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V Ústí platí protialkoholická vyhláška
 Zastupitelstvo města odsouhla-

silo obecně závaznou vyhlášku 

o zákazu požívání alkoholických 

nápojů na veřejném prostranství. 

 Návrh vyhlášky vymezuje ve 

všech městských obvodech 24 

lokalit, ve kterých je zakázána kon-

zumace alkoholu. Cílem je vytvo-

řit opatření směřující k ochraně 

před škodami na zdraví způso-

benými alkoholem, a to zejména 

u dětí a mladistvých. V místech 

zákazu se totiž nacházejí základní 

školy, školky či parky, kam chodí 

rodiče s dětmi.

 „Když jdou děti ze školy nebo si 

hrát ven, neměly by se dívat na 

válející se opilce u večerek a jiných 

zařízení. Vyhláška není zaměřena 

na obyčejné konzumenty snesitel-

ného množství alkoholu v restau-

račních předzahrádkách, ale na 

notorické alkoholiky, kteří pravi-

delně obtěžují lidi a znečišťují oko-

lí“, říká primátor města Jan Kuba-

ta.

Pokračování na straně 5. Na opilce opravdu není hezký pohled...

 Příznivé ohlasy Ústečanů a větší 

prodej jízdenek u řidiče přinesly 

častější kontroly tzv. krizových 

linek ze strany revizorů Doprav-

ního podniku.

 „Od letošního února se přepravní 

kontroloři výrazně více zabývají 

linkami 3, 56, 57 a 62. Navíc vět-

šina velkých kontrolních akcí s pří-

tomností strážníků městské policie 

a Policie České republiky probíhá 

právě ve vozech s těmito čísly“, říká 

primátor města Jan Kubata.

 Větší objem kontrol na problé-

mových linkách si vyžádala neu-

spokojivá situace s dodržováním 

veřejného pořádku v přepravě 

a s tím spojený tlak veřejnosti na 

kontrolu sociálně nepřizpůsobe-

ných obyvatel a notorických „čer-

ných“ pasažérů. „Ústečané měli 

pocit, že revizoři jsou k těmto sku-

pinám osob benevolentní, neboť 

nechtějí riskovat fyzický konfl ikt 

a navíc předpokládají, že určití lidé 

nikdy pokutu nezaplatí. To je však 

velký omyl, protože už přistupujeme 

i k exekucím,“ pokračuje Kubata.

 Soukromého exekutora využívá 

Dopravní podnik od loňského 

června. Dosud mu bylo předá-

no přes 1100 případů. DpmÚL 

současně využívá k vymáhání 

pohledávek také pražskou společ-

nost Intrum Justicia. Výsledkem 

je pravidelný meziroční nárůst 

tržeb z pokut. V roce 2005 získal 

Dopravní podnik na uhrazených 

přirážkách 6,2 mil. korun a loni 

již téměř osm miliónů. Příznivé je 

i srovnání tržeb z letošního prv-

ního čtvrtletí se stejným obdobím 

předchozího roku.

 Více prostředků na vybraných 

pokutách nesouvisí jen s důraz-

nějším vymáháním pohledávek, 

ale rovněž s větším objemem 

kontrol ve vozech. To mimo jiné 

umožnil i nárůst počtu přeprav-

ních kontrolorů na současných 

17. 

Revizoři kontrolují více „krizové linky“

Pokračování na straně 4.
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  Vážení přátelé,

   s týdenním zpožděním Vás 

zdravím ze stránek Městských 

novin. Vydání tohoto čísla jsme 

úmyslně posunuli, abychom Vám 

mohli přinést zásadní informa-

ce o vývoji v případu sesuvu na 

Větruši.

 Všichni se jistě shodneme na 

tom, že celá událost sice nemá 

tragické důsledky, nicméně 

s ohledem na skutečnost, že je 

výletní zámeček jednou z výklad-

ních skříní krajského města, jde 

o záležitost mimořádně nepří-

jemnou. Ihned po sesuvu jsem 

svolal odborníky z mnoha stran, 

aby rychle hledali okamžitá 

i dlouhodobá řešení, objednal 

jsem dále soudní expertizu a dal-

ší posudky. Zadání odborných 

stanovisek s kulatým razítkem 

bylo, a to říkám zcela upřímně, 

i střílením do vlastních řad: spe-

cialisté měli rovněž odpovědět na 

otázku, zda případně pochybili 

úředníci magistrátu. Odpověd-

nosti se nebojím a bát nebudu.

 Novinářská otázka „Proč jste 

předtím neprovedli geologický 

průzkum“ je v této souvislosti na 

místě. V počátcích rekonstrukce 

Větruše neodpovídalo nic tomu, 

co se za několik let poté nakonec 

stalo. Z informací projektanta 

vyplývá, že v průběhu posledních 

23 let nebyl na svahu zazname-

nán významný přírodní či umě-

lý posun většího jednorázového 

objemu. Navíc u „povrchových“ 

úprav tohoto typu zdí se geolo-

gické průzkumy neprovádějí.

 Jak uvádíme v článku na str. 2, 

čeká nás nyní cesta k další obnově 

Větruše tak, aby zde příští sezóna 

proběhla plynule a bez problé-

mů. Ústečané se nemusejí bát na 

Větruši přijít, protože je založena 

na skále a její poškození nehro-

zí. Chtěl bych veřejnost ujistit, že 

celá událost nebude mít vliv na 

náš záměr postavit lanovku na 

Větruši a zvýšit tím její turistický 

potenciál. 

 Ústečanům se ještě jednou 

osobně omlouvám za to, že se 

v současné době nemohou podí-

vat do labského údolí z terasy 

naší dominanty.   

 V posledních dvou měsících se 

ale neudály jen věci nepříjemné 

– dokončili jsme rekonstrukci 

základní školy Karla IV. a Povodí 

Labe nepřijde o peníze na stavbu 

protipovodňového valu na Stře-

kovském nábřeží. Nyní je už jis-

té, že stavbě ochrany proti velké 

vodě nic nebrání. 

 Prázdniny máme za sebou. 

Školákům přeji mnoho úspěchů 

a jejich rodičům a učitelům pře-

devším hodně trpělivosti.

     

            Jan Kubata

Slovo primátoraSlovo primátora
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 Havárie svahu pod Větruší byla 

způsobena sesuvem pozvolné-

ho typu, což lze hodnotit jako 

přírodní katastrofu. To je závěr 

posudku renomovaného znalce 

Prof. Ing. Petra Turčeka, Ph.D.

 Prof. Turček se nedomnívá, že 

sesuv části obložení skalního masi-

vu způsobila voda, těžká automo-

bilová a železniční doprava, země-

třesení či odstřely na Mariánské 

skále. Ke stejnému závěru se při-

Sesuv na Větruši
způsobila příroda

klání rovněž Ing. Jakub Zavoral, 

Ph.D z fi rmy AZ Sanace.

 „Posudek znalce měl mimo jiné 

odpovědět na otázky kolem přímé 

zodpovědnosti projektanta, stavební 

fi rmy či města za vznik této nepří-

jemné události.  Potvrdil se nako-

nec náš předpoklad o vlivu suverén-

ního chování přírody, které je těžko 

předvídatelné. Čekáme ještě na 

stanovisko soudního znalce, které 

bude vyhotovené příští týden,“ říká 

primátor města Mgr. Jan Kubata. 

 Prof. Turček dále ve svém defi -

nitivním stanovisku nevylučuje 

zřícení dalších, již menších částí 

postiženého systému zdí. Podle 

Kubaty je proto nutné nejprve toto 

riziko odstranit a svah zabezpečit.

Společnost AZ Sanace vypracuje 

v nejbližší době metodický návrh 

podrobného geologického prů-

zkumu svahu, který bude součástí 

projektové dokumentace budoucí 

investiční akce na opravu teras. 

Projektová dokumentace bude 

poskytnuta k oponentuře dal-

ším odborníkům s cílem vyloučit 

pochybnosti o zvoleném řešení. 

Geologický průzkum potrvá asi 

dva měsíce a od jeho výsledků 

se bude odvíjet způsob oprav. 

Následovat bude vypsání výběro-

vého řízení na dodavatele stavby. 

„Nemáme ještě k dispozici přesný 

harmonogram jednotlivých kro-

ků. Dnes je již ale jisté, že Větruše 

nebude uvedena do původního sta-

vu do konce letošního roku. Práce 

na opravách začnou pravděpodob-

ně na konci letošního či v příštím 

roce. Záležet bude i na klimatických 

podmínkách,“ pokračuje Kubata.

 Jak dále sdělil, sanace by se měla 

týkat celého svahu pod Větruší, 

tedy i dolní části, která je v majet-

ku Českých drah. Celkové náklady 

zatím nejsou známé, ale odborníci 

již nyní hovoří o částce kolem 200 

miliónů korun. Město nyní začne 

jednat se státem, aby byla nalezena 

cesta k fi nancování celé akce.

 Na Větruši nyní město provádí 

práce k odstranění spadlých sutin.

Chcete inzerovat
v Městských novinách?

Volejte 475 241 469Volejte 475 241 469

 Objekt v Pražské ulici, ve kte-
rém sídlí vaňovská základní ško-
la, změní majitele. 
 Zastupitelstvo města schválilo 
prodej této nemovitosti za 3,3 mil. 
Kč Lence Krbcové Mašínové, 
Ladislavu Šťastnému a Tomáši 
Křížovi. Podmínkou je, že v areá-
lu zůstane zachován na dobu neur-
čitou (s výpovědní lhůtou jednoho 
roku) provoz tamní základní školy 
za roční nájemné 68 tisíc Kč.
 Rada města schválila záměr 
zveřejnění prodeje tohoto objektu 
začátkem dubna. Kancelář tajem-
níka obdržela vedle pozdější vítěz-

né nabídky ještě investiční záměr 
České provincie Tovaryšstva Ježí-
šova, která se o objekt ucházela 
již v minulých letech. Záměry na 
využití ZŠ Vaňov posoudila také 
sociálně zdravotní komise Rady 
města, která radním doporučila 
projekt podaný Krbcovou Maší-
novou, Šťastným a Křížem. Ten 
počítá s činností neziskové organi-
zace Fokus a dalších občanských 
sdružení. V projektu je například 
vznik sociální poradny, sociál-
ně-terapeutické dílny, služeb pro 
seniory a handicapované či terén-
ní služby a rehabilitace.

Vaňovská škola sociálním službám
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 V ústecké zoologické zahradě byla otevřena 

nová restaurace. Pásku slavnostně přestřihl 

primátor města Jan Kubata, jeho náměstek Jan 

Řeřicha a ředitel ZOO Tomáš Kraus.

 Realizace tohoto projektu, který byl loni jako 

součást rozvojové koncepce ZOO Ústí nad 

Labem doporučen jeho projektovým týmem 

pod vedením náměstka primátora Jana Řeřichy, 

byla zahájena na podzim roku 2006 a celkové 

investiční náklady dosáhly částky 11 mil. Kč. 

Zhotovitelem byla stavební fi rma Japis s. r. o..

 Při úvahách o umístění restauračního zaříze-

ní byl pro tento účel jako nejvhodnější vybrán 

provozní objekt v dolní části areálu ZOO 

poblíž vchodu z Drážďanské ulice. Díky polo-

ZOO otevřela novou restauraci

Novinkou je prostorná zastřešená venkovní tera-

sa s výhledem přímo do expozic se zvířaty. Samo-

zřejmostí je bezbariérový přístup pro vozíčkáře 

prostřednictvím samoobslužného výtahu. Kom-

pletní dodávku technologií kuchyně a vybavení 

interiérů v celkové hodnotě cca 2,5 mil. Kč reali-

zovala společnost Trappola, která bude restauraci 

na základě výběrového řízení provozovat.

