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Zaplavená vozovka pod mos-

tem u autoservisu. Kolony aut. 

Trolejbusy nabírající zpoždění. 

Nervozita. 

Většina obyvatel Ústí nad La-

bem zná tyto problémy, které pra-

videlně ztěžují dopravu v ulicích 

Pražská a Přístavní – na jedné 

z hlavních ústeckých tepen. Prů-

jezdní úsek silnice I/30 a přileh-

lé komunikační systémy spojují 

Prahu, Lovosice, Ústí a Děčín, 

denně odbaví tisíce osobních i ná-

kladních aut, ale jejich současná 

kapacita a dispozice neodpovídají 

aktuálním potřebám.

„Dopravní opatření – povodňo-

vá hráz“ je projekt za 577 miliónů 

korun, který bude uvedené nedo-

statky řešit. Zahrnuje čtyři základ-

ní body:

� rekonstrukci mostu přes řeku 

Bílinu
� obnovu pobřežní komunikace 

vedoucí pod mostem Edvarda 

Beneše

Začala stavba protipovodňové vany
Dvouproudová silnice se změní na čtyřproudovou

Po Střekovském nábřeží bude ochráněn také labský břeh na ústecké straně.

Mojžíř bude revitalizován za 180 mil. korun
Ústí mělo opět nejlepší integrovaný plán

Ministerstvo pro místní rozvoj 

přidělí městu přibližně 180 mil. 

Kč na revitalizaci sídliště Mojžíř 

a přilehlé východní části Neště-

mic. Po loňském schválení Inte-

grovaného plánu rozvoje města 

(IPRM CENTRUM),  který se 

v současné době již realizuje, je to 

pro město další významný úspěch. 

Statutárnímu městu Ústí nad La-

bem byl totiž v dubnu tohoto roku 

schválen i další Integrovaný plán 

rozvoje města: Neštěmice – Sídliš-

tě Mojžíř. Úspěch je o to větší, že 

se tento IPRM umístil při hodno-

cení na prvním místě ze všech 41 

plánů předložených městy z celé 

republiky. 

Schválený IPRM je podmín-

kou čerpání dotací z oblasti 

podpory 5.2 Zlepšení prostředí 

v problémových sídlištích v Inte-

grovaném operačním programu 

(IOP).  Je rámcovým dokumen-

tem, který nyní po jeho schvá-

lení bude postupně naplňován 

jednotlivými projekty zaměře-

nými na revitalizaci veřejných 

prostranství a rekonstrukce by-

tových domů ve vybrané zóně 

Neštěmice – Sídliště Mojžíř. 

Projekty zaměřené na veřejná 

prostranství (komunikace, ze-

leň, prostor pro volnočasové 

aktivity, kamerový systém atd.) 

budou realizovány a spolufi nan-

covány městem. Dotace EU na 

tyto projekty bude činit až 85 %. 

Pokračování na str. 4

� vytvoření protipovodňové hrá-

ze na břehu Labe
� výstavbu podchodu pro pěší 

pod železniční tratí.

„Je to projekt, který leží „v šuplí-

ku“ už od poloviny 90. let minulého 

století. Jsem velice rád, že stát i přes 

nynější fi nanční krizi stavbu zahá-

jil. Na jejím konci bude jak ochra-

na obyvatel a majetku před velkou 

vodou na ústecké straně, tak výraz-

ně lepší průjezdnost po strategické 

silnici Děčín – Ústí – Lovosice,“ 

říká primátor města Jan Kubata. 

Termín výstavby je stanovený na 

maximálně 24 měsíců. Na fi nan-

cování se podílejí Ředitelství silnic 

a dálnic ČR, město Ústí nad Labem 

a Ředitelství vodních cest ČR. Zho-

toviteli jsou Viamont DSP (jako ve-

doucí účastník sdružení), Subterra 

a Energetické a dopravní stavby. 

Motoristé nepochybně nejvíce 

ocení rekonstrukci komunikace 

v ulici Přístavní. 

Pokračování na str. 3
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Tak se nám náckové prošli po 

prázdném centru. Policie České 

republiky přijala tak účinná opat-

ření, že se v Ústí nad Labem pou-

liční válka nekonala. Bezpečnost-

ním složkám se podařilo oddělit 

pravicové a levicové extremisty, 

kteří by se jinak u hotelu Vladimir 

tvrdě srazili.

Účast pouze 500 extremistů je 

velkým úspěchem všech, kteří se 

podíleli na organizaci a výkonu 

bezpečnostních opatření, včetně 

německé policie. Mnozí neofašisté 

se do Ústí ani nedostali, nebo sem 

raději vůbec nepřijeli. Opatření 

byla tak rozsáhlá, že samotná akce 

trvala mnohem kratší dobu, než 

organizátoři plánovali. Výsled-

kem celé soboty 18. dubna nejsou 

žádná vážná zranění ani škoda na 

majetku.

Extremisté při pochodu neod-

stoupili od dodržování „dokona-

lých“ českých zákonů, které jim 

skrytou, ale přece jen srozumitel-

nou propagaci nacismu umožňují. 

To jsme více či méně předpoklá-

dali, neboť víme, že se snaží vy-

tvořit iluzi spořádanosti a kul-

tivovanosti. Jak jsou neonacisté 

kultivovaní, může policie doložit 

zabavenými noži, tyčemi, bodáky 

či baseballovými pálkami. Tyto 

rekvizity jim měly zřejmě sloužit 

k uctění památky obětí válečného 

bombardování.

Náckové ovládli diskusní inter-

netová fóra mnohých sdělovacích 

prostředků a pod falešnými jmé-

ny si hrají na spořádané občany, 

kteří jsou rozhořčeni tím, že jsem 

zavřel obchody (na to samozřejmě 

nemám pravomoc) a zorganizoval 

policejní manévry (90 % opatření 

udělala Policie České republiky, 

které nevelím…). Samotní neona-

cisté přišli rovněž na první pohled 

s logickou a věrohodnou verzí pre-

zentovanou zase jakoby veřejností, 

že jsem jim svým odporem posky-

tl publicitu, kterou chtěli. Člověk, 

který je mediálně gramotný, musí 

vědět, že je to nesmysl. Pochod ne-

onacistů je tak mediálně zajímavé 

téma, že si ho sdělovací prostředky 

najdou bez ohledu na přijatá opat-

ření a postoje politiků. To ostatně 

není nic špatného. 

Zkomplikovat neonacistům ži-

vot – to považuji a nadále budu 

považovat za svou politickou 

i morální povinnost. Podle mého 

názoru tito lidé nemají žádné 

právo se promenádovat za zvu-

ku bubnů městem, i když žijeme 

v demokracii. Oni totiž demokra-

cii nenávidí, i když se naučili za je-

jím štítem obratně skrývat. Pokud 

se pochod neonacistů Ústím nad 

Labem má stát tradicí, tak tradič-

ní budou rovněž účinná opatření 

proti němu.

Městská doprava přes den zasta-

vena nebyla. Od čtvrté odpoledne 

pouze autobusy přestaly na žádost 

policie jezdit středem města a vy-

užívaly objízdných tras. Chci se 

omluvit všem občanům, kterým 

to zkomplikovalo život. Věřím, že 

jich není mnoho.

Děkuji stovkám státních a měst-

ských policistů, příslušníkům celní 

správy, dopravákům a mnoha dal-

ším lidem, kteří museli být kvůli so-

botnímu pochodu v práci. Udělali 

ji výborně. Děkuji také desítkám 

ústeckých organizací a sdružení za 

koncert a kampaň „Ukažme neo-

nacistům záda“. Děkuji majitelům 

provozoven, že přistoupili zodpo-

vědně a rozumně k zabezpečení 

svého majetku. Děkuji sdělova-

cím prostředkům, že informovaly 

o celé věci objektivně. 

Mé největší poděkování patří 

Ústečanům, kteří se nepřišli na 

pochod neonacistů podívat a uká-

zali jim tak záda.

Jan Kubata

Slovo primátora

Vydává Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, 401 00 
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Městská policie dohlíží od 6. 

dubna na bezpečí chodců na ri-

zikovém přechodu u nemocni-

ce v ulici Sociální péče. Rozhodl 

o tom primátor města Jan Kubata, 

a to i přesto, že komunikace patří 

státu a že podle zákona má do-

držování pravidel silničního pro-

vozu kontrolovat státní dopravní 

policie. 

„Případ kolem nemocničního 

přechodu je přímo učebnicovou 

ukázkou toho, jak stát dává ruce 

pryč od problémů a přesouvá je na 

bedra starostů a primátorů. Pasivi-

ta státu je v uvedeném případě tak 

velká, že otázka občanů i novinářů 

„co s tím budete dělat“ bývá adreso-

vána pouze mně a ne těm, kterým 

ve skutečnosti patří,“ říká Kubata. 

U přechodu hlídkuje každý den 

v době od 630 do 1700 hod. dvanáct 

strážníků (vždy čtyři ve směně). 

Celou ulici Sociální péče navíc 

monitorují dva mobilní rada-

ry městské policie (automobily) 

a jeden stacionární umístěný na 

budovu Masarykovy nemocnice. 

„Všichni víme, že strážníci jsou za-

potřebí v ulicích, aby zde dohlíželi 

na pořádek, ne na silnicích. Nečin-

nost státu a opakované závažné 

dopravní nehody na tomto místě 

nás však nutí udělat výjimku. Ne-

budu raději ani počítat, kolikrát 

jsem se jen v posledním roce sešel 

s vedením státní policie a žádal ho 

o větší aktivitu ve městě. Nedávno 

jsem o tom hovořil dokonce s mi-

nistrem vnitra Ivanem Langerem,“ 

pokračuje Kubata.

Zmíněná opatření na jednání 

s ředitelem městské policie Pav-

lem Bakulem podpořil zástupce 

organizace BESIP Jan Pechout. 

Zdůraznil však, že by mělo jít 

o dočasný režim do doby defi ni-

tivního vyřešení celého problému, 

např. prostřednictvím stavebních 

úprav.

Město má již tři roky pro ulici 

Sociální péče připraven projekt 

světelné křižovatky, se kterým však 

místní dopravní policie nesouhla-

sí. Jednání pokračují. Na přechod 

v ulici Sociální péče město zatím 

umístilo zvýrazňující, zpomalova-

cí a upozorňující prvky.

