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V Předlicích intervenční centrum
Kubata: změnit některé zákony je klíčové
Ústí nad Labem přišlo s novým
návrhem řešení situace v sociálně
vyloučených lokalitách. V Předlicích chce otevřít tzv. pilotní
intervenční centrum, v němž by
společně sídlily a pracovaly státní
a samosprávní instituce, policie
i nevládní organizace. Pokud se
model osvědčí, mohl by být zaveden i do jiných podobných oblastí.
„Tento návrh jsem nedávno osobně představil ministrům
Džamile Stehlíkové, Petru Nečasovi a Petru Gandalovičovi i krajskému hejtmanovi Jiřímu Šulcovi.
Ministři nás ujistili, že má jejich
plnou podporu a ministr Nečas
nás vyzval, abychom návrh zpracovali do formy projektu, jenž bude
mít šanci na dotaci z evropských
peněz,“ říká Kubata.
V čem má být intervenční centrum „jedinečné“? Jednoznačně
v provázanosti aktivit všech úřadů
a organizací. „Často se stává, že
např. v Předlicích či jiných místech
řešíme nějaký problém a jednotlivé
složky o sobě vůbec nevědí. Jelikož
nepůsobí koordinovaně, řešení
řady věcí je zdlouhavé a nepružné,“ dodává primátor.

www.zoousti.cz

Ministryně Džamila Stehlíková a primátor města Jan Kubata v rozhovoru s jedním z předlických starousedlíků.
V intervenčním centru by
měly být zastoupeny vládní agentura pro odstraňování sociálního
vyloučení, krajské instituce, Poli-

cie České republiky (včetně cizinecké policie), městská policie,
sociální a stavební odbor MmÚ,
Pokračování na str. 7.

Pod kinem Hraničář vyroste nový komplex
Město požaduje více parkovacích míst
Rada města vzala na vědomí
příslib investora polyfunkčního
centra Hraničář předložit do poloviny listopadu návrh na vybudování parkovacích míst, a to v okolí
plánovaného komplexu.
„Investor předloží do měsíce
studii, včetně investičních nákladů – vše bude financovat on,“ říká
náměstek primátora Jan Řeřicha.

Po zmíněném příslibu investora vyslovila Rada města s umístěním stavby souhlas.
Jan Řeřicha je přesvědčen, že se
vedení města s investorem domluví. „Věřím, že k dohodě nakonec
dojde. Připravený projekt výrazně
oživí centrum a po mnoha letech
zmizí nevzhledná plocha na hlavní
třídě našeho města,“ míní Řeřicha.

Stavba, jejímž investorem je
pražská společnost Czech Property Investment, bude umístěna na
ploše po bývalé zástavbě před kinem Hraničář. Zastavěny budou
dvě třetiny plochy. Areál budou
tvořit dva objekty - na jižní straně
směrem k parku bude samostatná budova hotelu s kongresovou
Pokračování na str. 3.
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Děti ze Stříbrnické sportují v novém

Slovo primátora

Vážení přátelé,
v posledních dvou měsících se
objevila další vlna kritiky motoristů týkající se průjezdnosti centrem
města a možnosti parkování. Chápu to – mnozí toho už máte „plné
zuby“ a já se Vám vůbec nedivím.
Mám však pro Vás dobrou
zprávu - v době, kdy čtete tyto řádky, zbývá už jen několik málo dní
do znovuotevření podjezdu mezi
starým silničním mostem a křižovatkou Na Předmostí. Možná dvě
třetiny dopravních nesnází rázem
zmizí. Železniční podjezd v Drážďanské ulici má být zprovozněn
koncem listopadu.
Dopravní situaci v minulých týdnech mírně zkomplikovaly některé menší akce, např.
jednodenní frézování vozovky
v Pařížské ulici, které bylo bohužel nezbytné s ohledem na koordinaci našich prací s rekonstrukcí
inženýrských sítí. Obdrželi jsme
v této souvislosti mnoho Vašich
dotazů. Rád odpovídám, že činnost v Pařížské ulici bude až do
15. prosince probíhat za oboustranného provozu.
Co se týče parkování za
obchodním domem Labe, jedná-

me s investorem nového centra
Forum, aby velké parkoviště na
zmíněné ploše bylo otevřeno až
do února, neboť začátek stavby
prodlouží nutný archeologický
průzkum. Je ve velkém zájmu
města, aby kapacity k stání vozidel byly v dostatečném objemu
zachovány i pod kinem Hraničář.
Jak vyplývá z článku na str. 1 tohoto čísla Městských novin, investor
zde chce na svém pozemku stavět
multifunkční objekt. Město s ním
nyní intenzivně jedná o garanci co
nejlepších podmínek pro parkování – zatím je zde plánováno 207
míst.
Nejvíce se ale ptáte na to, proč
nyní v Ústí nad Labem probíhá
tolik omezujících a nepříjemných
akcí (staveb) najednou. Nejprve
je nutné říci, že to jsou většinou
stavby soukromých investorů,
kteří, pokud splní veškeré zákonné náležitosti, musí obdržet stavební povolení. Město se všemi
investory jedná o co nejlepší
koordinaci všech činností, ale
někdy není možné se dílčím problémům vyhnout. Chápu některé
názory, že by město nyní nemělo
řadu středních a menších akcí
provádět, a to do doby ukončení
velkých staveb. Není však možné
zastavit na příští dva roky opravy
komunikací, chodníků či rekonstrukce inženýrských sítí, stejně
jako mnoho dalších nezbytných
akcí. Musíme to prostě ještě chvíli vydržet a já Vás opět prosím
o trpělivost. Jak vyplývá z dalších
reakcí, většina z Vás to chápe.
Přeji Vám hezký podzim
a mnoho klidu při řešení každodenních povinností.
Jan Kubata

Na Střekově náměstí T. G. Masaryka
V centru střekovského městského obvodu vznikne nové náměstí T. G. Masaryka. Rada města schválila ÚMO Střekov rozpočtovým
opatřením poskytnutí účelové dotace ve výši 150 tisíc Kč na realizaci
prováděcí studiové dokumentace na toto náměstí.
Projekt spočívá ve zpracování prováděcí studiové dokumentace, zajištění podkladů stávajících inženýrských sítí a v projednání
dopravního řešení s orgány státní správy. Na dopravní řešení bude
navazovat i řešení umístění nádob na komunální odpad. Dokumentace umožní kvalitní zpracování výběrového řízení na dodavatele
stavby i důslednou kontrolu prováděných prací. Díky projektové
dokumentaci bude mít zadavatel kvalitní podklad pro analýzu rizik
při výstavbě nového náměstí a umožní mu tato rizika eliminovat.
Projekt náměstí T. G. Masaryka je realizován střekovským městským obvodem, který na základě výběrového řízení vybral zpracovatele, firmu Ctibor Žežulka – Zefraprojekt. Firma už s radnicí podepsala smlouvu o dílo.
Schválené prostředky budou formou rozpočtového opatření převedeny na obvod Střekov z rozpočtu Programu aktivní politiky.

Dvě nová sportovní hřiště
s umělým povrchem a běžeckou
dráhu využívají od nového školního roku děti ze základní školy
Stříbrnická.
Pásku slavnostně přestřihli
náměstek primátora Jan Řeřicha,
starosta Severní Terasy Jiří Brodský
a ředitel školy Michal Ševcovic.
Plán rekonstrukce školního
sportovního areálu ve formě projektové studie vznikl již v roce 2004.
Záměr výstavby školních sportovišť se od samého počátku potýkal
s určitými problémy i zásahy do
původních představ. Vzhledem
ke tvaru terénu a procházejícím
sítím přes pozemky školy nebylo

nakonec možné zvolit jinou než
stávající variantu: tj. dvě víceúčelová hřiště pro míčové hry s umělým
povrchem, běžeckou tartanovou
dráhu, doskočiště pro skok daleký
a vrhačský sektor. Víceúčelová hřiště je možné využívat i za snížené
viditelnosti díky instalovanému
osvětlení. Sportoviště jsou a budou
určena především žákům školy
po dobu vyučování, pro sportovní
kroužky v odpoledních hodinách,
ale i dětem ve volném čase za předem stanovených podmínek.
Investorem stavby bylo město
Ústí nad Labem a celkové náklady na rekonstrukci dosáhly částky
7 mil. Kč.

Jaké budou ústecké Vánoce?
Téměř 900 tisíc korun zaplatí
město za tradiční kulturně společenskou akci Vánoce 2007.
Rada města vzala na vědomí
informace o přípravách této akce
a schválila na její zajištění 550
tisíc Kč. Zároveň rozpočtovým
opatřením schválila 145 tisíc Kč
na technické úpravy pro instalaci
vánočního osvětlení a poskytnutí finančních příspěvků (do 50
tis. Kč v jednotlivém případě) na
„vánoční akce“ v celkové výši 200
tis. Kč.
Kulturně společenskou akci
Vánoce v předchozích letech organizačně zabezpečoval centrální
obvod. V letošním roce byl organizací pověřen odbor péče o občany MmÚ. Kulturní část programu
bude zajišťovat ústecká firma
Dream Production MP, která byla
vybrána v souladu se směrnicí RM
o veřejných zakázkách z 5 oslovených subjektů. Akce se uskuteční

v době od 1. do 24. prosince na
Mírovém náměstí. Kulturní program je připraven na 1. 12. (slavnostní zahájení), 5. 12. (Mikuláš),
dále bude probíhat o všech prosincových víkendech a po dobu
14 dnů před Štědrým dnem. Dne
1. prosince budou slavnostně
otevřeny „Vánoční trhy“ s bohatým kulturním programem (dětské sbory, Coca Cola, Radio Fajn
North Music, Hit radio FM, Spirituál Kvintet aj.) a bude rozsvícen
vánoční strom a vánoční osvětlení
města. Bude rovněž vybudováno
vánoční tržiště (18 prodejních
„dvojstánků“) s předem dohodnutým vhodným prodejním sortimentem a další stánky s historickými řemesly. Uspořádána bude
finanční sbírka pro dětské domovy (zajišťuje ÚMO město) a sbírka
dárků pro klienty ČČK. Na rozdíl
od předchozích let nebude realizováno umělé kluziště.
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Klaus získal v Ústí čestný doktorát