 Ústecká ZOO v posledních dvou letech 

zaznamenává vzrůstající zájem návštěvníků, 

kteří kromě příjemné prohlídky areálu, zába-

vy a poučení vyžadují i kvalitní gastronomic-

ké služby v moderním a příjemně stylovém 

prostředí. Na rozdíl od stávajících provozoven 

rychlého občerstvení bude nová restaurace ote-

vřena 365 dní v roce, což jistě ocení zejména 

mimosezónní návštěvníci ZOO. Celková kapa-

cita tohoto gastronomického zařízení je cca 80 

míst, takže pohodlně obslouží i větší skupiny 

výletníků. 

ze objektu bylo možné realizovat zpřístupnění 

restaurace nejen pro návštěvníky ZOO, ale 

i pro příchozí z Drážďanské ulice.

 V rámci stavebních úprav bylo provedeno 

nezbytné statické zajištění objektu a komplexní 

rekonstrukce druhého nadzemního podlaží do 

podoby moderního gastronomického zařízení. 

 Příznivci světoznámého charis-

matického spisovatele, pátrající-

ho po stopách mimozemšťanů ve 

starých civilizacích, mají možnost 

setkat se s ním osobně při jeho tur-

né v ČR v říjnu tohoto roku. 

 Erich von Däniken je nejúspěš-

nější autor literatury faktu všech 

Do Ústí přijede slavný Erich von Däniken
Ústečané se s ním mohou setkat 11. října

dob. Sepsal na tři desítky knih, 

které byly přeloženy do 32 jazy-

ků a prodány v nákladu více než 

60 milionů kusů. Za 72 let své-

ho života procestoval Däniken 

snad celý svět, aby hledal drob-

né střípky důkazů zapadající do 

celkové mozaiky. Již jeho první 

dílo z roku 1968, Vzpomínky na 

budoucnost, vzbudilo „Dänike-

nománii“, jak napsaly New York 

Times. Své názory dokládá jak 

archeologickými nálezy a hmot-

nými důkazy, tak úryvky z Bible 

a jiných historických či nábožen-

ských pramenů. Mnoho starově-

kých civilizací podle něj nemohlo 

dosáhnout své úrovně bez zásahu 

zvenčí z jiné planety. 

 Dne 11. října 2007 vystoupí 

tato světová celebrita i v Ústí nad 

Labem v Domě kultury se svou 

přednáškou “Nevyřešené záhady 

minulosti”. Tu doplní multime-

diální projekcí s fotografi emi ze 

svých cest, videosekvencemi a 3D 

animacemi. Pro návštěvníky bude 

připravena také autogramiáda. 

Více informací o Erichu von Dä-

nikenovi a jeho návštěvě se dozví-

te na www.daniken.cz nebo na tel. 

776 323 450. Lístky lze zakoupit 

v Domě kultury, Velká Hradební 

19, Ústí n. L.
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Pokračování ze strany 1

 Od letošního ledna došlo k pro-

dloužení večerních kontrol až do 

23 hodin a ranní kontroly se už 

provádějí před pátou hodinou.

 Větší důraz revizorů na krizové 

linky však podle Kubaty nezna-

mená, že ubyly kontroly v ostat-

ních spojích. Přepravní kontroloři 

DpmÚL udělili v roce 2006 cel-

kem 25 022 pokut.

Revizoři DP více kontrolují 
kritizované „krizové linky“

 ZŠ Mírová se stala vítězem tradiční soutěže o nejlepší webové stránky 

ústeckých základních škol. 

 V soutěži, kterou již několik let vyhlašuje město Ústí nad Labem, skon-

čila druhá ZŠ Palachova a třetí ZŠ Jitřní. Vítězná škola si může nakoupit 

libovolné věci za 8 tisíc korun.

 Už druhým rokem se soutěže účastní rovněž školy mateřské. Nejlepší 

internetovou prezentaci má MŠ Kameňáček. Následují MŠ Pomněnka 

a MŠ Zvoneček.

 Pořadí škol určila odborná komise, která zkoumala rozsah informací, pře-

hlednost, grafi ckou úpravu i zapojení žáků do tvorby webových stránek.

 Vítězům soutěže slavnostně poblahopřál náměstek primátora Arno 

Fišera. „Bez internetových stránek dnes škola nemůže existovat. Zejména 

děti i jejich rodiče si zde hledají základní informace pro volbu budoucí 

školy,“ uvádí Fišera.

Nejlepší web má ZŠ Mírová

Náměstek primátora Arno Fišera poblahopál ředitelce MŠ Kameňáček 
Petře Fiklíkové a řediteli ZŠ Mírová Kamilu Veigendovi.

 Celkem 250 tisíc Kč město uvol-

nilo na komplexní integrační pro-

gram, jehož cílem je revitalizace 

městské části Předlice. Schválili to 

radní města, kteří souhlasili také 

s realizátorem programu. Tím 

bude na základě výběrového říze-

ní obecně prospěšná společnost 

Člověk v tísni.

 „Cílem projektu je nastartovat 

postupný proces revitalizace čtvrti 

jak doplněním chybějící infrastruk-

tury a sociální kontroly, tak reali-

zace časově ohraničených poraden-

ských, vzdělávacích, kvalifi kačních 

a strukturovaných volnočasových 

služeb“, říká radní Zuzana Kailo-

vá.

 Obsahem projektu je i zpraco-

vání architektonické studie, zaha-

jovací práce a jednání v oblasti 

lokalizace sítí a stanovení nutných 

podmínek pro realizaci stavby. 

Další aktivitou je příprava pro-

jektové dokumentace pro žádost 

na fi nanční zdroje v komplexním 

rozsahu a rovněž jednání s míst-

ními vlastníky nemovitostí a dal-

šími obyvateli pro jejich zapojení 

do plánovaných aktivit a příprava 

pro analýzu o struktuře či vzdělá-

ní tamních obyvatel.

Nový projekt pro Předlice

 Rodiče dětí navštěvujících 

Základní školu v ulici Karla IV. na 

Střekově mohou být klidní. Jejich 

obavy, že děti budou muset chodit 

od září do jiné školy, se nenaplni-

ly. Město Ústí nad Labem splnilo 

svůj slib a staticky narušený objekt 

do začátku nového školního roku 

opravilo. 

 Koncem letošního března infor-

moval primátor města Jan Kubata 

rodiče a zástupce školy, že do září 

nechá objekt opravit. V polovině 

dubna poté radní  schválili postup 

při zadání veřejné zakázky na akci 

„Statické zajištění a rekonstruk-

ce venkovní kanalizace v objektu 

ZŠ Karla IV. v Ústí nad Labem,“ 

na jehož základě bylo vyhlášeno 

výběrové řízení na zhotovitele sta-

vebních prací. Jeho vítězem se stala 

ústecká společnost Komastav DS, 

která nabídla nejnižší cenu ze všech  

pěti uchazečů – 13,96 mil. korun. 

Město mělo na pokrytí nákladů 

rekonstrukce připravenu částku 15 

mil. korun. Zastupitelstvo města 

odsouhlasilo výběr zhotovitele 26. 

dubna. 

 Důvodem stavebních prací byly 

trhliny v obvodových i vnitř-

ních stěnách objektu tělocvičny 

a v severním průčelí auly, které se 

objevily koncem minulého roku. 

Proto se muselo provést statické 

zabezpečení budov areálu mik-

ropilotáží jejich základových 

konstrukcí, tedy vyvrtáním kol-

mých i vodorovných děr do země 

o průměru 152 mm a délkách 2,8 

až 5,0 m. Ty byly vyplněny želez-

nými trubkami a zality speciální 

betonovou směsí. Po dokončení 

mikropilot se vybudovaly železo-

betonové prahy zajištující spřažení 

pilotové konstrukce se stávajícími 

základy. Následně byla provedena 

sanace trhlin ve stěnách tělocvič-

ny a auly, oprava omítek a úprava 

střešní desky a střešního pláště 

s vytažením krytiny pod nové ople-

chování atiky nad průčelím hlav-

ní budovy. Z hlediska zachování 

stability a trvanlivosti stavebních 

konstrukcí bylo také nutné odvést 

srážkové a odpadní splaškové vody 

výstavbou kanalizačních sběračů 

a záchytných žlabů. Nově navržené 

stoky byly zaústěny do stávajících 

veřejných kanalizačních sběračů, 

které se nacházejí v ulicích Karla 

IV. a Barrandova. Součástí prací 

bylo i zrušení septiku a terénní 

úpravy v okolí objektu. 

ZŠ Karla IV. opravena
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Pokračování ze strany 1.

 Strážníci tedy již smějí z veřej-

ných míst opilce vyhánět a uložit 

jim případně pokutu do 1 tisíce 

korun. 

 "Vedení města Ústí nad Labem 

nesouhlasí s tím, že problémy 

veřejného pořádku jsou dostatečně 

řešeny centrálními právními před-

pisy. Podobné vyhlášky považuje 

za nutné a stejný názor zastávají 

i starostové či primátoři velkého 

počtu dalších měst. I tak ale musí-

me počítat s tím, že nám vyhlášku 

možná pozastaví a Ústavní soud ji 

pak zruší,“ vysvětluje Kubata.

 V Ústí nad Labem to tedy bude jako v některých 

amerických státech – alkohol pokud možno beze 

svědků a ještě schován do papírového pytlíku?

 „Ale v žádném případě, takový extrém vyhláška 

vůbec nevyžaduje. Můžete si veřejně popíjet, jak uzná-

te za vhodné, nemusíte si nic schovávat. Jediné, co 

musíte, je chovat se přitom a hlavně potom slušně.“

 Problém alkoholu na veřejnosti ale vyhláškou 

neřešíte poprvé…

 „To je pravda. Předchozí vyhlášku, která řešila mno-

hem více problémů veřejného pořádku, nám zrušili. 

Tuto skutečnost respektujeme, ale to neznamená, že 

budeme na věci rezignovat. Centrální legislativa vše 

upravit nedokáže a podobné vyhlášky jsou nezbytné. 

Buď nám stát prostřednictvím Policie České republi-

ky zajistí odpovídajícím způsobem bezpečí a klid na 

ulicích  a my nebudeme potřebovat městskou policii 

ani vyhlášky, nebo by se měl smířit s naší aktivní rolí 

a nechat nás pracovat s pomocí místních vyhlášek.“

 Alkoholismus je jednou z civilizačních chorob 

vyskytující se prakticky všude na světě. Vyřeší to 

vyhlášky?

 „Naše vyhláška nemá takové ambice. Pokud má 

někdo problém v osobním životě či zaměstnání a řeší 

ho alkoholem, je to jeho osobní rozhodnutí. Jestliže 

bude zapíjet žal doma a pak usne tvrdým spánkem, 

z hlediska veřejného pořádku se nejedná o problém. 

Ten však nastává v případě, kdy opilý člověk slovně 

nebo fyzicky napadá kolemjdoucí nebo vykonává 

potřebu na veřejném prostranství.“

Kubata o vyhlášce: žádný americký extrém

 Primátor města Jan Kubata 

a náměstek primátora Jan Řeřicha 

slavnostně odhalili pamětní desku 

obětem poválečného tramvajové-

ho neštěstí na bukovském rondelu. 

 Tato doposud nejtragičtější neho-

da v dějinách městské dopravy 

v Československu, ke které došlo 13. 

července 1947 v Ústí nad Labem na 

Bukově, si vyžádala 30 usmrcených, 

45 těžce a 31 lehce zraněných.

  O instalaci pamětní desky na 

pískovcovém bloku v místě neštěstí 

rozhodlo vedení města. Na terénní 

úpravy pro umístění památníku 

radní uvolnili 200 tisíc Kč. 

 „Město nejsou jen domy a uli-

ce, ale především jeho obyvatelé. 

Občané, kteří mají své město rádi 

a kteří jsou na něj hrdí. Město Ústí 

nad Labem nezapomíná na své 

významné občany. Mezi ně beze-

sporu patří i všechny oběti bukov-

ského tramvajového neštěstí,“ řekl 

primátor Jan Kubata.

 Slavnostního odhalení pamětní 

desky se zúčastnilo několik desí-

tek Ústečanů, mezi kterými byli 

rovněž příbuzní obětí tragédie. 

Nechyběli ani hosté z Německa.

