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Sanaci svahu Větruše budou 

společně fi nancovat Správa že-

lezniční a dopravní cesty (SŽDC) 

a město Ústí nad Labem. Dohodli 

se na tom náměstek pro doprav-

ní cestu generálního ředitelství 

SŽDC Miroslav Konečný a ná-

městek primátora Jan Řeřicha. 

„Město se bude na této akci po-

dílet plnou výší pojistného plnění, 

které mu za havárii svahu pod 

Větruší vyplatí pojišťovna. Kolik 

to bude, ještě nevíme. Na sanaci 

svahu Větruše však město nedá ze 

svého rozpočtu ani korunu,“ uve-

dl Řeřicha. 

Vedle dohody na způsobu fi -

nancování akce přinesla schůzka 

i podobu jejího časového harmo-

nogramu. Podle náměstka Řeři-

chy jednání s GŘ SŽDC urychlil 

jemný pohyb svahu, který během 

prosince minulého roku zazna-

menaly instalované měřící pří-

stroje. „Nejednalo se o havarijní 

situaci, ale přesto to byl pro nás 

signál, že sanaci svahu musíme 

vyřešit v jiném časovém horizon-

tu, než na kterém jsme se původ-

ně domluvili. Stavební práce by 

měly probíhat od května do kon-

Sanace svahu Větruše skončí na podzim

Řidiči Dopravního podniku 

objeví letos na výplatní pásce 

o 8,5 % více než loni. Vyplývá to 

z podepsané Kolektivní smlouvy 

mezi DP a odborovou organizací 

fi rmy.

Mzda dělníka v Dopravním 

podniku vzroste od 1. ledna 

o 6,5 % a o procento méně obdrží 

technicko hospodářští pracovníci. 

Kompromis s odboráři dojednal 

primátor města Jan Kubata. „Jed-

nání s odborovou organizací spo-

lečnosti bylo velmi korektní a ote-

vřené. Výše mzdového nárůstu je 

na hranici současných fi nančních 

možností fi rmy,“ říká Kubata.

Odbory nejprve požadovaly 

zvýšení platů o 21 %. Primátor 

Kubata to na osobním jednání se 

zaměstnanci společnosti označil 

za nepřijatelné a požádal je, aby 

zástupcům odborové organizace 

dali mandát jednat o reálných 

číslech. Obě strany se nakonec 

dohodly za 14 dní. Pro Doprav-

ní podnik to znamená meziroční 

nárůst mzdových nákladů o 12 % 

(vč. odvodů).

Kolektivní smlouva ještě za-

městnancům garantuje odměny 

při významných a životních vý-

ročích či za bezplatné dárcovství 

krve s oceněním Janského plake-

tou. Příspěvky budou vyplaceny 

i na dovolenou a ozdravný pobyt.

V Dopravním podniku jdou mzdy nahoru
Řidiči si polepší o 8,5 procenta

ce září letošního roku,“ vysvětlil 

Řeřicha. 

Zástupci města předali GŘ 

SŽDC, které je investorem sa-

nace svahu Větruše, příslušnou 

projektovou dokumentaci, kte-

rou si město nechalo zpracovat. 

Investor nyní zadá specializova-

né fi rmě revizi této dokumentace 

tak, aby zohlednila aktuální stav 

svahu po jeho prosincových po-

hybech a navrhla technologii sa-

nace včetně návrhu vybudování 

přístupových cest v náročném 

terénu. GŘ SŽDC zajistí i výbě-

rové řízení na zhotovitele stav-

by tak, aby mohla být zahájena 

v květnu.

Zástupci města a GŘ SŽDC se 

také dohodli, že stavby, které při 

sanaci svahu Větruše vzniknou, 

převezme město do svého majet-

ku. Převod těchto staveb i převod 

pojistného plnění schválili zastu-

pitelé města 30. ledna. 



- 2 -

Vážení přátelé,

v roce 2008 Vás poprvé zdravím 

ze stránek Městských novin. Přeji 

Vám, aby se Vám v roce 2008 po-

dařilo co nejvíce dobrých věcí.

V posledních týdnech dostá-

vám řadu dotazů týkajících se 

stavby nového multifunkčního 

centra Forum. Většinou jde o ter-

mín zahájení  a dokončení stavby. 

Ačkoliv investorem není město 

Ústí nad Labem, rád na tyto otáz-

ky odpovím.

Prodlevu v zahájení stavby OC 

Forum způsobil, stejně jako v pří-

padě Paláce Zdar na Mírovém 

náměstí, archeologický průzkum. 

V blízkosti šikmého kostela a ob-

chodního domu Labe šlo dokon-

ce o největší archeologický vý-

zkum v jádru středověkého města 

v severozápadních Čechách za 

poslední čtvrt století. Průzkum 

s fi nančními náklady téměř 19 

miliónů korun mimo jiné pro-

kázal, že v těchto místech nebylo 

centrum středověkého Ústí - to 

se nacházelo pravděpodobně na 

dnešním Mírovém náměstí. Ar-

cheologové našli řadu cenných 

artefaktů s velkou vypovídací 

hodnotou o řadě období historie 

krajského města.

Nyní už nic nebrání tomu, aby 

investor začal stavět. Práce by se 

měly rozběhnout už v průběhu 

února.

Zdržení stavebních prací na OC 

Forum bohužel způsobilo vznik 

řady spontánních i zcela účelo-

vých spekulací o tom, že investor 

od stavby ustoupil. Není to prav-

da. Investor je zcela připraven do-

stát svým záměrům a již nyní má 

příslib řady smluvních nájemních 

vztahů. Nikdy neuvažoval o tom, 

že své „závazky“ vůči ústecké ve-

řejnosti nedodrží. V září příštího 

roku bychom mohli už jako zá-

kazníci OC Forum navštěvovat. 

Mnoho dotazů na mou adresu 

směřovalo v minulých týdnech 

opět do oblasti parkování v centru 

města. Jsem velmi rád, že se nám 

s investorem obchodně-admi-

nistrativního centra u Hraničáře 

podařilo dospět k dohodě o stání 

vozidel v této lokalitě (viz článek 

na str. 3). Vznikne zde kolem 400 

parkovacích míst. V OC Forum 

jich bude 700, v Paláci Zdar 250.¨

Jak jsme již několikrát uvedli, 

uvědomujeme si, že to nyní mo-

toristé ve středu města nemají 

lehké. Tato situace je však pouze 

přechodná. 

Jan Kubata

centrum středověkého Ústí - to

se nacházelo pravděpodobně na

dnešním Mírovém náměstí Ar
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V ústecké městské dopravě jezdí 

nové mercedesy. Vozy byly v lednu 

na Mírovém náměstí slavnostně 

předány Dopravnímu podniku do 

užívání.

Firma EvoBus Bohemia, která 

mercedesy nabídla, zvítězila ve 

výběrovém řízení nejnižší cenou. 

Pořízení dvou autobusů Mercedes 

Conecto stálo 9,2 mil. korun, z če-

hož polovinu zaplatila státní dota-

ze. Dopravní podnik koupil ještě 

třetí autobus stejné značky, který 

byl výrobcem v minulých měsí-

cích zapůjčen jako zkušební.

Vozy na centrální ploše slav-

nostně pokřtili šampaňským ředi-

tel fi rmy Mercedes pro východní 

Evropy v segmentu autobusy Šte-

fan Nistor a výkonný ředitel Do-

pravního podniku Pavel Havrá-

nek. Slavnostního předání vozů se 

rovněž zúčastnili náměstkové pri-

mátora Arno Fišera a Libor Turek.

Mercedesy budou jezdit na 

všech linkách MHD.

Ústečany vozí mercedesy

Poskytovatelé sociálních služeb 

obdrží od města pro letošní rok 

téměř 8 mil. Kč. Rozhodli o tom 

zastupitelé.

Na rok 2008 bylo předloženo 

60 projektů s žádostí o dotaci a 56 

z nich získalo od sociálně zdravot-

ní komise doporučení k fi nanco-

vání. Jedná se o projekty pro oblas-

ti dětí, mládeže a rodiny, seniorů, 

duševně nemocných, mentálně 

postižených, drogově závislých, 

zdravotně postižených, občanů 

v přechodné krizi, sociálně vylou-

čených a nezaměstnaných. 

„V minulém roce město podpo-

řilo projekty neziskových organi-

zací poskytujících sociální služby 

částkou 7 miliónů korun. Podaři-

lo se nám prosadit, aby letos byla 

tato částka o milión vyšší. To je 

obrovský úspěch,“ říká radní Zu-

zana Kailová. 

Jak dále uvedla, projekty pro-

šly náročným hodnocením, které 

probíhalo v koordinačních skupi-

nách pro dané oblasti. Hodnotili 

je odborníci, kteří se danou skupi-

nou občanů zabývají či s ní pracu-

jí. Nejvíce fi nančních prostředků 

bylo přiděleno Oblastní charitě, 

občanskému sdružení Spirála či 

Fokusu. Nově město podpořilo 

i projekty na činnost nízkopraho-

vých klubů pro děti a mládež či 

mateřských center.

Dále město pro rok 2008 zřizu-

je tzv. Individuální grant ve výši 

100 000 Kč. Ten bude určen pro 

pomoc občanům, kteří se ocitnou 

v neočekávaných výjimečných so-

ciálních situacích.

Na sociální služby 8 milionů

Třídveřový Mercedes Conecto pojme 94 cestujících.

Rada města schválila poskytnu-

tí fi nančních prostředků na mno-

ho zajímavých akcí.

 Pět tisíc Kč obdrží Petr Macek 

na částečnou úhradu nákladů spo-

jených s realizací koncertu Felixe 

Slováčka (19. 2. 2008 v Severočes-

kém divadle opery a baletu). Or-

topedické centrum dostane 49 tis. 

Kč na částečnou úhradu nákladů 

spojených s realizací XII. Česko-

slovenského kongresu o infekčních 

nemocech (11. - 13. 6. 2008 v Seve-

ročeském divadle opery a baletu) a 

40 tis. Kč na částečnou úhradu ná-

kladů spojených s realizací XI. roč-

níku mezinárodní výstavy „Vinař-

ské Litoměřice“ (17. - 19. 4. 2008 

v Domě kultury v Litoměřicích). 

Celkem 8 tis. Kč získá Základní 

kynologická organizace Bukov na 

úhradu nákladů spojených s reali-

zací kynologické akce „Pohár osvo-

bození“ (21. – 22. 6. 2008 v areálu 

na Střížovickém vrchu), 2,4 tis. Kč 

společnost Collegium Bohemicum 

na částečnou úhradu nákladů spo-

jených s realizací akce „Čtení z kni-

hy Petera Härtlinga“ (31. 1. 2008 

v Severočeské vědecké knihovně) a 

30 tis. Kč obdrží Neurochirurgické 

oddělení Masarykovy nemocnice 

na realizaci akce „Pracovní dny 

České neurochirurgické společ-

nosti 2008“ (22. - 24. 10. 2008 v ho-

telu Vladimir).

Radní podpořili další akce
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Více než čtyři stovky parkova-

cích míst vzniknou v lokalitě po-

blíž hlavní pošty na Masarykově 

třídě po dokončení dvou staveb 

společností Czech Property In-

vestments. CPI City Center pojme 

přibližně 150 podzemních stání 

a dvoupodlažní zrekonstruované 

parkoviště v ulici Churchillova 

pod hotelem Vladimir nabídne 

dalších zhruba 280 míst. 

