přípojné vlaky a při
výstupu cestujících z nádražních prostor. Omezena bude
i činnost naváděcího hlasového
zařízení pro nevidomé osoby.
Pokračování na straně 4.

V Matiční je policejní služebna
SLOVO PRIMÁTORA
Bezpečnost Ústečanů má hlídat 44 kamer
Práce v zimě má můj obdiv

Letošní nezvykle silná zima
velice zkomplikovala podmínky
všech pracovníků stavebních
firem na revitalizaci městského
centra. Chtěl bych vyslovil své
uznání a nebojím se říci i obdiv
těm, kteří musejí v mrazech
pracovat venku. Dláždit chodník při minus deseti nebo patnácti stupních není opravdu nic
příjemného. Nutnost dodržet
termíny dokončení jednotlivých
částí stavby znamená, že se intenzivně pracuje za každého
počasí i situace.
Denně chodím Mírovým náměstím do práce a mám možnost sledovat, jak se řemeslníkům mění centrum pod rukama. Kostky nového povrchu
musí být přesně umístěny jedna vedle druhé a mnohé uříznuty na míru. Je to poctivá
ruční práce se vším všudy
a fachmanství je vidět doslova
na každém kroku.
Nejen chodci a motoristé
mají ve středu města ztížený
pohyb. Platí to i o dělnících na
stavbě, protože jim kolem jezdí

městská doprava a proudí davy
lidí. Jestliže jsem již několikrát
poděkoval občanům města
a podnikatelům dotčeným revitalizací centra za trpělivost,
musím tak učinit i v případě
zaměstnanců stavebních firem.
Smeknout ale chci rovněž
před řidiči autobusů a trolejbusů. Snad ještě nikdy to neměli
tak těžké. Riziko nehody při
střetu s chodcem se prudce zvýšilo a jejich práce předpokládá
mnohonásobně větší soustředění i psychické vypětí. Jsem rád,
že v centru zatím nedošlo
k žádné nepříjemné situaci, což
nejlépe vypovídá o připravenosti řidičů Dopravního podniku.
Ptáte se nás, proč byla vydlážděná ulice Pivovarská
u budovy PB Centra na okraji
Mírového náměstí, když ji nyní
znovu rozebíráme. Od začátku
jsme věděli, že jde o provizorium, ale nechtěli jsme, aby tudy
lidé chodili v bahně. Dlažba
byla proto položena dočasně.
V současné době jsou na tomto místě pokládány inženýrské
sítě a brzy sem opět přijdou
řemeslníci, aby chodník vrátili
do původní podoby.
Revitalizace centra zdárně
pokračuje. Jistě jste si všimli,
že již byly zahájeny práce
v ulici Slepá na výstavbě nové
kanalizace a vodovodu. Stavbaři jsou již také v Revoluční
ulici. V polovině března budou
přemístěny zastávky MHD
ze severní části Mírového náměstí – směr „Předmostí“ na
definitivní část jižního chodníku centrální plochy. Jsme přesvědčeni o tom, že úvodní etapa rekonstrukce centra Vašeho
města skončí už na sklonku
letošních prázdnin.
Petr Gandalovič

Na městskou hromadnou
dopravu 170 milionů
Rada města schválila smlouvy s Dopravním podnikem o zajištění městské hromadné dopravy v roce 2006. V nich se město
zavazuje, že uhradí Dopravnímu podniku prokazatelnou ztrátu
z provozování autobusů a trolejbusů na městských linkách ve
výši 170 milionů korun. Autobusy najedou v roce 2006 podle
této smlouvy celkem 3 176 595 kilometrů, každý kilometr je
třeba dotovat částkou 40,49 Kč. Jedenadvacet autobusových linek má délku 263 km, na jízdních řádech je vypsáno 1204 spojů a ve špičce na nich jezdí 47 vozů.
Trolejbusy najedou v roce 2006 dalších 3 647 851 km, každý
ujetý kilometr dotuje město 48 korunami. Jedenáct trolejbusových tratí měří 98 kilometrů a ve špičce na ně vyjíždí 49 vozů.
„Ceny pohonných hmot a energií rostou. Na rozdíl od mnoha
jiných měst jsme odmítli úvahy o zvyšování jízdného - nebudeme zatěžovat rodinné rozpočty Ústečanů zdražováním. Nechceme také připustit přechod cestujících z ekologických trolejbusů
do aut, které by ucpaly střed města a zhoršovaly kvalitu ovzduší,“ říká radní Pavel Dlouhý.

Městská policie otevřela novou služebnu v Matiční ulici,
v níž slouží čtyři strážníci.
Současně zde byly umístěny
bezpečnostní kamery.
Veřejný pořádek zde od 7:00
do 19:00 hodin zajišťuje nepřetržitá služba. V době od 19:00
do 7:00 bude vše probíhat na
základě součinnosti kynologické a dopravní služby, dále
služby operativního zásahu či
pomocí strážníků z jiné základny.
Náklady na zřízení nové služebny činily 100 tisíc korun.
Oprava vnitřku si vyžádala 40
tisíc a zbytek bylo nutné investovat do vybavení. Kamera přišla na 200 tisíc korun.
Město chce do pěti let rozšířit bezpečnostní monitorovací
systém na ulicích o 44 digitálních kamer. V současnosti jich
využívá šestnáct, a to především v centru města. Rozpočet
na tuto náročnou akci činí podle náměstka primátora Jana
Kubaty 76,7 mil. korun (bez
DPH). Město náklady uhradí
částečně ze svých prostředků
a bude usilovat o finanční podporu státu z programu Partnerství.
Pro úvodní etapu realizace
projektu jsou už pro příští rok
v rozpočtu města vyčleněny
4,3 milióny korun. Město v roce 2006 počítá s kamerami rozmístěnými podél Masarykovy
třídy až do Všebořic. Mělo by
jich být dvanáct, ale počet kamer bude závislý na objemu
státní dotace. „Kamery napojené na obvodní oddělení městské policie a centrální dispečink budou umístěny do ulic,
které jsou vytipovány jako problémové. Nemají jen funkci
dohlížecí, ale také preventivní.
Samotná jejich přítomnost může člověka od porušení zákona
odradit“, říká primátor města
Petr Gandalovič.
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Přehled lokalit s novými
bezpečnostními kamerami:
Centrální obvod:
 Havířská – Lipová
 Masarykova – Nedbalova
 SNP
 SNP - Hoření
 Zimní stadion
 Sportovní stadion
 Vilová – Masarykova
 Šaldova – Masarykova
 Sadová – Masarykova
 Hvězda
 Klíšská
 Majakovského – Hrbovická
 Prostřední – Lounského
 Školní náměstí
 Náměstí Prokopa Velikého
Střekov
 Třída Nár. odboje - Děčínská
 Železničářská – T. ze Štítného
 Karla IV. – Dobrovského
Severní Terasa
 Soc. péče – Krušnohorská
 Pavilon P nemocnice
 Obchodní středisko Horizont
 Stavbařů – Šípková
 Jana Zajíce
 Jana Zajíce – V Klidu
 Jizerská 1 a 2
 Výstupní
 Poláčkova – Ježkova
 Kmochova
 Poláčkova – Šrámkova
Neštěmice – Krásné Březno
 Zoologická zahrada
 ZŠ A. České
 Neštěmická – Krčínova
 U Piv. zahrady – Drážďanská
 Podmokelská – Na Sklípku
 Atrium ulice Keplerova
 Zámecký park
 Sídliště Pod Vyhlídkou
 Sportovní
 Seifertova – Železná
 Sídliště Skalka – točna MHD
 Sídliště Skalka – Peškova
 Horní
 Hlavní
 Mojžíř – fotbalový stadion

Střekováci se dočkají
trolejbusové trati
Pokračovaní ze strany 1.
Trolejbusová doprava na Střekov by byla řešena prodloužením linky č. 60 z Mírového náměstí se staničením v zastávkách Karla IV., Šafaříkovo náměstí, V Zeleni, Novosedlické
náměstí, Poslední cesta, Kamenný vrch, Kamenný vrch
škola, ZPA, Krajský soud, Mírové náměstí, Divadlo, Hraničář,
Poliklinika, Šaldova, Beethovenova, V Zahrádkách, Vinařská,
Pod Holoměří, Bukov sanatori-

Miss magistrátu je Radka Šondová

um, Severní Terasa nemocnice,
Severní Terasa, Mountfield, Větrná a Mírová. Interval linky
v pracovních dnech v ranní
a odpolední špičce bude 7 a 8
minut, v sedle a ve dnech pracovního volna 10 minut.
Autobusová doprava na Střekov by měla být omezena vyloučením linek 3 a 11. Linka č.
17 má v pracovních dnech
končit u střekovského nádraží,
ve dnech pracovního volna na
Mírovém náměstí.

Poskytovatelům sociálních
služeb přes 6 miliónů
Více než šest miliónů korun
rozdělila Rada města na podporu projektů poskytovatelům
sociálních služeb. Většinu peněz však ještě musí schválit
zastupitelstvo, neboť jde především o příspěvky vyšší než
50 tisíc korun.
Město letos podle náměstka
primátora Tomáše Jelínka poskytne peníze na 60 projektů
v oblasti péče o seniory, men-

tálně a zdravotně postižené,
dlouhodobě duševně nemocné,
o osoby ohrožené drogou či
v sociální krizi. Dále jde o oblast etických menšin a dětí
a mládeže. Nejvíce projektů
(celkem 15) se bude realizovat
ve sféře zdravotně postižených.
Na rok 2006 bylo s žádostí
o dotaci předloženo 62 projektů s celkovým požadavkem téměř 14 miliónů korun.

