MĚSTSKÉ NOVINY

číslo 33

prosinec - leden

2005 / 2006

Informační list pro občany města Ústí nad Labem

Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz
Město koupilo
Dům kultury,
začne ho
opravovat.

Vyhrajte dovolenou
u moře.

strana 2

strana 10

Přehled vánočních
akcí v Ústí nad
Labem.

Druhé kolo soutěže!
strana 7

Větruše se vrací!
Ústečané dostali k Vánocům svou dominantu
Předtím

Na co čekáte, přijďte. Bývalá
Ferdinandova vyhlídka zažívá
velký návrat. Dominanta města, na kterou by ještě před několika lety většina z nás nevsadila ani zlámanou grešli, svítí
novotou.
Zakoupení Větruše do majetku města schválilo zastupitelstvo 19. dubna 2001. O jedenáct dní později se konala
dražba, která trvala jen několik
minut – tehdejší náměstek primátora Miroslav Harciník objekt pro město získal za dva
milióny a deset tisíc korun.
Zchátralost nemovitosti, která
se stala obětí poprivatizačních
čachrů, byla zarážející.

... po rekonstrukci

Město provedlo už na sklonku roku 2001 práce k zajištění
a zakonzervování objektu, aby
dále nechátral. Potom se pustilo do náročné rekonstrukce,
která si vyžádala více než 100
miliónů korun. Stavbaři dali
Větruši úplně novou střechu,
fasádu i podlahy. Byly vybudovány inženýrské sítě, došlo
k opravě schodiště, obnovení
vstupní terasy i přístupových
cest. Všichni se snažili, aby se
Větruše co nejvíce přiblížila
své původní podobě.
Větruše je na kopci velmi
dobře vidět a tak mohli Ústečané její obnovu bez problémů
sledovat. Ještě před dokonče-

ním revitalizace byla pro veřejnost otevřena věž jako vyhlídka. „Nebyla to normální rekonstrukce. Řadu věcí jsme museli
udělat úplně znovu. Když jsem
poprvé spatřil, v jakém stavu
jsme Větruši koupili… to prostě
předčilo všechny mé noční můry“, říká náměstek primátora
Jan Kubata.
Kromě vyhlídky je na Větruši
restaurace ústecké společnosti
Drinks Union, zrcadlové a přírodní bludiště, parkoviště, dětský koutek a sportovní areál.
Na provoz bude dohlížet správce. „Je třeba ještě např. rozšířit
příjezdovou silnici od Žižkovy
Pokračování na straně 3
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Město koupilo dům kultury

SLOVO PRIMÁTORA

Všechno nejlepší
v novém roce 2006

Vážení přátelé,
letošní rok se blíží ke svému
konci. Většina z nás se ohlíží
a přemýšlí o tom, jaký byl, co
se vydařilo a na co naopak
budeme vzpomínat neradi.
Jsem si dobře vědom, že k nepříjemnostem tohoto roku patří rekonstrukce centra města,
která v době Vánoc zkomplikuje život mnohým z Vás.
Chtěl bych se za to upřímně
omluvit.
Asi se shodneme na tom, že
střed města rekonstrukci naléhavě potřeboval. Aby Vás stavební práce neobtěžovaly postupně řadu let, rozhodlo se
vedení města udělat všechno
najednou. Jsem přesvědčen
o tom, že to je rozumné rozhodnutí.
Ne vše se nám povedlo na
první pokus. Jak jistě víte,

rozhodli jsme se k úpravě povrchu chodníků, které nevyhovovaly především ženám
chodícím v botách na podpatku. Spáry mezi kostkami proto
nebudou tak velké, jak bylo
původně plánováno. Toto řešení je sice dražší, ale my
především chceme, aby se
Vám po novém centru chodilo
příjemně.
Dobrou zprávou je, že stavba
na Masarykově ulici a Špitálském náměstí do Vánoc skončí.
Kolaudace proběhla v polovině
prosince a město by již mělo
maximálně odstraňovat dílčí
drobné problémy.
Uvědomujeme si, že v rámci
zmíněné rekonstrukce roste
nebezpečí přestupků. Nepřipustíme, aby méně přehlednou
situaci na ulicích a silnicích
někdo zneužíval. Zintenzivnili
jsme proto dohlížecí režim
městské policie.
Velice mě těší, že i přes situaci v centru města byly v ulicích Pařížská, Dlouhá a Revoluční v poslední době otevřeny
nové obchody. Chtěl bych Ústečany poprosit, aby do obchodů v centru přišli nakoupit své
vánoční dárky a podpořili
menší podnikatele, kteří zde
působí a jsou revitalizací centra znevýhodněni.
Vážení Ústečané, přeji Vám
příjemné prožití vánočních
svátků a mnoho štěstí, zdraví
a úspěchů v roce 2006.
Petr Gandalovič

FRB opět naděloval
Město již půjčilo přes 23 milionů
Fond rozvoje bydlení bude opět přispívat Ústečanům na rekonstrukci domů či bytů. V tomto kole je pro ně připravena
částka 410 tisíc korun.
Výběrová komise FRB tentokrát doporučila poskytnout 240
tisíc korun společenství občanů domu v Resslově ulici na výměnu oken a obnovu fasády a dalších 150 tisíc bude stát zateplení objektu. Dvacetitisícovou dotaci obdrželi manželé ze
Šturmovy ulice k využívání obnovitelných zdrojů energie (solární systém pro ohřev užitkové vody v rodinném domku).
V rámci FRB byly za posledních 10 let poskytnuty půjčky či
dotace přesahující 23 mil. korun.
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Ústecký „kulturák“ změnil
majitele. Primátor Ústí nad Labem Petr Gandalovič a předseda Základní organizace Odborového svazu ECHO při Spolku
pro chemickou a hutní výrobu
Ladislav Holub podepsali
smlouvy umožňující převod
Domu kultury chemiků do
vlastnictví města.
Město získalo podle kupní
smlouvy Dům kultury chemiků
za cenu jeho zůstatkové účetní
hodnoty 12 931 916 Kč. Ještě
letos město zaplatí 431 916 korun a v letech 2006 – 2030
uhradí vždy půl miliónu ročně.
Dále byla podepsána Smlouva o převodu obchodního podílu společnosti Dům kultury
chemiků, s. r. o. na město za
částku 2 712 000 korun a nájemní smlouva na pozemek
parku nad budovou Domu kultury. Cena za pronájem činí
ročně 1,5 mil. korun.
Podle vedoucího městského
projektového týmu na Dům
kultury chemiků Pavla Dlouhého vynaloží město na rekonstrukci objektu každoročně 40
mil. korun po dobu pěti let.
V následujícím roce ještě vydá
8 mil. Kč na projekt. „Počítáme
s kompletní rekonstrukcí budovy, která bude zahrnovat výmě-

nu technologií, sítí, opravu statiky, střechy i omítek. Cílem je
zachovat současnou funkci tohoto zařízení a vybudovat zde
navíc ještě např. kongresové
centrum“, dodává Dlouhý.
„Chceme, aby se Dům kultury
chemiků stal v blízké budoucnosti důstojným kulturním
a společenským centrem ústeckého regionu. Využijeme k tomu peníze získané z výhodného
úvěru od Evropské investiční
banky. Už v příštím roce bychom chtěli v rámci první etapy
zrekonstruovat sociální zařízení, opravit střechu, fasádu a okna. Uvidíme ale, jak dopadne
projekt “, uvádí náměstek primátora Jan Kubata.
Odborová organizace, která
Dům kultury vlastnila, neměla
podle slov náměstka primátora
Tomáše Jelínka dostatek finančních prostředků na jeho
opravy i další rozvoj. „Přechod
do vlastnictví města byl jedinou správnou možností“, uzavírá Jelínek.
Dům kultury, jenž má v současné době 18 zaměstnanců,
slouží Ústečanům od poloviny
60. let. Zkolaudovat se jej
však podařilo až v roce 1994.
Do té doby byl de facto černou stavbou.

Gandalovič: obcím více peněz!
Česká vláda podle primátora
Petra Gandaloviče snižuje daně,
ze kterých mají města a obce
podíl, a naopak zvyšuje daně,
z nichž do obecních rozpočtů
žádné výnosy neplynou. Výsledkem těchto i jiných kroků
jsou stále větší finanční problémy samospráv. Gandalovič to
řekl na setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje, které se konalo v Ústí nad Labem.
Gandalovič rovněž kritizoval
zákon o rozpočtovém určení
daní. Poukázal především na
skokový přepočítávací koeficient založený na hranici počtu
obyvatel. „Pro města figurující
těsně pod určitou hranicí, jako
Ústí nad Labem, jsou tato pra-
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vidla mimořádně nevýhodná.
Je třeba tlačit na prosazení
spravedlivějšího lineárního systému“.
Peníze obcím jsou podle Gandaloviče často přidělovány podle nižšího počtu obyvatel. Např.
v Ústí nad Labem jde o rozdíl
ve výši 3 085 lidí, což v příštím
roce připraví rozpočet města
o 25 miliónů korun. „Je třeba
o těchto věcech více a hlasitěji
mluvit. Nelze se spoléhat jen na
finance z evropských zdrojů,
které nám pomáhají uskutečnit
velké rozvojové investice. Musíme se intenzivněji zabývat také
problematikou českého daňového systému“, vyzval starosty na
závěr primátor.

Historie Větruše
Větruše byla slavnostně
otevřena v květnu 1897. Přízemí většinou sloužilo jako
restaurace (pravidelně se zde
pořádaly plesy), v patře byly
ubytovací pokoje a herberk
pro mládež. Věž byla rozhlednou. V okolí se často konaly
spolkové a městské slavnosti
i promenádní koncerty. Větruše byla po roce 1945 předána do národní správy a posléze převedena na Československou obec Sokolskou. Od
roku 1958 ji provozovaly Restaurace a jídelny. Důstojný
společenský život probíhal
na Větruši do konce 60. let
a pak začal její volný pád sloužila jako ubytovna pro
zahraniční montéry, restaurace byla kvůli nevyhovujícímu
vodovodu uzavřena. V polovině 80. let byl objekt už
úplně nepřístupný.
Pokračování ze strany 1
ulice, aby sem mohly vozit turisty zájezdové autobusy“, dodává
primátor města Petr Gandalovič.
K tomu, aby Větruše v budoucnosti poskytovala i hotelové služby, je třeba podle Kubaty

vybudovat přístavbu s náklady
80 – 90 mil. korun. To je již
otázka soukromého investora.
Dominantu budou mít ve
správě Městské služby. Vyhlídková věž a zrcadlové i přírodní
bludiště budou pro veřejnost

otevřeny od úterý do neděle se
vstupným 10 korun. Děti do 6 let
a důchodci půjdou zdarma. Provozní doba sportovního areálu
je stanovena na pondělí – neděli
od 1. dubna do 31. října. Jedna
hodina tenisu přijde návštěvníka

na 80 Kč a hodinová sazba hřiště
na nohejbal či volejbal bude 120
korun. Parkování je bezplatné.
„Chceme vrátit Větruši její původní společenský význam. Nepochybuji o tom, že si sem lidé cestu najdou“, uzavírá Kubata.