CPI City Center se od kon-

ce minulého roku staví na ploše 

po bývalé zástavbě před kinem 

Hraničář. Areál budou tvořit dva 

objekty. Na jižní straně směrem 

k parku bude samostatná budova 

hotelu s kongresovou částí, restau-

rací a kavárnou, do Moskevské 

ulice a proti kinu Hraničář vyroste 

zalomený objekt s obchodem, ad-

ministrativní částí a na severozá-

padní straně vznikne obytná část. 

V podzemí se vybudují patrové 

garáže, které vytvoří přibližně 150 

parkovacích míst. 

„Původně se počítalo, že zde bude 

kolem 200 podzemních stání. Uká-

zalo se ale, že je tu velmi kompli-

kované geologické podloží a navíc 

tudy protéká i Klíšský potok. Proto 

jsme se s investorem dodatečně do-

hodli, že parkovací místa v této ob-

lasti navýšíme vybudováním dvou-

podlažního parkovacího domu pod 

hotelem Vladimir v Churchillově 

ulici. Projekt i stavbu tohoto objek-

tu zaplatí CPI,“ vysvětlil náměstek 

primátora Jan Řeřicha. 

Podle něj investor pracu-

je v současné době na projektu 

parkovacího domu. Ten bude 

z pohledu od Churchillovy ulice 

jednopodlažní a od Masarykovy 

třídy díky převýšení terénu dvou-

podlažní. „Nyní ještě jednáme 

o tom, kdo a jak bude toto parko-

viště provozovat a o dalších nut-

ných záležitostech. Předpokládám 

však, že jednání budou ukončena 

v březnu,“ dodal Řeřicha. 

Stavba parkovacího domu bude 

harmonizována s výstavbou cen-

tra před Hraničářem. To by mělo 

být dokončeno nejpozději v polo-

vině příštího roku.

Parkoviště u Hraničáře pomohou motoristům

Povodí Labe začne stavět proti-

povodňový val na Střekově už kon-

cem letošního března. Na posled-

ním jednání s primátorem města 

Janem Kubatou to řekl generální 

ředitel společnosti Tomáš Vaněk.

 „Začínáme pracovat na prová-

děcí dokumentaci a tím považuje-

Protipovodňový val na Střekově už na podzim
me stavbu za zahájenou. Terénní 

práce chceme rozběhnout 24. 

března“, uvedl Vaněk. 

 Pevná hráz by měla být hoto-

vá do letošního září. Pak dojde 

na dokončovací práce spočívající 

v rekonstrukci chodníků, cyklos-

tezky či zazelenění okolí. Smluv-

ní termín dokončení veškerých 

prací bude stanoven na listopad. 

„I přesto však není vyloučeno, že 

už od září budeme schopni v pří-

padě potřeby Střekováky před 

povodní ochránit. Nechceme to 

ale přivolávat…“, řekl primátor.

 Pevný val o délce 981 metrů 

bude stát Povodí Labe 85 miliónů 

korun. Celkem 24 miliony za mo-

bilní stěny uhradí město. Kombi-

nace pevných a mobilních prvků 

zabrání proniknutí vody vysoké 

do 10 metrů. 

Většina Ústečanů je se živo-

tem v krajském městě spokojena. 

Vyplývá to z průzkumu, který 

koncem minulého roku provedla 

katedra Regionálního a lokálního 

rozvoje za pomoci tazatelské sítě 

studentů. 

Šetření názorů obyvatel Ústí 

nad Labem bylo zadáno magis-

trátem v rámci projektu „Zdravé 

město“. Dotázáno bylo celkem 

296 občanů starších 18 let. Lidé 

odpovídali na 24 otázek rozdě-

lených do pěti oblastí - obecná 

spokojenost, doprava a mobilita 

ve městě, veřejné služby, životní 

prostředí a bezpečnost. U větši-

ny otázek bylo nabídnuto 5 mož-

ných odpovědí: velmi spokojen, 

spíše spokojen, spíše nespoko-

jen, velmi nespokojen, neví (ne-

vyjádřil se). Dotazníky byly vy-

hodnoceny pomocí statistického 

programu.

Podle průzkumu je se životem 

ve městě spokojeno více než 68 % 

dotázaných, nejvíce občané s vy-

sokoškolským vzděláním (80 %). 

Naopak nejméně spokojených 

bylo v nejmladší věkové skupi-

ně (60 %) a u osob se základním 

vzděláním (58 %). 

Městskou hromadnou dopravu 

využívá nejvíce nejmladší a nej-

starší věková skupina, nejméně ji 

využívají vysokoškoláci. Mnohem 

častěji MHD využívají ženy (87 %) 

než muži (68 %) - ženy jsou s ní 

také výrazně více spokojeny než 

muži (celkem cca ¾, muži 51 %). 

Spokojenost s MHD je nejnižší 

u občanů s dosaženým základním 

vzděláním a nejvyšší u vysokoško-

láků a u osob starších 60 let. 

 Nejnižší spokojenost občanů je 

se stavem životního prostředí, kdy 

pouze 26 % je spokojeno a 74 % 

nespokojeno. „Je to pochopitelné, 

neboť v současnosti je životní pro-

středí v našich médiích často hod-

noceno a v podstatě vždy negativ-

ně. Představitele města může těšit, 

že více než 46 % lidí si myslí, že 

došlo ke zlepšení životního pro-

středí v Ústí nad Labem v posled-

ních 15 letech a jen 24 % si myslí 

naopak, že ne. Zlepšení životního 

prostředí pozorují především vy-

sokoškoláci a také starší osoby, 

které si pamatují situace z doby 

před 20 lety,“ vysvětlil vedoucí 

katedry Regionálního a lokálního 

rozvoje Fakulty sociálně ekono-

mické UJEP Miloslav Šašek. 

Pozitivně hodnotí Ústečané 

rozvoj města v posledním deseti-

letí. Na otázky, zda došlo ke zlep-

šení vzhledu města za posledních 

10 let, bylo podobné rozložení 

odpovědí podle věku a vzdělání. 

Celkem 66 % vysokoškoláků si 

myslí, že došlo ke zlepšení a na-

opak jen 17 %, že nikoliv. U nej-

starší věkové skupiny jsou odpo-

vídající podíly 73 % pro zlepšení 

a 13 % proti.

 Na základě vyhodnocení odpo-

vědí respondentů průzkumu lze 

obecně uvést, že ženy byly o něco 

méně kritické než muži. Platilo to 

u většiny položených otázek. Vý-

razně vyšší nespokojenost u žen 

byla jen u otázek bezpečnosti ve 

městě. To je však podle Miloslava 

Šaška přirozené. „Častěji se bojí 

přepadení, protože jsou křehčí 

než muži,“ dodal Šašek s tím, že 

dvě třetiny dotazovaných by si 

přály v ulicích více městských 

strážníků. 

Průzkum: Ústečané jsou se životem spokojeni

Provoz parkoviště u Hraničáře byl ukončen. Do roka a půl zde však 
budou stovky nových stání.
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Nové Masarykovo náměstí, 

které vznikne před Činoherním 

studiem na Střekově, ozdobí ještě 

letos socha T. G. Masaryka v nad-

životní velikosti. 

Jejím autorem bude akademic-

ký sochař Roman Richtermoc. 

Ten koncem ledna na ústeckém 

magistrátu osobně prezentoval 

komisi své tři návrhy na podobu 

pomníku. Na vítězném návrhu 

pískovcové sochy TGM, který za-

chytí prvního československého 

prezidenta v klobouku a obleku 

na procházce, se jednomyslně 

shodla šestičlenná komise ve slo-

žení náměstek primátora Jan Ře-

řicha, starosta TJ Sokol Ústí nad 

Labem Emanuel Kodat, ředitel 

archivu města Vladimír Kaiser, 

střekovský starosta Vlastimil Žá-

ček a místostarosta Václav Křeček 

a vedoucí odboru investic ma-

gistrátu Ivo Zíka. V dubnu by se 

měla komise na pozvání socha-

ře vydat do Hořic, kde jim bude 

předveden třetinový model sochy 

TGM na procházce ozdobí náměstí

v konečné podobě. Kamenické 

práce pak začnou hned po jeho 

schválení. 

Slavnostní odhalení sochy vy-

soké 2,2 m se uskuteční v říjnu 

letošního roku. „Stane se tak u pří-

ležitosti 90. výročí od založení Čes-

koslovenské republiky,“ vysvětlil 

náměstek Jan Řeřicha. Do té doby 

by měla být hotova také první 

etapa rekonstrukce Masarykova 

náměstí na Střekově. Kompletní 

rekonstrukce náměstí bude dokon-

čena do dvou let.

Ústí nad Labem má Digitální 

technickou mapu města.

Digitální mapu, která zahrnuje 

26 katastrálních území o celkové 

rozloze 292 hektarů, vytvořila bě-

hem 18 měsíců pražská fi rma Hrd-

lička spol. s.r.o. Ta bude garantovat 

i její pravidelnou aktualizaci. Měs-

to Ústí nad Labem se tak zařadilo 

mezi ostatní krajská města České 

republiky vlastnící DTMM.

Digitální mapa je velmi přesný 

mapový podklad zachycující sku-

tečný stav v terénu a sítě technické 

infrastruktury. Bude sloužit pře-

devším jako jednotný a aktuální 

podklad pro veškerou projektovou 

činnost. Protože se zamezí často 

zbytečnému duplicitnímu zamě-

řování totožných lokalit pro různé 

investiční záměry, ušetří se tím 

v konečném důsledku nemalé fi -

nanční prostředky. Dále se porov-

náním DTMM s mapou katastrál-

ní mohou odhalit například černé 

stavby, přesahy oplocení, nevypo-

řádané vlastnické vztahy apod. 

„Mapa především zrychlí pří-

pravu investiční výstavby. Nebu-

de sloužit jen obcím, městům či 

správcům inženýrských sítí, ale 

i samotným občanům,“ zhodnotil 

přínos nové mapy primátor Jan 

Kubata.

Zhotovení DTMM Ústí nad 

Labem si vyžádalo 5,5 mil. Kč. 

Zaplatilo ji město a správci inže-

nýrských sítí RWE, SČVK a SVS, 

kteří měli hlavní zájem na vytvo-

ření digitální mapy. 

Město má digitální mapu

Rada seniorů pokračuje
Další funkční období Rady se-

niorů od 1. ledna do 31. prosince 

2008 stanovili radní města.

Rada zároveň schválila statut 

Rady seniorů a jmenovala jejím 

předsedou Jana Chládka, místo-

předsedy Hanu Houškovou a Ja-

roslava Čubana a také 13 členů, 6 

náhradníků a tajemníka. 

Rada seniorů za dobu své exis-

tence vypracovala již několik ma-

teriálů. Předala například analý-

zu zastávek MHD ve městě Ústí 

nad Labem, ze které lze vycházet 

při jejich plánované rekonstrukci. 

Rada seniorů se opakovaně zabý-

vá i čistotou města, průzkumem 

domovů pro seniory či kontrolou 

stavu odpočinkových a výletních 

míst ve městě. 

„Činnost Rady seniorů je pro 

město velkým přínosem. Společ-

nost má někdy tendenci zapomí-

nat na potřeby starších lidí. My je 

naopak shromažďujeme a snaží-

me se seniorům vyjít vstříc,“ uvádí 

náměstek primátora Arno Fišera.

Magistrát města Ústí nad La-

bem informuje občany, že v ter-

mínu do 31. března 2008 jsou po-

vinni uhradit za 1. pololetí 2008 

poplatek za komunální odpad 

ve výši 250 Kč za každého obča-

na s trvalým pobytem v Ústí nad 

Labem, a to na bankovní účet č 

882833329/0800 u České spořitel-

ny a.s. nebo na pokladně inkasní-

ho oddělení magistrátu.