Přechod smrti je pod přísným 
dohledem městských strážníků

Pozorným obyvatelům města určitě neuniklo, že se poslední dobou 

na některých stromech ve městě objevují barevné křížky a mnozí z nich 

si jistě položili otázku, proč tomu tak je. Zde je stručné vysvětlení.

V rámci prověřování zdravotního stavu stromů na městských po-

zemcích, které provádí pracovníci městských obvodů, jsou křížky 

označovány stromy, které mohou představovat bezpečnostní riziko.

Bílými křížky jsou značeny stromy, které jsou v havarijním stavu 

a mohou bezprostředně ohrozit zdraví a život občanů. Kácení těchto 

stromů bude ohlašováno orgánu ochrany přírody, který ale může, po 

vyhodnocení bezpečnostních rizik a zdravotního stavu stromu, v odů-

vodněných případech kácení zakázat.

Oranžovými křížky jsou pak označovány stromy, které by mohly být 

potencionálně nebezpečné, ale nejsou v takovém stavu, aby bezpro-

středně ohrožovaly zdraví a život občanů. Tyto stromy budou nadále 

posuzovány dendrology a bude rozhodnuto, zda představují riziko či 

nikoliv a dále bude rozhodnuto, zda je nezbytné stromy pokácet, ošet-

řit, či je možné ponechat je ve stávajícím stavu.

Proč jsou na stromech křížky?

Ukázali jste náckům záda
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Pokračování ze str. 1

Dopravně přetěžovaná silnice 

se rozšíří ze dvou do čtyř pruhů. 

Celková šířka bude nově činit 

15,5 metru. Na obou stranách 

vzniknou chodníky. Problémy, 

které způsobovaly záplavy, budou 

vyřešené vybudováním protipo-

vodňové vany a zároveň dojde ke 

zvýšení podjezdové výšky pod 

mostem Edvarda Beneše, a to z 3,7 

na 5 metrů v kritickém místě. Pro 

chodce bude vybudován signali-

zovaný přechod. Stavbaři zrekon-

struují úsek o délce 600 metrů. 

Stavba nepřeruší na nejrušnější 

ústecké komunikaci provoz, pou-

ze jej bude částečně omezovat. 

Zejména v první fázi bude upra-

ven průjezd vozidel s výškou nad 

3,7 metru. Doprava bude nejdřív 

svedená na polovinu komunikace 

vzdálenější od Labe. V druhé fázi 

se tranzit přesune na nově zre-

konstruovanou půlku blíž k řece. 

Rychlost projíždějících vozů zde 

bude omezena na 30 km/h.

Základní stav: vozidla do 3,5 

tuny budou Přístavní ulicí projíždět 

v provizorních podmínkách - v 1. 

etapě po staré, v 2. etapě po zrekon-

struované části vozovky. Rychlost 

bude omezena na 30 km/h.

Stav povodeň, při kterém bude 

prostor stavby zcela vyloučený pro 

jakoukoliv dopravu. V kritických 

uzlových bodech budou umístěné 

informační tabule, které nabídnou 

řidičům alternativní trasy.

Mimořádný stav - vyvolaný 

stavbou. Nejčastěji může být vy-

hlášen při technologické pauze. 

Tyto práce si vyžádají opatření ve 

dvou stupních – částečná a úplná 

uzavírka. Např. při betonáži bude 

Konečně: začala stavba protipovodňové vany! (dokončení)

zbudovaných polovin mostu v je-

den monolit.

Žádná z variant dopravních 

omezení nezasáhne závažným 

způsobem do života obyvatel Ústí 

nad Labem. Tranzit bude veden 

objízdnými trasami, regulovaně, 

tedy tak, aby nebyla narušena do-

pravní obslužnost města. Vozidla 

o hmotnosti nad 3,5 tuny budou 

odkláněna přes silnici I/30, dálni-

ci D8 a vozovku II/613.

Rozšíření komunikace na čty-

ři pruhy a zvednutí podjezdné 

výšky pozitivně ovlivní plynulost 

dopravy. Oddělení protisměrných 

pruhů dvojitou čarou, vyloučení 

levých odbočení a zřízení světel-

Bude navazovat na chodníky při-

lehlých komunikací a zabezpečí 

klidný pohyb pěších mezi Malou 

Hradební, přístavištěm osobních 

lodí, mostem Edvarda Beneše 

v souvislosti s pohybem pracov-

ních strojů vyblokovaný pouze 

jeden jízdní pruh v řádu několik 

desítek metrů. Tuto část stavby 

bude usměrňovat světelné signa-

lizační zařízení nebo pracovník 

dodavatele, ručně s praporky. Úpl-

ná uzávěra provozu způsobená 

technologickými pauzami bude 

trvat maximálně 30-40 dní z cel-

kové doby výstavby, tedy ze 730 

dní. Bude ji nutné vyhlásit v době 

spojování dvou podélných, nově 

a nábřežím u Mariánského mos-

tu. Práce na podchodu sice ovliv-

ní provoz vlaků, ale jen v malé 

míře.

Výstavba nových a rekonstruk-

ce stávajících objektů se neobejde 

bez omezení v dopravě. 

Na všechny změny oproti nor-

málnímu stavu upozorní ve všech 

příjezdových směrech dopravní 

značení instalované v dostatečné 

vzdálenosti. Řidiči tak budou moci 

na změny včas reagovat. Doprava 

bude usměrněná tak, aby se co 

nejvíce vyhýbala centru Ústí nad 

Labem. Vjezd na staveniště bude 

po celou dobu stavby znemožně-

ný nákladním vozům o hmotnosti 

nad 3,5 tuny. Jejich objízdná trasa 

bude po celou dobu výstavby vy-

tyčená po silnici I/30, dálnici D8 

a komunikaci II/613.

Rozsah omezení není možné 

předem přesně odhadnout, ale 

existují tři základní stavy, které při 

realizaci projektu mohou nastat:

ného signalizačního zařízení pro 

chodce posílí i bezpečnost silnič-

ního provozu v uvedené oblasti. 

Nadměrná vozidla v současné 

době musí dvakrát křížit dopravní 

proud a tento manévr se realizu-

je velmi těžko. Úprava podjezdné 

výšky pod mostem Edvarda Bene-

še zajistí v tomto ohledu hladký 

provoz. Zároveň bude posílena 

kapacita dopravy v Přístavní ulici 

a také plynulost pohybu vozidel 

MHD.

Část silnice o délce 248 metrů 

bude chráněna protipovodňovou 

hrází – železobetonovou vanou ve 

tvaru otevřeného žlabu. Tato kon-

strukce zabrání v častém zapla-

vování komunikace. Při určování 

parametrů vany se konstruktéři 

řídili výsledky hydrotechnických 

výpočtů a převzali jejich nejnepří-

znivější variantu, tj. nejvyšší hla-

dinu průtoků za období 5 let.

Se silnicí I. třídy souvisí i most 

překlenující řeku Bílinu. Jeho sou-

časné technické parametry nevy-

hovují. Projekt počítá s vybudo-

váním nové konstrukce délky 49 

metrů. Most bude opatřen čtyřmi 

jízdními pruhy a chodníky po 

obou stranách. Stavbaři zvednou 

spodní hranu jeho kostry mini-

málně o 70 cm, a to z důvodu zvý-

šené hladiny vody v době záplav.

Pod železničním mostem, jenž 

rovnoběžně kopíruje průjezd-

ní komunikaci v Přístavní ulici, 

vznikne nový podchod pro pěší. 

Čtyři jízdní pruhy zajistí plynulejší průjezd po frekventované silnici Lovosice - Ústí nad Labem - Děčín.

Akce počítá i s novým přechodem pro chodce.

Současné technické podmínky mostu přes Bílinu již nevyhovují.
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Ústecké divadlo získalo dvě Thalie!

Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad 

Labem zaznamenalo zcela výjimečný a vskut-

ku historický úspěch, když v sobotu 28. března 

2009 proměnilo obě užší nominace ve vítězství 

v prestižních cenách Th álie. 

V oboru opera - muži získal cenu Th álie 2008 

čínský tenorista WeiLong Tao za svůj výkon 

v titulní roli ústecké inscenace Off enbachovy 

opery Hoff mannovy povídky. V oboru balet, 

pantomima či jiný tanečně dramatický žánr - 

muži získal cenu Th álie 2008 sólista ústeckého 

baletu Vladimir Gončarov, a to za ztvárnění 

role Roma Čobana v tanečním představení Ci-

kánské kořeny/í.

Vladimir Gončarov při přebírání ceny děko-

val slovy: „Chci poděkovat za uznání a poděko-

vat komisi. Je to pro mě překvapení. Děkuji ús-

teckému divadlu i souboru za vytvoření tohoto 

dojmu, za podporu všem lidem, kteří se mnou 

spolupracovali a dělali tohle představení s nad-

šením, které komise viděla. A viděl ho i ústecký 

divák. Byl bych rád, kdyby i další diváci, nejen ti 

ústečtí, viděli tohle skvělé, opravdu skvělé před-

stavení.“

Čínský tenorista WeiLong Tao sdílel svou 

radost při předávání ceny s ředitelem divadla 

Tomášem Šimerdou. V přímém televizním 

přenosu se objali a potřásli si rukou. A to ještě 

předtím, než WeiLong Tao vystoupal na jeviště 

ND Praha, aby převzal cenu Th álie 2008 a po-

děkoval. Jeho slova díků patřila prezidiu cen 

Th álie, které o vítězích rozhoduje. Dále týmu 

Severočeského divadla opery a baletu za to, jak 

skvělé podmínky při přípravě inscenace Hoff -

mannovy povídky vytvořil a za to, s jakou ver-

vou celý tým SDOB na inscenaci pracoval od 

první zkoušky až do derniéry. Nakonec podě-

koval režisérovi inscenace Tomáši Šimerdovi, 

že od něj jako umělec a představitel Hoff man-

na dostal naprostou důvěru a tvůrčí svobodu. 