 Největší tragédie v Evropě
   Tragédie z 13. července 1947 šoko-

vala tehdy celou Evropu. Výletní 

linku č. 1 mezi Telnicí a Bukovem 

využívali především sběrači hub 

a lesních plodů a stejně tomu bylo 

i kritický den. Kapacita vozu byla 

88 lidí, ale osudnou neděli nastou-

pilo do tramvaje 140 osob. Stalo 

se to, co bylo nevyhnutelné – vůz 

jedoucí z prudkého kopce začal mít 

problémy s bržděním a nabral více 

než sedmdesátikilometrovou rych-

lost. Dva lidé, kteří ze soupravy ješ-

tě před nárazem vyskočili, utrpěli 

těžká zranění. V místě dnešního 

rondelu tramvaj vykolejila, nara-

zila do stožárů a přišla o střechu. 

Ústí má mistryni světa v karate
 Členka ústeckého Shotokan klubu Rajchert 

Sport Union Lucie Zbořilová vybojovala v ital-

ském Bergamu titul mistryně světa v karate. 

 „Lucie porazila na světovém šampionátu 

v kategorii žen kumite do 53 kg všechny své sou-

peřky a stala se tak první světovou šampionkou 

v karate našeho města“, informoval šéf klubu 

Josef Rajchert.

 Lucie Zbořilová bojovala v disciplíně kumite 

žen do 55 kg. Po roční tréninkové a závodní pře-

stávce zapříčiněné operací ruky se nemohla vrá-

tit na scénu evropského a světového karate lépe. 

Na cestě za svým největším  triumfem nechala 

za sebou pět svých soupeřek. „Nejhorší byl první 

a poslední zápas. V eliminacích šlo o postup a ve 

fi nále o titul a zlato“, říká Lucie. 

Finálový duel, který vyšel ve prospěch ústecké 

závodnice, byl od počátku v její režii. Srbské 

závodnici dovolila získat jen jeden bod a zví-

tězila jasnou převahou 3:1 na Wazari. Pověstná  

„levačka“ a  její rychlý start byly opět nechyta-

telné.

 Titul mistryně světa v karate  je v Ústeckém 

kraji novinkou a Lucii Zbořilové tedy patří  his-

torické prvenství. Navázala tak na klubovou 

tradici, kdy první medaile, a to z evropského 

šampionátu, přivezl před několika lety do Ústí 

nad Labem  Jan Kalamen. Spolutvůrcem tohoto 

velkého úspěchu je nejen klubový trenér kumite 

Petr Nechyba, ale i celý tým závodníků kumite, 

se kterými se Zbořilová na tento vrchol soutěží 

připravovala

V Ústí platí...

Zastavila se až o vůz č. 5, který stál 

na konečné.

 Na místě zahynulo devatenáct 

osob, životy dalších jedenácti 

vyhasly v nemocnici.

 „Hrůzné pohledy na cestující 

v troskách byly ještě o to horší, že 

nikdo nevěděl, jestli je to krev, nebo 

barva z rozmačkaných malin,“ řekl 

ředitel Archivu města Ústí nad 

Labem Vladimír Kaiser. 

Příčina: selhání motoru
 Dne 18. července 1947, tedy 

pět dnů po tragédii, se v Ústí nad 

Labem uskutečnil podle Kaisera 

největší pohřeb v dějinách města. 

Na dnešním Mírovém náměstí 

bylo vystaveno třicet rakví. Byly 

mezi nimi i bílé rakve dětských 

obětí. Rozloučit se s mrtvými při-

šlo na 30 tisíc občanů.

   Následné vyšetřování nehody kon-

statovalo, že příčinou bylo selhání 

motoru a že řidič vozu katastrofě 

nemohl zabránit. Fámy o sabotáži či 

provokaci německého obyvatelstva 

se ukázaly jako nepodložené.

Památník obětem tramvajového neštěstí
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 Od června 2007 mají návštěvníci 

Ústecka k dispozici nově otevře-

nou turistickou značenou cestu, 

která rozšíří možnosti dalších 

výletů návštěvníků Muzea lidové 

architektury v Zubrnicích. 

 Zeleně značená cesta začíná 

v Zubrnicích u autobusové zastáv-

ky na návsi, údolím potoka stoupá 

přes zaniklou samotu Mauerschin 

na hřeben Bukové hory do zanik-

lé obce Velké Stínky a odtud po 

vrstevnici do zaniklé obce Stará 

Homole, kolem zbytku thunov-

ské lesovny do zaniklé obce Vitín 

a odtud přes zaniklou samotu 

Tscherlaken do Malého Března. 

Samoty Mauerschin a Tscherla-

ken nikdy neměly ofi ciální české 

názvy, někteří obyvatelé Knínic 

nazývají Mauerschin jako Samotu 

Panny Marie. 

 Příčinou zániku sídel na jihozá-

padním svahu Bukové hory byla 

skutečnost, že do obcí nebyla 

zavedena silnice. Starou Homoli, 

Velké Stínky a samoty se nepoda-

řilo osídlit po odsunu německých 

obyvatel v roce 1946 a od té doby 

chátraly. Jiný osud měl Vitín, kam 

přišli čeští osídlenci především 

z řad vojáků Svobodovy armády. 

V roce 1945 zde vznikla míst-

ní správní komise a fungovala 

pobočka národní školy v Malém 

Březně. Ani poválečným vitín-

ským obyvatelům se nepodařilo 

prosadit u úřadů výstavby sil-

nice a počátkem 50. let začali 

obec opouštět, zejména poté, 

co ve Vitíně zemřelo malé dítě, 

k němuž se včas po strmé les-

ní cestě nedostal lékař. Poslední 

obyvatel žil údajně ve Vitíně ještě 

v roce 1965. Obec Vitín nezanikla 

úplně, část chalup v Leštině leží 

dosud na katastrálním území 

Vitína.

 Turistická cesta Zubrnice – Malé 

Březno vznikla jako praktický 

výsledek semináře studentů Filo-

zofi cké fakulty UJEP, oboru kul-

turně historická regionalistika, 

kteří ve spolupráci s Archivem 

města Ústí nad Labem prostudo-

vali dostupné historické doku-

menty, navrhli trasu, zajistili pat-

řičná povolení a provedli značení 

cesty. UJEP bude tuto trasu využí-

vat i pro další praktickou výuku 

studentů oboru historie při tré-

ninku zaměřování a fotografování 

pozůstatků osídlení v terénu a pro 

studium rozsahu hospodářských 

zemědělských systémů a dále stu-

dentům životního prostředí pro 

Otevření nové turistické cesty Zubrnice – Malé Březno

zkoumání spontánního vlivu pří-

rody na zahlazování stop lidské 

činnosti v krajině.

 Kopie dokumentů k historii 

zaniklých obcí zájemci najdou na 

webových stránkách kulturně his-

torické regionalistiky FF UJEP.

 Trasa měří 11 km a vede nároč-

nějším kopcovitým terénem po 

dlouho neužívaných lesních ces-

tách a pěšinách. Není vhodná pro 

kočárky a cyklisty.

 Cesta je lépe schůdná ve směru 

od Zubrnic.

 Vladimír Kaiser

 Archiv města Ústí nad Labem

Výzva ke zhotovení
návrhu kapličky na Mariánské skále

 Statutární město Ústí nad Labem oslovuje odbornou veřejnost 

s požadavkem na zhotovení grafi ckého návrhu řešení kapličky a jejího 

zázemí, která bude umístěna na Mariánské skále v Ústí nad Labem.  

Kritéria designu

- respektuje prostředí, zviditelňuje a utváří smysl místa a zároveň mu 

dodává strukturu a charakter

- respektuje minulost kapličky (postavena v roce 1680 projev díků 

patronce města za odvrácení morové epidemie; koncem 18. stole-

tí zpustlá, v r. 1815 obnovena jako projev díků za ochránění města 

před napoleonskými válkami; zbourána v r. 1976), ale nekopíruje ji

- respektuje současný cíl: opětovné vybudování kaple Navštívení Pan-

ny Marie na Mariánské skále jako poutního místa s cílem navázat na 

historické dědictví města a zároveň vytvořit i turisticky atraktivní 

místo s vhodným zázemím a místem pro klid a odpočinek

- esteticky příjemný a srozumitelný

Další kritéria

- grafi cký návrh musí obsahovat min. nárys, bokorys a půdorys

- půdorys celého návrhu nesmí být větší než 8 x 14 m

- počítá s umístěním pamětní desky z roku 2006 („základní kámen“) 

o velikosti cca 0,5 m x 0,70 m

- převislá střecha vytvářející zázemí s lavicí chráněné před deštěm 

- vnitřek je složen z lodě, presbytáře s ambonem, zákristie a WC

- kapacita vnitřních prostor – max. 50 lidí (10 lavic po pěti místech)

Výše grantu

 Vítězný návrh bude odměněn grantem ve výši 25 000 Kč.  Rozhodovat 

o něm bude výběrová komise složená ze zástupce Rady města, odboru 

strategického rozvoje, církve a odborníků z oblasti historie a architektury. 

Grant bude hrazen z rozpočtu Programu aktivní politiky města ÚL.

Termín

 Termín uzávěrky je 30. listopadu 2007.

 Grafi cké návrhy budou přijímány na Magistrátu města Ústí nad 

Labem – odbor strategického rozvoje.

Kontakt:

 Ing. Tereza Dostálová, telefon: 477 010 662,

 e-mail: tereza.dostalova@mag-ul.cz
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 Na všechny z nás, kteří sleduje-

me televizi, začíná pomalu dolé-

hat změna příjmu televizních pro-

gramů. Analogové vysílání, které 

nám zajišťovalo televizní příjem 

po celá minulá léta, začíná být 

nahrazováno digitálním. 

 Jak tedy řešit příjem

televize?

 Možností, jak přijímat televizi, 

je několik. Lze využít placených 

služeb, jako je kabelová televize, 

dále příjem satelitních paketů 

UPC Direct nebo Digi TV, popř. 

je možné na některých místech 

využít příjmu televize přes tele-

fonní linku od společnosti Telefo-

nica O2. 

 Neplacený příjem televize lze 

zajistit dvěma způsoby, a to: 

- Příjmem digitální pozemní 

 televize (DVB-T)

- Příjmem digitální satelitní

 televize (DVB-S) paketu

 S link.

Příjem digitální pozemní 

televize (DVB-T)

 Dne 1. 7. 2007 spustily Radi-

okomunikace digitální vysílání 

z vysílače Buková Hora. V sou-

časné době vysílají na kanále 58 

programy ČT1, ČT2, ČT24, ČT4 

sport. Od 1. 8. 2007 se k těmto pro-

gramům měla přidat i TV Nova. 

Signál není ve všech částech města 

ideální a v současné době probíhá 

měření, jehož závěrem by měla 

být výstavba doplňujících vysílačů 

a opakovačů. Na některých místech 

ve městě a okolí je možný příjem 

i německých programů z Drážďan 

na kanálech 29, 36, 39.

 K příjmu musíte být vybaveni 

televizním přijímačem s digitál-

ním tunerem nebo si pořídit tzv. 

set-top-box, jehož cena se na trhu 

pohybuje od 1 500 do 2 500 Kč. 

Set-top-box lze zakoupit v hyper-

marketech, elektroprodejnách, na 

internetu a ve specializovaných 

obchodech s anténní a satelit-

ní technikou. Žádný výhradní 

prodejce ani distributor set-top-

boxů pro Ústecko neexistuje, je 

tedy Vaše svobodná volba, kde si 

toto zařízení zakoupíte. Pokud je 

Vám technika cizí nebo si nejste 

jisti přítomností signálu u Vás 

doma, rozhodně navštivte spe-

cializovanou prodejnu, kde Vám 

vše vysvětlí. Zakoupíte zde od set-

top-boxu po anténu vše, co k pří-

jmu potřebujete, popřípadě zajistí 

zapojení včetně instalace antény 

přímo ve Vašem bydlišti. Význam 

antény nepodceňujte, špatná nebo 

nevhodná anténa dokáže zkazit 

veškeré úsilí o zachycení a spoleh-

livost digitálního signálu.

