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Vážení spoluobčané,

prázdniny i doba většiny dovolených 
je za námi a já jsem rád, že Vás opět 
mohu pozdravit a prostřednictvím 
Radničního hlasatele Vám předat 
aktuální informace z našeho měst-
ského obvodu Ústí n. L. - město. 
Dnes bych chtěl začít trochu jinak. 
Jak mnozí z Vás ví, jezdím do úřadu 
městskou hromadnou dopravou 
(zejména č. 11) a při jízdě slyším 
obecně různé věci, kritiku a někdy 
dokonce i pochvalu, že se ve městě 
něco udělalo dobře. Chtěl bych 
proto reagovat a některé skutečnos-
ti osvětlit. 
Kritizované, ne často udržované 
pozemky na Bukově za Domem 
pro seniory (DPS). Část blíže k DPS 
odkoupila od města ČSOB a.s. s cílem 
vybudovat zde Operační centrum, 
které by mělo rozšířit finanční služby 
pro občany našeho města. 
Druhou část, blíže k rondelu zakou-
pilo od města Ministerstvo spravedl-
nosti ČR, aby zde mohlo vybudovat 
Justiční palác, vzhledem k tomu, že 
Okresní soud i Krajský soud jsou 
na Střekově v záplavové zóně. 
Na obě akce nejsou v tomto čase 
peníze, a tak pravidelně upozorňu-
jeme majitele, že je třeba se o po-
zemky starat.
Dlouho nás trápila „díra u Hra-
ničáře“, kde se nic nedělo a přileh-
lý chodník se nedal používat. Jak 
soukromý investor slíbil panu primá-
torovi, opravdu letos na jaře začala 
očekávaná výstavba. Věřím, že se 
občanům bude výsledek líbit. Ještě 

bych uvedl poznámku, že pozemky 
nekupoval investor od města, ale 
od Komerční banky a.s.. 
Další výstavba v centru města 
probíhá v souladu územními 
i regulačními podmínkami města 
a já jsem rád, že ani probíhající 
finanční krize nezapůsobila při jejím 
dokončování. 
Stavby na Mírovém náměstí, stavba 
FORUM za obchodním domem 
LABE a stavba vedle divadla jsou 
stavby soukromých investorů bez 
finanční spoluúčasti města. 
Naproti tomu stavby jako dostav-
ba DPS na Bukově, Revitalizace 
městského centra II.etapa (nyní 
část přednádražní prostor), 
Revitalizace Domu kultury jsou 
akce v rámci Integrovaného plánu 
rozvoje města, dotované z EU 
za finanční spoluúčasti města, 
stejně tak jako u Rekonstrukce 
Muzea města ÚL..!
Jako u všeho, co se nového udělá 
i dělá, se veřejnost při hodnocení 
těchto staveb dělí. Více jsou slyšet ti, 
kterým se něco nelíbí, nečekají 
na dokončení a hodnotí věci pře-
dem, ale věřím, že jsou v menšině. 
Rozdílné názory jsou normální věcí 
a z vlastní zkušenosti vím, že se 
na nové věci pomalu zvyká. Jen se 
někdy divím, kolik se najednou mezi 
námi objeví architektů, stavebních 
i dopravních inženýrů. Někdy jsou 
tu i rozpočtáři, ale, že by někdo 
zhodnotil, kolik ústeckých občanů 
má na těchto stavbách práci, i v této 
těžké době, to jsem ještě nečetl ani 
neslyšel.
Co jsem ale slyšel, že neplním slib 
o výsadbě stromů. Bohužel je to 
pravda. I když jsem na těchto strán-
kách již několikráte žádal, aby nám 
občané dali typy, kde by chtěli vysa-
dit nové stromy, tak zatím řeším 
a podepisuji jen žádosti o jejich 
pokácení či razantní prořezy, a to 
včetně keřů.
V poslední době jsme absolvovali 
pravidelné schůzky s občany našich 
okrajových částí a je mi upřímně 
líto, že není v našich silách řešit 
všechny, ve většině, oprávněné 
požadavky. 

