MĚSTSKÉ NOVINY

číslo 61

srpen - říjen

2010

Informační list pro občany města Ústí nad Labem

Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz
Více míst
pro seniory

Co nového
v ZOO?

Povinná výměna
řidičských
průkazů

strana 5

strana 6

strana 9

Atrium bylo otevřeno v předstihu

V centru vznikla další odpočinková zóna
Kdysi nevzhledné atrium spojující velká ústecká náměstí bylo
kompletně zrekonstruováno za
35,6 mil. Kč. Drtivá většina nákladů byla uhrazena z dotace Evropské unie. Spoluúčast města činila
pouze necelé 3 milióny korun.
Pásku zrekonstruovaného atria
MmÚ slavnostně přestřihli primátor města Jan Kubata a jeho
náměstek Jan Řeřicha.
Obnovy se dočkala zeleň, přibyly lavičky a stejně jako jiné plochy ve městě zdobí i tento prostor
fontána. Nad ní bylo vybudované
pódium pro pořádání kulturních
a společenských akcí i zvonice.
„Případné kritiky chci poprosit
o trpělivost, protože zeleň v atriu je
mladá a musí vyrůst“, řekl s úsměvem primátor.
Pokračování na str. 3

Městské sady se staly aktivním parkem
Chodci, cyklisté i muzikanti jsou vítáni

Dále v tomto čísle:

Ústečané se na podzim dočkají znovuotevření Městských sadů, které prošly celkovou obnovou. Práce probíhaly necelý
rok.
Rekonstrukcí prošly chodníky i veřejné
záchodky. Na místě křovisek se objevily
cesty pro bruslaře a prostor zde naleznou
i skateboardisté. „Menší děti se mohou těšit na hřiště plné herních prvků, jako jsou
skluzavky či houpačky. Proměnou prošel
také amfiteátr, který budou moci využívat divadelníci nebo muzikanti. Takový
velký prostor si určitě zaslouží mnoho laviček. Uklidňujícím dojmem působí jezírko
a kruhový prostor s vodotryskem“, říká náměstkyně primátora Zuzana Kailová.
Pokračování na str. 4
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Dopravní podnik koupí
sedm nových autobusů

Slovo primátora
Vážení přátelé,
dnes naposledy Vás oslovuji ze
stránek Městských novin.
Když jsem se po svém vstupu do
místní komunální politiky koncem
90. let kolem sebe pořádně rozhlédl,
bylo to bez přehánění skličující. Ať
už jste otočili hlavu kamkoliv, cítili
jste naléhavou potřebu vložit tam
stovky miliónů korun. Není proto
překvapením, že má ústřední vize
byla v Ústí nad Labem úzce spjata
s investicemi, odstraněním vnitřního dluhu v oblasti infrastruktury,
který se vytvářel dlouhé desítky let.
Ústečané se dívali na polorozpadlou dominantu města a záviděli obyvatelům jiných měst, že si
mohou na „svou“ Větruši v klidu
zajet s rodinou na výlet. Do zdevastovaného Letního kina chodili
jen nejodvážnější a „chloubou“
centra krajského města byly sterilní Mírové náměstí a Nová tržnice, jako vystřižená z balkánského
nezávislého filmu. Přestárlá sportoviště, nebezpečné křižovatky,
nepatrný zájem investorů a náš
region, malý výběr značek v obchodech, staré parky, neexistující
protipovodňová ochrana.
Za posledních osm let se nám
podařilo přivést investory do průmyslové zóny i centra. Opravili
jsme Mírové náměstí a okolí, atrium, hokejový i fotbalový stadion.
Stavěli jsme nebo rekonstruovali
sportovní hřiště pro děti u škol
i na sídlištích. Skoro hotové jsou
Městské sady i nové křídlo domova důchodců na Bukově. Ve
městě vyrostly bezpečné kruhové
objezdy a dvěma tisícům školáků
i dospělých z Domu dětí a mládeže jsme vytvořili v Domě kultury
luxusní zázemí. Peníze šly také do
trolejbusové tratě Střekov, cyklostezek a zbourali jsme největší hrůzu města, sektorové centrum. Už
v listopadu se svezeme na Větruši
lanovkou. Brzy bude dokončen
přívětivý zanádražní prostor.
Město ale výrazně proměnili
i soukromí investoři. Neskrývám,
že jsme jejich záměry většinou
podporovali a hlásím se k nim.
Jsem rád, že se dvěma třetinám
Ústečanů líbí obchodní centrum
Forum, tak předčasně kritizované
uprostřed výstavby, kdy byl vidět
jen beton. Na kdysi volných prolukách dnes ale stojí i další budovy soukromých investorů, jež jsou
logickým vyústěním kvalitní proinvestiční politiky města i kdysi
výrazného hospodářského růstu.

Naprosto klíčové pro nás i budoucí generace Ústečanů je prosazení, a nebojím se z našeho
pohledu použít slovo „prolobování“, protipovodňového valu
na Střekovském nábřeží, včetně
mobilních stěn, a zahájení stavby
protipovodňové vany na ústecké
straně. To samé platí o jedinečném
projektu univerzitního kampusu,
v jehož osobní podpoře budu samozřejmě pokračovat.
Velký kus práce je za námi, ale
nebyl bych objektivní, kdybych
nezmínil věci, které oproti původnímu plánu kráčely jinou cestou.
Zejména kvůli hluboké ekonomické krizi se nám nepodařilo výrazně obnovit vozový park trolejbusů
a ze stejného důvodu jsme dosud
nevybudovali na fotbalovém stadionu novou velkou tribunu. Usilovali jsme rovněž o radikální změnu
pověsti Ústecka v očích obyvatel
jiných měst – bohužel stále přetrvávají neadekvátní, avšak stále hluboce zažité názory na město jako
špinavé, průmyslové, nevlídné.
Netroufám si soudit, zda můj
nástupce převezme složitější nebo
jednodušší město, než před čtyřmi
lety já. Budoucí primátor zdědí až
na výjimky opravené Ústí, na druhé straně ale přetrvávají důsledky
hospodářské krize. Finanční manévrovací prostor nového vedení
města v následujících letech proto
nebude zřejmě o moc širší, než
náš. Nejen v této souvislosti chci
důrazně odmítnout hlasy těch,
kteří tvrdí, že za sebou nechávám
město výrazně zadlužené. Ten, kdo
to říká, buď neumí počítat, neviděl
jednoduchou excelovou tabulku,
nebo jedná účelově. Dluhová služba města je a v budoucnosti zůstane na velmi přijatelné úrovni.
Loučím se s Vámi a přeji Vám
mnoho zdraví a štěstí v pracovním i osobním životě.
Bylo mi velkou ctí být Vaším
primátorem.

