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Nejen starší, ale i mladší gene-

raci mají sloužit budoucí Městské 

sady. Jejich rekonstrukce se poma-

lu rozbíhá.

Základem revitalizace sadů za 

80 miliónů korun je podle ná-

městka primátora Jana Řeřichy 

přeměna jejich stávajícího stavu 

na moderní městský park, aktivní 

rekreační prostor s novou, dnešní 

době odpovídající strukturou.

Součástí projektu je úplná re-

konstrukce vnitřních komunikací. 

Cesty jsou vedeny přibližně v tra-

sách stávajících, avšak část bude 

vedena nově. Některé komunikace 

jsou částečně doplněny o pás s mla-

tovým povrchem určeným přede-

vším pro jogging, ke kterému jsou 

místy přidány prvky na cvičení. Ve 

spodní části parku jsou navrženy 

cesty pro bruslaře a skateboarding. 

„Jižní část parku s kruhovým 

prostorem, vodotryskem a letní scé-

nou nabídne dětské hřiště. Centrem 

severní části pak bude jezírko dopl-

něné přechodem z kamenů. Kolem 

budou vysázeny vodní rostliny 

sloužící k přečištění vody. Hloubka 

jezírka bude od 0,5 do 1,6 metru. 

Do nejnižší části parku budou situ-

ovány dětské prvky, jako například 

houpačky, skluzavky a prvky pro 

Začíná revitalizace největšího ústeckého parku
Proměna Městských sadů potrvá rok

Na Větruši zazdili vzácnou schránku 
Primátor předal provozovateli vlajku města

V neděli  11. října byla pro veřejnost slavnostně ote-

vřena restaurace na Větruši. Skončil tak její několikatý-

denní zkušební provoz.

Primátor Jan Kubata přijel se svou manželkou Vero-

nikou na terasu Větruše v kočáru a provozovateli re-

staurace Janu Vrbovi předal vlajku města. Akci dopro-

vázeli napoleonští vojáci v uniformách, výstřely z děla 

a písničky staré Prahy. Ve stáncích bylo jídlo a pití zdar-

ma, pro děti navíc pohádka a skákací hrad. Večer se 

konala „chlebíčková párty“ s ochutnávkou vín.

Pokračování na straně 5.

cvičení. Park oživí velké množství 

laviček“, říká náměstkyně primá-

tora Zuzana Kailová.

Veřejné záchodky projdou re-

konstrukcí stejně jako amfi teátr, 

který může podle Kailové v bu-

doucnosti sloužit nejen pro diva-

delní a hudební produkci, ale i pro 

Pokračování na straně 3.
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Ústí nad Labem se společně 

se všemi ostatními městy a ob-

cemi v České republice, státními 

orgány, soukromou sférou i čes-

kými domácnostmi dostalo do 

nejobtížnější fi nanční situace za 

posledních dvacet let. V letošním 

rozpočtu jsme zatím škrtli 141 

miliónů korun a úspory za dalších 

čtyřicet musíme ještě někde najít. 

Měli jsme sice fi nanční rezervy, 

neboť jsme v posledních letech 

hospodařili zodpovědně, ale už 

jsou pryč.

Příští rok nemá být situace 

lepší. Budeme muset hospodařit 

s o pětinu menším rozpočtem než 

v minulých letech, přičemž přes-

né předpovídání ekonomické bu-

doucnosti je značně nejisté. Dů-

sledky krize, za kterou nemůžete 

vy ani nikdo jiný v České repub-

lice, se projeví v mnoha oblastech 

našeho života. Nejsem populista, 

takže to klidně přiznám. Stát pro-

stě vybírá méně daní.

Rok 2010 se pro vedení města 

stane rokem krizového manage-

mentu. Na sestavování rozpočtu 

jsme již pracovat začali. Správ-

ci jednotlivých kapitol (vedoucí 

odborů MmÚ, ředitelé našich 

rozpočtových a příspěvkových 

organizací) dostali za úkol sesta-

vit fi nanční plán s minusem 17,5 

procenta. Možná to ale nebude 

stačit a na řadu přijde další kolo 

redukce. 

Ne všude je to možné. Víme 

např., že na městské dopravě nebu-

deme moci šetřit, protože bychom 

neudrželi její základní standard. 

A zdražovat jízdné zatím nechce-

me. To bychom důsledky krize 

okamžitě přenášeli na peněženky 

Ústečanů. Nechceme ani znovu 

zavádět povinnost hrazení svozu 

a likvidace komunálního odpadu.

Co je dále velmi důležité, abyste 

věděli – peníze získané z Evropské 

unie na investiční akce není možné 

použít na odstraňování důsledků 

ekonomické krize. Nelze je přesu-

nout do provozní části našeho roz-

počtu. Mnozí po tom volají. Říkají, 

že stačí nezrealizovat jednu větší 

stavbu a máme uspořeno. Omyl. 

Kdybychom si např. odpustili re-

konstrukci muzea, peníze by si Ev-

ropská unie nechala. Neposkytla 

by nám je na jiné účely, třeba na 

fi nancování provozu škol, divadel, 

MHD nebo sportovních aktivit.

Dopady ekonomické krize moti-

vovaly primátory a starosty k opě-

tovnému zahájení iniciativy týka-

jící se plné úhrady výkonu státní 

správy na radnicích. Činnost, kte-

rou vykonává např. ústecký magis-

trát za stát (tzv. přenesená působ-

nost), je totiž ze státního rozpočtu 

placená jen ze 40 až 60 procent. 

Zbytek dotujeme ze svého. Primá-

torům navrhnu, abychom o tom 

prostřednictvím Svazu měst a obcí 

brzy jednali s ministrem fi nancí 

Eduardem Janotou. 

Příští rok se mě budou noviná-

ři i občané ptát, proč jsme nedali 

peníze tam či onam, když to v mi-

nulých letech šlo. Odpověď bude 

jednoduchá, ale nebude se mi to 

říkat dobře.

Jan Kubata   

Slovo primátora

Primátor města Jan Kubata pře-

dal medaile za záchranu lidského 

života vrchnímu strážníkovi Ka-

milu Mastíkovi a mladšímu stráž-

níkovi Janu Vajsejtlovi. 

Ti totiž při jednom ze zásahů 

hlídek městské policie 18. srpna, 

kdy bylo na operační středisko 

nahlášeno rušení nočního klidu 

v Krásném Březně, pohotově za-

sáhli při potyčce skupiny útoční-

ků, kteří napadli mladého muže. 

S nasazením vlastního života 

zabránili dalším fyzickým úto-

kům účastníků rvačky, přivolali 

záchrannou hlídku a policejní 

posily. Strážník Kamil Mastík při 

tomto zásahu utrpěl zranění, ze 

kterého se doposud léčí. Strážník 

Jan Vajsejtl byl rovněž zraněn.

Strážníci zachránili mladého muže

 Přicházíme o pětinu peněz

Náměstkyně primátora Zuzana 

Kailová a radní města Arno Fišera 

přivítali na tradičním vítání občán-

ků rekordní počet 101 dětí. 

Už počtvrté tak v letošním roce 

připravilo město pro prvorozená 

miminka a jejich rodiče a pra-

rodiče malé setkání, které se již 

tradičně konalo ve velkém sále 

Domu kultury v Ústí nad Labem. 

Maminky převzaly od města pě-

titisícový šek. „Za něj si budou 

rodiče moci ve specializovaných 

obchodech koupit cokoliv pro své 

miminko. Přidali jsme ještě památ-

níček, kytičku pro maminku a malé 

občerstvení pro rodiče a jejich pří-

buzné“, řekla po setkání Kailová.

„Již tradičně vystoupil dětský pě-

vecký sbor Koťata z Chlumce, který 

si na každé vítání občánků připra-

ví nové pásmo písniček“, řekl radní 

města a náměstek hejtmanky Ús-

teckého kraje Arno Fišera s tím, 

že i tentokrát město přivítalo troje 

dvojčátka „Samozřejmě maminky 

v těchto případech dostanou šeky 

dva“.

Maminky prvorozených mimi-

nek, které se slavnostního vítání 

občánků nemohly zúčastnit, o své 

dárky nepřijdou. Šek i památní-

ček jim předá pořádající agentura 

ROXY 2, která sídlí na adrese Boz-

děchova 97/2 v Ústí nad Labem.

Seznam vybraných obchodů, 

kde je možné uplatnit šek:

ŠARM – dětské kočárky• 

DINO hračky• 

PRETTY KID• 

U Stellinky • 

 – hračky a dětská móda

Při vítání občánků padl rekord

Parkovací dům CPI City Center
Radní vzali na vědomí Oznámení o posuzování vlivů na životní pro-

středí k záměru „Ústí nad Labem – parkovací objekt W. Churchilla“. 

Město nepožaduje další posouzení záměru s tím, že ale trvá na dopl-

nění projektové dokumentace, která se týká zastřešení třetího podlaží 

a vyplnění krátkých štítových stěn zdivem podle doporučení zpraco-

vatele hlukové studie. Dále požaduje navrhnout a následně zrealizovat 

fasádní plášť objektu na vysoké architektonické úrovni a požaduje také 

zpracovat podrobný dendrologický průzkum včetně náhradní výsadby 

za dřeviny navržené k pokácení. 

