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Od letošního 1. září mohou ři-

diči zaplatit v Ústí nad Labem par-

kovné mobilním telefonem. Cena 

je 15 korun za hodinu. 

S novou SMS službou přichází 

město po dohodě s fi rmou Tel-

Ticket, která již zajišťuje stejný 

způsob placení jízdného v měst-

ské dopravě. „Výhodou nové služby 

motoristům je fakt, že lidé už nebu-

dou muset nosit po kapsách drobné 

mince. Často si totiž řidiči stěžovali 

na to, že papírové peníze nebylo 

možné měnit v blízkosti parkovišť 

a než našli první obchod, kde jim 

mince rozměnili, ztratili spoustu 

času,“ říká primátor města Jan 

Kubata.

Systém placení parkovného for-

mou SMS zprávy je velice jedno-

duchý. Po příjezdu na místo stačí 

zaslat na telefonní číslo 9020715  

aktivační SMS zprávu ve tvaru 

MP+číslo parkoviště+SPZ  vozidla. 

V celém systému se tak zaeviduje 

parkování konkrétního zákazníka 

Krajské město zavádí SMS parkovné
Na 9020715 pošlete zprávu ve tvaru MP+číslo parkoviště+SPZ vozu

zený vůz nebo o vozidlo, které 

se nachází v databázi hledaných 

vozidel. „Můžeme tedy hovořit 

o zvýšení bezpečnosti na všech par-

kovištích ve městě,“ říká náměstek 

primátora Jan Řeřicha.

Podobný systém funguje už 

řadu let v některých evropských 

městech. Například ve Vídni dojde 

řidiči před uplynutím zaplacené 

parkovací doby automaticky SMS 

upozornění, že se limit chýlí ke 

konci. Pokud je řidič od parkoviště 

vzdálen, stačí několika stisky tlačí-

tek na mobilu parkovné prodlou-

žit. „Ani řidiči v Ústí nad Labem se 

nemusí bát pokuty. Pokud se zdrží 

například v restauraci nebo na 

jednání, stačí z místa opět pomocí 

SMS zprávy limit o další hodinu 

prodloužit,“ dodává Řeřicha.

Se zavedením novinky pro ři-

diče ale nezmizí z ústeckých par-

kovišť automaty. 

Pokračování na straně 5.

(dle SPZ vozidla) na jednu hodinu 

a na konkrétním parkovišti. Řidič 

by měl obdržet potvrzení do jedné 

až dvou minut.

Kontroly bude od 1. září prová-

dět městská policie. Pokud stráž-

níci neuvidí za oknem parkovací 

lístek z automatu, elektronicky 

ověří podle SPZ vozidla, zda je 

parkovné placeno formou SMS. 

Další výhodou je, že systém stráž-

níkovi sdělí, zda se nejedná o zci-

Ústí nad Labem je prvním městem v ČR, kde může řidič zaplatit par-
kování mobilním telefonem.

Městské sady změní podobu
Architekt vyjde také z historických fotografi í

Město Ústí nad Labem chystá 

obnovu Městských sadů. 

Ta by měla změnit ráz největší 

parkové plochy ve městě tak, aby 

uspokojila všechny věkové skupiny. 

Například by zde mohly vzniknout 

vodní prvky, aby v letních měsících 

přilákaly nejmenší návštěvníky. 

„Dovedu si v parku představit růz-

né lávky či mělká brouzdaliště tak, 

aby se děti osvěžily, ale nehrozilo jim 

žádné nebezpečí,“ říká náměstek 

primátora Jan Řeřicha.

Pokračování na straně 4.
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Vážení přátelé,

Ústí nad Labem zavádí jako 

vůbec první město v České re-

publice systém parkování pomocí 

mobilního telefonu. Stejně jako 

v případě SMS jízdného v městské 

dopravě to lidem usnadní život.  

Mnoho z nás si jistě vzpomene na 

ten nepříjemný pocit - přijedete 

na zpoplatněné parkoviště a ne-

máte v kapse drobné mince, abys-

te nakrmili automat. Pak dochází 

k tomu, že několik minut, které 

strávíte pobíháním po trafi kách 

a restauracích, aby vám rozměnili, 

stojíte autem načerno a riskujete 

pokutu. To už bude minulostí.

Parkovací automaty však na 

parkovištích ve správě Městských 

služeb zůstanou. SMS parkovné je 

pouze doplňková služba.

Věřím, že se SMS parkovné roz-

jede a osvědčí stejně, jako jízdenka 

městské dopravy přes mobilní tele-

fon. K našemu velkému překvapení 

bylo v červenci, první měsíc po roz-

běhu této služby,  prodáno přes 23 

tisíce elektronických jízdenek, což 

je vysoko nad původními odhady. 

Na to, že jsou prázdniny, jde o velký 

úspěch a já věřím, že se začátkem 

školního roku se počet „virtuálních 

cestovatelů“ ještě zvýší.

Zůstaňme ještě chvíli u městské 

dopravy. V tomto čísle Městských 

novin vás informujeme o tom, že 

u některých linek zavádíme zku-

šebně nástup výhradně předními 

dveřmi. I přesto, že ústecký Do-

pravní podnik vymáhá pokuty ža-

lobami, pomáhá mu v tom externí 

specializovaná fi rma a využíváme 

i služeb soukromého exekutora, 

přepravní kázeň některých ces-

tujících je pořád špatná. Skuteč-

nost, že zaznamenáváme silnou 

poptávku veřejnosti po nástupu 

předními dveřmi, není alibismus 

ani výmysl – to ví jistě řada z vás, 

kteří městskou dopravu využíváte. 

Má to logiku, protože při zavedení 

tohoto opatření by černí pasažéři 

prakticky neměli existovat. Uvidí-

me, jak se k tomu cestující posta-

ví, protože komfort přepravy bude 

v tomto případě o něco nižší.

Dobré zprávy jsme v poslední 

době zaznamenali v oblasti protipo-

vodňové ochrany. Město ukončilo 

část stavebních opatření proti vel-

ké vodě na ústecké straně, což byla 

akce úzce související s rekonstrukcí 

ulice Malá Hradební. Obdrželi jsme 

rovněž písemný příslib ministerstva 

zemědělství, že stát uvolní další fi -

nanční prostředky k pokračování 

budování protipovodňových bariér 

na levém břehu Labe. 

Prázdniny jsou u konce a olym-

piáda, kterou většina z nás kvůli 

pracovním povinnostem viděla 

jen ze záznamu, také. Doufám, že 

se vám podařilo načerpat alespoň 

trochu nových sil a že se vám do-

volená vydařila.

Mějte se hezky.

Jan Kubata

školního roku se počet „virtuálních

cestovatelů“ ještě zvýší.

Zů t ň j ště h íli ě t ké

Slovo primátoraSlovo primátora
Město Ústí nad Labem dokon-

čilo první část protipovodňových 

opatření na levém břehu řeky 

Labe. Byla zkolaudována pilotová 

stěna, která v případě zvýšení hla-

diny řeky zabrání průsaku spod-

ní vody do ulice Malá Hradební 

a prostoru u drážního tělesa. 

„Město zde využilo rekonstrukci 

ulice Malá Hradební, která v těchto 

měsících probíhá. Práce se prová-

děly v předstihu proto, že jediná 

plocha, na které mohou být umístě-

ny vrtné soupravy na pilotáž, bude 

následně nepřístupná. Budovat se 

na ní totiž bude obchodní centrum 

Forum a jakýkoliv zásah do rekon-

struované ulice Malá Hradební by 

znamenal následné škody,“ říká 

náměstek primátora Jan Řeřicha.

Stavbu pilotů hradí ze svého 

rozpočtu město Ústí nad Labem. 

Celá akce, jež začala v květnu le-

tošního roku, vyšla město na 12 

milionů korun. 

Další práce na výstavbě proti-

povodňových zábran budou po-

kračovat ve třech etapách. První 

etapa bude řešit protipovodňovou 

ochranu území pod zámečkem Vě-

truše tak, aby v případě povodně 

byla zachována průjezdnost z ulice 

Žižkova do ulice Pražská do úrov-

ně dvacetileté vody. Druhá etapa se 

bude týkat ochrany území od ob-

chodního centra Forum po Mari-

ánskou skálu před stoletou vodou. 

Závěrečná etapa bude zaměřena na 

území od Mariánské skály po Krás-

né Březno podél železniční tratě.

Předpokládá se, že veškeré 

práce spojené s ochranou levého 

břehu Labe skončí v letech 2010 

až 2011 a celkové náklady dosáh-

nou 362 milionů korun. „Aby akce 

mohla být zařazena do programu 

podpory Ministerstva zemědělství, 

zavázalo se město Ústí nad Labem 

uvolnit ze svého rozpočtu 45 milio-

nů korun,“ dodává Řeřicha. 

Proti povodni i na levém břehu

Zabetonovaná pilota protipovodňové stěny.

V Předlicích hřiště i kamery
V současné době jsou Předlice 

mnohými považovány za nejpro-

blematičtější čtvrť ve městě, se vše-

mi znaky sociálně vyloučené loka-

lity. Hlavními problémy této čtvrti 

jsou dlouhodobá nezaměstnanost 

a nízká úroveň vzdělání obyvatel, 

práce načerno, ztráta trvalého 

bydlení, výroba a distribuce drog, 

lichva a zhoršující se hygienické 

podmínky. Alespoň částečné ře-

šení situace si klade za cíl projekt 

„Předlice – Multifunkční hřiště, 

Kamerový systém, Rekonstrukce 

Základní školy Školní náměstí“ za 

bezmála 11 milionů korun, který 

v současné době připravuje odbor 

strategického rozvoje Magistrátu 

města Ústí nad Labem. Krimina-

litu a distribuci drog pomůže řešit 

instalace bezpečnostních kamer 

v lokalitě, jako jedna z částí tohoto 

projektu. Další části se soustředí 

na pomoc Základní škole Škol-

ní náměstí v Předlicích, která je 

úspěšným příkladem dobré praxe 

v této sociálně vyloučené lokalitě. 

Škole se dlouhodobě daří bojo-

vat se záškoláctvím a některé děti 

přecházejí po dokončení místní 

základní školy na školy střední. 

Rekonstrukce školních prostor, 

počítačové učebny a hřiště v bez-

prostřední blízkosti školy zlepší 

prostředí a nabídnou další využití 

volného času dětí a mladých lidí 

ze znevýhodněného prostředí. 

Projekt bude hrazen z prostředků 

programu 298220 – Akce fi nan-

cované z rozhodnutí Poslanecké 

sněmovny Parlamentu a Vlády 

ČR. Magistrát města Ústí nad La-

bem obdržel na jeho realizaci do-

taci 10 milionů korun.

Sektorové centrum na Severní 

Terase patří městu. Krajský soud 

v odvolacím řízení potvrdil rozsu-

dek Okresního soudu ve věci urče-

ní vlastnictví k této nemovitosti.

„Je to vynikající úspěch a skvělá 

zpráva pro všechny Ústečany, kte-

rým ruina na Severní Terase vadí. 

Po letech strávených v soudních sí-

ních dnes už město může konečně 

začít problém aktivně řešit,“ říká 

primátor města Jan Kubata.

Jak dále sdělil, další osud sek-

torového centra bude záviset na 

jednáních s potenciálními inves-

tory. „Někteří zájemci o využívání 

této budovy nás oslovili, ale zatím 

nelze říci nic konkrétního. Pokud 

nakonec nebude nikdo chtít s ne-

movitostí podnikat, město jí ne-

chá zbourat. Problém sektorového 

centra chceme mít vyřešen nej-

později do roku 2010,“ pokračuje 

Kubata.