„Jsem mimořádně hrdý na historický úspěch 

Severočeského divadla v podobě dvou pres-

tižních cen Th álie 2008. S nesmírnou radostí 

v srdci děkuji a gratuluji oběma vítězům i ce-

lému divadlu za to, že učinili město Ústí nepře-

hlédnutelným na kulturní mapě Česka,“  říká 

primátor města Jan Kubata.

WeiLonga Tao je nyní možné v Severo-

českém divadle vidět v titulní roli inscenace 

Verdiho opery Otello. Nejbližší repríza je 

naplánována na 29. dubna. Nejbližší repríza 

inscenace Cikánské kořeny/í s Vladimirem 

Gončarovem v tháliové roli Roma Čobana se 

odehraje 21. května. Vstupenky si lze rezer-

vovat na webových stránkách Severočeské-

ho divadla www.operabalet.cz nebo zakou-

pit v předprodejní pokladně Severočeského 

divadla ve Vaníčkově ulici číslo 17 v Ústí 

nad Labem. Skupinové objednávky vyřizuje 

marketing@operabalet.cz.

Společnost INT na jednání 

s primátorem města Janem Ku-

batou přislíbila, že městu předloží 

důkaz o fi nanční způsobilosti ke 

stavbě obchodního centra u Spol-

chemie. 

Tento příslib primátor velice 

uvítal. „Firmu jsem o předložení 

bankovní garance požádal proto, 

abych měl jistotu, že se akce ne-

zastaví v polovině a ve městě ne-

vznikne další nedokončená stavba, 

jak se to stalo na ploše pod kinem 

Hraničář. Byl jsem také ujištěn, že 

u „chemičky“ nedojde k předčasné 

demolici domů. Jsem velice rád, 

že se společnost INT k otevřenému 

jednání s městem postavila čelem,“ 

říká Kubata. 

Kubata rovněž vyslovil přání, 

aby vzhled obchodního komple-

xu respektoval charakter centra 

města a aby byl přívětivý k oko-

lí. Zástupci investora sdělili, že 

ke konečné vizualizaci ještě ne-

dospěli a že i tuto otázku budou 

s městem v budoucnosti pro-

jednávat. „Stojíme o přirozenou 

a lidskou podobu celého objektu. 

Toto obchodní centrum, stejně 

jako Forum u šikmého kostela, 

vrací život zpět do centra. Super-

markety a hypermarkety nás totiž 

v posledních patnácti letech mo-

tivovaly k tomu, abychom střed 

města spíše opouštěli,“ dodává 

Kubata. 

Primátor města byl rovněž in-

formován o stavu přípravy zmíně-

né investice. Před její realizací se 

s parametry stavby seznámí zastu-

pitelé i veřejnost.

INT: předložíme garanci fi nancování
Pokračování ze str. 1

Projekty rekonstrukce byto-

vých domů (zateplení, výměna 

oken a lodžií, oprava střech, vý-

měna výtahů atd.) budou před-

kládány, realizovány a spolufi -

nancovány samotnými vlastníky 

těchto bytových domů a dotace 

bude činit až 40 %. Odbor strate-

gického rozvoje magistrátu bude 

všechny oprávněné vlastníky 

(tzn. možné žadatele o dotaci) 

včas kontaktovat.

Mojžíř bude 
revitalizován...
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Ke stávajícím služebnám městské policie 

(Město-centrum, Severní Terasa, Neštěmice, 

Střekov, Předlice) přibudou v letošním roce 

nové základny – v Krásném Březně u Corsa, 

v centru města na pěší zóně, ve Všebořicích 

a v Předlicích v tzv. Akčním centru. Nová 

služebna již také pracuje v areálu Masaryko-

vy nemocnice. Na všech těchto místech bude 

trvalá přítomnost strážníků.

Další letošní změna se týká pochůzkové 

činnosti. Každý strážník bude mít za úkol 

procházet v daných intervalech předem ur-

čené rizikové úseky (ulice), čímž by měl být 

zajištěn přehled o dění v celé lokalitě. Situa-

ce narušující pořádek bude tak možno řešit 

v krátkém časovém intervalu. Celkem bude 

úseků 29 (obvod Město – 12, obvod Neštěmi-

ce – 8, obvod Severní Terasa – 3, obvod Stře-

kov – 6). Současně s pěší hlídkou se budou vy-

tyčenými trasami pohybovat hlídky mobilní. 

Přítomnost hlídek pro zajištění bezpečí oby-

vatel bude tedy stálá. Na vzniklé situace bude 

možné reagovat často okamžitě.

Na veřejný pořádek budou dohlížet další 

nově nainstalované kamery v centru města, 

v Krásném Březně a Neštěmicích, na Střekově 

a v Předlicích.

Městská policie se v letošním roce ve zvýše-

né míře zaměří na kontroly prodeje a požívání 

alkoholu a tabáku, provozování hracích auto-

matů a ubytovací činnosti. Centrem pozor-

Městská policie rozšiřuje počet základen
Strážník bude mít „jízdní řád“ pro každý úsek

nosti bude rovněž drogová oblast, záškoláctví 

a hledané osoby. 

V rámci prevence se bude věnovat bezpeč-

nosti dětí při pohybu na veřejném prostran-

ství, seniorům a handicapovaným osobám.

V letošním roce si městská policie vytyčila 

další úkoly pro zvýšení bezpečí obyvatel měs-

ta. Vytipovala nejrizikovější lokality, které bu-

dou pod zvýšeným dohledem – např. centrum 

města, Předlice, Krásné Březno, Neštěmice 

a Mojžíř. V těchto lokalitách totiž docházelo 

v loňském roce ve velké míře k rušení noční-

ho klidu a výtržnostem, ničení majetku a ke 

krádežím v obchodech. Jsou to rovněž mís-

ta, která si oblíbili ústečtí narkomani. Loni se 

v těchto rizikových lokalitách řešilo v rámci 

porušování veřejného pořádku 6 785 přestup-

ků. Za stejné období bylo odhaleno 598 krá-

deží, v 1 428 případech byly porušeny obecně 

závazné vyhlášky.

Informační středisko v prosto-

rách Paláce Zdar plánuje město 

Ústí nad Labem slavnostně otevřít 

11. května. „Věřím, že dokončo-

vací práce proběhnou v pořádku 

a nové reprezentativní prostory 

budou konečně sloužit Ústeča-

nům. Přijďte v 15 hodin na slav-

nostní otevření,“ řekl náměstek 

primátora Jan Řeřicha. 

Součástí otevření Informačního 

střediska bude vernisáž výstavy 

z fotosoutěže „Ústí nad Labem 

očima fotografů 2008.“ Připravuje 

se také projekce, která představí 

fi lmy o Ústí nad Labem a upou-

távky na aktuální akce. Návštěv-

níkům budou k dispozici nové 

publikace a zájemci si budou moci 

půjčit mp3 s komentovanou pro-

hlídkou města. Každý, kdo přijde 

11. května od 15 do 17 hodin do 

Informačního střediska, může vy-

plnit slosovatelný anketní lístek. 

Vylosováno bude 50 návštěvníků, 

kteří obdrží velmi zajímavé ceny, 

jako například vstupenky do ús-

tecké zoologické zahrady nebo na 

plavbu na lodi po Labi. 

Nové infocentrum se rozkládá 

na ploše zhruba 400 metrů čtve-

Informační středisko bude od května ve Zdaru

rečních v přízemních prostorách 

Paláce Zdar. Dominantou bude 

torzo gotického portálu ze 14. 

století, které bude celé nasvícené. 

Vzácnou památku našli archeolo-

gové při průzkumu podzemí Mí-

rového náměstí. Jde vlastně o tor-

zo gotické šíje, tedy jakési chodby 

středověkého ústeckého podzemí, 

které patrně sloužilo jako sklep 

ke skladování potravin a hlavně 

vína. „Jen málokdo ví, že město 

Ústí nad Labem patřilo až do 18. 

století mezi významná vinařská 

střediska a dá se říct, že díky to-

muto nálezu se podařilo dochovat 

jednu z posledních stop na podobu 

města před průmyslovou revolu-

cí. Ta v 19. století úplně smazala 

historickou podobu centra,“ říká 

primátor města Ústí nad Labem 

Jan Kubata.

Návštěvníkům budou v Infor-

mačním středisku k dispozici dva 

pracovníci, kteří budou předávat 

veškeré informace o kulturním 

či sportovním vyžití ve městě. 

K dispozici budou rovněž infor-

mační materiály o cyklostezkách 

či památkách, a to jak v češtině, 

tak němčině nebo angličtině. Sa-

mozřejmostí je možnost využívá-

ní internetu zdarma. „Podařilo se 

nám také připojení k bezdrátové 

síti (wifi ). Prostor Informačního 

centra je rozčleněn do dvou pater, 

přičemž horní patro je řešeno jako 

galerijní prostor, to znamená, že 

se tu můžou konat výstavy, rauty 

či přednášky,“ upřesnil Řeřicha 

s tím, že nové Informační stře-

disko nahradí stávající, které bylo 

v ulici Hradiště. „Půjde o útulné 

a zároveň reprezentativní prostře-

dí, ve kterém se Ústečané mohou 

seznamovat s historií svého města 

a věřím, že svým zajímavým in-

teriérem přiláká daleko více ná-

vštěvníků.“ 
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Od loňského léta obnovilo měs-

to Ústí nad Labem tradici vítání 

občánků. Mezi maminky se kaž-

dé tři měsíce vypraví náměstkyně 

primátora Zuzana Kailová společ-

ně s radním města a náměstkem 

hejtmanky Ústeckého kraje Arno 

Fišerou. „Myslím si, že rodiče dětí 

by měli vědět, že nám záleží na 

tom, že se rozhodli své první mi-

minko přivést na svět právě v Ústí 

nad Labem. Jako poděkování od 

nás dostanou deníček, maminky 

kytičku a šek na pět tisíc korun, 

který mohou uplatnit ve vybraných 

obchodech,“ řekla Kailová s tím, že 

pro každou rodinu je přichystáno 

i malé pohoštění. 

Vítání občánků se pravidelně 

koná ve velkém sále Domu kul-

tury. Tradičně rodičům zazpívají 

děti z chlumeckého sboru Koťa-

Město přivítalo už 525 prvorozeňat
ta. Celý program trvá zhruba 40 

minut „Jde o příjemné posezení 

pro rodiče, kteří mají možnost si 

na chviličku odpočinout a jako 

rodina strávit čas v příjemném 

prostředí,“ dodal s úsměvem 

Arno Fišera. 