 Speciální kapitolou jsou 

společné TV antény (STA) 

 V podstatě existují dvě hlavní 

varianty jejich řešení. 

 První spočívá v doplnění zesi-

lovače pro příjem digitálního 

signálu. Toto řešení je levnější 

a vhodnější zejména s ohledem 

na budoucnost. Nájemníci si 

však musí pořídit set-top-box ke 

každému televizoru, který si při-

pojí do účastnické zásuvky. 

 Druhá varianta spočívá v insta-

laci tzv. skupinového přijímače 

do zařízení společné antény. Toto 

zařízení převede signál do analo-

gové podoby a není tedy nutno 

každou domácnost vybavovat set-

top-boxy. Jedná se však o řešení 

značně nákladné, které se vyplácí 

až od cca 30 bytů připojených na 

jedno zařízení STA. Navíc divá-

ka připraví o podružné služby 

digitálního vysílání, jako je např. 

programový průvodce EPG a do 

budoucna i dalších.

 Všem vlastníkům domů dopo-

ručuji zvážit celkovou rekon-

strukci společné TV antény, pře-

devším v domech, kde společná 

anténa slouží již několik desetiletí 

a mnohdy je v dezolátním stavu. 

Je však nutné si uvědomit, že se 

nejedná o zanedbatelnou fi nanční 

položku. Bez potřebných úprav 

je společná TV anténa naprosto 

nevhodná pro příjem digitální-

ho signálu. Informujte se proto 

u vlastníka domu, zda hodlá spo-

lečnou anténu upravit pro digitál-

ní příjem.

 Vysílání TV Prima bude proza-

tím nadále analogové, a budete jej 

přijímat tak, jak jste byli doposud 

zvyklí. Vše ostatní o pozemním 

digitálním vysílání Primy, kte-

ré vysílá zatím jen v Praze, jsou 

bohužel jen spekulace a termín 

zahájení digitálního vysílání této 

stanice v ostatních částech země 

nebyl dosud zveřejněn a je závislý 

na mnoha faktorech technických 

i legislativních.

 Příjem digitální satelitní 

televize (DVB-S)

paketu CS link.

 Pokud bydlíte v oblastech, kam se 

dosud analogový signál všech celo-

plošných televizí nedostal, nechce-

te spoléhat na pozemní digitální 

vysílání a jeho rozšíření a neoslo-

vily Vás placené služby, můžete si 

zakoupit satelitní komplet pro pří-

jem paketu CS link obsahující sate-

litní anténu, přijímač a dekódovací 

kartu s aktivací na dobu neomeze-

nou. Takový komplet stojí kolem 

6 000,-Kč a umožní Vám bezplat-

ný příjem českých programů ČT1, 

ČT2, ČT24, ČT4 sport, TV Nova, 

TV Prima, Public TV, dále volných 

programů Óčko, TOP TV, TV Noe. 

V tomto paketu se dají též připla-

tit některé placené programy jako 

Galaxie sport, CS fi lm, Filmbox, 

Nonstop kino, HBO a XXX-Xtre-

me. Není problém takový komplet 

za cca 1000 Kč rozšířit o příjem 

z družice Astra 1, čímž získáte 

dalších cca 300 volných, zejména 

německých programů, např. Euro-

sport, DSF, RTL, ARD, ZDF… .

 Pokud se neorientujete v sate-

litní technice, rozhodně navštivte 

specializovanou prodejnu se sate-

litní a anténní technikou, kde tyto 

komplety s kvalitními přijímači 

mají a jsou Vám schopni je neje-

nom prodat, ale i nainstalovat.

Ing. Tomáš Leman

AVT servis
Ing. Tomáš Leman

Masarykova 66, Ústí nad Labem - centrum
50 m nad hotelem Vladimir, vchod vlevo

� 47 520 94 39 nebo 603 229 114

Specializovaná prodejna anténní 
a satelitní techniky.

Prodáváme, instalujeme, opravujeme:
 - set top boxy

 - satelitní přijímače a komplety 

 - společné TV antény

 - televizory

Autorizovaný prodejce UPC Direct a CS Link.

Vše pro příjem rozhlasu a televize.

Veškeré informace a nabídky na: 
www.avtservis.cz

Digitální vysílání začalo, analogové spěje ke konci
Co byste měli vědět, abyste se mohli dívat na televizi
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Městský obvod Ústí nad Labem 

– Město

1. Část Předlice - veřejné prostranství ohra-

ničené ulicemi včetně:

a) Školní náměstí ohraničené ul. Hrbovická, 

ul. Mahelova, ul. Prostřední včetně celé 

ul.Mahenova

b) prostor benzínového čerpadla ohraničený 

ul. U Vlečky, ul. Hrbovická a příjezdovou 

komunikací k benzínovému čerpadlu.

tabulka 1 a, b

Vymezení míst, kde je zákaz požíván

2. Část Všebořice, Bukov, Holoměř, Cen-

trum - veřejné prostranství ohraničené 

ulicemi včetně:

a) hranice křižovatky Všebořická – Slunná, 

dále hranice zadní části objektu ZŠ Pod 

Vodojemem mezi ulicemi Slunná – Lipová, 

ulicí Lipovou do Spartakiádní a ke křižovat-

ce na Všebořickou. ul. Všebořická – Lipová, 

Všebořická – Slunná.

b) hranice křižovatky Všebořická – Dukel-

ských hrdinů, dále ulicí Školní, Kpt. Jaroše, 

Rembrandtova až na křižovatku s ul. Masa-

rykova.

c) hranice křižovatky Masarykova – U Stadi-

onu, dále V zahrádkách, hranice zadního 

traktu školy Vinařská, sídliště Pod Holo-

měří až na křižovatku ulic Za Vozovnou 

– Masarykova.

d) hranice křižovatky Klíšská – Na popluží, 

dále ulicí Palachova, Moskevská do ul. Lon-

dýnská. Křižovatka Moskevská – Londýn-

ská a Klíšská – Londýnská. 

e) křižovatky ulic Masarykova – Sadová, dále 

křižovatka Sadová – Palachova, dále Bezru-

čova, Beethovenova, křižovatka Beethove-

nova – Masarykova.

f) křižovatka ulic Bratislavská – V. Hradební, 

areál MŠ Centrum k ulici Na Schodech, Na 

Vyhlídce, Rooseveltova. Křižovatka Roose-

veltova – W. Churchilla

g) křižovatka ul. Hilbertova – SNP dále kři-

žovatka ul. SNP – Malátova a Bělehradská 

– Malátova a dále ul. Bělehradská na křižo-

vatku s ul. Hilbertova

h) křižovatky ulic Hoření – E. Krásnohorské, 

dále ulicí Na schodech k Českému rozhlasu 

a zadním traktem hranic pozemků Českého 

rozhlasu a ZŠ E. Krásnohorské do ul. Hoře-

ní 

tabulka 2 a

tabulka 2 b

tabulka 2 c

tabulka 2 d

tabulka 2 e

tabulka 2 f 

tabulka 2 g

tabulka 2 h

Městský obvod Ústí nad Labem 

– Severní Terasa

3. Veřejné prostranství ohraničené ulicemi 

včetně:

a) ul. Rabasova x ul. Kmochova x křižovatka 

ul. Rabasova – Kmochova.

b) ul. Jizerská Jizerská 2933/41 – 2948/67, 

Pod Rozhlednou 2983/4 – 2982/2,  křižo-

vatka ulic Jizerská – Šrámkova, křižovatka 

Šrámkova – Poláčkova 3250/30,  křižovatka 

Poláčkova – Ježkova 3230/3.

c)  ul. Šrámkova – po křižovatku ul. Poláčkova, 

Rabasova po křižovatku Rabasova – Šrám-

kova

d) ul. Křižovatka ul. Šrámkova – Pincova 

2981/33, Jizerská 2905/8 – Jizerská 2948/67,  

Stříbrnická 3030/2 – Stříbrnická 3033/8. 

Pincova 2969/ 9 – Pincova 2981/33.

e) ul. Sociální péče 2768/4, Ladova 2532/2 

– Ladova 2643/38, Špálova,



- 9 - 

ní alkoholu na veřejném prostranství
f) ul. Větrná – křižovatka ul. Větrná – Glenno-

va, Glennova, Gagarinova 2388/1 –  Gaga-

rinova 2690/5, Oblá, Mírová, Svojsíkova, 

Herecká, Marvanova, Burianova, Voskov-

cova, Werichova. 

g) ul. Mezní – konečná MHD – křižovatka 

ulic Mezní – Stavbařů, Stavbařů, Zvonková,  

Šípková, Maková. 

h) ul. Malátova v úseku křižovatek Bratří 

Veverků–Stříbrnická, V Rokli 2996/1–

2997/3

tabulka 3 a

tabulka 3 b

tabulka 3 c

tabulka 3 d

tabulka 3 h

Městský obvod Ústí nad Labem 

– Neštěmice

4. Veřejné prostranství ohraničené ulicemi 

včetně:

a)  hranice křižovatky ul. Drážďanská – U Pivo-

varské zahrady, dále hranice křižovatky ul. 

U  Pivovarské zahrady – Neštěmická, dále 

hranice křižovatky ul. Něštěmická – Keple-

rova, dále pozemek města před kostelem sv. 

Floriána – zámecký park k ul. Pomokelská 

vyúsťující  do ul. Drážďanská.

tabulka 3 e

tabulka 3 f

tabulka 3 g

b) hranice křižovatky Výstupní - Přemysluvců 

dále hranice pozemku ZŠ A. České, dále ul. 

Žežická ke křižovatce ul. Žěžická - Neštěmic-

ká dále ke křižovatce Neštěmická – Výstupní.

c)  hranice křižovatky ul. Opletalova – silnice 

I. třídy č. 62 ze směru Děčín, dále křižovat-

ka  ul. Opletalova Studentská, dále chodník 

z ul. Studentská ke křižovatce ul. Sportovní 

– Hluboká, dále hranice křižovatky ul. Hlu-

boká - Sibiřská, dále hránice křižovatky ul.  

Sibiřská – Seifertova přes parkoviště OD 

Albert k silnici I. třídy č. 62.

d) hranice pozemku ZŠ - ul. Hlavní – ul. Horní 

– ul. Hlavní 

tabulka 4 a

tabulka 4 b

tabulka 4 c

tabulka 4 d Pokračování na straně 11.
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 Nejšpinavější, nejsmradlavější, nejošklivější…. tak tohle o Ústí nad Labem určitě 
neplatí. Největší severočeské město se honosí řadou záviděníhodných NEJ, jejichž 
zásluhou je republikovou, evropskou, či dokonce světovou jedničkou.
 I my jsme se Vám rozhodli přiblížit v Městských novinách to, čím je Ústí naprosto 
jedinečné a nepřekonatelné.

První projekce zvukového filmu
v prvorepublikovém Československu 

5

 Film v Československu poprvé 

promluvil 26. dubna 1929 v ústec-

kém kině Alhambra na Střekově. 

Pražští diváci se museli ještě bez-

mála čtyři měsíce dívat pouze na 

němé fi lmy. Přesto odborná lite-

ratura neoprávněně označuje za 

československou premiéru zvuko-

vého fi lmu právě tu pražskou z 13. 

srpna.

Novinka dorazila do Ústí jen pár 

týdnů po světové premiéře

 Ústí nad Labem patřilo mezi 

první česká města, kam se roku 

1896 při svém celosvětovém turné 

dostal převratný vynález „pohyb-

livých obrázků“ bratří Lumierů. 

První stálý biograf ve městě vznikl 

ještě o třináct let později. Záznam 

zvuku na fi lmový pás byl technic-

kou novinkou roku 1929. Jen pár 

týdnů po světové premiéře vyná-

lezu zakoupila speciální promítač-

ku jako první v Československu 

ústecká fi lmová společnost Wolf-

ramfi lm. Nelitovala investovat do 

nejnovějšího přístroje závratných 

půl milionu korun. První před-

stavení zvukového fi lmu bylo 

vyhrazeno pro V. I. P. Diváky 

tvořila místní honorace, majite-

lé kin a novináři. Pro názornost 

nejdříve kino promítlo němý fi lm 

ozvučený z gramofonových desek, 

aby ukázalo, jak nedokonalé byly 

všechny dosavadní pokusy naučit 

fi lm mluvit.

