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Ústečané budou zřejmě po 

většinu letošního roku čekat na 

vyjádření společnosti ČEZ, zda 

v Úžíně postaví paroplynovou 

elektrárnu, či nikoliv. Energetic-

ká společnost politikům, noviná-

řům i veřejnosti na mimořádném 

jednání Zastupitelstva města zo-

pakovala, že v letošním roce pro-

vede tzv. studii proveditelnosti 

a pak se rozhodne, jak dál. Bližší 

informace k celému projektu ne-

sdělila.

„Budeme asi mnoho měsíců 

čekat, což je, a teď to řeknu maxi-

málně diplomaticky, mimořádně 

nepříjemné. Zde je zřetelně vidět, 

jak byla slova ČEZu o stavbě elek-

trárny na Ústecku bez předchozí 

komunikace s Ústečany předčasná 

a nezodpovědná. ČEZ jsem proto 

písemně vyzval, aby předložil har-

monogram svých letošních kroků,“ 

říká primátor města Jan Kubata.

Ve středu 9. dubna zasedla po-

prvé k jednání široká pracovní 

skupina pro posouzení okolností 

záměru výstavby PPE Úžín. Sku-

pina chce, aby jí stavební odbor 

Kubata: míček je na straně ČEZu     
Pracovní skupina k elektrárně si vyžádala stavební povolení

Už od letošního července si 

budou moci Ústečané využívají-

cí městskou dopravu koupit jíz-

denku přes mobilní telefon. Ústí 

nad Labem se tak zřejmě stane 

po Praze druhým městem České 

republiky, které tuto službu na-

bídne.

Cena jízdenky pro základní 

jízdné bude shodně jako u jízde-

nek standardních činit 15 korun. 

SMS potvrzující nákup jízdenky 

obdrží cestující do dvou minut od 

odeslání požadavku. Společnost 

TELTICKET jako poskytovatel 

služby prohlašuje, že je schopna 

zajistit kapacitu až 80 000 SMS 

zpráv za minutu.

„Virtuální jízdenka je rozší-

řením nabídky služeb klientům 

MHD. Mnohým rozhodně zvýší 

komfort přepravy, protože jim 

nákup jízdenky zrychlí. Na za-

čátku zřejmě budou tuto službu 

využívat spíše mladší lidé, ale 

později předpokládám větší zá-

jem i od ostatních věkových sku-

pin,“ říká primátor města Jan 

Kubata.

Firma TELTICKET bude orga-

nizovat výběr částek za prodané 

SMS jízdenky a předávat peníze 

Dopravnímu podniku. Společ-

nost vybaví zaměstnance Do-

pravního podniku na své náklady 

třiceti kusy přístrojů pro výkon 

přepravní kontroly – tyto přístro-

je budou stejné, jako v DP Praha.

Pokračování na straně 3.

Ústí zavede jízdenku přes SMS

Skupina složená ze zástupců 

koaličních i opozičních politic-

kých stran, odborníků i zástupce 

médií zároveň souhlasila s drob-

nými změnami svého statutu, 

který schválila Rada města 13. 

března. Úpravy se týkají například 

svolávání skupiny, která se vedle 

potřeby sejde na základě podnětu 

minimálně pěti svých členů, nebo 

zastupitelnosti členů jednání sku-

piny jejich náhradníky jmenova-

nými primátorem.  

Pracovní skupina byla ustave-

na jako svobodná platforma pro 

nezávislé vyhodnocování situace 

kolem záměru výstavby elektrárny. 

V užším smyslu bude jejím základ-

ním cílem poskytnout samosprávě 

i veřejnosti maximální dostupné 

množství objektivních a nezkresle-

ných informací k dané věci. 

Pokračování na straně 5.

magistrátu předložil do 30. dubna 

dokumenty týkající se stavebního 

povolení na paroplynový cyklus, 

včetně rozkladu, územního roz-

hodnutí a souladu záměru s územ-

ním plánem. „Dále požadujeme 

prezentaci příslušného územního 

celku, a to již na příštím zasedání“, 

uvedl náměstek primátora Arno 

Fišera.

Paroplynový cyklus v Drážďanech - ilustrační foto.
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Vážení přátelé,

dovolte mi, abych se krátce vy-

jádřil k některým důležitým zá-

ležitostem spojeným se záměrem 

ČEZ v lokalitě Úžín.

Stavbu paroplynového cyk-

lu v Úžíně umožnilo schválení 

územního plánu města zastupi-

telstvem v roce 1996. Schvalova-

ný materiál tehdy obsahoval tři 

zmínky o elektrárně. Nikdo z po-

slanců nehlasoval proti.

Stavební povolení na elektrárnu 

bylo vydané rovněž před dvanác-

ti lety, a to v rámci výkonu státní 

správy. Tento dokument je pod-

le vyjádření stavebního odboru 

platný s odůvodněním, že bývalý 

vlastník, od kterého ČEZ projekt 

odkoupil, stavbu zahájil. Zákon 

neumožňuje primátorovi, radním 

ani zastupitelům stavební povole-

ní zrušit – doby, kdy to bylo mož-

né učinit, jsou již za námi. Jistě se 

shodneme na tom, že nelze pře-

kračovat normy právního státu. 

Jediný krok, který jako primátor 

mohu v této souvislosti udělat 

(a už jsem ho také udělal), je ne-

chat platnost stavebního povolení 

prověřit nezávislými právníky.

Druhé povolení, kterým je po-

volení vodoprávní, vydal stát pro-

střednictvím okresního úřadu.

Už koncem září loňského roku 

jsem na jednání v Praze osobně 

vyzval generálního ředitele ČEZu 

Martina Romana, aby v případě 

vstupu elektrárenské společnosti 

do Úžína začala fi rma s občany 

krajského města i s vedením města 

co nejvíce komunikovat. O plánu 

vystavět elektrárnu v Úžíně jsem 

se, stejně jako Vy všichni, dozvě-

děl bohužel až z televizního zpra-

vodajství. Společnosti ČEZ jsem 

jako investorovi několikrát řekl, že 

se v této věci nezachovala správně 

a na svém názoru trvám. 

Okamžitě poté jsem vyzval 

ČEZ k jednáním a k co nejrychlej-

ší konkretizaci záměru, aby obča-

né obdrželi objektivní informace 

rychle, v co největším množství 

a nezkreslené podobě. 

Elektrárnu nestaví město, ale 

ČEZ. Opakuji to proto, že se mě 

lidé každý den ptají na věci, kte-

ré nemám v rukou a neumím je 

ovlivnit. 

Náš zájem je společný – ochra-

na životního prostředí a zachová-

ní kvality života v našem městě. 

Doufám, že k objasnění řady sku-

tečností kolem paroplynu v Úžíně 

přispěje i pracovní skupina, která 

byla ustavena a ve které jsou před-

stavitelé koaličních i opozičních 

politických stran, odborníci i zá-

stupci veřejnosti.

Jan Kubata 

(a už jsem ho také udělal), je ne-

chat platnost stavebního povolení

prověřit nezávislými právníky.

Slovo primátoraSlovo primátora
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Město začne vítat své prvorozené 

občánky. Rada města vzala na vě-

domí informace o přípravách pro-

jektu a schválila uzavření smlouvy 

na realizaci „Vítání občánků 2008“ 

s vítězem výběrového řízení, ús-

teckou společností ROXY II. 

Smyslem této akce je projevit 

zájem o mladé rodiny a ocenit 

rozhodnutí mladé generace usadit 

se v Ústí nad Labem a založit zde 

rodinu. Celkem čtyři nabídky byly 

hodnoceny podle ceny zakázky 

a popisu technického a kulturní-

ho zajištění akce. Vítězná fi rma 

nabídla mj. nejnižší cenu za reali-

zaci projektu. 

Vítání občánků se podle ná-

městka primátora Arna Fišery 

uskuteční čtyřikrát do roka jako 

kulturně společenská akce, na kte-

rou budou pozvány maminky, jež 

mají trvalé bydliště v Ústí nad La-

bem a kterým se v roce 2008 naro-

dilo první dítě. Při této příležitosti 

maminka obdrží květinu, pamět-

ní list a dárkový šek ve výši 5 ti-

síc Kč, který bude možné uplatnit 

pouze na nákup dětských potřeb 

ve čtyřech vybraných ústeckých 

obchodech. Součástí akce bude 

poděkování představitelů města 

a kulturní vystoupení. Premiérové 

setkání s prvorozenými občánky 

se uskuteční v první polovině le-

tošního roku. V rozpočtu na rok 

2008 je na vítání občánků vyčle-

něna částka 5 mil. Kč.

Vítání občánků proběhne
čtyřikrát do roka

Zastupitelé rozhodli, že město 

poskytne Janě Reisiegelové z Ne-

štěmic fi nanční dar ve výši 150 

tisíc Kč na pokrytí základních ži-

votních potřeb. 

Jana Reisiegelová se 27. září 

2006 stala v Neštěmicích obětí 

závažné dopravní nehody, při kte-

ré zemřeli její matka a nevlastní 

otec. Dívka byla vážně zraněna 

a léčena 44 dní v Masarykově 

nemocnici. V současné době žije 

v domě svých rodičů v Neštěmi-

cích a její příjmy skládající se ze 

sirotčího důchodu, výživného od 

biologického otce a přídavku na 

dítě činí 7 000 korun. Protože je 

studentkou 3. ročníku gymnázia, 

nemůže svou tíživou fi nanční si-

tuaci řešit stálým zaměstnáním. 

Zákonné možnosti pomoci oběti 

nehody byly již vyčerpány a so-

ciální odbor magistrátu ani další 

subjekty již nemohou fi nančně 

intervenovat. 

„Je to vítězství srdce nad záko-

nem. Tento případ je jasnou ukáz-

kou toho, jak je samospráva nuce-

na řešit závažné věci v důsledku 

špatné legislativy. Na jedné straně 

existují tisíce lidí, kteří používají 

peníze ze sociálních dávek k ná-

kupu alkoholu, cigaret či k zábavě 

u hracích automatů a na straně 

druhé nedokáže sociální systém 

pomoci mnoha lidem ve skutečné 

nouzi,“ říká primátor města Jan 

Kubata.

Kubata věnoval koncem mi-

nulého roku postižené rodině ze 

svých osobních prostředků 10 ti-

síc korun.

Dívka v nouzi dostane 
od města 150 tisíc korunMěsto si vezme kontokorentní úvěr

Kontokorentní úvěr ve výši 300 mil. Kč si město půjčí od Komerční 

banky. Rada města vzala na vědomí informaci o výsledku otevírání obálek 

s nabídkami na tento úvěr s tím, že nabídku podal pouze jeden uchazeč, 

a to Komerční banka. Rada zároveň schválila uzavření smlouvy na konto-

korentní úvěr s tímto bankovním ústavem za následujících podmínek:

a) výše úvěru 300 mil. Kč

b) úroková sazba 1MPRIBOR + odchylka 0,045 % za rok

c) splatnost úvěru do 20. dubna 2009

Při současném 1MPRIBOR ve výši 3,84 % a odchylce 0,045 % bude 

čerpaný kontokorentní úvěr úročen sazbou 3,885 % za rok.
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Pokračování ze strany 1.