Při každém vítání občánků se 

objeví několik dvojčátek. „Jejich 

maminka samozřejmě obdrží šek 

na dvakrát pět tisíc korun,“ dodala 

Kailová. 

Maminky prvorozených mimi-

nek, které se slavnostního vítá-

ní občánků nemohou zúčastnit, 

o své dárky nepřijdou. Šek i pa-

mátníček jim předá pořádající 

agentura ROXY 2, která sídlí na 

adrese Bozděchova 97/2 v Ústí 

nad Labem. 

Seznam vybraných obchodů, 

kde je možné uplatnit šek do kon-

ce února příštího roku:

ŠARM – dětské kočárky

DINO hračky

PRETTY KID

U Stellinky – hračky a dětská 

móda

Město Ústí nad Labem získa-

lo „stříbrnou cenu“ Minister-

stva vnitra „Organizace dobré 

veřejné služby.“

Ve dnech 4. – 6. února 2009 

proběhla v Olomouci 5. Ná-

rodní konference kvality ve ve-

řejné správě, jejíž součástí byl 

také ceremoniál udělování cen 

Ministerstva vnitra za kvalitu 

a inovaci ve veřejné správě za 

rok 2008. Cenu město obdrželo 

za zavádění místní Agendy 21, 

tedy za praktické uplatňová-

ní zásad udržitelného rozvoje 

a aktivní spolupráci úřadu s ve-

řejností.

Rezortní cenu za kvalitu ve 

veřejné správě uděluje Minis-

terstvo vnitra těm organiza-

cím, které uplatňují moderní 

metody řízení kvality. Mezi 

ně patří například metoda na-

zvaná benchmarking sloužící 

k porovnávání výkonnosti po-

dobných organizací, zavedení 

a uplatňování systému řízení 

a získání certifi kátu dle normy 

ČSN EN ISO 9001 nebo metoda 

místní Agenda 21.

Místní Agenda 21 je meziná-

rodní program zavádění zásad 

udržitelného rozvoje na místní 

úrovni (města, obce, regiony). 

V ČR podle místní Agendy 21 

postupují např. radnice Zdra-

vých měst. Cílem je vytváření 

procesů, které příznivě ovlivní 

kvalitu života nejen součast-

ných obyvatel měst, ale také 

život generací jejich dětí, to 

vše ve spolupráci s veřejností. 

Udržitelný rozvoj je jedním 

z cílů EU a OSN. Více informa-

cí: http://www.zdravamesta.cz/

ma21.

Město získalo 
cenu za kvalitu

Plocha mezi Lidickým a Míro-

vým náměstím projde rozsáhlou 

rekonstrukcí. Stane se tak v rám-

ci programu „IPRM – Centrum 

rekonstrukce budovy magistrá-

tu.“

„Celé Atrium je střechou pod-

zemních částí magistrátu. Poško-

zeny jsou izolace, nevyhovují ani 

technické parametry,“ konstatoval 

náměstek primátora Jan Řeřicha 

s tím, že poškozena je dlažba, 

povrch je nerovný a vzhledově 

neodpovídá tato plocha dnešním 

trendům. „Nové Atrium by mělo 

obsahovat více zeleně, mělo by více 

sloužit odpočinku lidí, kteří si bu-

dou chtít na úřadě vyřídit své zá-

ležitosti.“

Proměnou projde také přízem-

ní část magistrátu, kde je dnes 

jídelna. „Po dlouhých jednáních 

jsme dospěli k názoru, že tento 

prostor by měl v budoucnu sloužit 

opět lidem, kteří si chtějí na úřadě 

vyřídit své doklady. To znamená, 

že tu vznikne přepážková hala 

a jednací místnost pro veřejnost. 

V přepážkové hale si občané bu-

dou moci vyřídit například do-

klady spojené s evidencí vozidel, 

dále občanské průkazy či průkazy 

řidičské. Výhodou je, že nebudou 

muset chodit na více míst v bu-

dově magistrátu,“ vysvětlil Ře-

Atrium dostane nový kabát

řicha s tím, že v centru města se 

nově otevřela celá řada restaurací 

v dobré cenové relaci a není tedy 

nutné provozovat jídelnu, která 

zabírá příliš mnoho místa. Sou-

částí rekonstrukce přízemní části 

bude oprava sociálního zařízení 

a samozřejmostí budou bezbari-

érové prostory. 

Původně se uvažovalo také 

o celkovém skleněném zastřešení 

Atria. „Zdálo se nám to jako zají-

mavé řešení prostoru, který by tak 

mohli lidé využívat i v nepříznivém 

počasí. Bohužel ale město od této 

vize ustoupilo kvůli velké fi nanční 

náročnosti.“ 

Studie Atria bude dokončena 

na konci května. Rekonstrukce 

by mohla být hotová v polovině 

příštího roku tak, aby Ústečané 

už příští léto mohli trávit v pří-

jemném prostředí. Záležet bude 

hodně na odkrývkách, kdy teprve 

bude jasné, jak moc je Atrium po-

škozené.

Maminkám tradičně přeje náměstkyně primátora Zuzana Kailová.

Radní uvolnili další peníze 

do oblasti kultury. Rozhodli se 

podpořit například divadelní 

festival KULT 12, který v Ústí 

nad Labem proběhne koncem 

listopadu. Jeho pořadatelům 

přispěje město částkou sto tisíc 

korun. Stejná částka bude uvol-

něna na multikulturní festival 

„Barevná planeta“, jenž pořádá 

Poradna pro integraci. Celkem 

80 tisíc korun dostane Pedago-

gická fakulta UJEP na pořádá-

ní mezinárodního sympozia o 

sborovém zpěvu „Cantus cho-

ralis 2009“. 

Krátce



Vážení majitelé a chovatelé psů,

Zastupitelstvo statutárního města Ústí nad La-

bem přijalo na svém 17. zasedání dne 5. března 

2009 obecně závaznou vyhlášku číslo 1/2009, 

k trvalému označování psů mikročipy a vedení evi-

dence jejich chovatelů. Současně s tím zastupitel-

stvo novelizovalo obecně závaznou vyhlášku číslo 

8/2003 o místních poplatcích. Obě vyhlášky jsou 

účinné a pro občany statutárního města Ústí nad 

Labem tedy závazné od 20. března 2009.

Přestože dle platné legislativy ČR má samosprá-

va možnost vyhláškou stanovit povinnost ozna-

čování psů mikročipy zcela na náklady chovatele, 

přijali představitelé našeho města odlišný přístup 

a od počátku vypracování vyhlášky připravovali 

pro chovatele výhodu v podobě přiměřené fi nanč-

ní kompenzace nákladů na čipování. Prioritou rov-

něž bylo maximální zjednodušení administrativy 

spojené s registrací čipovaných psů do databází 

městských obvodů.

Označování psů identifi kačními mikročipy ISO 

se v EU stává standardem a je faktem, že od roku 

2012 bude tato povinnost platit ve všech člen-

ských státech. Ústí nad Labem přistoupilo k řešení 

této problematiky s tříletým předstihem i z důvo-

du, že v současnosti je ještě možné chovatelům 

nabídnout nezanedbatelnou fi nanční kompenzaci 

zvýšených nákladů. Není vyloučeno, že v případě 

uzákonění této povinnosti taková kompenzace již 

nebude možná.

Nová vyhláška o čipování v žádném případě 

neruší platnost stávajícího systému evidence psů 

v městských obvodech, naopak tento fungující 

systém doplňuje.

Pes je pro mnohé z vás kamarádem, přítelem či 

pomocníkem, mnohdy jediným a obtížně nahra-

ditelným. Nezřídka se však stává, že se pes svému 

pánovi ztratí či zaběhne. Označení psa mikročipem 

a jeho současná registrace v příslušné databázi vy-

tváří optimální podmínky k tomu, aby čas od jeho 

nálezu či odchytu do návratu k chovateli byl zkrá-

cen na minimum. To je další klíčová přednost nové 

vyhlášky, pro vás možná ta nejvýznamnější.

Nehledejte tedy prosím v nové vyhlášce svého 

nepřítele, ale naopak spojence. Skutečnost je ta-

Je-li váš pes již registrován na ÚMO, pak máte ke 

splnění povinnosti čipování lhůtu 6 měsíců, tedy 

nejpozději do 20. 9. 2009. Doporučujeme vám ale 

nenechávat čipování na poslední chvíli. Navštívíte-

li za účelem očipování vašeho psa některé z ústec-

kých veterinárních pracovišť uvedených v tomto 

průvodci, vyplníte tam ve spolupráci s veterinárním 

lékařem registrační kartu a můžete využít možnosti, 

že vám zavedení do databáze zajistí, ve spolupráci 

s veterinárním lékařem, přímo pověřený pracovník 

našeho města. Pokud budete ale čipovat mimo Ústí 

nad Labem, budete muset ÚMO s vyplněnou regis-

trační kartou do 30 dnů od čipování navštívit.

Mám psa, který je řádně registrován na ÚMO 

a je tetován nebo označen starším (ne ISO) ty-

pem čipu. Vztahuje se tato nová vyhláška i na 

něho?

Povinnost trvalého označení se vztahuje bez vý-

jimky na všechny psy starší 6 měsíců. Vy ale můžete 

využít možnosti, že vyhláška uznává trvalé označe-

ní psů provedené před 20. 3. 2009. V takovém pří-

padě však musíte číslo čipu či tetování vašeho psa 

nahlásit do příslušné databáze ÚMO. U tetování 

předložíte průkaz původu psa, případně očkovací 

průkaz s vyznačením čísla tetování. Pokud si nebu-

dete jisti, zda je číslo tetování dostatečně čitelné, 

doporučujeme vám poradit se s veterinárním léka-

řem a případně nechat svého psa označit moder-

ním čipem ISO. Budete mít podstatně větší jistotu, 

že ho v případě ztráty znovu najdete.

Je čipování bezpečné? Jsem majitelem sta-

rého psa malého plemene a bojím se, aby mu 

čipování neublížilo.