Průmyslník si pochvaloval 

význam zvuku pro reklamu

 Pak technici z německé fi rmy 

AEG Tobis Klangfi lm spustili 

svůj projekční přístroj. Na plát-

ně se objevil význačný ústecký 

průmyslník Georg Schicht (prav-

děpodobně hlavní sponzor celé 

akce) a k úžasu všech přítomných 

jeho obraz promluvil. Přednesl 

projev o významu zvukového fi l-

mu, v němž mimo jiné prozíravě 

viděl i budoucnost reklamy na své 

výrobky mýdlo Elida či tuk Ceres. 

Okolnosti pořízení snímku se 

dosud nepodařilo objasnit. Pokud 

vznikl v Československu, šlo by 

o vůbec nejstarší záznam zvuko-

vého fi lmu u nás. Bohužel je dnes 

nezvěstný. 

 Po sérii slavnostních projevů se 

konečně diváci dočkali i několika 

krátkých hraných zvukových fi lmů 

- například grotesky s hudebními 

klauny „Tři Kukurolis“, jazzové 

revue „Ramona“ či krátké operety 

„Franz Schubert“. Stejný program, 

včetně předtočených projevů, 

se pak v kinosále opakoval i pro 

zájemce z řad veřejnosti až do 7. 

května. Na unikátní představení 

se sjížděli lidé ze širokého okolí, 

ale přesto nebýval biograf plný. Ne 

každý si totiž mohl dovolit koupit 

poměrně drahou vstupenku. 

 To, že se stalo místem zvukové 

premiéry právě Ústí nad Labem, 

nebylo náhodou. Město patřilo 

k významným centrům tuzemské-

ho fi lmového průmyslu a zasáh-

lo nejen do dějin českého, ale 

i světového fi lmu. Přímo v kině 

Alhambra sídlila fi lmová společ-

nost Wolframfi lm, která produko-

vala několik německých i českých 

fi lmů. V Ústí se například narodil 

fi lmový producent a manžel Mar-

lene Diertrich Rudolf Sieber, nebo 

výtvarník proslulého fi lmu Beatles 

„Žlutá ponorka“ Heinz Edelmann. 

A vyrostl zde také kameraman 

Franz Planer, mezi jehož díla patří 

i oskarový fi lm Snídaně u Tiff any-

ho.

Místo fi lmů je nyní divadlo

 Po pražské premiéře se novinka 

rychle šířila i do dalších regionů, 

ale až roku 1938 byla v Českoslo-

vensku defi nitivně všechna kina 

zvuková. Ústecké kino Alhamb-

ra dostalo po komunistickém 

převratu nové jméno Revoluce 

a promítalo do roku 1981. Dnes se 

v někdejším kinosále odehrávají 

divadelní představení Činoherní-

ho studia. Ofi ciálního uznání od 

fi lmových historiků se ústecký 

primát dočkal 2. prosince 2006, 

kdy se v bývalém kině Alhamb-

ra uskutečnila část mezinárodní 

konference o dějinách českého 

fi lmu a na budově byla odhalena 

pamětní deska.

Literatura a prameny:

Bartošek, Luboš: Náš fi lm. Praha 

19.

Kaiser, Vladimír: Českosloven-

ská premiéra zvukového fi lmu ve 

Střekově. Ústecké přehledy č. 9, 

Ústí nad Labem 1984

(krs): Zde fi lm poprvé promluvil, 

hlásá deska. MF DNES – Severní 

Čechy 4. 12. 2006, s. D1

 Povodí Labe nepřijde o fi nanč-

ní prostředky na vybudování 

protipovodňového valu na Stře-

kovském nábřeží a stavbu zahájí 

v březnu příštího roku. 

 Tato příznivá informace pro oby-

vatele Ústí nad Labem je výsled-

kem jednání primátora města Jana 

Kubaty s ministrem zemědělství 

Petrem Gandalovičem a generál-

ním ředitelem Povodí Labe Tomá-

šem Vaňkem. 

 „Jsem velice rád, že se podařilo 

tyto fi nanční prostředky udržet. 

Rada města před několika dny 

schválila zadávací dokumentaci 

na veřejnou zakázku k pořízení 

mobilních stěn. Soutěž byla opě-

tovně vypsána, je plně v souladu se 

všemi zákony a předpisy a město je 

proto schopné plně garantovat svou 

připravenost účastnit se celého pro-

jektu nákupem mobilních zábran,“ 

říká primátor města Jan Kubata.

 Město vybere dodavatele mobil-

ních stěn na počátku letošního 

listopadu. V případě odvolání 

některého z uchazečů by se věc 

mohla zdržet jen o měsíc. „Jelikož 

má město k dispozici stanovisko 

Úřadu pro ochranu hospodářské 

soutěže, které nemá námitek ke 

zrušení předchozího zadávacího 

řízení na pořízení mobilních pro-

tipovodňových stěn a novou sou-

těž připravuje renomovaná právní 

kancelář, neočekávám již v celé 

záležitosti výraznější komplikace,“ 

uvádí Kubata.

 Stavba protipovodňového valu 

na Střekovském nábřeží by měla 

trvat sedm měsíců.

Peníze pro Střekovské nábřeží jsou zachovány
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Městský obvod Ústí nad Labem 

– Střekov

5. Veřejné prostranství ohraničené ulicemi 

včetně :

a) hranice křižovatky ul. Národního odboje x ul. 

Střekovské nábřeží, dále hranice křižovatky ul. 

Střekovské nábřeží x ul. Raisova, dále hranice 

křižovatky ul. Raisova x ul. Kramoly, dále hra-

nice křižovatky ul. Kramoly x ul. Střekovské 

nábřeží, dále hranice křižovatky ul. Národní-

ho odboje x ul. Střekovské nábřeží.

b) ul. Karla IV. od křižovatky Novosedlické 

náměstí až po křižovatku ul. Kořenského 

(oboustranně), dále hranice křižovatky ul. 

Karla IV. x ul. Kořenského, dále hranice kři-

žovatky ul. Karla IV. x ul. Puškinova, dále 

Šafaříkovo náměstí, dále ul. Dobrovského, 

dále hranice křižovatky Dobrovského x ul. 

Purkyňova (směrem k ubytovně).

c) ul. Nová od hranice křižovatky ul. K loděnici 

až po hranici křižovatky ul. Kamenná, dále 

ul. Nová od budovy č. p.1394 přes budovu 

č. p. 1392 až č. p. 1393 včetně přilehlé křižo-

vatky.

tabulka 5 a

tabulka 5 b

tabulka 5 c

Vymezení míst... 
dokončení  Město obdrželo dotaci ze státního rozpočtu 

ve výši 623 tisíce Kč na projekt „Regionální 

informační systém komunitních služeb měs-

ta Ústí nad Labem.“ Zapojení prostředků do 

investiční části rozpočtu odboru strategického 

rozvoje schválili radní města. 

 Projekt, jehož celkové náklady představovaly 

7 mil. Kč, byl ukončen koncem minulého roku. 

Největší částku na projekt regionálního infor-

mačního systému komunitních služeb město 

získalo ve výši 75 % skutečně vynaložených 

uznatelných nákladů ze strukturálního fondu 

Evropské unie (4,77 mil. Kč), dotace ze státní-

ho rozpočtu představovala 10 procent, zbývají-

cí část zaplatilo město. 

 „Ve dvaceti informačních kioscích najdete pře-

devším kontakty na odborníky a specialisty, kteří 

Vám mohou pomoci při řešení Vašich problémů 

či problémů Vašich blízkých týkajících se např. 

drog, domácího násilí, hledání zaměstnání, 

rekvalifi kací, bydlení či přechodného ubytování, 

doprovázení, tlumočení, stravování,  hospodaře-

ní s fi nančními prostředky nebo řešení konfl iktů 

mezi lidmi,“ říká radní Zuzana Kailová.

 Dále občanům podle ní kiosky nabízí omeze-

ný přístup na internet. Občané si mohou vyhle-

dat např. jízdní řády, mapy, kulturní a sportov-

ní akce konané v Ústí n./L., Zlaté stránky či 

informace z ústeckých obvodů či magistrátu 

města.

Kde internetové kiosky najdete:
Kiosek Lokalita Upřesnění
1. Všebořice            Pobočka SVKUL, Plynárenská 326/49
2. Centrum Město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8
3. Centrum ÚP UZSVM, Mírové náměstí 2520/7
4. Centrum               ÚMO ÚL – město, Velká Hradební 8A
5. Centrum Kulturní středisko, Velká Hradební 33
6. Centrum Prodejna DP, Masarykova 5409
7. Centrum Poliklinika, Masarykova 2000/92
8. Klíše Sdružení zdravotně postižených, Štefánikova 25
9. Krásné Březno budova „SPA White Light I“, Drážďanská 106
10. Neštěmice UMO ÚL– Neštěmice, U Radnice 229
11. Skalka Prodejna „Sazka“, Peškova 543
12. Předlice                 Městská policie, Hrbovická 60
13. Skřivánek              ZŠ SNP, SNP 2304/6        
14. Severní Terasa     ÚMO ÚL - Severní Terasa, Stavbařů 2823/2
15. Severní Terasa     Masarykova nemocnice, Sociální péče 3316/12A
16. Severní Terasa     Parkoviště Dobětice, Stavbařů 2823/2
17. Střekov TV Lyra, Rubensova 1389
18. Střekov UMO ÚL – Střekov, Národního odboje 794/15
19. Střekov Elektra Petráš, Novosedlické náměstí 2/1239
20. Mojžíř Budova spol. Dozimont, Hlavní 200

Informační kiosky dofinancovány

Radní Zuzana Kailová věří, že zájem o údaje z informačních kiosků bude stále větší.
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Třídění odpadů z obalů fi nančně podporu-
je společnost EKO-KOM, a. s. Praha, která 
zastupuje výrobce obalů a prodejce baleného 
zboží. Roční příspěvek je závislý na množství 
vytříděných odpadů z obalů předaných 
k využití. 

Svoz odpadu ze zeleně ve vacích 

Vaky pro podzimní svoz se budou vydávat od 
15. do 19. 10. 2007 od 8 do 18 hod. ve sběrném 
dvoře v Krásném Březně (vchod z ul. Křiží-
kova). Svoz vaků naplněných odpady ze zele-
ně bude proveden v jednotlivých městských 
obvodech v dále uvedených termínech. Vaky 
připravené k odvozu musí být přistaveny na 
místo přistavení sběrných nádob.

Svoz nebezpečných složek

komunálního odpadu 

Nebezpečný odpad bude převzat 2 x za pololetí 
na označených zastávkách. Na vývěsce zastá-
vek budou uvedeny časy příjezdu svozového 
vozidla. Odpad je nutno předat osobně zodpo-
vědnému pracovníkovi.

Svoz objemného odpadu

Svoz objemného odpadu ve II. pololetí 2007 
bude proveden ve stanovený den dle tohoto 
kalendáře. Objemným odpadem jsou vysloužilé 
předměty z vybavení domácností, které nel-
ze pro jejich rozměry odkládat do sběrných 
nádob na komunální odpad (např. vyřazený 
nábytek, matrace, koberce, podlahové kryti-
ny). Tyto odpady odložte ke sběrným nádobám 
pouze den před termínem svozu. Svoz začíná 
vždy v 6:00 ráno v uvedený den.
Mezi objemný odpad nepatří pneumatiky, 
stavební odpad, konstrukční prvky bytu nebo 
domu (např. sanitární předměty aj.), odpad 
ze zeleně a použitá elektrozařízení (např. led-
ničky, mrazničky, pračky, sporáky, televizory 
a monitory). Použitá elektrozařízení odklá-
dejte na místa zpětného odběru nebo do sběr-
ných dvorů města. Mimo vyhlášené dny svozu 
objemného odpadu využívejte výhradně sběr-
ných dvorů odpadů v Krásném Březně a ve 
Všebořicích.