TELTICKET rovněž uhradí 

náklady na proškolení přeprav-

ních kontrolorů a zaměstnanců 

střediska přepravně tarifního a in-

formačního centra ústeckého Do-

pravního podniku.

„Spuštění této služby je velice 

náročná věc, ale my nemůžeme 

zaostávat za vývojem v městské 

přepravě, musíme zavádět nové 

moderní trendy,“ dodává primá-

tor.

Zavedení jízdenek přes mo-

bilní telefon nepodléhalo pouze 

rozhodnutí představenstva Do-

pravního podniku, ale souhlasné 

stanovisko musela poskytnout 

i dozorčí rada společnosti. „Lidé 

nebudou muset hledat novinový 

stánek nebo automat na jízdenky, 

což jim ušetří čas. Pro fi rmy a pod-

nikatele má služba výhodu v tom, 

že si ze stránek TELTICKETu stáh-

nou přehled jízd svých zaměstnan-

ců, což jim poslouží jako daňový 

doklad. I zde se všechno výrazně 

zjednodušuje,“ uvádí předseda 

dozorčí rady DPmÚL a náměstek 

primátora Jan Řeřicha.

Smlouva mezi městem a společ-

ností TELTICKET byla podepsána 

na následujících pět let. Zprovoz-

nění systému má nastat zhruba do 

dvou měsíců. O tom, jak dlouho 

bude virtuální jízdenka platná, se 

ještě jedná. Doba platnosti však 

bude určitě přesahovat 30 minut.

Loni prodal Dopravní podnik 

3 323 409 kusů základních jíz-

denek. Tržby z prodeje tohoto 

jízdného tvoří téměř 40 % z celko-

vých tržeb Dopravního podniku 

z městské dopravy. 

Ústí zavede jízdenku přes SMS - pokračování

Exekutor a televizní kamery. 

Takové nepříjemné překvapení 

potkalo některé dlužníky Doprav-

ního podniku.

Šest černých pasažérů, které 

exekutor najatý dopravní společ-

ností navštívil, se s ním již v mi-

nulosti dohodlo na splátkách dlu-

hu. Někteří zaplatili jen jednou, 

jiní vůbec. Jedna z žen fi gurujících 

v exekutorském seznamu již dluží 

přes 40 tisíc korun.

Prachatický exekutor, který 

s Dopravním podnikem začal 

spolupracovat v červnu minulého 

roku, zazvonil 12. března v 7:00 

hod. na mladou ženu v Mánesově 

ulici na Střekově. Právě tam jeho 

cesta začala. Žena argumentovala, 

že už jí je dluh strháván z platu 

a prokázala se i korespondencí 

s exekutorem. Nakonec se však 

ukázalo, že to je jiný případ. Exe-

kutor ženě vysvětlil, že pokud do 

jedné hodiny neuhradí alespoň 

část dluhu, jeho tým může při-

stoupit k zabavení věci. Odpoled-

ne žena uhradila jednu splátku 

dluhu. 

Nezaplatit za černou jízdu se 

opravdu nevyplatí. K tisícovce, 

což je cena přirážky, se připočítá 

600 korun za soudní kolek i úroky 

z prodlení. Pokud věc dostane na 

stůl exekutor, dlužníkovi se cesta 

bez jízdenky výrazně prodraží – 

v průměru musí nakonec zapla-

tit 10 až 12 tisíc korun. Kromě 

Cestování bez jízdenky může 
stát přes 10 tisíc korun

exekutora ještě Dopravní podnik 

využívá k vymáhání pohledávek 

specializovanou pražskou fi rmu 

Intrum Justicia.

Od února probíhají v ústecké 

městské dopravě speciální akce 

na odhalování černých pasažérů, 

u řidičů i v automatech. Někteří 

notoričtí černí pasažéři si na-

jednou jízdenku začali kupovat. 

„V takových akcích musíme po-

kračovat, jinak se přepravní kázeň 

zase sníží,“ říká primátor města 

Jan Kubata. 

a to za asistence městské policie. 

Rozsah těchto kontrol, jež stále 

pokračují, nemá obdoby. Akce 

„Dostavník“ na linkách 51, 56 

a 57 již skončila, nyní jsou prová-

děny celoplošné kontroly s pra-

covním názvem „Hrom“. Výsled-

kem těchto akcí je nejen rekordní 

počet odhalených černých jízd, 

ale také zvýšení prodeje jízdenek 

Ústeckým rekordmanem v po-

čtu černých jízd je bezdomovec, 

jenž byl přistižen 148x. Dluh 

u něho v současné době nelze vy-

moci.

V roce 2008 bylo v krajském 

městě odhaleno 28 tisíc jízd na 

černo. Lidé dluží Dopravnímu 

podniku v současné době 25 mi-

liónů korun.

Školní domky 
se prodávat 

nebudou
Nájemníci školních domků 

se nemusejí obávat, že jim bude 

prodána střecha nad hlavou. Na 

základě rozhodnutí náměstka pri-

mátora Arno Fišery byl připravo-

vaný prodej čtyř školních domků 

zastaven.

„Všechny dosavadní kroky uči-

něné majetkovým výborem k pro-

deji čtyř školních domků jsem 

zastavil až do ukončení projektu 

modernizace a restrukturalizace 

školských zařízení. Dokončeny bu-

dou jen znalecké odhady na tyto 

domky,“ vysvětlil Fišera s tím, že 

držitelé příslušných dekretů bu-

dou v nejbližší době o zastavení 

prodeje písemně vyrozuměni. 

Podle náměstka Fišery se do-

posud jednáním o možnostech 

prodeje školních domků zabýval 

pouze majetkový výbor, radní ani 

zastupitelé města o tom vůbec 

nejednali.

Město od minulého roku zpra-

covává koncepci modernizace 

a restrukturalizace školských za-

řízení. Cílem projektu by měla 

být modernizace a zefektivnění 

provozních nákladů v síti 19 zá-

kladních škol, jejichž zřizovate-

lem je Statutární město Ústí nad 

Labem. „Dokončení koncepce 

zefektivnění školských zařízení je 

běh na velmi dlouhou trať,“ dodal 

Arno Fišera.

Ženě, kterou exekutor 12. března navštívil, do smíchu nebylo...
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V příštích dvou a půl letech 

vyroste v Ústí nad Labem další 

protipovodňová hráz, a to v úse-

ku silnice I/30 Pražská – Přístav-

ní. Stavbu za více než 350 mil. Kč 

zaplatí společně Ředitelství silnic 

a dálnic ČR, Ředitelství vodních 

cest ČR a město. 

Město uzavře do konce letoš-

ního dubna „Smlouvu o spojení 

zadavatelů pro účely společného 

postupu směřujícího k zadání 

veřejné zakázky“ s oběma ředi-

telstvími. Kvůli spolufi nancování 

této stavby zahrne do návrhu in-

vestiční části výdajového rozpoč-

tu příštího roku částku 30 mil. Kč 

a v roce 2010 to bude téměř 20 

miliónů.

„Cílem stavby je zlepšení prů-

jezdnosti a posílení kapacity do-

pravy v Přístavní ulici, odstranění 

nedostatečné podjezdné výšky pod 

starým silničním mostem a odstra-

nění resp. omezení četnosti zapla-

vení vozovky při vyšších průtocích 

vody v Labi. Projekt má rovněž 

najít řešení bezpečného pohybu 

pěších mezi Malou Hradební, pří-

stavištěm osobních lodí, mostem E. 

Beneše a nábřežím u Mariánského 

mostu, včetně bezpečného průcho-

du pod drážním mostem „U Pěti 

oblouků“ od Přístavní do Předmos-

tí,“ říká náměstek primátora Jan 

Řeřicha. 

Město již zajistilo dokumenta-

ci pro stavební povolení a vydání 

stavebních povolení a dokumen-

taci pro zadání stavby. Zastupi-

telstvo města na svém loňském 

březnovém zasedání schválilo 

bezúplatný převod projektové 

dokumentace na Ministerstvo 

dopravy ČR, které zastupuje 

ŘSD ČR. Na základě toho byla 

uzavřena dohoda o změně sta-

vebníka mezi městem a ŘSD ČR, 

Správa Chomutov, která se stala 

novým stavebníkem akce. Vzhle-

dem k tomu, že stavba obsahuje 

i stavební objekty, které přímo 

nesouvisí s výstavbou nové ko-

munikace a povodňové hráze, 

bylo dohodnuto, že tyto objekty 

bude fi nancovat město. Jedná se 

o pěší komunikaci a schody, svě-

telnou signalizaci přechodu pro 

Protipovodňová vana se stává skutečností
Většinu nákladů zaplatí stát, město vloží 50 miliónů

pěší, světelnou signalizaci kři-

žovatky s rampou mostu Dr. E. 

Beneše, podchod pod tratí ČD, 

rekonstrukci veřejného osvětlení, 

provizorní zajištění kabelu ČD 

v místě podchodu, elektrickou 

přípojku světelné signalizace pě-

šího přechodu, pokládku koor-

dinačního kabelu mezi křižovat-

kami U Pěti oblouků – Přístavní 

– Žižkova, drobný mobiliář, oze-

lenění a sadové úpravy.

Předpokládané náklady stav-

by, jež začne možná již na konci 

letošního roku, jsou 351,5 mil. 

Kč (včetně DPH). Z toho město 

zaplatí 50,9 mil. Kč (1 mil. Kč le-

tos), Ředitelství vodních cest 12,2 

mil. Kč a Ředitelství silnic a dálnic 

288,4 mil. Kč.

Podoba svahu pod Větruší se 

stupňovitými terasami, který 

začne na jaře sanovat Správa že-

lezniční dopravní cesty (SŽDC), 

zůstane zachována jako doposud. 

Dohodli se na tom v Praze náměs-

tek primátora Jan Řeřicha a vý-

robní náměstek Stavební správy 

Praha SŽDC Miroslav Rykl.

„Podařilo se nám investora pře-

svědčit, aby ustoupil od svého ná-

vrhu vybudovat místo stávajících 

stupňovitých teras dvě více jak 

8 metrů vysoké monolitické stěny, 

které by zásadně změnily pohled 

na Větruši. Sanace teras, na kte-

rých se bude pěstovat i okrasná 

vinná réva, tak co nejvíce zachová 

původní ráz,“ uvedl po jednání 

náměstek primátora Jan Řeřicha.

V nejbližší době investor stav-

by SŽDC vyhlásí výběrové řízení 

na dodavatele sanace svahu pod 

Větruší. Cena a termín stavby 

budou známé až po ukončení 

tohoto řízení. Původní plán po-

čítal se sanací svahu od května 

do září 2008. „Předpokládáme, že 

termín dokončení nebude posu-

nut, snahou obou stran bude do-

končit akci co nejdříve,“ řekl Jan 

Řeřicha. Zastupitelstvo města 

svým usnesením schválilo letos 

v lednu poskytnutí fi nančního 

příspěvku SŽDC jako spoluúčast 

města na sanaci masivu Větruše 

ve výši pojistného plnění. Pojiš-

ťovna zaplatila městu zatím 9,6 

mil. Kč.