Společnost CPI City Center chce v obchodním areálu vybudovat 

parkovací dům pro 194 automobilů. Osm parkovacích míst bude urče-

no pro osoby s omezenou pohyblivostí.
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Pokračování ze strany 1.

odborné přednášky v rámci uni-

verzity.  Jednotícím prvkem úpra-

vy parku je zřízení specifi ckých 

uzlů ve formě malých fontán.

Začíná revitalizace největšího ústeckého parku

Revitalizace počítá se zříze-

ním tří nových vstupů do par-

ku – z křižovatky ulic Palachova 

a Sadová v severní části, z Šaldo-

vy ulice přechodem přes potrubí 

parovodu a z Masarykovy ulice 

směrem k dětským aktivitám a na 

lávku před zářez Klíšského poto-

ka. V rámci parku budou vybudo-

vány rozvody vody pro napájení 

kašen, veřejného WC, zavlažova-

cího systému a jezírka. 

Součástí realizace je kácení dře-

vin, odborný prořez stromů, vý-

razná korekce keřových porostů 

a následně výsadba nových stro-

mů a keřů.

Stavba bude realizována ve 

dvou etapách. První zahrnuje pří-

pravné práce, tj. demolice zpevně-

ných ploch, demontáž mobiliáře, 

pěstební opatření a kácení dřevin. 

Druhá etapa pak zahrnuje vlastní 

revitalizaci – položení sítí technic-

ké infrastruktury, výstavbu komu-

nikací, vybudování lávky a jezír-

ka, kašen nebo instalací herních 

prvků. Zahájení se předpokládá 

1. 12. tohoto roku, ukončení pak 

v září 2010. 

Revitalizaci Městských sadů 

provede ústecká společnost SKD 

Průmstav – stavby.
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Odbor dopravy Magistrátu města Ústí nad 

Labem vyzývá Ústečany, aby si nechali včas 

vyměnit svůj řidičský průkaz. Podle zkušenos-

tí lidé nechávají výměnu dokladu na poslední 

chvíli, a jak už u nás bývá zvykem, vinu za 

fronty na úřadu pak dávají úředníkům. Koho 

se povinná výměna dokladu týká, o tom si 

s náměstkem primátora Janem Řeřichou poví-

dala Ivana Solničková.

Jednu výměnu řidičských průkazů máme 

za sebou. Dotkla se průkazů vydaných do 

konce roku 1993. Ty musely být vyměněny 

do konce roku 2007. Nyní nás čeká druhá 

vlna. Jakých dokladů se týká?

„Tentokrát se povinná výměna řidičských prů-

kazů vztahuje na doklady vydané v období od 

1. 1. 1994 do 31. 12. 2000. Lidé je musí vymě-

nit do konce roku 2010. Je tedy relativně čas, ale 

z minulosti víme, že lidé nechávají tuto povinnost 

až na poslední chvíli. Nám ještě zbývá vyměnit 

více než deset a půl tisíce dokladů. V průměru 

měsíčně vyměníme asi 300 řidičských průkazů 

a aby se výměna stihla, musel by se počet žada-

telů zvýšit alespoň o dvojnásobek.“

Ústečané žádají o výměnu řidičského průka-

zu na odboru dopravy Magistrátu města Ústí 

nad Labem. Jakou částku za výměnu zaplatí?

„Výměna je bezplatná. Žadatel si na nový 

řidičský průkaz počká 15 až 20 dnů. Ovšem 

pokud bude chtít expresní vyřízení, to zname-

ná výměnu do pěti pracovních dnů, pak zaplatí 

500 korun. Nový průkaz bude platný maxi-

málně deset let. Podle ministerstva vnitra je to 

hlavně kvůli omezené životnosti plastové karty. 

Dobrá zpráva ale je, že také další výměna bude 

bezplatná.“

Nenechávajte výměnu řidičáku na poslední chvíli
Jaké doklady si musí zájemce o nový řidič-

ský průkaz vzít s sebou?

„K výměně dokladu je nutné doložit jedno do-

kladové foto o velikosti 3,5 cm x 4,5 cm, vzít s sebou 

starý řidičský průkaz a na přepážce ukázat občan-

ský průkaz nebo pas s doložením trvalého pobytu. 

Na přepážce pak žadatel vyplní žádost o výměnu.“

Pokud někdo výměnu opomene nebo ne-

stihne včas, jaká sankce mu hrozí?

„Za dodatečnou výměnu dokladu zaplatí 

opozdilec 50 korun. Úředník ale může uložit po-

kutu za to, že žadatel vlastní neplatný doklad. 

S výmluvou neprojde ani člověk, který se bude 

hájit tím, že prošlý řidičský průkaz nepoužívá. 

Podle zákona je totiž každý povinen průkaz vrá-

tit poté, co skončí jeho platnost. Tady je možná 

dobré upozornit, že vrátit se musí i doklad po 

zemřelé osobě. Tuto povinnost má každý, kdo se 

stal jejím dědicem. V těchto případech je možné 

doklad poslat poštou. Za jízdu bez platného do-

kladu samozřejmě hrozí i pokuta od policie. Na 

místě může uložit pokutu do dvou tisíc korun, 

ve správním řízení se částka může vyšplhat až 

na 2,5 tisíce.“

Množí se názory, že člověk, který jezdí bez 

platného dokladu, musí projít znovu auto-

školou.

„Tato fáma se nezakládá na pravdě. Uply-

nutím termínu neztrácí řidič samotné řidičské 

oprávnění. Ani při pozdní výměně tedy nemusí 

opozdilec znovu projít autoškolou.“

Po této povinné výměně nás čeká ještě jed-

na vlna?

„Ano. Nakonec přijdou na řadu i průkazy 

vydané od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004. Čas pro je-

jich povinnou výměnu je až do konce roku 2013. 

Samozřejmě pokud zažádáte o výměnu už teď, 

výměnu provedeme bezplatně.“

Základní škola Karla IV. prošla 

velkou rekonstrukcí. Práce se týka-

ly výměny oken a zateplení objek-

tu, což přispěje k výrazné úspoře 

na vytápění. „Stará dřevěná okna 

už byla zchátralá a propouštěla 

zbytečně velké množství tepla. Pů-

sobila navíc neesteticky a myslím si, 

že pro děti je velmi důležité trávit 

čas v pěkných prostorách. Škola se 

navíc oblékla do moderního hávu, 

takže pestré barvy velmi dobře ladí 

nejen s už zmíněnými plastovými 

okny, ale také s podzimem“, řekl 

náměstek primátora Jan Řeřicha, 

který si školu v doprovodu jejího 

ředitele Pavla Ťupka prohlédl. 

S pracemi, jež ve škole probí-

haly od jara letošního roku, byl 

spokojen i ředitel Ťupek: „Oče-

káváme výraznou úsporu na vy-

tápění školy díky zateplení celého 

objektu. Nejzásadnější práce probí-

haly o prázdninách, takže nikterak 

nebyla narušena výuka. A ty práce, 

které probíhaly v průběhu školního 

roku, nás omezily pouze minimál-

ně. Jsem ale přesvědčený, že výsle-

dek stojí za to“. 

Základní školu na Střekově 

navštěvuje 350 dětí. Další práce 

se zde v nejbližší době nechysta-

jí. „Myslím si, že opravená budo-

va školy bude dětem i kantorům 

sloužit bez problémů několik let. 

Do budoucna chceme podobně 

zrekonstruovat další základní ško-

lu. Vytipovanou máme Základní 

školu  Vojnovičova ve Všebořicích, 

na kterou město získalo z Fondu 

životního prostředí dotaci. Bohu-

žel je ale příliš nízká, takže spolu-

účast města by byla vysoká. Proto 

jsme dotaci vrátili a zažádáme 

o fi nanční příspěvek nový. Bude-

me doufat, že poměr nové dotace 

bude pro město příznivější. Uvidí-

me také, jaké možnosti bude město 

mít z hlediska fi nančního vývoje“, 

vysvětlil Řeřicha s tím, že u zmí-

něné základní školy půjde opět 

o zateplení objektu a fasádu. 

Opravená škola Karla IV. ušetří energii
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Dopravní podnik opět přitvrzuje vůči čer-

ným pasažérům, kteří mu dluží přes 20 mili-

ónů korun. Od 1. října postupuje pohledávky 

dvěma společnostem specializujícím se na je-

jich vymáhání a do pracovního poměru přijal 

dalších osm revizorů.

DP uzavřel smlouvy o postoupení pohledá-

vek z přepravy do konce roku 2012 s pražský-

mi společnostmi Bazcom a Equity Solutions. 

Každé fi rmě jich bude ročně předávat přibližně 

10 až 15 tisíc, a to jak za občany České republi-

ky, tak Slovenska. Postoupení v tomto případě 

znamená, že fi rma pohledávku koupí. Městská 

dopravní společnost potom přestane být vě-

řitelem vůči dlužníkům a nebude oprávněna 

uzavírat splátkové kalendáře, řešit narovnání, 

smíry a přijímat případné platby.