Město objekt sektorového cent-

ra v nejbližší době zabezpečí proti 

vniknutí nepovolaných osob. „Po-

kud nám chce někdo říci, že jsme 

to měli udělat už dávno, tak bych 

mu chtěl vzkázat, že vkládat veřej-

né prostředky do budovy, u které 

nevíte, komu patří, by bylo velmi 

nezodpovědné,“ uvádí primátor.

Primátorovi města však kazí ra-

dost z rozhodnutí soudu nevyřeše-

ný problém hotelu Máj, o který se 

jeho majitel odmítá starat a není 

k nalezení.

Zbourat, nebo provozovat?
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Ústecký Mariánský most z díl-

ny architekta Romana Kouckého 

oslavil v polovině prázdnin kulaté 

desáté narozeniny. Za tu dobu se 

stal přirozenou dominantou kraj-

ského města a podle řady odbor-

níků i jednou z nejkrásnějších sta-

veb světové architektury 90. let. 

Podle ústeckého historika 

Martina Krska vznikalo celé dílo 

mezi lety 1993 až 1998, tedy v mi-

mořádné atmosféře probíhající 

proměny společnosti ze socialis-

ticko-totalitní na tržně-demokra-

tickou. Most se prý stal jakýmsi 

pomníkem tohoto přerodu české 

společnosti. Zhmotňoval vize no-

vého vedení ústecké radnice, v je-

jímž čele stál jeden z tvůrců zdejší 

sametové revoluce Lukáš Mašín. 

„Snad proto se tyčí ocelový pylon 

mostu do sedmdesáti metrů, aby 

symbolizoval vytouženou erekci na 

křivce ekonomické a morální kon-

junktury,“ uvádí Krsek. 

Nynější primátor města Jan 

Kubata považuje tuto interpre-

taci přinejmenším za zajímavou. 

„Něco na tom bude, tehdejší doba 

byla plná nadšení, elánu, touhy 

po tvorbě nových věcí. Mariánský 

most má všechno, co si dnes před-

stavíme pod pojmem celebrita - je 

krásný, známý a trochu kontro-

verzní.“

Mariánský most je s námi už 10 let

Když ústečtí zastupitelé hlasovali 

o tom, zda město nový silniční most 

postaví, až na jednoho poslance 

řekli všichni ano. Politická vůle ke 

stavbě byla velmi silná, stejně jako 

podpora veřejnosti. „Kritické hla-

nepotvrdilo,“ říká jeden z pamětní-

ků, mluvčí města Milan Knotek.

Na pořízení Mariánského mostu 

je podle Kubaty možné nahlížet 

z mnoha úhlů. „Kdybychom vzali 

peníze, které nový most stál, tak by 

třeba Mírové náměstí bylo zrekon-

struováno už dříve a zbyla by ještě 

spousta peněz na jiné investice. Jen-

že dokážete si při extrémním nárůs-

tu automobilové dopravy v Ústí nad 

Labem za posledních deset let před-

stavit, že by Mariánský most nebyl 

vybudován? Starý Benešův most 

by to už asi neutáhl. Existence Ma-

riánského mostu je dnes naprosto 

opodstatněná,“ pokračuje Kubata.

Většina kritických hlasů utichla 

krátce poté, co byl most v anketě 

listu Structural Ingeneering Inter-

national vyhlášen jednou z deseti 

nejkrásnějších staveb světa deva-

desátých let 20. století. „Ústecký 

most se tak zařadil vedle takových 

pozoruhodností, jakými jsou ku-

příkladu Guggenheimovo muzeum 

v Bilbau, londýnský Dóm tisíciletí 

či malajsijské mrakodrapy Petronas 

Twin Towers. Od devětašedesátého 

roku, kdy dostal Karel Hubáček od 

mezinárodní unie architektů Per-

retovu cenu za vysílač na Ještědu, 

se českému architektu podobného 

uznání nedostalo. I sám Karel Hu-

báček považuje Mariánský most za 

nejpozoruhodnější stavbu na úze-

mí České republiky uskutečněnou 

ve dvacátém století,“ píše Krsek.

sy přicházely zejména z odborného 

prostředí, a to zejména kvůli umístě-

ní mostu. Někteří byli toho názoru, 

že stavba má stát až za železničním 

mostem a ne pod Mariánskou ská-

lou. Argumentovali tím, že na kři-

žovatce u přístavu bude docházet ke 

kolapsům dopravy, což se nakonec 

Mariánský most stál tři čtvrtě 

miliardy korun. Konečná výše 

ceny je silně ovlivněna tehdejšími 

vysokými úroky českých bank, 

které jsou dnes již minulostí. Fi-

nancování mostu bylo např. za-

hájeno směnkovým programem 

České spořitelny s dnes již neví-

daným úrokem přes 14 %. Když si 

dnes velké město bere úvěr, úroky 

jsou výrazně nižší.

Podle Knotka se k mostu váže 

i několik humorných historek. 

„Vzpomínám si na první inspekční 

den vedení města na stavbě mos-

tu. Primátor Josef Jílek přišel ke 

stavební jámě a našel tu jen spící 

dělníky. Pak řekl něco v tom smys-

lu, že se tady pracuje jako na chatě 

v Bulharsku. Věta vyšla v novinách 

a já jsem si myslel, že brzy obdrží-

me diplomatickou nótu.“

Hodně legrace si také užila 

názvoslovná komise, když shro-

mažďovala a vyhodnocovala ná-

vrhy veřejnosti na budoucí název 

mostu. Přišlo jich kolem devíti 

set. Kromě seriózních názvů se 

objevily návrhy jako „Most ba-

rikádníků,“ „Harfa,“ „Vidlák,“ 

„Mobidik,“ „Manhattan,“ Sem-

tammost“ či „Most 7. pětiletky.“ 

I přesto však byla většina návrhů 

seriózních a nepřišel ani jeden 

vulgární. Nakonec zvítězil název 

„Mariánský most,“ jenž navrhlo 

93 lidí. Na druhém místě se umís-

til název „Most V. Havla“ (28) a na 

třetím „Most smíření“ (23).

Vznik Mariánského mostu se 

bezprostředně týká období tří ús-

teckých primátorů. Veškeré přípra-

vy probíhaly ještě v první polovině 

90. let pod vedením primátora Lu-

káše Mašína. U začátku stavby byl 

už nový primátor Josef Jílek, jenž se 

však bohužel dokončení díla nedo-

žil. Most tak otevíral jeho nástupce 

Ladislav Hruška.

Mariánský most, jenž postavily 

Hutní montáže Ostrava, byl slav-

nostně otevřen 30. července 1998. 

Auta po něm začala jezdit 31. čer-

vence ve čtyři hodiny ráno.

Je 30. červenec 1998. Mažoretky jsou mezi prvními, kteří se procházejí po nové dominantě krajského města.
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Park by více mohli v budouc-

nosti využívat studenti Univerzity 

Jana Evangelisty Purkyně. „Vznik-

nout by tam mohlo arboretum nebo 

skleník, kde by se pěstovaly subtro-

pické rostliny,“ říká radní Milan 

Bartůněk a dodává, že se počítá 

také s využitím takzvané mušle 

jako místa pro pořádaní koncer-

tů a recitálů komornějšího rázu. 

Park by se mohl stát i vyhledáva-

ným místem sportovců, kteří by 

v něm našli cyklostezky či běžecké 

a bruslařské tratě. 

Budoucí podoba největších 

sadů ve městě se teprve rýsuje. 

Město vyhlásilo veřejnou soutěž 

na architekta, který by měl před-

ložit svůj návrh. S vítězem, ar-

chitektem Michalem Šrámkem, 

nyní probíhají první konzultace 

o budoucí podobě Městských 

sadů. „Vyžádal jsem si od měst-

ského archivu historické fotografi e 

a dokumenty, abych více pochopil 

historii Městských sadů. Pro archi-

tekta jde o velkou výzvu - rozsáhlý 

a zatím téměř nevyužitý prostor je 

ideálním místem pro moji fantazii.“

   Obnova parku by mohla začít 

na konci roku 2009. „Ještě předtím 

bude nutné udělat  dendrologický 

průzkum, který určí, v jakém stavu 

se nachází zeleň,“ dodává Řeřicha

Náklady na obnovu Městských 

sadů se pravděpodobně vyšplhají 

na desítky milionů korun. Finan-

cování bude zajištěno z fondu 

Evropské unie, konkrétně z pro-

gramu ROP Severozápad v rámci 

Integrovaného plánu rozvoje měs-

ta. Dokončení rekonstrukce se 

plánuje na říjen 2010. 

Zdravé město Ústí nad Labem Vás všechny srdečně zve na Fórum 

Zdravého města, které se koná v pondělí 13. října od 16 hodin v Ná-

rodním domě. Přijďte diskutovat o problémech, které Vás v našem 

městě nejvíce trápí a na které chcete vedení města upozornit. Svým 

hlasováním tedy zvolíte TOP 10 potíží města a zároveň budete mít pří-

ležitost rozhodnout, která aktivita na řešení určitého problému bude 

oceněna. Lépe se přemýšlí s plným žaludkem, proto je pro Vás na Fóru 

nachystáno občerstvení. Máte-li pocit, že město nějaký problém neře-

ší, přijďte o tom promluvit!

Najdi 10 nejžhavějších problémů

Dopravní podnik města Ústí 

nad Labem vyzkouší od letošního 

1. září to, po čem už mnoho let 

volají stovky cestujících pouka-

zujících na malou vymahatelnost 

práva kolem černých pasažérů. 

Jde o nástup předními dveřmi.

„Ústečané mi to říkají doslova 

na každém kroku – proč musím 

platit za jízdenku, když některé 

skupiny obyvatel jsou takřka bez-

trestné a vysmívají se revizorům 

a celému českému právu. A zdale-

ka to nejsou jen Romové, jak by 

si mohl někdo myslet. Mnozí proto 

žádají nástup předními dveřmi, 

ale neuvědomují si, jaká to má 

negativa. Komfort přepravy bude 

o něco nižší a doba jízdy se pro-

dlouží. Je ale zapotřebí dodat, že 

výhradně předními dveřmi se na-

stupuje do vozů MHD v mnoha 

českých městech,“ říká primátor 

města Jan Kubata.

K uvedenému opatření dojde 

zatím jen na některých linkách 

a v určitých časech. Tuto závažnou 

věc nelze podle Kubaty uplatnit 

bez předchozí zkoušky v běžném 

provozu s cestujícími.

Městské sady změní podobu - dokončení

Boj s černými pasažéry se přiostřuje 
Dopravní podnik vyzkouší nástup jen předními dveřmi

Nástup předními dveřmi bude 

od 1. září probíhat v čase od osmi 

hodin večer do půlnoci na těchto 

linkách:

 4 Divadlo – Řehlovice – Dubi-

ce – Dubičky

 6 Divadlo – Hostovice – Steb-

no – Chvalov

 12 Vozovna DP – Chabařovice 

– Roudníky – Přestanov – 

Chlumec

Jde o linky v základní a tzv. 

ostatní dopravní obslužnosti na 

základě uzavřené smlouvy s Kraj-

ským úřadem Ústeckého kraje.

Dále to budou městské linky:

  13  Olešnice – Svádov – Střekov 

– Divadlo – Vaňov

  15  Všebořice – Božtěšice – Sko-

rotice – Habrovice – Strážky 

– Neznabohy

… a tyto noční linky v čase od 

půlnoci do čtyř hodin ráno:

 53 Severní Terasa – Hornická – 

Divadlo – Stříbrníky – Do-

bětice

 56 Všebořice – Bukov – Diva-

dlo – Krásné Březno – Ne-

štěmice – Mojžíř – Skalka

 101 Klíše – Divadlo – Krásné 

Březno – Neštěmice – Moj-

žíř – Skalka

 102 Brná – Střekov – Divadlo 

– Trmice – Chabařovice - 

Chlumec

Zkušební provoz s nástupem 

předními dveřmi si samozřejmě 

vyžádá změnu jízdních řádů a do-

plnění smluvních přepravních 

podmínek. Na tom bude Doprav-

ní podnik pracovat v průběhu 

srpna. „Návrh linek pro nástup 

předními dveřmi má obsahovat 

také výsledek širokého a hloubko-

vého průzkumu v ústecké městské 

dopravě, který letos na podzim 

zadáme. Průzkum by měl skončit 

v březnu příštího roku,“ pokračuje 

Kubata.