Štesl: Na Větruši budeme
točit oblíbený Zlatopramen
Rozhovor s obchodním
a marketingovým ředitelem
Drinks Union Jiřím Šteslem.
Drinks Union bude provozovat nově otevřenou restauraci na Větruši.
Rozmýšleli jste se dlouho,
zda restauraci na Větruši
vybudujete?
„Jsme ústecká firma a víme,
co Větruše pro Ústečany v minulosti znamenala. Již od začátku, kdy město rozhodlo
o tom, že bude rekonstrukci
zámečku podporovat, jsme
usilovali o to, abychom restauraci mohli provozovat. Taková možnost se nenaskytne
každý den. Je pro nás čest.“
Najdou návštěvníci nějaké
zajímavosti v interiéru?
„Určitě. Interiér Větruše bude rozdělen na tři tematické
okruhy věnované pivovaru,
budově Větruše a městu Ústí
nad Labem. Všechny motivy
budou reprezentovány především historickými kopiemi olejomaleb místních malířů
o rozměrech 2,5 na 1,4 metru.
V samotné restauraci bude
velká plocha věnovaná zvětšeninám historických motivů
z pivovarů. Všechny tyto obrazy pocházejí z konce 19. a začátku 20. století. Málokterý
pivovar se totiž může pochlu-

Snímek příprav restaurace z 6. prosince.

Součástí celého areálu je sportovní a dětské hřiště.
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bit tak bohatým archivem historických motivů, jako Zlatopramen.“
Na co dalšího se mohou
Ústečané na Větruši těšit?
„Samozřejmostí bude dobré
pivo. Čepovat budeme především Zlatopramen 11°, což je
pivní vlajková loď naší společnosti. Na kvalitu čepovaného
piva budeme pravidelně dohlížet tak, abychom zajistili vždy
co nejlepší zážitky při posezení
v restauraci na Větruši.“
Chystají se nějaké společenské akce?
„Již do konce roku je připraveno několik zajímavých událostí. Počítáme také, že se v sálech budou konat tradiční plesy. S dalšími akcemi se nechte
překvapit.“
Co byste Větruši popřál?
„Věřím, že nyní již Větruši
čeká pouze a jen to dobré.
Jsem přesvědčen, že se stane
skutečným centrem společenského života v Ústí nad Labem. Svým dílem se o to bude
snažit i naše společnost. Závěrem bych chtěl, a to určitě nejen za sebe, ale za všechny
Ústečany, poděkovat panu primátorovi Petru Gandalovičovi
a celému vedení města, že se
o obnovu této zchátralé památky zasadili.“

Jelínku, na basketu nevykřikuj!

V Ústí se neotevřou
nové herny

Náměstek primátora Tomáš
Jelínek byl na podzimním Dětském slyšení vyzván jedním
z odvážných školáků, aby se
zdržel hlasitých projevů vůči
rozhodčím na basketbalových
utkáních.
„Výtku beru, ale na svoji obhajobu mohu říci, že se už
v poslední době mírním“, řekl
s úsměvem Jelínek, který je
předsedou BK Ústí nad Labem,
a. s.
Školáci se na setkání v Domě
dětí a mládeže ptali na rekonstrukci města, rozvojové projekty, problémy související
s životním prostředím, dopravou i rozvojem zoo. Nejčastěji
odpovídal primátor města Petr
Gandalovič.
„Chtěl bych se zeptat, proč se
zdražila pokuta v městské dopravě“, otázal se nesměle jeden chlapec.
„Ptáte se jako ten, kdo platí,
nebo jako černý pasažér?“, odvětil odlehčeně Jelínek.
„Jako černý pasažér“, pokračoval bez emocí školák. V míst-

Město vydá stavební uzávěru
pro výstavbu heren na území
Ústí nad Labem. Tento krok
Rady města sice neodstraní
hrací automaty ze stávajících
provozoven, avšak znemožňuje zřízení nových heren.
„Ve výše uvedeném území se
zakazuje provádění novostaveb
heren s výherními a hracími
automaty a všech objektů, jejichž součástí jsou herny, včetně změn stávajících objektů
(přístavba, nástavba)…“ praví
se doslova ve zmíněném rozhodnutí.
Důvodem zavedení uvedeného opatření je negativní vliv
heren zejména na mladou populaci a snaha o zmírnění závislosti lidí na tomto typu zábavy. V hernách navíc často
končí peníze ze sociálních dávek, které jsou vypláceny pro
zcela jiné účely.
V centrálním obvodu, jenž
stavební uzávěru inicioval,
jsou nyní výherní hrací přístroje umístěné v 58 provozovnách
a je v nich 372 přístrojů.

Náměstek odměňuje malého „černého pasažéra“.
nosti, kde sedělo několik desítek dětí, bylo rázem veselo.
Náměstek Jelínek odměnil
na závěr setkání dva nejlepší
diskutující věcnými cenami.
Jednu dostal i odvážný černý
pasažér. „Věřím, že sis dělal
srandu“, dodal Jelínek.

Odpovídat na otázky dětí je
podle Gandaloviče radost. „Oni
mají stejné problémy, jako dospělí. Ptají se na úplně totožné
věci a já jsem moc rád, že je
život ve městě zajímá. A někteří se ptají i odvážně, čehož si
velice vážím“, uvedl primátor.

Politici dražili na podporu lvů

Nový povodňový model
Město učinilo změnu v územním plánu, která souvisí s novým
povodňovým modelem na jeho území. Cílem změny je ochrana
majetku v záplavovém území a nesnižování průtočného profilu
řek Labe, Bílina a Ždírnického potoka. Pro ochranu majetku zde
bude navrženo umístění technických protipovodňových opatření.
Do územního plánu budou zapracovány nově vymezené záplavové zóny pro dvacetiletou a stoletou vodu a aktivní zóna pro
řeku Labe a Ždírnický potok. Aktivní zóna je podle vodního zákona plocha, kde se nesmí umisťovat, povolovat ani provádět
žádné stavby s výjimkou vodních staveb a nezbytné dopravní
a technické infrastruktury. Pro další záplavové plochy může vodoprávní orgán sám určit omezující podmínky.
Dále jsou vymezeny plochy, které vyžadují převedení ze zastavitelného území do nezastavitelného, popřípadě sanační zákroky,
protože v řešeném území se nacházejí stavební fondy a aktivity,
které nevhodně ovlivňují průtočné profily vodních toků a které je
nutno regulovat změnou územního plánu.
Zpracování konceptu, návrhu a čistopisu změny je financováno
z dotačního titulu MMR „Program podpory aktualizace územně
plánovací dokumentace obcí postižených povodněmi se zaměřením na protipovodňovou ochranu“.

ZOO získala 44 555 korun
Za 14 tisíc korun vydražil
primátor města Petr Gandalovič na benefiční akci „Večer
pro ústecké lvy“ originál fotografie lvíčat Leona a Ronji autora Petra Slavíka. Akce se konala v Severočeském divadle
opery a baletu.
„Společně s fotografiemi jsem
ještě v dražbě získal celoroční rodinnou vstupenku do ZOO a unikátní DVD ústeckých lvů. Jsem
rád, že jsem mohl zoo trochu pomoci“, řekl Gandalovič.

Zahanbit se nenechaly ani
další osobnosti města – náměstek primátora Tomáš Jelínek získal basketbalový dres a další
drobné předměty za 5 555 korun a manažer HC Slovan David
Šaffer věnoval zoo 15 tisíc Kč,
když vydražil dres hokejový.
Zoologická zahrada získala
z dobročinné dražby 44 555
korun. „Peníze budou jako vždy
použity na další rozvoj zahrady“, řekl její ředitel Tomáš
Kraus.

Boženě Páchové je 100 let!

V Ústí bude více parkovacích automatů
Městské služby obdržely od města 706 tisíc korun na pořízení
sedmi parkovacích automatů.
Na nákup automatů proběhlo výběrové řízení, v němž vyhrála
firma IBCOL Praha s cenou 706 tis. Kč (bez DPH). Dva stroje
budou umístěny do ulice Winstona Churchilla a stejný počet se
již brzy objeví v ulici Masarykova (u domů č. p. 1572 a 2012).
Dále to budou ulice Klíšská, Špitálské náměstí a plocha pod parkovištěm u šikmého kostela u bílinských mostů.

Historický most zachráněn
Rada města vyslovila souhlas
s nabytím kamenného mostu
ve Žďárku z majetku Ústeckého kraje do majetku města.
Starý klenbový most, jenž je
v havarijním stavu, byl původně určen k demolici. „Když
jsem se to dozvěděl, okamžitě
jsem začal jednat s krajem
o převodu do našeho majetku.

Byla by škoda zbourat takovou
historickou stavbu“, říká Gandalovič.
Záměrem města je zachovat
most pro pěší a cyklisty. K tomu
jsou zapotřebí stavební úpravy
s náklady kolem 1,5 mil. korun.
Polovinu by hradilo město
a druhou kraj z prostředků původně určených na demolici.

Náměstek primátora Tomáš Jelínek poblahopřál Boženě Páchové k jejím stým narozeninám.
Paní Páchová žije v Domově důchodců v Krásném Březně. Má
dvě děti, čtyři vnoučata a sedm pravnoučat. Stát ocenil její
stoleté jubileum zvýšením důchodu.
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Univerzita se rozrůstá, má přírodovědeckou fakultu
Ústecká univerzita má pátou
fakultu. Slavnostní plaketu Přírodovědecké fakulty slavnostně odhalili a šampaňským pokřtili ústecký primátor Petr
Gandalovič, krajský hejtman
Jiří Šulc, rektor UJEP Zdeněk
Havel a Stanislav Novák, jenž
stane v čele PřF.
Součástmi Přírodovědecké
fakulty UJEP budou katedry
biologie, fyziky, geografie,
chemie, informatiky a matematiky. Posláním fakulty bude pěstování výuky a rozvoj
poznání v přírodovědných
oborech - tím chce fakulta
výrazně posílit vědecko-výzkumnou základnu UJEP
v oblasti přírodních věd. Současně se zřízením fakulty se
podařilo akreditovat dalších
šest bakalářských a jeden navazující magisterský studijní
obor. Fakulta získala také právo konat rigorózní řízení spojené s udělováním titulu
RNDr.