Zmíněné fi rmy budou podle smlouvy platit 

Dopravnímu podniku za každou postoupenou 

pohledávku 500 korun. V případě úhrady ve 

výši sta procent jistiny pohledávky obdrží DP 

ještě 250 korun navíc. „Nechci nikoho strašit, 

ale ti, kteří nejsou ochotni svůj dluh zaplatit 

a ocitnou se „na seznamu“ vymahačské fi rmy, to 

Zaplaťte dluh, přijdou vymahači

budou mít nakonec mnohem dražší, než kdyby 

věc řešili s Dopravním podnikem. Je proto v je-

jich zájmu, aby se s námi ještě rychle dohodli,“ 

říká primátor města a předseda představenstva 

DP  Jan Kubata.

Lidé, jejichž pohledávka bude Dopravním 

podnikem postoupena soukromé fi rmě, o tom 

obdrží písemné upozornění na adresu svého 

trvalého bydliště. „Dopravní podnik současně 

pokračuje ve spolupráci s exekutorem, jemuž 

předává 250 případů měsíčně“, uvádí ředitel DP 

Tomáš Kraus. 

Co se týče přepravních kontrolorů, DP jich 

má v současné době už 25 (jeden externista). 

Nábor osmi nových revizorů začal letos v úno-

ru. O práci projevilo zájem 40 lidí, z toho do-

konce dva vysokoškoláci. Ne každý ze zájemců 

však prošel náročnými psychotesty a pohovory. 

Většina nových revizorů absolvovala psycholo-

gické školení a kurz sebeobrany. 

Přepravní kontroloři budou od letošního lis-

topadu používat záznamové zařízení, k čemuž 

DP obdržel souhlas od Úřadu pro ochranu 

osobních údajů. DP si tak bude moci jednodu-

še ověřit správnost postupu revizorů zejména 

ve vypjatých situacích, které jsou potom před-

mětem stížností pasažérů. Ti si často vymýšlejí, 

že na ně byli revizoři arogantní, ačkoliv tomu 

bývá naopak.

Pokračování ze strany 1.

„Pan Vrba rozběhl restauraci 

na Větruši dobře. Z doslechu vím, 

že lidem jídelní lístek vyhovuje, 

chutná jim tam. Přeji mu, aby měl 

v zimě co nejvíce akcí, protože zde 

začal podnikat až na sklonku letní 

sezóny,“ říká Kubata.

Ve sklepních prostorách výlet-

ního zámečku zazdili kovovou 

schránku se vzkazem budoucím 

generacím. Kubata do ní vložil 

DVD o současnosti města. „Dou-

fám, že až to naši následovníci na-

jdou, dokážou z ní vytáhnout data. 

Technologie DVD už totiž existovat 

nebude“, řekl primátor.

Ve schránce skončily rovněž 

současné české mince, výtisky 

deníků, vzácná lahev staré mysli-

vecké ze 40. let minulého století 

objevená před čtyřmi lety při sta-

vebních pracích na Masarykově 

ulici i jídelní lístek Větruše.

Na Větruši zazdili vzácnou schránku Na Větruši zazdili vzácnou schránku 
Primátor předal provozovateli vlajku městaPrimátor předal provozovateli vlajku města

Z MmÚ odejde 
34 úředníků

Ústecký magistrát sníží počet 

zaměstnanců. Tím dojde k nutné 

úspoře na mzdách v příštím roce. 

Důvodem je skutečnost, že město 

bude mít v roce 2010 kvůli ekono-

mické krizi k dispozici o pětinu 

nižší rozpočet, než v minulých 

letech.

Součástí optimalizace je ne-

jen zrušení 23 tabulkových míst 

a s tím souvisejících výpovědí 

z pracovního poměru, ale také 

ukončení pracovních poměrů na 

dobu určitou k 31. 12. 2009 či 

pracovních poměrů ve zkušební 

době a následné neobsazení těch-

to tabulkových míst. Celkově tak 

odejde 34 lidí. Město na tom ušet-

ří 8,5 mil. korun. Snižování stavu 

zaměstnanců se dotkne 14 odborů 

MmÚ.

K 1. 11. 2009 bude počet za-

městnanců MmÚ 386, k 1. 1. 2010 

ještě klesne na 382.
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Atletická soutěž proběhla v plá-

novaném termínu 22. 9. 2009 na 

Městském stadionu v Ústí n/L za 

krásného slunečného podzim-

ního počasí. Jako již tradičně se 

jí zúčastnili klienti Stébla, ops 

z Borotic u Příbrami (vedoucí 

Šárka Zirhutová) a žáci a žákyně 

Základní školy praktické (dříve 

zvláštní) z Chabařovic (vedoucí 

Mgr. Jiří Capljuk). Ústecká druž-

stva (Severní Terasa a Všebořice) 

se pro letošek omluvila kvůli ter-

mínové kolizi s jinými zájmovými 

akcemi. 

Soutěž byla tentokrát konci-

pována jako soutěž jednotlivců 

v kategoriích chlapci, dívky a vo-

zíčkáři. Celkově se zúčastnilo 

18 soutěžících (9 chlapců, 8 dívek 

a 1 vozíčkář). Na poslední chvíli se 

omluvil kvůli pracovním povin-

nostem své manželky a pečovatel-

ky v jedné osobě Pepa  Procházka 

z Prahy – Řepy (dříve Dolní Zález-

ly) a další vozíčkář ze Stébla Petr 

Cihelka je na léčebném pobytu  

v lázních.

Soutěž v atletickém víceboji 

proběhla s menšími komplikacemi 

v počáteční fázi – mírné zpoždění 

způsobené pozdním příjezdem 

Stébla  (svoz klientů z Příbramska 

a Sedlčanska),  jako vždy v přátel-

ském duchu. Trochu překvapeni 

byli při společném nástupu pod 

taktovkou a na povel olympio-

ničky Bedřišky Kulhavé nováčci 

z Chabařovic. Po vysvětlení byl již 

opakovaný nástup v pořádku. 

I když v tomto typu soutěže 

nejde samozřejmě o špičkové at-

letické výkony ve skocích, bězích, 

vrzích a hodech, ale o přátelské 

sportovní setkání hendikepova-

ných spoluobčanů, stojí  za po-

všimnutí výkon vítěze chlapecké 

kategorie Jána Čísára. S výkony 

v běhu na 100 m (12,4 sec) a  ve 

skoku dalekém (506 cm)  by „bo-

hatě“  bodoval v Krajském pře-

boru dospělých Ústeckého kraje, 

Handicapovaní soutěžili v atletických disciplínách

kde letos startovalo družstvo AC 

ÚL „B“.

Medaile, diplomy a věcné ceny 

na závěr soutěže předávala účast-

níkům náměstkyně primátora 

Ústí n/L  Zuzana Kailová.

Na závěr nezbývá než poděko-

vat těmto sponzorům: Magistrátu 

města Ústí n. L., Spolchemii a.s. 

Ústí n/L (RNDr. Zdeněk Rytíř), 

pí Márii Švarcové, Ing. Miloslavu 

Mizerovi a za zapůjčení stupňů 

vítězů atletickému oddílu USK 

VŠEM.

Ing. Jaroslav Hovorka
ředitel závodu

Lidé, kteří přijedou do Ústí nad 

Labem vlakem, přivítá po letech 

nejen zrekonstruovaná budova 

Hlavního nádraží, ale také nová 

plocha před ním. Město tak po 

několika měsících uzávěrek a do-

pravních omezení předá Ústeča-

nům zrekonstruovanou zónu s no-

vými chodníky, nástupišti a chybět 

nebude ani fontána. „Střekovští 

jistě zaznamenají hlavní změnu, 

a tou je nové trolejové vedení, které 

povede od autobusového nádraží 

kolem Obchodního centra Fórum 

k nádraží a přes Benešův most na 

Střekov. Dojde tak k odklonu do-

pravy z Mírového náměstí. Cestu-

jící městskou dopravou budou mít 

u Hlavního nádraží k dispozici dvě 

nástupiště, čímž se přeprava cestu-

jících zpřehlední“, upřesnil náměs-

tek primátora Jan Řeřicha s tím, že 

v listopadu bude dokončena také 

obnova ulice v Jirchářích. 

Významnou změnou v centru 

města bude samotná ulice Malá 

Hradební, která je navýšena nad 

okolní prostředí. Bude z ní nejen 

možný příjezd na parkoviště OC 

Fórum, ale zároveň tu bude nová 

autobusová zastávka, na které lidé 

bezpečně vystoupí a dostanou se 

za nákupy. Na jaře příštího roku 

se tato komunikace ještě dočká 

ozelenění. 