V ústecké městské dopravě se 

ještě letos v prosinci objeví další 

čtyři nové autobusy značky mer-

cedes. Půjde o nízkopodlažní vozy 

Mercedes Benz Citaro O 530, za 

které Dopravní podnik zaplatí 25 

miliónů korun.

Autobusy dodá městskému 

dopravci fi rma EvoBus Bohemia, 

která se jako jediná přihlásila do 

výběrového řízení. „Pokračuje-

me tím v obnově vozového parku 

Dopravního podniku. K nákupu 

dalších vozů v příštích letech bude-

me chtít samozřejmě získat peníze 

z dotačních titulů,“ říká primátor 

města Jan Kubata.

Nové dvanáctimetrové merce-

desy uvezou 101 lidí. Míst k seze-

ní je v Citaru 26. Vůz je třídveřový 

a jeho maximální rychlost činí 97 

km/h. Šestiválcový motor má 286 

koňských sil. 

„Typ nového mercedesu, jenž bu-

deme pořizovat, představíme veřej-

nosti už v polovině října na Míro-

vém náměstí,“ uvádí primátor.

Dopravní podnik města Ústí 

nad Labem má nyní 65 autobusů 

a stejný počet trolejbusů.

V MHD další čtyři mercedesy
Obnova vozového parku pokračuje

Mercedes Benz Citaro O 530
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Motorista sám rozhodne, jaká 

forma placení je pro něj poho-

dlnější. „Elektronické virtuální 

platby jsou trendem současného 

pojetí moderní civilizace. My se 

tomu buď přizpůsobíme a na-

bídneme lidem tento komfort, 

nebo v krátké době zůstaneme 

posledním velkým městem, kde 

tato služba nefunguje,“ uvádí 

Kubata.

Město vydalo informační le-

táky, které se objevily v autobu-

sech, trolejbusech, na koupališ-

tích (Brná, Plavecká hala Klíše 

a Městské lázně), dále na Zimním 

stadionu a v areálu Větruše (blu-

diště a sportoviště) a samozřejmě 

na všech parkovištích. 

Krajské město zavádí SMS 
parkovné - dokončení

V Ústí nad Labem vrcholí pří-

pravy na odhalení gotického 

portálu. Památka ze čtrnáctého 

století, která přežila dvojí přesun, 

bude k vidění už koncem letošní-

ho roku, kdy se palác Zdar otevře 

veřejnosti.

„Před dvěma týdny sundali 

odborníci zpevňující konstrukci. 

Ihned poté začaly konzervátorské 

práce, které zajistí, aby památku 

nepoškodily vnější vlivy - vzduch 

a vlhkost,“ říká ředitel Muzea měs-

ta Ústí nad Labem Gustav Krov.

Gotický portál bude ozdobou Informačního střediska
Vzácnou památku našli arche-

ologové při předloňském průzku-

mu podzemí Mírového náměstí. 

Jde vlastně o torzo gotické šíje, 

tedy jakési chodby středověkého 

ústeckého podzemí, které patrně 

sloužilo jako sklep ke skladování 

potravin a hlavně vína. „Jen má-

lokdo ví, že město Ústí nad Labem 

patřilo až do osmnáctého století 

mezi významná vinařská střediska 

a dá se říci, že díky tomuto nálezu 

se podařilo dochovat jednu z po-

sledních stop na podobu města před 

průmyslovou revolucí. Ta v devate-

náctém století úplně smazala his-

torickou podobu centra,“ říká pri-

mátor města Ústí nad Labem Jan 

Kubata

„Samotná gotická památka bude 

uměle nasvícená. Od prvního pat-

ra jí bude oddělovat skleněný strop, 

jenž nabídne návštěvníkům paláce 

Zdar ojedinělý pohled,“ dodává 

náměstek primátora Jan Řeřicha  

Gotický portál se stane do-

minantou přízemní části paláce 

Zdar. Jeho součástí bude také In-

formační středisko, které Ústeča-

nům nabídne expozici o archeolo-

gickém průzkumu v centru města. 

A nejen to. Součástí Informační-

ho střediska bude i proměnlivá 

expozice Muzea města Ústí nad 

Labem či videoprojekce s aktuální 

nabídkou dění ve městě. Nové In-

formační středisko v paláci Zdar 

bude rozšířeno o výstavní galerii 

a bude zde i veřejně přístupný in-

ternet. „Prostory stávajícího Infor-

mačního střediska v Hradišti jsou 

omezené a návštěvníkům neposky-

tují kvalitní zázemí. Proto jsme se 

rozhodli pro jeho přestěhování do 

větších prostor a hlavně do centra 

města tak, aby kdokoliv neměl pro-

blém Informační středisko nalézt,“ 

uvedl František Podrápský, ve-

doucí odboru strategického roz-

voje ústeckého magistrátu. 

Náměstek primátora Arno Fi-

šera na vítání občánků v Domě 

kultury  slavnostně poblahopřál 

91 novým rodinám.

Vítání občánků se v Ústí nad La-

bem konalo letos již podruhé. Ma-

minky dostaly památníček a pět 

tisíc korun, za které si mohou kou-

pit zboží  pro své miminko. Akci 

připravila s fi nančním přispěním 

města místní  agentura Roxy II.

„Maminky si ocenění zaslouží, 

protože mateřství je velmi obtíž-

ná a zodpovědná věc. Přeji jim 

především, aby byly děti zdravé 

a věřím, že mladé rodiny natrvalo 

spojí svůj život s naším městem 

a neodejdou do jiných regionů,“ 

řekl Fišera.

„Na počátku tohoto projektu 

byla myšlenka přispět každé matce 

částkou pět tisíc korun na kočárek 

pro její prvorozené dítě. Cílem bylo 

nalézt důstojný způsob poděkování 

a vyjádření podpory matkám prvo-

rodičkám, které se rozhodly usadit 

se v Ústí nad Labem, založit zde 

rodinu a přivést na svět své první 

dítě. Postupně, při přípravě projek-

tu, jsme hledali nejvhodnější for-

mu této podpory. Pokud hovořím 

o podpoře, myslím tím vhodnou 

formu poděkování, ocenění, vytvo-

ření povědomí o tom, že město Ústí 

nad Labem podporuje mladé začí-

nající rodiny,“ dodává radní Milan 

Bartůněk.

Tradice vítání občánků se tedy 

postupně vrací na obvodní radni-

ce. Severní Terasa a Střekov jsou 

podle Bartůňka příkladem dalším 

městským obvodům.

Vítání občánků letos již podruhé

V anglickém Haltonu, partnerském městě Ústí nad Labem, ukonči-

la svou letošní jedenatřicátou sezónu chlumecká Koťata. Dětský sbor 

pod vedením Evy Koupilové odjel reprezentovat naše město na Festi-

val mladé kultury, který se konal ve dnech 11. - 14. 7. 2008 ve městě 

ležícím nedaleko Liverpoolu. Prezentoval se zejména projektem Ko-

ťata a jejich tygři, zazpíval také tradiční koťatovské písničky a stal se 

tak důstojným vyslancem ústecké  kultury. 

Pro mnohé z malých Koťat to byla cesta vskutku velkolepá, vždyť 

některé letěly poprvé letadlem a poprvé spaly v čtyřhvězdičkovém 

hotelu. Poprvé zhlédly ragbyový zápas a poprvé jedly pravý anglický 

roastbeef. A nebyl by to pěvecký sbor, aby nenavštívil slavné Beatles 

Story – muzeum snad nejslavnější skupiny všech dob - v Liverpoo-

lu. V duchu tradice, že na každém zájezdě je třeba něco pěkného 

zažít, zrovna v nejlepším, byl vyhlášen v muzeu požární poplach 

a děti pak hezky zpovzdálí sledovaly anglické požárníky s jejich ha-

sicími vozy. Na závěr pobytu si děti ještě zkusily jízdu trajektem po 

řece Mersey.

Na festival byl vedle Koťat přizván také Aerobic Club Ivany Mr-

ňákové, který prezentoval své dovednosti za velkého úspěchu před 

haltonským publikem na stadionu Stobart a v divadle Th e Brindley.

Koťata ukončila sezónu 
v anglickém Haltonu

Studiový náhled podoby budoucího Informačního střediska města Ústí 
na Labem v Paláci Zdar na Mírovém náměstí.
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více informací na www.zoousti.cz

Pravidelní návštìvníci ústecké zoologické zahrady jistì zaznamenali, že vedle hlavního poslání, kterým je chov vzácných a ohrožených 
druhù zvíøat, je ústecká zoo také významným stánkem kultury rùzných žánrù. Záøí pøináší hned tøi velmi významné akce. 

V sobotu 13. 9. se koná již ètvrtý roèník festivalu 
Podejme si ruku, nad kterým pøevzal záštitu ministr 
zemìdìlství ÈR Mgr. Petr Gandaloviè. Hlavní náplní 
festivalu jsou vystoupení kulturních souborù 
zdravotnì handicapovaných spoluobèanù. Letos se 
mimo jiné mùžeme tìšit napøíklad na populární 
skupinu Hájští kohouti, divadelní soubor Žabáci 
z ÚSP Stará Oleška èi pøekvapení, které si pøichystali 
klienti o. p. s. Energie z Meziboøí. Centra pro práci 
s handicapovanými se budou po celý den prezentovat 
svými prodejními a informaèními stánky. Souèástí 
programu je také vystoupení ústecké skupiny UXD 
a pražského dua Vanda a Standa. 

Záøí a øíjen jsou posledními dvìma mìsíci, kdy je zoologická zahrada 
otevøena v letním režimu, tzn. od 8,00 do 18,00 hodin. Takøka 
v nezmìnìném režimu jsou i pøedvádìcí akce se zvíøaty. Jedinou 
zmìnou oproti prázdninovým mìsícùm je, že dìti do 30 kg se mohou 
svézt na ponících pouze o víkendech a státních svátcích a to do konce 
záøí, v øíjnu již vození na ponících neprobíhá. Zoovláèek, velkoplošná 
trampolína a skákací hrad budou v provozu po oba mìsíce rovnìž 
pouze v sobotu, nedìli a ve svátek. Nastupující podzim má v zoo velké 
kouzlo a nejlepší zábìry zvíøat, která jsou aktivnìjší, než v horkých 
letních mìsících, pochází právì z tohoto období. Vìøíme, že každý 
správný Ústeèan si najde chvilku k návštìvì jednoho z nejkrásnìjších
míst ve svém okolí.      

Trošku z jiného soudku je akce, která potrvá po celý mìsíc záøí. Již od 
poloviny srpna je na pavilonu exotária nainstalována výstava 
fotografií Wild Africa. Jedná se o první veøejnou výstavu ústecké 
fotografky a cestovatelky Petry Neveèeøalové. Zábìry, vycházející 
ze srdce, které tluèe pro pøírodu, si získaly nejednoho obdivovatele 
a o jejich kvalitì a velkém talentu autorky svìdèí to, že patronem 
výstavy je režisér, producent a spisovatel Steve Loveèek Lichtag.  
Na tyto akce pak naváže první øíjnovou sobotu tradièní Den zvíøat 
a jejich adoptivních rodièù. Komponovaný program je koncipován 
jako podìkování sponzorùm a pøátelùm zvíøat ústecké zoo. Na konec 
øíjna je pøipraven další roèník kvízu Stezkami zoo a na závìr jubilejní 
sezóny pak Slavnostní zakonèení, pøi kterém bude otevøena Nauèná 
stezka Dr. Heinricha Lumpeho.