Radka Šondová ze stavebního odboru MmÚ se stala historicky
první Miss Magistrátu města Ústí nad Labem (na snímku uprostřed). Rozhodli o tom úředníci v anketě, která začala koncem
minulého roku. Na druhém místě skončila Lucie Šimková z kanceláře tajemníka (vpravo) a třetí místo patří Romaně Habrové
z téže kanceláře.
Hlasující mohli zvolit pět svých kolegyň a ohodnotit jejich půvab
na bodové stupnici 1 – 5, přičemž pětka je nejvíce. Vítězka obdržela 45 bodů, druhá v pořadí 37 a třetí 24 b. Body získalo celkem 39
žen a dívek. „Chtěli jsme ženám vzkázat, že si vážíme nejen jejich
dobré práce, ale i šarmu“, řekl primátor města Petr Gandalovič.

V kampusu má být 10 tisíc studentů
Univerzita chce budovat třímiliardové „městečko“
Objekty a pozemky ve starém areálu
Masarykovy nemocnice předalo slavnostně město a Ústecký kraj místní univerzitě.
Podle primátora Petra Gandaloviče to je
rozhodujícím předpokladem k vybudování moderního univerzitního městečka evropského typu.
„Město považuje kampus za jednu z klíčových podmínek svého dalšího rozvoje.
Kompaktní zázemí umožní univerzitě
zvýšit počet studentů a vytvořit jim i pedagogům lepší podmínky k práci. Prosperita univerzity se musí projevit v životě
celého Ústecka,“ říká Gandalovič.
V kampusu má v budoucnosti sídlit
osm fakult – pedagogická, humanitních
studií, sociálně ekonomická, životního
prostředí, užitého umění a designu, přírodních věd, techniky řízení výroby
a zdravotnických studií. Celkový počet
studentů UJEP má dosáhnout hranice
9800. Zaměstnanců bude 183.
Univerzitní městečko pojme i studentské koleje. Počet lůžek má narůst až na
2140. Parkovací plochy budou mít kapacitu 930 automobilů. Počítá se i s informačním centrem, knihovnou, menzou, sportovištěm či obchody.
„Město bere tento projekt velmi vážně
a proto nechalo za 495 tisíc korun zpracovat urbanisticko-architektonickou studii
kampusu, která může posloužit jako základ k vytvoření konečného projektu realizace záměru,“ dodává primátor.
Ve starém nemocničním areálu je už
dnes např. knihovna UJEP či aula Fakulty

Představitelé města, kraje a nemocnice předali univerzitě symbolický klíč od areálu
v Pasteurově ulici.
sociálně ekonomické. První fakulta by kládané náklady ve výši tří miliard korun
sem mohla natrvalo přesídlit už v roce jsou mimořádně vysoké. „Tuto částku bu2007 – šlo by o Fakultu užitého umění de obtížné v krátkém čase získat. Univera designu, která by našla útočiště v horní zita musí spoléhat nejen na dotace z Evropské unie a státu, ale i na pomoc privátbudově „B“.
Optimistické scénáře hovoří o dobudo- ního sektoru, města a kraje,“ konstatuje
vání kampusu v roce 2010, avšak předpo- náměstek primátora Tomáš Jelínek.
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Rekonstrukce sídliště závisí na dotaci státu
Radnice chce rozšířit silnici na Větruši
Město podalo žádost o dotaci na projekt regenerace panelového sídliště Krásné Březno
– V Oblouku, 1. etapa, k Programu regenerace panelových
sídlišť v roce 2006.
Projekt si vyžádá téměř 8,5
mil. korun a dotace může pokrýt až 70 % nákladů. Cílem je
zlepšení životních podmínek
obyvatel této části města. Do
úvodní etapy spadají opravy
laviček a pořízení nových, osazení nových odpadkových košů, obnova hřiště pod mateřskou školou, osazení dřevěného
kolotoče pro děti, obnova chodníků a dlažeb, sadové úpravy
i zvýšení parkovacích kapacit.
Pokud město dotaci dostane,
může začít s akcí už na jaře.
Město se už o státní dotaci
na zmíněný projekt pokoušelo
v minulém roce.
Žádost o státní dotaci podalo
město rovněž na projekt rekonstrukce ulice Fibichova za bezmála 28 miliónů korun.
Silnice ve Fibichově ulici vedoucí k výletnímu zámečku
Větruše je velice úzká. Cílem
rekonstrukce by tedy bylo její

Město se i letos zúčastní řady domácích a zahraničních
veletrhů.
Investiční příležitosti bude
město nabízet v říjnu na EXPO
REAL v Mnichově a v dubnu
v Brně na UBRIS 2006. Nejatraktivnějším však bude jako
minulý rok březnový MIPIM ve
francouzském Cannes.
Veletrhů cestovního ruchu
bude mnohem více. Ústí vyjede se svou prezentací na Chemnitzer Reisemarkt (leden),
GO+REGIONTOUR Brno (leden), CBR Mnichov (únor),
Holiday World Praha (únor),
ITB Berlín (březen), INFO
TOUR a CYKLOTURISTIKA
Hradec Králové (březen), Glob
Katowice (březen – duben),
Region Ostrava (duben), Tour
Salon Poznaň (říjen) a TUC
Lipsko (listopad).

Silnice vedoucí na Větruši
je zatím velmi úzká...
rozšíření pro obousměrný provoz, aby sem mohly např. jezdit i autobusy s turisty. Celková šířka komunikace má být

Ústí se představí
na veletrzích

zvětšena na 7 metrů. Pokud
město dotaci dostane, práce
budou hotové do konce letošního roku.

Ředitelkou Pečovatelské
služby Ústí nad Labem se od
letošního 1. března stane Bc.
Ditta Hromádková. Rozhodla
o tom Rada města, která v této souvislosti nejprve vzala
na vědomí výsledek jednání
výběrové komise.

V Lucembursku s expozicí Mariánského mostu
Město Ústí nad Labem se zúčastnilo mezinárodního veletrhu cestovního ruchu
Vakanz v Lucembursku.
Již patnáctý ročník veletrhu přilákal 210
vystavovatelů ze třiceti zemí. Ti na ploše
11 000 metrů čtverečních představili nejnovější produkty a služby z této oblasti,
s nimiž se v průběhu tří dnů od 19. do 22.
ledna seznámilo přes 23 návštěvníků.
Na Vakanz je tradicí, že je každý ročník
věnován jedné zemi. Letos byla zvláštní
pozornost upřena právě na Českou republiku, která je místním lidem poměrně neznámá. V rámci České republiky mělo
město Ústí nad Labem jako jediné samostatnou expozici se stánkem v podobě
dominanty Mariánského mostu. Prezentovali jsme ústeckou přírodu, turistické trasy
a cyklotrasy, Větruši, možnosti ubytování
i stěny v Tisé, kde se nedávno natáčely
Letopisy Narnie. Návštěvníci měli o ústeckou expozici s ochutnávkou piva a koláčků velký zájem.

Začíná rekonstrukce Hlavního nádraží
Pokračování ze strany 1.
Po celou dobu stavebních prací bude pro
cestující zabezpečen provoz odbavovací
haly se stávajícími službami. Z důvodu
uzavření podchodu nástupišť bude příchod k vlakům veden náhradní trasou
mimo staniční budovu.
Pro zajištění základní orientace cestujících, jejich bezpečného přístupu na provozovaná nástupiště, výstupu z vlaků osobní
přepravy a východu z nástupišť, budou
náhradní cesty označeny orientačními tabulemi a dále bude nově zavedena funkce

informátorů, kteří budou podávat zákazníkům informace o provozu nádraží. Mimo
jiné budou zmínění informátoři zabezpečovat i doprovod imobilních, nevidomých
a slabozrakých cestujících, včetně výpomoci s přepravou invalidních vozíků a dětských kočárků.
Hlavní nádraží bude poskytovat asistenci
při cestování zdravotně postižených cestujících, kterou je nutno objednat předem na
telefonním spojení ČD centra Ústí n. L. hlavní nádraží, v době 07-18 hodin, tel.
97 24 44 34 pro nevidomé osoby, alespoň 12
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hodin předem a nepřetržitě na tel.
97 24 41 26 pro cestující na invalidním vozíku, a to 24 hodin před zamýšlenou přepravou. K odbavení je potom potřeba se dostavit do informační kanceláře, případně na jinou dohodnutou přepážku, v dostatečném
časovém předstihu před odjezdem vlaku.
Pro úplnost je třeba uvést, že k uzavření
podchodu k nástupištím a zřízení náhradní přístupové cesty dojde zhruba v polovině měsíce února a cestující budou na
přesný termín upozorněni vývěskami
a hlášením staničního rozhlasu.

Skála už řidiče neohrožuje

Jiří Zavoral z AZ Sanace (vpravo) slavnostně předal dokončenou stavbu náměstkovi primátora
Janu Kubatovi.
Ústecká společnost AZ Sanace dokončila sana- stavu skalního tělesa v květnu 2000 společci sesuvu na čedičové skále v Podmokelské ulici ností AZ CONSULT byly zjištěny posuny skalmezi Neštěmicemi a Krásným Březnem. Padající ních bloků. Naléhavost provedení zabezpečovacích prací podtrhávaly padající kameny do
kameny už řidiče neohrožují.
Předmětem sanace byl čedičový výchoz ote- silnice. Stav skalního masivu byl označen za
vřený při stavbě silnice I/62, jehož svahy za- havarijní.
Celkové náklady investiční akce přesáhly 9 misahují do bezprostřední blízkosti přilehlé komunikace a chodníku. Při provádění inženýr- liónů korun. Dvě třetiny z této částky zaplatilo
sko-geologického průzkumu a zhodnocení ministerstvo životního prostředí, zbytek město.