„Tím ale práce v centru města 

neskončí. Začala totiž rekonstruk-

ce takzvaného zanádražního pro-

storu, který se v dalších měsících 

změní v zónu klidu“, pokračuje 

Řeřicha. Ústečané zde budou mít 

k dispozici vyhlídkovou terasu, 

terasu s obchůdky a nové parko-

viště pro téměř stovku automobi-

lů. „Parkování u Hlavního nádraží 

bylo vždy problematické. Nedosta-

tek místa bránil lidem v nakládání 

a vykládání zavazadel, nebo při 

čekání na příbuzné, kteří do města 

přijeli vlakem. Po dokončení prací 

budou mít kde zastavit, popřípadě 

si prohlédnout obchůdky na terase. 

Pro tuto službu hlasovalo nejvíce 

lidí v anketě města uveřejněné na 

webu. Podle mě je velmi důležité 

také propojení centra města s bře-

hem řeky Labe. Po dokončení prací 

se velmi jednoduše a bezbariérově 

dostaneme přes pasáž hlavního 

nádraží nejen k řece, ale také k Be-

nešovu mostu. Věříme, že se sem 

v budoucnosti vrátí i přístaviště 

osobních lodí“, uzavřel Řeřicha. 

Práce by měly skončit na sklonku 

příštího roku. 

Proměna přednádražního
prostoru skončí v listopadu

Na Mírovém náměstí bude klidněji

CIVITAS Plus je v současnos-

ti třetí fází iniciativy Civitas. Do 

programu se již zapojilo 25 měst 

z různých koutů Evropy a zaváza-

lo se tak k dosažení udržitelného 

rozvoje dopravy. Civitas Plus byl 

zahájen roku 2008 a bude trvat 

do roku 2013. Města se začlenila 

v rámci Civitas Plus do pěti růz-

ných projektů, které již zahájily 

svou činnost. Ústí nad Labem je 

součástí projektu Archimedes, 

zaměřeného na integrované stra-

tegie pro ekologickou městskou 

dopravu. Mezi plánované cíle 

patří redukce počtu vozidel v uli-

cích města, řešení parkování, re-

dukce hluku, zvýšení bezpečnosti 

dopravy ve městě, upřednostňo-

vání MHD a zdravých způsobů 

přepravy, jako je cyklistika a chů-

ze pěšky. Jednotlivá opatření bu-

dou postupně představena. 

Města zapojená do projektu 

spolu vzájemně spolupracují, 

vyměňují si nápady a zkušenos-

ti. Pro více informací navštivte 

www.civitas.eu.

Ústí nad Labem součástí 
projektu Archimedes



- 8 -

Třídění odpadů z obalů fi nančně podpo-

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

zastupuje výrobce obalů a prodejce baleného 

zboží. Roční příspěvek je závislý na množství 

vytříděných odpadů z obalů předaných k vy-

užití. 

               

SVOZ  ODPADU ZE ZELENĚ  VE VACÍCH  

Vaky pro podzimní svoz se vydávaly od 

12. 10. do 16. 10. 2009 ve sběrném dvoře v Krás-

ném Březně (vchod z ul. Křižíkova). Svoz vaků 

naplněných odpady ze zeleně bude proveden 

v jednotlivých městských obvodech v dále uve-

dených termínech.Vaky připravené k odvozu 

musí být přistaveny na místě přístupném svozo-

vé technice (u vozovky).

SVOZ NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK 
KOMUNÁLNÍHO ODPADU 

Nebezpečný odpad bude převzat 2 x za polo-

letí na označených zastávkách. Na vývěsce za-

stávek budou uvedeny časy příjezdu svozového 

vozidla. Odpad je nutné předat osobně zodpo-

vědnému pracovníkovi.

MO Město

SVOZ VAKŮ S ODPADY ZE ZELENĚ

OBLAST: Božtěšice, Bukov, Habrovice, Klí-
še,  Skorotice, Strážky, Všebořice

Vaky s odpadem se zelení budou sváženy 
v týdnu od  . . . . . . . . . . . . . . . .23. 11. 2009

OBLAST: Hostovice, Předlice, město-cent-
rum, Skřivánek,  Vaňov 

Vaky s odpadem se zelení budou sváženy 
v týdnu od  . . . . . . . . . . . . . . . .30. 11. 2009

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 

OBLAST:  Klíše, Bukov, Všebořice, Božtěši-
ce, Skorotice, Habrovice, Skřivánek
Datum svozů:  . . . . . . . . . . . 3. 9. a 5. 11. 2009

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, Hostovi-

ce, Skřivánek             
Datum svozů:  . . . . . . . . . 10. 9. a 12. 11. 2009
Centrum: Růžový palouček . . . . . 1500-1520

  Dlouhá  . . . . . . . . . . . . . 1530-1550

Vaňov: Pražská  . . . . . . . . . . . . . 1600-1620

Hostovice: Hospodářská,
  u restaurace  . . . . . . . . . 1630-1650

Skřivánek: Hornická, 
  parkoviště u věžáků . . . 1700-1720

MO  Střekov

SVOZ VAKŮ S ODPADY ZE ZELENĚ

OBLAST: Střekov, Kojetice, Nová Ves, Bu-

dov, Olešnice
Vaky s odpadem se zelení budou sváženy 
v týdnu od  . . . . . . . . . . . . . . . . .9. 11. 2009

OBLAST: Brná, Sebuzín, Církvice, Svádov,  

Olšinky
Vaky s odpadem se zelení budou sváženy 
v týdnu od  . . . . . . . . . . . . . . . .16. 11. 2009

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 

OBLAST: Střekov – Brná – Církvice – Sebu-

zín – Nová Ves – Kojetice – Olšinky – Svádov
Datum svozů:  . . . . . . . . .17. 9. a  19. 11. 2009

Střekov: Žukovova, u pošty . . . 1500 – 1520   

Brná: Sebuzínská 

 u ul. Mečíkové . . . . . . 1530 – 1550

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

Sebuzín: Sebuzínská, st. MHD . . 1625-1645

Střekov: Novosedlické náměstí . 1655-1715

Nová Ves: točna MHD  . . . . . . . . . 1720-1740

Kojetice: točna MHD  . . . . . . . . . 1745-1805

Olšinky: Vítězná, u potravin  . . . 1815-1835

Svádov: Vítězná, u Štrympla . . . 1840-1900

MO Severní Terasa

SVOZ VAKŮ S ODPADY ZE ZELENĚ

OBLAST: Severní Terasa, Dobětice 
Vaky s odpadem se zelení budou sváženy 
v týdnu od  . . . . . . . . . . . . . . . . .2. 11. 2009

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 

OBLAST: Severní Terasa, Stříbrníky      
Datum svozů:  . . . . . . . . . 24. 9. a 26. 11. 2009
Stříbrníky: Jizerská  . . . . . . . . . . . . . 1640-1700   
Sev. Terasa: Gagarinova 
  na parkovišti . . . . . . . . . 1710-1730

OBLAST: Stříbrníky – Dobětice     
Datum svozů:  . . . . . . . . .10. 9. a  12. 11. 2009
Stříbrníky: Na Louži . . . . . . . . . . . . 1725-1745

Dobětice: Rabasova . . . . . . . . . . . . 1750-1810

  Šrámkova  . . . . . . . . . . . 1815-1835

 MO Neštěmice

SVOZ VAKŮ S ODPADY ZE ZELENĚ

OBLAST: Neštěmice, Krásné Březno
Vaky s odpadem se zelení budou sváženy 
v týdnu od  . . . . . . . . . . . . . . . . .7. 12. 2009

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 

OBLAST: Mojžíř, Neštěmice, Krásné Březno        
Datum svozů:  . . . . . . .24. 9. a  26. 11. 2009

Mojžíř: Hlavní, u restaurace 

 Na Růžku  . . . . . . . . . . . 1500-1520

Neštěmice: Opletalova,

 u parkoviště  . . . . . . . . . 1530-1550

Kr. Březno: Obvodová, u garáží . . . 1600-1620

Kalendář odvozu odpadů - II. pololetí 2009

Ve dnech 19. až 26. září pořá-

dala ZŠ Karla IV. sportovní kurz 

a ozdravný pobyt pro naše žáky 

v objektu LDT Jaroměř u Kapli-

ce. Tento kurz byl organizován ve 

spolupráci se Sportovním klubem 

pohybových aktivit Ústí nad La-

bem (SKPA).

Cílem projektu nebylo jen se-

známit děti s různými outdooro-

vými aktivitami, ale i upevnění  

kolektivních vztahů a navázání 

nových přátelství. Ukázali jsme 

dětem řešení problémů formou 

kolektivní spolupráce a nové mož-

nosti využití volného času, to vše 

v rámci prevence patologických 

jevů. K těmto cílům byly orga-

nizovány hry v přírodě, kde  ke 

zdárnému vyřešení problému byla 

nutná vzájemná spolupráce celé 

skupiny.

Žáci v průběhu sportovního 

týdne prošli výcvikem na raft ech 

a lanovém centru, seznámili se 

s lukostřelbou a střelbou ze vzdu-

chovky. Dále absolvovali několik 

cykloturistických výletů v atrak-

tivním prostředí Rakouska a pěší 

turistický výlet na Kleť a do Čes-

kého Krumlova. Zpestřením kur-

zu byla nepochybně i noční ori-

entační hra v okolí objektu LDT 

Jaroměř (vrátili se všichni).