Na něco nedosahují naše kompe-
tence, ale většinou to je nedostat-
kem potřebných peněz. Snažíme se 
být Vaší prodlouženou rukou a Vaše 
připomínky předáváme dál tam, kde 
by měly být řešeny, ale i tam, jak se 
dozvíme, chybí peníze. Město jako 
takové dostane pro letošní rok z pře-
rozdělení daní o více než 170 milio-
nů Kč méně a pokud chceme využít 
dotace s evropských fondů, je třeba 
přednostně zajistit nutné spolufi-
nancování. 
Velice mne proto překvapilo, že 
na Ústeckou arénu s primátorem 
města Mgr. Janem Kubatou, která byla 
avízovaná a začínala až od 18.00 hod., 
se, kromě jednoho manželského páru 
z Vaňova, nedostavil nikdo z dalších 
okrajových částí našeho MO. 
Hospodaření MO ke 30. 8. 2009  je 
zatím lepší než schválený upravený 
rozpočet. Rozpočtované rekonstruk-
ce a opravy chodníků, včetně rozší-
ření počtu parkovacích míst, budou 
splněny.  
Ve spolupráci s odborem životního 
prostředí Magistrátu a ostatními 
MO se připravují určitá opatření 
ke kontejnerovým stáním, která by 
měla zlepšit čistotu a pořádek 
ve městě. 
Po katastrofálních povodních letoš-
ního léta jsme, ve spolupráci 
s Českým Červeným křížem, poskyt-
li určitou finanční humanitární 
pomoc dvěma postiženým obcím, 
a to městysu Hustopeče nad Bečvou 
a následně pak obci Markvartice 
v okr. Děčín.
V posledních měsících, jak jsme Vás 
předem informovali, proběhla i díky 
sponzorům, řada koncertů v Městs-
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Dětská hřiště
a vandalismus

V roce 2008 bylo z rozpočtu 
Městského obvodu Ústí nad Labem 
- město vybudováno nové dětské 
hřiště v Parku Míru v ul. Malátova. 
Vzhledem k neukázněným majite-
lům psů se dodatečně vyčlenily 
z rozpočtu centrálního obvodu 
další finanční prostředky na dřevě-
né oplocení, aby se zabránilo zne-
čišťování prostoru hřiště psími 
exkrementy. Oplocení vyrobilo 
sdružení pro postižené občany 
Fokus Ústí nad Labem a jeho insta-
laci provedli začátkem letošního 
roku pracovníci veřejně prospěš-
ných prací. Okolo hřiště byly 
na podzim 2008 vysázeny okrasné 

stromy a keře, z nichž několik zmi-
zelo ihned po výsadbě. 
Bohužel nezůstalo pouze u keřů, 
na přelomu měsíce srpna a září t. r. 
někdo odcizil nejprve osm kusů 
plotových dílů a později ještě dal-
ších šest. 
Děkujeme všímavým lidem, kteří 
zachytili na kameru dvojici, jak 
odváží odcizené oplocení, a tento 
záznam předali Policii České repub-
liky. Doufáme, že plot bude brzy 
vrácen na své místo, aby pomohl 
chránit děti. 
Je smutné, že s vandalismem se 
setkáváme čím dál častěji, a to nejen 
na dětských hřištích. Dochází k niče-
ní majetku města sprejery, přede-
vším soch, kašen, pomníků, laviček 
a jiného mobiliáře. Např. nedávno 
byly do atria u centrálního obvodu 
umístěny nové bílé lavičky a část je 
již pomalována černou barvou. 

Na opravy poničeného majetku se 
musí vynaložit každý rok nemalé 
finanční prostředky, které by mohly 
být použity na obnovu dětských 
hřišť nebo městského mobiliáře.