Nebojte se. Aplikace mikročipu je rutinní úkon, 

bezpečný i pro malá plemena či starší jedince. Dů-

věřujte tedy prosím veterinárnímu lékaři, stejně 

jako mu důvěřujete například při pravidelných po-

vinných či volitelných očkováních vašeho psa.

Seznam veterinárních pracovišť 
v Ústí nad Labem - kde je možné 

nechat si psa označit mikročipem:
(řazeno abecedně podle příjmení 

veterinárních lékařů)

Veterinární ordinace – MVDr. Jiří Michálek

MVDr. Jiří Michálek

SNP 2389/4, Ústí nad Labem

telefon: 472 771 333

Veterinární klinika Mi-Vet s.r.o.

MVDr. Ondřej Mikulica

Pod Hůrkou 1A, Ústí nad Labem

telefon: 475 623 693

Veterinární ordinace Střekov

MVDr. Václav Poživil

U Lesa 248/5, Ústí nad Labem

telefon: 475 534 278

Malý průvodce obecně závaznou vyhláškou Statutárního města Ústí nad Labem

 č. 1/2009 k trvalému označování psů mikročipy a vedení evidence jejich chovatelů

Nebojme se čipováníNebojme se čipování

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MAGISTRÁTU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

ková, že kompetentní pracovníci zainteresovaných 

složek dostávají do rukou nástroj, který budou 

efektivně využívat k vaší spokojenosti a ve pro-

spěch všech odpovědných chovatelů.

Víte, že čipování vám i vašemu psímu 
kamarádovi přináší mnoho výhod? 
Toto jsou jen některé z nich:

Průkazná, nezaměnitelná a trvalá identifi kace 

vašeho psa s sebou přináší vysokou pravděpo-

dobnost jeho rychlého nalezení v případě ztráty či 

odcizení.

Čipovaného psa je snadnější pojistit a v případě 

pojistné události je pak mnohem jednodušší reali-

zovat příslušné pojistné plnění.

S čipovaným psem můžete snáze cestovat 

v rámci území celé Evropské unie.

(Od července roku 2012 bude možné cestovat po 

EU pouze se zvířaty označenými čipem, tetování již 

nebude tolerováno.)

Čipování v otázkách a odpovědích:

Co je cílem nové městské vyhlášky? 

Cílem vyhlášky je označit identifi kačním mikro-

čipem všechny psy chované na území statutárního 

města Ústí nad Labem a zajistit jejich zařazení do 

příslušných databází jednotlivých městských ob-

vodů. 

Kdo je vlastně oprávněn psy čipovat?

Identifi kační mikročipy mohou psům aplikovat 

výhradně veterinární lékaři s odpovídajícím opráv-

něním vydaným Komorou veterinárních lékařů ČR. 

Tímto je zajištěna nejen potřebná odbornost, ale 

i absolutní bezpečnost tohoto úkonu. Chovatelé 

tedy rozhodně nemusí mít o zdraví svých psů oba-

vy.

Chystám se opatřit si psa, kdy a kde ho mám 

nechat očipovat a jaké jsou vlastně moje povin-

nosti?

Záleží na tom, jak starý váš pes bude. Pořídíte-li 

si malé štěně, je vaší povinností nechat jej očipovat 

nejpozději jeden měsíc od chvíle, kdy dosáhne stáří 

6 měsíců. Ve stáří 3 měsíců si ho na úřadu městské-

ho obvodu (dále jen ÚMO) necháte zaregistrovat. 

Pořídíte-li si psa dospělého, máte k jeho očipová-

ní čas 30 dnů. Výběr veterinárního pracoviště je 

samozřejmě zcela na vašem uvážení. V každém 

případě ale nezapomeňte, že aplikací mikročipu 

vaše povinnosti nekončí. Váš pes musí být nejen 

očipován, ale rovněž zaveden v databázi ÚMO 

místně příslušného k vašemu bydlišti. Pokud tam 

ještě nemáte psa zaregistrovaného, povede vaše 

další cesta s vyplněnou registrační kartou právě na 

ÚMO. Určitě se ale nemusíte bát, že to nestihnete, 

máte na to dalších 30 dnů!

Jsem majitelem psa, který je řádně registro-

ván na ÚMO, ale čipován ani tetován není. Jak 

mám správně postupovat?



Článek 3 - Evidence chovatelů psů

1. Statutární město Ústí nad Labem vede prostřed-

nictvím úřadů městských obvodů evidenci cho-

vatelů psů trvale označených.

2. Chovatel psa chovaného na území Statutárního 

města Ústí nad Labem je povinen přihlásit se do 

30 dnů ode dne označení psa mikročipem nebo 

do 30 dnů ode dne, kdy se stal chovatelem tr-

vale označeného psa, do evidence příslušného 

úřadu městského obvodu.

3. Při přihlášení do evidence uvede chovatel psa 

následující údaje: 

a) své jméno a příjmení, datum narození a údaj 

o trvalém pobytu, jde – li o fyzickou osobu, 

nebo název, sídlo a IČ, jde – li o právnickou 

osobu

b) jméno, datum narození, plemeno, pohlaví 

a barvu psa a případná zvláštní znamení

c) evidenční číslo a typ mikročipu, jímž byl pes 

označen, které doloží registrační kartou vy-

plněnou u veterináře, který provedl označení 

psa mikročipem, případně číslo tetování, kte-

ré doloží průkazem původu psa

d) kontaktní údaje pro případ ztráty psa.

4. Chovatel psa je povinen příslušnému úřadu 

městského obvodu ohlásit pro účely evidence 

ukončení chovu psa na území města, ztrátu či 

únik psa, a to nejpozději do 30ti dnů ode dne, 

kdy tato skutečnost nastala.

Článek 4 - Sankce

1. Porušení povinností stanovených v této vyhláš-

ce se postihuje podle zvláštního zákona. (3)

Článek 5 - Přechodná  ustanovení

1. Chovatel psa je povinen nechat psa, který je ke 

dni účinnosti této vyhlášky starší 6 měsíců a kte-

rý nebyl před účinností vyhlášky trvale označen, 

označit ho mikročipem nejpozději do 6 měsíců 

ode dne účinnosti této vyhlášky.

2. Chovatel psa, který před účinností této vyhláš-

ky nechal psa trvale označit, nebo se stal před 

účinností vyhlášky chovatelem psa trvale ozna-

čeného, je povinen se do 30ti dnů od účinnosti 

této vyhlášky přihlásit do evidence příslušného 

úřadu městského obvodu. Označení  mikroči-

pem doloží chovatel psa registrační kartou vypl-

něnou u veterináře nebo  mikročipovým štítkem 

vlepeným do očkovacího průkazu psa nebo po-

tvrzením od veterináře s vyznačením mikročipo-

vého kódu, označení tetováním doloží chovatel 

psa průkazem původu psa.  

3. Za trvalé označení se považuje  tetování, z něhož 

lze jednoznačně určit číslo tetování,  které bylo 

nahlášeno do evidence podle této vyhlášky.

Článek 6 - Účinnost

1. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 

dnem 20. března 2009.

1) ISO 11 784, ISO 11 785
2) Na základě dohody s pracovníky Centra pro zví-

řata v nouzi o termínu čipování
3) § 27 odst. 1 písm. j) zákona č. 246/1992 Sb., na 

ochranu zvířat proti týrání ve znění  pozdějších 

předpisů

Jedno důležité upozornění: Při čipování psa 

u veterináře je nutné do vyplňované registrační 

karty nahlásit údaje o majiteli psa shodné s údaji 

nahlášenými na městský obvod při přihlášení psa 

do evidence. V případě nesouladu údajů na regis-

trační kartě s údaji na městském obvodě nemusí 

být přiznána úleva z poplatku ze psů.

Soukup MVDr. – veterinární lékař

MVDr. Miloš Soukup

V Průčelí 325, Ústí nad Labem

telefon: 475 541 040

Veterinární ordinace Tůma MVDr. & Král MVDr.

MVDr. Vratislav Tůma a MVDr. Jiří Král

Na Valech 9/3, Ústí nad Labem

telefon: 475 600 549

Kosmetický salon pro zvířata s veterinární péčí

MVDr. Jiřina Vincencová

Stroupežnického 1312/19, Ústí nad Labem

telefon: 475 216 034

Veterinární klinika a veterinární poliklinika

MVDr. Lubomír Vojtek

Drážďanská 25, Ústí nad Labem, 

telefon: 475 503 445

Zahradní 91, Ústí nad Labem, 

telefon: 475 511 467

Další informace k této problematice najdete na:

www.usti-nad-labem.cz/cipovani

Jaké úlevy získá chovatel po splnění 
všech povinností vyplývajících 
z vyhlášky?

Chovatelé čipovaných psů mají po splnění 

podmínek daných vyhláškou nárok na úlevu z po-

platku ze psů ve výši 200 Kč, a to po dobu 2 roků. 

Úleva je realizována ve dvou letech následujících 

po roce, kdy byl pes čipován a je pracovníky správy 

daní a poplatků jednotlivých městských obvodů 

odečtena z předpisu poplatku automaticky. Pod-

mínkou úlevy je však povinnost registrace čipova-

ného psa na příslušném úřadu městského obvodu 

(ÚMO) dle místa trvalého pobytu či bydliště cho-

vatele. 

Zastupitelstvo města schválilo v rámci vyhlášky 

úlevu pro těžce zdravotně postižené spoluobčany 

a pro chovatele starší 75 let. Tito obyvatelé města 

Ústí nad Labem si mohou jednoho svého psa ne-

chat očipovat v Centru pro zvířata v nouzi (dříve 

městský útulek pro opuštěná zvířata - adresu a te-

lefonické spojení najdete níže). Takovéto označe-

ní v Centru je provedeno na náklady statutárního 

města Ústí nad Labem a pro uvedené občany je 

tedy bezplatné. Na tyto chovatele se ale samozřej-

mě již nebude vztahovat úleva z poplatků!