V případech prodlení z placení 

budou nezaplacené částky zvýše-

ny až na trojnásobek.

Telefonní spojení na inkasní od-

dělení je 475 241 582, 475 241 598, 

475 241 596 nebo e-mail adresa: 

Jan.Dvorak@mag-ul.cz.

Poplatky za komunální odpad

Obyvatelé Střekova se letos 

možná mohou těšit na dvě nová 

dětská hřiště a úpravu Lesopar-

ku Malé Sedlo. Rada města vzala 

na vědomí pravidla fi nancování 

těchto projektů. Zároveň schválila 

podání žádostí pro městský obvod 

Střekov o dotaci z grantového ří-

zení Nadace ČEZ a z operačního 

programu Ministerstva životního 

prostředí. 

Odhadované celkové náklady 

na výstavbu dětského hřiště Na 

Pile jsou 700 tis. Kč a na hřiš-

tě v ulici Tolstého 1,1 mil. Kč 

(s předpokládaným nulovým 

kofi nancováním města). Celko-

vé náklady na revitalizaci zeleně 

Lesoparku Malé Sedlo jsou od-

hadovány na 1,15 mil. Kč (před-

pokládaná spoluúčast střekov-

ského obvodu bude ve výši min. 

115 tis. Kč). Rada zároveň uložila 

vedoucímu odboru strategického 

rozvoje Františku Podrápskému 

zajistit ve spolupráci s MO Stře-

kov podání žádostí o dotace do 

konce letošního ledna. 

Nadace ČEZ vyhlásila grantové 

řízení pro rok 2008 pro výstav-

bu Oranžových hřišť. Maximál-

ní výše příspěvku činí 2 mil. Kč. 

Střekovský obvod chce požádat 

o dva granty v celkové výši 1,8 

mil. korun. Dětské hřiště Na Pile 

bude zaměřeno na využití volné-

ho času zejména dětmi do 8 let, 

hřiště v ulici Tolstého bude urče-

no zejména dětem od 8 do 15 let. 

Cílem projektu revitalizace zeleně 

Lesoparku Malé Sedlo bude obno-

vení cest, odstranění nevhodných 

dřevin, terénní úpravy svahů vč. 

jejich osázení rostlinami zabra-

ňujícími půdní erozi, výsadba 

dalších dřevin a zajištění povýsad-

bové péče, zejména odplevelení 

a zálivek. 

 O „Duhové hřiště“ bude usilo-

vat i obvod Severní Terasa.

Kde bude další Duhové hřiště?
Město chce peníze z Nadace ČEZ

Ředitel pražské geodetické fi rmy Martin Hrdlička předává primátorovi 
Janu Kubatovi CD s digitální technickou mapou.
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Severočeské divadlo opery a ba-

letu Ústí nad Labem získalo za rok 

2007 čtyři nominace na prestižní 

cenu Th álie, kterou každoročně 

uděluje Herecká asociace České 

republiky. 

V širších nominacích jsou dva 

členové baletního souboru – Nata-

lie Vasina za roli Lesbie v inscenaci 

Catulli Carmina a Pavel Enekeš 

za roli Catulla ve stejné inscenaci. 

Sólistka operního souboru sop-

ranistka Valeria Vaygant je v širší 

nominaci za roli Micaely v úspěšné 

inscenaci Bizetovy opery Carmen. 

K těmto třem širším nominacím 

má Severočeské divadlo opery a ba-

letu i jednu nominaci užší. Tu získa-

la sopranistka Maida Hundeling (na 

snímku) za svůj výkon v roli Senty 

v inscenaci Wagnerovy opery Blud-

ný Holanďan.

Odborná porota se k užší nomi-

naci Maidy Hundeling vyjádřila: 

„Pěvecky vynikající výkon v nároč-

ném partu Senty obohatila sopra-

nistka Maida Hundeling sugestiv-

ním hereckým projevem. Nesnadný 

režijní úkol interpretovat celý děj 

opery jako vnitřní svět hlavní ženské 

hrdinky zvládla pěvkyně na vysoké 

úrovni nejen po technické stránce, 

ale naplnila jej vnitřním obsahem 

nebývalé intenzity. Svou jedinečnou 

kreací učinila záměr inscenátorů či-

telným a emotivně působivým.“

Ředitel Severočeského divadla 

Tomáš Šimerda k nominacím říká: 

“Získat naráz hned čtyři nominace 

v jeden rok považuji za mimo-

řádný úspěch potvrzující vysokou 

uměleckou úroveň našich inscenací 

i umělců. Ještě nikdy v historii di-

vadla jsme tolik nominací za jediný 

rok nedostali. Naši baletní sólisté se 

v nominacích na Th álii neobjevují 

poprvé, což jen potvrzuje kvality 

ústeckého souboru. O mimořád-

ných kvalitách sopranistky Valerie 

Vaygant zase svědčí to, že se mezi 

nominované dostala hned za první 

roli, kterou v Čechách nastudovala. 

Fakt, že Maida Hundeling má užší 

nominaci navíc znamená, že jsme 

ve hře o samotnou cenu Th álii.“

V počtu nominací předčilo letos 

Severočeské divadlo opery a bale-

tu divadla v jiných krajských měs-

Velký úspěch Severočeského divadla opery a baletu 
Získá Ústí nad Labem cenu Thálie?

tech, jako například v Olomouci, 

Liberci či Českých Budějovicích, 

která mají k baletnímu a operní-

mu souboru navíc ještě soubor 

činoherní, a tudíž mají za sezónu 

více premiér a větší pravděpo-

dobnost, že budou nominována. 

Kromě ústeckého divadla získali 

letos čtyři nominace ještě Národní 

divadlo Brno, Státní opera Praha 

a Hudební divadlo Karlín. Nej-

více nominací, celkem 7, získalo 

Národní divadlo Moravskoslezské 

v Ostravě. 

Th álie jsou Hereckou asociací 

udělovány od roku 1993. Mimo no-

minace za rok 2007 má Severočes-

ké divadlo opery a baletu Ústí nad 

Labem z minulosti celkem 8 širších 

nominací. Tři širší nominace získala 

sólistka operního souboru Jarmila 

Baxová (2005, 2004, 2002). Po dvou 

nominacích získali sólisté baletního 

souboru Margarita Plešková (2005, 

2003) a Pavel Enekeš (2006, 2001). 

Po jedné širší nominaci za ústecké 

divadlo mají operní pěvkyně Jitka 

Burgetová a Jordanka Derilová.

Rada města souhlasí se sloučením Severočeského di-

vadla opery a baletu a Činoherního studia, a to za pod-

mínek zachování střediskového hospodaření divadel 

a zaručení částky na uměleckou činnost pro Činoherní 

studio ve výši 1,9 mil. korun ročně. Pokud to v dubnu 

schválí zastupitelé, k fůzi dojde letošního 1. července.

V rámci příspěvkové organizace vznikne třísoubo-

rové divadlo – opera, balet a činohra. Kulturní čin-

nost bude nadále probíhat v obou divadelních budo-

vách. Na funkci ředitele příspěvkové organizace bude 

vypsáno výběrové řízení.

„Tímto rozhodnutím město jednoznačně deklaruje 

vůli zachovat vlastní umělecké soubory. Nepůjdeme 

tedy cestou jejich zrušení a výhradního „dovozu“ 

umělců a představení, jak je to v některých jiných 

městech,“ říká primátor města Jan Kubata. 

Podle Kubaty se příznivci Činoherního studia nemu-

sí obávat ztráty zavedené značky. „Činohra bude nadále 

působit pod stejným názvem a nadále jí nikdo nebude 

zasahovat do umělecké činnosti,“ dodal primátor.

Severočeské divadlo opery a baletu má v současné 

době 210 zaměstnanců, Činoherní studio 42 zaměst-

nance. Loňská dotace města Severočeskému divadlu 

opery a baletu činila 55,5 mil. korun (v roce 2006 

celkem 49 mil.). Činoherní studio obdrželo 11,5 mil. 

(v roce 2006 celkem 11,2 mil.).

Divadla pod střediskové hospodaření

Německé kancléřce Angele 

Merkelové představili středoškol-

ští studenti z Čech, Polska a Ně-

mecka časopis se svými články 

o událostech z doby 2. světové 

války v jejich regionu. Při tomto 

setkání 21. ledna v Berlíně nechy-

bělo ani pět studentů z ústeckého 

Gymnázia Dr. Václava Šmejkala. 

Výsledkem jejich bádání je v rám-

ci projektu Weisse Flecken (Bílá 

místa) druhé vydání novinového 

občasníku step21, jehož jeden 

výtisk studenti předali kancléřce 

Merkelové jako první čtenářce. 

Na 70 studentů si během deseti 

měsíců vyzkoušelo práci publicis-

ty - historika. Českou republiku 

zastupovaly z 16 „redakcí“ čtyři 

týmy z gymnázií z Prahy, Uher-

ského Hradiště, Ostravy a Ústí 

nad Labem. Studenti odhalovali 

nepravdy v dobovém tisku na-

plněném ofi ciální propagandou 

a názorně viděli, jak se „nedělají“ 

noviny. Nebádali jen v archivech, 

ale hovořili i se svědky událostí.

Ústečtí studenti si ve svém pří-

spěvku vybrali téma odporu vůči 

nacismu v oblasti Sudet na příkladu 

osobnosti Herty Lindnerové. Tip 

dostali od zaměstnanců teplické-

ho archivu. „Tato sudetská Němka 

pocházející z Krupky byla členem 

odbojové skupiny. Prokázala veliké 

hrdinství v boji proti fašismu a na-

cismu. Bohužel byla chycena a před 

koncem války popravena v Berlí-

Ústečtí gymnazisté odkryli německé kancléřce příběh Lindnerové
ně,“ uvedla jedna z ústeckých stu-

dentek Julie Houfk ová. Spolu s ní 

po tragickém životním příběhu 

Lindnerové pátrali i Jan Schuster, 

Katrina Přikrylová, Barbora Kou-

tecká a Petra Jestříbková. 

Vlastní noviny budou distri-

buovány do českých, německých 

i polských škol jako jeden z pra-

menů pro výuku dějepisu a spo-

lečenských věd. V Česku bude 

list v němčině obsahovat českou 

přílohu. Iniciativa step21 od roku 

1998 usiluje o vedení mládeže 

k toleranci. Jeho ambicí je i pro-

hlubování historické identity 

a povědomí o hodnotách svobody 

tisku a lidských práv. 
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S cílem navázat na tradici ochrany ptactva zapoèatou Dr. Heinrichem Lumpem bude v areálu zoo 
u pøíležitosti výroèí rozvìšeno 100 kusù ptaèích budek. Jedná se o jedenáct typù budek, které budou 
vyvìšeny v rùzném prostøedí podle toho, komu jsou urèeny a které jsou vhodné pro 21 druhù ptákù. 
Budky budou oèíslovány a poslední stá budka bude symbolicky vyvìšena pøi Slavnostním zahájení 
letní sezóny 2008 v blízkosti památného trpaslièího hrádku. Do péèe o budky se mohou zapojit 
i návštìvníci tím, že si vybranou budku „adoptují“. Podle velikosti a druhu budky tak pøispìjí rùznou 
èástkou (500 Kè, 1.000 Kè a 1.500 Kè) na provozní náklady s budkou spojené (kontrola, èištìní, 
oprava). Adoptivní vlastníci budky obdrží èestný certifikát spolu s plánkem, na kterém bude 
vyznaèeno umístìní adoptované budky. Na konci hnízdního období obdrží všichni adoptivní 
majitelé vyrozumìní o tom, zda v jejich budce probìhlo hnízdìní a jestli bylo úspìšné.