MO Město

Svoz vaků s odpady ze zeleně

OBLAST: Božtěšice, Bukov, Habrovice, Klíše, 
Skorotice, Strážky, Všebořice
vaky k odvozu připravte  . . . . . . 21. 10. 2007.
OBLAST: Hostovice, Předlice, město-centrum, 
Skřivánek, Vaňov 
vaky k odvozu připravte  . . . . . . 28. 10. 2007.

Svoz nebezpečného odpadu 

OBLAST: Klíše - Bukov - Všebořice - Božtěši-
ce - Skorotice - Habrovice - Skřivánek
Datum svozů:  . . . . . . . . . 27. 9. a 20. 12. 2007
Klíše:  Koupaliště . . . . . . . . . . 1500 - 1520

  Alešova . . . . . . . . . . . . 1530 - 1550 
Bukov:  Bří Čapků . . . . . . . . . . 1600 - 1620

Všebořice:  Lipová . . . . . . . . . . . . . 1625 - 1645

Božtěšice: Petrovická . . . . . . . . . . 1655 - 1715

Skorotice: Bukovská . . . . . . . . . . . 1720 - 1740

Habrovice:  restaurace U Švejka . . 1750 - 1810

Skřivánek: Hoření, roh s ulicí 
  Ženíškova . . . . . . . . . . 1820 - 1840

OBLAST: Město centrum - Vaňov - Hostovice 
- Skřivánek 

Datum svozů:  . . . . . . . . . . 6. 9. a 22. 11. 2007
Centrum: Růžový palouček . . . . 1630 -1650,  
  Dlouhá. . . . . . . . . . . . . 1655 - 1715

Vaňov:  Pražská  . . . . . . . . . . . . 1730 - 1750

Hostovice:  Hospodářská, u restaurace . . . . . 
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1805 - 1825

Skřivánek:  Hornická, parkoviště
  u věžáků  . . . . . . . . . . . 1925 - 1945

Svoz objemného odpadu

I. etapa

ÚTERÝ 4. 9. 2007
Božtěšice - Strážky: Chuderovská, Jahodová, 
Lidická, Na Pažitě, Nad Potokem, Petrovická, 
Pod Skalou, Široká, Třešňová, Vinařská, Země-
dělská.

STŘEDA 5. 9. 2007
Skorotice - Bánov - Habrovice: 5. května, 
Božtěšická, Bukovská, Buzulucká, Do Vrchu, 
Javorová, K Chatám, K Vilám, K. H. Borovské-
ho, Kostelní, Leknínová, Liliová, Na Svahu, Na 
Valech, Oblouková, Osvoboditelů, Platanová, 
Polní, Skorotická, Slovanská, Svážná, U Hřiště, 
U Pošty, Údolí, V Lánech. 

ČTVRTEK 6. 9. 2007
Bukov: Bří Čapků, Holečkova, Hynaisova, 
Klicperova, Kosmova, Nedbalova, Nezvalova 
Rembrandtova, Slavíkova, Štursova, V Jámě, 
V Podhájí.

PÁTEK 7. 9. 2007
Bukov: Jožky Jabůrkové, Kpt. Jaroše, Kpt. Nálep-
ky, Kosmonautů, Masarykova (mezi Dukel-
ských hrdinů a Štefánikovou), Sovova, Školní, 
Ve Stromkách, Vojnovičova, Všebořická (mezi 
Slunnou a Rondelem), Za Vozovnou.

ÚTERÝ 11. 9. 2007
Všebořice: 17. listopadu, Dukelských hrdi-
nů, Na Kohoutě, Masarykova (mezi Lipovou 
a Dukelských hrdinů), Zahradní. 

STŘEDA 12. 9. 2007
Všebořice: Habrovická, Havířská, Hornické 
domy, Lipová, Plynárenská, Pod Vodojemem, 
Slunná, Spartakiádní, Tichá, U Garáží, V Závět-
ří, Všebořická (mezi Lipovou a Slunnou).

II. etapa 

ČTVRTEK 13. 9. 2007
Klíše: Cestička, Gočárova, Lesní cesta, Na Dra-
hách, Na Okraji, Na Spálence, Na Stráni, Na 
Výrovce, U Koupaliště, V Osadě, V Přírodě, 
V Zátiší, Wolkerova.

PÁTEK 14. 9. 2007
Klíše: Klíšská (mezi Hvězdou a Jateční), Herbe-
nova, Masarykova (mezi Štefánikovou a Lon-
dýnskou), Palachova, Střížovická, Štefánikova, 
U Stadionu, V Zahrádkách.

ÚTERÝ 18. 9. 2007
Město: Alešova, Balbínova, Beethovenova, 
Berní, Bezručova, Bozděchova, Brožíkova, Pod 
Holoměří, Růžový palouček, Sadová, Slavíčko-
va, Šaldova, Vilová ulička.

STŘEDA 19. 9. 2007
Klíše: České mládeže, Hany Kvapilové, Na 
Popluží, Ostrčilova, Pasteurova, Resslova, Slád-
kova, Th omayerova, U Nemocnice, U Panské-
ho dvora.

ČTVRTEK 20. 9. 2007
Klíše: Klíšská (mezi Jateční a Londýnskou), 
Mezidomí, Na Vlnovce, U Městských domů. 

PÁTEK 21. 9. 2007
Předlice: Beneše Lounského, Boženy Němco-
vé, Černá cesta, Dostojevského, Hrbovická, 
Husitská cesta, Chabařovická, Jateční, Jirás-
kova, K Vavřinečku, Kekulova, Komenského, 
Konečná, Mahenova, Majakovského, Marxova, 
Na Luhách, Na Nivách, Na Vantrokách, Okres-
ní silnice, Palackého, Prostřední, Průmyslová, 
Řeháčkova, Sklářská, Školní náměstí, Škrou-
pova, Tovární, U Jeslí, U Kolejí, U Lanovky, 
U Vlečky, ulice Práce, Za Válcovnou.

III. etapa

ÚTERÝ 25. 9. 2007
Město ul. Stará a do ní ústící ulice: Emy Des-
tinové, Hornická, Koněvova, Na Ladech, Na 
Spádu, Na Výsluní, Stará.

STŘEDA 26. 9. 2007
Skřivánek: Bělehradská (mezi Hilarovou 
a Malátovou), Červený vrch, Králova výši-
na, Presslova, Sienkiewiczova, SNP, Údolní, 
V Kutišti, V Lukách, V Pískovně, Ve Strži, 
Veleslavínova.

ČTVRTEK 27. 9. 2007
Skřivánek: Elišky Krásnohorské (mezi Hoře-
ní a Malátovou), Hanzlíčkova, Hilarova, Hil-
bertova, Hollarova, Hoření, Ivana Olbrachta, 
Malátova, Mošnova, Lizstova, Obránců míru, 
Ondříčkova, Pod Školou, Stříbrnické nivy, Ve 
Smyčce, Ženíškova.

ÚTERÝ 2. 10. 2007
Město: Bělehradská (mezi Hilarovou a Velkou 
Hradební), Bratislavská, Brněnská, Dlouhá, 
Důlce, Dvořákova, Elišky Krásnohorské (mezi 
Bělehradskou a Hoření), Horova, Hrnčířská, 
Lidické náměstí, Londýnská, Masarykova (mezi 
Londýnskou a Revoluční), Na Schodech. 

STŘEDA 3. 10. 2007
Město-centrum - Hostovice: Fabiána Pulíře, 
Fibichova, Hradiště, Moskevská, Na Vyhlíd-
ce, Pařížská, Předmostí, Rooseveltova, Solní 
stezka, Stroupežnického, Střelecká, Špitál-
ské náměstí, U České besedy, U Chemičky, 
U Nádraží, Vaníčkova, Velká Hradební, Win-
stona Churchilla, Zámečnická a celé Hostovice 
vč. ul. Hostovické a ulic okolních. 

ČTVRTEK 4. 10. 2007
Město od železničního mostu směrem na 
Vaňov: Město, ulice od železničního mostu 
směrem na Vaňov a celý Vaňov.
 

MO Střekov

Svoz vaků s odpady ze zeleně

OBLAST: Střekov, Kojetice, Nová Ves, Budov, 
Olešnice,
vaky k odvozu připravte  . . . . . . . 4. 11. 2007.
OBLAST: Brná, Sebuzín, Církvice, Svádov, 
Olšinky,
vaky k odvozu připravte  . . . . . . .11. 11. 2007

Svoz nebezpečného odpadu 

OBLAST: Střekov - Brná - Církvice - Sebuzín 
- Nová Ves - Kojetice - Olšinky - Svádov
Datum svozů:  . . . . . . . . . 13. 9. a 29. 11. 2007
Střekov: Žukovova, u pošty . . . 1500 - 1520 
  Novosedlické náměstí 1655 - 1715 
Brná: Sebuzínská 
  u ul. Mečíkové . . . . . . 1530 - 1550

Církvice: náves . . . . . . . . . . . . . . 1600 - 1620

Sebuzín: Sebuzínská, st. MHD . 1625 - 1645

Kalendář odvozu odpadů - II. pololetí 2007
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Nová Ves: točna MHD  . . . . . . . . 1730 - 1750

Kojetice: točna MHD  . . . . . . . . 1755 - 1815

Olšinky: Vítězná, u potravin  . . 1830 - 1850

Svádov: Vítězná, u Štrympla . . 1855 - 1915

Svoz objemného odpadu

I. etapa

PÁTEK 5. 10. 2007
Střekov, od Národního odboje směrem na Děčín: 
Děčínská jen k ulici K Loděnici, Hviezdoslavo-
va, K Loděnici, Mánesova, Národního odboje, 
Rybářská, Varšavská (od Národního odboje 
k Mariánskému mostu), Zeyerova, Žukovova.

ÚTERÝ 9. 10. 2007
sídliště Kamenný vrch: Kamenná, Nová. 

STŘEDA 10. 10. 2007
Střekov: Bří Mrštíků, Českých bratří, Jeseni-
nova, Kojetická, Poděbradova, Poslední cesta, 
Rubensova, Škrétova, Truhlářova, U Kremato-
ria.

ČTVRTEK 11. 10. 2007
Střekov: Do Kopečka, Dykova, Kubelíkova, 
Marie Hubnerové, Matěje Kopeckého, Na Hře-
bence, Na Rozhledu, Na Zákrutu, Novosedlic-
ké náměstí, Novoveská, Stoupačka, Švabinské-
ho, U Lesa, V Třešňové aleji.

PÁTEK 12. 10. 2007
Střekov: Kozinova, Kramoly, Na Pile, Pionýrů, 
Raisova, Střekovské nábřeží, Sukova, Těšínská, 
Tomáše ze Štítného, Třebízského, U Stanice, 
Varšavská (mezi Národního odboje a Žukovo-
vou), Železničářská.

ÚTERÝ 16. 10. 2007
Střekov: Barrandova, Dobrovského, Karla IV., 
Kollárova, Kořenského, Máchova, Myslbekova, 
Purkyňova, Puškinova, Riegrova, Rozkošná, 
Šafaříkovo náměstí, V Zeleni.

STŘEDA 17. 10. 2007
Střekov: Ke Hradu, Ovčácká cesta, Sokolská, 
Tolstého.

II. etapa

ČTVRTEK 18. 10. 2007
Střekov, osada za hradem: Březová, Jasanová, 
Koperníkova, Litoměřická, Malířský koutek, 
Na Čihadle, Na Zacházce, Průchodní, Sluneč-
ná, Svatojiřská, Topolová, Tizianova, U Řeky, 
V Ohybu.

PÁTEK 19. 10. 2007
Brná: Azalková, Doerellova, Hvozdíková, Jab-
loňová, Karafi átová, Kladenská, Kolmá, Lázeň-
ská, Malá, Marušky Kudeříkové, Mečíková, Na 
Rybárně, Pod Rezervací, Průjezdní, Rodinova, 
Sebuzínská (mezi Slunečnou a Jitřní), Šeříko-
vá, U Háje, U Lesíka, Vodárenská, Wagnerova, 
Zelené údolí, Zlatá stezka (mezi Slunečnou 
a Jitřní).