V nejbližším období bude cílem další zvýšení počtu výzkumných projektů, ve kterých
budou pracovníci fakulty zapojeni, i snaha o zapojení do
7. Rámcového programu EU.
Snahou je i založení výzkumných center. K akreditaci byla
podána žádost o další dva bakalářské a čtyři navazující magisterské studijní obory. Několik dalších oborů se chystá
k akreditaci v příštím roce. Na
katedrách se připraví k akreditaci v blízké budoucnosti 13
dalších bakalářských oborů, 3
navazující magisterské a 1
doktorský obor. Do pěti let
chce fakulta dosáhnout stavu,
kdy na všech katedrách bude
akreditováno odborné magisterské studium. „Další prioritou v tomto horizontu bude
snaha akreditovat doktorská
studia na dalších vybraných
katedrách. Rovněž bychom
chtěli dosáhnout toho, abychom v této době alespoň v jed-

P. Gandalovič a J. Šulc odhalují plaketu nové fakulty.
nom oboru měli práva habilitací a jmenovacích řízení. V roce
2007 by měla mít fakulta asi
1000 vlastních studentů“, řekl
Novák
„Zřízení páté fakulty ústecké
univerzity je jednou z nejvý-

Vánoční bruslení zažívá premiéru

znamnějších událostí tohoto
roku v Ústí nad Labem. Tento
krok je důkazem schopnosti
UJEP se dále rozvíjet a rozšiřovat nabídku studijních oborů“,
říká primátor Petr Gandalovič.

Špatné parkování se nevyplatí

Otevřeno od 1000 do 2000 hodin

Nucené odtahy vozidel jsou v Ústí n. L. od letošního 1. prosince dražší. Rada města schválila nařízení, podle kterého se zvedla cena dokončeného odtahu ze současných 1100 korun na 1450
korun. Odtah nedokončený přijde na 1150 korun (dříve 900 Kč).
Pro město provádí nucené odtahy příspěvková organizace
Městské služby. Je k tomu přistoupeno zejména v situaci,
kdy špatně zaparkovaný automobil brání blokovému čištění
komunikací. Důvodem navýšení ceny za odtah je růst nákladů na provozování celého systému (především prudký vzestup cen pohonných hmot v posledních měsících).

Dům kultury postupně opravíme
Představitelé města a děti z Dětského domova na Severní Terase slavnostně otevřeli vánoční kluziště v atriu magistrátu. Během
prosince a ledna se zde budou pořádat diskotéky, hokejová utkání a exhibice, vánoční koncert nebo dokonce Silvestr.
Kluziště o rozměrech 28 x 8,5 m je otevřeno od 10.00 hod. do
22.00 hod. Na led se vejde 40 – 50 lidí, kteří si mohou v areálu
kluziště čas zpříjemnit i občerstvením. Provoz ledové plochy zajišťují vždy tři lidé ve dvou směnách.
Celkové náklady provozu kluziště dosáhnou hranice téměř
dvou miliónů korun. Město se na financování bude podílet zhruba 40 %.






Dopoledne určeno pro dětské bruslení
Středy a soboty – Klouzání s Fajn North Music
Čtvrtky – zábavné hokejové utkání
Pátky – Emco ICE párty
Každý den doprovodný program

Josef Brožek převzal cenu primátora
Cenu primátora za rok 2005 spojenou s finanční odměnou 15
tisíc korun obdržel PaedDr. Jaroslav Brožek, CSc. Rozhodli
o tom radní.
Jaroslav Brožek je výtvarný pedagog, malíř a grafik. V Ústí nad
Labem, kde zaváděl výtvarnou výchovu na nově zřízeném Pedagogickém institutu, působí od roku 1959. Je autorem učebnic
výtvarné výchovy pro 7. – 9. ročníky ZŠ i odborných knih „Úvod
do teorie farby“, „Barva a Obraz“, „Dobrodružství barvy“ a „Jak
namalovat krajinu“. Jako teoretik barvy vystoupil na 16 mezinárodních kongresech.

Dům kultury je pro naše město nenahraditelný - představuje jediné místo v Ústí nad
Labem, kde se mohou konat kulturní a společenské akce pro více než 500 účastníků. Objekt byl dostavěn v roce 1964 a přestože se
tehdy jednalo o moderní a velkorysou stavbu,
dnešním požadavkům pořadatelů a návštěvníků již nevyhovuje.
Po 30 let se v Domě kultury prováděla jen základní údržba
a proto je nezbytná generální rekonstrukce od sklepa po střechu.
Budou vyměněny a modernizovány rozvody vody, kanalizace,
instalováno nové topení a vzduchotechnika. Projektovaná elektroinstalace musí vyhovět budoucím nárokům zvukových a světelných aparatur. Náročné jsou požadavky na zvýšení požární
bezpečnosti, ale také na bezbariériové přístupy a snadné zásobování. Plánujeme vybudování nových parkovacích míst.
Dalším cílem rekonstrukce je vytvoření multifunkčních a variabilních sálů různé velkosti, které mohou sloužit nejen plesům
a filmovému promítání, ale také pro nejrůznější koncerty, divadelní představení, společenské večery, shromáždění, prezentace
firem, kurzy a školení. Novou možností bude pořádání velkých
kongresů a seminářů až pro 1800 účastníků, které zatím jejich
organizátoři z Masarykovy nemocnice, univerzity, z chemie, potravinářství a dalších oborů nemohli do Ústí nad Labem bez
vhodných prostor získat. Kongresová turistika přitom přinese do
města hodně peněz, zakázek pro firmy a pracovních příležitostí.
Rekonstrukce by měla probíhat v několika etapách a skončit do čtyř
let. Vypsali jsme výběrové řízení na generálního projektanta. Teprve
po dokončení projektu a výběru dodavatele stavby budeme znát její
cenu, zatím má město připraveno 200 milionů korun. Do konce roku
2006 bychom rádi opravili to, co Ústečané nejvíce kritizovali - sociální
zařízení, střechu, omítku a vyměnili okna v hlavní budově.
Pavel Dlouhý
člen Rady města
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Ústí si půjčí miliardu od Evropské investiční banky
Otevření úvěrového investičního rámce města Ústí nad Labem do výše jedné miliardy
korun u Evropské investiční
banky už nic nebrání. Úvěrovou smlouvu podepsali primátor Ústí nad Labem Petr Gandalovič a vicepresident EIB
Ivan Pilip.
„Podpisem smlouvy završujeme několikaměsíční oboustranná jednání. Jsem velice rád, že
jsme dokázali v krátkém čase
vyjednat s bankou výhodné
podmínky úvěru a splnit její
požadavky. Spolupráce s prestižní EIB je důkazem kvalitní
přípravy projektů města a opodstatněnosti našich dlouhodobých rozvojových záměrů“, říká
Gandalovič.
Město podle náměstka primátora Jana Kubaty počítá
v průběhu příštích pěti let
s rozsáhlými rekonstrukcemi

P. Gandalovič a I. Pilip podepisují smlouvu o evropském úvěru.
cestních komunikací, zařízení i Domu kultury, vytvářením
pro děti, rekonstrukcí muzea nových parkovacích míst, vý-

stavbou trolejbusové tratě na
Střekov a s velkým počtem
dalších projektů.
Podmínky, které městu EIB
stanovila, jsou mimořádné.
Úvěr byl poskytnut Ústí na
dobu 25 let se sedmiletým odkladem na splácení jistiny
půjčky. Díky svému nejvyššími možnému ratingu (AAA)
EIB získává úvěrové zdroje na
mezinárodních finančních trzích za výhodných podmínek.
Jelikož EIB je neziskovou finanční institucí, EIB přesouvá
tuto výhodu na své klienty
prostřednictvím výhodných
půjček. Z dlouhodobého hlediska chce město využívat jako půjčku především fondy
EIB, jelikož se jedná o finanční instituci EU.
Ústí patří k prvním městům
v České republice, které úvěrové prostředky od EIB získá.

Rozpočet města počítá s rekordními investicemi
Radní jednomyslně doporučili Zastupitelstvu města schválit návrh rozpočtu města pro
rok 2006. Rozpočet předpokládá celkové příjmy 1 546 377 tis.
Kč a výdaje 1 896 225 tis. Kč.
Rozdíl vyrovnává třída financování. „Rozdíl mezi příjmy a výdaji souvisí s tím, že si město
půjčuje na realizaci rozvojových
investic. V investiční části figuruje téměř 740 miliónů korun,
což je částka rekordní – tolik
jsme ještě nikdy na investiční
akce neuvolnili. Rozpočet je tedy
jednoznačně proinvestorsky založen. Chci také připomenout, že
s každou zásadní investicí půjdeme příští rok ještě jednou do
zastupitelstva“, říká náměstek
primátora Jan Kubata.
Náměstek také připomíná, že
finanční povinnosti města na
provozní části nenarostly. Dále

uvádí: „Provozní rozpočet je sestaven s přebytkem 14 mil. korun. Splňuje kriteria vyplývající
z úvěrové smlouvy s Evropskou
investiční bankou týkající se poměru příjmů a výdajů, včetně
zabezpečení přiměřené míry zadluženosti města“.
Rozpočet tedy podle Kubaty
zcela odpovídá požadavkům
EIB a potvrzuje dobré hospodaření města, na jehož základě
od tohoto prestižního finančního ústavu úvěr obdrželo.
Městský rozpočet dále mimo
jiné počítá s dotací obvodům
ve výši 170 245 tis. korun.
Sestavený rozpočet podle radního Pavla Dlouhého uspokojí
potřeby Ústečanů v sociální oblasti, dopravě, kultuře a sportu.
Zastupitelé schvalovali rozpočet města až po uzávěrce
tohoto vydání.

Přehled nejdůležitějších investic v roce 2006

Kam peníze půjdou?
Sociální oblast celkem: . . . . . . . . . . . 153,1 mil. korun
Sociální dávky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52,4 mil.
Nestátní sociální služby . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,5 mil.
Sociální zařízení města . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90,5 mil.
…a další
Kultura celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81,9 mil.
Činoherní studio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,07
Sev. divadlo opery a baletu . . . . . . . . . . . . . . 43,99
Muzeum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,7
Kulturní středisko města . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,4
Kulturní kalendář. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,56
Velké akce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,2

mil.
mil.
mil.
mil.
mil.
mil.

Sport celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34,1 mil.
Sportovní kalendář . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,8 mil.
Sport dětí a dospělých . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3 mil.
Preferované sporty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 mil.