Od poloviny ledna probíhá na webových stránkách ústecké zoo druhý roèník ankety Zvíøe roku. Podle pravidel si každý mùže vybrat svého 
favorita mezi šesticí nominovaných zvíøat a jednou týdnì mu odeslat svùj hlas. Anketa trvá do 15. bøezna, výsledky budou vyhlášeny 
v rámci Slavnostního zahájení letní sezóny 2008 v sobotu 5. dubna. Všechny došlé hlasy budou slosovány, pro výherce je pøipraveno 50 
cen, tou hlavní je zájezd do Chorvatska vìnovaný cestovní kanceláøí m´plus travel,a. s., velkoplošná fotografie vítìzného zvíøete od Petra 
Slavíka, pøedplatné èasopisu Koktejl, pøekvapení OC Olympia Teplice a roèní permanentka do zoo pro 2 osoby.
Do ankety o Zvíøe roku 2007 byla vybrána jako obhájkynì titulu levhartice Kaila, vítìzka prvního roèníku ankety, slonice Delhi, 
která patøí ke kultovním zvíøatùm ústecké zoo a v roce 2007 oslavila dvacáté výroèí pobytu. Stejné výroèí se týká chovu medvìdù 
malajských (nominován samec Imro) a gibonù èerných (nominován zakladatel úspìšného chovu samec Tod). Další dvì nominace patøí 
úspìšným odchovùm - pandí dvojèata Pat a Mat, která v loòském roce patøila mezi nejvýznamnìjší a nejroztomilejší mláïata a malý 
orangutan Budi, první mládì loòského roku a rovnìž jeden z nejvýznamnìjších odchovù roku 2007.

100 let od Lumpeparku k zoo

Přehled kulturních programů v zoo v březnu a v dubnu 2008:
20. - 24. 3.   Velikonoce v zoo         
                         Tradièní kvíz „O vejce ptáka nandu“

5. 4.             Slavnostní zahájení letní sezóny 2008
                         Zahájení oslav 100 let od Lumpeparku k zoo, slavnostní otevøení nové expozice tapírù jihoamerických, vyhlášení
                         výsledkù ankety Zvíøe roku 2007, koncert souboru Clarinet Society, soutìže pro dìti

26. 4.           Den Země v zoo
                         Komponovaný program zamìøený na celoevropskou kampaò EAZA „Amphibian Ark - Zachraòme obojživelníky“.

Zvíře roku 2007

Podpora hnízdění dutinových ptáků -  
projekt ochrany naší fauny 

Zvíře roku 2007

V letošním roce uplyne právì sto let, kdy zdejší významný obchodník s železáøským zbožím 
a nadšený ornitolog Dr. Heinrich Lumpe založil na svahu sousedícím s Mariánskou skálou pùvodnì 
soukromou ptaèí rezervaci, která mìla sloužit výhradnì k ochranì ptactva. Po šesti letech byl areál 
èásteènì zpøístupnìn i pro veøejnost a po 1. svìtové válce se zaèal transformovat do veøejného 
zaøízení. Zaèal být známý pod jménem Lumpepark a tìšil se velké oblibì, nebo� jeho zakladatel 
ideálním zpùsobem spojil oddechovou a zábavnou funkci parku s funkcí nauènou a osvìtovou. Dr. 
Heinrich Lumpe se stal uznávaným odborníkem a mimo jiné pocty obdržel i dva èestné doktoráty.
Po jeho smrti v roce 1936, potažmo po 2. svìtové válce, byla budoucnost Lumpeparku velice nejistá. 
Pøes všechny obtíže se areál podaøilo zachovat a od poloviny padesátých let pozvolna pøemìòovat 
v zoologickou zahradu. Zpoèátku pøipomínala spíše zookoutek, ale postupnì se rozrùstala a mìnila na 
moderní zaøízení zachycující veškeré trendy v chovu exotických zvíøat.
Ke stoletému výroèí je pro návštìvníky pøipravena øada aktivit. Hlavní èást oslav probìhne v rámci 
Slavnostního zahájení letní sezóny 2008 v sobotu 5. dubna, kdy bude pøipraven bohatý kulturní 
program. Oslavy dostaly také svoje oficiální logo, do prodeje se postupnì dostává kolekce 
upomínkových pøedmìtù, bude vydána publikace mapující stoletou historii. Jedním z pøekvapení 
a dárkù pro návštìvníky zoo je celoroèní akce - každý stý návštìvník má vstup zdarma!
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Na sport jde letos 32 miliónů korun
Na oblast sportu a činnost mládeže město vyčleňuje letos ze svého 

rozpočtu 32,2 mil. Kč. Rada města souhlasila s rozdělením fi nančních 

prostředků takto: 

a) preferované sporty  24 000 tis. Kč

 HC SLOVAN ÚSTÍ   13 000 tis. Kč

 HC SLOVAN ÚSTÍ – mládež  2 000 tis. Kč

 Fotbalový klub Ústí nad Labem  5 000 tis. Kč

 FK Ústí nad Labem – mládež  1 000 tis. Kč

 SK VOLEJBAL Ústí nad Labem  1 500 tis. Kč

 Basketbalový klub Ústí n.L.  1 500 tis. Kč

b) třídy s rozšířenou výukou TV    540 tis. Kč

c) volnočasové aktivity   510 tis. Kč

d) akce sportovního kalendáře 1 800 tis. Kč

e) činnost členské základny do 18ti let 2 500 tis. Kč

f) nadstandard mládež  300 tis. Kč

g) výkonnostní sport  200 tis. Kč

h) okresní výběry mládeže  600 tis. Kč

i) zimní sporty  750 tis. Kč

 SKI klub Telnice, o.s., IČ 70867780  750 tis. Kč

j) rezerva 1 000 tis. Kč

Kultura stojí město více než sport
Na podporu špičkových kulturních akcí město letos poskytne ze své-

ho rozpočtu 2,4 mil. Kč. Peníze byly rozděleny takto:

a) Kulturnímu středisku města Ústí n. L. 

 na realizaci akcí 1 500 tis. Kč

 Mezinárodní taneční festival  350 tis. Kč

 Mezinárodní jazz + blues festival   500 tis. Kč

 Mezinárodní festival sborového zpěvu   150 tis. Kč 

 Virtuosi per muzika di pianoforte   150 tis. Kč

 Trampská porta 350 tis. Kč

b) Severočeské vědecké knihovně na činnost

 poboček v městských obvodech 300 tis. Kč

c) společnosti „Lidé výtvarnému umění, výtvarné

 umění lidem“ na celoroční výstavní činnost 600 tis. Kč

Tyto prostředky jsou podle náměstka primátora Arna Fišery jen 

zlomkem toho, co město kultuře poskytuje. „Mnoho desítek miliónů 

ročně jde dále na provoz obou divadel i Kulturního střediska města 

Ústí nad Labem,“ dodává náměstek.

Jeden den lyžování zdarma jako 

dárek ústeckým dětem a mládeži 

k jarním prázdninám umožnily 

v pondělí 4. února Ski klub Telnice 

a město Ústí nad Labem. Nabídky 

bezplatného lyžování v zimním 

středisku Zadní Telnice využilo 

několik desítek ústeckých dětí. 

Kvůli nadprůměrným teplotám 

však děti mohly využít pouze svah 

Meva, který jediný odolal téměř 

jarnímu počasí. 

Hned následující den 5. února se 

uskutečnil pod záštitou náměstka 

primátora Arno Fišery i lyžařský 

závod dětí ústeckých škol. Sou-

těžící, které tvořili i předškoláci 

v kategorii ročník 2001 a mladší, 

nemuseli hradit žádné startovné, 

zdarma měli i jízdné na vleku. Zá-

vod se uskutečnil za slunného po-

časí. Diplomy, drobné věcné ceny 

a gratulaci úspěšným závodníkům 

osobně předal náměstek Fišera. 

„Škoda, že současné jarní poča-

sí neumožnilo zprovoznit i další 

vleky a svahy telnického areálu, 

aby se ústecké děti mohly během 

jarních prázdnin více sportovně 

vyžít,“ litoval Fišera. 

Koncem ledna zastupitelé města 

schválili v rámci letošního rozpoč-

tu na oblast sportu a činnosti mlá-

deže 750 tisíc korun pro Ski klub 

Telnice na zimní sporty. Peníze 

budou využity na úhradu nákla-

dů pravidelné úpravy lyžařských 

tratí, pořádání lyžařských závodů 

pro ústeckou mládež a jeden den 

bezplatného lyžování.

Děti lyžovaly na Telnici zdarma

V loňském  roce byl v měsících 

září a říjnu uskutečněn ekologic-

ký projekt na naší školní zahradě, 

a to za přispění Magistrátu města 

Ústí nad Labem. Bylo vytvořeno 

zákoutí pro děti, kde uskutečňu-

jí pozorování přírody. Zde mají 

možnost poznávat fl óru a faunu.

V zákoutí borovic a javorů byla 

vytvořena místa pro zimní spánek 

ježků, menších hlodavců a hmy-

zu. Děti nezapomněly ani na malé 

lesní a zahradní ptáčky. V období 

zimních slot a sněhových nadílek 

sypou do krmítek semínka, která 

společně s rodiči nakoupí a ptáč-

kům nadělují. 

Nejlepší odměnou pro nás uči-

telky i zaměstnance školky jsou 

rozzářené oči dětí. V jarních měsí-

cích proběhne osazování naší za-

hrady bylinkami, květinami a keři 

pro uskutečňování pozorování 

a fotografování hmyzu a kvítků 

různých barev a druhů. 

Na tento zázrak přírody se 

všichni s dětmi velmi těšíme.

Kolektiv MŠ Pastelka, Mojžíř

Krtečkova zahrada

Náměstek primátora Arno Fišera předává cenu nejmladší účastnici zá-
vodu, kterou byla tříletá Adélka Groulíková.



Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2008
Třídění odpadů z obalů fi nančně podporuje 

společnost EKO-KOM, a. s. Praha, která zastupu-

je výrobce obalů a prodejce baleného zboží. Roč-

ní příspěvek je závislý na množství vytříděných 

odpadů z obalů předaných k využití. 

Svoz odpadu ze zeleně ve vacích 

Vaky pro jarní svoz se budou vydávat od 17. 

do 21. března 2008 od 8 do 18 hod. ve sběrném 

dvoře v Krásném Březně (vchod z ul. Křižíkova). 

Svoz vaků naplněných odpady ze zeleně bude pro-

veden v jednotlivých městských obvodech v dále 

uvedených termínech. Vaky připravené k odvozu 

musí být přistaveny na místě přístupném svozové 

technice (u vozovky). 

Svoz nebezpečných složek

komunálního odpadu 

Nebezpečný odpad bude převzat 2 x za pololetí na 

označených zastávkách. Na vývěsce zastávek budou 

uvedeny časy příjezdu svozového vozidla. Odpad je 

nutno předat osobně zodpovědnému pracovníkovi. 

Svoz objemného odpadu

Objemný odpad bude svážen 1 x za pololetí. 

Jsou to vysloužilé předměty z domácností (např. 

vyřazený nábytek, matrace, koberce, podlahové 

krytiny), které nelze pro jejich rozměry odkládat 

do sběrných nádob na komunální odpad. 

Mezi objemný odpad nepatří pmeumatiky,sta-

vební odpad, konstrukční prvky bytu nebo domu 

(např. sanitární předměty aj. ), odpad ze zeleně 

a použitá elektrozařízení (např. ledničky, mraznič-

ky, pračky, sporáky, televizory a monitory). Pou-

žitá elektrozařízení odkládejte na místa zpětného 

odběru nebo do sběrných dvorů. 