Monolitické stěny na Větruši nebudou Na Skřivánku bude 
68 nových bytů

Bytový dům Malátova se za-

čne letos na podzim stavět na 

Skřivánku. Rada města souhla-

sí se stavbou dle dokumentace 

k územnímu řízení zpracované 

fi rmou Atelier AP za těchto pod-

mínek:

� rozšíření parkovacích míst 

� detailní řešení kolize pěší 

komunikace v ulici Elišky 

Krásnohorské s příjezdovou 

komunikací k bytovému 

domu

Půjde o objekt s devíti nad-

zemními a jedním podzemním 

podlažím, s 68 bytovými jed-

notkami o velikostech od 1+1 

až 3+1 a 53 garážovými stá-

ními. Bude vybudována nová 

příjezdová komunikace, která 

propojí ul. Hoření se stavebním 

pozemkem. Tato komunikace 

bude sloužit potřebám stavby 

a po jejím dokončení bude vyu-

žívaná jako místní komunikace 

pro příjezd k bytovému domu. 

Objekt je situován při významné 

severojižní pěší cestě z centra na 

Severní Terasu.
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Lihovar v Trmicích chce zce-

la odstranit zápach z výroby do 

letošního července. Na jednání 

svolané primátorem města Ústí 

nad Labem Janem Kubatou to řekl 

generální ředitel a jednatel Vodo-

hospodářských staveb Teplice Ol-

dřich Řáha.

K odaromatizování výstupů 

z lihovaru mají být použity dvě 

dánské dezodorizační jednotky, 

jež budou na příslušná zařízení 

instalované do 5. května. V čer-

venci k nim ještě přibude jednotka 

kondenzační.

Podle primátora Jana Kubaty 

není přijatelné snížení zápachu, 

ale jeho naprostá likvidace. Stej-

né stanovisko vyslovili na jed-

nání i zástupci České inspekce 

životního prostředí. „Město bude 

situaci monitorovat. Pokud se 

problém nepodaří vyřešit, obrátím 

se na město Trmice a požádám, 

aby nedalo souhlas s uvedením 

výroby do trvalého provozu“, řekl 

Kubata.

Město Ústí nad Labem obdrželo 

v minulých týdnech několik dota-

zů a stížností na zápach z trmické-

ho lihovaru. Stížnosti od občanů 

i fi rem eviduje rovněž radnice 

v Trmicích. 

Zápach z lihovaru má do léta skončit

Kubata: míček je 
na straně ČEZu
Pokračování ze strany 1.

Základní činností skupiny 

by mělo být shromažďování co 

největšího množství informací 

a jejich průběžné doplňování, 

dále jejich vytřídění a posouzení 

vlastními silami či objednávkou 

odborných a nezávislých posud-

ků a stanovisek. „Skupina nemůže 

suplovat legislativní procesy, ale 

nic jí nebrání v iniciaci jejich zahá-

jení,“ dodává náměstek primátora 

Jan Řeřicha.

Mimořádné jednání Zastupitel-

stva města k elektrárně přenášel 

přímým přenosem po internetu 

Ústecký deník. 

Předseda:

Arno Fišera (ČSSD)

Místopředseda:

Jana Řeřicha (ODS)

Členové:

Tomáš Kraus (ODS)  

Dušan Oslej ml. (SZ)

Jaroslav Zahálka (ČSSD)

Karel Vlček (AÚ)

Jaroslav Kubín (KSČM)

Tomáš Jelínek (SZSP) 

Hana Buchtová

a Miroslav Richter (UJEP)

Vladimír Vlk, Kurt Dědič

a Jana Ratajová (MŽP)

Jiří Záhořík (Chabařovice)

Roman Hanusch (Chlumec)

Jiří Černý (Přestanov)

Ladislav Havel (MPO)

Eliška Cesarová (média)

Karel Punčochář (veřejnost)

Zástupce OHK

Složení pracovní skupiny k PPE Úžín

Jaké informace 
požaduje primátor 

Jan Kubata od ČEZu:
(Požadavky formulované 
v dopise počátkem března)

1) Zveřejnit termín „veřejného 

slyšení“ s Ústečany. 

 

  Zde uvést:

a) rozptylovou studii

b) projektovou studii

c) teplotní studii

d) charakteristiku 

technologie

e) logistiku

f) jak bude nakládáno 

s odpadním teplem

g) množství emisí

h) informace, zda se 

jedná o záložní nebo 

plnohodnotný zdroj

i) počet pracovních míst

2) Provedení odborného šetření 

vlivu stavby na životní 

prostředí dle nových zákonů

3) Informace o časovém 

harmonogramu stavby

4) Informace o případném 

uzavírání hnědouhelných 

elektráren

5) Zveřejnění stavebního 

povolení z roku 1996

6) Představy ČEZ o případných 

benefi tech pro obyvatele 

města Ústí nad Labem

7) Nominaci zástupců ČEZ do 

„Komise pro řešení investice 

v Úžíně“ (pozn. později 

bylo dohodnuto, že ČEZ 

nebude ve skupině přímo 

zastoupen)

   

Většina zmíněných požadav-

ků dosud nebyla vyslyšena.

Složitost problematiky paroplynového cyklu v Úžíně dokresluje mimo jiné rozsah stavebního povolení 
(na snímku).
Složitost problematiky paroplynového cyklu v Úžíně dokr
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Spojit pøíjemné s užiteèným - o to se snaží ústecká zoo skuteènì na každém kroku. V roce 2003 
probìhla v souvislosti s ukonèením platnosti deseti- a dvacetihaléøù akce s názvem „Slùnì za 
všechny drobné“, která se setkala s velkým úspìchem a kladným ohlasem veøejnosti. V letošním 
roce konèí k 31. 8. platnost padesátihaléøových mincí, proto ústecká zoo vyhlašuje novou akci, a 
tentokráte s názvem „Padíky pro alíky“. Výtìžek akce bude vìnován na vybudování nové 
expozice pro aligátory severoamerické. Akce probíhá v nìkolika kategoriích a jejím smyslem je 
shromáždit co nejvìtší poèet padesátihaléøù. Zapojit se mùže každý, kdo pøijde do zoo a v pa-
vilonu šelem odlehèí své penìžence vhozením padesátníkù do velké, výraznì oznaèené 
sklenìné kasièky. Ti, kdo se cítí na to, že shromáždí velké množství mincí, se mohou zapojit 
pøímo do soutìže o ceny. Jsou vyhlášeny tøi kategorie - tøídní kolektivy, štamgasti restaurací a 
veøejnost. Uzávìrka soutìže je 15. záøí 2008, do té doby je nutné padesátníky do zoo dopravit a 
zaregistrovat se. Výsledek bude znám 28. záøí, kdy v zoo ve spolupráci s agenturou Dobrý den 
z Pelhøimova probìhne Den rekordù v zoo, jehož souèástí je i zápis do Guinessovy knihy 
rekordù. Na prvních pìt výhercù z každé kategorie èekají zajímavé ceny (školy - projížïka 
zoovláèkem, sportovní potøeby, dort; štamgasti - prohlídka pivovaru, sud piva; návštìvníci - 
projížïka vláèkem a prohlídka zákulisí zoo). Tak co, Ústeèáci, zapojíte se, a� máme další 
Ústecké nej…?

cvièení lachtana Moritze: dennì kromì ètvrtka v 10:30 hod., 
15:30 hod., 17:30 hod.
krmení tuleòù: dennì kromì úterý v 10:00 hod., 15:45 hod.
procházka slonù po ZOO: dennì v 11:30 - 12:00 hod.
cvièení slonù: dennì ve 14:30 hod.
krmení a enrichment u orangutanù: dennì v 10:15 hod.
krmení piraò: sobota 13:00 hod.
medový strom pro malajské medvìdy: so + ne + sv v 13:30 hod.

Padíky pro alíky - pokus o český rekord

Nová expozice pro naše tapíry

Mláďata v zoo

Na zaèátku dubna byla ve spodní èásti zoo naproti restauraci Trappola otevøena nová 
expozice pro tapíry jihoamerické. Tyto zajímavé lichokopytníky, pøíbuzné konù a 
nosorožcù, chová zoo od roku 1999, kdy z dánské zoo v Odense pøišel roèní sameèek Pepa. 
Bìhem osmi let se u nìj vystøídalo nìkolik partnerek, poslední z nich je dvouletá samièka 
Isara ze Zoo La Fleche ve Francii. Tapíøi vždy obývali výbìhy v horní èásti zoo, kde však 
nemìli možnost vhodného ubytování pøes zimu, a proto se museli každý rok stìhovat. Nový 
výbìh s prostorným bazénem jim nyní umožní celoroèní pobyt vèetnì vytápìného 
pavilonku, kam mohou návštìvníci nahlédnout pøes sklo do vnitøní ubikace. 

Bìhem mìsíce bøezna se v horní èásti zoo narodilo nìkolik mláïat, která v letní 
sezónì potìší pøíchozí návštìvníky. První z nich jistì nikdo nepøehlédne, protože se 
jedná o nejvyšší zvíøe nejen v ústecké zoo, ale i na svìtì - žirafu Rothschildovu. 
Osmileté samici Etnì se narodil potomek úctyhodné velikosti - malý sameèek mìøil 
po narození 190 cm, což je o celých 20 cm více než bìžný prùmìr. Je to v poøadí již 
šestnácté mládì, které se zde od roku 1983, kdy se datují poèátky ústeckého chovu,  
narodilo.
Další dvì mláïata - také kluci - se narodila velbloudùm dvouhrbým. Nejedná se 
však o dvojèata, pøišli na svìt v rozmezí jednoho týdne a jejich matkami jsou 
velbloudice Salma a Fatima. Jejich pøístup k vlastnímu potomkovi byl však 
diametrálnì odlišný - zatímco Salma se o své mládì od zaèátku vzornì starala, Fatimu 
museli chovatelé bìhem prvních dnù pøesvìdèit, aby mládì pøijala a dávala mu pít. 
Velbloudy mohou v letní sezónì návštìvníci pozorovat ve velkém travnatém výbìhu a 
kromì tìchto dvou èerstvých pøírùstkù èítá ústecké stádeèko šest dospìlých zvíøat.
Kdy se návštìvníkùm pøedstaví další mládì, bude záviset hlavnì na poèasí, protože se 
jedná o asijské vydry malé, které zimní období tráví v zimovišti a do své expozice se 
stìhují až v kvìtnu. Vydrám se tìsnì pøed jejich pøesunem na podzim loòského roku 
narodilo první mládì v historii chovu a tento úspìch si zopakovaly i na konci bøezna. 
Vydry jsou velice peèliví rodièe, kteøí své potomky urputnì brání, takže jejich 
kontrola je pomìrnì obtížná. Na druhou stranu jsou mláïata tìchto šelmièek velice 
roztomilá, takže se návštìvníci mají na co tìšit.

Předváděcí akce: Pořady pro veřejnost:
26. dubna - DEN ZEMÌ V ZOO
1.  kvìtna - 1. MÁJ V ZOO s Èeským rozhlasem
10. kvìtna - PO LIŠÈÍ STOPÌ
31. kvìtna - DÌTSKÝ DEN

více na www.zoousti.cz
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Velké znepokojení nad situací kolem zdevas-

tovaného hotelu Máj vyslovil primátor města 

Jan Kubata.

Majitel hotelu Jaromír Houžvička se o volně 

přístupný objekt nestará. Pohybují se v něm 

osoby, které hotel rozebírají uvnitř i zvenčí. 