Revizoři pomáhali
zachránit život
Revizoři Dopravního podniku nedávají jen pokuty. Poslední lednový den pomáhali
v jednom z trolejbusů zachránit lidský život.
Přepravní kontroloři nastoupili do trolejbusu linky
č. 51 v zastávce Vojanova.
Okamžitě zpozorovali, že
v přední části vozu stojí cestující, kterého dva další podpírají. Muž ztrácel vědomí
a jeho zdravotní stav se
zhoršoval. Za pomoci jedné
z cestujících, která je zdravotní sestrou, položili revizoři muže na podlahu do
stabilizační polohy a zjišťovali jeho dýchání a srdeční
rytmus. Tep byl nehmatný
a muž bohužel přestával dýchat, takže bylo nutné přistoupit k první pomoci.
Zdravotní sestra prováděla
masáž srdce a jeden z revizorů poskytoval dýchání
z úst do úst. Řidič trolejbusu
a druhý přepravní kontrolor
mezitím přivolali lékařskou
službu, která cestujícího odvezla do nemocnice.

Krátce
Návrh společnosti euroAWK
na provozování, správu
a údržbu zastávek MHD je
vyhovující. Rada města to
konstatovala poté, co vzala na
vědomí závěr soutěžní poroty
veřejné soutěže. Návrh smlouvy mezi městem auro AWK na
tuto činnost mají radní obdržet do konce dubna.
***
Souhlas vyslovila rada
s účastí města v celorepublikovém programu Partnerství.
Konečné slovo budou mít zastupitelé.
Účast v tomto projektu zajistí městu státní dotace na
akce prevence kriminality.
Město bude chtít peníze na
rozvoj kamerového systému
a dlouhodobý projekt Městská policie dětem.
***
Peníze, které město získalo
od společnosti EKO-Kom Praha jako odměnu za efektivní
třídění obalů z komunálního
odpadu, zůstanou v oblasti
životního prostředí. Rada
města rozhodla, že 850 tisíc
korun bude využito na úhradu služeb spol. Severočeské
sběrné suroviny Liberec za
třídění druhotných surovin
předaných občany města ve
sběrnách a na nakládání
s komunálním odpadem se
zaměřením na separaci jeho
využitelných složek.

Gandalovič pro prevenci i represi
Město Ústí nad Labem zřídí
v nejbližší době místo koordinátora prevence kriminality na
úrovni kanceláře primátora. Na
tiskové konferenci k projektu
POLIS organizace Člověk v tísni to řekl primátor města Petr
Gandalovič.
Náplní projektu je dlouhodobě pomáhat Ústí nad Labem,
Bílině a Plzni systémově řešit
situaci sociálně vyloučených lidí. Cílem je propojit služby
všech institucí, neziskových organizací a odpovědných činitelů, aby působili proti prohlubujícímu se sociálnímu vyloučení
a společně zaváděli nediskriminační opatření, která pomohou
sociálně slabým lidem integrovat se do společnosti, získávat
vzdělání a uspět na trhu práce.
Projekt POLIS propojuje instituce (úřady, školy, policii, zastupitele a další), které přicházejí do styku se sociálně slabými lidmi. Pomáhá tvořit strategické plány sociální politiky
měst či školní vzdělávací programy, podporuje nediskriminační opatření na trhu práce,
provozuje přímou terénní sociální práci pro sociálně slabé lidi,

O projektu POLIS hovořil v Ústí Petr Gandalovič s ředitelem
společnosti Člověk v tísni Šimonem Pánkem.
poskytuje informace o specific- Musím ale zdůraznit, že reprekých podmínkách života v soci- sivní složku celého problému
álním vyloučení, vzdělává nelze podceňovat, protože bez
a školí úředníky, učitele, policis- tlaku na dodržování veřejného
ty, sociální pracovníky a rovněž pořádku nelze prevenci dělat,“
podporuje multikulturní a ko- dodal Gandalovič.
Náměstek primátora Tomáš
munitní vzdělávání na školách.
„Projekt si mi líbí. Spoluprá- Jelínek uvedl, že projekt POLIS
ce našeho města s Člověkem vhodně doplňuje a rozšiřuje
v tísni je z hlediska prevence aktivity města obsažené v Kokriminality velice přínosná. munitním plánu péče.
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Ústí uctilo památku obětí holocaustu
Primátor Petr Gandalovič
a zástupci židovské obce uctili
v ústeckých Městských sadech
památku obětí holocaustu.
„Ti, kdo holocaust popírají,
zpochybňují nebo relativizují,
totiž nejen pošlapávají tuto památku mrtvých, ale obvykle
ruku v ruce s tím hlásají netoleranci k lidem jiné rasy či víry
a předkládají extrémními návrhy na řešení složitých problémů dnešního světa. Čím více
k tomu budeme mlčet, tím více si tito lidé dovolí a hranice
jejich návrhů se budou postupně dál a dál posunovat,“ řekl
primátor.
Holocaust je podle jeho dalších slov nepochybně nejstrašnější událostí lidských dějin.
Jeho připomínání musí být proto součástí naší kultury nejen
jako uctění památky miliónů
mrtvých, ale především jako
varování před netolerancí a extremismem, které byly u jeho
zrodu a které by v budoucnosti
mohly k takovým důsledkům
znovu vést. „V Terezíně by mě-

Koupí město sportovní
halu na Klíši?
Radní schválili memorandum o spolupráci mezi městem a TJ Chemička, které se
týká sportovní haly na Klíši.
V memorandu se praví, že
město má zájem na případné
koupi této haly a její následné rekonstrukci. Účastníci se
dohodli, že město na své náklady objedná zjištění technického stavu budovy a ekonomické náročnosti jejího
provozu, zjištění právního
stavu u vlastnictví sportovní
haly (analýzu stávajících
smluv, apod.), analýzu využití haly či analýzu investiční
a úvěrovou.
Město by mělo v nejbližší
době oslovit TJ Chemička
s žádostí o jednání v této věci.

lo vzniknout evropské centrum
věnované vzdělání o holocaustu, toleranci a boji proti extremismu, aby tak náš region,
který událostmi minulého století tolik trpěl, tímto způsobem
přispěl soužití evropských ná-

Mapa trestné činnosti

Město Ústí nad Labem letos vybuduje za 380 tisíc korun počítačový informační systém, který bude v reálném čase poskytovat přehled o přestupcích i trestné činnosti. Na jednání městské policie a Policie České republiky v Ústí nad Labem to řekl
primátor města Petr Gandalovič.
Infosystém by měl sloužit oběma policejním složkám nejen
k okamžitému řešení situace, ale také při vyhodnocování rizikových lokalit. „Strážník zaznamená porušení zákona, nahlásí to
a celá věc bude neprodleně zaznamenána do mapy města na
počítači. Budeme mít mnohem lepší přehled, co a kde se děje,“
dodává Gandalovič.
Okresní policejní ředitel Zdeněk Havlíček vyzval městskou policii
k účasti v novém zvláštním týmu, jenž by se měl zabývat bojem
s pachateli loupeží. Na činnosti této skupiny by se podle Havlíčka
mohli podílet čtyři strážníci. Ředitel ústecké městské policie Pavel
Bakule s tím předběžně vyslovil souhlas a o míře zapojení strážníků do zmíněné činnosti se bude v nejbližší době jednat.
Obě strany konstatovaly, že spolupráce městské a státní policie
je velice dobrá a měla by se dále rozvíjet a zdokonalovat. „Úkolem
již není zvyšování počtu lidí, ale lepší vzájemná koordinace. Např.
v oblasti okamžité informovanosti a domluvy na společných zásazích a akcích máme co zlepšovat,“ konstatuje Gandalovič.
Město na závěr setkání darovalo pořádkovému oddělení ústecké policie šest digitálních fotoaparátů, které lze při pochůzkové
činnosti na ulicích využít.

rodů bez válek a zabíjení,“
uzavřel Gandalovič.
Pietního aktu se rovněž zúčastnili krajský vicehejtman
Radek Vonka, náměstek primátora Tomáš Jelínek a radní Ivan
Dostál a Zdeněk Šťastný.

Vlastníkem ústeckého
fotbalu bude Klement
Radní vzali na vědomí, že
Fotbalový klub Teplice převede
49 % akcií Fotbalového klubu
Ústí nad Labem formou prodeje akciové společnosti Klement.
Rada současně souhlasí s převodem 2 % akcií ústeckého
klubu formou prodeje společnosti Klement za celkovou cenu 40 tisíc korun, takže se tato
firma stane většinovým vlastníkem FK Ústí.
Spolupráce s teplickým fotbalovým klubem bude podle
náměstka primátora Tomáše
Jelínka zajištěna i nadále (hostování, aj.)

Město začne
čerpat úvěr od EIB
Rada města souhlasí s čerpáním první tranže úvěru od
Evropské investiční banky ve
výši 450 miliónů korun.
I o této záležitosti budou ještě jednat zastupitelé.
Z finančních prostředků
získaných v rámci úvodní
tranže bude město financovat např. výstavbu trolejbusové tratě na Střekov, rekonstrukci muzea, rozvoj městských stadionů a mnoho
dalších akcí.