Mimo vyhlášené dny svozu objemného odpa-

du využívejte výhradně sběrných dvorů odpadů 

v Krásném Březně a ve Všebořicích. 

Odpady odložte ke sběrným nádobám pouze 

den před termínem svozu. Svoz začíná vždy v 6 

hodin ráno v uvedený den. 

MO Město
Svoz vaků s odpady ze zeleně

OBLAST: Božtěšice, Bukov, Habrovice, Klíše, 

Skorotice, Strážky, Všebořice

Vaky k odvozu připravte:  . . . . . . . . . 6. 4. 2008 

OBLAST: Hostovice, Předlice, město-centrum, 

Skřivánek,Vaňov 

Vaky k odvozu připravte:  . . . . . . . . 13. 4. 2008 

Svoz nebezpečného odpadu 

OBLAST: Klíše, Bukov,Všebořice, Božtěšice, 

Skorotice, Habrovice, Skřivánek

Datum svozů:  . . . . . . . . . . . 21. 2. a 22. 5. 2008

Klíše: U 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 Ženíškovou . . 1820-1840

OBLAST: Město centrum - Vaňov - Hostovice - 

Skřivánek 

Datum svozů:  . . . . . . . . . . . 27. 3. a 26. 6. 2008

centrum: Růžový palouček . . . . . . . . . 1630-1650 

  Dlouhá . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1655-1715

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

Hostovice: Hospodářská, u restaurace . 1805-1825

Skřivánek: Hornická, P u věžáků  . . . . . 1845-1905

Svoz objemného odpadu

I. etapa

Božtěšice, Strážky, Skorotice, Bánov, Habrovi-

ce, Bukov, Všebořice

Úterý 4. 3. 2008

Božtěšice, Strážky: Chuderovská, Jahodová, Lidic-

ká, Na Pažitě, Nad Potokem, Petrovická, Pod Ska-

lou, Široká, Třešňová, Vinařská, Zemědělská. 

Středa 5. 3. 2008

Skorotice, Bánov, Habrovice: 5. května, Božtěšická, 

Bukovská, Buzulucká, Do Vrchu, Javorová, K Cha-

tám, K Vilám, K. H. Borovského, Kostelní, Lekníno-

vá, Liliová, Na Svahu, Na Valech, Oblouková, Osvo-

boditelů, Platanová, Polní, Skorotická, Slovanská, 

Svážná, U Hřiště, U Pošty, Údolí, V Lánech. 

Čtvrtek 6. 3. 2008

Bukov: Bří Čapků, Holečkova, Hynaisova, Klicpe-

rova, Kosmova, Nedbalova, Nezvalova, Rembran- 

tova, Slavíkova, Štursova,V Jámě,V Podhájí.

PÁTEK 7. 3. 2008

Bukov: Jožky Jabůrkové, Kpt. Jaroše, Kpt. Nálepky, 

Kosmonautů, Masarykova (mezi Dukelských hr-

dinů a Štefánikovou), Návětrná, Sovova, Školní, Ve 

Stromkách, Vojnovičova, Všebořická (mezi Slun-

nou a Rondelem), Za Vozovnou. 

Úterý 11. 3. 2008

Všebořice: 17. listopadu, Dukelských hrdinů, Na 

Kohoutě, Masarykova (mezi Lipovou a Dukel-

ských hrdinů ), Zahradní. 

Středa 12. 3. 2008

Všebořice: Habrovická, Havířská, Hornické 

domy, Lipová, Plynárenská, Pod Vodojemem, 

Slunná, Spartakiádní, Tichá, U Garáží, V Závětří, 

Všebořická (mezi Lipovou a Slunnou). 

II. etapa

Klíše, Předlice 

Čtvrtek 13. 3. 2008

Klíše: Cestička, Gočárova, Lesní cesta, Na Dra-

hách, Na Okraji, Na Spálence, Na Stráni, Na Vý-

rovce, U Koupaliště, V Osadě, V Přírodě, V Záti-

ší, Wolkerova. 

Pátek 14. 3. 2008

Klíše: Herbenova, Klíšská (mezi Hvězdou a Jateč-

ní), Střížovická, Štefánikova, Masarykova (mezi 

Štefánikovou a Londýnskou), Palachova, U Stadi-

onu, V Zahrádkách. 

Úterý 18. 3. 2008

město mezi ul. Masarykova, Štefánkova a Pala-

chova: Alešova, Balbínova, Beethovenova, Berní, 

Bezručova, Bozděchova, Brožíkova, 

Pod Holoměří, Růžový palouček, Sadová, Slavíč-

kova, Šaldova, Vilová ulička. 

Středa 19. 3. 2008

Klíše: České mládeže, Hany Kvapilové, Na Popluží, 

Ostrčilova, Pasteurova, Resslova, Sládkova, Th oma-

yerova, U Nemocnice, U Panského dvora. 

Čtvrtek 20. 3. 2008

Klíše: Klíšská (mezi Jateční a Londýnskou), Me-

zidomí, Na Vlnovce, U Městských domů. 

Pátek 21. 3. 2008

Předlice: Beneše Lounského, Boženy Němcové, 

Černá cesta, Dostojevského, Hrbovická, Husitská 

cesta, Chabařovická, Jateční, Jiráskova, K Vavřineč-

ku, Kekulova, Komenského, Konečná, Mahenova, 

Majakovského, Marxova, Na Luhách, Na Nivách, 

Na Vantrokách, Okresní silnice, Palackého, Pro-

střední, Průmyslová, Řeháčkova, Sklářská, Školní 

náměstí, Škroupova, Tovární, U Jeslí, U Kolejí, 

U Lanovky, U Vlečky, ulice Práce, Za Válcovnou. 

III. etapa

město-centrum, Hostovice, Vaňov

Úterý 25. 3. 2008

město ul. Stará a do ní ústící ulice: Emy Destino-

vé, Hornická, Koněvova, Na Ladech, Na Spádu, 

Na Výsluní, Stará. 

Středa 26. 3. 2008

Skřivánek: Bělehradská (mezi Hilarovou a Ma-

látovou), Červený vrch, Králova výšina, Presslo-

va, Sienkiewiczova, Údolní, V Kutišti, V Lukách, 

V Pískovně, Ve Strži, Bělehradská (mezi Hilarovou 

a Malátovou), SNP, Veleslavínova. 

Čtvrtek 27. 3. 2008

Stříbrníky: Elišky Krásnohorské (mezi Hoření a Ma-

látovou), Hanzlíčkova, Hilarova, Hilbertova, Holla-

rova, Hoření, Ivana Olbrachta, Malátova, Mošnova, 

Lizstova, Obránců míru, Ondříčkova, Pod Školou, 

Stříbrnické nivy, Ve Smyčce, Ženíškova. 

Pátek 28. 3. 2008

město mezi ul. Důlce, Hoření, Londýnská, Pan-
ská a Revoluční: Bělehradská (mezi Hilarovou 

a Velkou Hradební), Bratislavská, Brněnská, 

Dlouhá, Důlce, Dvořákova, Elišky Krásnohorské 

(mezi Bělehradskou a Hoření), Horova, Hrnčíř-

ská, Lidické náměstí, Londýnská, Masarykova 

(mezi Londýnskou a Revoluční), Na Schodech. 

Úterý 1. 4. 2008

město-centrum, Hostovice: Fabiána Pulíře, Fibi-

chova, Hradiště, Moskevská, Na Vyhlídce, Paříž-

ská, Předmostí, Rooseveltova, Solní stezka, Strou-

pežnického, Střelecká, Špitálské náměstí, U České 

besedy, U Chemičky, U Nádraží, Vaníčkova, Velká 

Hradební, Winstona Churchilla, Zámečnická a celé 

Hostovice včetně ulic Hostovické a ulic okolních. 

Středa 2. 4. 2008

město od železničního mostu směrem na Vaňov 
a 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 . . . . . . . . . 20. 4. 2008 

OBLAST: Brná, Sebuzín, Církvice, Svádov, Olšinky,

Vaky k odvozu připravte . . . . . . . . . .27. 4 2008

Svoz nebezpečného odpadu 

OBLAST: Střekov, Brná, Církvice, Sebuzín, Nová 

Ves, Kojetice, Olšinky, Svádov

Datum svozů:  . . . . . . . . . . . 31. 1. a 24. 4. 2008

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

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

Střekov

Čtvrtek 3. 4. 2008

Střekov, od Národního oboje směrem na Děčín: 
Děčínská jen k ulici K Loděnici, Hviezdoslavova, 

K Loděnici, Mánesova, Národního odboje, Rybář-

ská, Varšavská (od Národního odboje k Marián-

skému mostu), Zeyerova, Žukovova, K Loděnici. 

Pátek 4. 4. 2008

sídliště Kamenný vrch: Kamenná, Nová. 

Úterý 8. 4. 2008

Střekov, nad tratí od ul. Žukovova směrem na 
Děčín: Bří Mrštíků, Českých bratří, Jeseninova, 

Kojetická, Poděbradova, Poslední cesta, Ruben-

sova, Škrétova, Truhlářova, U Krematoria. 

Středa 9. 4. 2008

Střekov, od ul. Kojetická směrem na Novou Ves: 
Do Kopečka, Dykova, Kubelíkova, Marie Hubne-

rové, Matěje Kopeckého, Na Hřebence, Na Rozhle-

du, Na Zákrutu, Novosedlické náměstí, Novoveská, 

Stoupačka, Švabinského, U Lesa, V Třešňové aleji. 

Čtvrtek 10. 4. 2008

Střekov, pod tratí od Národního odboje směrem 
na Litoměřice: Kozinova, Kramoly, Na Pile, Pio-

nýrů, Raisova, Střekovské nábřeží, Sukova, Těšín-

ská, Tomáše ze Štítného, Třebízského, U Stanice, 

Varšavská (mezi Národního odboje a Žukovo-

vou), Železničářská. 

Pátek 11. 4. 2008

Střekov, nad tratí od ul. Žukovova směrem na 
Litoměřice: Barrandova, Dobrovského, Karla IV. 

, Kollárova, Kořenského, Máchova, Myslbekova, 

Purkyňova, Puškinova, Riegrova, Rozkošná, Šaf-

aříkovo náměstí, V Zeleni. 

Úterý 15. 4. 2008

Střekov, nad ul. Karla IV. směrem ke hradu: Ke 

Hradu, Ovčácká cesta, Sokolská, Tolstého. 

II. etapa

Osada, Brná

Středa 16. 4. 2008

Střekov, osada za hradem: Březová, Jasanová, Ko-

perníkova, Litoměřická, Malířský koutek, Na Čiha-

dle, Na Zacházce, Průchodní, Slunečná, Svatojiřská, 

Tizianova, Topolová, U Řeky, V Ohybu. 

Čtvrtek 17. 4. 2008

Brná: Azalková, Doerellova, Hvozdíková, Jablo-

ňová, Karafi átová, Kladenská, Kolmá, Lázeňská, 

Malá, Marušky Kudeříkové, Mečíková, Na Rybár-

ně, Pod Rezervací, Průjezdní, Rodinova, Sebuzín-

ská (mezi Slunečnou a Jitřní), Šeříková, U Háje, 

U Lesíka,Vodárenská, Wagnerova, Zelené údolí, 

Zlatá stezka (mezi Slunečnou a Jitřní). 

Pátek 18. 4. 2008

Brná: Broskvoňová, Jasmínová, Jedličkova, Jitřní, 

Karla Maye, K Srdíčku, Ke Studánce, Lermontova, 

Pod Tratí, Rozcestí, Říční, Sebuzínská (mezi Jitřní 

a Karla Maye), Skupova, Šikmá, U Kapličky, U Po-

toka, U Točny, U Viaduktu, V Průčelí, Zlatá stezka 

(mezi Jitřní a točnou MHD). 