Dokončení revitalizace centra města
Pokračování rekonstrukce městských stadionů
Zahájení rekonstrukce Muzea města
Zahájení rekonstrukce Domu kultury
Zahájení výstavby trolejbusové tratě na Střekov
Výstavba a rekonstrukce dětských hřišť
Rozvoj bezpečnostního kamerového systému

Doprava celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218,6 mil.
Dotace Dopravnímu podniku . . . . . . . . . . . . . . 166 mil.
Údržba a čištění komunikací . . . . . . . . . . . . . . 52,6 mil.
…a další

ZOO má projektový tým

Odpady celkem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62,9 mil.

Rada města jmenovala projektový tým pro Zoologickou zahradu. Jeho vedoucím je radní Jan Řeřicha. Úkolem projektového
týmu je podle náměstka primátora Jana Kubaty dosáhnout co
nejlepšího výsledku u všech budoucích investičních akcí zoo (rekonstrukce pavilonů, zlepšení komunikací, aj.). Tým se má výrazně podílet i na vypracování střednědobé koncepce rozvoje zoo.
Radní současně vyslovili souhlas s výstavbou pavilonu gepardů. Pavilon vyroste v horní části zoo a budou k němu připojeny
nové venkovní výběhy. K financování budou použity výhradně
prostředky zoo, z nichž zhruba čtvrtinu zahrada získala z veřejných sbírek „Pelíšky“ a „Choboti“. Celkové náklady by se měly
pohybovat okolo dvou miliónů korun (bez DPH)
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Příspěvky organizacím města . . . . . . . . . . . 293,4 mil.
Z toho:
Školám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76,03 mil.
Sociálním zařízením . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90,5 mil.
ZOO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 mil.
Městská policie celkem . . . . . . . . . . . . . . . . 72,7 mil.
Veřejné osvětlení celkem . . . . . . . . . . . . . . . 28,7 mil.

Vánoční akce v Ústí nad Labem
15. 12. 2005 19:00 - 21.00
19:30

Vánoční koncert – Lidické náměstí
Vánoční salón Fešáků - vystoupí
skupina Fešáci a P. Novotný
- Dům kultury ÚL

16. 12. 2005 18:00

Adventivní koncert pěveckého sboru
NEDĚS - Červený kostel v ÚL
Staročeské Vánoce – Mírové náměstí
Velký country and bluegrass koncert
- Národní dům
Tosca – opera – Severočeské divadlo
opery a baletu

15.00 - 19.00
19:00
19:00
17. - 18. 12.

Česko-saský advent - vystoupení
Saského pěveckého sboru
na Vánočních trzích

17. - 31. 12.

Výstava betlémů v kostele
Nanebevzetí Panny Marie

17. 12. 2005 18:00

Rybova mše vánoční
(scénické provedení)
- Červený kostel v ÚL
XV. vánoční koncert
The boom and orchestra
- Kostel sv. Vojtěcha

19:30

Vánoční strom na Lidickém náměstí slavnostně rozsvítili primátor Petr Gandalovič, starosta Radek Vonka a Miss Ústecka
Monika Mrázová.

18. 12. 2005 17:00
18:00

Vánoční koncert - Ústeckého dětského sboru a jeho složek - Severočeské divadlo opery a baletu
Benefiční adventní koncert - spojený s ukončením putování výstavy „Od mistra Jana Husa
k současnosti“ - vánoční písně z jistebnického kancionálu - Kostel sv. Vojtěcha

19. 12. 2005 9:30 a 17:00
15:30 - 16:00
19:00

Mrazík - pohádka - Severočeské divadlo opery a baletu
Vánoční pásmo hudby a slova – Římsko katolická církev - Lidické náměstí
Předvánoční duchovní zamyšlení - Národní dům

20. 12. 2005 19:00

Romeo a Julie - derniéra baletu – Severočeské divadlo opery a baletu

21. - 24. 12.

Betlémské světlo - k vyzvednutí na Magistrátu města Ústí n. L.

21. 12. 2005 18:00
19:00

Veřejný vánoční koncert - v kostele Nanebevzetí Panny Marie (gymnázium Jateční)
Barokní Vánoce - staré vánoční koledy a výběr z Vánočního oratoria J. S. Bacha
- Severočeské divadlo opery a baletu
Čert a Káča - opera - Severočeské divadlo opery a baletu
Swingové Vánoce Albis jazz band - Národní dům (Novák Václav, Albis jazz band)

19:00
20:00

22. 12. 2005 16:00 – 18:00 Dětský karneval – Novák Václav, Albis jazz band – Atrium Magistrátu města ÚL
23. 12. 2005 15:00

Strom splněných přání - zakončení trhů a předání dárků a fin. výtěžku - Lidické náměstí

24. 12. 2005 23:00

Štědrovečerní koncert - Lidické náměstí

26. 12. 2005 19:00

Vánoční koncert BKO a jeho hostů - Severočeské divadlo opery a baletu

27. 12. 2005 13:00

Vánoční zpívání - ZOO ÚL

29. 12. 2005 15:00

Z pohádky do pohádky - balet – Severočeské divadlo opery a baletu

Školy dostanou peníze na volný čas
Tři sta tisíc korun uvolnili radní osmnácti základním školám jako příspěvek na volnočasové
aktivity žáků. Největší díl (46 tis. Kč) obdrží ZŠ
E. Krásnohorské.
Tato základní škola obdrží ještě 400 tisíc Kč na
vybudování počítačové učebny a dalších 10 tisíc
korun na nákup sportovního vybavení. „Na jazy-

ANKETA

Václav Macek

HODINÁŘSTVÍ
opravy a prodej
Masarykova 53
Ústí nad Labem
tel. 475 200 231

kovou učebnu s počítači dostane 470 tis. ZŠ Palachova. Základní škola v ulici České mládeže bude
příjemcem 471 tis. Kč, za které pořídí vybavení
kmenových tříd a multimediální učebnu. Deset
tisíc korun je určeno pro MŠ Skřivánek, která za
tyto peníze nakoupí nové sportovní náčiní“, říká
náměstek primátora Tomáš Jelínek.

Vážení přátelé,
kvůli Vaší bezpečnosti připravuje město další rozvoj kamerového systému v ústeckých ulicích. Chceme se Vás proto prostřednictvím malé ankety v Městských novinách zeptat, na kterých místech byste je rádi viděli. Otázka tedy zní: Kterou lokalitu považujete z hlediska bezpečnosti v Ústí nad Labem za problematickou a proč?
Své odpovědi prosím posílejte na adresu: Lucie Šimková, Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, 40001 Ústí nad
Labem, nebo na e-mail: lucie.simkova@mag-ul.cz.
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Prodejna

KVALITNÍ
OBUVI
Ústí nad Labem
Masarykova 635/159
MHD 54, 56
Beethovenova
(pod stadionem)
Po - Pá: 900 -1745, So: 900 -1200

Kvalitní kožená obuv
pro Vaši pohodlnou chůzi
Rieker, Wendel, Ara, Helix aj.
 602 196 224
NADMĚRNÁ OBUV 50 m vedle

Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2006
Třídění obalů z odpadu finančně podporuje společnost EKO-KOM, a. s. Praha,
která zastupuje výrobce obalů a prodejce baleného zboží. Roční příspěvek je
závislý na množství vytříděných obalů
předaných k využití.

Informace k odvozu
objemného odpadu
Objemné odpady jsou vysloužilé předměty
z domácností (židle, skříně, stoly, matrace,
sporáky, koberce, lina), které vzhledem ke
svým rozměrům nepatří do sběrných nádob na směsný odpad.
Tyto předměty odložte ke sběrným nádobám až den před termínem svozu.
Mezi objemný odpad nepatří stavební odpad, konstrukční prvky bytu nebo domu,
odpad ze zeleně a elektrozařízení (chladničky, mrazničky, pračky, televizory, monitory a ostatní velké domácí spotřebiče).
Odpady z rekonstrukce bytů a domů (včetně sanitárních zařízení) je povinen odstranit řemeslník nebo firma, která rekonstrukci nebo výměnu provádí na své náklady. Tyto odpady nepatří do sběrných
nádob na směsný komunální odpad, ani se
neodkládají vedle těchto nádob.
Mimo vyhlášené dny svozu objemného
odpadu využívejte výhradně Sběrných
dvorů odpadů v Krásném Březně nebo ve
Všebořicích.

Svoz odpadu ze zeleně ve vacích
Termín výdeje vaků pro jarní svoz je stanoven na dny od 20. 3. do 24. 3. 2006
Svoz vaků naplněných listím a trávou bude proveden od 3. 4. do 28. 4. 2006, dle
termínů uvedených u jednotlivých městských obvodů.

MO Město
Svoz vaků s odpady ze zeleně
OBLAST: Božtěšice, Bukov, Habrovice, Klíše, Skorotice, Strážky, Všebořice
vaky k odvozu připravte 10. 4.
OBLAST: Hostovice, Předlice, Město-centrum, Skřivánek, Vaňov
vaky k odvozu připravte 18. 4.

Svoz nebezpečného odpadu
Bude zajišťován 4x ročně od označených
zastávek. Na vývěsce zastávek budou uvedeny časy příjezdu svozového vozidla.
Odpad je nutno předat osobně zodpovědnému pracovníkovi.
OBLAST: Klíše, Bukov, Všebořice, Božtěšice, Skorotice, Habrovice, Skřivánek
Datum svozů: . . . . . . . . . 30. 3. a 29. 6.
Klíše, Bukov,
Všebořice U koupaliště . . . . . . 1500 – 1520
Alešova . . . . . . . . . . . . . . . . . 1530 – 1550
Bří. Čapků . . . . . . . . . . . . . . . 1600 – 1620
Lipová . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1625 – 1645
Božtěšice - Petrovická . . . . . . . 1655 – 1715
Skorotice - Bukovská. . . . . . . . 1720 – 1740
Habrovice – rest. U Švejka . . . 1750 – 1810
Skřivánek – Hoření,
roh s ulicí Ženíškova. . . . . . . . 1820 – 1840
OBLAST: Město centrum, Vaňov, Hostovice, Skřivánek
Datum svozů: 23. 2. a 25. 5.

Město centrum
- Růžový palouček . . . . . . . . . 1630
Dlouhá. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1655
Vaňov - Pražská . . . . . . . . . . . 1730
Hostovice - Hospodářská u rest. 1805
Skřivánek – Hornická,
parkoviště u věžáků . . . . . . . . 1925

– 1650
– 1715
– 1750
– 1825
– 1945

Svoz objemného odpadu
Probíhá ve 3 etapách. Svozové oblasti jsou
dále rozděleny na jednotlivé ulice. Objemný odpad připravte k odvozu nejdříve 1
den před svozem. Svoz začíná vždy v 6
hodin ráno v uvedený den.