Státní svátek 28. záøí bude v ústecké zoo zasvìcen rekordùm. Jistì jste 
nepøehlédli dlouhodobou akci Padíky pro Alíky. Jedná se o sbìr dnes již 
neplatných padesátihaléøù s cílem vytvoøení svìtového rekordu v poètu 
shromáždìných mincí. Oficiální registrace pod patronací agentury Dobrý den 
probìhne právì na svatého Václava. Pokud chcete ještì pøispìt k rekordu, máte 
možnost odnést své padesátníky do ústecké zoo nejpozdìji do 15. záøí. Výtìžek 
akce je urèen na vybudování nového pavilonu pro aligátory. Souèástí 
Václavského dne rekordù bude rovnìž prezentace neobvyklých èeských 
rekordù a rekordmanù a také pøetahování renomovaného siláka lanem 
s ústeckými slonicemi. K dobré náladì jistì pøispìje koncert populární 
country kapely Kliïánko.
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Ústí nad Labem se chystá na sé-

rii investic, které povedou k další-

mu rozvoji města. 

Revitalizace Mírového náměs-

tí, pořízení nových nízkopodlaž-

ních trolejbusů či Komunitní plán 

péče, to je pouze vzorek úspěšných 

projektů, které město prostřednic-

tvím odboru strategického rozvo-

je MmÚ realizovalo z evropských 

dotací v období let 2004 - 2006. 

Ústí nad Labem se řadí k předním 

městům, která účelně a efektivně 

využívají výhod našeho členství 

v Evropské unii. Tyto zkušenos-

ti jsou neocenitelným vkladem 

města pro čerpání dotací do roku 

2013, kdy skončí největší vlna 

přílivu fi nančních prostředků ze 

strukturálních fondů EU do Čes-

ké republiky. Dotační období 2007 

– 2013 se vedle velkého fi nanční-

ho objemu, který je k dispozici, 

vyznačuje také neúměrně velkou 

administrativní zátěží, stovkami 

pravidel a nařízení. Díky profesi-

onálnímu týmu odboru strategic-

kého rozvoje se však naše město 

popere i s touto zátěží a navíc tak 

může pomoci ostatním organiza-

cím působícím ve městě ke snazší-

mu získání dotačních prostředků.

Nezbytnou podmínkou pro čer-

pání dotací je zpracování a schvá-

lení integrovaného plánu rozvoje 

města, tzv. IPRM. Tato podmínka 

se vztahuje na Regionální operač-

ní program a Integrovaný operač-

ní program. IPRM je v podstatě 

dokument, ve kterém město ana-

lyzuje svůj současný stav, a tím 

zjistí největší nedostatky a problé-

my života ve městě. Zároveň zde 

musí navrhnout opatření, kterými 

dosáhne zlepšení tohoto stavu.

Účelem těchto dokumentů je za-

bránit velkým městům rozmělnit 

evropské peníze v malých projek-

tech, které se nakonec na celkovém 

rozvoji města vůbec neprojeví. 

IPRM do Regionálního 

operačního programu

V rámci Regionálního operač-

ního programu zpracovávalo měs-

to IPRM Centrum více než rok za 

účasti mnoha odborníků a s využi-

tím veřejných projednání. „Ústí nad 

Labem bylo prvním městem, které 

IPRM odevzdalo na Úřad Regionál-

ní rady regionu soudržnosti Severo-

západ. Nyní čekáme na hodnocení 

a rozhodnutí Výboru Regionální 

rady. Pokud budeme s naším IPRM 

úspěšní, bude město realizovat sérii 

investic v objemu téměř 1,2 miliardy 

korun, přičemž dotace pokryje více 

než 900 milionů,“ uvedl manažer 

IPRM a vedoucí oddělení koncepcí 

Tomáš Sýkora.

Ústí nad Labem vytipovalo 

a v IPRM popsalo své priority, 

mezi které určitě patří revitalizace 

městského centra, městská zeleň, 

modernizace kulturní infrastruk-

tury či zařízení pro seniory.  Záro-

veň chce město využít výhodu vy-

plývající z vládního usnesení. To 

umožňuje všem žadatelům získat 

při hodnocení bodové zvýhod-

nění u těch projektů, které jsou 

v souladu s IPRM. V případě měs-

ta Ústí nad Labem se tato výhoda 

vztahuje na projekty realizované 

na území IPRM Centrum.

Ústí se chystá na další rozvoj díky prostředkům z EU

IPRM do Integrovaného 
operačního programu
V souvislosti s Integrovaným 

operačním programem začne 

město zpracovávat IPRM v září 

a musí jej odevzdat na Minister-

stvo pro místní rozvoj do konce 

tohoto roku. V souladu s podmín-

kami IPRM do Integrovaného 

operačního programu.

Tento IPRM se musí týkat vy-

braného problémového sídliště. 

Řešit musí jak investice do veřej-

ných prostranství, jako jsou parky, 

chodníky apod., tak investice do 

bydlení, které patří vlastníkům 

bytových domů (zateplování, vý-

měny oken apod.). 

I když je příprava tohoto IPRM 

v plenkách, město už vybralo lo-

kalitu, která plně odpovídá pod-

mínkám Integrovaného operační-

ho programu. Jedná se o obytnou 

zónu Mojžíř, která byla vybrána 

tak, aby měla šanci uspět v konku-

renci s dalšími městy a mohla tak 

získat prostředky z Integrovaného 

operačního programu.

Investice IPRM Mojžíř budou 

rozděleny do dvou částí. Jednu 

z nich provede město ve veřejných 

prostranstvích. Druhou zrealizují 

samotní vlastníci bytových domů, 

kteří nejlépe vědí, kam dotaci in-

vestovat tak, aby celá lokalita byla 

zatraktivněna a ztratila nálepku 

vyloučené lokality. 

V současné době se připravu-

je vznik pracovní skupiny, která 

bude formovat konkrétní zaměře-

ní IPRM. Pracovní skupinu budou 

tvořit vedle zástupců města, ne-

ziskových organizací a dalších re-

levantních partnerů také dotčení 

vlastníci bytových domů, s nimiž 

se manažer IPRM v dostatečném 

předstihu zkontaktuje. 

Pokračování na straně 10

Váš projekt se může stát součástí IPRM
Projekty, které prokážou soulad s Integrovaným 

plánem rozvoje města (IPRM) Centrum mají mož-

nost získat 10% zvýhodnění při hodnocení.

Kdo může toto zvýhodnění získat?

Jakýkoliv subjekt, který chce podat žádost do Ope-

račních programů Podnikání a inovace, Životní pro-

středí, Lidské zdroje a zaměstnanost, Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost, Výzkum a vývoj pro inovace 

a Integrovaného operačního programu a jeho projekt 

zároveň splňuje podmínky pro zařazení do IPRM 

Centrum.

Jaké jsou podmínky pro zařazení projektu do 

IPRM?

1. projekt musí být realizován na území vymeze-

ném pro účely IPRM Centrum*

2. projekt musí odpovídat jedné z aktivit IPRM 

Centrum (kap. 10 dokumentu)*

3. projekt musí přispět k naplnění indikátorů IPRM 

Centrum (kap. 10 dokumentu)*

Co je třeba udělat pro získání 10 % zvýhodnění?

Žadatel musí nejprve vyplnit projektový list* 

a předložit jej s dostatečným časovým předstihem 

(cca 2 – 3 měsíce před předpokládaným podáním 

žádosti o dotaci) v jedné tištěné podepsané verzi 

a elektronicky na Magistrát města Ústí nad Labem, 

Odbor strategického rozvoje, Mgr. Lucie Hanušová, 

Velká Hradební 2336/8, 401 00  Ústí nad Labem, lu-

cie.hanusova@mag-ul.cz. 

Projekt bude posouzen manažerem IPRM, pro-

jednán Řídícím výborem IPRM a předložen Radě 

města. V případě kladného stanoviska získá žadatel 

výpis z usnesení Rady města, který předloží jako 

součást žádosti o dotaci.

*dokument IPRM Centrum, mapa vymezeného 

území i projektový list jsou volně ke stažení na webo-

vých stránkách města www.usti-nad-labem.cz (vlevo 

banner Integrovaný plán rozvoje města)

Kde se dozvím více?

Veškeré informace najde žadatel na webových 

stránkách města Ústí nad Labem pod hlavičkou In-

tegrovaný plán rozvoje města. K dispozici jsou také 

manažer IPRM Ing. Tomáš Sýkora, tomas.sykora@

mag-ul.cz a tajemnice IPRM Mgr. Lucie Hanušová, 

lucie.hanusova@mag-ul.cz.

Harmonogram předkládání projektových listů
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Třídění odpadů z obalů fi nančně podporuje 
společnost EKO-KOM, a. s. Praha, která zastu-
puje výrobce obalů a prodejce baleného zboží. 
Roční příspěvek je závislý na množství vytřídě-
ných odpadů z obalů předaných k využití. 
 

Svoz odpadu ze zeleně ve vacích 

Vaky pro podzimní svoz se budou vydávat 
od 13. 10. do 17. 10. 2008 od 8 do 18 hod. ve 
sběrném dvoře v Krásném Březně (vchod z ul. 
Křižíkova). Svoz vaků naplněných odpady ze 
zeleně bude proveden v jednotlivých měst-
ských obvodech v dále uvedených termínech. 
Vaky připravené k odvozu musí být přistaveny 
na místě přístupném svozové technice (u vo-
zovky). 

Svoz nebezpečných složek

komunálního odpadu 

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

Svoz objemného odpadu

Objemný odpad bude svážen 1 x za polole-
tí. Jsou to vysloužilé předměty z domácností 
(např. vyřazený nábytek, matrace, koberce, 
podlahové krytiny), které nelze pro jejich roz-
měry odkládat do sběrných nádob na komu-
nální odpad. 
Mezi objemný odpad nepatří pneumatiky, sta-
vební odpad, konstrukční prvky bytu nebo 
domu (např. sanitární předměty aj. ), odpad ze 
zeleně a použitá elektrozařízení (např. ledničky, 
mrazničky, pračky, sporáky, televizory a moni-
tory). Použitá elektrozařízení odkládejte na mís-
ta zpětného odběru nebo do sběrných dvorů. 
Mimo vyhlášené dny svozu objemného odpa-
du využívejte výhradně sběrných dvorů odpa-
dů 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:  . . . . . 24. 11. 2008. 
OBLAST: Hostovice, Předlice, město-centrum, 
Skřivánek, Vaňov 
Vaky k odvozu připravte:  . . . . . 24. 11. 2008. 

Svoz nebezpečného odpadu 

OBLAST: Klíše - Bukov - Všebořice - Božtěši-
ce - Skorotice - Habrovice - Skřivánek
Datum svozů:  . . . . . . . . . . . 4. 9. a 6. 11. 2008
Klíše: U Koupaliště . . . . . . . . 1500 - 1520

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

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

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

Skorotice: Dukelských Hrdinů . . 1720 - 1740

Habrovice:  restaurace U Švejka . . 1750 - 1810

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

OBLAST: Město centrum - Vaňov - Hostovice 
- Skřivánek 

Datum svozů:  . . . . . . . . . 11. 9. a 13. 11. 2008
Centrum: Růžový palouček  . . . . . 1500 -1520 
  Dlouhá. . . . . . . . . . . . . 1530 - 1550

Vaňov :  Pražská  . . . . . . . . . . . . 1610 - 1630

Hostovice:  Hospodářská, u restaurace
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1700 - 1720

Skřivánek:  Hornická, parkoviště
  u věžáků  . . . . . . . . . . . 1800 - 1820

Svoz objemného odpadu

I. etapa

ÚTERÝ 26. 8. 2008
Božtěšice - Strážky: Chuderovská, Jahodová, 
Lidická, Na Pažitě, Nad Potokem, Petrovická, 
Pod Skalou, Široká, Třešňová, Vinařská, Země-
dělská. 