Dochází k opadávání keramických obkladů 

fasád, odtrhané je oplechování, okna jsou roz-

bitá. Jelikož chybí poklopy k šachtám, hrozí 

do nich pád. „Případ bývalého interhotelu Máj 

je dalším z příkladů nepovedené státní privati-

zace 90. let. V Ústí nad Labem se rýsuje dal-

ší ruina a zákonné možnosti města jsou velmi 

omezené. Jediné, co můžeme udělat, je tlačit na 

majitele cestou stavebního odboru. Nechci, aby 

zde vzniklo sektorové centrum číslo dvě,“ uvádí 

Kubata.

Stavební odbor magistrátu vyzval Jaromíra 

Houžvičku k provedení zabezpečovacích prací. 

Ten se však na své adrese v Lomnici nad Popel-

kou nezdržuje a úřad mu zatím není schopen 

výzvu doručit. Stavební odbor se proto obrátil 

na Policii ČR i exekutorský úřad, aby mu po-

mohly tuto osobu najít. 

Majitel hotelu Máj má nařízeno zabezpeče-

ní objektu proti vniknutí nepovolaných osob, 

odstranění uvolněné části stavby, osazení 

venkovních poklopů a odklizení zdevastova-

né buňky na přilehlém parkovišti. Pokud tak 

neučiní, hrozí mu pokuta až do výše 200 tisíc 

korun.

Městská policie letos v hotelu Máj zadržela 

již 19 osob. „Ve třech případech jim byl odebrán 

materiál, který chtěli v hotelu odcizit – celkem 

to bylo 300 kg. V jednom případě se zloději po-

kusili demontovat elektroinstalaci. V dalších pěti 

případech jsme vykázali z objektu bezdomovce, 

kteří zde chtěli přespat“, říká ředitel městské po-

licie Pavel Bakule.

Kontroly objektu provádí strážníci šestkrát 

za den, přičemž důraz je kladen na večerní 

a noční hodiny.  

Majitel hotelu Máj není k nalezení
Stavební odbor nařídil zabezpečení objektu

Měsíc již probíhají práce na 

stavbě protipovodňového valu 

na Střekovském nábřeží. Státní 

podnik Povodí Labe jako inves-

tor zahájilo prostřednictvím fi r-

my SMP CZ stavební činnost 25. 

března. Doposud byla realizována 

dopravní řešení, demontáž veřej-

ného osvětlení, odstranění krytů 

chodníků a cyklostezky, zahájení 

výkopových prací a byly provede-

ny sondy inženýrských sítí. 

Práce začínají v sedm hodin ráno 

a končí kolem páté či šesté odpo-

ledne. Staví se i v sobotu. V průbě-

hu akce bude docházet v určitých 

úsecích postupně k vymontování 

veřejného osvětlení. Proto zde 

městská policie zvýší dohled. 

Uzavření části nábřeží zmenši-

lo počet parkovacích míst. Místní 

obyvatelé mohou využívat boční 

ulice či provizorní plochu ke stá-

ní vozidel na chodníku mezi ulicí 

Kozinova a železničním mostem. 

„Vím, že stavba je nepříjemná, ale 

prosím o trpělivost, zkuste to půl 

roku vydržet,“ řekl na setkání s ob-

čany žijícími na nábřeží primátor 

Stavba střekovské hráze zahájena
Jan Kubata. Podle něj po ukonče-

ní stavby město uspořádá cvičení 

instalace mobilních stěn, aby oby-

vatelé Střekovského nábřeží viděli, 

jak bude ochrana jejich majetku 

vypadat.

Pevná hráz by měla být hoto-

vá do letošního září. Pak dojde 

na dokončovací práce spočívající 

v rekonstrukci chodníků, cyklo-

stezky či ozelenění okolí. Smluvní 

termín dokončení veškerých prací 

je stanoven na listopad. Pevný val 

o délce 981 metrů, jenž bude stát 

mezi železničním mostem a par-

kovištěm u rybářské restaurace, 

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.

U Vladimiru 
vícepodlažní 
parkoviště

 Pozemky, na kterých je kryt 

civilní ochrany – Vladimir, si 

vypůjčí společnost CPI City 

Center Ústí nad Labem, a to 

na dobu 25 let. Radní schválili 

v souvislosti se stavbou „Ví-

cepodlažního parkoviště nad 

krytem CO – Vladimir“ zve-

řejnění záměru výpůjčky těchto 

pozemků uvedené společnosti 

za podmínky, že po ukončení 

výpůjčky bude stavba vícepod-

lažního parkoviště převedena 

do majetku města.

 Společnost CPI je investo-

rem stavby City Center před 

kinem Hraničář. Z důvodu na-

výšení parkovacích míst v této 

lokalitě se společnost dohodla 

se zástupci vedení města, že vy-

buduje vícepodlažní parkoviště 

nad krytem CO u zmíněného 

hotelu.



Zastupitelstvo města:

a) konstatuje, že

1. vnímá silné znepokojení občanů měs-

ta z uvažované výstavby paroplynové 

elektrárny ČEZ

2. jakákoliv změna projektu oproti platné-

mu stavebnímu povolení (zejména pod-

statné zvýšení kapacity) povede k poža-

davku města na nové povolení EIA

b) schvaluje

1. dosavadní postup primátora města 

a vedení města při jednání s investorem 

ČEZ

c) bere na vědomí

1. ustavení nezávislé pracovní skupiny 

pro posouzení okolností investic PPC 

Úžín ČEZ

d) vyzývá

1. Mgr. Jana Kubatu, primátora města, 

a) aby informoval  Zastupitelstvo měs-

ta o veškerých  krocích,  které Ústí 

nad Labem bude konat ve své samo-

správní působnosti 

PPC Úžín:

� Dle OZV č. 45/1996 (schvále-

no ZM 26. 9. 1996), o závaz-

ných částech územního plánu 

statutárního města Ústí nad 

Labem se pozemky určené pro 

výstavbu paroly nového cyk-

lu nacházejí v k.ú. Všebořice, 

městské čtvrti „B7 Podhorský 

park“, v lokalitě „P-1  Úžín - 

plochy produkční a plochy pro 

technickou vybavenost “ 

� článek 21, plochy produkční 

a plochy pro technickou vyba-

venost 

2) Plochami technické vyba-

venosti se rozumí plochy 

pro umísťování technických 

činností, dějů a zařízení 

k obsluze území v rozsahu 

kategorií uvedených v usta-

novení článku 36 odst. 4 

písm. a) a b). Plochy tech-

nické vybavenosti zahrnují 

a)  energetická zařízení (E), 

b) vodní zdroje, vodárny (V), 

c) čistírny odpadních vod 

(ČOV).

� článek 56, závazné regulační 

podmínky pro lokality měst-

ské čtvrti B2 Bukov, Všebořice

6) Pro zlepšení stavu životního 

prostředí budou provedena 

tato opatření: 

d) v návaznosti na realiza-

ci paroplynového cyklu 

v Tlakové plynárně Ústí 

postupný přechod na cent-

rální vytápění celé oblasti. 

� článek 61, závazné regulační 

podmínky pro lokality měst-

ské čtvrti B7 Podhorský park: 

6) Území městské čtvrti B7 za-

hrnuje soubor lokalit:

b) „P-1 Úžín“; transformač-

ní území, po rekonstruk-

ci redukovaná plocha 

k průmyslovému využití 

(energetický blok), 

Výňatek z územního plánu schvalovaného ZM 
v roce 1996 – zmínky o paroplynovém cyklu

Usnesení Zastupitelstva města k elektrárně
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Krátce
Hostinskou činnost na Vě-

truši bude provozovat Tomáš 

Horáček. Rada města vzala na 

vědomí závěr výběrové komi-

se na „Pronájem nebytových 

prostor objektu Větruše pro 

provozování hostinské činnos-

ti“ a schválila uzavření nájemní 

smlouvy o pronájmu mezi obě-

ma stranami za těchto podmí-

nek:

a) pronájem na dobu neur-

čitou s výpovědní lhůtou 

3 měsíce

b) nájemné  ve  výši 25 000,-  

Kč/měsíc bez DPH  +  plat-

by za služby

Objekty Domova pro seniory 

Severní Terasa a ZŠ Karla IV. se 

letos dočkají zateplení. Město to-

tiž uspělo s žádostmi v rámci 1. 

výzvy Ministerstva životního pro-

středí ČR o poskytnutí podpory 

z Operačního programu Životní-

ho prostředí. Radní souhlasili se 

spolufi nancováním projektů:

Zateplení ústeckých objektů 
pomůže státní dotace

„Úspory energie v Domově pro 

seniory Severní Terasa  – zateple-

ní souboru objektů“ v minimální 

výši 10 875,605 tis. Kč, s celkový-

mi náklady projektu 32 401,019 

tis. Kč vč. DPH;

„Úspory energie v ZŠ Kar-

la IV.“ v min. výši 9 522,134 tis. 

Kč, s celkovými náklady projektu 

29 831,962 tis. Kč vč. DPH.

Radní zároveň uložili náměst-

kovi primátora Liboru Turkovi 

zajistit fi nancování akcí dle tohoto 

projektu.

Rada města schválila rozpoč-

tovým opatřením odboru inves-

tic částku ve výši 2 mil. Kč na akci 

„Klíše – sportovní areál“ – PD.

Jedná se o zhotovení dvou-

stupňové projektové dokumen-

tace a zajištění územního roz-

hodnutí a stavebního povolení 

na sportovní areál v území mezi 

Gymnáziem Jateční, sportovní 

halou TJ Chemička a plaveckým 

areálem Klíše. Projektová doku-

mentace bude řešit kompletní re-

vitalizaci stávajících hřišť. V sou-

časné době probíhá výběrové 

řízení na zhotovitele projektové 

dokumentace a inženýrské čin-

nosti. Hodnotící komise vybrala 

jako nejvhodnější nabídku fi rmy 

Hampl – EVS, Ústí nad Labem. 

S touto fi rmou bude podepsaná 

Smlouva o dílo.

Revitalizace hřišť na Klíši



Ve čtvrtek 1. května 2008 
od 9 do 14 hodin

Příchod Brněnskou ulicí

Z programu:
� prohlídka areálu chemičky s průvodci
� ukázky hasičů
� chemický stan se zajímavými pokusy
� koňský povoz pro děti
� balónky pro děti
� divadlo V PYTLI
� soutěže, občerstvení
� nanuky zdarma od fi rem MART-IN 

 a NESTLÉ

Při exkurzi například uvidíte: 
� nové výrobny umělých pryskyřic
� novou výrobnu umělých safírů
� novou výrobu epichlorhydrinu 

 z glycerinu
� čistírny odpadních vod
� moderní sklad hořlavin

Dozvíte se:
� základní údaje o Spolchemii
� fakta o bezpečnosti a ochraně životního 

prostředí
� zajímavosti o použití výrobků Spolchemie
� mikrobusy na exkurzi odjíždějí podle 

jízdního řádu každých 15 minut

Pro zpestření indiánská vesnička:
� střelba z luku
� hod tomahavkem
� rýžování zlata
� rozdělávání ohně
� výroba bubnů a čelenek
� malování válečnými barvami
� lov mustangů a lasování
� ukázky práce s bičem
� indiánské tance

Den otevřených dveří 
ve Spolchemii Rada města se zabývala řešením fi nancování 

obou divadel. Radní souhlasili:

1. se záměrem založení obecně prospěšné spo-

lečnosti Činoherní studio Ústí nad Labem, 

o.p.s. s účinností od 1. 9. 2008 

2. se záměrem transformace Činoherního stu-

dia Ústí nad Labem, p.o. na obecně prospěš-

nou společnost formou prodeje podniku 

s účinností od 1.1.2009 

3. se záměrem vedení snížit počet zaměstnan-

ců v Severočeském divadle opery a baletu 

Ústí nad Labem, p.o. po předchozím jednání 

s odborovými organizacemi tak, aby provoz-

ní dotace v roce 2009 nepřesáhla částku 47 

mil. Kč

4. s rozpočtovým opatřením ve výdajové části 

rozpočtu ve výši 20 mil. Kč takto:

a) snížení investiční části výdajového rozpoč-

tu odboru investic o částku 20 mil. Kč z in-

vestiční  akce „SDOB – stavební úpravy“

b) zvýšení neinvestiční části výdajového roz-

počtu odboru MOS o částku 20 mil. Kč na 

posílení příspěvku na provoz SDOB, p.o.