Žáci odjížděli z kurzu nabyti 

dojmy, novými zkušenostmi a vě-

domostmi, které mohou v dalším 

životě zúročit. K celkové pohodě 

přispělo i nádherné slunné pod-

zimní počasí. Vzhledem k úspěš-

Sportovní kurz ZŠ Karla IV. se vydařil

nosti této akce hodláme v nasto-

leném trendu pokračovat a kurz 

zařazovat do pravidelných akcí 

naší školy Karla IV. Střekov. Dal-

ší outdoorové aktivity bude naše 

škola pořádat i o víkendech s ohle-

dem na počasí a zájem dětí.

Mgr. Pavel Ťupek
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� Sběr a svoz papíru 

a papírových obalů 

a obalů z nápojových 

kartonů
Sběr se provádí do 380 kusů ná-

dob (do konce roku bude rozšířen 

tento počet nádob na 384)  o obje-

mu 1100 litrů s horním výsypem 

modré barvy, nebo alespoň s ví-

kem modré barvy, rozmístěných 

na celém území města. U papíro-

vých obalů je potřeba před jejich 

odložením co nejvíce zmenšit 

jejich objem. Pokud je kontejner 

plný, je potřeba vyčkat na jeho vy-

prázdnění.

Svoz je prováděn na celém úze-

mí města dvakrát týdně. Svozový-

mi dny jsou úterý a sobota*. Svoz 

je prováděn střídavě v ranní a od-

polední směně.

� Sběr a svoz plastů 

a platových obalů
Sběr se provádí do 381 kusů ná-

dob (do konce roku bude rozšířen 

tento počet nádob na 384) o obje-

mu 1100 litrů s horním výsypem 

žluté barvy rozmístěných na celém 

území města. U plastových obalů 

je potřeba před jejich odložením 

co nejvíce zmenšit jejich objem. 

Zejména PET lahve je potřeba se-

šlapat a zavíčkovat. Pokud je kon-

tejner plný, je potřeba vyčkat na 

jeho vyprázdnění.

Do kontejnerů nevkládejte 

podlahové krytiny, nádoby od 

barev, nerozřezané polystyrenové 

obaly. Tyto plasty lze odevzdat ve 

sběrných dvorech.

Svoz je prováděn na celém úze-

mí města dvakrát týdně. Svozový-

mi dny jsou úterý a sobota*. Svoz 

je prováděn střídavě v ranní a od-

polední směně.

� Sběr a svoz skla 

a skleněných obalů
Sběr se provádí do 330 kusů 

nádob (do konce roku bude roz-

šířen tento počet stanovišť na 384)  

o objemu 1100, 1300, 2500 a 3350 

litrů s dolním výsypem zelené, 

nebo u dělených nádob 3350 litrů 

bílo-zelené barvy, rozmístěných 

na celém území města. Dělené 

nádoby jsou určené pro oddělený 

sběr čirého a barevného skla. Tyto 

nádoby jsou vybaveny štěrbinou 

pro čiré tabulové sklo. Pokud je 

kontejner plný, je potřeba vyčkat 

na jeho vyprázdnění. Skleněné 

tabule a objemné skleněné ná-

doby neodkládejte u kontejnerů 

volně, hrozí nebezpečí úrazu. Do 

kontejnerů nevkládejte jiné druhy 

Důležitá upozornění z hlediska svozu
využitelných a objemných složek komunálních odpadů

* V případě překážky ve svozu, 

nebo při poruše vozidla  bude 

proveden náhradní svoz zpravidla 

následující den.

Sběrný dvůr Otevírací doba Umístění
Druhy přijímaného 

odpadu

Místo zpětného 
odběru elektrických 

a elektronických zařízení

Krásné Březno Pondělí- pátek

8:00 – 18:00

Sobota

8:00 – 14:00

v areálu 

AVE CZ Ústí n. L. s.r.o., 

přístupný z ul. Křižíkova

objemný odpad 1), 

elektroodpad 2), 

nebezpečný odpad 3),

směsný komunální odpad 6)

ANO -  převzetí podmíněno 

předáním úplného zařízení

Všebořice Pondělí- pátek

7:30 – 18:00

Sobota

8:00 – 14:00

v areálu skládky 

stavebních odpadů 

přístupný ze světelné 

křižovatky v ul. Havířská

objemný odpad 1),

elektroodpad 2),

nebezpečný odpad 3), 

odpad ze zeleně 4),

stavební odpad 5),

směsný komunální odpad 6)

ANO -  převzetí podmíněno 

předáním úplného zařízení

Fyzické osoby, při jejichž činnosti vznikl na území města Ústí nad Labem komunální odpad, 

mohou předat odpad ve sběrných dvorech bezplatně. 

Fyzické osoby, které prokáží občanským průkazem, že mají trvalý pobyt na území města Ústí nad Labem, 

mohou předat stavební odpady v množství do 250 kg na jednu dodávku ve sběrném dvoře ve Všebořicích bezplatně.

1) vyřazený nábytek, koberce, podlahové krytiny, matrace ad.
2) neúplná elektrická a elektronická zařízení (např.: sporáky, ledničky, pračky, televizory, hračky, baterie, osvětlovací tělesa, nástroje a nářadí)
3) barvy, rozpouštědla, oleje, pohonné látky, chemikálie, asfaltové směsi a další odpady, které jsou v katalogu odpadů x)označeny jako nebezpečné
4) tráva, listí, větve, štěpky
5) cihly, beton, kamenivo
6) složka KO, která zůstane po vytřídění využitelných (sklo, papír, plast) a výše uvedených složek KO 

x) Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných  odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, 

dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), v platném znění

skla (drátosklo, autosklo, zrcadla 

a keramiku). Tyto druhy skla lze 

odevzdat ve sběrných dvorech.

Svoz je prováděn na celém 

území města podle potřeby, zpra-

vidla jedenkrát za dva měsíce. 

V případě, že se kontejner blíží 

k naplnění, laskavě volejte t.č. 

uvedené na nádobě, nebo pro-

vozovnu svozové společnosti, t.č. 

475 241 216, nebo OŽP t.č. 475 

241  linku 705, 745, a       129.

� Svoz objemného odpadu
Ve druhém pololetí 2009 ne-

bude plošný svoz objemných od-

padů na území města prováděn. 

Město bohužel muselo reagovat 

na významné snížení příjmů 

i snížením rozpočtu v oblasti od-

padového hospodářství. Prohlu-

bující se ekonomická krize pak 

neumožňuje opětné navýšení roz-

počtu pro zajištění svozu objem-

ných odpadů ve druhém pololetí. 

Pouze připomínáme, že v prvním 

pololetí bylo svezeno 1209  t ob-

jemných odpadů, což je více než 

bylo svezeno při svozu objemných 

odpadů za celý rok 2005 (1165 t). 

Proto se obracíme na naše 

spoluobčany s naléhavou pros-

bou, aby ve zvýšené míře vyu-

žívali pro odstranění objem-

ných odpadů naše sběrné dvory, 

v souladu s OZV města Ústí nad 

Labem č. 1/2007.
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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 cukrovary v rakouských zemích 
monarchie na přelomu 19. a 20. století

17

Ústí nad Labem se v minulosti 

klidně mohlo titulovat nejsladší 

město Rakouska. Po několik de-

setiletí bylo totiž centrem výroby 

cukru v monarchii. V letech 1882 

- 1890 tu vyrostla trojice rafi nerií, 

která dohromady vyprodukovala 

největší množství cukru v českých 

zemích i v celém Předlitavsku. 

Většina produkce směřovala na 

export, v nejlepších letech vyvezly 

lodě z ústeckých přístavů přes 400 

tisíc tun cukru ročně.

Nejoblíbenější byl kostkový

České země bývaly „cukrovou 

velmocí“ Evropy a Ústí nad Labem 

její metropolí. Přitom Ústecko vů-

bec nevynikalo pěstováním cukro-

vé řepy. Proč tu tedy vzniklo krátce 

po sobě tolik obrovských rafi nérií? 

Hlavní důvod tkvěl v uhlí. Těžilo 

se za humny a do Ústí se vozilo 

dokonalou železniční sítí. Rafi no-

vání cukru vyžaduje vysoké teplo-

ty a tedy velkou spotřebu topiva. 

Všechny tři cukrovary spálily roč-

ně na 60 tisíc tun uhlí. 

Dalším lákadlem pro cukrovar-

níky bylo Labe. Cukrovary měly 

vlastní říční překladiště a přísta-

vy. Lodě ve svých útrobách vozily 

jejich cukr do Hamburku a odtud 

do celého světa. Předním odbě-

ratelem byla Velká Británie, která 

areál prakticky vymazal z povr-

chu zemského. Exploze zabila přes 

dvacet lidí. Největší ze tří rafi nérií 

vznikla v roce 1890 v Neštěmicích 

za účasti anglického kapitálu. Ten-

to cukrovar se zaměřoval jen na 

vývoz, měl proto i vlastní přístav. 