Titul doctor honoris causa za významné
zásluhy o rozvoj vědy a obecné vzdělanosti
v oblasti ekonomie v národním i mezinárodním měřítku získal od Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 15. října český prezident Václav
Klaus. Slavnostní zasedání vědecké rady UJEP,
na které mu byl titul udělen, se odehrál v ústeckém divadle.
Mezi řadu nesporných úspěchů prof. Václava
Klause patří podle rektorky univerzity Ivy Ritschelové zejména jeho přínos rozvoji ekonomické
teorie transformace a zásluhy o její praktickou
realizaci či prosazování idejí liberální ekonomické teorie v politických aktivitách současného světa. Václav Klaus byl pátou osobností, které ústecká univerzita čestný doktorát udělila.
Před polednem se prezident Václav Klaus
prošel po Lidickém náměstí, kde v průčelí magistrátu po krátkém proslovu k Ústečanům proběhla

autogramiáda jeho knihy Modrá, nikoliv zelená
planeta. Největší zájem o podpis první hlavy státu
měli školáci. Prezident také s některými občany
hovořil o výši mezd i zdražování potravin.
Odpoledne se prezident republiky znovu
představil v divadle, kde zahájil prestižní konferenci na téma Rozvoj regionu – životní prostředí a zdravotní stav obyvatel. Organizátorem
konference byl ústecký senátor Pavel Sušický.
Ve svém vystoupení Klaus ocenil pokroky,
které Ústecký kraj při zlepšování životního
prostředí dosáhl a uvedl, že tato skutečnost by
neměla být bagatelizována. Primátor města Jan
Kubata poté na konferenci tato slova podpořil
i čísly: „Celkové množství emisí znečišťujících
látek vypouštěných do ovzduší na území města
bylo v roce 1990 ve výši více než 33 tisíce tun,
v minulém roce již jen 12,5 tisíce tun. K výraznému poklesu emisí znečišťujících látek došlo

především zrušením zastaralých provozů největších ústeckých podniků. Navíc legislativa na
ochranu ovzduší účinná od roku 1992 donutila
zejména velké zdroje znečišťování plnit přísnější
emisní limity. Současně ještě dozníval efekt útlumu výrob klíčových podniků.“
Imisní situace je v roce 2006 ve srovnání se
začátkem 90. let podle Kubaty rovněž výrazně
lepší. Průměrné roční koncentrace základních
znečišťujících látek jsou 2 až 3x nižší, a to i při
započítání vlivu dopravy. Ta sice pozvolně
narůstá, ale kvalita vozového parku a preference
trolejbusů v ústecké městské hromadné dopravě
tento trend zatím vyrovnává. Doprava ovlivňuje
kvalitu ovzduší stále přibližně 30 procenty.
Václav Klaus na konferenci učinil jemnou
narážku na bývalého amerického prezidentského kandidáta Ala Gorea, se kterým se liší
v názorech na globální klimatické změny.

Pod kinem Hraničář vyroste nový komplex
Dokončení ze str. 1.
částí, restaurací a kavárnou, do
Moskevské ulice a proti kinu Hraničář je navržen zalomený objekt
s obchodem s potravinami, administrativní částí a na severozápadní
straně vznikne obytná část. Mezi
objekty a proti kinu Hraničář budou
náměstíčka s drobnou zelení, zeleň
bude i na části střechy. Objekty
budou stupňovité - hotel se sedmi
patry, administrativní a prodejní

část se čtyřmi a obytná dokonce
s devíti patry. V podzemí vzniknou třípatrové garáže, které vytvoří
207 stání. V hotelu bude 86 pokojů
s kapacitou 172 lůžek, kongresová
hala pro 250 osob a restaurace se
112 místy. Druhý objekt poskytne
6329 m2 ploch pro administrativu,
3669 m2 prodejních ploch a jeho
obytná část 12 bytů.
Podle náměstka Řeřichy investor ubezpečil vedení města, že

provoz areálu nebude po dokončení obtěžovat obyvatele okolních domů. „Byli jsme ujištěni, že
v komplexu nebudou provozovány
služby a činnosti, které by rušily
noční klid,“ uvedl náměstek.
Pod plochou, na které komplex vyroste, vede zakrytý Klíš-
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ský potok. Dle Jana Řeřichy s tím
investor stavby počítá a vše má
smluvně ošetřené s Povodím
Ohře, pod které potok spadá.
Stavba komplexu Hraničář má
být zahájena již příští měsíc a její
dokončení je plánováno na duben
2009.

Změní Krásné Březno a Neštěmice svou tvář?

Lepšího vzhledu, ale i kvalitnějšího využívání ploch pro podnikání, by se měly v budoucnu
dočkat dvě čtvrti: Krásné Březno a Neštěmice,
které tvoří velmi důležitou vstupní lokalitu do
města. Návštěvníci přijíždějící ze směru od
Děčína a dále z Německa se zde poprvé setkávají s městem. A právě prvně nabytý dojem
v nich často zanechá hlubokou stopu.
Historicky se v této příjezdové lokalitě
vyskytuje průmysl. Zastoupeni jsou zde i podnikatelé s četnými provozovnami, které mají
zatím daleko k reprezentativnímu vzhledu. To
však neprospívá ani jim, ani městu a jeho občanům.
„Proto letos v červnu došlo k prvnímu setkání s klíčovými majiteli pozemků v této oblasti. Ti
uvítali aktivity města a shodli se, že je vhodné
revitalizovat toto území. Souhlasili i s tím, že se
na tom budou podílet,“ říká náměstek primátora Jan Řeřicha.

Jako nejtíživější části čtvrtí, které budou
potřebovat mnoho úsilí ke zlepšení, byly vytipovány plochy sousedící s Drážďanskou ulicí
a s železniční tratí, a to v úseku od Mariánské
skály až po železniční nadjezd v Neštěmicích.
Tyto plochy zahrnují i labské nábřeží, které je
v současnosti nedostatečně využíváno. Labe
přitom nabízí široký rekreační a komerční
potenciál, který je doposud nedoceněn. Revitalizace by se mohla stát zároveň klíčem k řešení sociálních problémů této lokality.
Druhé setkání s místními podnikateli
a majiteli se uskutečnilo na magistrátu začátkem října. Město se rozhodlo nabídnout
pomocnou ruku ve všech směrech, kde je
schopno odborně asistovat. Byla upřesněna
vize, návrh dalšího postupu a také již některé
konkrétní urbanisticko-ekonomické návrhy,
které představili odborníci oslovení odborem
strategického rozvoje.

Pro zlepšení sociálně-ekonomického prostředí je žádoucí zapojení co největšího počtu
subjektů. Předpokládají se u nich zájmy či
sídlo v lokalitě. Jde například o podnikatele,
občanská sdružení či zájmové skupiny. Vítaná
je každá tvůrčí myšlenka nebo podnět. Aktérům účast přinese zvýšení informovanosti
o dění v lokalitě a případné konkrétní odborné návrhy a doporučení ke zkvalitnění jejich
nemovitostí tak, aby svým vlastníkům přinášely větší užitek než doposud. Zúčastnění se
také budou moci podílet na směřování celého
projektu. Cílem je navrátit čtvrtím zašlý lesk
i slávu, zlepšit image města a zatraktivnit uvedenou lokalitu.
Přihlásit se k projektu je možné na odboru
strategického rozvoje MmÚ, tel.: 477 010 697,
nebo na e-mailu sven.czastka@mag-ul.cz.
Informace o pracovních schůzkách jsou k dispozici na www.invest-usti.cz v sekci aktuality.

Zdeněk Košek vystavoval art brut
Souborná výstava s názvem
Osobní skutečnosti světově proslulého malíře Zdeňka Koška byla
koncem září k vidění v kostele sv.
Vojtěcha.
Přestože se umělec věnuje především malbě, zvláštní kapitolou
v jeho výtvarné tvorbě jsou kresebně grafické obrazce. Ty zachycují umělcovo neradostné životní
období, kdy nemocí rozkolísaný
a dezorientovaný zaznamenával
tok svých myšlenek do „meteorologických obrazců“, které byly
později zařazeny do světově známé sbírky Art Brut. Autor prezentoval svá díla již na více jak
70 výstavách po celé republice
i v zahraničí.
Košek, který žije a tvoří v Ústí
nad Labem, je členem výtvarného sdružení Spolu a sdružení
Fokus, pečujícího o duševně
nemocné. Podílí se i na vydávání
časopisu Zrcadlo. „Koškova díla
mají velkou vypovídací hodnotu
a osobitou atmosféru, velice na

mě zapůsobila,“ uvedl náměstek
primátora Arno Fišera, který se
zúčastnil vernisáže výstavy. Jejím
pořadatelem bylo Sdružení pro
péči o duševně nemocné Fokus
Ústí nad Labem. Jeho ředitelka
Ivana Vlčková převzala záštitu
nad výstavou společně s ředi-

telkou Centra komunitní práce
Lenkou Krbcovou Mašínovou.
Výstava byla součástí 16. ročníku projektu Týdne pro duševní
zdraví, který byl realizován za
finanční podpory Evropské unie,
státního rozpočtu a města Ústí
nad Labem.
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VÝZVA OBČANŮM
Město Ústí nad Labem připravuje na měsíc prosinec akci
„Vánoce 2007“, která se již tradičně uskuteční v době od 1. do 24.
prosince na Mírovém náměstí.
V této souvislosti se obracíme
na spoluobčany s prosbou o věnování VÁNOČNÍHO STROMU.
Strom - jehličnan musí být minimálně 10 m vysoký, souměrně
rostlý, s hustým zavětvením.
Pokud někdo z občanů v Ústí
nad Labem nebo okolí takový
strom vlastní a byl by ochoten jej
městu darovat, obraťte se prosím
na Magistrát města
Ústí nad Labem,
odd. kultury a sportu, p. Jarošovou,
tel. 475 241 839,
607 966 199, email ludmila.
jarosova@
mag-ul.cz

Děkankou Filosofické fakulty UJEP Michaela Hrubá
Slavnostní inaugurace historicky první
děkanky Filozofické fakulty PhDr. Michaely
Hrubé, Ph. D. (41) se uskutečnila 10. října ve
výstavní síni bývalého klášterního kostela sv.
Vojtěcha. Slavnostnímu aktu přihlíželi významní hosté, mezi kterými nechyběl náměstek primátora Jan Řeřicha. Přítomni byli také představitelé UJEP včetně rektorky Ivy Ritschelové,
zástupci jednotlivých fakult a členové Vědecké
rady a Akademického senátu Filozofické fakulty. „Je vidět, že se na vyšší posty dokáží prosadit
i ženy. Jsem velmi rád, že ústecká univerzita patří
mezi instituce, kde se to daří. Přeji nové děkance,
která má nemalé zásluhy na vzniku Filosofické fakulty, mnoho profesních úspěchů,“ popřál
děkance náměstek Jan Řeřicha.
Historička Michaela Hrubá se zaměřuje především na výzkum královských měst
v raném novověku. V poslední době se největšího ohlasu odborné veřejnosti doma i v zahraničí dostalo jejímu projektu, který je zaměřen
na zpřístupňování městských knih v ediční
řadě LIBRI CIVITATIS. Hrubá je vědeckou
redaktorkou a autorkou ediční řady, v níž byly

S Vladimirem užší spolupráce
Město Ústí nad Labem podstatně zintenzívní vztahy s partnerským městem Vladimir. Dohodli
se na tom primátor města Jan
Kubata a starosta Vladimiru Alexander Rybakov.
Při zářijové návštěvě Jana
Kubaty v tomto ruském městě
hovořily obě strany o aktivizaci vzájemných vztahů v oblastech sportu, kultury, ekonomiky
i dopravy. „Ruská strana má veliký
zájem o vyslání našich sportovních
mládežnických oddílů na místní
závody. Stojí především o fotbalisty, hokejisty, stolní tenisty a gymnasty. V dohledné době nám Vladimir pošle podrobný seznam akcí,

kterých se můžeme účastnit. Totéž
obdržíme i pro oblast kultury,“ říká
Kubata.
Co se týče ekonomiky, obě
města se podle náměstka primátora Libora Turka dohodla na
setkání ústeckých a vladimirských
podnikatelů či ředitelů velkých
podniků (např. z chemického
průmyslu) s cílem navázat bližší
kontakty. Do Vladimiru možná
příští rok odjede i pracovní skupina Dopravního podniku města Ústí nad Labem, která by zde
zmapovala mechanismus fungování městské dopravy, outsorcing autobusové dopravy, způsob
financování, apod.