Chovatelé vyjmenovaní v článku 2, odstavci 

3. OZV č. 1/2009, jsou povinni se při uplatnění 

nároku na bezplatné čipování jednoho psa pro-

kazovat v Centru pro zvířata v nouzi občanským 

průkazem, případně průkazem ZTP/P. Nejsou-li 

držiteli průkazu ZTP/P, prokáží se rozhodnutím 

Magistrátu města Ústí nad Labem o přiznání 

příspěvku na péči pro stupeň závislosti III nebo 

IV. Bude-li oprávněný nárok na bezplatné ozna-

čení jednoho psa mikročipem uplatňovat za 

chovatele jeho zástupce, je tento povinen pro-

kázat se i platným zmocněním.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Termín bezplatného čipování je 

nutno vždy předem telefonicky 

dohodnout s pracovníky centra:

CENTRUM PRO ZVÍŘATA V NOUZI

V Lukách 21, Ústí nad Labem

Vedoucí centra – paní Jaroslava Dobrovolná

Telefon: 472 775 202

A jak bude tento systém fungovat?

Odchytová služba městské policie nebo pra-

covníci Centra pro zvířata v nouzi identifi kují 

pomocí čtecího zařízení každého odchyceného 

nebo nalezeného psa. Pokud je pes označen mi-

kročipem, zobrazí se na displeji čtecího zařízení 

příslušný identifi kační kód. Pokud nebude cho-

vatel operativně k zastižení, bude pes následně 

převezen do Centra pro zvířata v nouzi na Sever-

ní Terase. Pracovníci Centra dotazem na operač-

ní středisko městské policie ověří majitele. Ten 

pak bude bez zbytečného prodlení informován 

o tom, že je jeho pes v Centru k vyzvednutí. Je 

nepochybné, že čím detailnější kontaktní údaje 

poskytnete při registraci svého psa do databáze 

ÚMO, tím jednodušší bude vás v případě nálezu 

vašeho psa kontaktovat.

Potřebujete další informace 
o čipování?

Veškeré další informace vám rádi poskytneme 

na telefonních číslech OŽP MmÚ: 728 622 568 

nebo 475 241 706, popřípadě na e-mailové 

adrese: k.linzmayer@mag-ul.cz

Další důležitá telefonní čísla:     
Městská policie Ústí nad Labem: 156

Krajská veterinární správa 

pro Ústecký kraj: 475 541 133

Obecně závazná vyhláška Statutárního 
města Ústí nad Labem č. 1/2009 k trvalé-
mu označování psů mikročipy a vedení 
evidence jejich chovatelů

Zastupitelstvo Statutárního města Ústí nad La-

bem se na svém zasedání dne 5.3.2009 usneslo 

vydat na základě ustanovení § 13b odst. 2) zákona 

č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve 

znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanove-

ním § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zá-

kona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen 

„vyhláška“):

Článek 1 - Trvalé označování psů

Chovatel psa chovaného na území Statutárního 

města Ústí nad Labem je povinen mít psa staršího 

6 měsíců trvale označeného. Psa dosud trvale ne-

označeného je chovatel povinen označit mikroči-

pem, který odpovídá standardu ISO vydanému Ev-

ropskou unií(1), a to nejpozději do 30 dnů ode dne 

dovršení stáří psa 6 měsíců nebo nejpozději do 30 

dnů ode dne, kdy se stal chovatelem psa dosud tr-

vale neoznačeného staršího 6 měsíců.

Článek 2 - Úhrada nákladů

za trvalé označování psů

1. Označování psů se provádí na náklady chovate-

lů, s výjimkou psů osvojených z Centra pro zvířa-

ta v nouzi při ZOO Ústí nad Labem, kde náklady 

na označení hradí Statutární město Ústí nad La-

bem.

2. Chovatel psa, který nechal psa označit mikroči-

pem, současně se přihlásil do evidence dle čl. 3 

odst. 2 a 3 této vyhlášky a který má trvalý pobyt 

nebo sídlo na území Statutárního města Ústí 

nad Labem, má nárok na úlevu od místního po-

platku ze psů v souladu s vyhláškou o místních 

poplatcích v platném znění.

3. Jeden pes chovatele, kterým je osoba nevido-

má, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním po-

stižením, které byl přiznán III. stupeň mimořád-

ných výhod podle zvláštního právního předpisu 

a jeden pes chovatele staršího 75 roků, může 

být označen mikročipem v Centru pro zvířata 

v nouzi při ZOO Ústí nad Labem(2), kde náklady 

na označení hradí Statutární město Ústí nad La-

bem. V takovém případě nelze uplatnit úlevu od 

místního poplatku ze psů.
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 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.

Největší potravinářsko-drogistický
podnik v Evropě na začátku 20. století

15

S deseti dělníky a dvěma úřed-

níky začal v roce 1882 vyrábět Jo-

hann Schicht (1855 -1907) v malé 

továrně u Ústí nad Labem mýdlo, 

svíčky a ovocné šťávy. Za dvacet let 

byly Schichtovy závody největším 

podnikem svého druhu v Evropě 

a jméno Schicht mělo stejný zvuk 

jako Baťa nebo Škoda. Jeho výrob-

ky - mýdlo s jelenem, tuk Ceres či 

olej Vegetol - patří dodnes k ne-

smrtelným českým značkám.

Podnik dostával denně pět tisíc

objednávek z celé Evropy

Schichtova mýdlárna sídlila 

původně v Rynolticích u Liberce, 

kde ji v roce 1848 založil Georg 

Schicht. Jeho pokrokářský syn 

Johann ale neviděl v zapadlém 

koutě země budoucnost a navrhl 

postavit novou továrnu v průmys-

lovém Ústí, kde, jak říkal, bylo vše 

potřebné „u nosu.“ Přesvědčoval 

rodinnou radu takřka deset let, 

než dosáhl svého.

Mezi prvními výrobky, které 

začala dodávat jeho továrna, byla 

také ovocná, alkoholu prostá šťáva 

Ceres Saft . Johann Schicht byl to-

tiž zapřísáhlým odpůrcem alkoho-

lismu a snažil se svou šťávu nabíd-

nout jako alternativu lihovin. Sice 

marně, ale tato obchodní značka 

se stala spolu s mýdlem s jelenem 

vlajkovou lodí Schichtových závo-

dů. Továrna dokonce nesla pod-

název „Ceres fabrik“ a značka žije 

dodnes pro jedlý rostlinný tuk.

Podnik se rychle rozvíjel 

a v roce úmrtí svého zakladatele 

už měl 1880 zaměstnanců. I ná-

sledovníci Johanna vedli fi rmu 

k dalšímu rozkvětu. V roce 1911 

uvedli v Ústí do provozu první 

ztužovnu tuku na evropské pev-

nině a čtvrtou na světě. Nová 

kotelna měla nejvyšší komín 

v tehdejší monarchii. Denně při-

cházelo pět tisíc objednávek od 

některých z jednoho sta tisíc zá-

kazníků. V Anglii tehdy sice byla 

větší mydlárna, v Německu olejár-

na a v Holandsku margarínka, ale 

komplex těchto provozů a na tak 

vysoké technické úrovni neexisto-

val nikde jinde v Evropě.

Zaměstnanci měli vlastní 

knihovnu, školku, byty i lázně

Výsostnému postavení podni-

ku odpovídala i nadstandardní 

péče o zaměstnance. Závodní 

jídelna byla samozřejmostí už 

v roce 1894. Schichtovi dělníci 

měli i knihovnu, mateřskou škol-

na horní otevřené palubě, která je 

z větší části krytá, tak na přední 

palubě či v restauraci, v jejíž ku-

chyni jsou připravována jídla vý-

hradně z bio – potravin. Podávána 

jsou kvalitní vína a nechybí ani 

Z Ústí nad Labem můžete doplout po Labi až do Štětí
u nás tolik oblíbené pivo včetně 

piva nealkoholického. 

Na lodi je možné po předcho-

zí domluvě pořádat rauty, nechat 

se oddat nebo oslavit narozeniny. 

„Nejvíce lidí ale pravděpodobně 

využije této nabídky ke strávení 

volného času, k nevšední projížďce 

po řece, která je součástí našeho 

kraje,“ řekla náměstkyně primáto-

ra Zuzana Kailová s tím, že loď je 

otevřená i cyklistům. 

Rozpis jízdního řádu včetně roz-

dělení tras najdete na našich we-

bových stránkách www.mag-ul.cz, 

dále na www.labskaparoplavba.cz, 

nebo na www.osobni-lod.cz.

Labský břeh z paluby lodi mo-

hou po zimní přestávce sledovat 

výletníci, kteří se chtějí po Labi 

projet na trase Ústí nad Labem 

– Litoměřice – Štětí. A nabízí se 

vskutku nevšední pohled na Čes-

ké středohoří s typickými kužely 

vyhaslých sopek, ale hlavně uni-

kátní přírodní útvar Porta Bohe-

mica – Brána Čech, jak se nazývá 

kaňonovité údolí Labe. 

Na celkovou trasu dlouhou 53 

kilometrů se může vydat až 300 

výletníků. Loď byla vyrobena na 

zakázku v německých loděnicích 

a je svojí konstrukcí jediná na svě-

tě. Návštěvníkům nabízí pobyt jak 

ku, ordinaci se stálým lékařem, 

nemocenskou pokladnu, služební 

byty a další vymoženosti. V roce 

1931 pak fi rma otevřela i vlastní 

lázně s bazénem, které byly svým 

technickým vybavením a služba-

mi nejmodernější v Evropě. Zís-

kat místo v takové továrně nebylo 

snadné. Traduje se, že kdo jednou 

pracoval u Schichta, měl už pak 

dveře otevřené všude.

Ještě před válkou splynula fi rma 

s nadnárodním koncernem Uni-

lever, který představuje dodnes 

předního světového výrobce dro-

gistického zboží. Ústí se stalo jeho 

centrem řízení pro podniky ve 

střední a východní Evropě. To pla-

tilo do znárodnění. Roku 1951 do-

staly Schichtovy závody název Se-

veročeské tukové závody - Setuza. 

Národní podnik převzal významné 

obchodní značky svého předchůdce 

včetně mýdla s jelenem, tuku Ceres 

a mýdla Elida. Další slavné značky 

získal převodem z jiných konfi sko-

vaných podniků - zubní pasty Odol 

a Th ymolin nebo vodu po holení 

Pitralon. Potravinářsko-drogistic-

ký gigant si část ze svého postavení 

uchoval dodnes. Setuza je největ-

ším výrobcem jedlých rostlinných 

olejů a tuků v republice.