Miloslava Bohuslavová
ref. odboru správy obecního majetku 

kých sadech. Velice nás potěšilo, že 
jak koncerty, tak i loutkové divadlo 
pro děti, se setkaly s Vaším zájmem.
Tradiční promítání na Lidickém 
náměstí (kinematograf bří. Čadíků), 
bylo i přes nepříznivé počasí úspěšné 
a na konto Bariery mohlo být pouká-
záno více než 28 tis. Kč, které byly 
vybrány jako dobrovolné vstupné.
Rada MO na posledním jednání 
schválila nákup nového čtyřkolové-
ho pojízdného motorového zařízení 
na sběr psích exkrementů. Od toho-
to nákupu očekáváme rozšíření 
počtu lokalit, kde budeme moci 
zajišťovat úklid.
Nyní jsme začali připravovat roz-
počet na rok 2010 a podle stáva-
jících, zatím minimálních infor-
mací, to není a nebude jednodu-
ché, zejména bude-li i státní roz-
počet schvalován pozdě nebo 
bude v  režimu rozpočtového pro-
vizoria. 

Vážení spoluobčané, v každém 
„Slovu starosty“ Vás žádám o pomoc 
a spolupráci zejména při udržování 
pořádku (odpadkové koše, rozsypa-
né odpadky, černé skládky, poniče-
né nebo zcizené lavičky, rozježděné 
trávníky, poničená nebo zcizená 
okrasná zeleň, atd.) a prosím Vás, 
abyste, i anonymně, využívali linku 
městské policie č. 156. 
Dnes musím na tomto místě moc 
poděkovat neznámé paní, která 
pořídila záznam, jak si někdo nakládá 
a odváží části plotu, kterým je ohra-
zeno dětské hřiště v ul. Malátova. 
Záznam byl předán policii a věřím, 
že to pomůže odhalit pachatele 
tohoto hanebného trestného činu.

Na závěr opět připomínám, co stále 
platí – uvítáme  každý Váš podnět 
a připomínku, dnes zejména k  výsad-
bě stromů a pokud mi je budete chtít 
sdělit osobně, dohodněte si s mým 

sekretariátem (tel.: 475 220 693) ter-
mín Vaší návštěvy. 

Přeji hezké podzimní dny! 

Ing. Václav Verner
starosta Městského obvodu 

Ústí nad Labem - město 



4 říjen > 2009

Úklid
psích exkrementů

Městský obvod Ústí n. L. - město 
schválil nákup sestavy: dvoumístná 
čtyřkolka Gladiator 530RX-A + komu-
nální vysavač. Tato sestava bude 

využívána jako vysoce operační jed-
notka na úklid psích exkrementů, 
zejména v oblastech, kam je nutný 
rychlý přesun a díky zvýšené mobil-

nosti zajistíme větší plošné pokrytí 
uklízených ploch. Sestava bude hlav-
ně vytížená v oblastech krizových 
lokalit, které fungují jako neoficiální 
venčiště psů a v parcích. 
Gladiator 530RX-A je homologován 
pro silniční provoz jako dvoumístný 
stroj pro řidičské oprávnění skupiny 
B1 (automobil) a disponuje plnou 
Evropskou i Českou homologací. Je 
to profesionální stroj, ke kterému je 
možné dokoupit příslušenství pro 
zimní údržbu.
Komunální vysavač ASPIROTTO se 
4válcovým motorem Honda je při-
způsoben, jak na ruční vysávání, tak 
pro práci v sestavě se čtyřkolkou. 
Vzhledem ke spolehlivému procesu 
sání je výtečným pomocníkem při 
úklidu ploch, které jsou často zne-
čišťovány a hůře udržovány ať už 
stroji nebo manuálně. Vzhledem 
ke konstrukci vysavače jsou náklady 
na provoz, údržbu a náhradní díly 
minimální.
Stroj je vhodný na odsávání drobné-
ho odpadu (papír, plast, apod.), 
sběr exkrementů, listí a materiálů 
podobných vlastností.
Díky odpadní nádobě (120 l) je 
možné stroj používat v dlouhém 
časovém úseku.
Sestava bude zakoupena ještě v letoš-
ním podzimním období.
V současné době Městský obvod 
vlastní dva vysavače na psí exkre-
menty HS 85 GS, které jsou na 100% 
vytíženy. 