Zástupci města se ve Vladimiru rovněž setkali s čestným občanem
tohoto města, legendárním kosmonautem V. Kubasovem (vpravo).
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již vydány nejstarší městské knihy České Lípy,
Mostu, Litoměřic a další se připravují. Celkově
editovala více než 10 sborníků, vydala 3 monografie, více než 40 odborných studií v domácích i zahraničních časopisech. Její popularizační kniha o rodné Peruci vyjde v příštím roce
již ve třetím vydání.
Nová děkanka se podílela v roce 2004
v rámci transformace Pedagogické fakulty
UJEP na projektu nového pracoviště, na které
měly přejít humanitně orientované katedry.
V letech 2005 – 2006 byla ředitelkou Ústavu
humanitních studií Univerzity Jana Evangelisty
Purkyně v Ústí nad Labem, na němž připravila
a následně před Akreditační komisí vlády ČR
obhájila projekt Filosofické fakulty. Dne 1. září
2006 byla rektorem univerzity pověřena vedením nově akreditované fakulty. Akademický
senát FF UJEP ji pro následné volební období
zvolil do čela fakulty na svém zasedání dne 13.
června 2007.
Děkanka Michaela Hrubá při inauguraci převzala a představila také nové insignie
fakulty.

Hledá se provozovatel hostinství na Větruši
Město hledá provozovatele hostinské činnosti v objektu Větruše.
Radní vyhlásili poptávkové řízení na pronájem těchto nebytových
prostor na Větruši a jmenovali sedmičlennou výběrovou komisi pro
vyhodnocení nabídek. Zároveň uložili zajistit zveřejnění poptávkového řízení a náměstkovi primátora Arno Fišerovi předložit Radě města
pořadí uchazečů ke schválení 29. listopadu. Zájemci o hostinskou činnost na Větruši musí podat přihlášku do podatelny magistrátu nejpozději 5. listopadu do 15 hodin.

Karate není jen sport, říká Lucie Zbořilová
Vypadá tak křehce a nenápadně, že byste
jí chtěli ochraňovat. Ve skutečnosti by obstála sama i v situacích, které nechce zažít nikdo
z nás. Ústecká karatistka a studentka Lucie
Zbořilová získala nedávno v italském Bergamu titul mistryně světa.
Jak vnímáš situaci, že jsi historicky nejúspěšnější ústecká závodnice v karate ?
„Stále si ještě vychutnávám ten pocit stát na
světě až nahoře, ale tím přece život a kariéra
nekončí...“
Řekni nám něco o svých začátcích - proč
zrovna karate?
„Karate není jen sport, ale i vnímání svého okolí a schopnost porozumění, koncentrace
a učení zvládat složité životní situace. Až pak se
dá hovořit o sportu v cestě za nějakými hmatatelnými úspěchy. Moje dráha karatistky začala
v Praze v klubu Slavoje Hloubětín a dále u Sportovního klubu Městské policie Praha. Tady jsem
dostala prvotní impuls pro kladný vztah ke
karate, první lekce pro sebeobranu a zde jsem
začala i sbírat cenné kovy na soutěžích. Později
jsme s mým tátou objížděli řadu soutěží a nakonec jsme si vybrali za své nové působiště Ústí
nad Labem. Můj nynější klub karate Neprotokal

Klub Rajchert Sport Union má výborné zázemí
pro závodníky, umí nejlépe organizovat soutěže
v republice a má široký závodnický kádr pro disciplínu kumite. Ta poslední výhoda a osoba trenéra Nechyby byla pro mou volbu rozhodující.“
Pamatuješ si ještě vůbec své dosavadní
úspěchy?
„...ach jo, tak mistryní republiky jsem byla
v souvislé řadě od starších žákyň až po letošek
dvanáctkrát, včetně akademického titulu, stříbrná na stejných šampionátech a ve váze BRH čtyřikrát… a jak to bylo na neoficiálních soutěžích
už ani nevím. Nejvíce si jasně cením bronzů
z Evropy a pak je tu i ten slavný titul (úsměv).“
Co takovou slečnu na republikovém
vrcholu baví ještě?
„Ráda plavu, internet taky nevynechám, no
a pak často chodím do kinartu.“
Nechtěli tví rodiče raději holčičku s růžovými volánky?
„To rozhodně ne, táta je tvrďák a policista
a nedá nikomu nic zadarmo! Ohromně mne
podporuje a je to můj největší fanda. Pro něj
jsem taky letos za jeho pomoc zabodovala na světě. Když jsem mu psala SMS z Bergama, ještě půl
hodiny doma křičel radostí a telefonoval všem

známým.
…a co tvá budoucnost?
„Zatím ještě bojuji na tatami a se vzděláním
na ústecké Fakultě tělesné výchovy. Dál se uvidí.“
Závěrem jsme Lucii popřáli hodně úspě-

Bezdomovci budou mít novou jídelnu
Intenzivní stavební ruch nyní
zavládl v Azylovém domě pro
bezdomovce ve Štefánikově ulici.
Vzniká zde přístavba jednopodlažního zděného objektu se zastavěnou plochou 118,1 m2 o celkové výšce 3,9 m. Ta bude sloužit
jako denní centrum pomoci, ve
kterém se budou připravovat
i podávat jídla a nápoje. Dále
zde budou hygienická zařízení,
sociální poradna, kancelář, sklad
a šatna.
Zároveň prochází rekonstrukcí
i stávající objekt azylového domu.
Vyměňují se v něm okna, rozvody a tělesa topení, rozvody vody,
kanalizace a elektroinstalace včetně vodovodní přípojky. Dochází
i k dispoziční úpravě některých
pokojů tak, aby se zvýšila ubytovací kapacita domu. V současné
době je zde možné poskytnout
lůžko 45 osobám, po rekonstrukcí
se kapacita zvýší na 55 lůžek. Provoz v klubovně se poté prodlouží
na celý den.
„Jsem velmi ráda, že se konečně
podařilo zajistit potřebné finanční
prostředky na rekonstrukci. Byla
to jedna z našich priorit dlouhodobého plánu,“ uvedla ředitelka
Azylového domu pro bezdomovce
Vlasta Kopsová.
Celkové náklady stavby představují 12,1 mil. Kč. Významnou
část z těchto peněz uhradí stát,

resp. ministerstvo práce a sociálních věcí. „Město obdrželo od
ministerstva dotaci ve výši 7,42
mil. Kč na přístavbu a stavební úpravy azylového domu. Na
základě zpracovaných podkladů
k dotaci musí město profinancovat
v letošním roce 130 tisíc Kč, v příštím roce pak zaplatí zbylou část,“
upřesnil náměstek primátora
Libor Turek.
Státní dotace je rozdělena
na část investiční (5,66 mil. Kč)
a neinvestiční (1,76 mil. Kč). Podmínkou je, aby byla vyčerpána
ještě v letošním roce. Dokončení
všech stavebních prací je naplánováno na příští rok.

Společný kalendář jako výsledek česko-německé spolupráce
Statutární město Ústí nad Labem se rozhodlo využít
dodatečnou výzvu k předložení projektů do Fondu
malých projektů INTERREG III A v Euroregionu Labe,
která byla vyhlášena v srpnu tohoto roku. Do Fondu
město předložilo projekt „Společný kalendář vzdělávacích institucí měst Ústí nad Labem a Chemnitz“,
jehož obsahem je příprava a výroba dvou typů kalendářů (stolní v plastové krabičce a nástěnný) na rok
2008. Grafický návrh a fotografie použité na kalendáři
budou výsledkem společné práce studentů odborných
vzdělávacích institucí z obou regionů, Fortis Akademie

Chemnitz a Fakulty užitého umění a designu Univerzity J. E. Purkyně. Dalším partnerem projektu je město
Chemnitz. Vyrobený kalendář bude sloužit jako propagační předmět všech zúčastněných subjektů. Realizace projektu, který navazuje na loňskou výrobu společného kalendáře měst Ústí nad Labem a Chemnitz
na rok 2007, zároveň umožní prohloubení spolupráce
a navázání nových kontaktů v česko-saském regionu.
Předpokládané náklady projektu jsou ve výši 165 tis.
Kč, dotace z Evropského fondu regionálního rozvoje
(ERDF) může být až ve výši 75 %.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ
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Radní Dostál navrhl efektivnější koncepci kultury
První návrh koncepce Kulturního střediska města Ústí nad
Labem od roku 2008, který předložil jeho ředitel Ivan Dostál, vzali na vědomí radní města. Rada
zároveň uložila Ivanu Dostálovi
předložit do 15. listopadu konečný návrh koncepce. Dále uložila
náměstkovi primátora Arno Fišerovi, starostce obvodu Neštěmice
Lianě Wagnerové a radnímu Petru
Ryšavému jednat o dalším využití
krásnobřezenského Corsa.
„Budeme se snažit, aby Corso
nezůstalo prázdným a nevyužitým
objektem. V tuto chvíli se nabízí
několik možností, záleží však na
dalších jednáních,“ uvedl náměstek
primátora Jan Řeřicha. Návrh koncepce spočívá v zaměření kulturního dění především na Dům kultury a Letní kino. Naopak Národní
dům a kulturní dům Corso mohou
být v blízké budoucnosti uzavřeny
s tím, že budou využity k jiným
účelům. V souvislosti s touto koncepcí se má změnit i název příspěvkové organizace města z Kulturní středisko města Ústí nad
Labem na Dům kultury města Ústí

nad Labem. Cílem koncepce je
významné snížení nákladů města
na podporu kultury. Neznamená
to však omezení kultury ve městě.
Naopak vedení města si je vědomo,
že si krajské město zaslouží kulturní
zařízení splňující nejvyšší nároky.
Aby mohl Dům kultury plnit
svoji kulturní a společenskou
funkci, je třeba v něm provést
během příštích let řadu stavebních úprav. „Interiér domu, který

je architektonicky vhodně řešen,
se zásadně měnit nebude. Většina úprav se zaměří především
na výměnu technologií tak, aby
se objekt posunul do 21. století.
Zásadní proměnou projde Velký
sál, kde vedle technického vybavení bude modernizováno jeviště
a upraví se i akustika sálu. Zcela se změní systém občerstvení
a restaurací tak, aby se odstranily
nevyhovující podmínky provozu