STŘEDA 27. 8. 2008
Skorotice - Bánov - Habrovice: 5. května, Bož-
těšická, Bukovská, Buzulucká, Do Vrchu, Javo-
rová, K Chatám, K Vilám, K. H. Borovského, 
Kostelní, Leknínová, Liliová, Na Svahu, Na 
Valech, Oblouková, Osvoboditelů, Platanová, 
Polní, Skorotická, Slovanská, Svážná, U Hřiště, 
U Pošty, Údolí, V Lánech. 

ČTVRTEK 28. 8. 2008
Bukov: Štursova, Hynaisova, Bří Čapků, Kos-
mova, Rembrandtova, Holečkova, Slavíkova, 
V Podhájí, V Jámě, Klicperova, Nedbalova, 
Nezvalova. 

PÁTEK 29. 8. 2008:
Bukov: Jožky Jabůrkové, Kpt. Jaroše, Kpt. Ná-
lepky, Kosmonautů, Masarykova (mezi Dukel-
ských hrdinů a Štefánikovou), Sovova, Školní, 
Ve Stromkách, Vojnovičova, Všebořická (mezi 
Slunnou a Rondelem), Za Vozovnou. 

ÚTERÝ 2. 9. 2008
Všebořice: 17. listopadu, Dukelských hrdinů, 
Na Kohoutě, Masarykova (mezi Lipovou a Du-
kelských hrdinů ), Zahradní. 

STŘEDA 3. 9. 2008
Všebořice: Habrovická, Havířská, Hornické 
domy, Lipová, Plynárenská, Pod Vodojemem, 
Slunná, Spartakiádní, Tichá, U Garáží, V Zá-
větří, Všebořická (mezi Lipovou a Slunnou). 

II. etapa

ČTVRTEK 4. 9. 2008
Klíše: Cestička, Gočárova, Lesní cesta, Na Dra-
hách, Na Okraji, Na Spálence, Na Stráni, Na 
Výrovce, U Koupaliště, V Osadě, V Přírodě, 
V Zátiší, Wolkerova. 

PÁTEK 5. 9. 2008
Klíše: Klíšská (mezi Hvězdou a Jateční), Stří-
žovická, Štefánikova, Herbenova, Masarykova 
(mezi Štefánikovou a Londýnskou), Palachova, 
U Stadionu, V Zahrádkách. 

ÚTERÝ 9. 9. 2008
město: Alešova, Balbínova, Beethovenova, Bez-
ručova, Berní, Bozděchova, Brožíkova, 
Pod Holoměří, Růžový palouček, Sadová, Sla-
víčkova, Šaldova, Vilová ulička. 

STŘEDA 10. 9. 2008
Klíše: České mládeže, Hany Kvapilové, Na Po-
pluží, Ostrčilova, Pasteurova, Resslova, Sládko-
va, Th omayerova, U Nemocnice, U Panského 
dvora. 

ČTVRTEK 11. 9. 2008
Klíše: Klíšská (mezi Jateční a Londýnskou), 
Mezidomí, Na Vlnovce, U Městských domů. 

PÁTEK 12. 9. 2008
Předlice: Beneše Lounského, Boženy Němco-
vé, Černá cesta, Dostojevského, Hrbovická, 
Husitská cesta, Chabařovická, Jateční, Jirás-
kova, K Vavřinečku, Kekulova, Komenského, 
Konečná, Mahenova, Majakovského, Marxova, 
Na Luhách, Na Nivách, Na Vantrokách, Okres-
ní silnice, Palackého, Prostřední, Průmyslová, 
Řeháčkova, Sklářská, Školní náměstí, Škrou-
pova, Tovární, U Jeslí, U Kolejí, U Lanovky, 
U Vlečky, ulice Práce, Za Válcovnou. 

III. etapa 

ÚTERÝ 16. 9. 2008
město ul. Stará a do ní ústící ulice: Emy De-
stinové, Hornická, Koněvova, Na Ladech, Na 
Spádu, Na Výsluní, Stará. 

STŘEDA 17. 9. 2008
Skřivánek: Červený vrch, Králova výšina, 
Presslova, Sienkiewiczova, Údolní, V Kutišti, 
V Lukách, V Pískovně, Ve Strži, Bělehradská 
(mezi Hilarovou a Malátovou), SNP, Velesla-
vínova. 

ČTVRTEK 18. 9. 2008
Skřivánek: Elišky Krásnohorské (mezi Hoře-
ní a Malátovou), Hanzlíčkova, Hilarova, Hil-
bertova, Hollarova, Hoření, Ivana Olbrachta, 
Malátova, Mošnova, Lizstova, Obránců míru, 
Ondříčkova, Pod Školou, Stříbrnické nivy, Ve 
Smyčce, Ženíškova. 

PÁTEK 19. 9. 2008
město: Bělehradská (mezi Hilarovou a Velkou 
Hradební), Bratislavská, Brněnská, Dlouhá, 
Důlce, Dvořákova, Elišky Krásnohorské (mezi 
Bělehradskou a Hoření), Horova, Hrnčířská, 
Lidické náměstí, Londýnská, Masarykova (mezi 
Londýnskou a Revoluční), Na Schodech. 

ÚTERÝ 23. 9. 2008
město-centrum - Hostovice: Fabiána Pulíře, 
Fibichova, Hradiště, Moskevská, Na Vyhlíd-
ce, Pařížská, Předmostí, Rooseveltova, Solní 
stezka, Stroupežnického, Střelecká, Špitálské 
náměstí, U České besedy, U Chemičky, U Ná-
draží, Vaníčkova, Velká Hradební, Winstona 
Churchilla, Zámečnická a celé Hostovice včet-
ně ulic Hostovické a ulic okolních.  

STŘEDA 24. 9. 2008
město od železničního mostu směrem na Va-
ňov 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:  . . . . . 10. 11. 2008. 
OBLAST: Brná, Sebuzín, Církvice, Svádov, Ol-
šinky,
Vaky k odvozu připravte:  . . . . . .18. 11. 2008

Svoz nebezpečného odpadu 

OBLAST: Střekov - Brná - Církvice - Sebuzín - 
Nová Ves - Kojetice - Olšinky - Svádov
Datum svozů:  . . . . . . . . . 18. 9. a 20. 11. 2008
Střekov: Žukovova, u pošty . . . 1500 - 1520 
  Novosedlické nám.  . . 1655 - 1715 
Brná: Sebuzínská u ul. Mečíkové 
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1530 - 1550

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

Sebuzín: Sebuzínská, st. MHD 1625 - 1645

Třídění odpadů z obalů fi nančně podporuje Datum svozů: . . . . . . . . . 11. 9. a 13. 11. 2008 PÁTEK 12. 9. 2008

Kalendář odvozu odpadů - II. pololetí 2008
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Nová Ves: točna MHD  . . . . . . . . 1730 - 1750

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

Olšinky: Vítězná, u potravin  . . 1830 - 1850

Svádov: Vítězná, u Štrympla . . 1855 - 1915

Svoz objemného odpadu

I. etapa

ČTVRTEK 25. 9. 2008
Střekov, od Národního oboje směrem na Dě-
čín: Děčínská jen k ulici K Loděnici, Hviez-
doslavova, Mánesova, Národního odboje, 
Rybářská, Varšavská (od Národního odboje 
k Mariánskému mostu), Zeyerova, Žukovova, 
K Loděnici. 

PÁTEK 26. 9. 2008
sídliště Kamenný vrch: Kamenná, Nová. 

ÚTERÝ 30. 9. 2008
Střekov: Bří Mrštíků, Českých bratří, Jesenino-
va, Kojetická, Poděbradova, Poslední cesta, Ru-
bensova, Škrétova, Truhlářova, U Krematoria. 

STŘEDA 1. 10. 2008
Střekov: Do Kopečka, Dykova, Kubelíkova, 
Marie Hubnerové, Matěje Kopeckého, Na Hře-
bence, Na Rozhledu, Na Zákrutu, Novosedlic-
ké náměstí, Novoveská, Stoupačka, Švabinské-
ho, U Lesa, V Třešňové aleji. 

ČTVRTEK 2. 10. 2008
Střekov: Kozinova, Kramoly, Na Pile, Pionýrů, 
Raisova, Střekovské nábřeží, Sukova, Těšínská, 
Tomáše ze Štítného, Třebízského, U Stanice, 
Varšavská (mezi Národního odboje a Žukovo-
vou), Železničářská. 

PÁTEK 3. 10. 2008
Střekov: Barrandova, Dobrovského, Karla IV. , 
Kollárova, Máchova, Kořenského, Myslbekova, 
Purkyňova, Puškinova, Riegrova, Rozkošná, 
Šafaříkovo náměstí, V Zeleni. 

ÚTERÝ 7. 10. 2008
Střekov: Ke Hradu, Ovčácká cesta, Sokolská, 
Tolstého. 

II. etapa

STŘEDA 8. 10. 2008
Střekov, osada za hradem: Březová, Jasanová, 
Koperníkova, Litoměřická, Malířský koutek, 
Na Čihadle, Na Zacházce, Průchodní, Sluneč-
ná, Svatojiřská, Topolová, Tizianova, U Řeky, 
V Ohybu. 

ČTVRTEK 9. 10. 2008
Brná: Azalková, Doerellova, Hvozdíková, Jab-
loňová, Karafi átová, Kladenská, Kolmá, Lázeň-
ská, Malá, Marušky Kudeříkové, Mečíková, Na 
Rybárně, Pod Rezervací, Průjezdní, Rodinova, 
Sebuzínská (mezi Slunečnou a Jitřní), Šeříko-
vá, U Lesíka, U Háje, Vodárenská, Wagnerova, 
Zelené údolí, Zlatá stezka (mezi Slunečnou 
a Jitřní). 

PÁTEK 10. 10. 2008
Brná: Broskvoňová, Jasmínová, Jedličkova, 
Jitřní, Karla Maye, K Srdíčku, Ke Studánce, 
Lermontova, Pod Tratí, Rozcestí, Říční, Sebu-

zínská (mezi Jitřní a Karla Maye), Skupova, 
Šikmá, U Kapličky, U Potoka, U Točny, U vi-
aduktu, V Průčelí, Zlatá stezka (mezi Jitřní 
a točnou MHD). 