ÚTERÝ 23. 10. 2007
Brná: Broskvoňová, Jasmínová, Jedličkova, 
Jitřní, K Srdíčku, Karla Maye, Ke Studánce, 
Lermontova, Pod Tratí, Rozcestí, Říční, Sebu-
zínská (mezi Jitřní a Karla Maye), Skupova, 

Šikmá, U Kapličky, U Potoka, U Točny, U Via-
duktu, V Průčelí, Zlatá stezka (mezi Jitřní 
a točnou MHD).

III. etapa

STŘEDA 24. 10. 2007
Sebuzín: Sebuzín

ČTVRTEK 25. 10. 2007
Církvice: Církvice

PÁTEK 26. 10. 2007
Svádov: levá strana od ul. Vítězné (včetně)

ÚTERÝ 30. 10. 2007
Svádov: pravá strana od ul. Vítězné (včetně) 

STŘEDA 31. 10. 2007
Budov, Olešnice, Olšinky

ČTVRTEK 1. 11. 2007
Kojetice, Nová Ves 

MO Severní Terasa

Svoz vaků s odpady ze zeleně

OBLAST: Severní Terasa, Dobětice 
vaky k odvozu připravte  . . . . . . .18. 11. 2007

Svoz nebezpečného odpadu 

OBLAST: Severní Terasa - Stříbrníky 
Datum svozů:  . . . . . . . . . . 20. 9. a 6. 12. 2007
Stříbrníky: Jizerská  . . . . . . . . . . . . 1835 - 1855 
Sev. Terasa: Gagarinova
  na parkovišti . . . . . . . . 1900 - 1920

OBLAST: Stříbrníky - Dobětice 
Datum svozů:  . . . . . . . . 11. 10. a 15. 11. 2007
Stříbrníky:  Na Louži . . . . . . . . . . . 1845 - 1905

Dobětice:  Rabasova . . . . . . . . . . . 1910 - 1930

  Šrámkova  . . . . . . . . . . 1935 - 1955

Svoz objemného odpadu

I. etapa

ÚTERÝ 6. 11. 2007
Kočkov: Ke Kopečku, Kočkovská, Lužická, 
Průchozí, Severní, Slepá, Úzká cesta

STŘEDA 7. 11. 2007
Severní Terasa: Meruňková, Ořechová, Ovoc-
ná, Stavbařů, Švestková, Višňová 

ČTVRTEK 8. 11. 2007
Severní Terasa: Burianova, Herecká, Maková, 
Marvanova, Šípková, Voskovcova, Werichova, 
Zvonková

PÁTEK 9. 11. 2007
Severní Terasa: Jana Zajíce, V Klidu, Větrná

ÚTERÝ 13. 11. 2007
Severní Terasa: Gagarinova, Glennova, Oblá, 
Svojsíková

STŘEDA 14. 11. 2007
Severní Terasa: Ladova, Muchova, Pod Par-
kem, Sociální péče

II. etapa

ČTVRTEK 15. 11. 2007
Stříbrníky: Jizerská, Orlická, Šumavská

PÁTEK 16. 11. 2007
Stříbrníky: Br.Veverků, Na Louži, Na Návsi, 
Na Vrstevnici, Pincova, Pod Hůrkou, Stříbr-
nická, V Rokli, Ve Strouze

ÚTERÝ 20. 11. 2007
Dobětice: Brandtova, Ježkova, Poláčkova

STŘEDA 21. 11. 2007
Staré Dobětice: Krajní, Nad Točnou, Oty Pav-
la, Pod Rozhlednou, Šrámkova (vč. Nových 
Dobětic)

ČTVRTEK 22. 11. 2007
Dobětice: Kmochova, Nad Březnem, Rabaso-
va, Výstupní 

MO Neštěmice

Svoz vaků s odpady ze zeleně

OBLAST: Neštěmice, Krásné Březno,
vaky k odvozu připravte  . . . . . . .25. 11. 2007

Svoz nebezpečného odpadu

OBLAST: Mojžíř - Neštěmice - Krásné Březno 
Datum svozů:  . . . . . . . . . 4. 10. a 13. 12. 2007
Mojžíř: Hlavní, u restaurace
  Na Růžku  . . . . . . . . . . 1500 - 1520

Neštěmice: Opletalova, u parkoviště
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1525 - 1545

Kr. Březno: Obvodová, u garáží . . 1555 - 1615

Svoz objemného odpadu

I. etapa

ÚTERÝ 27. 11. 2007: 
Neštěmice: J. Plachty

STŘEDA 28. 11. 2007:
Neštěmice: Hlavní, Horní, K Haldě, Strážná, 
Vodařská, Žitná

ČTVRTEK 29. 11. 2007: 
Neštěmice: Na Skalce, Peškova, Picassova

PÁTEK 30. 11. 2007:
Neštěmice: Ryjická, Sibiřská

ÚTERÝ 4. 12. 2007: 
Neštěmice: Dubová, Hluboká, Květinová, Na 
Výšině, Pod Úvozem, Sportovní, Zelená 

STŘEDA 5. 12. 2007:
Neštěmice: Jánského, Májová, Milešovská, 
Mlýnská, Národní, Opletalova, Studentská, 
Turistická, Seifertova, U Radnice, U Tonasa, 
Veslařská, V Ústraní, Železná

II. etapa

ČTVRTEK 6. 12. 2007
sídliště Pod Vyhlídkou: Čechova, Ke Třem 
křížům, Neštěmická (včetně 1, 3), Obvodová, 
Rozcestí

PÁTEK 7. 12. 2007
Krásné Březno ul. mezi Keplerovou a Krčí-
novou: Keplerova, Na Rybníčku, Na Sklípku, 
U Pivovarské zahrady 

ÚTERÝ 11. 12. 2007
Krásné Březno: 1. máje, Čelakovského, Družs-
tevní, Erbenova, Husova, Hřbitovní, K Mlý-
ništi, Karolíny Světlé, Krátká, Na Vinici, Pod-
mokelská, Příkopy, U Potůčku, U Studánky, 
V Doubravě

STŘEDA 12. 12. 2007
Krásné Březno: Matiční, Na Břehu, Nový svět, 
Pekařská, Plavecká Postranní, Růžová, Svádov-
ská, 

ČTVRTEK 13. 12. 2007
Krásné Březno: ul. mezi Krčínovou a Neště-
mickou, Anežky České, Dr. Horákové, Janáč-
kova, Jungmannova

PÁTEK 14. 12. 2007
Krásné Březno: Dvojdomí, Přemyslovců, 
Žežická

ÚTERÝ 18. 12. 2007
Krásné Březno: Vojanova, Drážďanská, Křiží-
kova, Na Náspu, Na Skládce, Přístavní, V Háji, 
V Oblouku, Výstupní 
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Nevídáno, neslýcháno... 22
Pravidelná rubrika pro všechny, kteří mají smysl pro humor

Ústí se chystá na formuli 1Ústí se chystá na formuli 1
 Velká cena Ústí nad Labem – tak 
by se mohl od roku 2010 jmeno-
vat jeden ze závodů Formule 1. 
Tato senzační zpráva vyšla najevo 
poté, co jeden z občanů nalezl na 
lavičce v parku zapomenutý note-
book nejmenovaného ústeckého 
radního, který obsahoval soubor 
se zápisem z prvního kola jednání 
vedení města s šéfem seriálu F1 
Berniem Eclestonem.
 Primátor Kubata nezapíral. 
„Ano, mohu to potvrdit. Je to 
jeden ze základních cílů ke zlep-
šení obrazu města navenek a při-
lákání nových turistů.“
 Klub zastupitelů v čele s Fran-
tiškem Novákem ze „Sdružení 
pro lepší budoucnost a zachová-
ní mloků v okolí habrovického 
rybníka“ začal okamžitě důsled-
ně požadovat, aby mělo Ústí 
nad Labem i svoji závodní stáj. 
Monopost jsou prý schopni vyro-

bit v dílnách Dopravního podni-
ku. „Jezdit trolejbusem po městě 
je dneska takový dobrodružství, že 
sednout do ef jedničky není pro-
blém. Monopost vyrobíme přes 
noc – vezmeme podvozek z Karo-
sy RT 34, trochu ho vořízneme, 
motor bude ze starýho Zilu 12, 
kterej je nezničitelnej. Vyladíme 
ho. Zrcátka a volant seženeme 
z autovrakoviště,“ říká šéf údržby 
DPmÚL Jiří Krásný.
 Berniemu Eclestonemu učaroval 
především místní kopcovitý terén. 
Vozy by měly startovat z Míro-
vého náměstí, pojedou nahoru 
Důlcemi, nahoře uhnou doleva do 
Malátovy ulice a pak znovu dole-
va na Bělehradskou. Odtud zpět 
na centrální plochu. 
 Jednání zatím ztroskotávají na 
fi nančních požadavcích. Město 
nemá tři miliardy korun, které 
musí nový uchazeč do projektu 

vložit. „Požadujeme snížení této 
částky, protože polovina trati 
v Ústí nad Labem směřuje smě-

rem dolů. Když řidiči zařadí neu-
trál, ušetří benzín,“ uvedl mluvčí 
města Milan Knotek.

 Před prázdninami dokončil Spo-

lek pro chemickou a hutní výrobu 

v Ústí nad Labem (Spolchemie) 

a do zkušebního provozu uve-

dl novou technologii na výrobu 

umělých safírů. Výrobní kapa-

cita se zvedne o padesát procent 

a emise přitom výrazně klesnou.

Nejlepší safír na světě je ze 

Spolchemie
 Mezi výrobky, o které se zákaz-

níci doslova perou, patří synte-

tický safír ze Spolchemie, který 

je ve světě proslulý zejména svojí 

jedinečnou čistotou přesahující 

99,999 procenta. Umělé prysky-

řice, na jejichž výrobu se Spol-

chemie zejména zaměřuje, měří 

svoji denní produkci v desítkách 

a stovkách tun, ale tolik žádaných 

safírů se donedávna vyrobilo „jen“ 

kolem 140 kilogramů denně.

 V posledních dvou letech byla 

roční výroba safírů na hodnotě 40 

tun. Roční objem se za deset let 

zvyšoval z 15 až na 35 tun. Safír 

je jeden z exkluzivních produk-

tů Spolchemie a zájem o něj se 

v posledních letech zvyšuje přib-

ližně o 25 % ročně. Proto vedení 

fi rmy rozhodlo o rozšíření výroby 

safírů. V červnu letošního roku 

pak začal zkušební provoz nové 

investice v hodnotě 45 milionů 

korun, v rámci níž se počet taví-

cích pícek a tím i výrobní kapacita 

zvedne nejméně o 50 procent.

Proč se syntetický safír 

vyrábí
 Lidé odjakživa obdivovali výji-

mečné vlastnosti minerálů. Zauja-

ly je drahokamové odrůdy vysoce 

tvrdého korundu – červený rubín, 

modrý safír a čirý leukosafír. Budily 

pozornost svými optickými vlast-

nostmi a byly vyhledávány mezi 

šperkaři. Chemickým složením 

se u těchto minerálů jedná o oxid 

hlinitý. Lidé se časem pokoušeli 

tyto drahé kameny uměle vyrobit. 

Postup výroby syntetického safí-

ru poprvé vyzkoušel vynálezce A. 

Verneuill v Paříži roku 1891. Prak-

tické využívání jeho metody začalo 

až v roce 1910 v Německu a roz-

šířilo se dále v Evropě i v zámoří. 

Použití safíru je rozmanité. Využí-

vá se například v optice, optoelek-

tronice, lékařství, v automobilovém 

průmyslu, v letectví a jiných exklu-

zivních oborech. Snad nejrychleji 

rostoucí spotřeba safíru je na pod-

ložky pro výrobu vysoce svítivých 

diod (LED) na osvětlení. Safír ze 

Spolchemie je používán výhradně 

na výrobu nejkvalitnějšího zboží. 