Na ústeckých silnicích se již brzy objeví dalších sedm nových autobusů městské dopravy. Jedná se o nízkopodlažní třídveřové vozy, které
budou jezdit převážně na trasách příměstských linek. Jejich celková cena
činí 40 mil. Kč (bez DPH).
„Autobusy pořídíme z vlastních investičních zdrojů získaných dobrým
hospodařením společnosti. Nemuseli jsme si tedy brát úvěr,“ říká výkonný
ředitel DPmÚL Tomáš Kraus.
Dopravní podnik města Ústí nad Labem vyhlásil 31. května tohoto
roku výběrové řízení na obnovu vozového parku pro rok 2010 v rozsahu
pěti autobusů v kategorii dvanáct metrů a dvou autobusů patnáctimetrových. Kratší vozy by měly být ústeckému dopravci dodány do 31. října
2010 a další do letošního 30. listopadu.
Dvanáctimetrové autobusy vyrobí a dodá společnost Tedom a.s. V kategorii 15 m zvítězila v soutěži společnost Solaris Bus & Coach S.A.
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Technická speciﬁkace autobusu v kategorii 12 m
typ
počet náprav
rozměry

nízkopodlažní třídveřový městský autobus
2
délka
šířka
výška
12,03 m
2,55 m
3,04 m
obsaditelnost
celkem
k sezení
k stání
95
28
67
nejvyšší rychlost 80 km/h
hmotnosti
provozní
nejvyšší přípustná
11 100 kg
18 000 kg
automatická převodovka s retardérem
pracoviště řidiče vybaveno klimatizací

Technická speciﬁkace autobusu v kategorii 15 m
typ
počet náprav
rozměry

nízkopodlažní třídveřový městský autobus
3
délka
šířka
výška
14,59 m
2,55 m
3,05 m
obsaditelnost
celkem
k sezení
k stání
130
40
90
nejvyšší rychlost 80 km/h
hmotnosti
provozní
nejvyšší přípustná
12 900 kg
24 000 kg
automatická převodovka s retardérem
pracoviště řidiče vybaveno klimatizací

Atrium bylo
otevřeno
v předstihu
Pokračování ze str. 1
Opravou prošla vstupní schodiště do podzemních garáží.
K nim, i k dalším vstupům, například do úřadu městského obvodu, kde je i jídelna, směřují
„vodící linky“ pro nevidomé.
Parkovací místa, jež kdysi byla
v rohu atria, už město neobnovilo. „Osadili jsme dopravní značení
tak, aby vjezd do atria nebyl možný. V krajových částech podchodů
jsme umístili sklopné trny, které
v případě nutnosti, například při
vjezdu sanitky či vozidla záchranného integrovaného systému, bude
možné sklopit. Parkování pro invalidní občany bude zajištěno před
budovou magistrátu“, upřesňuje
Řeřicha.
Město nechce, aby do atria
vjížděly automobily, protože
nová dlažba by se brzy poškodila.
„Hladký“ povrch atria si pochvalují hlavně ženy, které musí strávit pracovní den ve společenské
obuvi.
„O atriu lze říci úplně to samé,
jako o zrekonstruovaném Mírovém náměstí. V obou případech
byla hlavním cílem větší přívětivost prostředí, odklon od tranzitní
funkce k oddechové. Myslím, že se
to podařilo“, uvádí radní Tomáš
Indra.
Součástí rekonstrukce bylo
rovněž odstranění zeleně, demolice kamenných prvků záhonů,
rozebrání kamenných obkladů,
konstrukcí stávající fontány či
poškozené dlažby. Atrium se postupně dočkalo nového odvodnění, nového rozvodu vody pro
napojení fontány, zavlažovacího
systému a rozvodu elektrozařízení, včetně zřízení míst pro odběr
vody a elektřiny v případě pořádání akcí.
Při rekonstrukci atria město
pamatovalo i na prostor určený
pro každoroční umístění vánočního stromu. V blízkosti podia,
v předním záhonu, je připravena
konstrukce pro jeho osazení. Zajištěné je i osvětlení pro vánoční
výzdobu a na stožárech jsou také
zásuvky.
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Městské sady se staly aktivním parkem
Chodci, cyklisté i muzikanti jsou vítáni
Pokračování ze str. 1
Park je rozdělený na několik sektorů. Ve
spodní části vznikly již zmíněné cesty pro
bruslaře a skateboarding. Jižní část parku s kruhovým prostorem zdobí vodotrysk
a letní scéna s dětským hřištěm. Centrem
severní části je jezírko doplněné přechodem
z kamenů. Kolem jsou vysázeny vodní rostliny sloužící k přečištění vody. Na dvanácti
„křižovatkách“ jsou fontány zdobené kovovými uměleckými prvky. „Původně mělo být
kašen čtrnáct. Od dvou jsme však upustili,
protože by ohrozily kořeny stromů“, pokračuje
Kailová.
Nově byly vybudovány také tři vstupy do
parku, a to z křižovatky ulic Palachova a Sadová, v severní části vstup ze Šaldovy ulice přechodem přes potrubí parovodu a vstup z Masarykovy ulice na lávku přes zářez Klíšského
potoka. Celým parkem vede vodovod pro
napájení kašen, veřejného WC a zavlažovacího systému a jezírka. Samozřejmostí je nové
veřejné osvětlení.
Největší park ve městě se dočkal především
nové zeleně. „Křoviny byly plné injekčních stříkaček. To rozhodně nebylo prostředí vhodné pro
volné pobíhání dětí“, připomněl náměstek primátora Jan Řeřicha.

Parkk vznikl
kl na místě bývalého
b l h výstaviště Hospodářské a průmyslové výstavy v roce
1903. O šestnáct let později zaplatilo město
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za parkovou
k
úpravu 400 tisíc korun.
k
Současná
rekonstrukce vyšla na 82,8 mil. korun, z toho
evropská dotace dosáhla téměř 76 miliónů.

Dostavba Domova pro seniory Bukov
Už koncem letošního října předá město seniorům nové křídlo budovy, jež zvýší kapacitu
domova o 40 míst.
Nová část bude se stávajícími prostory propojena. Na žadatele o ubytování zde čekají jednolůžkové pokojové jednotky. Veškeré prostory jsou bezbariérové a nabídnou zázemí nutné
pro kvalitní život občanů seniorského věku se
sníženou soběstačností. „Práce byly náročné,
probíhaly ale relativně hladce. Nyní budeme mít
objekt s uzavřeným atriem, zelení a lavičkami.
Vznikl tady velmi hezký prostor,“ říká náměstkyně primátora Zuzana Kailová.

Do DPS Bukov jsou na základě bodového
přijímacího systému umísťováni senioři, kteří
potřebují péči druhé osoby a kteří mají často
problémy s pohyblivostí. Po dostavbě dalšího
křídla se na tom nic nezmění. Noví obyvatelé přístavby se sem budou moci stěhovat už
v prosinci. Většina pokojových jednotek (kromě přízemních) má balkon nebo terasu, sprchový kout, postel a kuchyňskou linku. Pokoj
si potom uživatel služby sám dovybaví podle
svých potřeb a představ.
Domov pro seniory bude po dostavbě potřebovat o dvanáct zaměstnanců více. „Už nyní
mám na stole asi třicet žádostí o zaměstnání
a začala jsem již s pohovory. Zájem o práci tedy
je,“ uvádí ředitelka domova Věra Vonková.