5. se záměrem poskytnutí grantu pro Čino-

herní studio Ústí nad Labem, o.p.s na dobu 

3 let ve výši 10,5 mil. Kč ročně (na období 

let 2009 – 2011)

6. se záměrem poskytnutí provozní dotace 

Severočeskému divadlu opery a baletu Ústí 

nad Labem, p.o. na dobu 3 let ve výši 47 mil. 

Kč ročně (na období let 2009 – 2011)

O celé věci budou ještě jednat koncem dub-

na zastupitelé.

Činoherní studio bude samostatné
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Ústecká univerzita slavnostně 

otevřela v areálu budoucího kam-

pusu (bývalá stará nemocnice) 

budovu „H“, která byla rekonstru-

ována v závěru minulého roku.

Pásku slavnostně přestřihli rek-

torka UJEP Iva Ritschelová a pri-

mátor města Jan Kubata.

Do 3. podlaží budovy se přemís-

tily dvě katedry Fakulty výrobních 

technologií a managementu. Zá-

zemí kateder tvoří kanceláře, dvě 

učebny a specializovaná počítačo-

vá učebna. Posledně jmenovaná 

učebna byla vybavena za přispění 

grantu ČEZ, který také učebnu 

slavnostně předal k užívání. Fakul-

ta vybudovala také jednu speciální 

laboratoř materiálové mikroskopie, 

na jejímž vzniku se podílela fi rma 

Olympus. „Kampus postupně ros-

te. Univerzita zde dosud zanechala 

spoustu energie a dobré práce,“ řekl 

primátor. Kromě něj se akce ještě 

zúčastnili náměstkové primátora 

Arno Fišera a Libor Turek.

Dalším záměrem univerzity je 

rekonstrukce 1. podlaží budovy 

pro umístění nezbytných labora-

toří fakulty. Laboratoře budou vy-

užívány k výuce studentů a výzku-

mu, který fakulta provádí zejména 

pro průmysl. Rekonstrukce bu-

dovy řeší potřebný rozvoj Fakulty 

výrobních technologií a manage-

mentu a technicky zaměřeného 

studia, jehož absolventy Ústecký 

kraj nezbytně potřebuje. 

Ústecký univerzitní kampus postupně roste
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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.

Největší lodní neštěstí
...v českých zemích

9

Českým Titanikem je možné nazvat plně ob-

sazenou loď, která se roku 1732 potopila v Ústí 

nad Labem. Šlo totiž o největší lodní katastrofu 

v dějinách českých zemí. Smrt v silném prou-

du Labe tehdy našlo 52 cestujících. Krutou 

okolností nehody je fakt, že obětí byli poutní-

ci, kteří se právě vraceli domů s vytouženým 

požehnáním. V následujících třech staletích 

lodní doprava na českých řekách už tragédii 

takových rozměrů naštěstí nezažila. 

Přetížený člun

Už od 17. století bylo vždy 8. září, ve svátek 

narození Panny Marie, na březích Labe oko-

lo Ústí velmi rušno. To tudy proudily davy 

poutníků k jednomu z nejvýznamnějších pout-

ních míst v českých zemích, do Bohosudova. 

Na zpáteční cestu si nosili amulety s obrázkem 

Bohorodičky, které je měly chránit od všeho 

zlého... 

Také roku 1732 do Ústí od Teplic dorazili 

vracející se poutníci a mnozí tu využili mož-

nost zrychlit si část cesty plavbou po proudu 

Labe. Na to už pod Mariánskou skálou čekali 

lodníci z celého okolí se svými plavidly. Byl to 

pro ně vítaný zdroj příjmů. Čluny ale nebyly 

uzpůsobené pro osobní dopravu. Ve snaze vy-

dělat co nejvíc bývaly často přetížené. Nejspíše 

souhra těchto okolností zapříčinila potopení 

jednoho z plavidel. Na palubě bylo v osudový 

okamžik 63 cestujících. Bohužel, dovednost 

plavat nebyla v těchto dobách příliš rozšířena 

a mezi poutníky také bývalo dost tělesně po-

stižených. A tak i přes rychlý zásah zachránců 

se podařilo z řeky vytáhnout jen 11 lidí živých. 

Těla 52 utonulých si z části odvezli jejich pře-

živší souputníci. Ke 13 mrtvým se ale nikdo 

nehlásil. Jsou pohřbeni tam, kde je vyplavila 

řeka. Větší část obětí je pochována v hromad-

ném hrobě na městském hřbitově v Ústí nad 

Labem, zbytek pak ve vsích po proudu řeky ve 

Svádově a Valtířově. 

Truchlivá píseň

Do galerie nejtragičtějších lodních katastrof 

českých zemí se roku 1888 výrazným písmem 

zapsala i nehoda největšího parníku své doby 

Františka Josefa I. Čtyřicetimetrová loď pojala 

až 1200 cestujících. Naštěstí byla na palubě jen 

posádka, když vybuchl parní kotel v podpalu-

bí. Exploze, ke které došlo v pražském přísta-

višti, zabila tři lidi. 

Další lodní neštěstí, které se zařadilo hned do 

závěsu za ústeckou tragédii poutníků, předsta-

vuje potopení přívozu na Dyji u Rakvic v roce 

1936. V osudový okamžik převážel prám škol-

ní výlet. Malé děti táhlo ke dnu oblečení nasák-

lé vodou a vysiloval je silný proud rozvodněné 

řeky. Třicetjedna jich zápas s vodním živlem 

prohrálo, vytáhnout se podařilo jen 19 živých. 

O tom, že i bez přístupu k moři není riziko 

velkých lodních neštěstí v České republice za-

nedbatelné, svědčí i to, že během velkých po-

vodní v roce 2002 se utrhlo pět nákladních člu-

nů z ústeckého přístavu a devastovalo všechno, 

co jim stálo v cestě. Při pokusu je potopit ze-

mřel jeden člověk. V roce 2004 se pak potopila 

česká nákladní loď v Hamburku. Posádce se 

naštěstí podařilo zachránit. 

Prameny a literatura:

Umlaft , Franz, Josef: Geschichte der deutschen 

Stadt Aussig. Bayreuth 1960 

Dějiny města Ústí nad Labem (Ed. K. Kaisero-

vá - V. Kaiser). Ústí n. L. 1996

Pražská informační služba

Státní okresní archiv Znojmo: Sbírka kramář-

ských písní

Město Ústí nad Labem podá žádost o grant 

na modernizaci a vybavení 17 jeslí, mateřských 

a základních škol. Rada města vzala na vědomí 

pravidla fi nancování projektů z grantového ří-

zení Finančního mechanismu EHP a Norské-

ho fi nančního mechanismu a schválila podání 

žádosti o grant na tato zařízení ve výši 21,6 mil. 

Kč. Zároveň uložila vedoucímu odboru strate-

gického rozvoje Františku Podrápskému zajis-

tit podání žádosti o grant do konce února.

Výše grantu bude stanovena pro každou 

žádost jednotlivě, a to jako minimální částka 

nezbytná pro realizaci navrhovaného projektu 

- nepřekročí však 85 % celkových výdajů. Spo-

luúčast města na kofi nancování projektu bude 

tedy minimálně 3,8 mil. Kč.

Projekt zahrnuje:

� Jesle Neštěmice – modernizace vybavení 

jeslí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.219.654 Kč
� Jesle Severní Terasa – vybudování překážko-

vé dráhy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67.772 Kč
� MŠ Pohádka – modernizace a vybavení škol-

ní zahrady  . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.290.437 Kč
� ZŠ a MŠ Nová – vybudování učebny PC  . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.047 Kč

� MŠ Písnička – modernizace dětských šaten   

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277.032 Kč
� MŠ Písnička – modernizace učeben . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145.655 Kč
� MŠ Skřivánek – modernizace tělocvičny  . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238.475 Kč
� MŠ Stříbrníky - vybudování pohybového 

centra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107.463 Kč
� MŠ U plavecké haly - modernizace a vyba-

vení tříd  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.155.535 Kč
� MŠ Vojanova - vybudování učeben PC  . . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186.000 Kč
� MŠ Zvoneček - modernizace tříd . 47.984 Kč
� ZŠ a MŠ Nová - vybudování info centra  . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.079 Kč
� ZŠ a MŠ SNP - modernizace PC učebny  . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350.000 Kč
� ZŠ Anežky České - vybudování multimedi-

ální učebny  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 985.338 Kč
� ZŠ České mládeže - vybudování učeben 

školní družiny  . . . . . . . . . . . . . . 1.607.928Kč
� ZŠ E. Krásnohorské - modernizace učeben - 

nábytek dle hyg. norem  . . . . . .2.335.636 Kč
� ZŠ Karla IV. - vybudování info centra - škol-

ní čítárna  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151.318 Kč
� ZŠ Karla IV. - vytvoření PC sítě  . 595.657 Kč

Ústí usiluje o 26 miliónů na modernizaci škol a školek
� ZŠ Stříbrnická - modernizace učeben - ná-

bytek dle hyg. norem  . . . . . . . . .2.571.078 Kč
� ZŠ Stříbrnická - modernizace učeben - inter-

aktivní tabule  . . . . . . . . . . . . . . .4.348.631 Kč
� ZŠ Stříbrnická - modernizace učebny fyziky 

a přírodních věd  . . . . . . . . . . . .3.065.161 Kč
� ZŠ Stříbrnická - vybudování dvou jazyko-

vých učeben  . . . . . . . . . . . . . . . .2.474.010 Kč
� ZŠ Vojnovičova - modernizace odborných 

učeben  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66.402 Kč
� ZŠ Vojnovičova - modernizace PC učebny  . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560.877 Kč

FOTOSOUTĚŽ

Ústí nad Labem

očima fotografů

Pravidla soutěže najdete na 

www.usti-nad-labem.cz (hlavní stránka

 a v sekci Turistům). Případné dotazy

zasílejte na fotosoutez@mag-ul.cz.

Uzávěrka - 30. 8. 2008!
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Spojením slova zpěvu s domi-

nantní taneční složkou vznikl „ta-

neční muzikál“ Edith – vrabčák 

z předměstí autorů Libora Vaculí-

ka, Petra Maláska a Václava Kopty. 