I. etapa
Pondělí 6. 3.
Pod Holoměří, Božtěšice, Strážky - ulice:
Chuderovská, Jahodová, Lidická, Na Pažitě, Nad Potokem, Petrovická, Pod Skalou,
Široká, Třešňová, Vinařská, Zemědělská.
Úterý 7. 3.
Skorotice, Bánov, Habrovice - 5. května,
Božtěšická, Bukovská, Buzulucká, Do Vrchu,
Javorová, K Chatám, K Vilám, K. H. Borovského, Kostelní, Leknínová, Liliová, Na Svahu, Na Valech, Oblouková, Osvoboditelů,
Platanová, Polní, Skorotická, Slovanská,
Svážná, U Hřiště, U Pošty, Údolí, V Lánech.
Středa 8. 3.
Bukov - Bří Čapků, Holečkova, Hynaisova,
Kapitána Jaroše, Kapitána Nálepky, Klicperova, Kosmonautů, Kosmova, Jožky Jabůrkové, Masarykova ( mezi Dukelských Hrdinů a Štefánikovou), Návětrná, Nedbalova,
Nezvalova, Rembrandtova, Slavíkova, Sovova, Školní, Štursova, V Jámě, V Podhájí, Ve
Stromkách, Vojnovičova, Všebořická (mezi
Slunnou a Rondelem), Za Vozovnou.
Čtvrtek 9. 3.
Všebořice - 17. listopadu, Dukelských Hrdinů, Habrovická, Havířská, Hornické domy, Lipová, Masarykova (mezi Lipovou
a Dukelských Hrdinů), Na Kohoutě, Plynárenská, Pod Vodojemem, Slunná, Spartakiádní, Tichá, U garáží, V Závětří, Všebořická (mezi Lipovou a Slunnou), Zahradní.

II. etapa
Pondělí 13. 3.
Klíše - Cestička, Gočárova, Klíšská (mezi
Hvězdou a Jateční), Lesní Cesta, Na Drahách,
Na Okraji, Na Spálence, Na Stráni, Na Výrovce, Střížovická, Štefánikova, U Koupaliště,
V Osadě, V Přírodě, V Zátiší, Wolkerova.
Úterý 14. 3.
Klíše - Alešova, Balbínova, Beethovenova,
Bezručova, Berní, Bozděchova, Brožíkova,
Herbenova, Masarykova (mezi Štefánikovou
a Londýnskou), Palachova, Pod Holoměří,
Růžový palouček, Sadová, Slavíčkova, Šaldova, U Stadionu, Vilová ulička, V Zahrádkách.
Středa 15. 3.
Klíše - České mládeže, Hany Kvapilové,
Klíšská (mezi Jateční a Londýnskou), Mezidomí, Na Popluží, Na Vlnovce, Ostrčilova, Pasteurova, Resslova, Sládkova, Thomayerova, U Městských domů, U Nemocnice, U Panského dvora.
Čtvrtek 16. 3.
Předlice - Beneše Lounského, Boženy
Němcové, Černá cesta, Dostojevského, Hrbovická, Husitská cesta, Chabařovická,
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Jateční, Jiráskova, K Vavřinečku, Kekulova, Komenského, Konečná, Mahenova,
Majakovského, Marxova, Na Luhách, Na
Nivách, Na Vantrokách, Okresní silnice,
Palackého, Prostřední, Průmyslová, Řeháčkova, Sklářská, Školní náměstí, Škroupova, Tovární, U Jeslí, U Kolejí, U Lanovky,
U Vlečky, Ulice Práce, Za Válcovnou.

III. etapa
Pondělí 20. 3.
město - střed, Skřivánek - Červený Vrch,
Emy Destinové, Hornická, Koněvova, Králova Výšina, Na Ladech, Na Spádu, Na Výsluní, Preslova, Sienkiewiczova, Stará, Údolní,
V Kutišti, V Lukách, V Pískovně, Ve Strži.
Úterý 21. 3.
Skřivánek - Bělehradská (mezi Hilarovou
a Malátovou), Elišky Krásnohorské (mezi
Hoření a Malátovou), Hanzlíčkova, Hilarova, Hilbertova, Hollarova, Hoření, Ivana Olbrachta, Malátova, Mošnova, Lizstova,
Obránců míru, Ondříčkova, Pod Školou,
SNP, Stříbrnické nivy, Veleslavínova, Ve
Smyčce, Ženíškova.
Středa 22. 3.
město – střed a všechny ulice směrem na
Hostovice a Hostovice - Bělehradská (mezi
Hilarovou a Velkou Hradební), Bratislavská,
Brněnská, Dlouhá, Důlce, Dvořákova, E.
Krásnohorské (mezi Bělehradskou a Hoření), Fabiána Pulíře, Fibichova, Horova, Hradiště, Hrnčířská, Lidické náměstí, Londýnská, Masarykova (mezi Londýnskou a Revoluční), Moskevská, Na Schodech, Na Vyhlídce, Pařížská, Předmostí, Rooseveltova, Solní
stezka, Stroupežnického, Střelecká, Špitálské
náměstí, U České besedy, U Chemičky,
U Nádraží, Vaníčkova, Velká Hradební, Winstona Churchilla, Zámečnická a celé Hostovice včetně ul. Hostovické a ulic okolních.
Čtvrtek 23. 3.
část města - střed a Vaňov - město –
všechny ulice od železničního mostu směrem na Vaňov a celý Vaňov.

MO Neštěmice
Svoz vaků s odpady ze zeleně
OBLAST: MO Neštěmice
vaky k odvozu připravte 24. 4.

Svoz nebezpečného odpadu
Bude zajišťován 4x ročně od označených
zastávek. Na vývěsce zastávek budou uvedeny časy příjezdu svozového vozidla.
Odpad je nutno předat osobně zodpovědnému pracovníkovi.
OBLAST: Mojžíř, Neštěmice, Krásné Březno
Datum svozů: . . . . . . . . . 23. 2. a 25. 5.
Mojžíř
- Hlavní, u rest. Na růžku . . . 1500 – 1520
Neštěmice
- Opletalova u parkoviště . . . . 1525 – 1545
Krásné Březno
- Obvodová - u garáží . . . . . . 1555 – 1615

Svoz objemného odpadu
Probíhá ve 2 etapách. Svozové oblasti jsou
dále rozděleny na jednotlivé ulice. Objemný odpad připravte k odvozu nejdříve
1 den před svozem. Svoz začíná vždy v 6
hodin ráno v uvedený den.

Dobětice - Rabasova . . . . . . . 1910 – 1930
Šrámkova . . . . . . . . . . . . . . . 1935 – 1955

Svoz objemného odpadu
Probíhá ve 2 etapách. Svozové oblasti jsou
dále rozděleny na jednotlivé ulice. Objemný
odpad připravte k odvozu nejdříve 1 den
před svozem. Svoz začíná vždy v 6 hodin
ráno v uvedený den.

I. etapa
I. etapa:
Úterý 9. 5.
Mojžíř - Hlavní, Horní, Jindřicha Plachty,
K Haldě, Strážná, Vodařská, Žitná.
Středa 10. 5.
Neštěmice - Na Skalce, Peškova, Picassova, Ryjická, Sibiřská.
Čtvrtek 11. 5.
Neštěmice - Dubová, Hluboká, Jánského,
Květinová, Májová, Milešovská, Na Výšině,
Národní, Opletalova, Pod Úvozem, Sportovní, Studentská, Turistická, U Radnice,
Zelená.
Pátek 12. 5.
Neštěmice - Mlýnská, Seifertova, U Tonasa, Veslařská, V Ústraní, Železná

II. etapa
Pondělí 15. 5.
Krásné Březno - Čechova, Ke Třem křížkům, Obvodová, Neštěmická (sídliště Pod
Vyhlídkou), Rozcestí.
Úterý 16. 5.
Krásné Březno - 1. máje, Čelakovského,
Družstevní, Erbenova, Husova, Hřbitovní,
K Mlýništi, Karoliny Světlé, Keplerova, Krátká, Matiční, Na Břehu, Na Rybníčku, Na
Sklípku, Na Vinici, Nový svět, Pekařská,
Plavecká, Podmokelská, Postranní, Příkopy,
Růžová, Svádovská, U Pivovarské zahrady,
U Potůčku, U Studánky, V Doubravě.
Středa 17. 5.
Krásné Březno - Anežky České, Dr. Horákové, Dvojdomí, Janáčkova, Jungmannova, Neštěmická č. 1 a č. 3, Přemyslovců,
Žežická.
Čtvrtek 18. 5.
Krásné Březno - Drážďanská, Křižíkova,
Na Náspu, Na Skládce, Přístavní, V Háji,
V Oblouku, Vojanova, Výstupní.

MO Severní Terasa
Svoz vaků s odpady ze zeleně
OBLAST: MO Severní Terasa
vaky k odvozu připravte 24. 4.

Svoz nebezpečného odpadu
Bude zajišťován 4x ročně od označených
zastávek. Na vývěsce zastávek budou uvedeny časy příjezdu svozového vozidla.
Odpad je nutno předat osobně zodpovědnému pracovníkovi.
OBLAST: Severní Terasa-Stříbrníky
Datum svozů: . . . . . . . . . 23. 2. a 25. 5.
Severní Terasa- křižovatka ul. Svojsíkovy Gagarinovy na parkovišti . . . . 1900 – 1920
Stříbrníky - Jizerská . . . . . . . . 1835 – 1855
OBLAST: Stříbrníky- Dobětice
Datum svozů: . . . . . . . . . 30. 3. a 29. 6.
Stříbrníky - Na louži . . . . . . . 1845 – 1905

Pondělí 24. 4.
Kočkov, Severní Terasa - Ke Kopečku, Kočovská, Lužická, Meruňková, Ořechová,
Ovocná, Průchozí, Severní, Slepá, Švestková, Úzká cesta, Višňová.
Úterý 25. 4.
Severní Terasa - Burianova, Herecká, Maková, Marvanova, Stavbařů, Šípková, Voskovcova, Werichova, Zvonková.
Středa 26. 4.
Severní Terasa - Gagarinova, Glennova, Jana
Zajíce, Oblá, Svojsíkova, V Klidu, Větrná.
Čtvrtek 27. 4.
Severní Terasa - Ladova, Pod Parkem,
Muchova, Sociální Péče.