Celkové náklady dostavby vyjdou na téměř
85 milionů (včetně DPH). Tato cena zahrnuje
například příslušenství, sadové úpravy, vnitřní vybavení či zasíťování pozemku. Městu se
podařilo na akci získat evropskou dotaci pokrývající 92,5 procenta nákladů. Práce provádí
mostecká společnost Herkul.
Kromě zajištění vyšší kapacity Domova pro
seniory a propojení se stávajícím objektem je
další výhodou výstavba výměníkové stanice.
Díky ní je nyní možné vytápění celého zařízení
z centrálního zdroje tepla. Právě přechod z plynového topení na parovod byl podle ředitelky
Mgr. Vonkové největším problémem stavby,
protože bylo nutné najít v objektu náhradní
„trasu“.
Současná kapacita Domova pro seniory na
Bukově je 85 uživatelů sociálních služeb. Jeho
součástí je Domov pro osoby se zdravotním
postižením s 10 obyvateli. Domov nyní nabízí
jednolůžkové a dvoulůžkové pokojové jednotky s příslušenstvím. Součástí Domova pro seniory jsou jídelna, klubovna pro pořádání kulturních a společenských programů, knihovna
a tělocvična. Stravování zajišťuje Domov pro
seniory podle přání a potřeb celodenně, včetně
nápojů a diet, jež odpovídají věku a potřebám
uživatelů sociálních služeb.
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Katalog sociálních služeb

Lidé využívají více
ústecké sběrné dvory

Město Ústí nad Labem
vydalo tradiční Katalog
sociálních služeb.
Katalog sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním na období
let 2010 a 2011 obsahuje
přehled o poskytovatelích
těchto služeb v Ústí nad
Labem a okolí. Zahrnuje 8
oblastí sociální péče v návaznosti na 4. Komunitní
plán péče týkající se seniorů, dětí a mládeže, mentálně a zdravotně postižených, drogově závislých,
duševně nemocných, občanů v sociální krizi či sociálně vyloučených. U jednotlivých poskytovatelů je
vždy uveden pro snadnou orientaci občanů název zařízení, stručný popis
nabízených služeb, kontakty, event. foto a dopravní dostupnost.
Dále je v Katalogu možné najít kontakty na zdravotní pojišťovny,
nemocnice a příslušné orgány státní správy a samosprávy. „Katalog je
občanům města k dispozici zdarma v našem informačním středisku a ve
vestibulu magistrátu. Poskytuje velmi dobrý přehled každému, kdo chce
určité typy služeb využít a neví, na koho se obrátit“, říká náměstkyně primátora Zuzana Kailová.

Ústečané loni odevzdali do
sběrných dvorů 2 973 televizorů
a 1 746 počítačových monitorů.
Vyplývá to ze zprávy společnosti Asekol, se kterou má město Ústí
nad Labem uzavřenou smlouvu
o bezplatném odběru těchto vyřazených elektrospotřebičů.
Asekol dále uvádí, že sběr, doprava, demontáž a následné využití frakcí zpětného odběru televizí
a monitorů představuje nezanedbatelný přínos pro životní prostředí a úsporu přírodních zdrojů.
Díky zpětnému odběru jednoho
kusu televize dochází k úspoře
elektrické energie ve výši 162,39
kWh, což je stejné množství energie, kterou spotřebuje např. 60 W
žárovka svítící nepřetržitě čtyři
měsíce, nebo je vytvořena osmihodinovou manuální prací silného muže. Nemusí se v této souvislosti dále např. vytěžit 2,89 litru
ropy a 9,73 kg primárních surovin
(písek, vápenec, železo) a ušetří se

také 745 litrů pitné vody. Pozitivní
dopady jedné odevzdané a „zpracované“ televize jsou ještě snížení
produkce nebezpečných odpadů
o 145 kg i pokles objemu skleníkových plynů.
Společnost Asekol je zatím v ČR
jediným, ministerstvem životního
prostředí oprávněným odběratelem vybraných vyřazených elektrospotřebičů v kategorii „televizory a monitory počítačů“. Z nich
potom získává vzácné kovy, čímž
významně šetří životní prostředí.
Úspory v energii, spotřebě pitné
vody a v surovinových zdrojích se
vypočítávají podle mezinárodně
platných vzorců LCA (live cycle
accessment).
„Obyvatelé našeho města odevzdali loni do sběrných dvorů ve
Všebořicích a Krásném Březně
o tisíc tun odpadů více, než v roce
2008. Věřím, že tento trend bude
pokračovat“, říká náměstkyně
primátora Zuzana Kailová.

Nabitý podzim v Severočeském divadle
V pátek 1. října v 19 hodin se
v severočeském divadle uskuteční
premiéra opery Čarostřelec. Tato
opera Carla Marii Webera je uznávána jako první německá národní
opera a z Weberových oper je nejhranější. Její berlínská premiéra
18. 6. 1821 odstartovala rozvoj romantické opery. Následujícího roku
si do pražského Stavovského divadla Weber (jako bývalý šéf) operu
přijel uvést sám. Bylo to 14. listopadu 1822. Čarostřelec silně ovlivnil další generace německých skladatelů včetně Richarda Wagnera.
Dodnes vyvolává toto dílo o kráse
i hrůze lesa, o zlu i dobru v člověku,
v každém posluchači silný zážitek.
V režii Zbyňka Brabce a pod taktovkou Norberta Baxi v hlavních
rolích vystoupí WeiLong Tao, Liana
Sass, Nikolaj Někrasov, Anna Klamo a Jaroslav Achab Haidler.
První premiérou baletního souboru SD bude taneční inscenace
Zahrada soch. Odehraje se 22. října v 19 hodin. Zahrada soch je sérií
baletních miniatur inspirovaných
expresivními verši v působivém
přednesu Nely Boudové. Básně
jsou obrazem nesnadného soužití
mezi mužem a ženou, mezi jedincem a společností, zrcadlem dvou
kontrastů, v nichž hledáme smysl
svého života a pevný bod, o nějž se
lze opřít a nezakolísat. Choreogra-

projekt ztroskotal a Verdi Requiem
dokomponoval sám později.

Foto k premiéře Zahrada soch - Petr Berounský.
fie Vladimira Gončarova i hudební
kompozice Tomáše Reindla oscilují mezi klasickým uchopením
hudebního divadla a moderním
výrazivem s inspirací u moderních
skladatelů vážné hudby (Glasse či
Reicha), v rockové a etnické hudbě,
či v atonálních „zvucích ulice“ atd.
Zvláštním hostem Zahrady soch
byla mladá česko-polská rocková zpěvačka Ewa Farna, která do
představení nazpívala původní píseň Ohňonoši.
V předvečer dušiček, v neděli 31.
října v 17 hodin, se uskuteční kon-

cert, na jehož programu je Requiem Giuseppe Verdiho. O zádušní
mši na památku operního skladatele Gioacchina Rossiniho začal
Verdi uvažovat již čtyři dny po jeho
smrti v roce 1868. Navrhl uctít jeho
památku společnou kompozicí Requiem, na níž by se podíleli přední
italští skladatelé té doby. Pro tento
projekt zkomponoval část Libera
me. Počítalo se s jediným uvedením, po premiéře měla být zapečetěná partitura uložena na konzervatoři v Bologni, aby se nemohla stát
předmětem komerčního využití.
Kvůli sporům ale nakonec společný
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V pátek 5. listopadu je na programu Severočeského divadla zařazena premiéra taneční inscenace
Chopin. Milostný život romantického skladatele Fryderyka Chopina, jehož 200. výročí narození si
v tomto roce připomínáme, přiblíží nová taneční inscenace autora, režiséra a choreografa Daniela
Wiesnera. Nejde o klasický balet,
ale spíše o taneční divadlo plné
autentických faktů, které má pohladit po duši a ukázat, že cit není
přežitek, ale přirozená potřeba
člověka. „Chopinova hudba je nejen nostalgie a romantismus. Jsou
to i skladby plné temperamentu,
emocí a vášní,“ říká autor. Inscenace inspirovaná hudbou Chopina
a Gioacchina Rossiniho vypovídá
o třech milostných vztazích polského hudebního velikána. Zatímco první dvě důvěrná přátelství
byla spíše platonická, osudovou
láskou se pro něj stala skandální
žena George Sandová. Baletní kus
připomíná Chopina ve všech jeho
podobách – jako zázračné dítě,
emigranta toužícího po vzdálené
vlasti, lva salónů i nepochopeného
introverta ochromeného nemocí.
V titulní roli vystoupí držitel Ceny
Thálie Vladimír Gončarov. Inscenace je uváděna s nahrávkou.