Literatura a prameny:

Archiv města Ústí nad Labem, 

Fond společnosti Schicht-Setuza.

Dějiny města Ústí nad Labem 

(Ed. K. Kaiserová - V. Kaiser). Ústí 

n. L. 1996

www.setuza.cz
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Na jednodenní konferenci 

o rovném postavení žen ve společ-

nosti se vydaly političky z Ústí nad 

Labem v rámci oslav Mezinárod-

ního dne žen. Jejich saské protějš-

ky se tímto tématem zabývají již 

delší dobu velmi intenzivně, právě 

od doby, co se primátorkou města 

stala žena - Barbara Ludwig.

„Výsledkem návštěvy v Chem-

nitz je ustanovení pracovní skupi-

ny, kterou budou tvořit ženy, a to 

nejen ústecké političky. Ty budou 

pracovat na projektech, jimiž jsme 

se inspirovaly na této konferenci,“ 

řekla po příjezdu náměstkyně 

primátora Zuzana Kailová. Jed-

nou z myšlenek je možný projekt, 

který se zaměří na ženy v různých 

zemích Evropské unie. „Chceme se 

seznámit se životním stylem, pra-

covními možnostmi a využíváním 

volného času žen stejných profesí 

v deseti různých zemích. Už začát-

kem května se opět vypravíme do 

Chemnitz. Tentokrát navštívíme 

sdružení Lila Villa, které v saském 

městě působí od roku 1990. Jeho 

pracovnice se snaží o zprostředko-

vání informací ženám v oblastech 

Ústecké političky navštívily Chemnitz 

vzdělávání, kultury, ale informují 

i o pracovních nabídkách,“ dodala 

Kailová.

Ústecké političky se chtějí s pra-

cí tohoto sdružení více seznámit 

a pracovat společně na projektech, 

které ulehčí ženám situaci jak 

v Sasku, tak v Ústí nad Labem. 

Saské ženy se většinou potýkají se 

stejnými problémy, jako ženy u nás. 

Do politiky se příliš neangažují. 

Nerovnost panuje také při platbách 

za odvedenou práci. Zatímco muž 

dostane za vykonanou práci 100 

euro, žena na stejné pozici se musí 

spokojit pouze se 78 eury. 

Ani u nás není situace, co se 

účasti žen na politické scéně 

týká, příznivá. Konkrétněji mlu-

ví čísla – v jedenáctičlenné Radě 

města Ústí nad Labem je jen 

jedna žena a zastupitelstvo tvoří 

deset žen z celkového počtu 37 

zastupitelů.

Šest dobrovolníků z Ústeckého 

kraje převzalo ceny za pomoc li-

dem „Křesadlo 2008.“ 

Záštitu nad sedmým ročníkem 

převzali primátor města Ústí nad 

Labem Jan Kubata a hejtmanka 

Ústeckého kraje Jana Vaňhová. 

„Jsem velmi rád, že osobně mohu 

alespoň jednou do roka nejen po-

děkovat, ale hlavně se sklonit před 

všemi, kteří bez nároku na fi nanč-

ní odměnu pomáhají například 

seniorům nebo dětem. Také mne 

velmi těší, že řady dobrovolníků se 

neustále rozšiřují,“ řekl po slav-

nostním ceremoniálu Kubata. 

Jan Kubata předal cenu Miladě 

Doležalové, dobrovolnici z Ústí 

nad Labem, která se od roku 2002 

věnuje dětem s vývojovými poru-

chami. Věnovala se také čtrnácti-

leté dívce, která vyrůstala v kom-

plikované rodině a neuměla se 

zařadit mezi své vrstevníky. Jejich 

přátelství trvalo až do plnoletosti 

zmíněné dívky a Milada Doleža-

lová jí byla na svatbě za svědka. 

Tím ale její práce v Programu Pět 

P, tedy v programu pro znevýhod-

něné děti, neskončila. Dodnes se 

věnuje dalším dospívajícím dív-

kám, které mají například slucho-

vou vadu a s tím spojené problémy 

s vyslovováním. Práce v programu 

Kubata ocenil dobrovolníky

Pět P vyžaduje hodně trpělivos-

ti. Dobrovolníci, kteří se do něj 

zapojí, chodí například na kurzy 

keramiky, do plavecké haly nebo 

na břišní tanec. Mezi dalšími oce-

něnými byl Václav Bulánek z Ústí 

nad Labem, Vilemína Svobodová 

z Loun, Petra Písaříková z Chomu-

tova, Milena Liptáková od Loun či 

Barbora Borkovcová z Děčína. 

O tom, kdo ocenění získá, roz-

hoduje komise složená z politiků, 

novinářů či v minulých letech 

oceněných dobrovolníků. Ti vy-

bírají šest dobrovolníků, kteří si 

nakonec ocenění ve formě kře-

sadla – tedy jiskry naděje – od-

nesou. 

Dobrovolníci se setkávají s těmi, 

na které většinová společnost čas-

to zapomíná. Navštěvují klienty 

sociálních a zdravotních institucí, 

pracují s dětmi či chodí za dlouho-

době nemocnými do nemocnic.

Tělocvična při Základní ško-

le Mírová projde rekonstruk-

cí. Město na práce uvolní 2,7 

mil. korun. V tělocvičně nelze 

v zimě dosáhnout předepsané 

teploty. Její obvodový plášť  je 

totiž z větší části tvořen proskle-

nými stěnami, které už nemají 

termoizolační schopnosti, pro-

rezlé jsou i ocelové konstrukce 

a nelze otevírat okna. 

Součástí prací bude tedy na-

hrazení vyzdívkou z pórobeto-

nových tvárnic s horní řadou 

plastových oken. Tím dojde 

k výraznému zvýšení účinnos-

ti vytápění, k úsporám ener-

gií a k menším nárokům na 

údržbu. Dojde také k montáži 

nového osvětlení včetně elek-

troinstalace a požárně bezpeč-

nostního řešení.

���
Město podá žádost o do-

taci na Ministerstvo kultury 

pro městský obvod Střekov na 

projekt „Přemístění a restauro-

vání kamenného sloupu s Pie-

tou a Třemi králi ve Svádově.“ 

Celkové náklady na záchranu 

památky převyšují dva miliony 

korun. Pokud se podaří získat 

dotace od státu ve výši 900 tisíc 

Kč, zaplatí město ze svého roz-

počtu téměř 350 tisíc. Městský 

obvod by uhradil 900 tisíc ko-

run. 

Sloup Tří králů s Pietou v ba-

rokním stylu pochází z roku 

1731. Původně stál na labském 

břehu, v roce 1980 byl restau-

rován a přemístěn na farní za-

hradu. Objekt, který je státem 

chráněnou kulturní památkou, 

projde celkovou proměnou. 

Zbaven bude všech nepůvod-

ních doplňků a nově bude osa-

zen na betonový základ s izo-

lační vrstvou.

���
Město Ústí nad Labem podá 

žádost o dotaci na projekt „Roz-

šíření varovného a informač-

ního systému obyvatelstva Ústí 

nad Labem“ v rámci výzvy Mi-

nisterstva vnitra. Pokud uspěje, 

nechá dozvučit systémem VISO 

části města ležící v záplavovém 

území řeky Labe, konkrétně Va-

ňov a Svádov. Hlásiče umístí na 

sloupy, jež nejsou zasaženy tzv. 

20letou vodou. 

Náklady vyjdou na 928 tisíc 

korun. Dotace dosáhne výše 

464 tisíc korun a stejnou částku 

uvolní ze svého rozpočtu město 

Ústí nad Labem. 

Krátce

Jan Kubata předává cenu Miladě Doležalové.
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Je Vám už zima dlouhá a těšíte 

se, až vyjedete do krajiny zalité 

sluncem? Přípravy druhého roč-

níku cyklozávodů u jezera Milada 

jsou již v plném proudu. Zaregis-

trujte se do 17. 5. 2009 na www.

jezeromilada.cz a můžete se těšit 

na pěkné tričko.

„Právě jsem si připomněl cyklo-

závody u jezera Milada v Roudní-

kách, prošel fotogalerii (super!!). 

Účastnili jsme se celá rodina, akce 

se nám líbila. … Nám (a podle 

účasti mnohým dalším) se MOC 

líbila právě kategorie týmů. Dou-

fám, že ji zachováte pro příští rok!... 

Na závod se už nyní všichni těšíme! 

Pokud nám nic nečekaného nezkří-

ží plány, určitě zase přijedeme.“

Zdraví Bohumil Vyhnálek, 
Říčany

Kategorii Týmů rozhodně letos 

nevynecháme, naopak očekává-

me, že přiláká ještě více rodin, než 

loni!

Cyklozávody Jezero Milada



- 13 -

Brand je staré pojmenování zdánlivě nevý-

razného návrší nad Doběticemi. Na Brandu 

byly postaveny celkem tři rozhledny. 

Největší znalec českých rozhleden Jan Nou-

za vypátral, že ústecký horský spolek pro České 

středohoří a Krušné hory zde začal prosazovat 

první rozhlednu již v roce 1888. Rozhled-

na, která dostala jméno po císaři, byla bytel-

ná stavba sestávající z kamenné podezdívky 

a z dřevěné, šindelem kryté konstrukce. Měla 

tři patra, přičemž první zdobil vyhlídkový bal-

kon a druhé patro obepínala hlavní vyhlídková 

plošina a ve třetím byl ještě prostor pro cameru 

obscuru. Dvacetimetrovou věž projektoval ús-

tecký stavitel Alvin Köhler, který ji předal spol-

ku 26. května 1889.

První rozhledna na Brandu se nedočkala ani 

svého desátého výročí. Za prudké zimní bouře 

31. ledna 1898 se její dřevěná nástavba zhroutila. 

Firma stavitele Alvina Köhlera ji sice ještě v tom-

též roce obnovila, ale už ne do původní podoby. 

Bylo upuštěno od opláštění, aby konstrukce lépe 

odolávala větru. Z ochozu ve druhém patře se 

stala konečná vrcholová plošina. Avšak ani toto 

řešení se příliš neosvědčilo a prudká vichřice na 

podzim roku 1903 shodila i druhou věž.