Vyráběl 110 tisíc tun ročně a za-

městnával 800 lidí. 

Nejlepší léta prožívalo české 

cukrovarnictví na začátku 20. 

století, kdy ústecké rafi nerie hrály 

výraznou roli v ekonomice města. 

V době hospodářské krize však 

výroba cukru v Ústí skončila a už 

nikdy nebyla obnovena.

Literatura a prameny:
Dějiny města Ústí nad Labem 

(Ed. K. Kaiserová - V. Kaiser). Ústí 

n. L. 1996

Aussig, reklamní příloha, Ústí 

nad Labem 1929

Kaiser, Vladimír: Po stopách 

identity Victora Cibicha. Příspě-

vek na konferenci Pivo lepších časů 

v Ústí nad Labem 2006 (dosud ne-

publikováno)

Město nechá zpracovat projek-

tovou dokumentaci na akci „Eko-

centrum Ústí nad Labem“. Roz-

hodly o tom radní.

Záměrem projektu je vybu-

dovat v areálu zoo odpovídající 

materiálně technické zázemí pro 

environmentální vzdělávání a vý-

chovu. „Jsem velmi rád, že došlo ke 

spolupráci naší zoologické zahra-

dy a Domu dětí a mládeže, jejímž 

výsledkem je dnes zatím myšlenka 

Ekocentra“, říká náměstek primá-

tora Jan Řeřicha. 

Předpokládaná plocha nízkoe-

nergetické budovy bude 512 met-

rů čtverečních. Jako nejlepší se jeví 

umístění vpravo u horního vchodu 

do zoo. Celkové náklady na projekt 

se budou v případě realizace po-

hybovat mezi 35 - 40 miliony ko-

run. Město se pokusí získat dotaci 

z Operačního programu Životní 

prostředí, kterou poskytuje MŽP. 

Maximální výše dotace může činit 

90 % z celkových nákladů. 

Objekt nabídne speciálně zamě-

řené klubovny, přednáškové sály 

a prostor zde bude i pro chov drob-

ného zvířectva. „Dům dětí a mlá-

deže bude moci objekt využívat 

pro činnost svých přírodovědných 

kroužků. Myslím si, že i z tohoto 

důvodu je spojení se zoo naprosto 

ideální. Děti tak budou mít na do-

sah ruky vše, o čem hovoří se svými 

vedoucími“, dodal Řeřicha s tím, že 

objekt by měl být postaven podle 

nejnovějších trendů, aby energe-

tická náročnost byla co nejnižší. 

V zoo se chystá Ekocentrum

Dokumentární fi lm studen-

tů z Pedagogické fakulty v Ústí 

nad Labem vypráví o lidech, 

kteří pomáhají druhým. O dob-

rovolnících. Odměnou za pro-

vedenou „práci“ jim jsou nová 

přátelství, nevšední zážitky 

a zkušenosti.

Film natáčíme ve Vašem měs-

tě a odhalujeme v něm skryté 

možnosti, jak smysluplně trávit 

volný čas. Nemusí ho pohltit jen 

počítač nebo televize. Svých ko-

níčků se však dobrovolníci vzdá-

vat nemusí. Dobrovolnická čin-

nost totiž ukrojí z vašeho volna 

jen dvě až tři hodiny týdně nebo 

měsíčně – jak budete chtít! 

Díky našemu dokumentu zjis-

títe, že mít chuť pomáhat a dávat 

ji najevo je přirozené. My to tak 

cítíme a nestydíme se pomáhat. 

Nestyďte se ani vy...

Premiéra fi lmu bude 8. pro-

since 2009 od 19 hodin v Čino-

herním studiu. Vstup je zdarma!

s cukrem dál obchodovala. Cukr 

z Ústí však končil i v Americe, Af-

rice a Asii. 

První z velkých cukrovarů vy-

rostl na břehu Labe v Pražské ulici 

v letech 1882-1883. Zvládl denní 

produkci 50 vagonů, ročně vyro-

bil sto tisíc tun cukru. Produkoval 

všechny tehdy známé typy – ho-

mole, krupici, moučku i krystal. 

Hitem výrobního programu pak 

byly kostky - vynález, který při-

vedli na svět právě čeští cukrovar-

níci. Kostkový cukr sklízel úspěch 

zejména ve Skandinávii. 

V dobách největší slávy za-

městnával cukrovar 550 tisíc lidí. 

V roce 1916 továrnu notně poško-

dil obrovský požár. Dobové novi-

ny popisují, jak oheň tavil zásoby 

cukru a „davy ústeckých obyvatel 

s hrnci a kastroly chamtivě na-

bíraly přepálený cukr kanoucí 

na břeh Labe z továrních kanálů 

a rour.“ Rafi nérii se ovšem poda-

řilo obnovit.

Po hospodářské krizi sláva 

ústeckého cukru pohasla

V ten samý rok jako v Přístavní 

ulici vyrostl stejně velký cukrovar 

také ve čtvrti Krásné Březno. Za-

městnával až 700 lidí a také jeho 

roční produkce se pohybovala 

okolo sta tisíc tun. Po válce se 

z něj stal sklad zbraní a munice 

zabavených kapitulující němec-

ké armádě. Z ne zcela zřejmých 

příčin tu došlo k výbuchu, který 

Vydává Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, 401 00 

Ústí nad Labem. Neprodejný informační dvouměsíčník pro veřejnost. Ev. 

číslo MK ČR E 10245. Náklad 45 000 ks. Technická výroba: Severočeský 

Metropol, a.s.. Inzerce: 475 241 469.
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Primátor města Jan Kubata ocenil na Městském stadionu vítěze ha-

sičské olympiády dobrovolníků.

Ústí nad Labem hostilo 500 účastníků mistrovství České republi-

ky dobrovolných hasičů v požárním sportu. Skupinu dalších 200 lidí 

tvořili rozhodčí a doprovod. Závodníci se před víkendem nejprve 

představili na Mírovém náměstí, kde byla mimo jiné k vidění výstava 

moderní i historické požární techniky a společný průvod protagonistů 

akce. 

I dobrovolní hasiči lámou rekordy

Vážení občané a návštěvníci 

přírody, s ohledem na snahu měs-

ta Ústí nad Labem o snížení škod 

způsobených černou zvěří navázal 

odbor životního prostředí MmÚ 

úzkou spolupráci s místními 

mysliveckými sdruženími s cílem 

snížení stavů prasete divokého 

v okolí měst a obcí celého našeho 

regionu. Prakticky jedinou mož-

ností, jak toho dosáhnout, je za-

bezpečit zvýšení odlovu. Proto si 

vás dovolujeme naléhavě požádat 

o omezení návštěv lesních poros-

tů v okolí našeho města ve večer-

ních, nočních a brzkých ranních 

hodinách. 

Dalšími opatřeními jsou mi-

mořádné organizované lovy na 

Myslivci budou více střílet divoká prasata

černou zvěř v sousedství nejví-

ce poškozovaných oblastí měst 

a obcí, která uskuteční příslušná 

myslivecká sdružení.

Lovy budou probíhat vždy o ví-

kendech, a proto vás žádáme o vy-

nechání návštěv lokalit, v nichž 

se tyto hony budou konat. O ter-

Vyhlídková věž lesoparku Malé Sedlo

Městský obvod Střekov získal 

na revitalizaci zalesněného vrchu 

Malé Sedlo na výstavbu projektu 

rozhledny dotaci přes poslanky-

ni Poslanecké sněmovny České 

republiky Marcelu Mertinovou.

Vzhledem k tomu, že cena pro-

jektu činila 2,5 mil. Kč, zajistil pro 

MO Střekov dotaci 500 000 Kč 

vicehejtman Arno Fišera z fondu 

hejtmanky Ústeckého kraje Jany 

Vaňhové. Zbytek bude uhrazen ze 

zdrojů MO Střekov.

Vlastní stavbu provádí fi rma 

INSKY s.r.o. podle projektu atelie-

ru Ctibora Žežulky. Stavba vyhlíd-

kové věže by měla být dokončena 

do konce roku 2009. Myšlenka 

výstavby vyhlídkové věže vznik-

la už v předešlém Zastupitelstvu 

MO Střekov. Již v tomto volebním 

období byla provedena rekon-

strukce přístupové cesty na vrchol 

lesoparku a předpoklad revitali-

zace vrcholu počítá i s doplněním 

vybavení prostoru Malého Sedla 

o lavičky a případně o dětské hra-

cí prvky. Ochránci přírody si přejí, 

aby vyhlídková věž nepřesahovala 

lesní porost v lesoparku. Před-

pokládáme, že z vyhlídkové věže  

bude vidět město Ústí nad Labem 

a jeho malebné okolí se všemi dů-

ležitými dominantami. 

Vlastní stavba vyhlídkové věže 

bude v souladu s projektem z ka-

menného čedičového zdiva. Toči-

té schodiště a vlastní prostor roz-

hledny budou z akátového dřeva. 