III. etapa

Sebuzín, Církvice, Svádov, Budov, Olešnice, 

Olšinky, Kojetice, Nová Ves 

Úterý 22. 4. 2008

Sebuzín: Sebuzín

Středa 23. 4. 2008

Církvice: Církvice

Čtvrtek 24. 4. 2008

Svádov: levá strana od Vítězné (včetně)

Pátek 25. 4. 2008

Svádov: pravá strana 

Úterý 29. 4. 2008

Budov, Olešnice, Olšinky: Budov, Olešnice a Ol-

šinky 

Středa 30. 4. 2008

Kojetice, Nová Ves: Kojetice, Nová Ves 

MO Severní Terasa
Svoz vaků s odpady ze zeleně

OBLAST: Severní Terasa, Dobětice 

Vaky k odvozu připravte . . . . . . . . . 30. 3. 2008

Svoz nebezpečného odpadu 

OBLAST: Severní Terasa, Stříbrníky 

Datum svozů:  . . . . . . . . . . . . 21. 2. a 22. 5 2008

Stříbrníky: Jizerská  . . . . . . . . . . . . . . . .1835 – 1855 

Sev. Terasa: Gagarinova na parkovišti .1900 – 1920

OBLAST: Stříbrníky, Dobětice 

Datum svozů:  . . . . . . . . . . . 27. 3. a 26. 6. 2008

Stříbrníky: Na Louži . . . . . . . . . . . . . . . . 1500-1520

Dobětice: Rabasova . . . . . . . . . . . . . . . . 1530-1550

  Šrámkova  . . . . . . . . . . . . . . . 1555-1615

 

Svoz objemného odpadu

I. etapa

Kočkov, Severní Terasa 

Pátek 2. 5. 2008

Kočkov, ul Kočovská a do ní zaústěné ulice nad 
sídlištěm: Ke Kopečku, Kočkovská, Lužická, Prů-

chozí, Severní, Slepá, Úzká cesta. 

Úterý 6. 5. 2008

Severní Terasa: Meruňková, Ořechová, Ovocná, 

Stavbařů, Švestková, Višňová. 

Středa 7. 5. 2008

Severní Terasa: Burianova, Herecká, Maková, Mar-

vanova, Šípková, Voskovcova, Werichova, Zvonková. 

Pátek 9. 5. 2008

Severní Terasa: Jana Zajíce, V Klidu, Větrná. 

Úterý 13. 5. 2008

Severní Terasa: Gagarinova, Glennova, Oblá, 

Svojsíková. 

Středa 14. 5. 2008

Severní Terasa: Ladova, Muchova, Pod Parkem, 

Sociální péče. 

II. etapa

Stříbrníky, Dobětice

Čtvrtek 15. 5. 2008

Stříbrníky: Jizerská, Orlická Šumavská. 

Pátek 16. 5. 2008

Stříbrníky: Br. Veverků, Na Návsi, Na Louži, Na 

Vrstevnici, Pincova, Pod Hůrkou, Stříbrnická, Ve 

Strouze, V Rokli. 

Úterý 20. 5. 2008

Dobětice: Brandtova, Ježkova, Poláčkova. 

Středa 21. 5. 2008

Dobětice: Krajní, Nad Točnou, Oty Pavla, Pod 

Rozhlednou, Šrámkova. 

Čtvrtek 22. 5. 2008

Dobětice: Kmochova, Nad Březnem, Rabasova, 

Výstupní. 

MO Neštěmice
Svoz vaků s odpady ze zeleně

OBLAST: Neštěmice, Krásné Březno,

Vaky k odvozu připravte . . . . . . . . . 30. 3. 2008

Svoz nebezpečného odpadu 

OBLAST: Mojžíř, Neštěmice, Krásné Březno 

Datum svozů:  . . . . . . . . . . . 21. 2. a 22. 5. 2008

Mojžíř: Hlavní, u rest. Na Růžku . . . 1500-1520

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

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

Svoz objemného odpadu

I. etapa

Neštěmice

Úterý 27. 5. 2008

Neštěmice: J. Plachty

Středa 28. 5. 2008

Neštěmice: Hlavní, Horní, K Haldě, Strážná, Vo-

dařská, Žitná. 

Čtvrtek 29. 5. 2008

Neštěmice: Na Skalce, Peškova, Picassova. 

Pátek 30. 5. 2008

Neštěmice: Ryjická, Sibiřská. 

Úterý 3. 6. 2008 

Neštěmice: Dubová, Hluboká, Květinová, Na Vý-

šině, Pod Úvozem, Sportovní, Zelená. 

Středa 4. 6. 2008

Neštěmice: Jánského, Májová, Milešovská, Mlýn-

ská, Národní, Opletalova, Studentská, Turistická, 

U Radnice, Mlýnská, Seifertova, U Tonasa, Ves-

lařská, V Ústraní, Železná. 

II. etapa

Krásné Březno

Čtvrtek 5. 6. 2008

sídliště Pod Vyhlídkou: Čechova, Ke Třem kří-

žům, Obvodová, Rozcestí. 

Pátek 6. 6. 2008

Krásné Březno ul. mezi Keplerovou a Krčínovou: 
Keplerova, Na Rybníčku, Na Sklípku, Neštěmická 

(sídliště Pod Vyhlídkou),U Pivovarské zahrady. 

Úterý 10. 6. 2008

Krásné Březno: 1. máje, Čelakovského, Druž-

stevní, Erbenova, Husova, Hřbitovní, K Mlýništi, 

Karolíny Světlé Krátká, Na Vinici, Podmokelská, 

Příkopy, U Potůčku, U Studánky, V Doubravě. 

Středa 11. 6. 2008

Krásné Březno okolo ul. Nový svět: Matiční, Na 

Břehu, Nový svět, Pekařská, Plavecká, Postranní, 

Růžová, Svádovská. 

Čtvrtek 12. 6. 2008

Kr. Březno, mezi Krčínovou a Neštěmickou: Anež-

ky České, Dr. Horákové, Janáčkova, Jungmannova. 

Pátek 13. 6. 2008

Kr. Březno, ul. Výstupní, Žežická a Neštěmická: 
Dvojdomí, Neštěmická 1 a 3, Přemyslovců, Žežická. 

Úterý 17. 6. 2008

Krásné Březno, oblast mezi ul. Drážďanská 
a Přístavní: Drážďanská, Křižíkova, Na Náspu, 

Na skládce, Přístavní, V Háji, V Oblouku, Voja-

nova Výstupní. 
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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 napros-
to jedinečné a nepřekonatelné.

Nejvýznamnější podnik 
v Rakousko-Uhersku od roku 1870

8

Nejčistší umělé safíry na světě dodává ús-

tecká Spolchemie. Je také jediným evropským 

výrobcem manganistanu draselného. Její 

výjimečné postavení je už ale jen odleskem 

někdejší slávy, kdy závod zastával pozici nej-

významnějšího chemického podniku celého 

Rakousko-Uherska.

Chemička měla první vlastní

laboratoř v celé monarchii

Chemička založená roku 1856 se už po dese-

ti letech zařadila mezi nejvýznamnější podniky 

evropského kontinentu. Vznikla jako akciová 

společnost Rakouský spolek pro chemickou 

a metalurgickou výrobu. Název se užívá v drob-

né obměně dodnes jako Spolek pro chemickou 

a hutní výrobu - zkráceně Spolchemie.

Proč zrovna v Ústí? Roli hrála dostupnost 

uhlí a dobré dopravní spojení. Sůl jako základní 

surovinu mohla fi rma dovážet z blízkého Ně-

mecka po Labi. V oblasti severozápadních Čech 

byl také rozvinutý textilní, sklářský a keramic-

ký průmysl, který patřil spolu se zemědělstvím 

k hlavním odběratelům. Sortiment tvořila hlav-

ně soda, kyseliny chlorovodíková a sírová, sul-

fáty a chlorové vápno. Později se stala význam-

ným produktem i organická barviva.

Výsostné postavení v chemickém průmyslu 

monarchie si fi rma držela sedm desetiletí. Velký 

podíl na tom měla mimořádná pozornost, kte-

rou podnik věnoval vlastnímu výzkumu. Spo-

lek byl prvním průmyslovým závodem Rakous-

ka-Uherska, jenž zřídil vlastní laboratoř, a to již 

v 70. letech 19. století. Výsledkem práce jeho 

vědců byla řada patentů. Chemička se zapsala 

do dějin například tzv. Schaff nerovou metodou. 

Šlo o získání síry z odpadů při výrobě sody, což 

ovlivnilo snížení nákladů a zároveň přispělo ke 

zlepšení ovzduší. Ústečtí chemici také drží svě-

tový primát s vynálezem titanové běloby rutilo-

vého typu z třicátých let 20. století.

Kvůli poloze v centru města

už podnik nemá kam dál růst

Z okruhu vědců v laboratoři vzešel také nej-

slavnější ředitel spolku Max Schaff ner. Pod jeho 

vedením dosáhl podnik největšího rozmachu. 

Roku 1901 už šlo o gigantický výrobní komplex 

o rozloze 70 hektrarů. Aby vůbec bylo možné se 

v něm orientovat, měl vlastní ulice s názvy pod-

le charakteru výroby: Sodná, Sírová a podobně. 

Podnik zahrnoval 124 výrobních objektů, nad 

nimiž čnělo 60 komínů. Firma tehdy zaměstná-

vala okolo dvou tisíc pracovníků.

Práce tady byla nepříjemná, s rizikem po-

škození zdraví, ale zase nadprůměrně placená. 

Firma poskytovala i nadstandardní zaměst-

nanecké výhody - byty, školku, azylový dům. 

Důležitou úlohu měla Spolchemie i za první 

republiky. Spoluvlastnila řadu jiných chemic-

kých podniků doma i v cizině a zaujímala čtvr-

té místo mezi evropskými koncerny.

Po válce o své postavení největší chemič-

ky v zemi přišla. Nevýhodná poloha v centru 

města ztěžuje rozvoj podniku a přináší bezpeč-

nostní rizika pro obyvatele Ústí. Koncem 90. 

let minulého století se tak vážně diskutovalo 

o jejím přestěhování. Dnes se nicméně staví 

nový provoz na výrobu epoxidových pryskyřic, 

díky němuž si Spolchemie opět své postavení 

o něco vylepší. Bude třetím největším výrob-

cem pryskyřic v Evropě.

Literatura a prameny:

Dějiny města Ústí nad Labem

(Ed. K. Kaiserová - V. Kaiser). Ústí n. L. 1996

Technické památky v Čechách, na Moravě 

a ve Slezsku. Praha 2001

Rada města souhlasí s vydáním podstatné 

změny integrovaného povolení Spolchemii 

pro zařízení „Kombinovaná výroba epichlor-

hydrinu“ za splnění těchto podmínek:

� podzemní zásobníky propylenu budou po-

užívány namísto stávajících nadzemních,
� nebude překročena povolená kapacita vý-

roby epichlorhydrinu z propylenu, tj. 8000 

t/rok. 

Záměr „Kombinovaná výroba epichlorhyd-

rinu“ byl projednán v procesu EIA už v roce 

2004. V současné době jsou platná dvě inte-

grovaná povolení pro fázi výstavby a k ově-

ření podmínek zkušebního provozu zařízení. 

Spolchemie nyní požádala o sjednocené trva-

lé integrované povolení pro provoz Epichlor-

hydrin a PC – 700 dichlorhydrin. V zařízení 

bude pracovat 50 zaměstnanců. 