Dílo mapuje významné epizody 

ze života slavné francouzské šan-

soniérky Edith Piaf: život na ulici 

– pod střechou Paříže je vystřídán 

prvními profesními úspěchy. Při-

cházejí první lásky, ale i milostné 

prohry a pády na dno života. Ty 

vedou až k problémům s alkoho-

lem a drogami, jež Piaf překonává 

návratem na velkou scénu. Cho-

reograf a režisér inscenace Libor 

Vaculík říká: „Život a kariéra Edi-

th Piaf je legendou. Pokusil jsem se 

divadelními prostředky prchavého 

umění, jakým je tanec, vyjádřit, 

nastínit, vzpomenout i vzdát hold 

slavné zpěvačce. Z hvězdného pra-

chu, který po ní zbyl, jsem skládal 

mozaiku. Předestřít divákům celý 

její životní obraz, se všemi udá-

lostmi, detaily a zákulisím nebylo 

možné, asi žádný umělecký tvar by 

nemohl zachytit fenomén Piaf, ten 

se dal prožít jen jedinkrát a jedinou 

osobou – tou byla Edith Piaf.“

Velkou zásluhu na úspěchu to-

hoto představení mají jistě, mimo 

choreografi e a režie Libora Vaculí-

ka, i znamenité výkony Radky Fiša-

rové (známé především z pražských 

inscenací muzikálů Evita, Kleopat-

ra a Angelika - markýzy andělů, ale 

i z brněnského účinkování v muzi-

kálu Zorba), a alternující Zdenky 

Trvalcové, které všechny slavné, 

ale i méně známé hity z repertoáru 

Edith Piaf zpívají ve francouzském 

originále. Jejich taneční alter ego 

ztvárňuje sólistka baletu ústecké-

ho divadla Margarita Pleškova. Po 

plzeňské premiéře v roce 2000 byla 

inscenace nastudována na několika 

dalších českých scénách (Divadlo 

v Dlouhé Praha, Národní divadlo 

Brno, Moravskoslezské divadlo 

Olomouc), a 25. dubna v 19.00 ho-

din se s ní budou moci seznámit 

také diváci ústeckého divadla.

Poslední premiérou této diva-

delní sezóny bude italská veristic-

ká opera Giacoma Pucciniho Ma-

dama Butterfl y. Předlohou opery 

se stalo anglické drama - jemná 

poezie příběhu o motýlu, jenž si 

v žáru lásky spálil křídla, se Puc-

Severočeské divadlo opery a baletu připravuje

Radka Fišarová a Martin Kolda.

cinimu zdála vhodná pro zhudeb-

nění. Toto hudební drama o velké 

tragické lásce je zasazeno do ori-

entálního prostředí. Premiéra se 

uskuteční 23. května a v titulní 

roli pod režijním vedení Michaela 

Taranta a pod taktovkou Norberta 

Baxy vystoupí Valeria Vaygant.

Kateřina Viktorová
dramaturg SDOB

Ve čtvrtek 3. dubna 2008 proběhla v hotelu Vladimir další kon-

ference k Integrovaným plánům rozvoje města Ústí nad Labem za 

účasti veřejnosti. 

Byly zde představeny dokumenty dvou připravovaných Integrova-

ných plánů (Centrum, Mobilita), které budou do roku 2013 nejdůleži-

tějším nástrojem města pro čerpání dotací ze strukturálních fondů EU.

Konferenci zahájil primátor města Jan Kubata. Poté proběhly pre-

zentace Tomáše Sýkory, vedoucího oddělení koncepcí Odboru stra-

tegického rozvoje Magistrátu města Ústí nad Labem, Lucie Černé 

z Úřadu Regionální rady a Zdeňka Výborného zastupujícího kon-

zultantskou fi rmu MEPCO, která na tvorbě dokumentů s oddělením 

koncepcí spolupracovala.

Celá přípravná fáze Integrovaných plánů trvala více než rok. Po 

celou dobu byli obyvatelé Ústí nad Labem informováni o jejím prů-

běhu a za jejich přispění byly dokumenty postupně vytvářeny. Město 

v současné době fi nišuje s přípravou samotných dokumentů, které 

vycházejí ze Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015, 

a proto byla přizvána široká veřejnost, aby se zúčastnila diskuse nad 

těmito materiály. 

Výzva k předkládání Integrovaných plánů byla vyhlášena 1. dubna 

2008 a města mají tříměsíční lhůtu na jejich předložení.

Průběžně aktualizované informace, včetně prezentací z konference, 

jsou k dispozici na webových stránkách města www.usti-nad-labem.cz.

Integrované plány rozvoje města 
projednány s veřejností

The Boom Beatles Revival Band & Orchestra 
Benefi ční koncert pro klášterní zahradu 31. 5. 2008

Letos již potřetí se skupina Th e Boom Beatles Revival Band & Or-

chestra připojuje benefi čním koncertem k veřejné sbírce pro získání 

fi nančních prostředků na rekonstrukci zahrady v areálu dominikán-

ského kláštera a její zpřístupnění široké veřejnosti. Veřejná sbírka 

je šestým rokem pořádaná ústeckou organizací YMCA (www.usti.

ymca.cz). Spolu s existujícími zařízeními v prostorách kláštera by 

se historická zahrada měla stát součástí centra kultury a vzdělanosti 

a sloužit k pořádání pravidelných akcí různých žánrů a zaměření.

Benefi ční letní koncert v klášterní zahradě jako součást kampaně 

pro obnovu a zpřístupnění této kulturní památky pořádají Th e Boom 

ve spolupráci s YMCA Ústí nad Labem, pod záštitou primátora města 

pana Mgr. Jana Kubaty, za podpory Města Ústí nad Labem, Národní-

ho domu a Ústeckého hudebního studia

Th e Boom Beatles Revival Band vystupuje ve velké sestavě s or-

chestrem čítajícím několik desítek hudebníků. Hostem koncertu je 

folkový zpěvák a kytarista Pepa Nos.

Ústečané se tak mohou zapojit a kampaň podpořit buďto přímo 

zakoupením vstupenky na benefi ci nebo zasláním fi nančního pří-

spěvku na konto Veřejné sbírky (č. úč.: 1111 095/2400). 

Od začátku letošního května 

začne provoz osobní lodní dopra-

vy na Labi mezi Ústím nad La-

bem a Roudnicí. Radní souhlasili 

s uzavřením Smlouvy o spoluprá-

ci mezi obcemi za účelem realiza-

ce této akce a s příspěvkem ve výši 

150 tis. Kč na zajištění dopravy. 

Zároveň uložili náměstkovi pri-

mátora Liboru Turkovi předložit 

tento návrh na dubnovém jednání 

Zastupitelstva města.

Cílem projektu je od letošního 

1. května vytvořit pravidelnou 

trasu se zastávkami ve vybra-

ných přístavištích dle stanoveného 

harmonogramu. Za tímto účelem 

vznikne sdružení mezi obcemi Li-

toměřice, Roudnice nad Labem, 

Lovosice, Ústí nad Labem, Velké 

Žernoseky a Píšťany. 

Doprava bude realizována pro-

střednictvím výletní lodě určené 

k přepravě minimálně 10 osob.

Lodí z Ústí až do Roudnice
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Celkem 310 tisíc korun se po-

dařilo získat na charitativní pře-

hlídce „Krása pomáhá dětem“, 

která proběhla v Severočeském 

divadle opery a baletu. Výtěžek 

z již třetího ročníku akce Lenky 

Taussigové byl věnován oddělení 

dětské onkologie a dětskému od-

dělení Krajské zdravotní - Masa-

rykovy nemocnice.

Za vybrané peníze nemocnice 

pořídí svým malým pacientům 

monitory životních funkcí na 

JIRP KD. Jsou to přístroje, které 

dovedou sledovat EKG, dech i na-

sycení krve kyslíkem. Zajistí rov-

něž přímé měření krevního tlaku 

z tepen a měření nitrolebního 

tlaku. Přístroje jsou nezbytné pro 

léčení závažných stavů, polytrau-

mat, poruch vědomí, těžkých in-

fekcí a šokových stavů.

Pořadatelka Lenka Taussigo-

vá pozvala do Severočeského 

divadla opery a baletu mnoho 

známých osobností. Mezi účin-

kujícími se na molu objevily Iva 

Kubelková, Zuzana Belohorcová, 

Kateřina Průšová, Lejla Abbaso-

vá, Monika Žídková, Elen Černá, 

Andrea Vránová-Kloboučková, 

Na léčbu nemocných dětí 310 tisíc korun
Akce Lenky Taussigové byla opět úspěšná

Hana Mašlíková, Michaela Wost-

lová, Veronika Pompová a Vero-

nika Chmelířová. Dívky před-

vedly modely známého českého 

návrháře Josefa Klíra, dále znač-

ky Morgan, GinTonic i modely od 

studentů. K vidění byla také dět-

ská přehlídka značky Monnalisa. 

Večerem provázel Dalibor Gon-

dík, vystoupila Laura a její tygři 

a tradičně Koťata. Pozvání také 

přijala olympionička Kateřina Ne-

umannová.

„Z důvodů fi nanční náročnos-

ti nelze samozřejmě dělat takovou 

akci bez partnerů. Chtěla bych touto 

cestou poděkovat titulárnímu part-

nerovi městu Ústí nad Labem, ge-

nerálním partnerům Skupině ČEZ 

a.s. a Viamont DSP, i všem ostatním 

partnerům, kteří akci podpořili“, 

řekla Lenka Taussigová.

Zdravé město 
a místní Agenda 21 

pro rok 2008
V letošním roce bylo předlo-

ženo celkem 43 projektů, které 

se budou ucházet o granty z roz-

počtu města Ústí nad Labem na 

rozvoj místní Agendy 21. Ne-

komerční malé projekty mohou 

být podpořeny fi nanční částkou 

maximálně 30 tisíc korun. Před-

kladateli projektů jsou všechny 

typy škol (školy předložily 21 

projektů) a nestátní neziskové 

organizace, které předložily 22 

projektů. 

Proti předchozím letům byl 

letos nárůst v počtu podaných 

projektů téměř o 100%. Tato 

skutečnost ukazuje, že projekt 

Zdravé město Ústí nad Labem se 

dostává do povědomí obyvatel 

a stoupá zájem občanů o mož-

nost ovlivňovat a spolupodílet 

se na rozvoji a zlepšování pod-

mínek pro život v našem městě, 

a to prostřednictvím realizace 

malých projektů. 

Letošními vyhlášenými téma-

ty bylo zvyšování místního patri-

otismu prostřednictvím podpo-

ry, přípravy a aktivní účasti při 

realizaci akcí a kampaní. Dalším 

tématem bylo zlepšování život-

ních podmínek občanů, podpo-

ra zdraví a zdravého životního 

stylu, realizace aktivit zejména 

v oblastech životního prostředí, 

sebevzdělávání, dopravy a ener-

getiky. Posledním tématem byla 

podpora zájmů o zhodnocování 

osobního kreditu, uplatnění tý-

mové práce, vzdělávání a komu-

nikace.