Inzerce
v
Městských
novinách
475 241 469

Milióny na sport i kulturu
Rada města schválila poskytnutí finančních prostředků na
letošní akce Sportovního kalendáře v celkové výši 1,2 mil.
korun.
Město letos podpoří 245 akcí
různé úrovně a zaměření. Nejvíce peněz (200 tisíc korun)
obdrží SKP Sever na organizaci
prestižní Grand Prix města ÚL
v boxu. Stejnou částku dostane Sport Agency, která bude
pořádat MS v moderním pětiboji kategorie Masters. Tato
společnost se ještě ujme organizace Krajské olympiády dětí
a mládeže – tuto akci město
podpoří 180 tisíci korunami.
Radní také schválili finanční
prostředky na letošní grantové
projekty v celkové částce 390
tisíc korun. Celkem 1,5 mil.
pak půjde na reprezentační
kulturní akce.
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Město letos ocenilo finančním příspěvkem devět grantových projektů. Nejštědřejší je
k Ústecké kulturní platformě,
která dostane 150 tisíc korun
na vydávání Nových ústeckých
přehledů. Občanské sdružení
Elysium bude příjemcem 90 tisíc korun na projekt „Známé
a zajímavé osobnosti našeho
města“ a 80 tisíc Kč obdrží
Muzeum města na „Ústecká
nej ve filmu a internetu“. Co se
týče reprezentačních akcí,
všechny peníze města odejdou
na účet Kulturního střediska
města Ústí nad Labem. Tato
organizace bude pořádat Mezinárodní jazz and blues festival,
Trampskou Portu, Mezinárodní
festival sborového zpěvu, Virtuosi per musica di pianoforte
a Mezinárodní taneční festival.

Primátoři chtějí více peněz z EU
…a nechtějí být okrádáni státem
O tom, jak zlepšit čerpání
peněz ze zdrojů EU, jednali na
ústecké Větruši primátoři velkých českých měst. „Radili
jsme se o postupu přípravy na
programovací období 2007 –
2013," řekl ústecký primátor
Petr Gandalovič.
Velká města chtějí podle
předsedy Komory statutárních
měst a opavského primátora
Zbyňka Stanjury větší podíl na
evropských penězích. „Musíme prosadit, aby témata trápící
naše města byla do evropských
programů prosazena. Měly by
se v nich objevit i akce v oblastech, které jsou nyní obtížně
čerpatelné, jako je např. doprava či revitalizace kulturních
památek,“ uvedl Stanjura na
tiskové konferenci.
Města a obce proto budou
např. požadovat účast svých
zástupců v pracovních skupi-

nách k přípravě operačních
programů a budou také jednat
s asociací krajů, aby jejich zájmy podpořila.
Primátoři či jejich zástupci
dnes také opakovaně hovořili
o neustálém přesouvání povin-

ností ze státu na obce bez finanční kompenzace i vládní
daňové politice, která je pro samosprávu nevýhodná. Stanjura
i Gandalovič se v této souvislosti vyslovili pro změnu zákona o rozpočtovém určení daní.

Rada města zopakovala svůj
nesouhlas s případným slučováním ústeckých gymnázií
a nadále trvá na zachování
obou škol. Radní konstatovali,
že je prioritou města rekonstrukce jak gymnázia v Jateční, tak gymnázia Stavbařů.

Poplatek za odpad do konce března Na Bukově se bude i pronajímat
Zastupitelstvo města schválilo Obecně závaznou vyhlášku
o poplatcích za komunální odpad, ve které je stanoven termín splatnosti poplatku za letošní 1. pololetí k 31. březnu
2006. Výše poplatku činí 250 Kč
za pololetí za každého občana
s trvalým pobytem v Ústí nad
Labem a 125 Kč za každou
stavbu určenou nebo sloužící
k individuální rekreaci. V případě prodlení v placení poplatku budou nezaplacené částky
zvýšeny na trojnásobek.
Občané, kteří budou platit poplatek najednou za více členů
domácnosti nebo prostřednictvím vlastníka či správce nemovitosti, mají v tomto případě
povinnost doručit na inkasní oddělení finančního odboru MmÚ
oznámení na předepsaném formuláři. Formulář občané obdrží
přímo na inkasním oddělení,
nebo si ho mohou stáhnout
z www.usti-nad-labem.cz. Pokud občané tuto oznamovací
povinnost již jednou splnili a nedošlo v uplynulém období
k žádným změnám, nemusí nové oznámení podávat.
Poplatek lze platit čtyřmi způsoby. Lidé nejvíce využívají platby složenkou (zasílá inkasní oddělení) a SIPO. Složenky inkasní
oddělení zasílá pouze těm občanům, kteří řádně vyplnili oznámení a na tomto formuláři si
zvolili způsob platby složenkou.
Ostatním občanům inkasní oddělení složenky nezasílá. Pokud
občané složenku neobdrží, jsou
i přes tuto nemilou skutečnost
povinni uhradit poplatek v stanovené výši a termínu splatnosti.
Další způsob je platba v hotovosti v pokladně inkasního od-

dělení v budově magistrátu,
Velká Hradební 8 (vchod z Lidického náměstí), 2. patro, dveře č. 202. Poslední způsob úhrady je možný příkazem k úhradě
z bankovního účtu poplatníka
na zřízený samostatný bankovní účet MmÚ vedený u ČS, a.
s., č. účtu 882833329/0800. Jako variabilní symbol použije
poplatník své rodné číslo.
Občanům, kteří nás chtějí osobně navštívit, chceme opětovně
připomenout skutečnost, že inkasní oddělení finančního odboru
již nesídlí na detašovaném pracovišti v prostorách Technických
služeb, ale přestěhovalo se do
budovy magistrátu (2. patro). Telefonní spojení na inkasní oddělení je 475 241 582, 475 241 598,
475 241 596 nebo e-mail adresa:
Jan.Dvorak@mag-ul.cz
U těch, kteří v minulosti z jakéhokoliv důvodu poplatek neuhradili, přistoupil MmÚ k vymáhání dluhu. V případech,
kdy poplatník nespolupracuje,
je vymáhání většinou ukončeno
daňovou exekucí nebo je věc
předána k vymáhání soudnímu
exekutorovi. Kromě úhrady poplatku zaplatí dlužník i penále
ve výši trojnásobku poplatku
a při vymáhání soudním exekutorem také náklady, které bývají
3 a více tisíc Kč. Pro doplnění
ještě uvádíme, že rozhodující
pro placení poplatku je trvalý
pobyt v Ústí nad Labem a ne
skutečnost, zda se tu poplatník
fyzicky zdržuje či nikoli. Občané často argumentují tím, že
„oni nebo jejich blízcí se v Ústí
nad Labem nezdržují“. Bohužel
tento argument neosvobozuje
občany od placení poplatku za
komunální odpad.

45 bytů pomůže získat či udržet v Ústí
nové vzdělané odborníky

Smlouvy o pronájmu bukovských bytů podepsali primátor Petr
Gandalovič, jeho náměstek Jan Kubata, tajemník MmÚ Milan
Zemaník, rektor UJEP Zdeněk Havel, ředitel nemocnice Tomáš
Indra a předseda Krajského soudu Milan Kohoutek.
Příchod nových soudců, lé- garantujeme, že nebudou bydkařů a vysokoškolských peda- let vedle nedisciplinovaných
gogů do Ústí nad Labem bude a nekulturních osob,“ řekl primátor města Petr Gandalovič.
snadnější.
K nájmům město vyčlenilo
Město totiž poskytne Krajskému soudu, nemocnici 45 bytů. Jaký o ně bude zájem,
a univerzitě k pronájmu 45 ukáže čas. Nájemní smlouvy
bytů v nových moderních do- budou uzavírány na jeden rok
mech na Bukově. Smlouvy me- s možností prodloužení. Částzi městem a uvedenými insti- ka nájemného za jeden metr
tucemi byly již slavnostně po- čtvereční činí 54 korun. „Byli
bychom rádi, kdyby někteří
depsány.
„Umožňujeme, aby respekto- nájemníci později vstoupili do
vané instituce nabízely kromě družstva a byt si koupili,“ dozaměstnání také bydlení, což dal náměstek primátora Jan
výrazně zvyšuje šance na pří- Kubata.
V současné době je v bukovchod kvalitních lidí. Družstevníkům, kteří si byt zakoupili do ském komplexu obsazeno 93
svého vlastnictví, tím rovněž z celkového počtu 213 bytů.
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Znáte své město?
Vážení přátelé,
začíná třetí finálové kolo naší soutěže o tom, jak dobře znáte své
město. Jsme rádi, že se jí účastníte a posíláte nám spoustu dopisů,
pohledů či korespondenčních lístků s odpověďmi.
Ve druhém kole jste nám měli oznámit, kolikrát se objevila varianta
„A“. Bylo to 12x, a to v otázkách 3, 6, 9, 11, 12, 15, 18, 21, 23, 25, 26 a 27.
V rámci závěrečného kola nám na adresu Kancelář primátora města
Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, 400 01 napište, kolikrát se ve
správných odpovědích na soutěžní otázky vyskytuje varianta „C“.
Uzávěrka odpovědí je 20. března 2006, pak dojde k losování výherce
a dalších oceněných.
Přejeme Vám mnoho štěstí!

Generálním
partnerem soutěže je
Spolchemie, a. s.
Ústí nad Labem
-8-

Soutěž jde do finále!
Ceny
1.
2.
3.
4.
5.

místo -

zahraniční zájezd pro dvě osoby

televize Daewoo, 72 cm, 100 Hz
místo - domácí kino Sanyo
místo - mobiln
mobilníí telefon Nokia 6020
místo - MP3 přehrávač Lenco
Lenco,, 515
515 MB
... a další zajímavé ceny
místo -
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Znáte své město?
Otázky pro 3. kolo
1. Kdy má být dokončena
trolejbusová trať na Střekov?
a) konec roku 2006
b) konec roku 2007
c) začátek roku 2008
2. Správu a údržbu veřejného osvětlení má v Ústí
na starosti firma:

17. Promítaly se loni v Letním kině filmy?

24. Ústečtí volejbalisté hrají:

a) na Lidickém náměstí
b) na Špitálském náměstí
c) na Mírovém náměstí

a) ano
b) ne
c) jen v červnu

a) druhou nejvyšší soutěž
b) nejvyšší soutěž
c) krajský přebor

10. Primátor P. Gandalovič
používá služební vůz značky:

18. Práce na rekonstrukci
ústeckého muzea začnou:

25. Folkový podzim se každý rok v Ústí koná:

a) příští rok
b) letos
c) v roce 2009

a) v Corsu
b) v Národním domě
c) v klubu Circus

19. Kolik lékařů je členem
Rady města Ústí n.L.:

26. Který hypermarket není v Ústí nad Labem:

a) 1
b) 3
c) 2

a) Tesco
b) Carrefour
c) Globus

20. Najdete na webových
stránkách města nabídku
psů z útulku?

27. Lukáš Mašín byl ústeckým primátorem v letech:

a) Volvo
b) Škoda
c) Renault

a) Eltodo
b) Světlík a syn
c) Dark, s.r.o.
3. Na křižovatce u Setuzy
chce město letos postavit?