Radní vzali také na vědomí dokumentaci 

zpracovanou podle zákona o posuzování vli-

vů na životní prostředí k záměru „Konverze 

elektrolýzy“ v areálu Spolchemie a konstato-

vali, že dokumentace EIA obsahuje doplnění 

požadovaná loňským usnesením Rady města. 

Zároveň souhlasili s realizací záměru za pod-

mínky, že vyrobený chlor bude zpracováván 

uvnitř závodu a k jeho skladování budou vy-

užívány stávající zásobníky.

Cílem záměru je postupná náhrada stá-

vající výrobní kapacity rtuťové elektrolýzy 

elektrolýzou membránovou. Ta je považová-

na za nejlepší dostupnou technologii. Nový 

provoz, jehož stavba začne letos a skončí 

nejpozději do roku 2012, bude navržen podle 

posledních standardů a zkušeností zahranič-

ního licenzora. Produkty výroby budou hlav-

ně vodík a chlor.

Radní o epichlorhydrinu a elektrolýze
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Město Ústí nad Labem
 – Komise Programu aktivní politiky:

upozorňuje, že je možno průběžně předkládat návrhy 
projektů do Programu aktivní politiky na rok 2008.

Projekty podpořené z PAP 2008 musí vést k naplňování tří základ-

ních cílů:

1) Zlepšování image města a rozvoj cestovního ruchu
2) Zlepšování podmínek pro investory a tvorba nových pracovních míst
3) Zlepšování životních podmínek občanů, zejména v oblasti kultury 

a sportu

Komise Programu aktivní politiky svým usnesením podpoří přede-
vším projekty, které budou zaměřeny na získávání vnějších zdrojů 
– jednat se bude o tyto typy: 

a) neinvestiční (měkké) – jedná se o projekty zaměřené na rozvoj 
lidských zdrojů, sociální problematiku a obecně zkvalitňování prá-
ce neziskových subjektů; výsledkem budou např. různé rozvojové 
a ideové studie, kurzy, školení a konference, konzultační a poraden-
ská činnost, kulturní a sportovní akce, tvorba webových stránek atp.

b) investiční (tvrdé) – projekty zaměřené na získání dotací a grantů 
z rozvojových programů, jejichž hlavním výsledkem bude investi-
ce – stavba, oprava či rekonstrukce; prioritou je rozvoj průmyslo-
vých zón a veškeré infrastruktur

Více informací k Programu aktivní politiky a formulář žádos-
ti lze získat na: Magistrátu města Ústí nad Labem, odbor strategic-
kého rozvoje (Ing. Tereza Dostálová, č. dv. 318, tel: 477 010 662, 
tereza.dostalova@mag-ul.cz) nebo na internetových stránkách města 
www.usti-nad-labem.cz (Život města – Rozvoj města – Program aktivní 
politiky města Ústí nad Labem).

Soutěžní snímky musí být po-

řízeny na území Ústí nad Labem 

a okolí (v rozsahu okresu Ústí nad 

Labem). Tématika snímků libo-

Statutární město Ústí nad Labem 
vyhlašuje „FOTOSOUTĚŽ“

Ústí nad Labem očima fotografů 
volná. Soutěž je určena pro ama-

térské i profesionální fotografy.

Zahájení  . . . . . . . . . . . . . . 15. 2. 2008

Uzávěrka . . . . . . . . . . . . . . 30. 8. 2008

Vyhodnocení  . . . . do 20. 9. 2008

Soutěžní snímky budou hodno-

ceny odbornou komisí. Odměně-

no bude prvních 30 snímků:

1. místo – 5000 Kč, 2. místo – 

4000 Kč, 3. místo – 3000 Kč, 4. 

místo – 2000 Kč, 5. místo – 1000 

Kč, 6. - 10. místo – 500 Kč, 11. - 

30. místo – věcné dary.

Pravidla soutěže najdete na 

www.usti-nad-labem.cz (hlavní 

stránka a v sekci Turistům). 

Případné dotazy zasílejte na fo-

tosoutez@mag-ul.cz.

Primátor města Jan Kubata 

společně s neštěmickou starost-

kou Lianou Wagnerovou slav-

nostně předali starostovi Jednot-

ky sboru dobrovolných hasičů 

Mojžíř Jiřímu Hladíkovi nový 

hasičský vůz Tatra 815. „Mám 

velkou radost, že se společně po-

dařilo zajistit potřebné miliony 

na pořízení automobilu, který 

nahradí stávající 40 let starou 

cisternu. U ní se objevovaly vel-

mi často poruchy, což snižovalo 

akceschopnost mojžířské dobro-

volné jednotky,“ uvedl primátor 

města Jan Kubata.

Cisternová stříkačka s výko-

nem motoru 325 kW, nádrží na 

vodu o objemu 3400 litrů a nádrží 

na pěnidlo o objemu 210 litrů je 

určena k provozu na smíšených 

komunikacích splňující nejpřís-

nější emisní limity Euro IV. Vo-

zidlo s náhonem na všechna kola 

o celkové hmotnosti 18 tun umož-

ňuje přepravu posádky 1+7 osob. 

Příslušenství vozidla dovoluje na-

sazení od nejjednodušších až po 

komplikované požární zásahy.

Cisterna, kterou vyrobila spo-

lečnost THT Polička, si vyžádala 

téměř 5,75 mil. Kč. Město Ústí 

nad Labem na její zakoupení 

vynaložilo celkem 3,75 mil. Kč 

jako investiční dotace pro ÚMO 

Neštěmice, z toho 3 mil. Kč byly 

vyčleněny v rámci rozpočtu města 

v minulém roce a 748 tisíc město 

poskytlo v letošního rozpočtu. 

Zbylé 2 mil. Kč tvořila dotace Mi-

nisterstva vnitra ČR v minulém 

roce.

Mojžířští hasiči dostali 
nový vůz pro 8 osob
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Digitálně se již vysílá, analog ještě neskončil. 
Co nás čeká v nejbližší době?

I když digitální vysílání z Bu-

kové hory na kanále 58 začalo 

již 30. 6. 2007 a od 1. 11. 2007 se 

přidala též TV Nova, žádný ana-

logový vysílač na severu Čech 

nebyl vypnut. V letošním roce 

nás však čekají první změny. 

První změny by měly nastat 

v říjnu letošního roku, kdy do-

jde k přesunu analogového vy-

sílání programu ČT1 na kanál 

50 – současné vysílání progra-

mu ČT2. Analogové vysílání 

programu ČT2 bude ukonče-

no. V roce 2009 by mělo dojít 

k úplnému vypnutí analogového 

vysílání na Bukové Hoře s tím, 

že poslední analogové vysílače 

a převaděče v našem kraji by 

měly ukončit svůj provoz nej-

později během roku 2010. 

Neotálejte proto s přechodem 

na digitální vysílání a řešte jej již 

dnes. Zejména společné antény 

jsou téma k zamyšlení. I když 

některé zaniknou a majitelé 

bytů využijí nabídky kabelových 

společností, mnohé zůstanou 

v provozu a je nutné je přesta-

vět. Dbejte zejména na kvalitu 

prováděných prací a na to, aby 

firma disponovala kvalitní mě-

řící technikou schopnou změřit 

všechny parametry digitálního 

signálu. Ne každá firma je tímto 

vybavena, a to, s čím jsme se již 

setkali po instalaci takovýchto 

rádoby „anténářů“, je zdárnou 

ukázkou toho, jak se nemá po-

stupovat. 

Na závěr několik informací pro 

ty, kteří se rozhodli digitalizaci 

řešit satelitní cestou. Paket CS 

link nabízí bez dalších měsíčních 

poplatků příjem programů ČT, 

Novy , Primy a dalších. Poměr-

ně razantního nástupu v prodeji 

satelitních kompletů využily s ce-

nově zajímavými nabídkami i ob-

chodní řetězce včetně některých 

elektroprodejen. Tyto komplety 

jsou však zajímavé pouze cenou. 

Setkali jsme se s celou řadou 

těchto akčních setů sestavených 

z nejlevnějších a problematic-

kých komponentů. Výsledkem 

je obtížná montáž, nespolehli-

vost a vícenáklady spojené s ná-

sledným servisem. Proto pokud 

nevládnete znalostmi z tohoto 

oboru, kupujte satelitní techniku 

ve specializovaných obchodech, 

kde vám ji nejen prodají, ale i po-

skytnou další servis jako naladění 

, instalaci a případné další služby 

s užíváním spojené. 

AVT servis
Ing. Tomáš Leman

Masarykova 66, Ústí nad Labem - centrum
50 m nad hotelem Vladimír, 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, antény, příslušenství
- Kvalitní satelitní komplety pro příjem ČT1, ČT2, 

ČT24, ČT4-sport, Nova a Prima, aj. bez dalších 
poplatků již od 5 550,- Kč.

- Přestavby společných TV antén na digitální příjem, 
včetně měření na špičkové měřící technice.

- Veškerý servis přijímací techniky včetně oprav 
televizorů.

- Autorizovaný prodejce a servis UPC direct.

www.avtservis.cz

Čestné občanství města Ústí nad Labem v roce 2008
Statutární město Ústí nad Labem vyzývá veřejnost k podávání písemných 
návrhů na čestné občanství města Ústí nad Labem pro rok 2008.

Město Ústí nad Labem, dle Zákona o obcích č.128/2000 Sb. /v úplném znění/, § 36 a § 84 odst. 2 písm. v),  

uděluje čestné občanství jako nejvyšší čestné osobní vyznamenání města.

Čestné občanství je udělováno Zastupitelstvem města jako:

  � výraz ocenění mimořádných zásluh o město Ústí nad Labem,

  � zvláštní projev úcty významným představitelům české, evropské i světové vědy, kultury, sportu a politiky, kteří 

se zasloužili o rozvoj vzájemných vztahů a mezinárodního věhlasu města,

  � zvláštní projev úcty významným občanům, jejichž život a dílo mají úzký vztah k městu,    

  � zvláštní projev úcty za mimořádné činy spojené s osobním hrdinstvím, které znamenaly záchranu života 

občanů nebo záchranu morálních, historických nebo kulturních hodnot města Ústí nad Labem.

Čestné občanství města Ústí nad Labem může být uděleno nejen občanům ČR, ale i občanům cizí státní 

příslušnosti. 

Čestné občanství je udělováno na základě písemného návrhu s podrobným zdůvodněním zásluh 

navrhovaného občana.

Termín uzávěrky návrhů  je 31. března 2008.

Písemné návrhy budou přijímány na adrese: Magistrát města Ústí nad Labem,

Kancelář primátora, Mgr. Hana Mlnaříková, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

Kontakt: Mgr. Hana Mlnaříková, telefon: 477 010 126, email: hana.mlnarikova@mag-ul.cz
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Výroba umělých safírů ve 

Spolchemii odsiřuje a nebude 

mít žádné odpady. 

V pololetí loňského roku Spol-

chemie rozšířila výrobu umělých 

safírů zhruba o padesát procent. 

O umělý safír ze Spolchemie 

je díky jeho nejvyšší čistotě ve 

světě stále velký zájem. Čisto-

ta produktu je mimo jiné dána 

tím, že surovinu – oxid hlinitý 

Al2O3 – si výrobna monokrystalů 

připravuje pečlivě sama. Na po-

čátku technologického postupu 

je rozpouštění hydroxidu hlinité-

ho v kyselině sírové a navazující 

výroba tzv. kamence, tedy síranu 

hlinitoamonného. Ten je násled-

ně podroben v kalcinační peci 

tepelnému rozkladu, při kterém 

vzniká práškový oxid hlinitý. 