M. Králová 
ved. odd. čistoty a zeleně 

Krátce ze zastupitelstva
V úterý 22. září  2009 zasedalo 
zastupitelstvo městského obvodu 
Ústí nad Labem - město. Přítomná  
veřejnost a zastupitelé  byli infor-
mováni mj. o čerpání rozpočtu 
MO a plnění plánu vedlejší hospo-
dářské činnosti MO za první polo-

letí roku 2009, o stavu pohledávek 
a samozřejmě o plnění usnesení 
přijatých na předešlých zasedá-
ních. Stěžejní částí programu jed-
nání byl prodej pozemků konkrét-
ním žadatelům. V závěru zasedání  
byla diskutována zhoršená úroveň 

čistoty města Ústí nad Labem. 
Zasedání zastupitelstva městského 
obvodu Ústí nad Labem - město 
jsou veřejná a pozvánku a pro-
gram si občané mohou přečíst 
na úřední desce MO a webových 
stránkách www.mesto-ul.cz. 
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Promenádní koncerty 
v Městských sadech 2009

Dny Evropského dědictví

Městský obvod Ústí nad Labem 
- město i v letošním roce za spolu-
práce s hudební a uměleckou agen-
turou Marka Korbélyiho obohatil 
kulturní dění ve městě a zpříjemnil 
občanům měsíce červen, červenec 
a srpen promenádními koncerty 
v Městských sadech. I přes občas-
nou nepřízeň počasí se uskutečnilo 
17 koncertů rozdílných žánrů, před-
stavili se ZUŠ E. Randové, Ústečanka, 
Junior Band, Mladá dechovka, Big 
Band Teplické konzervatoře, Muzikus, 
Brass Bombers, Duell, Oldboys, 
Clarinet Society, Labská kapela, 
Doubravanka a Albis Jazz Band. 

Ve dnech 19. září a 20. září 2009 
proběhly Dny evropského dědictví. 
V Evropě se konají od roku 1991. 
Jsou akcí, která každoročně otevírá co 
nejvíce zajímavých a výjimečných 
památek, budov, objektů i prostor, 
včetně těch, které jsou zčásti nebo 
zcela veřejnosti nepřístupné. 
Mezi jeden z celé řady objektů 
patří Palácová vila v ul. Winstona 
Churchilla 4 v Ústí nad Labem. 
Jednalo se o soukromou rodinnou 

vilu Ignaze Petscheka postave-
nouv roce 1890. V roce 1902 pro-
běhla přestavba a rozsáhlá dostav-
ba vestibulu a reprezentativních 
místností. Vestibul budovy i hlavní 
schodiště se honosí mnohobarev-
nými mramorovými obklady. V hale 
se nachází krb z červeného mramo-
ru. V salonku můžeme spatřit vyře-
závaný  kazetový strop. Další míst-
nost sloužila jako knihovna, kde 
jsou vestavěné prosklené skříně. 
Pod jejím stropem se táhne sádrový 
reliéf s námětem plavby po Labi. 
Nejhonosnější místností v přízemí 
vily byla podlouhlá jídelna. Z ní se 
vcházelo zasouvacími dveřmi do pro-
sklené zimní zahrady. Jídelnu roku 
1961 přestavěli, zimní zahrada se 
zrušila, dostavěla a spojila s bývalou 
jídelnou v jeden celek dříve zasedací 
a dnes obřadní síň.
V rámci Dnů evropského dědictví 
byla tato vila zpřístupněna veřejnosti 
a prohlédlo si ji 113 návštěvníků. 

Příjemným zpestřením pro děti byla 
tři vystoupení Sváťova dividla. 