11. O ubytování bezdomovců se v Ústí stará:
a) Demosthenes
b) Pečovatelská služba
c) Azylový dům

a) kruhový objezd
b) semafory
c) policistu
4. Městská cena za výrazné počiny v oblasti životního prostředí je spojena se
jménem:
a) Miroslav Harciník
b) Miroslav Patrik
c) Václav Pucherna
5. Protipovodňovou stěnu
o délce 1 km plánuje město
postavit:
a) v ulici Veslařská
b) na Střekovském nábřeží
c) v Pražské ulici
6. Může městská policie
měřit rychlost automobilů?

12. Dopravní podnik odhalil v roce 2005:
a) 76 654 černých
pasažérů
b) přes 23 000 černých
pasažérů
c) 5 908 černých pasažérů
13. Ústečtí hokejisté jsou
v I. lize na:
a) 1. místě
b) 2. místě
c) 4. místě
14. Vybojovali loni ústečtí
basketbalisté účast v play
off?
a) ne
b) ano
c) v Matonni NBL play off
není

a) ano
b) ne
c) jen od 1. března do
31. září
7. Nová služebna městské
policie byla otevřena v ulici:
a) Svádovská
b) Matiční
c) Glennova

15. Který radní je vedoucí
projektového týmu ZOO?

a) ano
b) ne
c) jen kočky
21. Památník obětem holocaustu byl nedávno odhalen:
a) ve Smetanových sadech
b) v Městských sadech
c) na budově magistrátu

a) 1988 - 1992
b) 1992 - 1996
c) 1990 - 1994
28. Ústecké Setuze se lidově říká:
a) Šichtovka
b) Mýdlovka
c) Pitrovka

22. Je na Severní Terase
domov důchodců?

29. Věž šikmého kostela
vychýlil za 2. svět. války
nálet:

a) ne
b) byl, ale loni se přestěhoval
c) ano

a) Němců
b) spojenců
c) Sovětů

23. Campus UJEP ve starém areálu nemocnice má
mít:

30. Ústecká zoo chová slony:

a) až 10 000 studentů
b) 5000 studentů
c) jen 2000 studentů

a) Jan Řeřicha
b) Jan Kubata
c) Ivan Dostál

a) africké
b) indické
c) oba druhy

Stručný postup:

16. Dům kultury patří:

8. Jaké pivo čepují na Větruši?
a) Starobrno
b) jen Plzeň
c) Zlatopramen

9. Vánoční stromek se
v Ústí tradičně rozsvěcí:

1. Zvolte vždy jednu z variant odpovědí na
položené otázky – a, b, c.
2. Pozorně se podívejte, kolikrát jste označili
variantu „c“.
3. Na adresu: „Kancelář primátora města
Ústí nad Labem,
Městské noviny – soutěž,
Velká Hradební 8, 400 01
Ústí nad Labem, pošlete informaci o tom,
kolikrát Vám „c“ v odpovědích vyšlo – stačí
napsat pouze číslo.

a) Spolchemii
b) odborové organizaci
Spolchemie
c) městu

Správná odpověď na otázky druhého kola:

12 x a
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Jezero Milada bude rekreační zónou
Primátor města Petr Gandalovič podepsal společně se starosty měst a obcí Chabařovice,
Trmice, Řehlovice a Modlany
smlouvu o svazku obcí pod
názvem „Jezero Milada“.
Účelem svazku je hájit společné zájmy při revitalizaci bývalé zbytkové jámy Chabařovice a vytvářet materiální a organizační podmínky pro řešení
společných aktivit, problémů
a projektů. Činnost svazku bude zaměřena na aktivity v těchto oblastech:
 revitalizace území a vybudování infrastruktury pro cestovní ruch
 rozvoj rekreace a turistického ruchu v revitalizovaném
území
 při ochraně přírody a životního prostředí
 společná propagace členských obcí a marketingové aktivity směřující k rozvoji celé
zájmové oblasti kolem jezera
Milada.

V přípravě je v současné době studie funkčního využití
ploch kolem budoucího jezera,

která pomůže při tvorbě územně plánovací dokumentace.
Probíhají také přípravy zpracování projektů přístavišť na jezeře, rozvoje cyklistických stezek a sítě komunikací. To je
nezbytné k předložení žádostí
o dotace jak z národních, tak
evropských zdrojů. Na financování by se měly podílet rovněž členové svazku a nejsou
vyloučení ani privátní investoři.
Podle „Generelu rekultivací
do ukončení komplexní revitalizace území dotčeného těžební činností PKÚ, s. p.,“ který
byl schválen rozhodnutím MŽP
ČR dne 14. dubna 1999, je do
plánovaných rekultivací zahrnuta západní, severovýchodní
a východní část zbytkové jámy
Lomu Chabařovice, navazující
plochy uhelného depa, deponie titaničitých jílů a svahů
pod plavištěm Teplárny Ústí.
Náhradou za chabařovický lom
bude rozlehlá rekreační zóna.
„Jakékoliv úvahy o obnově
těžby uhlí v Chabařovicích
jsou v této souvislosti zcela
nepřijatelné. Vrátily by nás
o patnáct let zpátky k měsíční
krajině povrchových dolů

v bezprostřední blízkosti krajského města,“ říká radní Pavel
Dlouhý.
Budoucí Jezero Milada je
součástí rozpracované rekultivace. Jedná se o první hydrickou rekultivaci velkého povrchového dolu v ČR, u kterého
po ukončení těžby dospěly sanační a rekultivační práce do
stadia, kdy je zbytková jáma
po těžbě zaplavována vodou.
Zatápění bylo zahájeno 15.

června 2001. Po dosažení konečného stavu bude jáma zatopena na kótu 145,3 m n. m. při dosažení této hladiny bude
objem vody v jezeru 34,4 mil.
m3 a rozloha 247,6 ha.
Zrekultivované území bude
sloužit všestrannému využití pro rekreaci, oddych, turistiku,
sport, rybolov, příp. pro další
aktivity. Současně bude plnit
významnou funkci krajinně estetickou i ekologickou.

Grant města UJEP popáté Letos vybudujeme tři

nové kruhové objezdy

Tak jako každoročně proběhlo na konci
ledna letošního roku oponentní řízení, které
se týkalo grantů města Ústí nad Labem poskytnutých Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně. Opět byly představeny a vyhodnoceny
velmi zajímavé projekty:
1. Zmapování potřeby dalšího vzdělávání
poskytovatelů vybraných sociálních služeb
v Ústeckém kraji. Řešitelé: Mgr. Radka Michelová, Ing. Dita Štyvarová z FSE.
2. Historická mapová díla na území města Ústí nad Labem a jeho okolí (http://mapserver.fzp.ujep.cz). Řešitel: Ing. Tomáš
Dolanský z FŽP.
3. Realizace vybraných pohybových aktivit u zrakově postižených spoluobčanů města Ústí nad Labem. Řešitel: PaedDr. Ladislav Bláha, Ph.D. z PF.
4. Rozvíjení talentu k matematickému myšlení u studentů
středních škol v Ústí nad Labem a okolí. Řešitel: Mgr. Pavla
Hofmanová z PřF.
5. Prostor Campusu Univerzity J. E. Purkyně – součást města
Ústí n. L. v minulosti i budoucnosti (II. pokračování). Řešitel:
PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. z ÚHS.
6. Zpřístupnění skleníku a zahrady katedry biologie Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem veřejnosti (II. pokračování).
Řešitel: RNDr. Lenka Němcová, CSc. Z PřF.
7. Periferní topografie – projekce autorských videosnímků. Řešitel: Mgr. Zdena Kolečková z FUUD.
Potěšující je, že na všech projektech se podíleli studenti jednotlivých fakult UJEP.
Věřím, že vybrané projekty za rok 2005 vyvolají zájem i mezi
ústeckou veřejností, a proto budou zveřejněny na adrese:
http://fos.ujep.cz/index.php?page=30&Tmenu=7
Částka poskytnutá na granty roku 2005 byla 185 000,- Kč,
v roce 2006 je počítáno s částkou o 15 000,- Kč vyšší.
Tomáš Jelínek, náměstek primátora
www.tomasjelinek.com