A na konci výrobního procesu 

se k tavících píckách v kyslíko-

vodíkovém plameni tento prášek 

změní na čirý leukosafír, což je 

onen kýžený produkt pro řadu 

zákazníků ve světě.

Až doposud měla tato techno-

logie určitou vadu na kráse: Při 

rozkladu kamence vznikají emise 

oxidu siřičitého SO2, které odchá-

zely bez zachycování do ovzduší. 

Jen v roce 2006 emitoval provoz 

Monokrystaly 165 tun SO2, což je 

zhruba polovina celkových roč-

ních emisí Spolchemie.

V Ústí nad Labem se přitom 

emituje přibližně 6 000 tun SO2 

ročně a odsíření výroby safírů 

tak sníží emise této látky v ústec-

ké lokalitě „pouze“ o necelá tři 

procenta. Spolchemie ale přesto 

tento příspěvek ke zlepšení čisto-

ty ovzduší považuje za důležitý. Je 

to další příklad péče o zlepšová-

ní vlivů na životní prostředí a na 

bezpečnost. 

Pro rozšířenou výrobu safí-

rů bylo potřeba zvýšit i výrobu 

práškového oxidu hlinitého. To 

by znamenalo i zvětšení objemu 

emitovaného SO2, což bylo v rám-

ci schváleného integrovaného 

povolení nepřípustné. Proto bylo 

v sousedství provozu vybudová-

no moderní odsiřovací zařízení. 

Zachycení oxidu siřičitého proto 

umožní i rozšíření kalcinace ka-

mence o jednu dvoukomorovou 

pec. Celkově bude stát odsíření 

a zvětšení kalcinace 44 miliony 

korun. 

Pro odsíření plynů z kalcinace 

byla zvolena technologie oxidace 

SO2 peroxidem vodíku. Při konco-

vé likvidaci emisí tak bude vznikat 

kyselina sírová (60-70 t měsíčně 

40% kyseliny sírové), která se bude 

vracet do procesu rozpouštění 

hydroxidu hlinitého, tedy vlastně 

zpět na úplný začátek výroby safí-

rů. Spolchemie tak bude mít další 

špičkovou technologii s bezodpa-

dovým procesem. 

Zatímco denní výroba safírů 

dosahovala dříve až rekordních 

150 kg, dnes je to i přes 220 kg 

denně, pokud je dostatek vodí-

ku potřebného pro tavicí pro-

ces, tedy pokud je elektrolýza 

na plném a stabilním výkonu. 

Při optimálních podmínkách se 

denní produkce už začíná blížit 

novému rekordu – ten by mohl 

být na hodnotě 250 kg safíru za 

den.

Spolchemie má ekologickou a bezodpadovou
technologii výroby nejčistších umělých safírů na světě

O přístupové cestě mezi Severní Terasou 

a ZŠ Vinařská jednal na ústeckém magis-

trátu primátor města Jan Kubata s žáky této 

školy.

Školáci požadují, aby město cestu vedoucí 

přes Masarykovu nemocnici opravilo a vybu-

dovalo zde i oplocení, veřejné osvětlení, od-

padkové koše, lavičky, apod. V polovině října 

minulého roku v této souvislosti zorganizovali 

petici, kterou podepsalo 204 občanů. Poža-

davek vůči primátorovi žáci poprvé vznesli 

osobně na nedávné Ústecké aréně v Činoher-

ním studiu.

Jan Kubata dětem sdělil, že město nyní ne-

může začít s opravami, neboť cesta není zko-

laudovaná. Jde o černou stavbu, která by se 

musela nejprve „zlegalizovat“. Investiční odbor 

MmÚ již o celé věci hovořil s vedením nemoc-

nice. Krajské zdravotnické zařízení chce cestu 

přerušit oplocením. „Chápu postoj nemocni-

ce, že nechce mít průchozí areál. Velký pohyb 

osob by zde mohl zkomplikovat práci záchran-

né služby a nelze pominout i bezpečnostní ri-

zika,“ řekl Kubata.

I přesto však primátor školákům slíbil, že 

bude s nemocnicí o problematice cesty v prů-

běhu února jednat. „Dále jsem uložil vypraco-

vání studie, která nám řekne, kolik by rekon-

strukce cesty stála. Více v tuto chvíli udělat 

nemohu,“ uvedl primátor.

Kubata zároveň poděkoval žákům za to, že se 

zajímají o veřejný život a přišli na úřad i v době 

prázdnin.

Děti požadují rekonstrukci přístupové cesty ke škole

Krátce
Ústí nad Labem se i letos 

zapojí do Městského progra-

mu prevence kriminality. Fi-

nanční spoluúčast města na 

jednotlivých projektech bude 

činit 20 %.  

Město svým přistoupením 

k Městskému programu pre-

vence kriminality, vyhlášeným 

MVČR pro období let 2008 – 

2011, získává v případě splnění 

všech kritérií možnost čerpat 

dotace Ministerstva vnitra 

ČR na projekty, které se bu-

dou zabývat řešením situační 

a sociální prevence na území 

města. Městský program pre-

vence kriminality nahrazuje 

dosavadní program s názvem 

Partnerství, do kterého bylo 

město Ústí nad Labem v minu-

lých letech aktivně zapojeno. 

Prevence kriminality je jednou 

z priorit města.
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Nevídáno, neslýcháno... 24
Pravidelná rubrika pro všechny, kteří mají smysl pro humor

Strážníci se budou teleportovatStrážníci se budou teleportovat
Ústecký magistrát dokončil 

v rámci Programu prevence kri-

minality dlouholetý projekt, jehož 

cílem bylo zvýšit operativnost zá-

sahu městských strážníků. Ti se 

od letošního 1. září nebudou po 

městě pohybovat lineárně. 

Využijí totiž extrémně silného 

elektromagnetického pole k ak-

celeraci na rychlost vyšší než 

světlo. To mimo jiné vyvolá ote-

vření časového tunelu na pomezí 

paradimenzní hranice. Strážník 

bude tedy ve zlomku vteřiny „te-

leportován“ na místo, kde vznik-

ne krize. Zloději, vrazi a kuřáci na 

zastávkách nebudou mít žádnou 

šanci.

Strážníci budou mít na unifor-

mě umístěny elektromagnetické 

generátory. Zařízení vytvoří silné 

pole obklopující policistu, jež do-

káže odchýlit mikrovlnné radaro-

vé záření i světelné fotony. „Kromě 

teleportace je tedy výsledkem rov-

něž neviditelnost strážníka,“ říká 

referentka odboru strategického 

rozvoje Martina Šplouchalová.

Ing. Šplouchalová vycházela ve 

svém výzkumu z Einsteinovy uni-

tární teorie pole, která v roce 1943 

vyvrcholila neblahým Philadel-

phským experimentem. Americká 

armáda tehdy nechala na 15 mi-

nut zmizet křižník USS Eldridge 

i s posádkou, avšak neuzavření 

prostorového a časového zámku 

přineslo tragédii – loď začala os-

cilovat v časoprostoru, neustále 

se přemísťovala z místa na místo. 

Někteří členové posádky nepřeži-

li. „Einstein, Tesla a Neumann to 

tehdy nezvládli. Co lze také oče-

kávat od chlapů… I laikovi je jas-

né, že výchozí rovnice d2xi/dt2   =   

(G/c2) [2.d/dt(yikdxk/dt) - (dxk/dt).

(dxl/dt).(ykl/x
i)], je zcela chybná,“ 

pokračuje Šplouchalová.

Ani magistrátní výzkum se však 

neobešel bez problémů. První pře-

suny strážníků se nepovedly. Ato-

my policistů a věcí, které měli na 

sobě, se staly kompatibilními. Je-

den strážník měl např. po telepor-

taci místo nosu obušek, druhý se 

dostal na tři hodiny do roku 2482. 

„Všechno je tam vzhůru nohama. 

Fotbalovou ligu zrušili, hokejovou 

vyhrál Hodonín. Syrečky se ne-

vyráběj a Texas s Floridou koupil 

Izrael…“, svěřil se po návratu vy-

děšený strážník. Poslední zkoušky 

však již dopadly uspokojivě.

Schopnost využívat časopro-

storové dimenze ke společenským 

účelům má jednu výhodu. Obrov-

ská energie, kterou celý systém vy-

vine, zrychlí strážníka tak, že se na 

místě zásahu ocitne ještě předtím, 

než situace vznikne. „Je to zatím 

jen o několik vteřin, ale to stačí, 

aby strážník někomu v předstihu 

zabránil v porušení zákona,“ uza-

vírá Šplouchalová.

S teleportací jsme se poprvé seznámili v populárním seriálu Star Trek. 

Uzavírka části silnice třetí třídy v Sebuzí-

ně  i nadále trvá. Sesuv opěrné zdi a následné 

prověřovací práce odhalily úskalí při provádě-

ní rychlé a nutné opravy, která by zabezpečila 

opětovné zprovoznění tohoto úseku. 

Z těchto důvodů a s cílem vyřešit i další pro-

blémy v této části Ústí nad Labem, týkající se 

hlavně bezpečnosti dopravy, zadal Krajský úřad 

Ústeckého kraje, jako vlastník komunikace, 

projekční kanceláři úkol vyřešit v nové podobě 

napojení komunikací a přístupy pro pěší i po-

hyb prostředků městské hromadné dopravy.

Z prvních náčrtů se ukazuje, že bude vhodné 

napojit komunikace pomocí kruhové křižovat-

ky a změnit trasování havarované silnice. Na-

vrhované varianty jsou předkládány pracovní 

skupině, která se pravidelně schází s cílem co 

nejvíce urychlit přípravné práce a zahájit pří-

padně stavbu. Cílem je taktéž minimalizovat 

dopady na místní dominantu, kapličku sv. Vin-

cence z Ferery. V pracovní skupině jsou rovněž 

zástupci města Ústí nad Labem, odboru dopra-

vy, i městského obvodu Střekov.

V současné době i nadále trvá uzavírka. Na 

průjezdním úseku Sebuzínem byla snížena rych-

lost na 70 km/hod. V příštím vydání Vás bude-

me schopni seznámit s navrženým řešením.

Dopravní problémy v Sebuzíně řeší pracovní skupina
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Tajenka z minulého čísla: Všechno na ženě má jediné řešení a tím je těhotenství..

Výherci: Anna Teslarová, Jan Hřebíček, Pavlína Smítková. 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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OZNÁMENÍ ZÁMĚRU MĚSTA
ÚSTÍ NAD LABEM

Dle zák.128/2000Sb.

PRONÁJEM

Pronájem nebytových prostor objektu Větruše č.p. 392

na pozemku p.č. 3868/1 v k.ú. Ústí n. L. za účelem

provozování hostinské činnosti
za těchto podmínek:

 a) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce

 b) předložení nabídky nájemného

 c) předložení koncepce využití pronajatých nebytových prostor objektu Větruše

 d) doložení 5-leté praxe provozování hostinské činnosti (se zaměřením na gastronomii)

 d) předložení referencí

 e) uchazeči složí jistinu ve výši 50 tis. Kč

 f) uchazeči budou akceptovat smluvní ujednání ve věci aukce a sankcí navržených městem

  s tím, že záměr bude na úřední desce zveřejněn v termínu od 1. 2. 2008 do 28. 2. 2008

 

Nabízená nájemní cena bude přiložena k žádosti v zalepené obálce na přelepu 

opatřené razítkem či podpisem a na přední straně označené – „NEOTVÍRAT“

 Informace podá:

 odbor správy a evidence majetku MmÚ

 Š. Francová/475 241 829