Darina Kaliničová
tajemnice ÚMO 
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Regulované 
nájemné v roce 2010
Rada městského obvodu Ústí nad 
Labem - město na své 30. schůzi 
dne 2. září 2009 schválila jedno-
stranné zvýšení regulovaného 
nájemného, a to ve výši cílové hod-

noty měsíčního nájemného, uve-
deného v příloze č. 3 Sdělení 
Ministerstva pro místní rozvoj 
č. 180/2009 Sb. ze dne 12. 6. 2009 
a dle zákona č. 150/2009 Sb., kte-

rým se mění zákon č. 107/2006 Sb.
Nájem bude zvýšen od 1. 1. 2010 
a týká se 86 bytů s regulovaným 
nájemným, spravovaných Úřadem 
městského obvodu Ústí nad Labem 
- město.
Dle zákona č. 150/2009 Sb., kterým 
se mění zákon č. 107/2009 Sb., 
skončí regulace nájemného v Ústí 
nad Labem dnem 31. prosince 
2010. Výše nájemného poté bude 
záležet na dohodě mezi pronajíma-
telem a nájemcem. 

Vážení spoluobčané,

Úřad městského obvodu Ústí nad Labem - město již tradičně 
s předstihem připravuje akce patřící na závěr roku.

Jednou z nich je také zajištění hezkého a reprezentativního 
vánočního stromu na Lidické náměstí pro Vánoce 2009.

Doposud nemáme takovou nabídku, která by splňovala naše 
představy: 

jehličnan s minimální výškou 10 m, pravidelným 
vzrůstem a hustým zavětvením.
Obracíme se proto na občany Ústí nad Labem a okolí,  
kteří takový strom mají na svém pozemku a měli by 
zájem jej pro oslavu letošních vánoc darovat.

S případnou nabídkou se obracejte na odbor správy 
obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí 
nad Labem - město, telefoní číslo 475 241 423 či 
226 (p. Králová, p. Bohuslavová). 

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na krásný strom.

Milí spoluobčané, 

již od roku 2001 realizuje Městský obvod Ústí nad Labem - město, v rámci předvánočních 
akcí, veřejnou sbírku pro děti z dětských domovů. Výjimkou nebude ani ten 
letošní rok. Chtěli bychom Vás tedy upozornit, že pod vánočními stromy na Mírovém 
náměstí a i na Lidickém náměstí, budou umístěny kasičky, kam budete moci jakoukoli 
částkou přispět na tuto veřejnou sbírku, jejíž výtěžek bývá vždy rozdělen na tři stejné 
částky, které obdrží dětské domovy Střekov, Severní Terasa a Tisá. 
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Kraj; velikostní
kategorie obcí podle
počtu obyvatel, oblasti
Prahy a Brna
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HLAVNÍ  MĚSTO PRAHA