Prioritou vyhlašovaného 4. 

kola Dotačního programu PZM 

a MA 21 Ústí nad Labem je 

podpora projektů přispívajících 

k realizaci udržitelného rozvoje 

v oblastech Plánu zdraví a kva-

lity života a s vlivem na vznik 

nebo rozvoj veřejně prospěš-

ných aktivit, pro cílovou skupi-

nu místní komunity v kterékoli 

věkové kategorii, oslovené v po-

dávaném projektu.

Výběr nejúspěšnějších z před-

ložených projektů probíhá 

v kontrolních, hodnotících, do-

poručujících a schvalovacích 

procesech. Podpořené projekty 

by měly být známy začátkem 

května. Celkem bude mezi před-

kladatele a realizátory projektů 

rozděleno 300 tisíc korun. Zá-

věrečné slovo při schvalování 

grantu bude mít Rada města 

Ústí nad Labem. 

V roce 2007 vyrobilo Statutární 

město Ústí nad Labem ve studiu 

Videoreport s.r.o. DVD, které je 

v prodeji v Informačním středisku 

města za 32,- Kč. 

DVD Ústí nad Labem – otevřená brána Čech
Za dobu zhruba 40 minut mů-

žete shlédnout různé památky 

města Ústí nad Labem, jako např. 

hrad Střekov, výletní zámeček 

Větruši nebo ZOO. Do příro-

dy Vás bude lákat Bertino údolí 

v samém centru města, skála Vr-

koč se sloupcovitým rozpadem 

čediče a 12 m vysoký vodopád 

na Podlešínském potoce, nejvyšší 

v Českém středohoří. Překrásný 

je pohled od Dubického koste-

líka na Portu Bohemicu. Z okolí 

se Vám představí Zubrnická mu-

zeální železnice, nejmladší skan-

zen v Čechách tamtéž, zámek ve 

Velkém Březně, pomník Přemys-

la Oráče ve Stadicích i památní-

ky napoleonských bitev v okolí 

Chlumce, Strádova a Žandova. 

Vyznavače letních sportů potěší 

výlet po Labi lodí Ariel nebo ter-

mální koupaliště v Brné a na Klí-

ši, cyklostezka podél Labe i Tiské 

stěny, vyznavače zimních sportů 

pak lyžařské středisko Telnice 

nebo běžecké tratě v okolí Adol-

fova. Na DVD si připomenete 

sport ve městě (hokej, jezdectví, 

karate, box) i další významné 

akce (Mezinárodní taneční festi-

val, Portu). 

DVD je k dispozici s českým 

a zároveň i německým nebo ang-

lickým komentářem.

Informační středisko města

Ústí nad Labem

Hradiště 9

Ústí nad Labem

pondělí až pátek 8:00 – 17:00

sobota 8:00 – 12:00

Město rozdělilo fi nanční prostředky ve výši 250 ti-

síc Kč na grantové projekty UJEP. 

V kapitole odboru školství, kultury a sociálních 

služeb schválili zastupitelé loni v prosinci čtvrtmilio-

novou částku pro Univerzitu Jana Evangelisty Purky-

ně na grantové projekty. Do konce ledna 2008 podali 

jednotliví řešitelé své přihlášky. V březnu proběhlo 

hodnocení jednotlivých žádostí náměstkem primá-

tora Arnem Fišerou a prorektorem pro vědu a další 

tvůrčí činnost Tomášem Loučkou.

Nejvyšší částky získaly projekt šesti panelů s ná-

zvem Naučná přírodovědná stezka podél labské cyk-

lotrasy Hamburk – Praha v úseku Ústí nad Labem 

– Sebuzín (40 tisíc Kč), projekt Výstava: Mapy ukryté 

v archivech (31 tisíc) a Česko-německé hudební vzta-

hy v minulosti a současnosti (25 tisíc).

Grantové peníze na univerzitní projekty

Jedním z hostů Lenky Taussigové byla i herečka Valérie Zawadská.
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Město chce pomocí dotace z In-

tegrovaného operačního programu 

(IOP) revitalizovat sídliště Jindřicha 

Plachty v Mojžíři a obytnou zónu 

v Předlicích. Rada města schváli-

la přípravu Integrovaného plánu 

rozvoje města IOP pro tyto zóny 

a vytvoření projektového týmu pro 

přípravu IPRM IOP ve struktuře 

řídící výbor, manažer a pracovní 

skupiny. Rada zároveň jmenovala 

členy řídícího výboru pro přípravu, 

zpracování a realizaci IPRM IOP.

Vytipované lokality musí splňo-

vat kritéria daná IOP, tzn. musí jít 

o souvislou plochu na území měs-

ta, zónu s koncentrací negativních 

jevů, o součást města s celkovým 

počtem obyvatel nad 20 000 a zóna 

musí rovněž obsahovat nejméně 

500 bytů. Deprivovaná obytná 

zóna musí naplnit min. tři ze sta-

novených kritérií (vysoká míra 

chudoby a vyloučení, vysoká míra 

dlouhodobé nezaměstnanosti, ne-

uspokojivý demografi cký vývoj, 

nízká úroveň vzdělání, vysoký stu-

peň kriminality a delikvence, atp.).

Vytipované zóny podmínkám 

vyhovují. 

Revitalizací sídlišť se budou 
zabývat pracovní skupiny

Ústí nad Labem má koncepci 

prevence kriminality na další čtyři 

roky, a proto může v tomto období 

čerpat dotace z Městského progra-

mu prevence kriminality Minis-

terstva vnitra. Koncepci schválili 

zastupitelé. 

Město přistoupilo v letošním 

roce k Městskému programu 

prevence kriminality vyhlášené-

mu MVČR pro období let 2008 

– 2011. V případě splnění všech 

kriterií tak získává možnost čerpat 

dotace MVČR na projekty, které 

se budou zabývat řešením situační 

a sociální prevence na území měs-

ta. Jednou z důležitých podmínek 

účasti v Městském programu pre-

vence kriminality bylo vytvoření 

dokumentu „Koncepce prevence 

kriminality města Ústí nad Labem 

na období r. 2008-2011“. Koncep-

ce není vyhotovena jako uzavřený 

neměnný dokument, ale naopak 

jako programová vize pružně re-

agující na aktuální potřeby nebo 

možnosti města, na míru úspěš-

nosti jednotlivých projektů a ze-

jména na aktuální potřeby a poža-

davky obyvatel města, pro které je 

program sestaven. Koncepce byla 

připomínkována a schválena Ko-

misí prevence kriminality.

V Koncepci prevence kriminali-

ty jsou stanoveny tyto úkoly:

a) Každoroční zapojování města 

do „Městského programu pre-

vence kriminality“ MVČR s cí-

lem získání státních účelových 

dotací pro vybrané projekty 

v oblasti prevence. Termín: od 

roku 2008 

b) Zapojení města do činnosti 

„Agentury pro odstranění so-

ciálního vyloučení a jeho pre-

venci v romských lokalitách“, 

řízený ministryní pro lidská 

práva a národnostní menšiny 

MUDr. Džamilou Stehlíkovou. 

Termín: od roku 2008 

c) Vybudování „Akčního centra“ 

v Předlicích dle vznikajícího 

projektu. Termín: od roku 2008 

d) Rozšířování Městského kame-

rového dohlížecího systému 

(MKDS) Termín: průběžně 

e) Vytvoření podmínek pro za-

vedení „Systému včasné inter-

vence“ (SVI) jako účinného 

prostředku pro práci s problé-

movými a delikventními dětmi 

a mládeží. Termín: od roku 

2008 

f) Prohlubování a rozšiřování 

spolupráce s veřejnými insti-

tucemi, zejména neziskovými 

organizacemi, vedoucí k dal-

šímu zefektivňování prevence 

kriminality ve městě. Termín: 

průběžně. 

g) Podpora projektů a programů  

neziskových organizací zamě-

řených na prevenci kriminality, 

podpora nízkoprahových zaří-

zení pro děti a mládež. Termín: 

průběžně 

h) Pokračování v rozvoji systému 

prevence kriminality o nové 

prvky analytického, vyhod-

nocovacího, informačního, 

metodického i personálního 

charakteru. Termín: průběž-

ně 

i) Vyhodnocování efektivity pre-

ventivních aktivit realizova-

ných ve městě a fi nancovaných 

z vlastních i státních účelových 

dotací po stránce obsahové, 

včetně jejich medializace. Ter-

mín: průběžně 

j) Vzdělávání pracovníků, pří-

prava podkladů a zpracování 

konkrétních postupů vytvářet 

podmínky k získávání fi nanč-

ních prostředků ze struktu-

rálních fondů EU na projekty 

prevence kriminality. Termín: 

průběžně 

k) Vypracování rozboru využití 

volného času na školách. Ter-

mín: do konce roku 2008 

l) Vyhodnocení kvality a využití 

jednotlivých školních sporto-

višť (v době po skončení výuky 

– otevřenost školních sporto-

višť) včetně dětských hřišť ve 

městě. Termín: do konce roku 

2008 

m) Příprava návrhu projektu fi -

nanční podpory lidem (spor-

tovní trenéři, ostatní pracov-

níci), kteří dlouhodobě pracují 

s mládeží (při splnění daných 

podmínek jsou odměňová-

ni z rozpočtu města – nutno 

vyčlenit konkrétní částku). 

Termín: do konce roku 2008

Program prevence kriminality schválen

V minulém školním roce byla 

ZŠ Mírová z Ústí nad Labem 

oslovena velvyslanectvím České 

republiky v Japonsku. Ředitel ško-

ly dostal velmi lákavou nabídku 

obeslat významnou mezinárodní 

soutěžní výstavu 20 kresbami dětí. 

Nabídku škola s radostí využila 

a před koncem školního roku ode-

slala zásilku do japonského města 

Narita. Ke každému obrázku byla 

přiložena fotografi e se jménem 

soutěžícího. Kresby dávaly před-

stavu dětem v Japonsku o způso-

bu života českých dětí, o našem 

městě, přírodě, která je obklopuje, 

hrách, při kterých tráví volný čas.

V minulých dnech čekala školu 

radostná událost, obdržela výsled-

ky soutěže. Žákyně 9. třídy Lucie 

Polívková získala Zlatý Certifi kát, 

všichni ostatní soutěžící obdrželi 

Základní škola Mírová jako jediná z ústeckých škol 
reprezentovala Českou republiku v Japonsku

Město úspěšně dokončilo projekt „Ústí nad Labem – univerzitní 

město,“ na jehož realizaci získalo ze strukturálního fondu ERDF do-

taci ve výši 75 %. Radní vzali na vědomí informaci o dokončení pro-

jektu a nutnost zajistit jeho udržitelnost a uložili vedoucímu odboru 

strategického rozvoje Františku Podrápskému zajistit udržitelnost 

projektu v souladu se Smlouvou o fi nancování akce.

Projekt „Ústí nad Labem – univerzitní město“ realizovalo město od 

1. listopadu 2006 do 31. října 2007. Jeho předmětem bylo vytvoření 

souboru propagačních materiálů o městě a okolí (7 typů publikací, 1x 

tričko s logy UL a UJEP a obrázkem vyjadřujícím, že město je univer-

zitní). Dále byl zorganizován seminář pro subjekty zabývající se ces-

tovním ruchem, připravoval se kurz Turistický průvodce pro Ústecký 

region, který bude následně po ukončení projektu realizován na UJEP. 