Děti se už v Domě kultury zabydlely

Dům dětí a mládeže je přestěhovaný. Pro více než dva tisíce
dětí a téměř čtyřicet pracovníků
jsou novou adresou objekty C
a D Domu kultury zrekonstruované s rozhodujícím podílem
evropských peněz za 180 miliónů
korun. Jak stěhování probíhalo,
jaké zázemí zrekonstruované prostory nabízejí, ale také jaké jsou
vzpomínky na starou vilu – na
to se ptala Ivana Solničková Jana
Eichlera, ředitele DDM.
Jak se sžíváte s novým prostředím?
„Přes počáteční strach, že to prostě nezvládneme, je nyní už dobře.
Jednou větou – máme to za sebou.
Je ale jasné, že sami bychom to prostě nezvládli. Na stěhování se podíleli všichni zaměstnanci, v rámci
možností přidala pomocnou ruku
naše mládež a jsem velmi rád, že
pomoc nabídli i rodiče. Ovšem
bez pomoci veřejně prospěšných
pracovníků bychom to zvládali
jen těžko. Pro představu, naše věci
zabraly pár tisíc krabic od banánů,
hodně bylo nábytku, sportovního
náčiní. Občas jsme museli vytvořit

lidský řetěz a krabice do aut pořádně natěsnat.“
Stěhování se nedotklo pouze
drobností, přesouvat se musely
i keramické pece.
„Nejen pece, které byly tři, ale
přestěhovat se musela i trezorová
skříň. Jedna pec váží 250 kilo, ta
nejmohutnější dokonce přes 800
kilogramů, takže byl velký problém
sehnat firmu, která by se stěhování ujala. Nakonec magistrát firmu
zajistil a vše dopadlo dobře. Naší
výhodou bylo, že každý vedoucí
oddělení si svůj úsek zorganizoval,
takže nedocházelo k vážnějším karambolům. Na přesunu keramiky

se podíleli i naši tanečníci, takže
skutečně pomáhal, kdo mohl.“
Vraťme se ještě k okamžiku,
kdy děti poprvé vstoupily do nových kluboven…
„Všechny děti, bez ohledu na věk,
byly naprosto překvapené. A aby
ne, tady v severních Čechách jiné

domy dětí a mládeže k dispozici
podobné prostory nemají. V celé
republice určitě najdeme hezká zařízení, ale v našem okolí rozhodně
ne. Naše děti dostaly od města, ale
především díky náměstkovi primátora Janu Řeřichovi, který se o novou podobu všech prostor nejvíce
zasloužil, k novému školnímu roku
nádherný dárek. Teď záleží na nás,
jak prostory využijeme. Naším
cílem je dostat se na stejný počet
členů jako v loňském školním roce,
to znamená 2 300 dětí, popřípadě
chceme tento počet zvýšit. Ale nejde jen o čísla, nabízíme kvalitní
kroužky a nově otevíráme bojová
umění, například ajkido nebo karate, takže věřím, že u nás každý
najde, co hledá.“
Už jste se setkal s tím, že dům
dětí láká i svým umístěním, tedy
v centru města?
„Ano, proběhl konkurz do taneční školy a přišlo až příliš lidí. Jsem
přesvědčený, že je přitáhlo právě
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toto místo. Nově zrekonstruované prostory nabízejí prostornější
a modernější klubovny, vlastní taneční sál, další sál s jevištěm, speciálně upravený prostor pro keramické dílny, velkou krytou terasu.
Ovšem nejvíce nadšený jsem z prostorných sálů, které dětem dosud
chyběly. Nám cvičí a tancuje 700
dětí. Velkou výhodou je balkon, ze
kterého budou moci rodiče sledovat
své cvičící děti. Také náš divadelní
kroužek je nadšený z moderní divadelní scény, kterou jsme v bývalé
vile vůbec neměli. A prosvětlený
ateliér pro výtvarníky, to už je třešnička na dortu.“
Jak jste pokročili s výzdobou
kluboven?
„Tam jsme teprve na začátku.
Probíhají diskuze, vznikají návrhy
na pohádkové motivy a těším se, až
se pustíme do práce.“
Nebude se Vám osobně stýskat
po bývalé vile? Strávili jste tam
řadu let.
„Stýskat? Kupodivu ani ne, protože já žiju velmi rychle, žiju budoucností a na vzpomínky nemám
téměř nikdy čas. Ta vilka si určitě
zaslouží velké poděkování, protože
nám dávala azyl mnoho let, ale jak
říkám, obraťme list a pojďme dál.“
Kam dál? Jaké jsou další plány?
„Tak určitě budovat kolektiv
lidí, ještě více ho profesionalizovat
a zlepšit naši nabídku. Co se týče
nového zázemí, tak určitě objekt
oplotit, soustředit se na okolní park,
kde by mohlo vzniknout víceúčelové hřiště, prolézačky, a využívat ho
pro potřeby dětí.“

Přechody budou blikat

Starostovská zlatá svatba

Padesát let společného života
– to je chlouba manželů Vernerových z Ústí nad Labem.
Václav Verner, starosta centrálního městského obvodu, a Kamila Javorská, si řekli své první
„ano“ 30. 7. 1960 v obřadní síni
v Berní ulici. Svatební hostina se
tehdy konala na Větruši. Společně
vychovali dvě děti, dceru Kamilu
a syna Tomáše. Radost jim nyní
dělá pět vnoučat.
Své druhé „ano“ si zlatí manželé řekli 31. 7. 2010. Oddalo je
rovnou pět oddávajících. Druhou svatbu posvětil nejen primátor města Jan Kubata, ale také
jeho náměstek Jan Řeřicha, místostarosta centrálního obvodu
Jan Tvrdík, radní František Ne-

svadba a zastupitel Václav Kůrka.
A pozadu nezůstal ani „zlatý“ ženich, který své manželce připravil překvapení v podobě nových
prstýnků, které si vyměnili před
oltářem, stejně jako před padesáti lety.
Václav a Kamila se poznali už
při studiích na chemické průmyslovce. „Mně bylo tehdy patnáct
a Václavovi dvacet. První rok to
bylo takové oťukávání. Poté už to
propuklo ve vážný vztah. Václav
však odešel po maturitě na vysokou školu. Vídali jsme se jen o víkendech. Přesto nám to vydrželo,“
doplnila Kamila Vernerová.
A recept na šťastné manželství?
Tolerance a odpovědnost. Potvrdili oba shodně.