Praha 1 59423 143,61 128,75

Praha 2 41215 125,36 111,62

Praha 3 35354 147,31 132,58

Praha 4 30612 127,55 114,80

Praha 5 33845 141,02 126,92

Praha 6 38584 147,91 131,83

Praha 7 32335 134,73 121,26

Praha 8 29822 124,26 111,83

Praha 9 33984 141,60 127,44

Praha 10 30521 127,17 114,45

Praha 11 31723 132,18 118,96

Praha 12 28175 117,40 105,66

Praha 13 21496 89,57 80,61

Praha 14 31808 132,53 119,28

Praha 15 31808 132,53 119,28

Praha 16 21496 89,57 80,61

Praha 17 21496 89,57 80,61

Praha 18 28175 117,40 105,66

Praha 19 28175 117,40 105,66

Praha 20 35991 149,96 134,97

Praha 21 28175 117,40 105,66

Praha 22 21496 89,57 80,61

Praha 23 21496 89,57 80,61

Praha 24 21496 89,57 80,61

Praha 25 21496 89,57 80,61

Praha 26 21015 87,56 78,81

Praha 27 21496 89,57 80,61

Praha 28 21496 89,57 80,61

STŘEDOČESKÝ

50 000 a více obyvatel 22025 91,77 82,59

10 000-49 999 obyvatel 16418 68,41 61,57

2 000-9 999 obyvatel 15280 63,67 57,30

do 1 999 obyvatel 8098 33,74 30,37

JIHOČESKÝ

50 000 a více obyvatel 15882 66,18 59,56

10 000-49 999 obyvatel 12837 53,49 48,14

2 000-9 999 obyvatel 8473 35,30 31,77

do 1 999 obyvatel 5441 22,67 20,40

PLZEŇSKÝ

50 000 a více obyvatel 19703 82,10 73,89

10 000-49 999 obyvatel 10778 44,91 40,42

2 000-9 999 obyvatel 9592 39,97 35,97

do 1 999 obyvatel 6107 25,45 22,90

KARLOVARSKÝ

50 000 a více obyvatel 19010 79,21 71,29

10 000-49 999 obyvatel 10113 42,14 37,92

2 000-9 999 obyvatel 6709 27,95 25,16

do 1 999 obyvatel 5048 21,03 18,93

ÚSTECKÝ

50 000 a více obyvatel 7072 29,47 26,52

10 000-49 999 obyvatel 6043 25,18 22,66

2 000-9 999 obyvatel 6773 28,22 25,40

do 1 999 obyvatel 5045 21,02 18,92

Kraj; velikostní
kategorie obcí podle
počtu obyvatel, oblasti
Prahy a Brna
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LIBERECKÝ

50 000 a více obyvatel 15158 63,16 56,84

10 000-49 999 obyvatel 11095 46,23 41,61

2 000-9 999 obyvatel 7931 33,05 29,74

do 1 999 obyvatel 7092 29,55 26,60

KRÁLOVÉHRADECKÝ

50 000 a více obyvatel 21745 90,60 81,54

10 000-49 999 obyvatel 12381 51,59 46,43

2 000-9 999 obyvatel 10373 43,22 38,90

do 1 999 obyvatel 6169 25,70 23,13

PARDUBICKÝ

50 000 a více obyvatel 17445 72,69 65,42

10 000-49 999 obyvatel 12468 51,95 46,76

2 000-9 999 obyvatel 10576 44,07 39,66

do 1 999 obyvatel 7451 31,05 27,94

VYSOČINA

50 000 a více obyvatel 17621 73,42 66,08

10 000-49 999 obyvatel 11871 49,46 44,52

2 000-9 999 obyvatel 8779 36,58 32,92

do 1 999 obyvatel 5089 21,20 19,08

BRNO

Brno 1 24687 102,86 92,58

Brno 2 26873 111,97 100,77

Brno 3 26708 111,28 100,16

Brno 4 24687 102,86 92,58

Brno 5 24019 100,08 90,07

Brno 6 18219 75,91 68,32

Brno 7 22203 92,51 83,26

Brno 8 22203 92,51 83,26

Brno 9 22203 92,51 83,26

Brno 10 22203 92,51 83,26

Brno 11 22203 92,51 83,26

Brno 12 26873 111,97 100,77

JIHOMORAVSKÝ BEZ BRNA

10 000-49 999 obyvatel 13440 56,00 50,40

2 000-9 999 obyvatel 11300 47,08 42,38

do 1 999 obyvatel 7159 29,83 26,85

OLOMOUCKÝ

50 000 a více obyvatel 20158 83,99 75,59

10 000-49 999 obyvatel 11280 47,00 42,30

2 000-9 999 obyvatel 7976 33,23 29,91

do 1 999 obyvatel 5717 23,82 21,44

ZLÍNSKÝ

50 000 a více obyvatel 20288 84,53 76,08

10 000-49 999 obyvatel 13779 57,41 51,67

2 000-9 999 obyvatel 12384 51,60 46,44

do 1 999 obyvatel 8088 33,70 30,33

MORAVSKOSLEZSKÝ

50 000 a více obyvatel 12005 50,02 45,02

10 000-49 999 obyvatel 9131 38,05 34,24

2 000-9 999 obyvatel 6861 28,59 25,73

do 1 999 obyvatel 4768 19,87 17,88

Základní ceny a cílové nájemné v Kč/m2 podlahové plochy bytu pro období od 1. 1. 2010 
do 31. 12. 2012
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Tradice 
    a svatební