Materiály vydané v rámci projektu jsou zájemcům k dispozici na odbo-

ru strategického rozvoje magistrátu a v Informačním středisku města. 

Výše dotace ze strukturálního fondu ERDF, která byla připsána na 

účet města v polovině letošního února, činila téměř 1,1 mil. Kč. Město 

zaplatilo 363 tisíce Kč. 

Ústí nad Labem – univerzitní město

Certifi kát o účasti na 10. meziná-

rodní soutěžní výstavě v japon-

ském městě Narita a hezký dárek. 

Od ředitele organizačního vý-

boru této soutěže pana Tatsuo 

Shinomiya byl velmi milý jeho 

osobní dopis s poděkováním za 

úspěšnou účast a podporu této 

velmi užitečné výtvarné soutěže, 

která má sblížit prostřednictvím 

umění děti celého světa. Potěši-

la rovněž jeho nabídka zúčastnit 

se dalšího ročníku. „Jsme rádi, že 

tímto způsobem můžeme i našim 

dětem přiblížit svět a jejich kama-

rády různých ras, barev pleti, roz-

dílných kultur a přispět tak k jejich 

lepší orientaci v životě a snaze učit 

se cizím jazykům“, říká ředitel ZŠ 

Mírová Kamil Veigend.
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Nevídáno, neslýcháno... 24
Pravidelná rubrika pro všechny, kteří mají smysl pro humor

Na svahu Větruše bude skokanský můstekNa svahu Větruše bude skokanský můstek
Turné pěti můstků – tak se bude od roku 2010 

jmenovat nejprestižnější evropská soutěž ve skocích 

na lyžích. Do společnosti Oberstdorfu, Garmisch-

Pertenkirchenu, Innsbrucku a Bischofshofenu při-

bude ještě Větruše.

Několik kol supertajných jednání za prosklenou 

výlohou jedné z pražských restaurací o revitalizaci 

svahu Větruše přineslo shodu na projektu skokan-

ského můstku K – 120 Aussig, který společně vybu-

dují Správa železniční a dopravní cesty ČR a město. 

Samospráva získá peníze z evropských fondů.

Skákat se bude přes silnici do vody. Závodníci 

budou mít na sobě místo skokanské kombinézy 

neoprén, jenž má téměř totožné aerodynamic-

ké vlastnosti. Rovněž kvalitní skokanské brýle 

mohou svou těsností nahradit brýle potápěčské. 

„S hrázným Voráčkem od zdymadel jsme uzavřeli 

smlouvu o spolupráci. Ta spočívá v tom, že přesně 

půl minuty před každým skokem pustí střední vodní 

vlnu, která skokana po dopadu na hladinu rychle 

dopraví na záchytné molo naproti kruhovému ob-

jezdu u Žižkovy ulice. Bez této pomoci by se totiž 

závody neúměrně prodlužovaly,“ uvádí primátor 

města Jan Kubata. Šipka ukazuje na místo, kam budou závodníci skákat.

Radní vzali na vědomí oznámení zpracované 

ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní 

prostředí k záměru „Logistické centrum typu 

GT 1200/2400 Ústí nad Labem“ v Předlicích. 

Zároveň nepožádali o posouzení záměru podle 

tohoto zákona za podmínek, že v rámci pro-

jektu a realizace záměru bude řešeno dopravní 

napojení na komunikaci Jateční vč. nezbyt-

ných navazujících úprav na této komunikaci 

podle požadavků odboru dopravy a že investor 

upřednostní při zajišťování vytápění objektu 

napojení na centrální zdroj tepla. V případě, 

že investor prokáže nutnost vybudování vlast-

ní plynové kotelny podle zákona o ochraně 

ovzduší, musí být navržena s nízkoemisními 

kotli na úrovni nejlepších dostupných technik.

Stavba centra, jejíž oznamovatelem je ob-

chodní fi rma VERT Praha, bude sloužit jako 

distribuční sklad tabákových výrobků. Sklad 

bude doplněn administrativní částí a zpevně-

nými plochami pro pohyb automobilů dováže-

jících a rozvážejících zboží. Stavba bude umís-

těna na západním okraji zastavěného území 

města Ústí n. L., v části Předlice, jižně od ulice 

Jateční.  Zásobování a distribuce bude probíhat 

v denní dobu od 6:00 do 22:00 z východní a zá-

padní strany objektu. Objekt je navržen jako 

jednopodlažní (sklad - výška 6,4 m) a dvou-

podlažní (administrativní část - výška 7,8 m). 

Centrum bude fungovat po dobu 250 dní v roce 

a vytvoří 30 pracovních míst. Provozování skla-

du tabákových výrobků nebude předmětem ší-

ření zápachu ani významného hluku.

V Předlicích vyroste nové logistické centrum

Radní souhlasí s vydáním sou-

hlasného rozhodnutí na Bezpeč-

nostní zprávu objektu Spolche-

mie. 

Zpráva reaguje na změny, ke 

kterým ve Spolchemii došlo od 

roku 2002. Je platná i pro společ-

nost EPISPOL, která má v areálu 

Spolchemie dvě výrobny níz-

komolekulárních pryskyřic. Do 

zprávy jsou zahrnuty i dvě dílčí 

aktualizované bezpečnostní zprá-

vy na objekt Ovčí vrch, jenž slouží 

ke skladování hořlavin a na výrobu 

epichlorhydrinu kombinovaným 

způsobem. Zpráva obsahuje zá-

kladní informace o objektu, jeho 

technický popis, včetně přehledu 

o umístění a množství nebezpeč-

ných látek a o technologiích. Dále 

obsahuje postup a výsledky pro-

vedené analýzy a hodnocení rizik 

závažné havárie i systém prevence 

a preventivní bezpečnostní opat-

ření k omezení možnosti vzniku 

a následků závažné havárie.

V Bezpečnostní zprávě je se-

znam 118 nebezpečných látek, 

které se nacházejí v areálu. Zdro-

jů rizika bylo identifi kováno 258. 

V současnosti mají nejvíce zdrojů 

závažného rizika provozy chlo-

rové chemie a epichlorhydrinu, 

nově byla podrobněji provedena 

analýza rizik v provoze fl uorová 

chemie. V těchto provozech byla 

od roku 2003 do současnosti re-

alizována řada dílčích opatření 

technického charakteru, která 

snižují možnost vzniku závažné 

havárie, jako např. systém čidel 

na chlor okolo provozu chlorové 

chemie s přímým napojením na 

Integrovaný záchranný dispe-

čink nebo instalace dálkově ovlá-

daných ventilů na zásobnících 

chloru. V současnosti se realizuje 

změna skladování propylenu na 

Ovčím vrchu – kulové zásobní-

ky jsou nahrazovány válcovými 

zahrnutými pod zem. Toto opat-

ření významně sníží míru rizika, 

dosah havárie klesne z 240 m na 

60 m. Důležitou částí analýzy 

rizika je i zkoumání možných 

„domino efektů“, kdy v důsledku 

havárie na jednom zdroji může 

dojít k následné havárii na zdroji 

dalším. Bylo provedeno vyhodno-

cení domino efektu z největších 

možných havárií (požár na pro-

vozu nízkomolekulárních prys-

kyřic a exploze zásobníku s pro-

pylenem) na železniční cisternu 

s chlorem. Bylo vyhodnoceno, že 

ani jedna z výše jmenovaných ha-

várií nezpůsobí destrukci cisterny 

s chlorem. 

Bezpečnostní zpráva Spolchemie má souhlas radních
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Mravní
základ

Pravûká
zbraÀ

Rusky „jiÏ“

Sportovec
pouÏívající

pûsti

PakliÏe

Moped NáplÀ
jitrnic

Puls

Hudební
znaãka

Popûvek

Okrasn˘
pták

Obyvatel
povodí

ãeské fieky

B˘val˘
litvínovsk˘
hokejista

Slovensky
„ve“

Ná‰ filmov˘
reÏisér

Podpis
anonyma

Mimo dÛm

Název
hlásky V

Spolu
(pfiedloÏka)

Záhady

KfiíÏenec
konû

a oslice

Otázka
‰estého

pádu

Novûj‰í
Ïensk˘
ãasopis

Varianta
jména
Otakar

Iniciály
zpûváka
Zicha

Pfiidat
kofiení nebo

sÛl

Antick˘
drnkací
nástroj

Lesní
‰kÛdce

Chemická
znaãka
olova

Pokolení V˘chod
(z latiny)

Prekérní
pfiíhody
(obecnû)

Sibifisk˘
veletok

Ruské
pohofií

Láznû
v Belgii

Hvûzda
jevi‰tû

Úder
sekerou

Japonská
lovkynû
ústfiic

Velmi dlou-
há období

Zabijaãková
jídla

Tajnû
domluvit

Gorila
a ‰impanz

Klá‰terní
klerik

Ráj

Spfiádat
(kniÏnû)

Zábavná
tiskovina

Podoba
jména
Josef

Podnosy

Chudozub˘
savec

CaesarÛv
pozdrav

Církevní
obfiady

NAPOVÍME:

Svorada, Oi,
Elia, uÏe, tí,
Lí‰ov, apar.

Tamti
(slovensky)

Perseova
manÏelka

Zkypfiené
pluhem

Vyãistit
vodou

Ptaní
(kniÏnû)

Decimálka

Anglické
Ïenské
jméno

Slovensky
„vûno“

âára
symetrie Ty a on

Autor
v˘roku:
Ovidius

Dopravník
na su‰enou

píci

Obec na
Vala‰sku

LyÏafisk˘
v˘tah

LyÏafiské
centrum

v Krkono-
‰ích

Ná‰
cyklista
(Ján)

Obytné
stfiechy

Jméno
reÏiséra
Kazana

Tableta

Provazy se
smyãkou

Ta dal‰í

Kyselá
pochutina

Tohoto dne

Citoslovce
vrány

Hlavní
mûsto
v Togu

Anglické
karetní eso

Element
chÛze

40,5 aru

·umivé
víno

Dûdina

Hvûzda
souhvûzdí

Orel

Jméno Cha-
ãaturjana

¤eka na
Hon‰ú

Václav
(domácky)

Ono

1

4

3

2

Tajenka z minulého čísla: Tvrdé trénování paměti mě zavedlo do krajin zapomnění.

Výherci: Mgr. Lada Holišová, Jana Novotná a Václav Jiroutek. Gratulujeme! Tajenku posílejte na adresu: 

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



Obchodní zastoupení v Ús� nad Labem 
Klíšská 8, napro� Městským lázním 

tel. rezervace: 475200129, 475207348 
e-mail: prodejna@exim-us�.cz, www.exim-us�.cz 

 

 

Tunisko – pevnina, Djerba   cena již od   3 990,-Kč 

Egypt –Hurgada, SSH, Taba   cena již od   5 990,-Kč 

Kapverdské ostrovy  cena již od    9 990,-Kč 

Spojené arabské emiráty  cena již od  10990,-Kč 

Isla Margarita  cena již od  18990,-Kč 

El Salvador  cena již od  19990,-Kč 

Dominikánská republika cena již od  21990,-Kč 

Kuba cena již od  29990,-Kč 

Uvedené ceny nezahrnují le�štní a palivové příplatky. 
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