III. etapa

ÚTERÝ 14. 10. 2008
Sebuzín: Sebuzín

STŘEDA 15. 10. 2008
Církvice: Církvice

ČTVRTEK 16. 10. 2008
Svádov: levá strana obce od ul. Vítězná ve smě-
ru na Děčín

PÁTEK 17. 10. 2008
Svádov: pravá strana obce od ul. Vítězné ve 
směru na Děčín 

ÚTERÝ 21. 10. 2008
Budov, Olešnice, Olšinky: Budov, Olešnice 
a Olšinky 

STŘEDA 22. 10. 2008
Kojetice, Nová Ves: Kojetice, Nová Ves 

MO Severní Terasa

Svoz vaků s odpady ze zeleně

OBLAST: Severní Terasa, Dobětice 
Vaky k odvozu připravte:  . . . . . . .3. 11. 2008

Svoz nebezpečného odpadu 

OBLAST: Severní Terasa - Stříbrníky 
Datum svozů:  . . . . . . . . . 25. 9. a 27. 11. 2008
Stříbrníky: Jizerská  . . . . . . . . . . . . . 1500- 1520 
Sev. Terasa: Gagarinova
  na parkovišti . . . . . . . . 1540 - 1600

OBLAST: Stříbrníky - Dobětice 
Datum svozů:  . . . . . . . . . . 2. 10. a 4. 12. 2008
Stříbrníky: Na Louži . . . . . . . . . . . 1500 - 1520

Dobětice: Rabasova . . . . . . . . . . . 1540 - 1600

  Šrámkova  . . . . . . . . . . 1610 - 1630

Svoz objemného odpadu

I. etapa

ČTVRTEK 23. 10. 2008
Kočkov: Ke Kopečku, Kočkovská, Lužická, 
Průchozí, Severní, Slepá, Úzká cesta

PÁTEK 24. 10. 2008
Severní Terasa: Meruňková, Ořechová, Ovoc-
ná, Švestková, Višňová, Stavbařů 

STŘEDA 29. 10. 2008
Severní Terasa: Burianova, Herecká, Maková, 
Marvanova, Šípková, Voskovcova, Werichova, 
Zvonková

ČTVRTEK 30. 10. 2008
Severní Terasa: Jana Zajíce, V Klidu, Větrná

PÁTEK 31. 10. 2008
Severní Terasa: Gagarinova, Glennova, Oblá, 
Svojsíková

ÚTERÝ 4. 11. 2008
Severní Terasa: Ladova, Pod Parkem, Mucho-
va, Sociální péče

II. etapa

STŘEDA 5. 11. 2008
Stříbrníky: Jizerská, Šumavská, Orlická

ČTVRTEK 6. 11. 2008
Stříbrníky: Br. Veverků, Na Louži, Pincova, 
Pod Hůrkou, Stříbrnická, Ve Strouze, V Rokli, 
Na Návsi, Na Vrstevnici

PÁTEK 7. 11. 2008
Dobětice: Brantova, Ježkova, Poláčkova

ÚTERÝ 11. 11. 2008
Staré Dobětice: Krajní, Nad Točnou, Oty Pav-
la, Pod Rozhlednou, Šrámkova(včetně Nových 
Dobětic)

STŘEDA 12. 11. 2008
Dobětice: Kmochova, Nad Březnem, Rabaso-
va, Výstupní 

MO Neštěmice

Svoz vaků s odpady ze zeleně

OBLAST: Neštěmice, Krásné Březno,
Vaky k odvozu připravte . . . . . . . .1. 12. 2008

Svoz nebezpečného odpadu 

OBLAST: Mojžíř - Neštěmice - Krásné Březno 
Datum svozů:  . . . . . . . . . 9. 10. a 11. 12. 2008
Mojžíř: Hlavní, u restaurace
  Na Růžku  . . . . . . . . . . 1500 - 1520

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

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

Svoz objemného odpadu

I. etapa

ČTVRTEK 13. 11. 2008 
Neštěmice: J. Plachty

PÁTEK 14. 11. 2008
Neštěmice: Hlavní, Horní, K Haldě, Strážná, 
Vodařská, Žitná

ÚTERÝ 18. 11. 2008
Neštěmice: Na Skalce, Peškova, Picassova

STŘEDA 19. 11. 2008:
Neštěmice: Ryjická, Sibiřská

ČTVRTEK 20. 11. 2008
Neštěmice: Dubová, Hluboká, Květinová, Na 
Výšině, Pod Úvozem, Sportovní, Zelená 

PÁTEK 21. 11. 2008
Neštěmice: Jánského, Májová, Milešovská, 
Opletalova, Studentská, Turistická, U Radnice, 
Národní, Mlýnská, Seifertova, U Tonasa, Ves-
lařská, V Ústraní, Železná

II. etapa

ÚTERÝ 25. 11. 2008
sídliště Pod Vyhlídkou: Čechova, Ke Třem kří-
žům, Obvodová, Rozcestí, Neštěmická (včetně 
1,3,)

STŘEDA 26. 11. 2008
Krásné Březno ul. mezi Keplerovou a Krčí-
novou: Keplerova, Na Rybníčku, Na Sklípku, 
U Pivovarské zahrady 

ČTVRTEK 27. 11. 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

PÁTEK 28. 11. 2008
Krásné Březno: Matiční, Na Břehu, Postranní, 
Růžová, Svádovská, Nový svět, Pekařská, Pla-
vecká

ÚTERÝ 2. 12. 2008
Krásné Březno: Anežky České, Dr. Horákové, 
Janáčkova, Jungmannova

STŘEDA 3. 12. 2008
Krásné Březno: Dvojdomí, Přemyslovců, Že-
žická

ČTVRTEK 4. 12. 2008
Krásné Březno: V Oblouku, Vojanova, Dráž-
ďanská, Křižíkova, Na Náspu, Na Skládce, Pří-
stavní, V Háji, Výstupní



- 10 -

 Nejšpinavější, nejsmradlavější, nejošklivější…. tak tohle o Ústí nad La-
bem určitě neplatí. Největší severočeské město se honosí řadou závidění-
hodných NEJ, jejichž zásluhou je republikovou, evropskou, či dokonce svě-
tovou jedničkou.
 I my jsme se Vám rozhodli přiblížit v Městských novinách to, čím je Ústí 
naprosto jedinečné a nepřekonatelné.

Nejslavnější ponorka

11

Která ponorka je nejslavnější na 

světě? No přece ta Žlutá od Bea-

tles. Duchovním otcem její kres-

lené podoby je uznávaný grafi k 

a ilustrátor Heinz Edelmann (nar. 

1934), který se narodil v Ústí nad 

Labem. Celý projekt řídil z pozice 

uměleckého šéfa. Nebýt jeho bez-

břehé kreslířské fantazie a šílené-

ho pracovního tempa, nejspíš by 

nejpozoruhodnější z Beatles fi lmů 

ani nevznikl.

Odsun do světa Beatles

Heinz Edelmann pochází z ús-

tecké česko-německé rodiny. 

Otec Vilém bydlel na Střekově, 

matka Josefa rozená Kladivová 

žila v Předlicích. Od 15. červen-

ce 1946 se ale život Edelmannů 

rozešel s Ústím nad Labem. Ten 

den byl dvanáctiletý Heinz s rodi-

či odsunut do Německa. Pro jeho 

budoucí uměleckou kariéru to ale 

znamenalo spíš plus. Ze socialis-

tického Československa by sotva 

kdy navázal spolupráci s nejslav-

nější kapelou všech dob Beatles 

– symbolem nezdravé západní 

kultury. Studoval umělecké ško-

ly v Nizozemí a Německu. Tvořil 

plakáty, ilustroval knihy, kreslil 

komiksy a vtipy do časopisů a no-

vin, jeho karikatury najdeme na-

příklad i v časopisu Playboy.

V roce 1967 začala příprava 

animovaného fi lmu Žlutá ponor-

ka – Yellow submarine. Projektu 

brzy hrozil krach, dostal se do 

časové i tvůrčí tísně. Heinz Edel-

mann měl fi lm zachránit. Navrhl 

prakticky všechny postavy a do-

hlížel na tým 200 animátorů, ko-

loristů a kreslířů pozadí. Dva mě-

síce pracoval jedenáct i více hodin 

denně. Takřka na konci zjistil, že 

fi lm vlastně nemá pořádný konec, 

a tak závěrečnou scénu musel vy-

myslet přes víkend. Sám označil 

produkci Žluté ponorky za jed-

nu z nejchaotičtějších v historii 

fi lmu. Termín dokončení přesto 

stihl, i když šílené pracovní tempo 

odnesl zhoršeným zrakem a poru-

chami trávení. Dva roky pak mu-

sel odpočívat. Výsledkem usilovné 

práce byl fi lm, který ve své době 

vysoce převyšoval běžnou pro-

dukci kreslených fi lmů. Vynikal 

užitím rafi novaných efektů, ne-

zvyklými fotografi ckými postupy 

a popartovým stylem Edelmanno-

vy kresby.

Ringo se kreslil nejsnáze

Mezi stovkami Edelmannových 

kreslených postav jsou i všichni 

čtyři „Brouci.“ Kreslíř se snažil 

věrně zachytit jejich charakterové 

rysy, chůzi, zpěv, způsob drže-

ní nástrojů atd. „Ringo se kreslil 

nejlehčeji, protože je nejkomičtější 

a nejmenší z Beatles a je i ve skuteč-

nosti nejvýraznější. Naproti tomu 

s Georgem jsem si trochu lámal 

hlavu,“ popsal práci na animova-

né podobě slavné čtveřice. Musel 

ale většinou čerpat jen z fotografi í 

a fi lmů. Se skutečnými „Brouky“ 

dostal možnost strávit delší chvil-

ku jen jedinkrát, a to při společné 

večeři.

Spolupráce s Beatles mu přines-

la celosvětovou slávu. O jeho služ-

by usilovala například i Brigitte 

Bardot. Dál se věnoval tvorbě pla-

kátů a ilustroval knihy. Mezi jeho 

největší díla v tomto oboru patří 

Tolkienova trilogie Pán prstenu. 

Snil i o zfi lmování animované ver-

ze slavného příběhu, ale nikdy se 

mu nepodařilo získat práva a fi -

nance na realizaci záměru.

Získal řadu mezinárodních 

ocenění, třicet let učil na prestižní 

Stuttgartské akademii výtvarné-

ho umění. Od 1999 je v důchodu 

a žije v Haagu. Přestože vytvořil 

obrovské množství rozličných děl, 

pro většinu zůstává především tím, 

kdo nakreslil Žlutou ponorku.

Koho se IPRM Mojžíř týká?
Jakéhokoli vlastníka bytového domu, který chce podat žádost do In-

tegrovaného operačního programu. 

Co je potřeba udělat pro zařazení IPRM?

V současné době je potřeba sledovat webové stránky města, kde 

budou průběžně zveřejňovány veškeré důležité informace. Manažer 

IPRM kontaktuje relevantní subjekty v lokalitě Mojžíř. Případní další 

zájemci se budou moci informovat o možnosti stát se členy pracovní 

skupiny.

Jaká bude procedura podání žádosti?

Ministerstvo pro místní rozvoj bude vyhlašovat výzvy na předkládá-

ní projektů. Město Ústí nad Labem tuto výzvu konkretizuje na vlastní 

podmínky. Žadatel předloží zpracovanou žádost o dotaci manažero-

vi IPRM. Řídicí výbor IPRM Mojžíř vyhodnotí na základě předem 

schválených kritérií kvalitu a vhodnost projektu. V kladném případě 

bude žadatel informován o nutnosti dopracování kompletní žádosti 

o dotaci, kterou následně předloží na Centrum regionálního rozvoje 

v Chomutově.

Kde se dozvím více?

Veškeré informace najde žadatel na webových stránkách města Ústí 

nad Labem pod hlavičkou Integrovaný plán rozvoje města. K dispozici 

jsou také manažer IPRM Ing. Tomáš Sýkora, tomas.sykora@mag-ul.cz 

a tajemnice IPRM Ing. Tereza Dostálová, tereza.dostalova@mag-ul.cz.

Pokračování ze strany 7.

Na zámečku Větruše proběhla 2008 charitativní aukce, jejíž výtěžek 

putoval na konto Českého výboru pro UNICEF.

Ústečtí rodáci, cestovatel Mart Eslem a grafi k Jiří Svoboda, věnovali 

do dražby deset svých děl. Dražba byla vyvrcholením jejich společné 

výstavy, kterou bylo možné zhlédnout po celé dva měsíce v zrcadlovém 

bludišti, jež je součástí areálu Větruše. Během výstavy probíhala také ve-

řejná sbírka pro UNICEF. Návštěvníci výstavy za dva měsíce nastřádali 

do kasičky 11 033 Kč. Dražbou bylo následně získáno pro děti celého 

světa dalších 31 607 Kč. Charitativní večer, jehož se zúčastnili náměs-

tek primátora Arno Fišera, radní Zuzana Kailová a dále osobnosti z řad 

umělců a podnikatelů, osvěžil svým vystoupením i chlumecký dětský 

sbor Koťata. Organizátoři akce i Český výbor pro UNICEF vřele děkují 

všem, kteří nezůstali lhostejní a pomohli potřebným dětem.