Město chystá bezpečnostní zabezpečení dalších přechodů pro chodce. Půjde o místa, kde by mohlo dojít k ohrožení dětí či seniorů.
„V Ústí nad Labem jsme v minulých letech vyzkoušeli takzvané bezpečnostní blikače, které zklidnily dopravu v ulici Sociální péče i v centru
města ve Velké Hradební a Bělehradské. Nyní chceme zabezpečit další
místa, tentokrát ale zařízením třetí generace. Princip je jednoduchý - indikátory budou svítit nepřetržitě a v případě, že na přechod pro chodce
vstoupí chodec, začnou blikat a svítit výraznější barvou“, upřesnil náměstek primátora Jan Řeřicha.
Speciální indikátory zaznamenají chodce ještě dříve, než vstoupí do
vozovky. To znamená, že reagují již na jeho přítomnost v době, kdy
se v okolí přechodu začne vyskytovat. I velmi pomalu jdoucí chodec
malého vzrůstu je spolehlivě detekován po celou dobu překonávání
vozovky. Další výhodou je výrazné přisvětlování přechodu pro chodce za snížené viditelnosti intenzivní bílou barvou. Osvícená vozovka
v místě přechodu pro chodce tak činí toto místo velmi přehledným
pro všechny účastníky dopravy. Řidiči také podstatně rychleji reagují
na chodce vstupující do vozovky.
Kdy se s instalací nových bezpečnostních prvků začne, bude podle
Řeřichy záležet na vývoji finanční situace města.

Ilustrační foto

Nevyměníš řidičák – od ledna nepojedeš!
Povinná výměna řidičských průkazů je
stanovena v § 134 odst. 2 písm. b) zákona č.
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu). Týká se řidičských
průkazů vydaných od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000, jež jsou držitelé povinni vyměnit
nejpozději do 31. prosince 2010! Uplynutím
stanovené doby pro jejich výměnu řidičské
průkazy pozbývají platnosti.
Jste držitelem některého z uvedených řidičských průkazů?
Podejte žádost co nejdříve!
Co musím mít s sebou?
• platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas + doklad o trvalém pobytu)
• jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
• řidičský průkaz, kterému končí platnost
Kolik mě to bude stát?
Povinná výměna řidičského průkazu je
osvobozena od poplatku.
Kde si mohu vyměnit svůj ŘP?
Podle trvalého pobytu držitele řidičského
průkazu – občané Ústí nad Labem v budově
Magistrátu města Ústí nad Labem, Velká Hra-

dební 8, (levý boční vchod z Lidického náměstí
- přízemí) v úřední hodiny:
PO a ST od 8.00 do 17.00 hod.
PÁ od 8.00 do 11.00 hod.
Kdy mi bude vydán nový ŘP?
Nejpozději do 20 dnů ode dne podání žádosti (popřípadě do 5 pracovních dnů po úhradě
správního poplatku 500 Kč).
Stav výměn řidičských průkazů v Ústí n. L.:
měsíc
počet zbývajících
aktuálně
průkazů 2010
vyměněno
leden
8 733
554
únor
8 179
414
březen
7 765
349
duben
7 416
388
květen
7 028
323
červen
6 705
247
červenec
6 458
232
srpen
6 226
224
Z uvedené tabulky vyplývá, že do konce
roku 2010 zbývá ještě vyměnit 6 226 řidičských
průkazů. Z tohoto důvodu Vám doporučujeme výměnu neodkládat. S blížícím se koncem
stanoveného termínu pro výměnu řidičských
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průkazů, což je 31. prosince 2010, lze očekávat
zvýšený zájem, a tedy reálné nebezpečí dlouhých čekacích lhůt jak na podání žádosti o výměnu řidičského průkazu, tak rovněž na jeho
vydání.
Pokud si nestihnete vyměnit řidičský průkaz, pozbude po 31. prosinci 2010 platnosti.
Tyto neplatné řidičské průkazy neopravňují
k řízení motorových vozidel. Pokud by osoba
řídila motorové vozidlo s neplatným řidičským
průkazem, dopouští se přestupku, za který lze
uložit pokutu od 1 500 Kč do 2 500 Kč.
Neplatný řidičský průkaz lze vyměnit i po
uplynutí stanovené doby pro výměnu, ale žadatel musí zaplatit správní poplatek 50,- Kč.
Doporučujeme Vám výměnu řidičských
průkazů neodkládat!

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

22

Nejkvalitnější hnědé uhlí
v bývalém Československu
Bezkonkurenčně
nejnižším
obsahem síry a přitom vysokou
výhřevností vynikalo v České
republice ústecké uhlí. Těžilo
se přes 150 let v chabařovickém
dole. Severočeské elektrárny toto
„ekologické“ palivo používaly
hlavně v době inverzí. Dobývání ústeckého uhlí padlo za oběť
několik obcí. Jeho těžba skončila
v roce 1996. Nyní velkolom zaplavuje voda a promění se v jezero Milada s rekreační oblastí.
Zásoby nejkvalitnějšího českého
hnědého uhlí však nejsou zdaleka
vytěženy.

AVT servis
Ing. Tomáš Leman

Dárkový poukaz

Masarykova 66, Ústí nad Labem - centrum

TOURS
u v prodejně EXIM
na nákup zájezd
, Klíšská 8
Ústí nad Labem

UKAZY
RKOVÉ I JINÉ PO
PRODÁVÁME DÁ

47 520 94 39 nebo 603 229 114

èíslo poukazu

poukaz použít.
využití.
tomto datu není možné zůstatkové hodnoty při jeho neúplném
do 31.12. 2010. Po
vrácení
možné vyžadovat
Poukaz můžete uplatnit
za hotovost a není
m@eximtours.cz
Poukaz není směnitelný
e-mail: usti-nad-labe
tel.: 475200129, 607211430,

www.eximtours.cz

Specializovaná prodejna anténní a satelitní techniky.
Pozor! Nečekejte! Analogové vysílání z Bukové Hory
deﬁnitivně končí v srpnu 2010.

Nabízíme:
z
z

íšská 1430/8
IM TOURS, Kl
PRODEJNA EX

z

em
d L a b láz
ním
Ústí na
proti Městským

129
Najdete nás na
tel.: 475 200
eximtours.cz,
usti-nad-labem@
– 18hod.
9
Po – Pá

5%
SLEVY AŽ 1

ZÁJEZDY PRO OBDOBÍ

LÉTO 2010
www.eximtours.cz

z
z

AŽ 2 DĚTI
ZDARMA

kvalitní satelitní přijímače a komplety na české programy
HDTV přijímače
set top boxy
úpravu a rekonstrukce společných TV antén
antény pro příjem digitálního vysílání
Široký výběr skladem.
Slevy na služby a instalace zařízení zakoupeného u nás.

Řecko
Turecko
Kypr
Egypt
Tunisko
SAE
Bulharsko
Itálie
Španělsko
Malta

Autorizovaný prodejce:

www.avtservis.cz
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Fotbal v Ústí hrají i ženy

Zeptali jsme se za Vás
Jak probíhá v současné době
rekonstrukce či budování nových přístřešků MHD?
Město Ústí nad Labem uzavřelo smlouvu na provozování a komerční využití zastávek MHD
se společností euroAWK (viz.
minulé číslo Městských novin).
Město předalo této společnosti
k provozování a komerčnímu
využívání 132 přístřešků. Celkem 115 z nich má projít obnovou. Provozovatel zastávek se ve

Náměstkyně primátora Zuzana Kailová se stala patronkou ženského
fotbalového klubu LFC Ústí nad Labem.
Klub založený v minulém roce hraje 3. ligu a jeho mateřské hřiště je
v Brné. „Předtím jsme jeden rok fungovali pod FK Český Lev Neštěmice.
Ihned po založení se LFC začalo dařit, po podzimní části jsme byli první
v tabulce, ani jeden soupeř nás neporazil. Jarní část přinesla pro tým oslabení – tři děvčata nás opustila a nakonec jsme obsadili krásné druhé místo
se ztrátou tří bodů“, říká trenér Jakub Kubala.
Děvčata trénují třikrát týdně v pondělí, středu a pátek. „Když vidím
holky na hřišti, vůbec nemám pocit, že jde o něco, co patří výhradně mužům. Klub chce v Ústí nad Labem zviditelnit ženský fotbal a já mu moc
přeji, aby se to povedlo“, uvádí Kailová.
Cílem oddílu je postup do vyšší soutěže a v budoucnosti také založení mládežnického týmu. „Momentálně nám nejvíce scházejí další
děvčata. Případné zájemkyně se mohou hlásit na www.lfcusti.cz“, dodává trenér.