Po několik dalších let byla využívána ales-

poň původní kamenná podezdívka, která byla 

z nouze upravena jako vyhlídková plošina. Jak-

koli je to neuvěřitelné, existenci tohoto provi-

zoria rázně ukončil úder blesku v roce 1911.

Myšlenka obnovit rozhlednu na Brandu se 

znovu objevila až na počátku 30. let. Z původ-

ních kamenů a dovezených cihel postavil stavi-

tel Köckert osmimetrovou hranatou věž s ote-

vřenou vyhlídkovou terasou. Rozhledna byla 

turistům slavnostně předána 2. července 1933. 

Nový objekt dostal jméno Erbenova vyhlídka. 

V roce 1981 rozhlednu, která byla velmi 

zchátralá, zachránili sami turisté, čímž jim 

samozřejmě mnohem více přirostla k srdci. 

Zhruba v polovině 90. let 20. století byla roz-

hledna znovu opravena na náklady města. Jako 

zázrakem se až do 90. let 20. století dochoval 

i nápis nad vchodem do věže „Gebirgsverein 

1883 Aussig 1933,“ který měl důležitou vypo-

vídající hodnotu a proto bylo zcela neodpus-

titelné, když jej teprve nedávno zničil kterýsi 

zpozdilý strážce českého jazyka.

V roce 1999 oznámil starosta Severní Terasy 

Jiří Brodský, že by radnice Erbenovu vyhlídku 

ráda zvýšila tak, aby okolní stromy nebránily 

výhledu. Návrh opětné dostavby byl převrat-

ný a rada i zastupitelstvo obvodního úřadu jej 

podpořily. Městská rada na počátku roku 2005 

schválila jako autora návrhu pražského archi-

tekta Libora Čížka. 

Architektonický návrh nástavby předsta-

vující atypickou železnou konstrukci rozvinul 

velmi dramatickou veřejnou diskuzi. Atypic-

ký návrh odmítli jako „moderní experiment“ 

zejména představitelé Klubu českých turistů 

na Ústecku, kteří obratem připravili protest-

ní petici, v níž požadovali, aby dostavba roz-

hledny odpovídala jejímu historickému rázu. 

Petici podpořilo 1368 občanů nejen z Ústí nad 

Labem. Rok trvající spory ukončilo nakonec 

jednání zastupitelstva, kdy většina zastupitelů 

hlasovala pro historickou variantu dostavby. 

Obnovená Erbenova vyhlídka včetně zrenovo-

vaného historického nápisu nad vchodem, byla 

otevřena veřejnosti v neděli 15. října 2006.

Z rozhledny, která stojí ve výšce 420 m. n. 

m., se nám naskytne překrásný pohled od zá-

padních Krušných hor s Bouřňákem a Komá-

ří vížkou, Doubravku, přes České středohoří 

s nesčetnými vrcholy až po Bukovou horu.

V letošním roce, kdy rozhledna slaví význam-

né 120. výročí, připravil Klub českých turistů 

a Klub přátel rozhleden ve spolupráci s městem 

Ústí nad Labem hvězdicový výstup na Erbeno-

vu vyhlídku. Akce se bude konat v sobotu 23. 

května 2009 s cílem všech tras na Erbenově vy-

hlídce od 700 do 2000 hod. Bližší informace vám 

podá Informační centrum města Ústí nad La-

bem, nebo je najdete na www.usti-nad-labem.

cz, www.kct.cz, http://rozhledny.wz.cz/kpr/.

Karel Punčochář
Prameny: 

Jan Nouza: Rozhledny Čech, Moravy a Slezska. 

Pavel Koukal: Erbenova vyhlídka v Ústí nad 

Labem. 

Foto: Archiv Jana Nouzy a Vladimíra Fukala.

120 let dramatické historie jedné rozhledny

Přijďte, pomůžeme Vám vybrat Vaši 
dovolenou z nabídek 60 prověřených 

cestovních kanceláří z celé ČR.

Nabízíme:
 � pobytové a poznávací zájezdy, ubytování 

v ČR a zahraničí
 � pronájem chat a chalup v tuzemsku
 � velký výběr zájezdů LAST MINUTE 

za skvělé ceny
 � letenky do celého světa

Na Vaši návštěvu se budeme těšit v naší provozovně:

 Velká Hradební 50
400 01 Ústí nad Labem

Telefon: 475 209 483
Fax: 475 209 556
Mobil: 725 838 929
E mail: linkatravel@linkatravel.cz
Internet: www.linkatravel.cz

Dovolujeme si Vás pozvat do nově otevřené prodejny

NATUR APATYKANATUR APATYKA
Velká Hradební 3121/50, Ústí nad Labem. 

Těšíme se na Vaši návštěvu

Prodej přírodních přípravků z hlívy ústřičné pro posílení imunitního 
systému a čištění organismu.

...PRVNÍ HARMONIZAČNÍ PORADNA MEDYNAMIS v České republice...
...již dlouhá úspěšná tradice...

IRISDIAGNOSTIKA 
- ODEZÍRÁNÍ Z OČÍ

Cestou Irisdiagnostiky dovedeme objevit skryté příčiny zdravotních 
problémů, jež se nedají zjistit pomocí přístrojů a klinických

vyšetření a navrhnout řešení těchto problémů.

Dovolujeme si Vás pozvat do: 
První harmonizační poradny

Objednávky a informace: mobil: 602 391 378, tel. 724 072 308,
www.glukan-zdravi.cz

Děti do 12 let a mentálně postižení mají oční diagnostiku zdarma.
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Nevídáno, neslýcháno... 30
Pravidelná rubrika pro všechny, kteří mají smysl pro humor

Paroplynová elektrárna před dokončenímParoplynová elektrárna před dokončením
Spiknutí ofi ciálních struktur vůči lidu, které 

se často objevuje v amerických akčních a špio-

nážních fi lmech s chlapeckým hrdinou, dosáh-

lo v Ústí nad Labem mimořádného rozměru. 

Vyšlo totiž najevo, že obchodní a zábavní cen-

trum Forum je ve skutečnosti paroplynovou 

elektrárnou společnosti ČEZ.       

Pravda vytanula na povrch v průběhu vy-

hlídkového letu Doc. RNDr. Vladimíra Kul-

hánka, Ph.D, jenž je odborníkem na podobné 

stavby. „Jsem z Prahy a rodině jsem k Velikono-

cům objednal vyhlídkový let cessnou přes pano-

rama Ústí nad Labem. Jakmile jsem se podíval 

dolů na tu stavbu, bylo mi všechno jasné, vždyť 

jsem u takových věcí celý život. Okamžitě jsem 

to oznámil na VB, promiňte, na policii,“ uvedl 

Kulhánek. 

ČEZ získal na paroplynový cyklus stavební 

povolení v roce 1995 od referentky MmÚ Sta-

nislavy Černé, která dva dny po tomto roz-

hodnutí ukončila pracovní poměr a všechny 

materiály odnesla. Proto o stavebním povo-

lení dosud nikdo nevěděl. Chtěli jsme jí te-

lefonicky kontaktovat, ale na tichomořském 

ostrově, který si před lety zakoupila, není 

signál.

Naše redakce pátrala dál a objevila supertaj-

né materiály elektrárenské společnosti. Vyplývá 

z nich, že fi rma kromě pozemků okolo kostela 

už vlastní i kostel samotný. Má být přejmeno-

ván na „Kostel nanebevzetí duhové energie.“ 

Prostor mezi kostelem a elektrárnou, dříve 

proklamovaný jako „Kostelní náměstí,“ ponese 

název „Náměstí vysokotlaké páry.“ 

Stavba bude skutečně obsahovat obchody, 

restaurace, parkoviště a multikino, jak bylo 

původně ohlášeno. Vše bude ale sloužit za-

městnancům elektrárny. Veřejnost sem bude 

mít přístup jen za předpokladu smluvního 

souhlasu s odběrem elektrické energie na 20 

let dopředu s pravidelným ročním nárůstem 

ceny o 10 %.

Lanovka, která má vést z obchodního cen-

tra Forum (elektrárny) na Větruši, postavena 

bude. Půjde však o průmyslový výtah dopra-

vující elektrárenský popílek do areálu Větruše. 

Popílek zde bude skladován a později využíván 

jako příměs do asfaltu. 

Výměníková 
stanice

Spalinový 
kotel

Parní
 turbína

Spalovací 
turbína

Znáte příběh Labské králov-

ny, příběh nešťastné lásky dce-

ry hradního pána ze Střekova? 

Tato pohádka je dalším střípkem 

z knihy Labská králov-

na sepsané na motivy 

německých pověstí 

z Ústecka, stejně jako 

Pekelný stroj na Větru-

ši. Město ve spolupráci 

s Muzeem připravuje 

celou řadu akcí kolem 

Labské královny pro 

děti i dospěláky. První 

vlna odstartuje v so-

botu 6. června v 930, 

kdy proběhne v novém 

informačním centru 

v paláci Zdar křest dru-

hého rozšířeného vydá-

ní této knihy pohádek 

autorů Daniely Necha-

nické a Zdeňka Ha-

vránka. Zároveň bude 

v galerii informačního 

centra otevřena výstava 

ilustrací z knihy Labská 

královna ústeckého výtvarníka 

Michala Nováka. Kromě knihy 

zde budou k zakoupení i další 

dárky s pohádkovými motivy. Ús-

tečanům také představíme nové 

tipy na cyklovýlety spojené s po-

hádkovými místy a geocaching 

„Za pokladem Labské královny.“ 

Návštěvníci se pak mohou pře-

sunout na Větruši, kde bude pro 

děti v 11 a v 15 hodin připraveno 

loutkové divadlo. 

Těšte se a přijďte se svými rato-

lestmi!

Labská královna - Pozvánka pro malé i velké
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Tajenka z minulého čísla: Není volby mezi dobrem a zlem, jelikož člověk je dobrý.

Výherci: Jaromír Hořejší, František Kubíček a Petr Tříska. 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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Zde měla být reportáž

o pochodu neonacistů 

ze dne 18. dubna 2009.

Žádnou propagaci

jim ale na stránkách

Městských novin 

dělat nebudeme.

Ukažme neonacistům záda!