Zpracovatelé safíru využívají jeho 

vynikající a výjimečné fyzikál-

ní a chemické vlastnosti: tvrdost, 

vysokou teplotu tání, elektrické 

vlastnosti, optické vlastnosti, otě-

ruvzdornost, chemickou čistotu, 

odolnost a mnohé jiné.

Spolchemie vyrábí safír již 

šedesát let
 Ve Spolchemii byla průmyslová 

výroba umělého safíru Verneuil-

lovou metodou zavedena v roce 

1947, tedy přesně před šedesáti 

lety. Proces syntézy safírů používa-

ný ve Spolku vychází z práškového 

oxidu hlinitého, jehož příprava je 

součástí celé technologie. Zákla-

dem úspěchu je vysoká čistota této 

suroviny. Syntetické monokrystaly 

korundu získané touto metodou 

jsou „safírové hrušky“ dlouhé 

10  cm i více a o průměru 20 až 

25 milimetrů. Skladba zákazníků 

je velmi různorodá. Spolchemie 

dodává safíry na trhy v Evropě, 

Americe a Asii. Ústecký bílý safír 

je nejkvalitnější a nejčistší na svě-

tě a Spolchemie je v tomto ohledu 

světovou jedničkou.

Výroba se zvýší, 

emise klesnou
 Ve zdokonalení výroby bílého 

safíru ve Spolchemii se udělal vel-

ký kus práce především ve zvýše-

ní kapacity, optimalizaci procesu, 

snížení výrobních nákladů, zajiš-

tění a udržení výjimečné čistoty 

produktu. Každý krystal safíru 

se totiž připravuje individuálně 

ve výrobním zařízení nazývaném 

pícka. Zde se prášek oxidu hli-

nitého řízeným způsobem taví 

v kyslíkovodíkovém plameni 

a monokrystal narůstá na krysta-

lovém zárodku. Pícky jsou potom 

sestaveny do baterií – tak zvaných 

ramp. Pěstované krystaly v píc-

kách na jednotlivých rampách 

vyžadují osobní pečlivost obsluhy. 

Do konce tohoto roku Spolchemie 

ještě vybuduje novou absorpční 

jednotku na oxid siřičitý, který 

vzniká při výrobě oxidu hlinité-

ho pro safíry. Toto zařízení sníží 

emise oxidu siřičitého ze Spolche-

mie o 90 procent a zcela zásadně 

tím poklesne celkový objem látek 

vypouštěných do ovzduší.

Spolchemie zvyšuje výrobu umělých safírů

Monoposty by se mohly prohánět po ústeckých silnicích od roku 2010.
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2

Tajenka z minulého čísla: Dlouhodobá láska vyžaduje velkou míru rozumu a tolerance.

Výherci: Pavel Král, Květa Jelínková, Marcela Šmídová. Gratulujeme! Tajenku posílejte na adresu: 

Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem, dále připojte heslo „Křížovka.“



DNY EVROPSKÉHO

DĚDICTVÍ 2007
Vodní elektrárna Střekov
8.–9. 9. 2007, 8.00–16.00 hod.
Vstup z ulice Pražská
S průvodcem (skupiny minimálně po 10 lidech)

Zámek Trmice
9. a 16. 9. 2007 10.00–16.00 hod.
Doprovodný program: „Zahradní železnice“

Palácová vila
Hanse Weinmanna
8.–9. 9. 2007,10.00–16.00 hod.
SVK, W. Churchilla 3, Ústí nad Labem
S průvodcem – každou celou hodinu
(poslední prohlídka v 16.00 hod.)

Doprovodný program:
„Od Alejní po Churchillovou ulici“ (výstava)

5. 9. 2007, 17.00 hod.

„Ignaz Petschek“ (beseda)

6. 9. 2007, 17.00 hod.

„Osudy domů a obyvatel Churchillovy ulice“ (beseda)

12. 9. 2007, 17.00 hod.

„Firma Jiří Schicht a její vliv na obce
pod Střekovem“ (beseda)

Rodinná vila
Carla Hermanna Wolfruma
8.–9. 9. 2007, 10.00–16.00 hod.
SVK, Velká Hradební 49, Ústí nad Labem
S průvodcem – každou celou hodinu
(poslední prohlídka v 16.00 hod.)

Doprovodný program:
„Johann Schicht a jeho blízcí“ (výstava)

Palácová vila
Carla Friedricha Wolfruma
8. - 9. 9. 2007, 10.00–16.00 hod.
ČRo Sever, Na Schodech 10, Ústí nad Labem
S průvodcem – každou celou hodinu

Doprovodný program: „Dny otevřených dveří“

Muzeum lidové architektury
Zubrnice
8.–9. 9. a 15.–16. 9. 2007, 9.00–18.00 hod.
Doprovodný program: „Stará řemesla“ (vstupné)

Severočeské divadlo opery
a baletu v Ústí nad Labem
9. 9. 2007 a 16. 9. 2007, 10.00–16.00 hod.
S průvodcem – každou celou hodinu
(poslední prohlídka v 15.00 hod.)

Kostel apoštola Pavla
(„Červený kostel“)
8.–9. 9. a 15.–16. 9. 2007, 10.00–16.00 hod.

Kostel sv. Václava, Valtířov
15.–16. 9. 2007, 10.00–16.00 hod.

Kostel sv. Jakuba Většího,
Svádov
15.–16. 9. 2007, 10.00–16.00 hod.

Kostel sv. Floriana,
Krásné Březno
8.–9. 9. 2007, 10.00–16.00 hod.

Kostel Nanebevzetí Panny
Marie v Ústí nad Labem,
(„se šikmou věží“)
8. 9. a 15. 9. 2007, 10.00–17.00 hod. 
9. 9. a 16. 9. 2007, 14.00–17.00 hod.
Doprovodný program:
od 16.00 hod. – „Koncerty varhanní hudby“

Kostel Nanebevzetí Panny
Marie v Církvicích
15.–16. 9. 2007, 10.00–16.00 hod.
Doprovodný program:
8. 9., 9. 9., 12. 9. a 15. 9. 2007 od 16.00 hod.

„Církvický hudební festival“
(spolupráce s Italskou hudební akademií)

Palácová vila Ignaze Petschka
8.–9. 9. a 15.–16. 9. 2007, 10.00–16.00 hod.
Obřadní síň, W. Churchilla 4, Ústí nad Labem

Správní budova Výzkumného
ústavu anorganické chemie
15.–16. 9. 2007, 10.00–16.00 hod.
Revoluční 84, Ústí nad Labem

Městské lázně
v Ústí nad Labem
8.–9. 9. 2007, 10.00–16.00 hod.
Panská 23, Ústí nad Labem

Větruše
8.–9. 9. a 15.–16. 9. 2007, 10.00–16.00 hod.
Každou lichou hodinu výklad průvodce

Doprovodný program:
16. 9. 2007, 14.00 hod. – šerm, tanec, soutěže, řemesla

Státní zámek Velké Březno +
Exkurzní trasa pivovarem
Velké Březno
8.–9. 9. 2007, 9.00–17.00 hod.
Doprovodný program: (zámek – vstupné)
„Oživený zámek“ – práce a řemesla, bez nichž by se
provoz žádného zámku neobešel

Kostel sv. Vojtěcha
8.–9. 9. a 15.–16. 9. 2007, 10.00–16.00 hod.
Doprovodný program:
„Naše stopy“ – výstava obrazů a plastik skupiny Rolous

Zdymadla na Střekově
8.–9. 9. a 15.–16. 9. 2007, 10.00–16.00 hod.
Vstup z ulice Litoměřická
S průvodcem – každou sudou hodinu

Hrad Střekov
8.–9. 9 a 15.–16. 9. 2007, 10.00–16.00 hod.

(vstupné)

Správní budova Spolchemie
15.–16. 9. 2007, 10.00–16.00 hod.

Zoologická zahrada
v Ústí nad Labem
8.–9. 9. a 15.–16. 9. 2007, 8.00–18.00 hod.

(vstupné)

Palácová vila Franze Petschka
15.–16. 9. 2007, 10.00–16.00 hod.
ČŠI, W. Churchilla 6, Ústí nad Labem

 V případě konto-

korentního úvěru 

se jedná o bankovní 

fi nančně - úvěrový 

produkt, který je 

považován za nej-

významnější krát-

kodobý bankovní 

úvěr. S klientem 

(např. město) je 

bankou dohodnut tzv. úvěrový rámec, který 

determinuje maximálně přípustný debet na 

kontokorentním (běžném) účtu. Splatnost 

je krátkodobá ( většinou 1 rok), s dobrými 

klienty banka úvěr každoročně prolonguje. 

Cena úvěru (netto sazba) se skládá z úroků 

a některých dalších položek. Výše úrokové 

sazby u těchto úvěrů je zpravidla stanovena 

individuálně na základě hodnocení bonity 

konkrétního klienta.  

 Kontokorentní úvěr vyjadřuje vztah pohle-

dávek a závazků, tj. každá platba mění zůsta-

tek na běžném účtu a znamená buď vklad 

nebo úvěr. Podle aktuálního vývoje platební-

ho styku se tento poskytnutý úvěr úročí.  

 Statutární město Ústí nad Labem má 

smlouvu o kontokorentním úvěru uzavře-

nou s Komerční bankou, a. s. do výše limi-

tu 300 000 000 Kč. Smlouva je uzavřena na 

jeden rok, konečný den splatnosti je určen 

na 22. 4. 2008. Kontokorentní úvěr je úročen 

pohyblivou úrokovou sazbou složenou z 1M 

PRIBOR (Pražská mezibankovní referenční 

zápůjční sazba, jednoměsíční, 8. 8. 2007 byla 

její hodnota 3, 05 %) a pevné odchylky ve 

výši 0,015 % p. a. Úvěr je určen výhradně na 

překlenutí časového nesouladu mezi příjmy 

a výdaji rozpočtu města. 

 Výše úvěrového rámce, výše úrokové saz-

by a především skutečnost, že město Ústí 

nad Labem má kontokorentní úvěr otevřený 

každoročně, ale nevyužívá ho, může být dob-

rým indikátorem vysoké bonity, fi nančního 

zdraví a zdravé  hospodářské situace našeho 

města.

Libor Turek,
náměstek primátora

města Ústí nad Labem

Město má opět výhodný kontokorentní úvěr

 V březnu 2008 se bude město 

Ústí nad Labem prezentovat na 

investičním veletrhu MIPIM 

v Cannes. Účast schválila Rada 

města. 

 Jako vystavovatel se Ústí 

nad Labem veletrhu účastnilo 

již několikrát a vždy s velmi 

dobrým výsledkem. Letos se 

představilo oproti předchozím 

ročníkům poprvé v suverénní 

samostatné expozici. Krajské 

město zde prezentovalo přede-

vším rozvojovou oblast jezera 

Milada a ostatní investiční pří-

ležitosti ve městě a jeho okolí 

- např. průmyslovou zónu Již-

ní Předlice či volné pozemky 

v širším centru města.

 V roce 2008 se předpokládá 

společná expozice našeho měs-

ta s Ústeckým krajem, v jedná-

ní je i účast dalších partnerů. 

Jsou jimi okolní města Děčín 

a Most. Díky tomu bude umož-

něna větší expozice s nižšími 

náklady. Ty by měly činit zhru-

ba 350 tisíc Kč. Znovu se počítá 

především s propagací rozvo-

jové oblasti budoucího jezera 

Milada. Předchozí zkušenosti 

a ohlasy z francouzského vele-

trhu jsou velmi pozitivní. 

 MIPIM je nejvýznamnějším 

investičním veletrhem v Evro-

pě. Letos na něj zavítalo 26 tisíc 

návštěvníků, což je ve srovnání 

s minulým ročníkem o 20 % 

více. Vzrostl také počet vysta-

vovatelů na 2500 z 83 zemí svě-

ta.

Ústí znovu
do Cannes