II. etapa
Úterý 2. 5.
Stříbrníky - Br. Veverků, Jizerská, Na Louži, Pincova, Pod Hůrkou, Stříbrnická, Šumavská, Ve Strouze, V Rokli, Orlická, Na
Návsi, Na Vrstevnici.
Středa 3. 5.
Dobětice - Brandtova, Ježkova, Poláčkova
Čtvrtek 4. 5.
Dobětice - Krajní, Nad Točnou, Oty Pavla,
Pod Rozhlednou, Šrámkova.
Pátek 5. 5.
Dobětice - Kmochova, Nad Březnem, Rabasova, Výstupní.

MO Střekov
Svoz vaků s odpady ze zeleně
OBLAST: MO Střekov
vaky k odvozu připravte 3. 4.

Svoz nebezpečného odpadu
Bude zajišťován 4x ročně od označených
zastávek. Na vývěsce zastávek jsou uvedeny časy příjezdu svozového vozidla. Odpad je nutno předat osobně zodpovědnému pracovníkovi.
OBLAST: Střekov
Datum svozů: . . . . . . . . . 26. 1. a 27. 4.
Střekov - Žukovova, u pošty . . 1500 – 1520
Novosedlické náměstí . . . . . . 1655 – 1715
Brná - Sebuzínská
u ul. Mečíkové . . . . . . . . . . . 1530 – 1550
Církvice – náves . . . . . . . . . . 1600 – 1620
Sebuzín - Sebuzínská, st. MHD 1625 – 1645
Nová Ves – točna MHD . . . . . . 1730 – 1750
Kojetice – točna MHD . . . . . . . 1755 – 1815
Olšinky - Vítězná , u potravin . 1830 – 1850
Svádov - Vítězná, u Štrympla . 1855 – 1915

Svoz objemného odpadu
Probíhá ve 4 etapách. Svozové etapy jsou
rozděleny na jednotlivé ulice. Objemný
odpad připravte k odvozu nejdříve 1 den
před svozem. Svoz začíná vždy v 6 hodin
ráno v uvedený den.
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I. etapa
Pondělí 27. 3.
Střekov - Děčínská jen k ulici K Loděnici,
Hviezdoslavova, Mánesova, Národního
odboje, Rybářská, Varšavská (od Národního odboje k Mariánskému mostu), Zeyerova, Žukovova, K loděnici.
Úterý 28. 3.
Střekov - Kamenná, Nová.
Středa 29. 3.
Střekov - Bří Mrštíků, Českých Bratří, Jeseninova, Kojetická, Poděbradova, Poslední
cesta, Rubensova, Škrétova, Truhlářova,
U Krematoria.
Čtvrtek 30. 3.
Střekov - Do Kopečka, Dykova, Kubelíkova,
Marie Hubnerové, Matěje Kopeckého, Na
Hřebence, Na Rozhledu, Na Zákrutu, Novosedlické náměstí, Novoveská, Stoupačka,
Švabinského, U Lesa, V Třešňové aleji.

II. etapa
Pondělí 3. 4.
Střekov - Kozinova, Kramoly, Na Pile, Pionýrů, Raisova, Střekovské nábřeží, Sukova, Těšínská, Tomáše ze Štítného, Třebízského, U Stanice, Varšavská (mezi Národního odboje a Žukovovou), Železničářská.
Úterý 4. 4.
Střekov - Barrandova, Dobrovského, Karla
IV., Kollárova, Máchova, Kořenského, Myslbekova, Purkyňova, Puškinova, Riegrova,
Rozkošná, Šafaříkovo náměstí, V Zeleni.
Středa 5. 4.
Střekov - Ke Hradu, Ovčácká stezka, Sokolská, Tolstého.
Čtvrtek 6. 4.
Střekov - Březová, Jasanová, Koperníkova,
Litoměřická, Malířský koutek, Na Čihadle,
Na Zacházce, Průchodní, Slunečná, Svatojiřská, Topolová, Tizianova, U Řeky, V Ohybu.

III. etapa
Pondělí 10. 4.
Brná - Azalková, Doerellova, Hvozdíková,
Jabloňová, Karafiátová, Kladenská, Kolmá,
Lázeňská, Malá, Marušky Kudeříkové, Mečíková, Na Rybárně, Pod Rezervací, Průjezdní, Rodinova, Sebuzínská (mezi Slunečnou a Jitřní), Šeříková, U Lesíka, U Háje, Vodárenská, Wagnerova, Zelené údolí,
Zlatá stezka (mezi Slunečnou a Jitřní).
Úterý 11. 4.
Brná - Broskvoňová, Jasmínová, Jedličkova, Jitřní, Karla Maye, K Srdíčku, Ke Studánce, Lermontova, Pod Tratí, Rozcestí,
Říční, Sebuzínská (mezi Jitřní a Karla Maye), Skupova, Šikmá, U Kapličky, U Potoka, U Točny, U viaduktu, V Průčelí, Zlatá
stezka (mezi Jitřní a točnou MDH).
Středa 12. 4.
Sebuzín
Čtvrtek 13. 4.
Církvice

IV. etapa
Úterý 18. 4.
Svádov
Středa 19. 4.
Budov, Olešnice a Olšinky
Čtvrtek 20. 4.
Kojetice, Nová Ves

Znáte své město?
Otázky pro 2. kolo
1. Je na koupališti v Brné
tobogán?
a) ne
b) ano
c) až v roce 2007
2. V areálu zrekonstruované Větruše nebude:
a) sportovní hřiště
b) zrcadlové bludiště
c) dětské dopravní hřiště
3.
a)
b)
c)

Ústeckem povede:
dálnice D8
dálnice D1
dálnice D89

4. „Krizový“ vyrozumívací systém venkovních hlásičů pro obyvatele Ústí se
jmenuje:
a) SISO
b) VISO
c) IRSO
5. Kolik členů má Rada
města?:
a) 9
b) 10
c) 11
6. Oficiálním partnerským
městem města Ústí nad Labem není:
a) Pirna
b) Chemnitz
c) Halton
7. Známá vyhlídka v obvodu Severní Terasa se jmenuje:
a) Herbanova
b) Erbenova
c) Vytáskova
8. Ústecká univerzita zřídila již pátou fakultu.
a) technickou
b) přírodovědeckou
c) teologickou

9. Na Mírovém náměstí
u budovy spořitelny má být
postaven dům s názvem:
a) Palác Zdar
b) Palác Nazdar
c) Ústecký palác
10. Pokuta za černou jízdu
v ústecké MHD činí:
a) 800 korun
b) 900 korun
c) 1000 korun
11. Budova České národní
banky v Ústí je dílem architekta:
a) Michala Gabriela
b) Bořka Šípka
c) Jana Jiráka
12. Dům dětí a mládeže sídlí v ulici:
a) W. Churchilla
b) Londýnská
c) Pivovarská
13. Ústečtí basketbalisté
hrají:
a) 2. ligu
b) 1. ligu
c) 3. ligu
14. Za odvoz odpadu ročně
platíte:
a) 400 korun
b) 500 korun
c) 600 korun
15. Kolik má Ústí náměstků
primátora?
a) 2
b) 3
c) 4
16.
tah
a)
b)
c)

Dokončený nucený odvozidla v Ústí stojí:
1100 korun
1450 korun
2170 korun

17. Jakob Weinmann byl
významný ústecký:
a) malíř
b) politik
c) průmyslník
18.
a)
b)
c)

Miss Ústecka se stala:
Jana Průchová
Lenka Handrlicová
Monika Mrázová

18.
a)
b)
c)

Je v Ústí azylový dům?
ano
ne
bude postaven příští rok

19. Ústečtí hokejisté jsou
„spojeni“ se zvířetem:
a) vlk
b) medvěd
c) lev
20. V areálu zoo můžete
hrát:
a) kroket
b) minigolf
c) tenis
21. Jak vysoké je primátorské stipendium nejlepšímu
studentovi UJEP?
a) 20 000 korun
b) 10 000 korun
c) 15 000 korun
22. Kolik má Ústí gymnázií?
a) 3
b) 2
c) 4
23.
a)
b)
c)

Patrové garáže najdete:
pod Mariánskou skálou
v Důlcích
v Žižkově ulici

25. Účastní se město Ústí
Dnů evropského dědictví?
a) ano
b) ne
c) tato akce neexistuje
26. Je v novém logu města
Ústí odkaz na jeho webové
stránky?
a) ano
b) ne
c) byl, ale už není
27.
a)
b)
c)

Činoherní studio sídlí:
na Střekově
na Severní Terase
v centrálním obvodu

28.
a)
b)
c)

Sluneční hodiny jsou:
Na Mírovém náměstí
Na Špitálském náměstí
Na Lidickém náměstí

29. Vyrábí ústecká Setuza
zubní pasty?
a) už ne
b) ano
c) pouze mýdla
30. Je silnice v Moskevské
ulici průjezdná v obou směrech?
a) ano
b) ne
c) zjednosměrnění
se připravuje

Správná odpověď na otázky prvního kola:
9 x b (uznáváme i variantu 8 x b)

Vážení přátelé,
předkládáme Vám druhé kolo otázek do naší soutěže o tom, jak dobře
své město znáte.
Na otázku, kolikrát se v úvodním kole objevuje varianta „b“, odpovědělo přes 300 lidí, což nás velice těší. Ale pozor – u otázky č. 18 vznikl
malý problém. Ústecká univerzita totiž v době mezi vydáním 32. a 33.
čísla Městských novin založila již pátou fakultu, takže správná odpověď
není jen původní „b“, ale i „c“. To znamená, že pravdu měli ti, kteří
k nám odeslali odpověď 9 x b, ale i 8 x b.
Pokud jste se v prvním kole netrefili, nezoufejte a své odpovědi posílejte dál. Není totiž ještě vůbec jisté, zda se najde někdo, kdo bude schopen
odpovědět správně na otázky všech tří kol. I přesto, že se tak stane, budeme losovat o některé ceny i soutěžící, kteří uspěli jen zčásti. Proto
soutěžte dál!
V rámci druhého kola nám na adresu Kancelář primátora města Ústí nad
Labem, Velká Hradební 8, 400 01 napište, kolikrát se ve správných odpovědích na soutěžní otázky vyskytuje varianta „A“.

- 10 -

24. Letní promítání filmů
na Lidickém náměstí provádí:
a) Kinematograf bratří
Rašínů
b) Kinematograf bratří
Čadíků
c) Technické služby

Stručný postup:
1. Zvolte vždy jednu z variant odpovědí
na položené otázky – a, b, c.
2. Pozorně se podívejte, kolikrát jste
označili variantu „a“.
3. Na adresu: „Kancelář primátora města
Ústí nad Labem,
Městské noviny – soutěž,
Velká Hradební 8, 400 01
Ústí nad Labem, pošlete informaci
o tom, kolikrát Vám „a“ v odpovědích
vyšlo – stačí napsat pouze číslo.