Město se bude i v letošním roce snažit různými opatřeními zabránit tomu, aby byly ústecké silnice závodní dráhou, po které děti nemohou přejít při cestě do školy.
Jsem rád, že jsme dokázali včas zareagovat
na trend vyspělých evropských zemí, kterým
je zklidňování dopravy. Cílem je ochránit nejzranitelnější účastníky silničního provozu,
což jsou samozřejmě chodci, a to nikoliv oddělením hlavního dopravního prostoru od
přilehlého, ale naopak jeho navrácením do
„života obce“ a jeho využitím jako hlavního městotvorného
prvku.
Zklidňování dopravy je realizováno jak stavebními úpravami
komunikací (zužování průjezdního profilu vozovky, vysazované
chodníkové plochy a plochy zeleně, dopravní ostrůvky, přestavby
křižovatek apod.), úpravou zastávek MHD (opouštěny jsou zastávkové zálivy a jsou zřizovány zastávky na jízdních pruzích
a zastávky typu zátka, kdy je stavebními úpravami znemožněno
předjíždění vozidel MHD a jsou tak ochráněni chodci přecházející mezi zastávkami) i zřizováním světelně řízených křižovatek
a přechodů pro chodce. Tato úprava ochrání nejen chodce přímo
v řízeném místě, ale současně přispívá i k rozbití dopravního
proudu a následnému bezpečnějšímu překonání vozovky chodcem i v následujícím úseku.
Každý záměr města je velice pečlivě posuzován, modelován,
v místě opatření je prováděno dosčítávání dopravy. Porovnávány
jsou jednotlivé varianty jak z hlediska platných norem a předpisů, tak i z hlediska mikro a makrovztahů. Teprve takto posouzená a nejlépe vyhodnocená varianta je dále zpracovávána projekčně a připravována k realizaci.
Město v žádném případě neprosazuje pouze světelně signalizační zařízení. Důkazem je nová okružní křižovatka „Pražačka“,
příprava okružních křižovatek na Elbě a u sportovní haly Klíše
i přestavba světelně řízené křižovatky Národního odboje – Děčínská – Žukovova na kruhový objezd. Tyto akce chceme realizovat
už v tomto roce.
Jan Kubata, náměstek primátora
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Spolchemie otevírá nejmodernější provoz výroby
polyesterových pryskyřic
Za přítomnosti představitelů města a kraje a za účasti významných obchodních partnerů byl ve Spolchemii
otevřen nejmodernější provoz výroby nenasycených
polyesterových a alkydových pryskyřic. Srdcem technologie jsou dva reaktory pro výrobu pryskyřic o kapacitě 25 kubických metrů a bude schopno vyprodukovat
25 až 35 tisíc tun pryskyřic za rok. Většina produkce
bude v nejbližší době určena pro nadnárodní koncern
Reichhold a klienty ve střední a východní Evropě.
„Je to další významný krok v naší snaze proměnit
Spolchemii v moderní ekologickou a bezpečnou chemičku celoevropského významu. Právě ve výrobě
pryskyřic se chceme stát významným světovým hráčem na trhu. Od nového provozu také očekáváme
výrazný pozitivní dopad výroby pro hospodaření společnosti,“ uvedl generální ředitel společnosti Martin
Procházka. Jak dodal, provoz, stavba i její zázemí
umožňuje rozšíření v budoucnu o další tři reaktory,
které mohou v případě potřeby kapacitu výroby zdvojnásobit.
Provoz plně kapacitně nahradí výrobu umělých
pryskyřic, která byla zničena požárem v roce 2002.
„Z hlediska bezpečnosti a šetrnosti k životnímu prostředí jde o nejmodernější dimenzi nejlepších dostupných technologií. Provoz je vybaven špičkovým protipožárním systémem i řídícím systémem, který eliminuje rizika v maximální možné míře. Zabudovaná sanační zařízení zneškodňují možné emise všech látek
z technologie do prostředí,“ prohlásil investiční ředitel
Spolchemie Luboš Knechtl.
Spolek pro chemickou a hutní výrobu investoval do
nového zařízení bezmála 400 milionů korun. Dodavatel technologie byla německá firma Pörner/RHE. Drtivou část produkce provozu budou představovat nenasycené polyesterové pryskyřice. „Polyesterové pryskyřice jsou materiálem budoucnosti. V mnoha odvětvích
nahrazují tradiční konstrukční materiály, kovy, dokonce i ocel. Proto věřím, že je tento provoz investicí
s velkou vizí,“ uzavřel ředitel Procházka.

Výroba nenasycených polyesterových
pryskyřic a alkydových pryskyřic ve faktech
Investor:
Zahájení stavby:
Zahájení montáží:
Dokončení stavby:
Cena investice:
Kapacita:
Hlavní aparáty:

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s.
březen 2005
říjen 2005
prosinec 2005
375 milionů korun včetně pomocných technologií
25-35 tisíc tun podle portfolia vyráběných produktů
2 reaktory 25 m3 a 5 ředicích kádí, největší má
objem 50 m3
Potrubní trasy:
480 potrubních tras, 15 km potrubí
Hlavní produkty:
základní nenasycené polyesterové pryskyřice,
možnost výroby alkydových pryskyřic
Dodavatelé:
generální dodavatel - Viamont
dodavatel technologie - Pörner/RHE
stavební část – Ravel
montáže – Charmont
elektroinstalace – VATECH
měření a regulace - Martia
První výrobní šarže: počátek února 2006
Výroba v roce 2006: předpoklad 20 kt
Odběratelské trhy:
Střední a Východní Evropa, Německo, Rakousko

Nenasycené polyesterové pryskyřice
Polyesterová pryskyřice aspiruje na čelní pozici mezi konstrukčním
materiálem budoucnosti. V mnoha odvětvích nahrazuje tradiční kovy, dokonce i ocel. Jsou z nich vyráběny tisíce výrobků denní potřeby:
 Výroba laminátů (kompozity)
 Sanitární technika
 Karosářské díly
 Sportovní lodě
 Potrubí
 Zásobníky, nádrže
 Syntetický kámen

Alkydové pryskyřice
Jejich hlavním odběratelem jsou společnosti vyrábějící barvy alaky. Jsou
základem všech nátěrových hmot:
 Ekologické barvy
 Vodou ředitelné barvy
 Syntetické laky

Spolchemie slaví letos 150. výročí
Založení Spolchemie se datuje k 13. únoru 1856. Za branami města vznikla společnost „Rakouský spolek pro chemickou
a hutní výrobu“. To jsou první, vskutku
historické začátky této nejvýznamnější firmy v celém regionu Ústecka.
Mluvčí Spolchemie RNDr. Zdeněk Rytíř
přiblížil v rozhovoru jednu z mnoha akcí
oslav, a to vydání nové publikace, která
uspokojí odborníky, ale i širokou veřejnost.
Jakou publikaci připravují? Podle slov Z.
Rytíře to budou Poznámky k historii Spolku
pro chemickou a hutní výrobu. Velmi široké, rozsáhlé a zároveň náročné téma na
zpracování.
Více jak rok se věnuje této práci kolektiv
autorů ze Spolchemie (PhDr. Jana Englová,
CSc., docentka na PF UJEP a PhDr. Miloslav
Grisa, CSc., historik). Základem se stala nejdříve badatelská činnost, přičemž se vychází
z archivních zdrojů - většinou to byly archivy
mimo Ústí. Podařilo se najít nejstarší zobrazení Spolchemie z roku 1859 či plán města
1890. Protože ten nebyl dobře zachovalý,
moderním způsobem byl dotvořen. Řada
historických fotografií doplňuje obrazovou
část knihy, která dokumentuje 150 let vývoje
od počátků k současnosti.
Cenné poznatky jsou zajímavě poskládané. Události jsou uváděny po časových
úsecích se společenskými a politickými
souvislostmi. V knize samozřejmě nebudou chybět kapitoly o výrobě, technologii,
ale i sociální aspekty, životní prostředí

a vztahy Spolchemie a města. Další důležitou částí je historie a osobnosti. Například přehled všech ředitelů, členů správních rad apod.
Vyšel také kalendář pro rok 2006 a připravuje se OBRAZOVÉ LEPORELO, které
bude obsahovat pohledy na Spolek v různých dobách. Záleží, jaké získáme originály.
Poznámky k historii Spolku se objeví
v knižních prodejnách ještě letos a stanou
se významnou součástí oslav a současně
i důležitým příspěvkem k lokální historii
města.
Mgr. Marie Peterková
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Projekt Zdravé
město Ústí n. L.
Město Ústí nad Labem vyhlašuje 2. kolo
Dotačního programu Projektu Zdravé město pro rok 2006 s následujícími tématy,
vybranými z prioritních oblastí Plánu
zdraví a kvality života:
1. Zdravý životní styl – sociálně zdravotní oblast – sociopatogenní vlivy – zvýšit
a podpořit zájem o odpovědnost občanů za
svoje zdraví i zdraví svých nejbližších, prioritně dětí, mladé populace a seniorů
2. Životní prostředí – zvýšit a podpořit
zájem občanů o životní prostředí ve svém
okolí
3. Vzdělávání – rozvoj lidských zdrojů – komunikace – media – podpořit zájem o zvyšování osobního a plnohodnotného kreditu lidského života a úspěšné seberealizace v životě
Hodnoceny budou pouze projekty nekomerčního charakteru, splňující podmínky
specifikované v Dotačním programu Projektu Zdravé město Ústí nad Labem.
Odkaz: www.usti-nad-labem.cz život
města>Projekt Zdravé město> Dotační
program PZM, příloha č. 2 usnesení č.
499/05 RM
Pro rok 2006 může být z uvedeného Dotačního programu poskytnuta maximální
dotace na jeden projekt ve výši 30 000 Kč.
Termín pro podávání projektových žádostí 2. kola Dotačního programu Projektu
Zdravé město Ústí nad Labem pro rok 2006
končí 10. 3. 2006.