Dřevěná podlaha rozhlednového 

prostoru bude spočívat na nosné 

železobetonové konstrukci. Oko-

lo celého objektu bude udělán  

chodníček v šířce 1 m. Věříme, že 

se podaří vytvořit další zajímavý 

cíl pro pěší turistiku. Je předpo-

klad, že se vyhlídková věž stane 

oblíbeným místem procházek 

občanů a návštěvníků Ústí nad 

Labem.

Ing.Václav Křeček                                                                                                                  
místostarosta MO Střekov

mínech a místech lovů budete 

vždy informováni na webových 

stránkách města Ústí nad Labem, 

stránkách příslušných městských 

obvodů, měst a obcí, případně 

i prostřednictvím médií.

Vaše ohleduplnost a dodržování 

této žádosti nemalou měrou při-

spěje ke zvýšení bezpečnosti a za-

jistí možnost intenzivní redukce 

početních stavů černé zvěře, jež se 

díky neobvykle velké úrodě žaludů 

a bukvic začínají přibližovat hrani-

ci přemnožení, a ke snížení škod 

páchaných touto zvěří na zahrád-

kách, trávnících a další veřejné 

zeleni. U všech takto odlovených 

kusů budou odebírány vzorky na 

rozšířené veterinární vyšetření. 

Pak už se začalo naplno soutěžit, a to např. v běhu na sto metrů přes 

překážky, štafetě na 4 x 100 metrů i požárním útoku. Nakonec padl 

i nový národní rekord, a to v disciplíně štafeta 4 x 100m ženy. Postara-

la se o něj družstva SDH Chválenice a SDH Trnava ve shodném čase 

63,16 vteřiny. Z mužů byli zase nejlepší hasiči z Horní Kamenice.

Město Ústí nad Labem přispělo organizátorům akce částkou 117 

tisíc korun.
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„Staniž se tedy, staniž se, dám vám své po-

žehnáááání“, zpíval v divadle užaslému publi-

ku primátor Jan Kubata na závěr slavnostního 

představení.

Motivem z Prodané nevěsty a následným 

přípitkem Kubata ukončil večer k významné-

mu jubileu Severočeského divadla opery a ba-

letu, který sledovali současní a bývalí umělci, 

politici i veřejnost. „Navrhl mi to ředitel diva-

dla Tomáš Šimerda, že prý bude sranda. Dlouho 

jsem se rozmýšlel, na pódiu se mi klepaly nohy, 

ale pak to šlo samo“, řekl Kubata, který si nako-

nec vysloužil velký potlesk.

Na slavnostním představení byly k vidění 

např. vystoupení držitelů cen Th alie, tenoristy 

WeiLong Taa a člena baletního souboru Vla-

MOZARTOVO REQUIEM

V neděli 1. listopadu v 17 hodin 

zazní v Severočeském divadle smu-

teční mše d-moll Wolfganga Ama-

dea Mozarta - Requiem. Okolnosti 

vzniku tohoto veledíla jsou zahalena 

tajemstvím. V červenci 1791 obdr-

žel skladatel objednávku na zádušní 

mši od posla, kterého za ním vyslal 

neznámý zadavatel, jenž neuvedl 

konkrétní termín pro dokončení 

a ani si nekladl požadavky na kon-

cepci díla. Posel Mozartovi dopředu 

vyplatil požadovaný honorář. Z his-

torických výzkumů je známo, že se 

jednalo o zplnomocněnce hraběte 

Franze von Walseegg zu Stuppach, 

jenž s oblibou oslovoval vynikající 

skladatele a díla po jejich zpracování 

signoval za své. Mši si objednal pro 

uctění památky své zesnulé ženy. 

Skladatel se nepustil do práce na 

Requiem hned, pracoval v té době 

na opeře Kouzelná fl étna aFrei-

mauer-Kantate. 

Sugestivní Requiem je posled-

ní Mozartovou skladbou. Je mu 

připisováno i přesto, že před svou 

smrtí Mozart zvládl dokončit ne-

celou čtvrtinu. Na základě skic 

a ústních úvah dopsal zbývající 

části jeho žák Franz Xaver Süss-

mayer. Splnila se tak skladatelova 

předtucha, že psal Requiem pro 

sebe. V dopisech jeho otci se Mo-

zart ke smrti vyjádřil již v roce 

1787 slovy, že ji považuje za klíč 

ke skutečnému štěstí. Skladatel 

byl pochován do společného hro-

bu a tóny mše na jeho posledním 

rozloučení nezazněly. Hudební 

nastudování připravuje  dirigent 

Milan Kaňák, který na program 

koncertu k Requiem zařadil Bib-

lické písně Antonína Dvořáka 

v úpravě pro orchestr. Zazpívá 

Petr Matuszek.

S VÍNEM O VÍNĚ

Slogan jen napovídá… Jde zhru-

ba o dvouhodinové zastavení v čes-

kých kamenných divadlech. Víno 

a jeho kvality, zvlášť v čase okolo 

svatého Martina, přiblíží moderá-

tor, zpěvák a také vinař Jožka Šmu-

kař. S cimbálkou Slovácko mladší 

primáše Petra Marady nabídnou 

večer plný muziky. Samozřejmě 

hojně jihomoravské, a hodně vin-

né, ale hlavně bezprostřední, živě 

hrané a velmi milé a příjemné. 

Vyprávění o víně, krásné lidové 

písničky, a pak ještě takový exkurs 

po moravských sklepích, kdy při-

jde na koštování! Informace o tom, 

kde se různé odrůdy vzaly, jakou 

mají historii, proč je každá jiná, 

jaké musí být podloží, co všechno 

víme o vinařství v Česku… A jako 

je bezpočet odrůd, stejně tolik je 

příběhů o lásce, o vojně, a o víně 

v moravských písničkách - nejmé-

ně stejně velká množina je počet 

příběhů, které bude publiku ve 

středu 18. listopadu od 19 hodin 

vyprávět Jožka Šmukař a jeho host 

Marek Vašut. Kdo přijde, zažije 

krásný večer se vším všudy!

REŽISÉR TOMÁŠ ŠIMERDA 

K NOVÉ INSCENACI 

FIGAROVA SVATBA

Mozartova FIGAROVA SVAT-

BA nese podtitul „komická ope-

ra“. V mnohých inscenacích, které 

jsem měl možnost vidět, jsem čas-

to zaznamenal urputnou snahu 

inscenátorů naplnit toto zadání, 

tedy vytvořit inscenaci, která by 

byla především komická, napl-

nit ji rozličnými špílci, na které 

ovšem nezřídka publikum vděčně 

reagovalo.

Naše inscenace se pokouší jít 

jinou cestou. Především chceme 

připomenout, že dějová záplet-

ka se týká velmi vážné věci, totiž 

„práva první noci“, které hodlá 

uplatnit hrabě Almaviva. Pravdě-

podobně však Almavivovi nejde 

pouze o pikantní erotický zážitek. 

Ukáže se, že Zuzanku opravdu mi-

luje. Skutečně komickou začíná být 

opera až ve chvíli, kdy jednotliví 

aktéři – ve snaze dosáhnout svých 

cílů a naopak zmařit naplnění po-

hnutek svých rivalů - zabředají do 

vlastních intrik, pastí a nástrah. 

Mimoděk jsem si v souvislosti 

s Figarovou svatbou vzpomněl na 

Milana Kunderu a jeho Směšné 

lásky či Žert. Kunderovu „idée 

fi xe“, která prochází těmito díly, lze 

defi novat tak, že i malicherné pří-

činy mohou mít vážné důsledky. 

U Mozartovy (a Beumarchaisovy, 

potažmo Da Ponteho) Figarovy 

svatby, je tomu obráceně: příčiny 

jsou vážné, vedou však k úsměv-

ným koncům.

Opera bude uváděna v italském 

originále a na domácí scéně s čes-

kými titulky. Premiéra v pátek 27. 

listopadu od 19 hodin.

Ústecké divadlo oslavilo stovku

V listopadu Mozart, víno i Figarova svatba

dimira Gončarova. Diváky pozdravil i Daniel 

Hůlka, který v ústeckém divadle kdysi začínal. 

Kvůli nemoci nemohl bohužel přijet Josef Ná-

hlovský. Večer moderovali ředitel SDOB To-

máš Šimerda a herečka divadla Semafor Jolana 

Smyčková.

„O vašich úspěších svědčí nejen rostoucí 

zájem o vaše představení, ale také odborná 

uznání. Severočeské divadlo opery a baletu se 

se dvěma trofejemi stalo nejúspěšnějším diva-

dlem 16. ročníku Cen Th álie. Vedení divadla se 

nebojí experimentovat, dávat příležitosti nejen 

našim umělcům, ale také umělcům zahranič-

ním. A byli to právě zahraniční umělci, kteří 

prestižní ocenění získali. Ředitel našeho diva-

dla pan Tomáš Šimerda kdysi řekl: „Chceme být 

divadlem všech“ a já jsem přesvědčen o tom, 

že tato slova stoprocentně naplnil. Podařilo se 

programovou nabídku sestavit tak pestře, že si 

vybere každý. Uspokojeni jsou nejen milovníci 

opery a baletu. Na své si ale přijdou i ti, kdo 

preferují muzikál. A dokonce, a to je podle mě 

velmi podstatné, najdou si sem cestu i děti, a to 

díky nedělním pohádkám či speciálním před-

stavením pro mládež“, uvedl Kubata ve svém 

úvodním projevu.