Komise vybere dodavatele zábran

AVT servis

Město se chystá na vyhodnocení soutěže na stavbu mobilních protipovodňových zábran. Sedmičlennou komisi pro otevírání obálek
a hodnocení nabídek složenou z úředníků a politiků pro výběr dodávky na stavbu “Mobilní protipovodňové stěny na Střekovském nábřeží“
jmenovali radní města.
Odbor investic připravuje výběrové řízení na dodávku mobilních
protipovodňových stěn, které budou v majetku města. Její součástí
bude i technické vybavení zabezpečující funkci zábran, tedy příslušenství pro přehledné uskladnění prvků mobilní stěny. Dodávka naváže na
stavbu spodní těsnící vrstvy, kterou zajišťuje Povodí Labe. Po zkušební
montáži by měla převzít tyto prvky stěny specializovaná firma, která
zároveň zajistí skladování a údržbu. V případě nutnosti pak zajistí přepravu na nábřeží a odbornou montáž, ke které se smluvně zaváže.

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.

Vše pro příjem digitální televize
– prodej, instalace, servis:
- Set-top-boxy od 1 150,- Kč.
- Kvalitní satelitní komplet pro příjem ČT1, ČT2,
ČT24, ČT4-sport, Nova a Prima, aj. bez dalších
poplatků již od 5 590,- Kč.
- Přestavby společných TV antén na digitální
příjem.
- Veškerý servis přijímací techniky včetně oprav
televizorů.
- Autorizovaný prodejce a servis UPC direct.

a zkrátila se doba obsluhy zákazníků,“ přiblížil záměry náměstek
Řeřicha. Koncepce počítá rovněž
s vybudováním multifunkčního
sálu a renovací prostor, ve kterých je nyní kino. V multifunkčním sále by se pak měla odehrávat
většina kulturních akcí a hudebních produkcí. Zachována budou
i pravidelná představení divadelního souboru Mladá scéna, který
se sem přesune z Krásného Března a bude zde mít lepší podmínky
pro svou činnost. Klubová činnost, která nyní probíhá v Corsu,
nebude vyžadovat v Domě kultury větší úpravy kluboven.
Změn dozná v příštím roce
také bezprostřední okolí před
Domem kultury. „Bude odstraněna již nevyhovující lávka nad
komunikací, kterou lidé málo
využívají a která je ve špatném
technickém stavu. Vybudován
bude nový přechod s bezpečnostními prvky, vznikne zde nové parkoviště a schodiště, které je před
Domem kultury, bude protaženo
až na úroveň chodníku u hlavní
silnice,“ dodal Řeřicha.

V Předlicích intervenční centrum
Pokračování ze str. 1.
odbor životního prostředí, hygienická stanice a organizace Člověk
v tísni. Město nyní hledá vhodný
objekt.
Celý záměr počítá podle Kubaty s rovnoměrným financováním
– 10 miliónů korun by uvolnil
stát, stejnou částku město i kraj.
Primátor také naznačil, jak by
si činnost centra v budoucnosti
představoval. „Východiskem by byl
tzv. manuál zásahů postavený na
jednotlivé typy problémů, který by
stanovil konkrétní kroky jednotlivých složek v určitých situacích.

www.avtservis.cz

Podobné manuály existují např.
v krizovém řízení při mimořádných událostech.“
Kubata však neskrývá názor,
že podobné projekty nemohou
být účinné bez navazujících legislativních změn. „Ministr Nečas
mě informoval, že stát velice brzy
změní podobu některých právních
předpisů, které mimo jiné podstatně zpřísní podmínky vyplácení
sociálních dávek. Na tyto změny
netrpělivě čekáme.“
Intervenční centrum v Předlicích by mohlo zahájit činnost
v prvním pololetí příštího roku.

Inzerce v městských novinách 475 241 469
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Nový výběh pro velké šelmy
Zoologická zahrada se dočká
opravy dolního vstupu a dokončení rekonstrukce výběhu velkých
šelem. Radní města na tyto akce
schválili rozpočtovým opatřením
celkem 2,96 mil. Kč. Tyto prostředky budou převedeny do rozpočtu ZOO formou příspěvku na
investice.
Práce na opravě výběhu velkých
šelem, které si vyžádají téměř dva
miliony korun, budou pokračovat
nyní na podzim. Jejich ukončení
se plánuje na první čtvrtletí příštího roku.
Rekonstrukce dolního vstupu,
na kterou je vyčleněn jeden mili-

on korun, nebyla dosud realizována z důvodu nevyjasněné strategie týkající se umístění nového
centrálního parkoviště pro návštěvníky. Existují totiž dvě varianty - vedení ZOO si jednu z nich
vybere nejpozději do poloviny
letošního listopadu. Poté se začne
s rekonstrukcí.
„Jsem velmi rád, že se v posledních letech naše ZOO výrazně rozvíjí. O tom, že se prostředí ZOO
zlepšuje, svědčí i zvyšující se počet
návštěvníků. Pokud jste zde delší čas nebyli, neváhejte a využijte
podzimních dnů k návštěvě,“ říká
náměstek primátora Jan Řeřicha.

Současný výběh pro velké šelmy svým dispozičním řešením již nevyhovuje.

Na jaře příštího roku se mohou velké šelmy těšit na nový výběh, který
se rozšíří.

Peníze galerii E. Filly

Přijmeme brigádníky na pozici

TELEFONNÍ
OPERÁTOR
Bližší informace na

737 280 574 / brigada@telemarketing-point.cz
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Z rozpočtu Programu aktivní
politiky bude uhrazen příspěvek
na projekt „Doprovodné kulturní aktivity Galerie Emila Filly“.
Rada města vzala na vědomí
návrh projektu a schválila na
jeho realizaci částku ve výši 15
tisíc Kč.
Předkladatelem
projektu,
který si klade za cíl zmapovat
výchozí status potřeb pro realizaci doprovodných programů
pořádaných v rámci výstavního
programu Galerie Emila Filly,
je obecně prospěšná společnost Lidé výtvarnému umění
– výtvarné umění lidem. Projekt je rozdělen do dvou etap,
které důsledně pokryjí všechny
způsoby a metody reflektující
podobu doprovodných programů galerie zaměřených na zprostředkování umění veřejnosti.

Dosud poslední slavnostní køtiny se uskuteènily na závìr akce uspoøádané pro
adoptivní rodièe naší zoologické zahrady. Malý orangutanek, který se narodil
jako první mládì letošního roku (20. ledna 2007), byl paradoxnì pokøtìn až jako
poslední. Dùvodem bylo velké zaneprázdnìní a vytížení jeho kmotrù a zároveò
adoptivních rodièù, úspìšných sportovcù tyèkaøky Kateøiny Baïurové a
výškaøe Tomáše Jankù. Dostal jméno Budi (èti Budy), což v malajštinì znamená
„ctnostný“.
Také mnoho dalších letošních mláïat se mùže pochlubit známými a slavnými
kmotry. Pìtici vzácných asijských jelenù sik vietnamských poktøil ministr
zemìdìlství ÈR a bývalý ústecký primátor Mgr. Petr Gandaloviè, který jim
vybral ryze èeská jména - Rozárka, Bìtka, Cecilka, Marjánka a Mikuláš.
Sameèek žirafy Rothschildovy má svého kmotra také z Ústí nad Labem - Best
Western Hotel Vladimír mu nemohl vybrat jiné jméno než Vladimír. Všechna
letošní opièí mláïátka pokøtil a jména peèlivì vybíral známý zpìvák Standa
Hložek - makak kápový Luky, koèkodan Brazzùv Rico, langur jávský Happy a
loòský gibon èerný Beaut. Zebry Hartmannové nás letos potìšily jubilejním 90.
a 91. pøírùstkem, oba høebeèky pokøtili øeditel Rádia Labe Zdenìk Lukesle a
zpìvák Míra Kuželka jmény Damir a Denda.
Za všechny ostatní bychom na závìr zmínili malého lenochoda dvouprstého,
který na Václavský den od imitátora Václava Faltuse dostal jméno Vendy.

Ètyøi roky trvala fotografovi Petru Slavíkovi práce na pøípravì
fotografické publikace s názvem Divoká srdce, jejíž hlavními a
jedinými hrdiny jsou obyvatelé ústecké Zoo. Jako správný fotograf
divoèiny se Petr Slavík snažil zachytit zvíøata jako výrazné a
pøirozené osobnosti, což se mu díky jeho neuvìøitelnému citu a lásce
podaøilo beze zbytku. Divoká srdce jsou v našich podmínkách
ojedinìlým poèinem. Knih z èeských zoo vzniklo již mnoho, ale
takøka vždy se jednalo o publikace zamìøené pøedevším na souhrn
informací doplnìný o encyklopedické fotografie chovaných zvíøat.
Kniha, kterou k pøíležitosti 100. výroèí od Lumpeparku k zoo vydalo
a graficky zpracovalo nakladatelství Alwac, a.s., vznikla také díky
výrazné podpoøe Statutárního mìsta Ústí nad Labem. V prùbìhu øíjna
se objeví v celostátní distribuci bìžné vydání v cenì 499 Kè.
Pøi výjimeèných akcích bude možné zakoupit i limitovanou dárkovou
edici v døevìné krabici doplnìnou o DVD, volnou vstupenku do ZOO,
pravou žíni z indického slona a pírko z papouška.

Zajímavou pøíležitost k výhodné návštìvì zoologické zahrady pro školy a další organizace budou poslední dva mìsíce letošního roku.
V listopadu a v prosinci mohou tøídy všech typù škol navštívit zoo s 50% slevou, která platí pro žáky i jejich doprovod. V pøepoètu
na finance to znamená, že každý zaplatí místo 30 Kè pouhých 15 Kè, navíc je možné si pøedem objednat ze široké nabídky výukových
programù, které vhodnì doplòují probíranou látku. Ještì výhodnìjší nabídka je pøipravena pro Ústavy sociální péèe, Dìtské domovy a
Domovy dùchodcù - organizované skupiny budou mít bìhem listopadu a prosince vstup zcela zdarma! V pøípadì pøíznivého poèasí je
možné využít k projížïce areálem zoologické zahrady i zoovláèek, ovšem pouze po vèasné pøedchozí objednávce.