Komunitní plány – cesta k odstranění diskriminace
znevýhodněných osob na pracovním trhu
Na nový zákon o sociálních
službách reagují už nyní autoři
připravované metodické řady,
která si klade za cíl posílit
schopnost obcí při uskutečňování komunitních plánů. Deset
metodik, které vznikají v rámci realizace tříletého projektu
z Programu Iniciativy Společenství EQUAL Komunitní plánování jako nástroj pro posilování sociálního začleňování
a předcházení sociálnímu vyloučení sociálně znevýhodněných osob na trhu práce, připravuje ve spolupráci s partnerskými organizacemi nositel
projektu, kterým je Centrum
komunitní práce Ústí nad Labem – poradenská organizace.
Podle
slov
ředitelky
PhDr. Lenky Krbcové Mašínové by měl být soubor metodik
umožnit obcím nejen pružně
reagovat na potřeby osob zne-

výhodněných na trhu práce,
ale také více komunikovat
s úřady práce a potencionálními zaměstnavateli.
„Rádi bychom, aby se metodiky staly oporou obcím a inspirací pro kraje. Chceme všem
poskytnout takové množství
informací a příkladů z praxe,
aby byl postupně naplněn jeden z cílů projektu - kvalifikované zázemí. V této souvislosti
provádíme analýzy, které zmapují všechny oblasti a aspekty
komunitního plánování.“
Nadnárodní projekt EQUAL
zasahuje celou strukturu třetího sektoru tak, aby dosáhl
komplexních a provázaných
změn. V praxi to znamená, že
projekt výrazně ovlivní poskytování služeb sociálně znevýhodněným skupinám. Do budoucna by měly být služby
právě díky komunitnímu plá-

Statutární město Ústí nad Labem Komise Programu aktivní politiky
Upozorňuje, že je možno průběžně předkládat návrhy projektů
do Programu aktivní politiky na rok 2006.
Projekty podpořené z PAP 2006 musí vést k naplňování tří základních cílů:
1) Zlepšování image města a rozvoj cestovního ruchu
2) Zlepšování podmínek pro investory a tvorba nových pracovních míst
3) Zlepšování životních podmínek občanů, zejména v oblasti
kultury a sportu
Komise Programu aktivní politiky svým usnesením podpoří
především projekty, které budou zaměřeny na získávání vnějších
zdrojů.
Více informací k Programu aktivní politiky a formulář žádosti
lze získat na: Magistrátu města Ústí nad Labem, odbor aktivní
politiky (Ing. Tereza Dostálová, č. dv. 524, tel: 477 010 662,
tereza.dostalova@mag-ul.cz) nebo na internetových stránkách
města www.usti-nad-labem.cz (Život města – Rozvoj města –
Program aktivní politiky města Ústí nad Labem).

nování mnohem kvalitnější
a investice do
nich cílenější.
Centrum komunitní práce
v tomto projektu zúročí několikaleté zkušenosti v oblasti komunitního plánování, které už
v roce 1996 začalo probíhat
v Ústí nad Labem za spolupráce s experty z Velké Británie.
Není bez zajímavosti, že organizace dnes spolupracuje s pětatřiceti městy v České republice
a některá z nich mají zavedeny
komunitní plány podle metody
Centra Komunitní práce.
Projekt EQUAL je nyní v první koncepční etapě. V březnu
bude spuštěn samostatný web
o komunitním plánování.
www.komunitniplanovani.com
a od září 2006 se budou moci
studenti na UJEP přihlásit do
nového výběrového kurzu komunitního plánování, které
vznikne v rámci projektu
EQUAL. Pro odborníky z praxe
bude v lednu roku 2007 pilotně zahájen kurz celoživotního
vzdělávání v komunitním plánování v rozsahu 250 hodin
opět na UJEP.

Údržba komunikací
v Neštěmicích

„Zimní údržba chodníků je
prováděna na základě smluv
s údržbáři zeleně. Tímto způsobem je udržováno 40 000 m
chodníků. Obvod přispívá údržbářům na pořízení posypového
materiálu. Pro letošní zimní období je to přes 357 tisíc Kč. Zajištění údržby chodníku přilehlého k nemovitosti jsou majitelé objektů povinni zajišťovat
vlastními silami. Dle zákona
o pozemních komunikacích
odpovídá vlastník přilehlé nemovitosti za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti na přilehlém chodníku.
Další část chodníků udržujeme
vlastními silami prostřednictvím pracovníků pro veřejně
prospěšné práce. Naši pracovníci jsou zaměřeni na zastávky
MHD a trasy nad rámec údržby
- ty, které nejsou prováděny
údržbáři zeleně. Za zakoupení
posypového materiálu pro veřejně prospěšné práce jsme vynaložili 30 tis. Kč. Byly také
zakoupeny 4 t posypové soli.
O zimní údržbu komunikací se
v našem obvodě starají TSM
a Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, tak jako na celém
území města Ústí nad Labem.“
M. Válková, starostka

Bytové družstvo Skřivánek v Ústí nad Labem
nabízí
KOMPLETNÍ SERVIS SPRÁVY VAŠEHO DOMU,
který obsahuje zajištění evidence nájmů, účetnictví, styku
s dodavateli služeb, zajištění údržby a modernizace domů
a jiných technických služeb podle vzájemné dohody.
Jsme družstvem s dlouholetou tradicí a spravujeme více než
1100 bytů, mezi kterými jsou i Společenství vlastníků jednotek.
Rozsah služeb můžete sjednat podle vlastních potřeb,
cena služeb bude odpovídat jejich rozsahu.
Podrobné informace získáte v naší kanceláři
osobně na adrese:
Stará 45/A , Ústí nad Labem, 40011
telefonicky na čísle: 472 773 876
e-mail na adrese:
bdskrivanek@volny.cz

Možnosti finančních podpor (dotací) na využití
obnovitelných zdrojů energie
Stav ovzduší města Ústí nad
Labem je důsledně sledován
již od roku 1990, přičemž jeho
kvalita zaznamenala ve srovnání s počátkem 90. let výraznou změnu k lepšímu. Na
tomto zlepšení má hlavní zásluhu snížení emisí ze stacionárních zdrojů umístěných
přímo ve městě, ale i v jeho
okolí. Množství emisí v dalších letech již pravděpodobně
nezaznamená výraznější změny, neboť bude záležet na rozvoji průmyslové činnosti
a v případě obyvatelstva na
ceně topných médií.
Ceny základních druhů
energií, a to zemního plynu,

el. energie a dálkového tepla
z centrálních zdrojů, v posledních třech až pěti letech výrazně stouply. Rozšiřuje se tak
opět ve větší míře spalování
odpadů v kotlích v objektech
určených pro bydlení, přestože je dle zákona č. 86/2002
Sb., o ochraně ovzduší spalování látek, které nejsou palivy
určenými výrobcem, zakázáno.
Z těchto důvodů je stále více
významnější využití obnovitelných druhů energie s možností
finanční podpory (dotací resp.
půjček) na pořízení a instalaci
zařízení, v kterých jsou tyto
energie přeměňovány v teplo

k vytápění a ohřevu teplé užitkové vody rodinných domů
a bytů.
V rámci podpory státu mohou občané využít dotací ze
Státního fondu životního prostředí ČR na instalaci solárních
systémů k přitápění a ohřevu
vody, tepelných čerpadel a kotlů ke spalování biomasy. Z celkových nákladů na realizaci
jednotlivého opatření může
dotace dosáhnout až 30 %, nejvíce však 100 tis. Kč.
Magistrát města Ústí nad Labem poskytuje v rámci Fondu
rozvoje bydlení dotace na enviromentálně šetrné způsoby vytápění a tepelná čerpadla do

- 13 -

výše 20 tis. Kč na jeden byt,
maximálně však 50 % skutečně vynaložených nákladů.
Žadatelem o dotace i příjemcem těchto dotací může být
v těchto případech pouze vlastník nemovitosti, tj. rodinného
domu nebo bytu a danou nemovitost užívá k vlastnímu
bydlení.
O dotaci lze požádat formou
žádosti na předepsaných formulářích, a to na Krajském
pracovišti Státního fondu životního prostředí, Churchillově ulici v Ústí nad Labem
resp. na příslušných městských obvodech města Ústí
nad Labem.

Nevídáno, neslýcháno... 13
Pravidelná rubrika pro všechny, kteří mají smysl pro humor

Kdo bude missákem magistrátu?
Úředníci MmÚ si zvolili nejkrásnější úřednici (viz str. 3). Feministky začaly řvát něco
o šovinismu a tak se ženy rozhodly, že si na
oplátku určí svého magistrátního missáka.
„Přihlášky do soutěže zasílejte na bozena.
zubata@magul.cz“. Tento vzkaz obdržel
každý z 80 mužů pracujících na velké radnici. Po čtrnácti dnech se přihlásilo osm kandidátů – tři z nich nominovaly maminky
a jeden se tvářil, že se hlásil do výběrového
řízení na koordinátora prevence kriminality
a omylem zvolil jinou webovou adresu.
Ženy (MmÚ má 270 úřednic) se shromáždily ve velkém zasedacím sále zastupitelstva v 1. patře, aby společně a demokraticky stanovily nejkrásnějšího samce. Na
velké světelné tabuli se objevily tváře těch,
kteří o historicky první titul usilovali.
Soutěž byla po 42 vteřinách odložena na
neurčito, neboť 12 žen omdlelo a 145 okamžitě odešlo zpět ke svým počítačům.
„Má to jednu velkou výhodu. Až se tohle
zveřejní, tak se lidé budou bát chodit na
úřad a my nebudeme mít tolik práce,“ řekla jedna z žen po příchodu z toalety, kde
zanechala obsah středečního oběda.