Proč vadí kříž na Vrkoči?
Radní souhlasí s ponecháním
kříže postaveného na Vrkoči
a nedoporučují jeho odstranění.
Zmíněný kříž se totiž nachází na
pozemku města.
Agentura ochrany přírody
a krajiny České republiky zahájila s Antonínem Zimou, který
kříž nechal před třemi lety na
Vrkoči postavit, správní řízení
a požadovala jeho odstranění.
Odůvodnila to tím, že tato část
krajiny je chráněná zákonem,
protože se nachází na území národní přírodní památky Vrkoč
a kovová část kříže je umístěna
na tělese skalního útvaru – čedičové žíle.
Město ale zjistilo, že do skály
jsou vyvrtány čtyři otvory o průměru 14 mm a hloubce 10 cm.
Šrouby jsou zalité pryskyřicí
a jsou na ně namontovány matky. Na této konstrukci stojí kříž,
který je matkami vyrovnáván do
vodováhy. Celý základ je zalitý do
železobetonové krychle. Základy
kříže jsou konstruovány tak, aby

zpevnily trhliny ve skále způsobené zvětráváním. V případě
odstranění by bylo možné pouze
odřezat kovovou část, protože při
odstranění železobetonové patky
by mohlo dojít k porušení skály.
Navíc šrouby zavrtané do skály
odstranit nelze.
Původní dřevěný 1,5 m vysoký
kříž stál na Vrkoči od roku 1943
jako památka na chlapce, který
při výstupu na vrchol skály spadl
a zabil se. Kříž ale zmizel na počátku padesátých let minulého
století. Antonín Zima se svými
přáteli postavil na vrcholu Vrkoče kříž nový s tím, že si neuvědomil, že obnovuje kříž na cizím
pozemku a na území národní
přírodní památky bez souhlasu.
Městu se již omluvil.
„Neumím pochopit, jak může
mít Agentura ochrany přírody
a krajiny problém s uctěním památky tragicky zesnulého chlapce.
Tento názor jsem již sdělil ministrovi životního prostředí“, říká
primátor města Jan Kubata.
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smlouvě zavazuje provádět jejich
údržbu a opravy. Nově vybudované přístřešky má vybavit lavičkami.
Do konce letošního října by
podle smlouvy měly být nově vybudovány tyto přístřešky MHD:
Hraničář 2x, Divadlo 2x, Revoluční 2x, Kampus, Poliklinika,
Západní nádraží, Bělehradská 2x,
Stříbrnické nivy, Malátova, Stříbrníky 4x, OD Květ 2x a Krásné
Březno.

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
Statutární město Ústí nad Labem se, jako každý rok v této
době, obrací na občany města s prosbou o věnování vhodného

VÁNOČNÍHO STROMU,
který by v prosinci spoluvytvářel vánoční atmosféru na
Mírovém náměstí v Ústí nad Labem.
Strom - jehličnan musí být nejméně 12 m vysoký, souměrně rostlý, s hustým zavětvením.
Pokud někdo z občanů z Ústí nad Labem nebo okolí takový strom vlastní a byl by ochoten jej městu darovat, obraťte
se prosím na Magistrát města Ústí nad Labem, odd. kultury
a sportu, p. Jarošovou, tel. 475 271 839, mobil 607 966 199,
e-mail ludmila.jarosova@mag-ul.cz

Projekt CIVITAS Archimedes v Ústí nad Labem
Rádi bychom Vás znovu upozornili na projekt CIVITAS Archimedes,
do kterého je Ústí nad Labem zapojeno od roku 2008. Projekt se zabývá
rozvojem ekologicky šetrné dopravy ve městě.

•
•
•
•
•
•

V Ústí nad Labem je projekt zaměřen zejména na:
Bezpečnost na silnicích města
Rozvoj cyklistické dopravy
Cestování veřejnou hromadnou dopravou
Zlepšení situace pro chodce
Redukci hluku z dopravy
Řešení problémů s parkováním

Mezi nedávné aktivity projektu patří provedení bezpečnostního vyhodnocení dopravní situace ve městě. Byly stanoveny hlavní nehodové lokality, byla navržena opatření na zvýšení bezpečnosti na silnicích
a byly vytyčeny priority. Projekt řeší také možnosti regulace přístupu
dopravy do centra města a zlepšení podmínek pro obsluhu MHD.

Výsledky studií projektu jsou průběžně zahrnovány do GENERELu
dopravy a jsou vztaženy na Územní plán města.
V rámci projektu nyní prošlo město Ústí nad Labem auditem cyklistické dopravy (BYPAD - Bicycle Policy Audit). Tento nástroj slouží
k posouzení a následnému zkvalitňování místní cyklistické dopravy na
základě evropské praxe. Audit bude prováděn jednou za dva nebo za tři
roky a bude tak zaznamenávat vývoj cyklistické politiky města. Dokument o BYPADu v Ústí nad Labem bude v říjnu zpřístupněn na stránkách www.usti-nad-labem.cz/civitas.
V rámci zkvalitňování služeb pro cyklistiku je nyní spuštěna zkušební
verze cyklistických webových stránek pro Ústí a okolí na internetové adrese:
www.cyklomapa.usti-nl.cdsw.cz. Na těchto stránkách se stále pracuje a pokud máte nějaké připomínky a návrhy na zlepšení, zašlete nám je na adresu
civitas@mag-ul.cz, nebo je zveřejněte na facebooku na odkaze: http://www.
facebook.com/pages/CIVITAS-ARCHIMEDES-Usti-nad-Labem
Nyní jsou sbírána data potřebná pro tvorbu interaktivní mapy pro
imobilní občany, kde budou znázorněny bezbariérové trasy a přístup do
nejvyužívanějších budov ve městě. Pokud nám chcete sdělit svůj tip na
to, které budovy byste chtěli do této mapy dále zahrnout, napište nám na
výše uvedené kontakty.
Váš CIVITAS tým

NOVÁ POBOČKA
RAIFFEISENBANK
V OC FORUM
MOŽNOST BEZPLATNÉHO PARKOVÁNÍ
 až 1,5 hodiny můžete zdarma využít parkování v centru
města a navštívit pobočku Raiffeisenbank
JSME TU PRO VÁS I V SOBOTU
 také o víkendu Vám poskytujeme komplexní bankovní
služby
 založení i správa účtu, úvěry, směnárna, vklady, výběry
 navíc máte možnost se objednat a být obslouženi bez
čekání
NAŠE BANKOVNÍ SLUŽBY NAJDETE NA ADRESE:
Bílinská 3490/6
Ústí nad Labem
Po–Pá 9:00–20:00
So–Ne 10:00–12:00 a 13:00–19:00
Tel: +420 478 050 111
OC Forum
Přízemí

Kostel

OD Labe

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.

www.rb.cz
infolinka: 800 900 900
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Jednotné kontaktní místo pro podnikatele
Jednotná kontaktní místa (JKM) pomáhají fyzickým i právnickým
osobám, které podnikají ve službách. Jejich úlohou je především usnadnit začínajícím firmám vstup do podnikání. Konzultace a další odbornou pomoc zde ale získají všichni podnikatelé.
Jednotné kontaktní místo bylo na Živnostenském odboru Magistrátu
města Ústí nad Labem zřízeno dne 28.12.2009 na základě zákona o volném pohybu služeb, kterým byla do českého právního řádu transponována směrnice Evropského parlamentu a Rady o službách na vnitřním
trhu, jako součást celoevropské sítě jednotných kontaktních míst.