Fišera: sbírka se vydařila
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PRODEJNA EXIM TOURS
ÚSTÍ NAD LABEM

KLÍŠSKÁ 8
NAPROTI MÌSTSKÝM LÁZNÍM

usti-nad-labem@eximtours.cz
po - pá: 9.00 - 18.00, so: 9.00 - 12.00

475 200 129

Egypt
Turecko
Tunisko

Egypt
Turecko
Tunisko

Překonat národní rekord ve 

sběru použitých baterií chce 17. 

září město Ústí nad Labem. V ten 

den proběhne na Lidickém ná-

městí v rámci Týdne evropské 

mobility celodenní akce pro celou 

rodinu. Mimo jiné se tam setkáte 

i s žabákem Batem, který bude 

u svého stánku s váhami vybírat 

od příchozích vybité baterie všech 

možných druhů a značek.

„Tužkové baterie všech velikostí, 

monočlánky, ploché baterie, ale na-

příklad i baterie do akumulátoro-

vých vrtaček a šroubováků mohou 

občané přinést v době od půl desáté 

do půl třetí odpoledne. Žabák Bat 

se svými spolupracovníky je pečlivě 

převáží a přesype do velké průhled-

né sběrné nádoby, která bude po 

celý den stát na hlavním pódiu,“ 

informoval  náměstek primátora 

Arno Fišera, do jehož kompeten-

ce spadá péče o životní prostředí 

a dodal: „Věřím, že Ústečáci při-

jmou za své heslo - Baterie do koše 

nepatří - a přinesou použité baterie 

ze svých domácností. Věřím také, 

že rekord olomouckých překonáme. 

Město Ústí se pokusí 
překonat rekord

Pro zvýšení motivace budou všich-

ni účastníci pokusu o rekord zařa-

zeni do slosování o hodnotné ceny, 

kde je hlavní výhrou notebook”.

Národní rekord momentálně 

drží od 1. května letošního roku 

město Olomouc. Jeho obyvatelé 

sebrali během pěti hodin 255 kilo-

gramů baterií. Stejnou podmínku, 

to je časový interval pěti hodin, 

by měli dodržet i v Ústí. Na prů-

běh pokusu o překonání rekordu 

budou stejně jako v Olomouci 

dohlížet komisaři agentury Dobrý 

den z Pelhřimova. Agentura zajistí 

v případě úspěchu ústeckých také 

zápis do české knihy rekordů.

Akci připravilo město Ústí nad 

Labem ve spolupráci s neziskovou 

společností Ecobat, která se v ČR 

zabývá sběrem a odbornou likvi-

dací použitých baterií. Má přispět 

k lepší informovanosti obyvatel 

Ústí o problematice kolem sbě-

ru vybitých článků a seznámit 

je s kroky, které město spolu se 

společností Ecobat v této oblasti 

podniká. „Elektrické články, které 

skončí v popelnici a následně na 

skládce, se díky chemickým látkám, 

které obsahují, stávají ekologickým 

rizikem a mohou ohrozit životní 

prostředí. Proto je důležité je třídit. 

Kromě toho jsou vyrobené hlavně 

z kovů a jejich odborná likvidace 

a následné zpracování je zdrojem 

druhotných surovin a přináší také 

nezanedbatelnou úsporu energie,“ 

vysvětlil jednatel neziskové spo-

lečnosti Ecobat Petr Kratochvíl. 

Ústí nad Labem se svou spolu-

prací s Ecobatem řadí mezi první 

průkopníky nového přístupu měst 

k celé problematice.

Statutární město Ústí nad Labem 
vyzývá

soukromé podnikatelské subjekty k předložení informací o svých 

podnikatelských záměrech charakteru

investiční příležitosti.
Příležitosti budou prezentovány na domácích i zahraničních ve-

letrzích, konferencích a formou osobních předání. Dále budou in-

formace publikovány na webových stránkách města a na stránkách 

www.invest-usti.cz a dále ve vybraných propagačních publikacích 

města. V neposlední řadě budou data předávána dalším subjektům, 

které projeví zájem o rozvojové možnosti ve městě.

Zájemci o spolupráci kontaktujte Martu Šaškovou,

marta.saskova@mag-ul.cz.
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Vážení přátelé,

poslední velkou anketou, kte-

rá proběhla v Městských novi-

nách, byl „průzkum“ preferencí 

Ústečanů ve vztahu k Mírové-

mu náměstí. Ptali jsme se Vás, 

co se vám líbí a nelíbí na plánu 

rekonstrukce centrální plo-

chy.  Projektový tým tehdy vzal 

v potaz velký počet připomínek 

a promítl je do konečné podoby 

náměstí.

Nyní za vámi přicházíme 

s další velkou anketou, která však 

není zaměřená pouze na jeden 

konkrétní problém. „Chceme se 

veřejnosti zeptat především na její 

priority. Otázky necháváme ote-

vřené - lidé mají k dispozici mno-

ho variant odpovědí. Každého 

totiž  trápí něco jiného. Výsledky 

průzkumu nám jednak pomohou 

zjistit, do jaké míry jsou představy 

Ústečanů v souladu s cíli vedení 

města a kam případně zaměřit 

více pozornosti,“ říká radní Zuza-

na Kailová.

„Zpětnou vazbu samozřejmě 

potřebujeme. Některé dny dostá-

vám i desítky e-mailů s různými 

názory, podněty a stížnostmi, 

takže je vidět, že Ústečany dění 

ve městě zajímá. Ankety o re-

konstrukci Mírového náměstí se 

zúčastnilo 180 respondentů a já 

jsem přesvědčen o tom, že letošní 

účast bude mnohem větší,“ uvádí 

primátor města Jan Kubata.

Účastníci ankety mohou vyhrát 

hodnotné ceny. Odpovědi budou 

totiž po ukončení průzkumu slo-

sovány. Vyřazeny však budou od-

povědi anonymní a vulgární.  

Anketa: Co se vám v Ústí nejvíce líbí/nelíbí?

Otázky:

1. Jaký problém považujete v Ústí nad Labem za nejzávažnější ?

2. Co se vám naopak na současném Ústí nejvíce líbí?

3. Kam by mělo město v nejbližších letech nejvíce investovat?

Své odpovědi prosím posílejte na: Mgr. Hana Mlnaříková, Kancelář primátora města ÚL, Velká Hradební 8, PSČ 401 00, tel. 475 241 126. 

Pokud budete odpovídat elektronickou cestou, tak na e-mailovou adresu hana.mlnarikova@mag-ul.cz. Připojte prosím nadpis ANKETA.

Krátce
K pořízení projektové doku-

mentace na přestavbu objektu 

jeslí ve střekovské ulici Kubelí-

kova na mateřskou školu uvol-

nila Rada města rozpočtovým 

opatřením 600 tisíc korun.

V 1. patře budoucí školky 

má být oddělení pro 25 dětí, 

kuchyně a provozní zázemí. Ve 

druhém patře se počítá s oddě-

leními pro dalších 50 dětí.

Další rozpočtové opatření se 

týká poskytnutí 4,5 mil. korun 

na zajištění opravy komunika-

ce v ulici Kekulova. 

Pozvánka na Evropský týden mobility
Zdravé město Ústí nad Labem 

se už podruhé připojuje ke kam-

pani Evropský týden mobility. 

Touto kampaní se upozorňuje na 

problémy, které vznikají zejména 

kvůli automobilové dopravě ve 

městě. Všechny akce, které se ve 

dnech od 16. do 22. září konají, 

upozorňují na možnosti alterna-

tivních způsobů dopravy, které 

nezatěžují životní prostředí tolik, 

jako doprava automobilová. Le-

tošní motto kampaně zní „Čistý 

vzduch všem,“ a proto se v rámci 

týdnu mobility budete mít šanci 

setkat především s cyklistikou, 

in-line bruslením či chůzí. Hned 

na první den, úterý 16. 9., plánu-

jeme pro školáky akci s názvem 

Jízda labskou cyklostezkou, kde 

spojíme zdravý způsob dopravy 

s návštěvou turistických atrakti-

vit, které město nabízí. Ve středu 

17. 9. určitě přijďte na Lidické 

náměstí, kde od půl desáté bude 

mj. probíhat pokus o překonání 

rekordu ve sběru baterií. Vezmě-

te s sebou všechny staré baterie 

do spotřební elektroniky, které 

doma najdete, budete tak mít 

šanci vyhrát zajímavé ceny. Po 

celý den až do 17 hodin, je na-

chystán zábavně-osvětový pro-

gram, určitě se stavte, nudit se 

nebudete! 

Dopravní podnik města Ústí nad 

Labem pro Vás chystá na čtvrtek 

18. 9. 2008 Den otevřených dveří 

ve všebořickém depu, současně na 

Vás a zejména na Vaše auta budou 

čekat strážníci a policisté, ovšem 

nikoli kvůli kontrolám, ale kvůli 

přeměřování funkčnosti tachome-

trů. Ať víte, co je ve skutečnosti ta 

požadovaná „padesátka.“ Budete 

si také moci něco málo nechat od 

automechaniků společnosti Pneu-

Box na Vašem autě opravit či ale-

spoň zkontrolovat. Pro všechny, 

kdo budou zvědaví, jaké vlastnosti 

mají auta na hybridní pohon, je 

připravena předváděčka těchto 

aut značky toyota.

Pro ty, kdo automobily moc 

nemusí, máme určený zejmé-

na víkend. Na sobotu se mohou 

přichystat jak milovníci turistiky, 

tak cyklistiky. Připraven je totiž 

turistický pochod, který startuje 

z Lidického náměstí mezi osmou 

a desátou hodinou. Chystá se i 

cyklistická jízda, která začíná u 

ústeckého Hlavního nádraží v 10 

hodin. Pro turisty jsou napláno-

vány celkem čtyři trasy, každý si 

zvolí podle obtížnosti, na kterou 

si troufne. Kdo si cestu rád malič-

ko zkrátí, může se nechat popo-

vézt linkou MHD č. 3 do Koštova 

či Trmic, příp. linkou č. 4 do Sta-

dic. Důležité je, že se pak všich-

ni sejdeme společně na Větruši 

při poslechu živé hudby kapely 

Strangers a praskání táboráku. 

Cyklisté projedou městem, a pak 

zamíří na Litoměřice a přes Ho-

moly u Panny vyrazí zpátky. Ani 

oni nebudou ošizeni o nějaké to 

opékání buřtů.

V neděli budete mít jedinečnou 

možnost projet se přímo ulicemi 

města na in-line bruslích. Start 

in-line jízdy je naplánován na 15. 

hodinu z Mírového náměstí.

Pondělí 22. 9. nezůstane neza-

plněné, chystají se akce s měst-

skou policií.

O celém programu k Evropské-

mu týdnu mobility se více dovíte na 

připravovaných letácích a plakátech 

a také na webových stránkách měs-

ta www.usti-nad-labem.cz. Doufá-

me, že si z nabídky vyberete.



- 14 -

Nevídáno, neslýcháno... 26
Pravidelná rubrika pro všechny, kteří mají smysl pro humor

Gandalovič si koupil služebního trabantaGandalovič si koupil služebního trabanta
Na českých ministerstvech se rozmohla nová 

móda. Pryč jsou drahé limuzíny s koženými 

sedadly, klimatizací a cyklovačem stěračů zá-

vislým na počtu kapek dopadajících na čelní 

sklo.  Do módy přišel trabant. 