Od 1. listopadu nastává v zoologické zahradì zimní sezóna. Znamená to nejen snížení vstupného (dospìlí 60 Kè, dìti, studenti, dùchodci
30 Kè), ale zejména omezení otevírací doby (9,00 - 16,00 hodin). POZOR - horní pokladna je z dùvodù rekonstrukce uzavøena!
V omezeném poètu probíhají i pøedvádìcí akce pro zvíøata.

www.zoousti.cz
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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.

6

První americký bar
...v českých zemích
Barový pult je jedním z nejrozšířenějších
symbolů americké kultury. Do Evropy začal
tento způsob pohostinství pronikat teprve
kolem roku 1900. Dnes tři nejstarší evropské
bary provozované ve Vídni, v Paříži a v Praze,
vznikaly mezi lety 1908 až 1912. V Ústí nad
Labem tuto novinku předvedla místní Eckelmannova likérka už v roce 1903 na Všeobecné
německé hospodářské výstavě. Jde tak o nejstarší známý americký bar v českých zemích.
Ústecký „American bar“ měl ale jen dočasnou
životnost. Po necelých třech měsících zanikl
společně s výstavními pavilony.
Arcikníže u baru
Ottův slovník naučný z roku 1908 vysvětluje
pojem bar jako anglický výraz pro zábradlí. Ani
zmínka o významu slova, který je dnes naprostou samozřejmostí. Obrovský nápis „American
bar“ se skvěl po každé straně malebného secesního pavilonu, který společně provozovaly dva
ústecké podniky - Velkobřezenský pivovar
a Eckelmannova likérka z Krásného Března.
Bar byl součástí velké pivnice. Nápad na jeho
instalaci nejspíš vzešel z obchodních kontaktů
ústeckých pivovarů s Amerikou, která patřila
k předním zahraničním odběratelům místního
piva.
O podobě baru se žádné zprávy nedochovaly.
Výstavní zpravodaj ho zmiňuje jen v jediné větě,
že právě u Amerického baru přivítali zástupci
pivovaru a likérky patrona výstavy arciknížete
Ferdinanda Karla. Na baru mu podali skleničku
ústeckého likéru Klášterní tajemství. Stejný vítací rituál pak podstoupil i tehdejší český místodržící hrabě Coudenhove. Novinka se ale jinak
v Ústí nesetkala s výraznějším ohlasem. Hlavní
pozornost patřila pivnicím a pivu.

Amerika v Obecním domě
Americký bar obecně charakterizuje
dlouhý výčepní pult a u něj vysoké stoličky.
Vyvinul se na Divokém západě z obchodů,
v nichž se krom rozličného zboží prodával
i rozlívaný alkohol. Aby výčepní ochránil
zboží i sebe před rozjařenými zákazníky,
oddělovalo lokál zábradlí (anglicky bar).
Evropou se na začátku 20. století šířily bary
jako poslové americké kultury. Sezení u baru
přinášelo jiné kontakty mezi hosty navzájem i mezi hostem a výčepním než klasické
evropské hostince.
Atmosféra baru okouzlila také proslulého
architekta Adolfa Loose, který roku 1908 zřídil ve Vídni American bar, dnes známý jako
Loosův bar. V Čechách je za první význam-

nější podnik tohoto druhu tradičně považován
American bar v Obecním domě. Otevřen byl
roku 1912. Stal se místem importu demokratických tradic z „Nového světa“. Byl jediným
podnikem, kam mohly ženy bez mužského
doprovodu.
Prameny a literatura:
Otta, Jan: Ottův slovník naučný. Praha 18881908; Okurka, Tomáš: Všeobecná německá
výstava v Ústí nad Labem. Ústí nad Labem 2005;
Aussiger Tagblatt – výstavní příloha 20. 6 – 15.
9. 1903; Novák, Jakub, F.: Vzdoruj času zlobě.
Pražské noviny/Čtk, 10. 1. 2001; Koutká, Dagmar; Kris, Tomáš: Račte vstoupit, Obecní dům je
připraven. Zemské noviny – Z Prahy, 29. 3. 1997;
www.obecnidum.cz

Město podpoří mimoškolní aktivity dětí

Kulturní projekty radní oslovily

Celkem 413 tisíc korun schválila Rada města na podporu celkem 19 projektů mimoškolních
aktivit v deseti ústeckých mateřských a základních školách.
Nejúspěšnějším žadatelem
se stala ZŠ Mírová na Severní
Terase, která získala finanční
podporu od 5 do 28 tisíc Kč na
celkem čtyři projekty. Nejvyšší
částky ve výši 30 tisíc získaly
projekty
Enviroment-sportfoto ZŠ Stříbrnická, Čarování
s hlínou MŠ U plavecké haly,

Město opět podpoří některé
kulturní a sportovní akce. Rada
města na ně schválila celkem 151
tisíc korun.
Nejvyšší částka ve výši 50
tisíc korun půjde na prezentaci
fotografické výstavy původních
českých Romů a Sintů s názvem
Zaniklý svět v Ústí nad Labem,
která se týká romského holocaustu. Stejnou finanční podporu získá i ZUŠ Evy Randové
na úhradu nákladů spojených
s konáním jubilejního 40. ročníku mezinárodní klavírní soutěže

Dětský pěvecký sbor Písnička
ZŠ Husova, Raketové modelářství a Fotografický workshop
ZŠ Vinařská, Bruslením ke
zdraví ZŠ Vojnovičova a projekty Tajemství fyziky a chemie
a Tvorba počítačových prezentací ZŠ Rabasova.
V letošním roce jde už o druhou dotaci určenou na podporu
mimoškolních aktivit. V dubnu
radní města uvolnili na 24 nejúspěšnějších projektů z 15 škol
celkem 401 tisíc Kč.
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Virtuosi per musica di pianoforte, která se uskuteční v polovině listopadu. 26 tisíc obdrží
občanské sdružení Poradna pro
integraci na festival Barevná planeta, deset tisíc ateliér Design
keramiky při ústecké univerzitě
na částečnou úhradu nákladů
spojených s účastí na výstavě
Designblok 2007 v Praze a 15
tisíc korun získá společnost
Dream Production na částečnou úhradu nákladů spojených
s organizací akce Mobilní kluziště na Mírovém náměstí.

Turek: Expo Real 2007 byl pro Ústí úspěšný
Ústí nad Labem se úspěšně
představilo v Mnichově na třídenním prestižním mezinárodním
veletrhu investičních příležitostí
Expo Real 2007.
Na desátém ročníku jednoho
z největších mezinárodních veletrhů investičních příležitostí, se město Ústí nad Labem prezentovalo ve
společném stánku s Ústeckým krajem a městem Děčín. Především
šlo o možnosti seznámit zájemce
o investování ve městě s příležitostmi, které se zde nabízejí a zároveň
se nechat inspirovat aktivitami českých i zahraničních měst.
Hlavními nabízenými lákadly
města Ústí nad Labem bylo vybudování průmyslové zóny Jižní
Předlice, prodej pozemků v centru města a dostavba hotelové části
Větruše. Odbor strategického rozvoje zde také hledal investora na

rekreační aktivity u vznikajícího
jezera Milada.
Dlouhodobou snahou města
je nabízet také nevyužívané nebo
špatně využívané objekty (tzv.

brownfields) k novým účelům,
což se v Mnichově dařilo.
Na stánku proběhla řada informačních a prezentačních schůzek,
kterých se za město zúčastnili také

náměstci primátora Jan Turek
a Arno Fišera.
„Třídenní veletrh přinesl mnoho nových kontaktů. Myslím, že
o naše město byl mezi zahraničními podnikateli zájem. Ocenili jeho
atraktivní okolí i nové dálniční spojení s Německem,“ uvedl náměstek
Arno Fišera.
„Největší zájem byl o pozemky
v průmyslových zónách, značná
poptávka byla i po kancelářských
a obchodních prostorech,“ uvedl
náměstek Libor Turek.
Účast města na Expo Real 2007,
který se uskutečnil od 8. do 10. října, schválili radní města začátkem
letošního dubna. Ústí nad Labem
se na tomto prestižním mnichovském veletrhu investičních příležitostí představilo i v minulých
letech. Letošní účast si vyžádala
přibližně 250 tisíc Kč.

Třídění odpadů – informace pro občany
Od 1. července tohoto roku
se třídí využitelné složky odpadů
z domácností na tři komodity, a to
na papír, plasty a sklo. Sklo v dělených nádobách na čiré a barevné.
Stále se vyskytují dotazy obyvatel města k třídění odpadů
a k provozu sběrných dvorů, proto
pracovníci odboru životního prostředí MmÚ chtějí přiblížit občanům, kde a jak byly informace předávány a kde je možné v současné
době informace o třídění získat.
Veškeré informace probíhaly:
 v Městských novinách - od
června 2007 v každém čísle vycházejí informace k třídění odpadů
 dále na internetových stránkách Magistrátu města Ústí n. L.:
www.usti-nad-labem.cz

 na odboru životního prostředí
magistrátu
 každá domácnost dostala do
schránky na dopisy leták se všemi
informacemi, kde jsou mj. uvedeny adresy a kontaktní telefony
sběrných dvorů i svozové společnosti
 na stanici NORTH MUSIC
byly v průběhu měsíce července
a srpna vysílány relace o třídění
komunálního odpadu.

V rámci lepší informovanosti
občanů budeme častěji zveřejňovat:
 opakovaně v Městských novinách a na internetových stránkách města uveřejňovat adresy,

telefonní čísla a provozní doby
sběrných dvorů
 informace o třídění komunálního odpadu uvádět i v pravidelně
vycházejících zpravodajích jednotlivých městských obvodů.

Bukovské byty i policistům

Další informace:
 je možné získat na internetových stránkách www.tsm.cz
u svozové firmy v části - odpadové
hospodářství
 pro občany našeho města je
převzetí odpadu ve sběrných dvorech zdarma.

Havárie vody si vyžádala opravu školky
Půl milionu korun uvolnila
Rada města rozpočtovým opatřením na zajištění oprav po havárii
v umývárnách Mateřské školy
Vyhlídka.
Vinou prasklé přívodní hadičky vody v umývárně, která se
nachází v 1. patře objektu, došlo
během víkendu v polovině letošního září k rozsáhlému vytopení části objektu až do přízemí.
Vlivem tekoucí vody bylo zničeno zařízení organizace a vážně
poškozeny elektrické rozvody, zdivo a podlahové krytiny. Ředitelka
organizace nemohla v důsledku
této havárie zajistit bezproblémový chod v celém objektu.