Obklopte se barvami!
Udělejte svým
blízkým i sobě radost.
bytový textil, galanterie,
bílé zboží: ložní soupravy,
prostěradla, ubrusy, ručníky,
osušky, záclony,široký výběr látek:
samet, krajka, manžestr,
úplety a mnoho
dalších
Rádi Vám poradíme
ve výběru, zajistíme střihovou
službu a šití.

Prodejny STO:
Masarykova 33
a Hrnčířská 5
Ústí nad Labem
Hezké proÏití vánoãních svátkÛ
v‰em sv˘m ãtenáﬁÛm
v Ústí n. L. pﬁeje

www.ikoktejl.cz

999,00 Kč

lady
k
í
ﬁ
P

Intenzivní krém na den i noc 50 ml
Intenzivní péče o okolí očí a rtů 15 ml

místo 1470,-Kč

a
Balení zdarmh
c
ý
u hotov
kompozic
PÉČE O TĚLO
Sprchový gel 200 ml
Šampon na vlasy 200 ml
Deodorant v kuličce 50 ml
Pěna dodávající objem vlasů 150 ml

HOGGAR

499,00 Kč

Toaletní voda pro muže 75 ml
Voda po holení 100 ml

místo 699,-Kč

899,00 Kč

místo 1230,-Kč

Navštivte Centrum krásy Yves Rocher
Uvedené ceny jsou ceny doporučené pro prodej výrobků ve značkových prodejnách YR v ČR.
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www.yvesrocher.cz

Ústí n/Labem, Mírové nám. 100/24
KOD: 050134

sleva

SERUM VEGETAL HORMONES

místo 1799,-Kč

í
Speciáln
í
n
č
o
ván
nabídka

1199,00 Kč

Dárek pro Vás

Parfémová voda Voile d’Ambre 50 ml
Parfémovaný sprchový a koupelový gel
200 ml

50 Kč

SECRETS D’ESSENCES

·ek a nabídka platí v Centrech krásy Yves Rocher v âR od 21. listopadu do 31. prosince 2005

Vybírejte vánoční dárky

při nákupu nad 500 Kč

CZECH PRESS GROUP, a. s., Klí‰ská 1432/18, 400 01 Ústí n. L.

Ústí začne brzy rekonstruovat své muzeum
Rozhovor s vědeckým tajemníkem muzea Mgr. Václav Houfkem
Pro ústecké muzeum nastávají zásadní
změny, Jaké?
„K 31. 12. 2005 bude muzeum pro veřejnost na tři roky uzavřeno. Čeká nás generální rekonstrukce celého muzejního areálu
vedle městského divadla. Týká se to obou
budov - bloku vedle divadla a bývalé staré
školní budovy, do níž se vcházelo od Smetanových sadů. Někteří lidé si ji určitě pamatují jako poštu.“
Jak bude stěhování probíhat?
„Vlastně všechno už začalo a bude pokračovat celý prosinec až do dubna 2006.
Dostali jsme už první kamion beden,
např. jen pro knihovnu jich potřebujeme
1600. Dále to bude velké množství krabic,
folií a další obalové materiály. Musíme si
uvědomit, že sbírky budou uskladněny
v náhradních depozitářích celé tři roky,
nevybalené, nesmí dojít během té doby
k jejich znehodnocení. Jen pro představu:
existuje 200 000 evidenčních čísel muzejních sbírek, což je asi půl milionu jednot-

livých předmětů. Opět uvedu příklad
z knihovny - je to 70 000 knižních jednotek, 100 000 svazků. Během jara 2006
musí být muzeum předáno jako staveniště.“
Máte již promyšlen návrat do zrekonstruované budovy muzea?
„Již ve 2. polovině příštího roku se začnou vytvářet projekty na vybavení expozic pro činnost po otevření. Ke kolaudaci
má dojít na jaře 2008, od léta se pak začneme stěhovat zpátky. Vzniknou nové
expozice s bezbariérovým přístupem.
Vnitřní přesuny materiálu budeme zajišťovat pomocí tří výtahů. Hlavní vchod do
muzea bude od sadů Bedřicha Smetany,
v budově uvítá návštěvníky recepce. Ve
dvoře bude přístupné atrium. Zmínit musím také nové přednáškové sály, knihovnu
s badatelnou, kavárnu, tři výstavní sály
v přízemí, v suterénu budou depozitáře
a laboratorní provozy. Ve druhém poschodí najdeme historický sál, konferenční

Gandalovič o revoluci s gymnazisty

a společenské místnosti, ateliéry pro muzejní činnost, apod. Zajímavé bude podkroví, kde dnes nic není. Tam bude umístěno hlavní technické zázemí muzea.“
Jak bude muzeum spolupracovat s veřejností během tříleté rekonstrukce?
„Klasické muzeum bude uzavřeno, ale
to neznamená, že bychom neudržovali
kontakt s veřejností. Celou dobu najdete
průběžně všechny změny na webových
stránkách (www.muzeumusti.cz). Ve spolupráci s různými partnery proběhnou
náhradní výstavní projekty, přednášky
a konference. Práce budeme mít opravdu
dost a bude pokračovat vytváření muzejní dokumentace. Zaměříme se na dějiny
regionu Ústecka v kontextu dějin českoněmeckých vztahů. Mezi vzdálenější plány
patří i úvahy o samostatném přírodovědném muzeu a městské galerii. Nyní záleží hlavně na úspěchu tříleté rekonstrukce.“
Mgr. Marie Paterková

Zakázkové krejčovství
Zdeňka Uhlířová
Masarykova 33, Ústí n.L.
(1. poschodí – nad prodejnou STO)
Telefon: 475 200 186

Viktor Kopecký je nejvšestrannějším
sportovcem z ústeckých 4. tříd

O sametové revoluci i ústecké současnosti hovořil 16.
listopadu se studenty třetích
ročníků Gymnázia Jateční
primátor města Petr Gandalovič.
„Komunistické vedení v Ústí
nad Labem představovalo jedno z nejkonzervativnějších křídel strany. Proto jsme měli
v listopadu 1989 obavy, aby
proti demonstrantům neposlalo Lidové milice. I na půdě
vašeho gymnázia jsme tehdy
diskutovali, zda mají jít studenti do ulic a podstoupit určité riziko, nebo ne. Vaši před-

chůdci byli tehdy velice odvážní a šli demonstrovat“, řekl
Gandalovič, který kdysi na
zmíněném gymnáziu vyučoval.
Gymnazisté se velice podrobně zajímali zejména o nynější přestavbu středu města
a o bezpečnost chemických
provozů. Padaly i dotazy týkající se využitelnosti nových
budov v centru i dálničního
přivaděče.
Ředitel gymnázia Alfréd
Dytrt provedl primátora školou
a ukázal mu nové zmodernizované učebny.

Poplatek za odpad se nezvyšuje
Radní souhlasí se zněním obecně závazné vyhlášky, kterou se
mění a doplňuje vyhláška o místním poplatku za provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Výše poplatku musí být vyhláškou stanovena každý rok. Pro
rok 2006 počítá město se stejnou částkou jako letos – 500 korun
ročně. To mimo jiné znamená, že bude město celý systém nadále
výrazně dotovat. V roce 2004 zaplatilo téměř třetinu nákladů
a v letošním roce to bude minimálně čtvrtina.

Náměstek primátora Tomáš
Jelínek předal šesti nejlepším
školákům čtvrtých tříd ústeckých
základních škol Cenu primátora
v pohybové všestrannosti.
V chlapecké kategorii byl
nejlepší žák ZŠ Elišky Krásnohorské Viktor Kopecký. Druhé
místo obsadil Matěj Růžička
(ZŠ Stříbrnická) a třetí skončil
Dan Moudrý (ZŠ Stříbrnická).
Z dívek byla nejúspěšnější
Barbora Stoicová ze ZŠ Anežky
České. Za ní skončily Nina
Machková (ZŠ Pod Vodojemem)
a Iryna Deket (ZŠ Stříbrnická).
V České republice ojedinělý
projekt testování pohybové
zdatnosti dětí navštěvujících
čtvrté ročníky byl zahájen letos
v září. Autorem projektu je ústecký zastupitel Zdeněk Kubec.
V průběhu podzimu prošlo testem 756 dětí (ve 4. ročnících je
prodejna

jich celkem 852). Soutěžilo se
v plavání na 21 m, bězích na 50
a 500 metrů a skoku dalekém
z místa. Organizátoři také zaznamenali aktuální výšku a váhu dětí i základní informace
o jejich mimoškolní aktivitě.
„Cílem projektu bylo zmapovat aktuální motorický potenciál jednoho ročníku ZŠ. Předpokládané použití výsledků a výstupů je od alternativního výběru sportovních talentů přes sledování zdravotního stavu a potenciálu obyvatelstva až ke sledování sfér a směrů volnočasových aktivit“, říká Kubec.
Nejhodnotnějším výkonem
celého testování byl zřejmě výsledek Jiřího Žáka v plavání –
21 metrů zvládl za vynikajících
13,32 vteřiny. Jiří Žák ze ZŠ
České mládeže skončil celkově
čtvrtý.
prodejna

BIŽUTERIE

vám nabízí

KVĚTINÁŘSTVÍ
vám nabízí

vlasové doplňky
doplňky na orientální tanec
společenské kabelky
**
najdete nás na
Masarykově ul. č. 37, UL
naproti hotelu VLADIMIR

květiny řezané i hrnkové
svatební kytice
smuteční vazby
keramiku a dárky
***
najdete nás
naproti hotelu VLADIMIR
Masarykova 37, UL
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Gandalovič dal úhořům svobodu
Primátor Petr Gandalovič vypustil pod zdymadly do řeky
Labe úhoře, kteří odtud poplují k rozmnožení až do moře.
Český rybářský svaz ve spolupráci s Nadačním fondem Veolia přivezl do Ústí k vypuštění
62 malých úhořů (monté) ulovených v jižních Čechách. Ryby tak nebudou muset překonávat hráze a turbíny vodních
elektráren. „Úhoř byl zařazen
do červeného seznamu ohrožených druhů a naší povinností je
zachránit ho. Některé průzkumy hovoří o tom, že populace
úhořů se na světě zmenšila až
o 80 %“, řekl Gandalovič.
Úhoř říční se rozmnožuje na
jediném místě, a to v Sargasovém moři u středoamerických
břehů.