Představení k výročí 100 let divadla se také 

zúčastnili gubernátor Vladimirské oblasti Ni-

kolaj Vingradov a primátor našeho partnerské-

ho města Vladimir Alexandr Rybakov. Přišli 

rovněž senátor Pavel Sušický, poslanec parla-

mentu Petr Gandalovič či hejtmanka Ústecké-

ho kraje Jana Vaňhová.
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P�J�KA BEZ POPLATK� TE�

Šet�it není špatné,...

ale užít si TE�
je lepší ! 

800 366 000
www.pujckated.cz

volejte ZDARMA

Hledáme nové spolupracovníky.
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SLEVY AŽ 15%

PRODEJNA EXIM TOURS, Klíšská 1430/8 
Ú s t í  n a d  L a b e m 
Najdete nás naproti Městským lázním
usti-nad-labem@eximtours.cz, tel.: 475 200 129

P o  –  P á        9  –  1 8 h o d .

www.eximtours.cz

San Andrés
Kostarika
Panama
Peru
Chile
El Salvador, Roatan
Dominikánská republika
Mexiko
Kuba
Isla Margarita
Kapverdské ostrovy
Spojené arabské emiráty
Plavby v Karibiku
Thajsko
USA

Egypt
Tunisko
Turecko

Dítě ZDARMA
platí pouze letenku

Dítě ZDARMA

ZÁJEZDY PRO OBDOBÍ

ZIMA 2009 - 2010

Dárkový poukazna nákup zájezdu v prodejně EXIM TOURS

Ústí nad Labem, Klíšská 8

Poukaz můžete uplatnit do 31.12. 2010. Po tomto datu není možné poukaz použít.

Poukaz není směnitelný za hotovost a není možné vyžadovat vrácení zůstatkové hodnoty při jeho neúplném využití.

tel.: 475200129, 607211430, e-mail: usti-nad-labem@eximtours.cz

www.eximtours.cz

èíslo poukazu

PRODÁVÁME VÁNOÈNÍ I JINÉ POUKAZY

PRODÁVÁME VÁNOÈNÍ I JINÉ POUKAZY

Pozvánka 
Pohádková sobota s Labskou královnou 12. 12. 

Srdečně zveme všechny děti a příznivce ústeckých pohádek na so-

botní odpoledne 12. 12. 2009 do Činoherního  studia na Střekově

14:00 premiéra animované pohádky Labská královna

 divadelní představení 23. ZŠ České mládeže

 loutková pohádka Dobří skřítci z Němčí

17:00 hraná pohádka Labská královna v podání Činoherního studia

www.usti-nad-labem.cz/labskakralovna

Program galerie Informačního střediska
Naše město 2009 21.9. – 1. 11. 2009 Výstava amatérských 

a dětských fotografi í 

a výtvarných prací

55 let Gymnázia

Jateční

12.10. – 30.10. 2009 Výstava studentských vý-

tvarných prací

Feminafi lm 5.11. – 30.11. 2009 Výstava fotografi í k 5 le-

tům festivalu fi lmů žen 

a o ženách

Vánoční výstava prosinec 2009 Výstava prací  z kerami-

ky, maleb a prostorových 

prací

Informační středisko města Ústí nad Labem

Mírové náměstí 1/1, 400 01  Ústí nad Labem

Po - Pá   9:00 - 17:00

So   9:00 - 12:00    

Tel: +420 477 010 700  e-mail:  info.stredisko@mag-ul.cz

www.usti-nad-labem.cz

U P O Z O R N Ě N Í

Statutární město Ústí nad Labem - Kulturní komise RM a Komise 

mládeže a sportu  RM upozorňuje na možnost požádat o fi nanční 

příspěvek z rozpočtu města pro rok 2010:

v oblasti KULTURY• 
na pořádání kulturních akcí 2010 �

 (subjekt může podat max. 3 žádostí na kalendářní rok)

Uzávěrka podávání žádostí: 31. prosinec 2009

v oblasti SPORTU• 
na pořádání sportovních akcí 2010 �
na pořádání volnočasových akcí 2010 �
za nadstandardní výkony roku 2009 v mládežnických �

 kategoriích

Uzávěrka podávání žádostí: 31. prosinec 2009

na celoroční činnost v oblasti sportu  �
 - členská základna do 18 let

Uzávěrka podávání žádostí: 29. leden 2010

Informace o vyhlášených dotačních titulech a formuláře žádostí 

bude možné získat od 1. listopadu 2009 na Magistrátu města Ústí 

nad Labem, Velká hradební 8, oddělení  kultury a  sportu (p. Jaro-

šová, č.dv. 289, tel. 475241839; Bc. Čmejlová, tel. 475241584 a p. Kr-

pešová, tel. 475241576, č.dv. 288) nebo na internetových stránkách 

www.usti-nad-labem.cz.
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Nevídáno, neslýcháno... 33
Pravidelná rubrika pro všechny, kteří mají smysl pro humor

Hotel Máj vlastní bezdomovciHotel Máj vlastní bezdomovci
K neuvěřitelnému majetko-

právnímu zvratu došlo v případě 

zdevastovaného hotelu Máj. Naše 

noviny totiž zjistily, že je už něko-

lik dní ve vlastnictví skupiny bez-

domovců, kteří tam dříve bydleli 

nebo se sem přesunuli ze sektoro-

vého centra. Původní majitel, pan 

Vyklička, tak nebude muset platit 

pokutu vyměřenou stavebním 

úřadem, ani objekt zabezpečovat.

Jak se to mohlo stát? Jedno-

duše. Za všechno může aféra na 

Právnické fakultě v Plzni. Veškeré 

doktoráty a magisterské tituly zde 

získané za posledních 10 let jsou 

totiž neplatné, a to má synergický 

efekt. Zákon o osobním vlastnic-

tví majetku z roku 2001 totiž sně-

movně předkládal JUDr. Václav 

Novák, absolvent této školy, a jeli-

kož doktorem práv ani magistrem 

vlastně není, zmíněná právní nor-

ma neplatí. Protože Evropská unie 

neuznává zákony z doby komunis-

tické éry, poslední platnou legisla-

tivou v uvedené oblasti je Rašínův 

zákon o domovském právu z roku 

Vánoce 2009 v Ús�  nad Labem

Slavnostní zahájení vánočních trhů a rozsvícení 
vánočního stromu města na Mírovém náměs�  

v sobotu 28. 11. 2009 od 15.30 hod.

V rámci akce je připraveno hromadné vypuštění balónků 
s přáním Ježíškovi, tradiční zpívání vánočních koled, žehnání 
vánočnímu stromu, vystoupení skupiny Spirituál kvintet aj.

Více informací o doprovodném programu na www.us� -nad-
labem.cz nebo v Informačním středisku města Ús�  nad Labem.

Ekologický partner vánočního osvětlení
www.ekolamp.cz

1897. Zde se doslova píše: „Jestliže 

je dům v rukou osoby rozumově 

zcela tupé nebo dlouhodobě se 

nezdržující v místě trvalého byd-

liště, která více než šest měsíců 

nepřevzala úřední dokumenty, 

vlastnictví domu přechází na oso-

by, jež zde prokazatelně bydlí více 

než 60 dnů.

Majitel Máje Vyklička má pro-

blém. V místě bydliště se nezdr-

žuje a výzvu stavebního odboru si 

nepřevzal už rok a půl. Hotel tedy 

už není jeho.

Novými vlastníky jsou rodi-

ny Novotných a Horváthových. 

A také člověk, jemuž se přezdívá 

Franta čuňas. Své pravé jméno si 

už nepamatuje – rum si často ředí 

okenou. Celkem se jedná o 14 

majitelů. Ti nyní nabízejí hotel 

k prodeji za 20 miliónů korun. 

„My teď pracujeme na tom, abys-

me ten hotel vopravili. Včera sem 

zacpal díru ve střeše kartónem. 

Začíná to tu bejt moc hezký“, říká 

Franta.

Nový majitel Máje Franta čuňas si koupil notebook, aby mohl komunikovat se zájemci o koupi objektu.
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Omlouváme se čtenářům za nezařazení pravidelné křížovky. K tomuto kroku jsme přistoupili vzhledem k množství redakčního materiálu.

Tajenka z minulého čísla: „Jestliže se lidé smějí, nemusí to znamenat, že jsi vtipný.“

Výherci: Ivana Floriánová, Petra Myšková a Josef Burcar. Gratulujeme! 



1989 - 2009
Vzpomínková akce k 20. výročí 
událostí z listopadu 1989.
Mírové náměstí
17. listopadu
od 1600 hodin 
PS: Pokud si 
chcete koupit 
nového favorita, 
spacák s sebou.