Předmětem oprav, které již začaly a skončí nejpozději koncem listopadu, je provedení nových rozvodů
vody z PVC, obnova sanitárního
zařízení a položení obkladů a dlažby v prostorách umýváren 1. patra.

Ústečtí policisté budou moci
bydlet v nových bytech na Bukově, které postavilo město. Vyplývá to z podepsané dohody mezi
městem, Policií ČR a Bytovým
družstvem Bukov.
Policisté budou na Bukově v nájmu stejně, jako zástupci
univerzity, soudu a nemocnice.
„Město tím chce podpořit důležité
instituce, které zejména pro nové
pracovníky přicházející do Ústí nad
Labem potřebují naléhavě zajistit
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bydlení. Přítomnost soudců, policistů, lékařů či akademických pracovníků zachovává v bukovských
domech statut tzv. dobré adresy,“
říká primátor města Jan Kubata.
V bukovských domech je 213
bytů. Pro zmíněné instituce je jich
vyčleněno 55, přičemž nyní jich je
v nájemním režimu obsazeno 35.
Přes 100 bytů již dále spoluvlastní
družstevníci. Město předpokládá,
že byty na Bukově budou plně
obsazeny do jednoho roku.

Strategie rozvoje města projednána s veřejností
V zasedací
místnosti Zastupitelstva města
nedávno proběhlo první veřejné
projednání návrhu Strategie rozvoje města do roku 2015. Jednání zahájil primátor města Jan
Kubata, následovaly prezentace
zástupců města – Tomáše Sýkory (odbor strategického rozvoje)

a zpracovatele Strategie – SPF
Group, v. o. s.
Veřejnosti byl představen
analytický profil a návrhová část
Strategie, která řeší hlavní oblasti
života ve městě, jako jsou ekonomika města, lidské zdroje a sociální oblast, fyzické prostředí města,
doprava a řízení a správa města.
Účastníci byli rovněž informováni

Nové kontaktní telefonní číslo společnosti
AVE CZ Ústí nad Labem s. r. o.
Od roku 2006 se svozem komunálního odpadu z katastru Města Ústí nad Labem zabývá společnost AVE CZ Ústí nad Labem s.
r. o. Tato společnost se zabývá svozem, tříděním a zpětným využitím komunálních odpadů již mnoho let a při této činnosti využívá
moderní vozový park a nové progresivní postupy při třídění a zpracování odpadů. Společnost klade též velký důraz na spokojenost
všech zákazníků, především občanů města. Z tohoto důvodu byl zřízen dispečink, na který se mohou občané obracet se svými dotazy,
podněty, stížnostmi a připomínkami týkajícími se činnosti společnosti, zvláště pak svozu, třídění a využití komunálních odpadů. Od
července tohoto roku je možné se na dispečink dovolat na novém
telefonním čísle, a to 475 316 211, na kterém kompetentní pracovníci
firmy zodpoví Vaše dotazy. Všichni ze společnosti AVE CZ se jistě
pokusí svým nasazením přispět k tomu, aby byli občané Ústí nad
Labem s jejich prací spokojeni.

o indikátorech, kterými bude celá
Strategie hodnocena i o souběžně
probíhajícím procesu schvalování
SEA, jehož podstatou je posouzení vlivu celé koncepce na životní
prostředí. Závěr veřejného projednání patřil diskusi, dotazům a připomínkování ze strany veřejnosti,
což také bylo jeho hlavním cílem.
Strategie rozvoje města Ústí

nad Labem do roku 2015 je obecným strategickým dokumentem
města, který od konce roku 2006
připravuje široký tým odborníků
za spolupráce externí konzultantské firmy a s využitím veřejných
projednání. Podrobné informace ke Strategii jsou k dispozici na
webových stránkách města www.
usti-nad-labem.cz.

Česko-německé literární dny
poprvé v Ústí nad Labem
V rámci Česko-německých literárních
dnů proběhnou v Ústí nad Labem 8. listopadu 2007 dvě akce. Pod společným názvem
„Zůstat nebo odejít“ bude s přítomnými besedovat německý spisovatel Rainer Klis (autor
románu Steinzeit) a český hudebník, spisovatel a výtvarník Vlastimil Třešňák (na snímku).
Oba přečtou i ze svých děl a Vlastimil Třešňák
navíc zazpívá několik svých písniček. Pořad
bude moderovat Peter Ambros, který překládá Třešňákovy povídky do němčiny. První akce je určena pro studenty
Gymnázia Dr. Václava Šmejkala a uskuteční se v prostorách školy od
12:30. Na druhou akci zveme ústeckou veřejnost do přednáškového sálu
Severočeské vědecké knihovny (W. Churchilla 3) v 17 hodin. Vstup je,
jak už je u akcí ústecké knihovny zvykem, bezplatný.

Spolchemie obdržela cenu udržitelného rozvoje
Spolchemii byla udělena Cena udržitelného rozvoje Svazu chemického průmyslu České republiky (SCHP ČR) za aktivity a výsledky dosahované v posledních letech. Prestižní
ocenění ústecká společnost převzala 11. října
v Praze na „Večeru s českou chemií“.
Cena je uznáním pro členské organizace,
které dosahují výjimečných výsledků nejen
v oblasti péče o zdraví, bezpečnost a životní
prostředí, ale i v oblasti hospodářské a sociální, a tím přispívají i k rozvoji regionu. Ocenění
uděluje představenstvo SCHP ČR.
Spolek je tradičním chemickým výrobcem
s dnes již více než stopadesátiletou historií.
Spolchemie stála u zrodu struktury českého
chemického průmyslu. Byla nositelem řady
unikátních chemických technologií a je přední chemickou firmou s jasným rozvojovým
programem. Spolchemie je společností, která
navazuje na bohaté tradice. Má zřetelně formulovaný směr svého vývoje s prioritami ve zvyšování bezpečnosti a péče o životní prostředí.
Má zájem na udržování dobrých vztahů s místní komunitou. Jejím podnikatelským cílem je
upevňovat své postavení na evropských a světových trzích.
Spolchemie je jednou za zakládajících firem
SCHP ČR, který letos slaví 15 let svého vzniku. Ústecká chemička se jako jedna z prvních
společností přihlásila v roce 1994 k principům
programu Responsible Care a oprávnění nosit
logo programu bylo Spolchemii uděleno v roce
1996, jako jedné z osmi společností, které
k obhajobě přistoupily. Od té doby toto právo
pětkrát obhájila.

Z celé řady rozvojových aktivit Spolchemie,
doprovázených cíleným sociálním a vzdělávacím programem za současné intenzivní spolupráce s městem Ústí nad Labem a místní
komunitou, lze například vyzvednout zavedení
zcela unikátní technologie, vyvinuté vlastními
odborníky, k výrobě epichlorhydrinu z obnovitelného surovinového zdroje. Technologie
je i předmětem patentu, o nějž je velký zájem
mezi světovými výrobci. Před zahájením je
výstavba této jednotky v zahraničí dle knowhow Spolchemie.
Spolchemie také spustila projekt na vybudování nové membránové elektrolýzy, která do
konce roku 2012 nahradí stávající amalgamový
způsob výroby louhů a chloru. Membránová
elektrolýza bude vybudována na území s již
dokončenou sanací tzv. starých ekologických
zátěží.
Jen dvakrát ve stopadesátileté historii podniku mohli být jeho zaměstnanci i lidé z okolí
svědky rychlé a velmi viditelné přeměny vzhledu závodu. Poprvé tomu tak bylo v polovině
30. let, kdy tehdejší nastupující generální ředitel Viktor Ettel navrhl razantní likvidaci zastaralých staveb. Podruhé je tomu právě v tomto
období, kdy rychlost odstraňování starých
nevyužívaných objektů a vzápětí budovaných
nových moderních technologií je ohromující.
Spolchemie má také vydána platná integrovaná povolení pro všechny své klíčové technologie a má rozpracovánu řadu nových projektů.
Zaměstnanci Spolchemie jsou zapojeni do
vzdělávacích kurzů v rámci projektu Otevřená
akademie. Programy jsou zaměřeny především
na týmovou práci, komunikační dovednosti
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i na zvládání krizových situací. Spolchemie
v roce 2006 obdržela ocenění ministra práce a sociálních věcí „Správná praxe“ za jedno z čelních umístění v evropské kampani
„BOZ(P) na start“. Jde o vzdělávací program
„Klíčový pracovník“, který je zaměřen na přípravu zaměstnanců v důležitých dělnických
profesích. Pracovníci ve Spolchemii také využívají řadu zaměstnaneckých výhod, mezi které
patří například penzijní připojištění s příspěvkem zaměstnavatele. Spolchemie uskutečňuje
rovněž akční plán s cílem získání jediného
mezinárodně uznávaného certifikátu v oblasti
rozvoje lidských zdrojů „Investors in People“.
Spolchemie pořádá tradičně dny otevřených
dveří pro veřejnost, každoročně tak podnik
navštíví tisícovka zájemců. Firma se významně
podílí svými sponzorskými aktivitami na zlepšování kvality života v Ústí nad Labem. Pořádá
pravidelně i odborné akce a konference a spolupracuje s ústeckou univerzitou.
Spolchemie úspěšně po řadu let obhajuje
certifikáty pro systém řízení jakosti a ochrany
životního prostředí dle norem ISO 9001 a ISO
14001. Auditoři při loňské obhajobě konstatovali, že požadavky norem jsou ve Spolchemii
splněny. „Nebyly shledány žádné odchylky
a závady. Spolchemie se stále zlepšuje a my si
odnášíme dobré dojmy,“ uvedli.
V roce 2006 proběhl ve Spolchemii audit
systému bezpečnosti a ochrany zdraví. Auditorská společnost TÜV Rheinland prověřila
všechny prvky systému řízení v této oblasti
a Spolchemie tak získala certifikát systému
Ochrana zdraví a bezpečnost podle mezinárodně uznávané specifikace OHSAS18001.

Nové obchody zapadnou do okolního rázu
Připravovaná stavba ve spodní části Mírového
náměstí, kde jsou nyní zafixovaná torza čelních stěn,
bude respektovat začlenění do bloku okolních domů.
Shodli se na tom v polovině října radní města se zástupci investora, pražské firmy City Center Properties 1.
Podle náměstka primátora Jana Řeřichy však čelní stěny obou domů padnou. „Stávající štíty jsou zcela
nevyhovující z hlediska statiky a hygienických norem na
intenzitu světla. Nové domy však budou architektonicky
v souladu s okolními domy. Stavbou nebude převýšena
okolní zástavba,“ uvedl Řeřicha.
Na základě ohlasu Ústečanů, kteří se zajímali
o budoucí podobu domů a jejich čelních stěn, město iniciovalo s investorem jednání. Na něm investor předložil
radním města několik variant podoby domů, z nichž byl
vybrán návrh respektující soulad architektury s okolními domy.
Firma City Center Properties 1 chce postavit nejpozději do dvou let na Mírovém náměstí obchody, které obyvatelům krajského města a jeho návštěvníkům nabídnou
doplňující sortiment, který nyní v centru města chybí.