MHD prodražily
vyšší ceny ropy
Město přidalo rozhodnutím
radních Dopravnímu podniku
téměř 4,6 mil. korun jako úhradu prokazatelné ztráty této
společnosti.
Dva milióny korun navíc
vydal DP v posledních měsících za dražší pohonné hmoty
v rámci neočekávaného zvýšení cen ropy na světových
trzích. O dalších 2,6 mil. společnost přišla v důsledku
zlevnění 90denního studentského jízdného. „Rozhodli
jsme se, že ztrátu Dopravního
podniku nebudeme řešit zvyšováním jízdného v MHD“, říká
primátor města Petr Gandalovič.

Otázka pro:

Otázka pro:

náměstka primátora Tomáše Jelínka

náměstka primátora Jana Kubatu

Město má Plán odpadového hospodářství
zpracovaný odborem životního prostředí
MmÚ. Můžete nás s ním krátce seznámit?
„Plán, jehož vypracování ukládá zákon, má
část obecnou, analytickou a návrhovou. Obecná část obsahuje účel, působnost a obecné
údaje. V části analytické figuruje zejména přehled druhů a kategorií odpadů produkovaných
městem a způsoby nakládání s nimi.“
Z hlediska budoucnosti bude návrhová část zřejmě nejzajímavější…
„V návrhové části jsou uvedeny budoucí cíle města v této oblasti. Pro využitelné složky komunálního odpadu je to postupné zahušťování stanovišť sběrných nádob na jednotlivé druhy vytříděných odpadů, zavedení odděleného sběru skla a výstavba nové
třídící linky. Investiční náklady na zajištění třídění využitelných
složek komunálního odpadu do roku 2010 činí celkem 21,7 mil. Kč.
Využití bioodpadu je řešeno domácím a komunitním kompostováním, které bude financováno prostřednictvím grantů občanům celkem to budou 2 mil. Kč. Objemný a nebezpečný odpad a elektroodpad bude shromažďován ve sběrných dvorech. Z tohoto důvodu je navrhována výstavba centrálního sběrného dvora a modernizace stávajícího za zhruba 15 mil. Kč.“
To není levné.
„Máte pravdu, a to ještě nejsme zdaleka u konce. Pro splnění
limitů snižování skládkování bioodpadu se předpokládá přeprava
komunálního odpadu na centrální zařízení umístěné mimo území
města. Za tím účelem je navrhována výstavba překládací stanice
s předpokládanou cenu 15 mil. korun. Významnou skupinou jsou
rovněž stavební odpady. Pro dosažení 50% využití těchto odpadů je
navrhována spolupráce města se stavebním odborem s cílem požadovat při stavebních a kolaudačních řízeních předložení bilance
vznikajících stavebních a demoličních odpadů s uvedením konkrétního způsobu nakládání s odpady.“

Proč město přistoupilo ke změně povrchů na
Mírovém náměstí a jeho okolí?
„Kvůli komfortu chodců - jde o krok směřující
k odstranění velkých spár mezi kostkami, což uvítají zejména ženy v botách s podpadky. Vyjít vstříc
ženám, a to i za cenu zvýšení nákladů, není žádným nadstandardem – Mírové náměstí přece není
rekonstruováno jen pro muže, kteří obouvají pohodlnější boty. Zvykněme si už konečně na to, že žena je rovnoprávným členem naší společnosti. Projektový tým na rekonstrukci centra
připravil akci s velkým důrazem na poptávku zvenčí. Jak jsem již
dříve zmínil, občané ovlivnili vzhled centra svými připomínkami
v anketě Městských novin. Město umístilo už před rokem a půl
v horní části náměstí vzorky budoucí dlažby, aby se k ní mohli lidé
vyjádřit. Negativní reakce jsme neobdrželi a proto jsme začali realizovat původní variantu povrchů. Lidé se ozvali až poté, co se
v Hrnčířské ulici po kostkách prošli. Chápu, že odezvu vyvolává až
každodenní praxe a my jsme Ústečanům okamžitě vyhověli.“

VÝZVA ÚSTEČANŮM
Přípravný výbor Rady seniorů města Ústí nad Labem vyzývá
spoluobčany v seniorském věku, kterým není lhostejný jeho
rozvoj a nabídka možností pro občany vyššího věku.
Hledáme VÁS. Chceme znát VÁŠ názor, díky VÁM zjistit, co
je ve městě potřeba změnit a jak. Chceme VÁS získat pro spolupráci v početné skupině, která se bude setkávat a společně
řešit potřeby SENIORŮ ve městě Ústí nad Labem.
NEVÁHEJTE a kontaktní telefon nám sdělte již nyní, abychom se s Vámi mohli včas spojit a pozvat vás na nejbližší
zasedání přípravného výboru v lednu 2006.

Kontaktní osoby: Ing. Jan Chládek 775 982 793
Hana Houšková 737 669 410

Náměstek smažil hranolky
Jaké je to na druhé straně pultu provozovny McDonalds se na
Celosvětovém dni dětí 2005 přesvědčil náměstek primátora Tomáš Jelínek.
„Dělal jsem hranolky a obsluhoval lidi asi půl hodiny. Není to
lehká práce, musíte se dost otáčet a je Vám strašné horko“, řekl
Jelínek, který navíc tuto humanitární akci podpořil pětistovkou.
Akce, která běžela po celé republice, nakonec vynesla přes 1,2
mil. korun. Peníze půjdou na výstavbu a vybavení ubytovacího
zařízení pro maminky a rodiny pacientů z kliniky dětské onkologie a hematologie v motolské nemocnici.
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Nevídáno, neslýcháno... 12
Pravidelná rubrika pro všechny, kteří mají smysl pro humor

Větruše je „jenom jako“
Výletní zámeček Větruše je ve skutečnosti dřevotřískovou maketou. S tímto tvrzením přišel dlouholetý hlídač objektu Josef Novák se svým psem.
„Sem tam dlouhý roky vopcházel ten vobjekt, tady s Azorem, viď. A jak sem tam
ten vobjekt vopcházel, tak sem to všecko
viděl“, řekl Novák na své tiskové konferenci u stavební buňky, která slouží jako zázemí strážce dominanty.
Mluvčí města Milan Knotek vyjádření
Nováka zpochybnil. „Nemá pravdu v tom,
že je všechno z dřevotřísky. Stavbaři také
použili předválečnou sovětskou technologii
„papír – trubka – papír.“
Strnulí novináři pak mohli veřejnosti
přinést celou pravdu. Výstavba makety
byla vynucená, neboť Větruše byla již v takovém stavu, že se zachránit nedala. Ústečané si to ale přáli a město je nechtělo
zklamat. „Celá stavební technologie spočívala v tom, že okolo skeletu Větruše jsme
postavili věrnou maketu, abychom ho zakryli. Dominanta pak byla zbourána, ale
pod maketou to nikdo neviděl. Podařilo se
nám zachránit půl věže a většinu přízemí,
takže když přijdou lidé do restaurace, nic
nepoznají“, odtajnil náměstek primátora
Jan Kubata.
Jak se ale za dva a půl roku „rekonstrukce“ podařilo vše utajit - to je otázka, kterou si klade většina veřejnosti. Stavební

S P O L C H E M I E

firmy podepsaly mlčenlivost pod hrozbou
obrovských finančních sankcí. Zaměstnávaly proto zahraniční dělníky, z nichž nikdo nesměl hovořit česky, aby nic nepro-

zradil. Zapomnělo se však na verbálně
způsobilého hlídače Nováka: „Pořád sem
ten vobjekt vopcházel a všecko sem to viděl…“

( 1 8 5 6 – 2 0 0 6 )

Přejeme
Ústečanům
a obchodním
partnerům
veselé Vánoce
a šťastný
nový rok!

V Y S P Ě L Á

C H E M I E

S E D M É
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G E N E R A C E

pf

❁

Nástupce
SSSR

Srdeãní
puls

Starobabylónské
mûsto

Chemická
znaãka
radonu

Zniãení
najetím

Oãi‰tûn˘

Práva
odporu

Plod
lahvovníku

Tvuk
trubky

Otáãet
klíãkem
v zapalování

1

Ztratit
vlasy

Rozpou‰tûdlo
Kompletní
mnoÏství

Belgické
láznû

Vulkán

4

Jízda taxi
(ﬁidãeji)

Vniky
kapaliny

Moﬁské
ryby

Slovensky
„ar“

ëábel
Díl

Jedovatá
podzimní
kvûtina

·lápota
Rusk˘
souhlas

DráÏní
rezervaãní
systém

Ochotn˘

Mravouk

Pﬁedkupní
právo

Druh
zkou‰ky

Tok
(slovensky)

Operativnû
technická
evidence
(zkratka)

Dravec
my‰ilov

Budvar
nebo
Prazdroj

Milánsk˘
fotbalov˘
klub

❁

Odli‰nû

Znaãka
obuvi
z Tﬁebíãe

2

❁

❁

Hlubok˘
muÏsk˘
hlas

Druhá
tráva

Bezcitnost

Strom
porostl˘
trny

Îenské
jméno

El. nabitá
ãástice

NAPOVÍME:
KDS, KTO,
anona, anol,
BOPO, Aza.

Minulého
roku

Sada

Iniciály
herce
RÛÏka
1000 m

LyÏaﬁsk˘
pozdrav

Finty

V˘raz
pohrdání
Povel pro
psa

Protiklad

AUTOR
V¯ROKU:
Franz
Eisberg

Rada

Vûzení

První
latinsk˘
pﬁeklad
bible

Latinsk˘
pozdrav

Prostﬁedky
ke zv˘‰ení
vláãnosti
prádla

Rychlost
âerstv˘

Podoba
jména
Eli‰ka
Zkratka
regulaãní
stanice
Pﬁestupek

❁
Poukázka
na zboÏí

Vûnovat
Sedlina

K mamince

Stﬁevíc

Palivo

Nûmecké
auto
(obecnû)

Patlanina

Kudly
Herec
Ypsilonky
(Pavel)

Îháﬁ
Na‰e
trampská
kapela

Sloní zub
Boule

Stﬁetnutí

Moje

Latinsky
„ze“

Ty a já

3
V˘zvy

Morální
vûdomí

Básník
(z ru‰tiny)

Na‰e
b˘valá
politická
strana
Cizokrajn˘
Ïivoãich

Rozpou‰tût
se

Tajenka z minulého čísla: Varuj se lenochů a tupců, nejhorší jsou ovšem pilní blbci.
Výherci: Petra Myšková, Petra Krucká a Josef Musil. Gratulujeme! Tajenku posílejte na adresu:
Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, 400 01 Ústí nad Labem, dále připojte heslo „Křížovka“.
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Veselé Vánoce a mnoho štěstí a zdraví
v roce 2006 Vám přeje
primátor města Petr Gandalovič
a Rada města Ústí nad Labem