Navštivte skály v Tisé
Film Letopisy Narnie – Lev,
čarodějnice a skříň z produkce
studia Walt Disney Pictures se
natáčel na třech kontinentech,
filmaři navštívili Velkou Británii, různé kouty USA, Nový
Zéland, Polsko a také Českou
republiku - především skalní
město v Tisé.
V prvním díle, který se v Tisé natáčel, se čtyři sourozenci
- Lucinka, Edmund, Zuzana a
Petr během hry na schovávanou dostanou pomocí magické
skříně do jiného světa – Narnie. Zde pak místním obyvatelům - mluvícím zvířatům,
skřítkům, faunům, kentaurům
a obrům v čele se lvem Aslanem pomáhají porazit Bílou

čarodějnici. Ta celou říši přikryla sněhovou pokrývkou a
zakázala slavit Vánoce
Skalní město v Tisé a okolní
příroda je unikátním přírodním
útvarem, který je v zimě pokryt desítkami centimetrů sněhu. Právě kvůli bohaté sněhové pokrývce a zdejšímu prostředí fantaskních pískovcových stěn si Andrew Adamson
vybral Tisou. Právě zde Lucinka navštíví jeskyni fauna Tumnuse a všichni čtyři sourozenci
poprvé cestou přes skalní most
pohlédnou na nekonečné lesy
Narnie.
Filmová adaptace vznikala
po několik let. Režisér Andrew
Adamson dbal především na
to, aby se filmové ztvárnění
Narnie co nejvíce podobalo
světu, jenž si S. C. Lewis vysnil
na stránkách svých slavných
knih. Kniha Letopisy Narnie Lev, čarodějnice a skříň umožnil milionům čtenářů navštívit
říši fantazie. Skutečnou krajinou pohádkově krásné Narnie
se můžete projít i vy, možná,
že cestou k Pravčické bráně na
Vás za zasněženým stromem
zamrká pan Tumnus.
Informační středisko
města Ústí nad Labem
Hradiště 9
400 01 Ústí nad Labem
info.stredisko@mag-ul.cz
+420 475 220 233
www.usti-nad-labem.cz

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, MUDr. Pavel Dlouhý,
Ivan Dostál, Petr Beran a Jan Křemen. Inzerce: 475 241 469.

- 14 -

❁

Element
‰vu

Svatební
kvûtina

Otázka
‰estého
pádu

Soused
Kanady

Oni

❁
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Hádka
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slabika
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Pﬁikovat

Dûdina

Nejvût‰í
svûtadíl

Ruka
Stabilizátor
lodi

âást jména
ArabÛ
Ruské
mûsto

·kolník
ÏákÛ III.B

Pobídka
k jídlu

HeyerdahlÛv ãlun

Neﬁádnû
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Insekticid

Nûmecky
„sál“

Malá fiatka

Pláã

Rusk˘
bojov˘
pokﬁik

Surová
nafta

Hudební
znaãka

Pﬁítel
Amise

Nûmeck˘
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Dlouhá
drÏadla

Tajenka:
SenecÛv
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„ze“
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uhlí
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kruzích
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slovinsk˘ch
lyÏí
Eli‰ka
(domácky)
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Belfastu

Obuvnická
firma

Travnaté
planiny

❁

Okolo

Poukázka
na zboÏí
Rostlinn˘
útvar

Reflektor
(slovensky)

ZpÛsob barvení látek
Objevitel
bacilu TBC
Italsk˘
zápor

Ruské
mûsto

Matûj
Maso na
sekanou

Britská
ﬁeka

Vysok˘
muÏsk˘
hlas

Mûsto
u Kaspiku

Zámûr

Obyvatel
jihu
Evropy

Znaãka
voltampéru

Zbavit
vûtví

Volání na
drÛbeÏ

Vrchlického
drama

❁

1

Souhlas

Povel pro
psa

2

❁

❁

Koãovník

DÛrazn˘
nesouhlas

Kovov˘ plát
Ta dal‰í

Stûny

Usazená
hornina

Je‰tû pro
tento ãas

Tlak krve
(zkratka)

N

Obraz
nahé Ïeny

4

Medikament

¤ímsk˘
vojevÛdce
a politik

DDT, put, Ea, oolit,
Ra, daun, de, ss,
Pskov, urá, palist,
Buml, Eloa, mûl.

Tajenka z minulého čísla: Pokud se vám o práci zdá, neznamená to, že můžete v práci spát.
Výherci: Mgr. Marie Hvězdová, Václav Just, Jaroslav Sejček. Gratulujeme! Tajenku posílejte na adresu:
Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, 400 01 Ústí nad Labem, dále připojte heslo „Křížovka“.
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První letošní mládě je zebra
Zima v zoo není příliš příznivé období pro rození mláďat
a nedá se říci, že by se s nimi
v této době roztrhl pytel. Narozená mláďata se dají spočítat
na prstech obou rukou, nicméně tak jako v lidské společnosti, i v zoologické zahradě se
napjatě čekalo na to první. Tím
se v letošním roce stal „koník
v pyžamu“, jak je někdy slyšet
z úst návštěvníků u výběhu
zeber Hartmannové. Malý hřebeček přišel na svět v noci
z 16. na 17. ledna, jeho matkou se stala klisna Unita, otcem je chovný hřebec Matt. Je

to Unitin druhý potomek,
ovšem v celkovém pořadí se
jedná již o 88. mládě tohoto
druhu.
Zebry Hartmannové chová
ZOO od roku 1975 a v současné době vlastní jedno z největších stád na světě. Díky chovatelským úspěchům je také koordinátorem Evropských chovných programů. Dalšími letošními mláďaty jsou dvojčátka
u drápkatých opiček tamarínů
žlutorukých a malé ovečky
a kozy kamerunské, které potěší zejména děti v tzv. Dětské
(hladící a krmící) ZOO.

Hroznýš Gandaloviče neuškrtil

ANKETA – jaká má být ústecká ZOO?

S hroznýšem královským se
v ústecké zoo seznámil primátor města Petr Gandalovič. Stalo se tak na prověrce vytápění
zahrady geotermálním teplem.
„Chtěl jsem zjistit, jak v současných mrazech funguje topení využívající energii z hlubin
země. Jsem rád, že všechno
pracuje bez problémů. A jsem
také rád, že mě had neuškrtil,
i když smyčku stahoval. Je to
ještě mládě,“ řekl Gandalovič.
Celý projekt přišel zoo na
více než 39 miliónů korun.
Patnáct miliónů poskytl Státní
fond
životního
prostředí
a ostatní peníze dostala zahrada z dotace a nízkoúročné
půjčky. Hlubinný termální vrt
byl proveden v roce 2001.

Termální voda o teplotě 32
stupňů je čerpána z vrtu hlubokého 514 metrů. Pomocí výměníků je teplo předáno do
sekundárního okruhu, který je
rozveden po celém areálu zoo
do pěti stanic tepelných čerpadel. V každé stanici dále dochází k dalšímu ohřevu vody
pomocí tepelných čerpadel na
konečnou teplotu 50 stupňů.
Takto finálně ohřátá topná voda je dále distribuována do
jednotlivých vytápěných objektů.
Původní systém výměníkových stanic byl zcela vyřazen
z provozu a zoologická zahrada je v tuto chvíli již 100%
vytápěna geotermálním systémem.

Projektový tým zoologické zahrady Ústí nad Labem pracuje
na plánech dalšího dlouhodobého rozvoje ZOO. Rád přivítá vaši
pomoc, kterou mu poskytnete zodpovězením této ankety.
Nemusíte zodpovědět všechny otázky, vaše odpovědi mohou
být anonymní. Pokud však uvedete své jméno a adresu, budete
zařazeni do slosování o ceny. A jaké ceny na vás čekají?
1. Celoroční volná rodinná vstupenka do ZOO (2 dospělí, 2 děti)
2. Oběd pro celou rodinu v restauraci Koliba (2 dospělí, 2 děti
- v průběhu letní sezóny)
3. Jednorázová volná rodinná vstupenka do ZOO (2 dospělí,
2 děti - 1 návštěva v intervalu 12 měsíců)
4. Rodinné setkání se slonicemi Kalou a Delhi (tj. návštěva
našich slonů v pavilonu s možností přímého kontaktu
s nimi - krmení, fotografování atd...)
Slosování vašich odpovědí proběhne do konce letošního března.
Výherci bude výsledek oznámen písemně, následně bude zveřejněn na web města Ústí n. L. a v dalším vydání Městských novin.
Zodpovězením následujících otázek rád pomohu ZOO Ústí n. L.
1. Jak často navštěvujete ústeckou ZOO?
2. Co se vám v naší ZOO líbí nejvíce?
3. Co vám v naší ZOO chybí?
4. Co byste v naší ZOO změnili?
5. Víte o možnosti zakoupení roční vstupenky do ZOO?
Zdá se Vám tato nabídka zajímavá?
6. Jak jste spokojeni s nabídkou občerstvení (gastronomických
služeb) v areálu ZOO?
Váš nápad na vylepšení ZOO, který se do otázek nevešel:

Zoologická zahrada v zimě
Velké mrazy, které nám v polovině ledna znepříjemňovaly
život, znamenaly jistá omezení i pro obyvatele zoologické zahrady. Úměrně počtu stupňů pohybujících se pod hranicí nuly
se zkracovala doba pobytu zvířat ve venkovních výbězích. Pokud mráz nebyl příliš velký, mohla zvířata alespoň v čase, který
ošetřovatelé věnovali úklidu vnitřních prostor, pobývat venku.
U některých druhů bylo i přesto nutné provést drobná preventivní opatření, např. slonům bylo třeba před pravidelnou procházkou mazat ušní boltce, chobot a okolí očí vazelínou, která
chrání tyto části těla před nízkými teplotami. Uši bylo nutno
ošetřovat také nosorožcům, vazelínou se promazávají citlivé
partie i barbirusám celebeským. Naproti tomu jsou zvířata, kterým ani nízké teploty nevadí, jako např. panda červená, supi
himalájští, serau malý či tuleni obecní.

......................................................................
......................................................................
......................................................................

Vaše odpovědi očekáváme do 15. března 2006
Jméno a příjmení: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Věk: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bydliště: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefon, e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odpovědi zasílejte na adresu: ANKETA
ZOO Ústí n. L., p. o., Drážďanská 23, 400 07 Ústí nad Labem,
nebo na e-mail: zoousti@zoousti.cz
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