„Jeho nástup je tak silný, že je pro veřejně 

známou osobnost z celospolečenského hlediska 

prakticky nemožné ho nemít,“ říká socioložka 

Jiřina Šmídová.

V České republice to ještě jde, ale pokud ces-

tuje politik služebním autem do vyspělé evrop-

ské země, kde se módní trendy střídají rychleji, 

než u nás, nemůže si nyní dovolit usednout 

třeba do BMW. „Nedávno jsem odjel podepsat 

smlouvu do Lucemburska za tři miliardy Euro 

a všechno probíhalo hladce až do doby, kdy se 

jeden tamní úředník podíval z okna a uviděl mé 

služební audi. Všechno bylo najednou v…“ spol-

kl Gandalovič poslední slovo.

Hrůzostrašnou historku popisuje primátor 

jednoho českého města, jenž si nepřál být jme-

nován. „Byli jsme v Bruselu žádat o peníze na 

stavbu aquaparku. Probíhalo na to výběrové ří-

zení, protože žadatelů bylo hodně a my museli 

projekt obhajovat. Přijdu před komisi a první 

otázka zní: „Jaký maximální výkon má trabant 

s motorem P 65/66 vyráběný v letech 1974 až 

1978? Odpověděl jsem, že asi 20 koňských sil. 

Předseda komise se strašně rozčílil, bouchl 

do stolu a německy zařval, že je to 26 koní při 

4200 otáčkách za minutu. Pak přišla nějaká se-

kretářka a vyvedla mě ven, prý už nemám ni-

kdy jezdit,“ uvedl primátor.

Užívání trabantů jako ministerských limuzín 

přináší na české silnice kdysi již překonaný ne-

švar používání majáčků. Zatímco dříve to bylo 

kvůli zrychlenému průjezdu vysokou rychlos-

tí, nyní to má jiný důvod. „Pokud se řítíte na 

dálnici trabantem maximální rychlostí 80 km/h, 

ohrožujete na životě sebe i ostatní, takže si radě-

ji zablikáte, aby do vás někdo zezadu nenajel,“ 

uzavírá ministr zemědělství.

Celostátně hledanou osobu za-

drželi strážníci městské policie 

při kontrole ubytovny Modrá ve 

střekovské Purkyňově ulici. Žena 

skončila v poutech.

Kontrolu nařídil primátor měs-

ta Jan Kubata. „Jejím důvodem jsou 

množící se stížnosti místních obyva-

tel. Ti si na chování lidí z ubytovny 

stěžují čím dál více,“ řekl Kubata.

Strážníci začali kontrolu pro-

hlídkou návštěvní knihy. Městská 

policie současně prováděla ochra-

nu dvou pracovnic hygienické sta-

nice, které se sem přišly podívat na 

dodržování hygienických předpisů. 

Kontrola byla rovněž zaměřena na 

přítomnost nepovolaných osob.

„Tohle byl jen začátek. V nejbliž-

ší době provedeme podrobnou kon-

trolu všech ubytoven ve městě, a to 

i za přítomnosti cizinecké policie,“ 

dodává Kubata.

V ubytovně v Purkyňově ulici 

žije 241 osob, a to zejména z Mos-

tu, Loun a Chomutova. 

Strážníci městské policie zvýšili 

v okolí ubytovny dohled. Zaměří se 

především na ochranu dětí navště-

vujících základní školu v ulici Kar-

la IV. Město uvažuje také s umístě-

ním kamer u tamního parku.

Kubata: kontroly ústeckých 
ubytoven budou pokračovat

Celostátně hledanou ženu policisté okamžitě odvedli.

Náměstek primátora Jan Ře-

řicha udělal v Hořicích první 

zásek do budoucí ústecké sochy 

Masaryka. Stalo se tak na návště-

vě u akademického sochaře Ro-

mana Richtermoce, který sochu 

pro Ústí nad Labem zhotoví.

Jan Řeřicha se v doprovodu 

obvodních starostů v Hořicích 

seznámil s defi nitivní podobu 

sochy velkého českého fi losofa 

a státníka, a to v modelovém 

provedení 1:3 (na snímku). Dílo 

bude vytesáno z pískovcového 

kvádru. K jeho slavnostnímu 

odhalení dojde 28. října v parku 

u střekovské pošty.

„Bude to možná jediné odha-

lení sochy Masaryka, ke kterému 

letos v České republice dojde. Pro 

Ústí nad Labem je to velmi vý-

znamná událost, a to nejen proto, 

že si letos připomeneme jubilejní 

devadesáté výročí založení suve-

rénního československého státu,“ 

říká Řeřicha. 

Na Střekově bude socha
prezidenta Masaryka

Náměstek primátora Jan Řeřicha (vpravo) a ředitel archivu města 
Vladimír Kaiser si prohlížejí model sochy T. G. Masaryka, která 
bude stát na Střekově.



- 15 -

❁

❁

❁

Jméno
hereãky
Hinesové

Ubrat
tekutinu

Opu‰tûní

Sudá
ãíslovka

Ná‰ kapitán
Davis Cupu
éry Kode‰e

Pípa

Evropská
fieka

âlen národa
SarmatÛ

Francouz-
ská podoba
jm. Arno‰t

Známé
slovinské

jezero

Ouvej

PraÏsk˘
komik (Jifií)

VyztuÏovati
beton

Ïelezn˘mi
pruty

Psí
pohrÛÏka

Milenka
Samsonova

âmoud

Sestra
Sereny

(tenistka)

Tajenku
tvofií

SokratÛv
v˘rok 

Svazek
obilí Kraviãka Krabice ãi

bedna
Místo
se‰ití

Iniciály
bûÏce

Zátopka
Spoleãnû Stavební

fiemeslník

Moravsk˘
hrad

nedaleko
Dyje

Chemická
znaãka
osmia

Pohyb
vzduchem Av‰ak Cizopasné

houby Onen

Jméno
norsk˘ch

králÛ

Pcháã

Komorní
orchestr
(zkratka)

Alkaloid
obsaÏen˘

v ãaji

Ono

Symbol
nevinnosti

Zvuk ml˘na

Kácet
(kniÏnû)

Obsazenost
D˘m

Li‰ty

Star‰í ãesk˘
operní
pûvec

Trochy
(kniÏnû)

Obyvatel
Dalmácie

Zvyky
asijsk˘ch

islámsk˘ch
národÛ

Zenov˘
mistr

(Seung)

Caparti Jméno
Kareninové

Slitina
Ïeleza

a hliníku

NAPOVÍME:

Ilyr, Násir,
Bítov, Sahn,
Velev, kél.

Italsk˘
zápor Hra s ãísly

N˘rská
továrna na

v˘robu
br˘lí

Klam

Hostina

Metropole
Norska

Jméno
hereãky
Vránové

NAPOVÍME:

Venus, alit,
Votava, és,
adat, ach.

Televizní
zkratka Sleva

Sakrovat

Moham-
medÛv
pfiítel

Kanál Ocelov˘
nosník

Název
Kovov˘
prvek

Které

Nadut˘
boháã

Mastná
kapalina

Psaná
poznámka

MuÏn˘ hlas

B˘val˘
prezident
Egypta

Národní
galerie

(zkratka)

JiÏní plod

Ubytovna
uãÀÛ

(slangovû)

Jméno
Patejdla

Vevnitfi
(slovensky)

âasté
arabské
muÏské
jméno

Francouz-
ská vy-

chovatelka

Strom
s trny

Plocha
10x10 m

B˘v. diskafi
Bulharska

Kapusta
(náfieãnû)

Noãní
podnik

Maìarská
spojka (a)

Povzdech

KoÀské
maso

Tvoje osoba 

2
4

1

3

Tajenka z minulého čísla: Měli bychom se umět radovat z každého nového sebepoznání.

Výherci: Růžena Doušová, Vlasta Jírová, Miroslav Tkadlec. 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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Činoherní studio,
středa 17. září od 1800 hodin

Položte primátoroviPoložte primátorovi
Ústí nad Labem jakoukoli otázku!Ústí nad Labem jakoukoli otázku!

Počet účastníků je omezen kapacitou hlediště.

ÚSTECKÁ ARÉNAÚSTECKÁ ARÉNA
s primátorem městas primátorem města
Janem KubatouJanem Kubatou

V některých částech města je často nepořá-

dek. Ano, je to pravda. Na ulici se válejí nedo-

palky, pet lahve, žvýkačky i papíry. Mnozí lidé 

říkají, že za to může fi rma najatá na úklid, která 

svou práci neodvedla dobře. Jiní píší do novin, 

že za to může politik, který má dbát na nasta-

vení a dodržování kvalitního systému a jenž 

je ostatně obecně považován za univerzálního 

viníka. Existuje však ještě třetí pohled na celou 

věc – za nepořádek mohou ti, kteří vajgl nebo 

papír hodí na zem a nejsou ochotni udělat tři 

kroky k odpadkovému koši. Ponechám jen na 

vašem uvážení, která z uvedených variant má 

větší platnost. 

Zlepšení čistoty ústeckých ulic může nastat 

prakticky okamžitě. Město někde najde desít-

ky miliónů korun a vybrané ulice budou uklí-

zeny třeba 8 x denně. Nebo přijmeme dalších 

několik tisíc městských policistů, kteří budou 

doslova všude. Všichni ale asi cítíme, že to není 

systémové řešení. Myslet si, že zlepšení stavu 

přinese v dohledné době zintenzivnění osvěty 

(to, že papír patří do koše, mě učili už v mateř-

ské škole), by bylo velice naivní. Já spatřuji ces-

tu nejen v důsledném dohledu nad prací fi rem, 

které si k úklidu město najímá, ale rovněž v co 

největší podpoře systému tříděného odpadu.

Třídění odpadu je dobrá věc. Když to děláte, 

nepřipadáte si jako burani a máte pocit, že jste 

součástí kultivovaného světa. Pokud třídí více 

Třídění odpadu zlepší čistotu ulic
lidí v jedné ulici, běžný kontejner na odpadky 

nepřetéká a na chodníku je většinou čisto.  

Město Ústí nad Labem podpořilo v minu-

lých týdnech a měsících třídění odpadu dvěma 

zásadními rozhodnutími. Tím prvním bylo 

odpuštění poplatku za komunální odpad s do-

větkem, že si to lidé zaslouží, neboť odpad stále 

více separují. Druhým rozhodnutím dala Rada 

města zelenou větší četnosti odvozu tříděného 

odpadu, protože na mnoha místech už nádoby 

kapacitně nestačily. Město to bude stát o dva 

milióny korun více, ale vyplatí se to. V příštím 

roce se v krajském městě také zvýší počet ná-

dob na tento druh odpadu. 

Řada z nás vyrostla v době, která třídění od-

padu prakticky neznala. V současné době je 

v českém prostředí tato činnost pořád na začát-

ku, ale stále více lidí začíná vnímat, že procház-

ka k nádobám s označením „sklo“ či „plasty“ 

není zbytečná.

Děkuji všem, kteří třídí.

Jan Řeřicha

Fotosoutěž
Od února letošního roku do konce srpna 

probíhala v Ústí nad Labem FOTOSOUTĚŽ 

– „Ústí nad Labem očima fotografů.“ Do 

této soutěže se mohl přihlásit každý, kdo vní-

má dění v krajském městě. Tedy jak amatéři, 

tak profesionálové. Jména výherců budou 

známa začátkem září. 

Pro nejlepších 10 fotografů, město při-

chystalo fi nanční odměnu. Nejlepší fotogra-

fi e pak Ústečané uvidí v prostorách nového 

Informačního střediska v paláci Zdar. Více 

o fotosoutěži na www.usti-nad-labem.cz. 