Vypouštění odpadních vod - co byste měli vědět
1. V jakých případech je třeba k vypouštění
odpadních vod povolení?
Povolení vodoprávního úřadu je třeba v případě, že jsou odpadní vody vypouštěny přímo
do vod povrchových (vodní tok, rybník) nebo
v případě, že jsou odpadní vody vypouštěny do
vod podzemních (přes půdní vrstvy).
2. Kdy se jedná o vypouštění odpadních
vod do vod podzemních?
O vypouštění odpadních vod do vod podzemních se jedná v případě, že půdou prosakující odpadní vody mohou znečistit nebo ohrozit podzemní vody. V naprosté většině případů
tomu tak je (jde o tzv. nepřímé vypouštění
odpadních vod do vod podzemních). Každé
vypouštění musí vodoprávní úřad posuzovat
individuálně (např. s ohledem na písčité/jílovité podloží). V pochybnostech je potřebné
zpracování hydrogeologického posudku.
3. Je možné vypouštět odpadní vody přímo
do vod podzemních?
Vypouštění odpadních vod přímo do vod
podzemních (např. potrubí zaústěné přímo do
zvodně - zdroj podzemní vody) je zákonem
zakázáno a je tedy nelegální.
4. V jakých případech lze povolit (nepřímé) vypouštění odpadních vod do vod podzemních?
Toto povolení může vodoprávní úřad
vydat pouze v případě vypouštění odpadních
vod z jednotlivých rodinných domů a staveb
k individuální rekreaci (§ 38 odst. 4 vodního
zákona). Vypouštění odpadních vod do vod
podzemních z jiných nemovitostí povolit nelze, pokud by k němu docházelo, jde o nelegální
činnost.
5. Musí mít povolení k vypouštění odpadních vod fyzické osoby (občané) i právnické
osoby?
Z hlediska potřebnosti mít povolení v tomto rozdíl není. Povolení potřebuje každý, kdo
odpadní vody vypouští do vod povrchových
nebo podzemních. Liší se samozřejmě vlastní
obsah povolení.

6. Od kdy je potřebné mít povolení
k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních?
Povinnost mít povolení k vypouštění
odpadních vod do vod povrchových nebo
podzemních není nově zavedenou povinností, tuto povinnost ukládal už zákon o vodním
hospodářství č. 11/1955 Sb. [§ 8 odst. 1 písm.
b)] i vodní zákon č. 138/1973 Sb. [ § 8 odst. 1
písm. c)]. V současné době ji ukládá § 8 odst.
1 písm. c) vodního zákona č. 254/2001 Sb. Jde
tedy o povinnost, která trvá už přes 50 let.
7. Za jakých podmínek lze prodloužit platné povolení k vypouštění odpadních vod?
Stávající povolení k vypouštění odpadních
vod do vod povrchových nebo podzemních lze
podle § 9 odst. 4 vodního zákona č. 254/2001
Sb. na návrh oprávněného prodloužit v případě, že se nezměnily podmínky, za kterých
bylo povolení uděleno. Vodoprávní úřad ho
může prodloužit tehdy, pokud nedošlo v místě vypouštění ke změně přírodních podmínek (hydrologických, ekologických). Pokud
vodoprávní úřad povolení neprodlouží, je
třeba žádat o nové povolení podle požadavků
vyhlášky č. 432/2001 Sb. Povolení nelze prodloužit v případě, že vodní zákon č. 254/2001
Sb. vydání povolení pro danou činnost vůbec
neumožňuje – tzn. nelze prodloužit povolení
k vypouštění odpadních vod do vod podzemních z jiných nemovitostí než jsou rodinné
domy a stavby pro individuální rekreaci.
8. Kdy je potřebné povolení k vypouštění
odpadních vod ze septiku?
(Septik je zařízení sloužící k předčištění
odpadních vod, ze kterého jsou odpadní vody
vypouštěny buď přímo do vodního toku nebo
průsakem do podloží. Naproti tomu žumpa
je stavba sloužící pouze ke shromažďování
odpadních vod (bezodtoková jímka), nikoliv k jejich čištění, a odpadní vody z ní tedy
nelze přímo vypouštět, ale musí být vyváženy
na ČOV.) Povolení je potřebné v případě, kdy
jsou odpadní vody ze septiku vypouštěny
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přímo do vod povrchových a dále v případě,
kdy jsou odpadní vody vypouštěny průsakem
do vod podzemních (případy, kdy se jedná
o vypouštění do vod podzemních viz výše).
Jsou-li odpadní vody ze septiku vypouštěny
do sběrného systému (zejména kanalizace)
zaústěného do vod povrchových, povolení
není potřebné. Pro zařízení určená k individuálnímu čištění odpadních vod (tj. i septiky),
ze kterých vyčištěná odpadní voda odtéká do
sběrného systému, platí emisní limity dané
kanalizačním řádem tohoto systému (smlouva s provozovatelem). Povolení k vypouštění
odpadních vod do vod povrchových je třeba
až v místě zaústění sběrného systému do vod
povrchových (adresátem tohoto povolení je
obvykle obec).
9. Kdy lze užívat odpadní vody ze septiku
nebo žumpy k zalévání?
Užívat odpadní vody k zalévání zahrad
apod. lze pouze v případě, že tyto vody nemohou vniknout do vod podzemních ani je ohrozit (jedná se zejména o ochranu podzemních
vod v blízkých studnách). Pokud by ke znečištění či ohrožení podzemních vod mohlo dojít,
jedná se o nedovolené vypouštění odpadních
vod do vod podzemních, za které lze uložit
pokutu.
Pokud odpadní vody nemohou znečistit ani
ohrozit vody podzemní, lze zalévání provádět
a není k tomu zapotřebí žádné povolení.
Doporučujeme informovat se u příslušného
vodoprávního úřadu (obecní úřad obce s rozšířenou působností) ohledně hydrologických
podmínek v místě vypouštění, tj. zda se v konkrétním případě jedná či nejedná o vypouštění
odpadních vod do vod podzemních (v pochybnostech bude zapotřebí zpracovat hydrogeologický posudek).
11. Je možné získat finanční dotaci na pořízení domovní čistírny odpadních vod?
Tato možnost zatím není. Dotace jsou
poskytovány pouze obcím, a to na větší akce
(obecní ČOV, obecní kanalizace).

Všebořická stanice bude zpracovávat bioodpady
Ve Všebořicích vyroste výrobní stanice bioplynu. Radní souhlasili s jejím umístěním v lokalitě
Podhorský park dle dokumentace
k územnímu řízení.
Stanice určená pro zpracování
bioodpadů vznikne v areálu odpadového centra v prostoru východně od stávající skládky odpadů.
Bioodpady zde budou dotříděny,

pasterizovány a stabilizovány na
materiál vhodný k využití jako
hnojivo, rekultivační materiál
nebo zakládka kompostu. Vyrobený bioplyn bude spalován v kogeneračních jednotkách za účelem
výroby elektrické energie a tepla.
Výstup z bioplynové stanice bude
odvodněn, kalová voda bude částečně recirkulována v procesu

a částečně využita jako hnojivo,
případně jako materiál pro rekultivaci skládky nebo jako zakládka
kompostu.
Stanice, kterou postaví společnost Bioplyn Energy, bude tvořena ocelovou montovanou halou
pro příjem, dotřídění a pasterizaci suroviny a dále zázemním
objektem s kogenerací a odstře-

divkou a dvojicí betonových
akumulačních jímek na kapalné
materiály. Dále se předpokládá
umístění deseti ocelových fermentačních a vyhnívacích nádrží.
Součástí stanice, která zpracuje
téměř 50 tisíc tun odpadů ročně,
bude i vodohospodářsky zajištěná
plocha, silniční váha a příjezdová
komunikace.

Řeřicha: Hluk ani zápach nebudou obyvatele obtěžovat
V příštím roce vyroste ve všebořické lokalitě Podhorský park, k. ú. Dělouš, výrobní stanice bioplynu. Nebude obtěžovat své okolí?
„Rada města tento záměr posuzovala velmi pečlivě a důkladně. Při prvním projednávání jsme vyjádřili z hlediska obtěžování blízkého okolí některé pochybnosti. Proto investor
vyjednal představitelům vedení města návštěvu
v obdobném zařízení v zahraničí.“
S jakými praktickými poznatky jste se
vrátili z této prohlídky?
„Spolu s primátorem Janem Kubatou jsme
navštívili obdobný provoz v německém Passau.
Na vlastní oči, uši a čich jsme se tak přesvědčili,
že se ze zařízení nešíří téměř žádný hluk. Menší
zápach byl cítit pouze v areálu stanice.“
A co si o provozovně myslí lidé žijící v její
blízkosti?
„Úmyslně jsme zastavili v jedné ze sousedních vesnic, abychom zjistili názory lidí, kteří
žijí v bezprostředním okolí stanice. Navštívili

jsme hned několik domácností. Všude nás ujistili, že je areál nijak neobtěžuje. Proto jsme na
následující radě města doporučili výrobní stanici bioplynu v Ústí nad Labem schválit.“
Nebude areál esteticky hyzdit krajinu?
„Území, na kterém objekt vznikne, je níže
umístěné než okolní terén. Stavba bude jednopodlažní, takže nebude příliš viditelná.“
Bude v Ústí nad Labem dostatek bioodpadů na celoroční provoz stanice, aby se
sem nedovážely odpady např. ze sousedního
Německa?
„Nejprve chci zdůraznit, že v zařízení nebude zpracováván žádný odpad živočišného původu (kosti, krev apod.). Stavba bude sloužit jako
zařízení na zpracování biologicky rozložitelného
odpadu. Jeho zprovozněním se občanům města
otevře možnost likvidace odpadů veškeré zeleně.
Stanice bude zajišťovat významnou kapacitu
na zpracování biologicky rozložitelných i kompostovatelných odpadů na regionální úrovni,

V Ústí se řešily záhady minulosti

Světoznámý švýcarský spisovatel, badatel a záhadolog Erich von
Däniken vystoupil v ústeckém
Kulturním domě se svou přednáškou „Nevyřešené záhady minulosti.“
Jednoho z nejúspěšnějších
autorů literatury faktu všech dob
přivítal v kinosále Kulturního
domu náměstek primátora Jan
Řeřicha.
„Velmi si vážím toho, že jste
během svého turné v České republice zavítal právě do našeho města
Ústí nad Labem a přeji Vám mnoho dalších úspěchů, elánu a nadšení ve Vaší zajímavé práci,“ řekl
náměstek primátora Jan Řeřicha.