JKM poskytuje poradenské a zprostředkovatelské služby bezplatně.
Nejedná se však o právní poradenství a JKM nemůže řešit konkrétní věci
či spory, které by šly nad rámec zákona o volném pohybu služeb.
Kontakt na JKM v Ústí nad Labem:
Živnostenský odbor Magistrátu města Ústí nad Labem
Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem
E-mail: jkm@mag-ul.cz
Kontaktní osoby JKM a telefony:
Alice Pohlová
+420 475 271 260
Martina Bublová
+420 475 271 246
Marcela Moníková +420 475 271 245

JKM má dvě hlavní funkce, a to:
1. informační
2. zprostředkovatelskou
V rámci informační služby JKM poskytuje:
• informace potřebné pro získání oprávnění, zejména náležitosti žádosti a kontaktní údaje správních orgánů
• obecné informace o poskytování služeb v jiných členských státech EU
• obecné informace o opravných prostředcích a o řešení sporů v celé EU
• obecné informace o ochraně spotřebitele v jiných členských státech
• kontaktní údaje osob, které mohou poskytovatelům či příjemcům poskytovat praktickou pomoc v případě problémů s úřady, a to nejen
doma, ale kdekoliv v EU.
V rámci zprostředkovatelské služby JKM:
• zajistí předání žádosti o oprávnění k podnikání podanou na základě
jiného právního předpisu, příslušnému správnímu orgánu, který je
o této žádosti oprávněn rozhodovat
• přijímá a předává příslušným správním orgánům oznámení a hlášení
učiněná na základě jiného právního předpisu od osob podnikajících
na základě oprávnění podle jiného právního předpisu, a to:
• přihlášky k registraci nebo oznámení na základě jiného právního
předpisu
• oznámení a hlášení v oblasti sociálního zabezpečení od fyzických
osob v rozsahu stanoveném jinými právními předpisy
• oznámení o vzniku volných pracovních míst nebo jejich obsazení
• oznámení a hlášení fyzických osob vůči zdravotním pojišťovnám
v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem.

Úřední hodiny:
pondělí a středa
úterý a čtvrtek
pátek

8:00 - 11:00
8:00 - 11:00
8:00 - 11:00

13:00 - 17:00
13:00 - 15:00

Seznam jednotných kontaktních míst v ČR:
• Magistrát města Brna – obecní živnostenský úřad
• Městský úřad Černošice – obecní živnostenský úřad
• Magistrát města České Budějovice – obecní živnostenský úřad
• Magistrát města Hradec Králové – obecní živnostenský úřad
• Magistrát města Jihlavy – obecní živnostenský úřad
• Magistrát města Karlovy Vary – obecní živnostenský úřad
• Magistrát města Liberec – obecní živnostenský úřad
• Magistrát města Olomouce – obecní živnostenský úřad
• Magistrát města Ostravy – obecní živnostenský úřad
• Magistrát města Pardubic – obecní živnostenský úřad
• Magistrát města Plzně - obecní živnostenský úřad
• Magistrát města Ústí nad Labem – živnostenský odbor
• Magistrát města Zlína – Odbor živnostenský
• Úřad městské části Praha 1 – obecní živnostenský úřad
• Úřad městské části Praha 7 – obecní živnostenský úřad
Informace o JKM naleznete na webu: www.businessinfo.cz
Více informací naleznete na webu: www.mpo.cz/jkm,
www.ec.europa.eu/solvit, www.een.cz

POZOR! Ve městě probíhá deratizace

Do konce letošního října hlídejte ve zvýšené míře své děti a psy.
Na celém území města totiž probíhá podzimní část deratizace kanalizační sítě a nor potkanů.
Finančně se na ní podílí Severočeské vodovody a kanalizace
a také Magistrát města Ústí nad
Labem. Celkem se provádí ošetření 2500 kanalizačních šachet a několika stovek nalezených potkaních nor. Nástrahy se rovnoměrně

pokládají na území celého města
se zaměřením na jeho nejvíce postižené části, jako jsou Předlice,
Klíše, Všebořice, Bukov, Skřivánek, Krásné Březno, Neštěmice,
Mojžíř, Vyhlídka, Skalka, Střekov,
Severní Terasa a Stříbrníky.
Pracovníci deratizační firmy
se zaměřují na lokality, kde problémy s přemnoženými potkany
přetrvávají již mnoho let a pravidelně se opakují, ať již z důvodu
špatných hygienických podmínek
v místě výskytu potkanů, havarijním stavem kanalizační sítě nebo
bohatou nabídkou potravy.
Nástrahy se zavěšují na konopné provázky těsně nad podesty
kanalizačních šachet a jejich odběr potkany se tím může velmi
efektivně kontrolovat, případně
se může nástraha doplňovat. Podmínkou tohoto způsobu ošetřování šachet je možnost jejich od-

krytí. Nory se ošetřují tak, že se
nástraha, ať už sypká nebo zalitá
do vosku, vkládá co nejhlouběji
do ošetřovaných nor. Rodiče dětí
a majitelé domácích zvířat by při
procházkách měli být opatrnější,
protože návnady mohou být za určitých okolností dětem i zvířatům
nebezpečné.
Účinnost deratizace se pohybuje obvykle kolem 70 – 80 %.
Největší odběry nástrah jsou
dlouhodobě v oblasti ulic: Sklářská, Sibiřská, Hluboká, Návětrná,
V Oblouku, Lipová, Seifertova,
Gočárova, ulice Práce, Varšavská,
Tolstého, Železničářská, Střekovské nábřeží, Bratří Mrštíků, Karla
IV, Purkyňova, Třebízského, Na
pile, Hilbertova, Pincova, Ladova,
Ve smyčce, SNP, Glennova, Kmochova, V klidu.
Výskyt hlodavců úzce souvisí
s hygienickými závadami (nepo-
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řádek kolem kontejnerů, ve sklepních prostorách), technickým
stavem kanalizační sítě a v neposlední řadě také s nevhodnými
návyky občanů města (splachování zbytků potravin do městské
kanalizace). Pokud se nepodaří
odstranit tyto závady a návyky,
bude třeba v pravidelných deratizacích pokračovat, protože člověk
vytváří potkanům ideální podmínky pro jejich rozmnožování
a přežití.
Při přípravě celoplošných deratizací je významná pomoc občanů
a správců objektů, kteří nahlašují
místa zvýšeného výskytu potkanů
a na tato místa je poté přednostně
zaměřena pozornost deratizační
firmy. Informace o výskytu potkanů přijímá Odbor životního prostředí Magistrátu města Ústí nad
Labem na tel. číslech 475 271 706,
475 271 709, 728 622 568.