obřady
Jelikož se pomalu začíná zapomínat 
na tradice spojené se svatebním 
dnem a manželstvím, můžeme si 
některé z nich připomenout.
V úvodu bych ráda, z důvodu nepří-
zně počasí, připomněla nastávajícím 
novomanželům pořekadlo našich 
předků: „Když prší, prší novomanže-
lům štěstí a když svítí ve svatební den 
slunce, nemůže se také nic stát, 
neboť sluneční paprsky přinášejí štěs-
tí do manželství.“

Nevěsta má mít při obřadu na sobě 
něco darovaného, 
něco zděděného, 
něco půjčeného, 
něco modrého
   
Několik týdnů před svatbou se pečou 
svatební koláčky, které jsou záro-
veň pozvánkou k obřadu. K oltáři 
nevěstu doprovázejí družičky, které 
by mely být oblečeny podobně jako 
nevěsta, aby si je zlí duchové, kteří 
by chtěli uškodit nevěstě, popletli. 
Pro symbolizaci schopnosti překoná-
vat překážky procházejí manželé 
špalírem, v kterém jim svatebčané 
komplikují průchod. Po obřadě sva-
tebčané pohazují po novomanželích 
rýži, která jim má zajistit hodně dětí. 
Symbolickým začátkem nového živo-

ta je přenesení nevěsty ženichem 
přes práh domu. Talíř se rozbíjí 
proto, aby střepy přinesly štěstí a aby 
novomanželé při úklidu prokázali vůli 
spolupracovat. O schopnosti budou-
cí spolupráce má vypovídat také 
společné pojídání svatební polév-
ky z jednoho talíře. Ke konci svateb-
ní hostiny přehodí nevěsta přes 
rameno svou kytici a traduje se, že 
žena, která ji chytí, se do roka vdá. 
Aby nebylo narušené manželské štěstí, 
neměla by kytice upadnout na zem.

Den sňatku se považuje za zelenou 
svatbu, jejím symbolem je zelený 
věnec, při ročním výročí oslavujeme 
bavlněnou svatbu (manželé si vymě-
ňují kapesníčky), 
  2. rok: svatba papírová 
  3. rok: kožená
  4. rok: květinová
  5. rok: dřevěná
 (symbolem je dřevěný 
 talisman)
  6. rok: zinková – plechová 
 (i vztah je potřeba občas 
 vyleštit)
  7. rok: vlněná
  8. rok: bronzová
  9. rok: měděná
10. rok: cínová nebo růžová
11. rok: ocelová

12. rok: hedvábná
12,5. rok: petrželová
13. rok: krajková
14. rok: slonovinová
15. rok: křišťálová
20. rok: porcelánová
25. rok: stříbrná
30. rok: perlová
35. rok: korálová nebo plátěná
40. rok: rubínová
 (rubínový prsten je důka- 
 zem stálé lásky)
45. rok: safírová
50. rok: zlatá
 (výměna nových zlatých 
 prstýnků)
55. rok: smaragdová
60. rok: diamantová
65. rok: železná
67,5. rok: kamenná
70. rok: platinová-briliantová
a 75. rok: korunová.

Všem čerstvým a budoucím novo-
manželům přejeme hodně trpělivos-
ti, odvahy a vůle prožít ten svůj sva-
tební den, tak aby byl pro ně neza-
pomenutelný a aby si ho rádi zopa-
kovali při oslavě stříbrné, zlaté nebo 
diamantové svatby.

Kamila Doušová
matrikářka  