Däniken poukazuje na mnohé nesrovnalosti a záhady v naší
minulosti, které vysvětluje jako
stopy po dávných návštěvách
mimozemšťanů na naší planetě.
Mnozí si jistě vzpomenou, jaký
pocit vzrušení v nich vyvolala
jeho první knížka Vzpomínky na
budoucnost z roku 1968, která se
okamžitě stala světovým bestsellerem. Jeho odvážná teorie, srozumitelně podaná a podpořená mnoha
argumenty, uchvátila miliony
laických čtenářů a šokovala vědce
na celém světě. Dodnes vydal tři
desítky knih, které byly přeloženy
do 32 jazyků a a vyšly celosvětově
v nákladu přes 63 milionů výtisků.
Tím se stal nejúspěšnějším autorem literatury faktu všech dob.
Přednáška s charakteristickým
názvem Nevyřešené záhady minulosti je doslova nabitá informacemi. Dänikenův zasvěcený výklad
je provázen velkoplošnou projekcí
s videosekvencemi, fotografiemi a počítačovými animacemi.
Během svého turné vystoupí Däniken v Liberci, Ústí nad Labem,
Karlových Varech a Plzni.

- 14 -

získaný bioplyn bude využíván pro výrobu elektrické energie a tepla. Tato technologicky vyspělá
zařízení, která jsou ekologicky šetrná, patří do
dnešního 21. století.“

SOLNÁ JESKYNĚ
SOLNÁ JESKYNĚ VÁM POMŮŽE PŘI LÉČBĚ:






Zápalu plic, průdušek, astmatu, alergie
Kožních onemocnění (ekzému, lupénky)
Srdečních chorob, infarktových stavů, vysokého krevního tlaku
Chronického zánětu hrtanu, nosu, rýmy, nachlazení
Zažívacího traktu a trávení (vředové choroby, gastritida,
záněty střev)…

Dále nabízíme:
Creative Cafe – malování na keramiku dle vlastní fantazie
Jídelna – výběr ze tří jídel, á 40,- Kč
Masáže – klasické, sportovní a detoxikační masáže, míčkování…
BodyDetox – nastartování autodetoxikace organismu…
otevřeno denně: 9:00 – 21:00 hodin
objednávky na tel:
475 530 170

VARŠAVSKÁ 736/15 - STŘEKOV
IDEA CZ - chráněné dílny s. r. o.
Kamenná 3, 400 03 Ústí nad Labem
telefon: 475 501 325
www.ideacz.eu
Projekt Solná jeskyně „SALTY DREAM“ a rekonstrukce přízemí
budovy je spolufinancován Evropskou unií a Ústeckým krajem.

❁

V˘raz
pohrdání

Konû
(básnicky)

Africk˘
veletok

SPZ aut
Teplicka

V nejbliÏ‰ím
dosahu

Namotat

❁

Nejlep‰í
pﬁítel
ãlovûka

Zpûvohra

Rusky
„soustruÏník“

Ode

Pravoslavn˘ Slovensky
knûz
„pouze“

Podnos

Ponoﬁit

Pﬁepravní
ãlun

ZúrodÀovati
pole

1
V˘brus
drah˘ch
kamenÛ

Anglicky
„bolet“

❁

Povel pro
psa
Jméno Stravinského

Struny
PraÏská
ãtvrÈ

4

Pob˘vat

Italská
televize

Kovová
deska

Rusky
„toto“

âeská
rocková
kapela

Pﬁed oãima

Unavená

Ohlazení

Odpoãívat
v posteli

Filmová
úloha
NAPOVÍME:

Ná‰
Tokar, tot, moderátor
Argema, et, (Marek)
ot, pcha.

Hrozny
kvûtÛ

Latinská
spojka (a)

❁

Zastarale
oslovovat

Moje osoba
Pﬁezdívka
reÏiséra
Friãe

Maskot
na‰ich
paralympionikÛ

Zpûvav˘
pták

Hluboké
muÏské
hlasy

Zaváﬁka do
polévky
Nedodûlek

Dvojice
Setina
hektaru

Pivní ãepice

V˘rok:
Jiﬁí ·litr

Zátkovina

Nejmen‰í
správní
jednotka

Herec USA
(Gregory)

Je‰tûr
mûnící
barvu

Hrob
(kniÏnû)
Vzdech

Obilná
‰tûtina

Islámská
bible

Doktor
medicíny
(slovensky)

Sféra
ãinnosti

Na‰e
trampská
skupina
Kus ledu
V˘robce
procesorÛ
PC

Protestant
âást
molekuly

Vzácná
tekutina

VyráÏka na
rtu

Kovov˘
prvek

Neãistota
Anglicky
„kouﬁ“

V˘robce
obuvi

Nûmecky
„mrtv˘“

Marie
(domácky)

Ten dal‰í

Albert
Rodiã
(kniÏnû)

3

Soubory
pozemkÛ
a budov

Protiklad

Sladidlo

Vãelí shluk

HrÛza
Odlehleji

Vodní
brouk

Vevnitﬁ
(slovensky)

Ruská
kosmická
stanice
¤eka
protékající
Plzní

Nemocniãní
oddûlení
(zkratka)

2

Umûl˘
mezinárodní
jazyk

Domov
Adama
a Evy

Obyvatel
‰v˘carského mûsta

Velká
nûmecká
ﬁeka

Tajenka z minulého čísla: Při manželské hádce je pozitivní fází sladké usmíření.
Výherci: Karel a Zdeňka Jírovi, Václav Píbl, Alena Dostálková. Gratulujeme! Tajenku posílejte na adresu:
Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem, dále připojte heslo „Křížovka.“
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Za oponou ústeckého divadla
Severočeské divadlo opery
a baletu v Ústí nad Labem připravilo pro své diváky v říjnu a listopadu pestrou nabídku představení.
V říjnu se na jeviště ústeckého
divadla vrátil jeden z největších
operetních hitů Čardášová princezna Emmericha Kálmána. Tato
opereta zaznamenala ohromný
světový úspěch. Stala se rodnou
sestrou Lehárovy Veselé vdovy, druhou nejhranější operetou
v historii tohoto žánru, pravým
bestsellerem i vděčným námětem
pro film. Představovala vrchol
Kálmánovy tvorby, protože v ní,
jak to vyjádřil jeden kritik, spojil skladatel krásu maďarského
folklóru s elegancí vídeňského
salónního valčíku. Písně jako „Vy,
líbezná děvčátka, s tváří anděla“ či
„To všechno láska, bláznivá láska“
patří mezi nesmrtelné. Kálmán byl
prostě svůj. Všechno, co vytvořil
později, zůstalo již ve stínu slavné
„Čardášky“. Režie a choreografie
inscenace se ujal Gustav Skála,
orchestr řídí Tvrtko Karlovič.
V souboru baletu jsou v plném
proudu přípravy na první baletní
premiéru nové sezóny. Severočeské
divadlo se vrací k titulu, který jistě
patří do klenotnice „bílé klasiky“.

Je jím Louskáček P. I. Čajkovského.
Libreto vychází z pohádky německého spisovatele E. T. A. Hoffmanna Louskáček a myší král. Je to příběh o sváteční atmosféře Štědrého
večera, ve kterém se realita spojuje
s dětskou fantazií ve fascinující
labyrint. Svou vánoční tématikou je dárkem hlavně dětem před
vytouženými svátky. V titulní úloze
Louskáčka v režii Vladimíra Nečase vystoupí Pavel Enekeš, který byl

Avdějev vystavoval romantickou přírodu
První říjnový týden uspořádal
v kostele sv. Vojtěcha rozsáhlou
výstavu svých romanticky zaměřených obrazů s krajinou severních Čech malíř ruského původu
Gennadij Avdějev.
Vernisáže výstavy se zúčastnil
náměstek primátora Arno Fišera,
který zde pronesl i úvodní slovo.
V něm mj. ocenil krásu Českého středohoří a Polabí. „Vůbec se
nedivím, že tato nádherná scenérie učarovala i zahraničním umělcům. Gennadij Avdějev je jedním
z těch, kteří se po seznámení s ní
už nemohou bez ní obejít,“ uvedl
na adresu malíře náměstek Fišera.

Umělec narozený v Moskvě žije
od roku 1992 v Ústí nad Labem.
Malíř si brzy zamiloval severní
Čechy a krásu Českého středohoří, Polabí a českých hradů přenesl
i na svá plátna. Uměleckým výrazem a tematickým zaměřením jeho
díla připomínají obrazy známého
ústeckého romantického malíře 19.
století Ernsta Gustava Doerella.
Letos na jaře daroval městu
Ústí nad Labem Gennadij Avdějev
svůj obraz s názvem Střekov. Dílo,
které je namalováno technikou
olej na plátně, nyní zdobí zasedací
místnost náměstka primátora Jana
Řeřichy.

za ztvárnění role šaška v inscenaci
baletu Čajkovského Labutího jezera
nominován do elitní pětky na cenu
Thálie 2006 v oboru balet, pantomima a jiný hudebně–dramatický
žánr. Premiéra baletu je přichystána na 2. listopadu, hudebního
nastudování se ujal Norbert Baxa.
A ještě dvě pozvánky na koncert. U příležitosti státního svátku
Severočeské divadlo připravilo na
28. října od 17 hodin slavnostní

koncert, na kterém zazní Smetanova Má vlast. Tento cyklus šesti
symfonických básní má v kontextu české hudební kultury již více
než 100 let zcela jedinečné postavení. Na měsíc listopad jsou dále
připraveny dva koncerty mladých operních talentů, na kterém
vystoupí vybraní účastníci Burzy
mladých zpěváků 2007. Koncerty proběhnou 18. a 23. listopadu
v 17 a 19 hodin.

Fišera a Tvrdík
diskutovali s občany

Ústecký Český červený kříž
uspořádal veřejnou debatu občanů s politiky. Pozvání do křesla
pro hosta přijali Arno Fišera a Jan
Tvrdík.
Mezi nejvíce diskutovaná témata patřil nepořádek a hluk v okolí
obytných domů, údržba chodníků
a zeleně a také volné pobíhání psů.
Občané si stěžovali především na
neochotu majitelů po svých psech
venku uklízet.

Smyslem veřejné debaty byla
oboustranná výměna názorů a
diskuse o řešení problémů, které trápí obyvatele města. „Je jistě
užitečné obdobné debaty organizovat. Naším společným cílem je
odstraňování problémů, které trápí
Ústečany. Myslím, že diskuse byla
věcná a měla solidní úroveň,“ uvedl náměstek Arno Fišera.
Na Křeslo pro hosta dorazily
dvě desítky občanů města.