Nevídáno, neslýcháno... 38
Pravidelná rubrika pro všechny, kteří mají smysl pro humor

Ústí už nemá propagační předměty

Město Ústí nad Labem se pod
obrovským tlakem 16 anonymů
z veřejné internetové diskuse
rozhodlo nepořizovat z prostředků EU ani vlastních již žádné
propagační předměty. Plýtvat se
nemá. Dotační peníze pro zmí-

něné účely, na které si ústecká
radnice mohla sáhnout, využije
Polsko a Portugalsko na pořízení
barevných animačních předmětů
k rozptýlení nudy hovězího dobytka (Program Cow´s, don´t be
bored!).

Magistrát se však dokázal s absencí propagačních předmětů
vypořádat se ctí. Americkému
obchodnímu atašé Craigu Champanovi předal jako pozornost
plastový létající talíř v hodnotě 56 korun, na který se složili
pracovníci kanceláře primátora.
S ohledem na to, že Chapman
uvažuje přivést na Ústecko firmu
s investicí 15 miliónů dolarů, jde
o adekvátní dárek. Kdyby to bylo
jen 10 mil. USD, diplomat by dostal pouze propisku s blikajícím
zápatím. „Then talíš je moc peknej,
vypada jako strróóje, kterrrý my
testovat po valce v Nové Mexiko.
Lidi myslééli, že to je UFO“, uvedl
s úsměvem host ze zámoří.
Investor nakonec zamířil do
Polska a Portugalska.
Na prestižním veletrhu cestovního ruchu Holiday Space 2010
v Jindřichovicích pod Smrkem
město nemělo ve své expozici

žádné propagační předměty. Úplně prázdný „stánek“ s kamennou
tváří smutné úřednice z oddělení
cestovního ruchu byl ale doslova
v obležení televizních štábů, fotografů i samotných návštěvníků,
kteří si mysleli, že se jedná o performance mladých umělců. Když
se pak nechali přesvědčit, že jde
opravdu o „nabídku volnočasových aktivit“ na Ústecku, vyvolalo to vášnivé debaty odborníků
v oblasti marketingové komunikace. Většina z nich označila
uvedenou míru prezentace za
geniální. „Takový způsob účinné
manipulace s potenciálním spotřebitelem ještě nikdo nevymyslel.
Není to wom marketing, ani buzz
marketing a už vůbec ne guerilla
marketing. Tak jaký je tohle vlastně marketing…?“, ptal se zmateně
sám sebe doc. Josef Thýle, Ph.D
z Masarykovy univerzity v Olomouci.

Fórum Zdravého města
Ústí nad Labem
Veřejná diskuze o problémech, které obyvatele trápí

Informační středisko města Palác Zdar
Mírové náměstí
Úterý 5. října od 17 hodin
Program:
Projednání největších problémů v oblastech
(životní prostředí, doprava, rozvoj města, sociálně-zdravotní oblast,
vzdělání, sport a volný čas, kultura)
měření BMI a krevního tlaku Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra
ShineBean o.s.: rozvojové a humanitární projekty
losování o ceny a občerstvení zdarma
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Autor
výroku:
Andy
Warhol

Nerozhodný
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v tenisu
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pĜístav
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Dohromady
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styl
CaesarĤv
pozdrav

StupeĖ
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v judu

Krmivo
vepĜĤ
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Anglický
pozdrav

Adamova
družka

NAPOVÍME:
Rui, slotera,
ben, ron, ad,
OHC, ai, né.

Starší
vztažné
zájmeno
Ten i ten

ŠpanČl
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Výraz
odporu

Latinsky
„ke“

Údaje

Systém
Ĝazení
ventilĤ
ŠpaĖ. „zlato“

KvalitnČ
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oblast

Znaþka
našich
praþek

Afroasiat

Vyprchávat

Svoje
Shluky
rostlin

Obec
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Sokolovsku

BlahopĜání
Vnik
kapaliny

Ozdobný
šperk
s kamenem

Brit
Jméno
zpČvaþky
Pugaþevové

Deset
desítek
Souhlas

Slezské
mČsto

A sice

Dámská
šatovka

JitĜenka
Zvrat
Gagarinova
kosmická
loć

Ochucené
X
Náþrtník
Švédské
auto
Moderní
hudba

ýást
vČty

Expresivní
nesouhlas

Indiáni
Úplný
konec

ChuĢové
(z nČmþiny)

RovnČž
takto

VevnitĜ
Nástraha
pytláka

Nápoje
DéšĢ
tekoucí
po zemi

Lenochod
tĜíprstý

Platební
karta
ŠpanČlské
muž. jméno

ýerný
pČvec
Klub
þeských
turistĤ

Dluh
Okolky

Tamty

ýást arab.
mužských
jmen
Korýší

Sportovní
úbor

StĜešní
svod
vody

1

Otázka
pĜi
sázce

Rána

Vrchem

Znovuzrození

Znaþka
kilotuny

Zn. sušenek

3

Dlouhá
Ĝada
vozidel

Zastarale
oslovovati

Ohryzek

Tajenka z minulého čísla: „Nemilovaná žena usychá jako květina bez vláhy.“
Výherci: Josef Míka, Antonín Fiurášek a Eva Namyslovaná. 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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Lanovka na Větruši vyjede ještě letos
Do konce letošního roku se už
budeme moci svézt novou lanovou
dráhou spojující centrum města
s výletním zámečkem Větruše.
Větruše patří mezi nejvýznamnější dominanty města Ústí nad
Labem. Je tradičním výletním cílem, který nabízí kromě rozhledny
a restaurace s vyhlídkovou terasou
také zrcadlové a přírodní bludiště
pro děti, hřiště a středověké popraviště. Větruše je však také častým
výchozím bodem všech milovníků
turistiky. Právě zde totiž začíná naučná stezka Větruše – Vrkoč, která
vede až k nejvyššímu vodopádu
Českého středohoří – Vaňovskému vodopádu. „Využití lanové
dráhy bude ideálním řešením, jak
usnadnit a urychlit dopravu pěších

Stanice Větruše

Stanice Forum

Projekt s oficiálním názvem
„Lanová dráha na Větruši“ je
součástí tzv. Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM CENTRUM), který komplexně řeší revitalizaci městského centra. Díky

tomu mohlo město na výstavbu
lanové dráhy získat dotaci EU ve
výši 92,5 % způsobilých nákladů
projektu z Regionálního operačního programu Severozápad
(ROP SZ).
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a cyklistů z centra města na tento
oblíbený turistický cíl. Současný
přístup na Větruši je totiž poněkud
komplikovaný,“ říká náměstek primátora Jan Řeřicha.
Lanová dráha, která má být
dlouhá téměř 350 metrů, bude vozit cestující v patnáctiminutových
intervalech pomocí dvou moderních prosklených kabinek. Turisté
budou přepravováni rychlostí až
pět metrů za sekundu a na Větruši
se tedy dostanou už během dvou

minut. Každá kabinka pojme
patnáct cestujících, což je stejné
číslo, jako cena jízdného lanovky.
Nástup a výstup z kabin je bezbariérový, umožňující přepravu cyklistů s jízdním kolem a imobilních
občanů.
Oslavte s námi první jízdu lanovkou! Zahájení provozu bude
spojeno s bohatým doprovodným programem. Aktuální informace sledujte na www.ustinad-labem.cz
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