
INFORMAâNÍ LIST PRO OBYVATELE MùSTSKÉHO OBVODU ÚSTÍ N. L.-MùSTO • VYDÁVÁ MùSTSK¯ OBVOD ÚSTÍ NAD LABEM-MùSTO • âÍSLO 3 • ROâNÍK 10 • LISTOPAD 2005

SLOVO STAROSTY
VáÏení spoluobãané, po tfiech mûsících se opût

shledáváme u Radniãního hlasatele. V tomto mûsíci
je jiÏ pfiíprava Ústeck˘ch Vánoc 2005 v plném prou-
du. Pfiípravná skupina se pravidelnû schází k zabez-
peãení jejich hladkého prÛbûhu. Chceme tak pfiispût
ÚsteãanÛm ke zpfiíjemnûní vánoãního shonu. Opût
jako vloni budou vztyãeny dva velké vánoãní stro-
my, a to na Lidickém i Mírovém námûstí. 

Mal˘ stromek bude umístûn také

v atriu magistrátu pfied jídelnou. Ús-

tecké vánoãní trhy se budou konat

v horní ãásti Mírového námûstí i pfies

probíhající stavební úpravy. Plánuje-

me, Ïe jiÏ v dokonãené zrekonstruo-

vané ãásti Hrnãífiské ulice bude vá-

noãnû vyzdobena novû vysazená stro-

mová alej.  Pfiipravili jsme pro Vás,

jako i minul˘ rok, bulletin Ústeck˘ch

Vánoc (viz str. 8 a 9), kter˘ je v sou-

ãasné dobû distribuován kameloty

a zvefiejnûn v Ústeck˘ch pfiehledech

2005 a následnû bude zvefiejnûn

i v Mûstsk˘ch novinách.  Novou

atrakcí centra mûsta bude zcela jistû

vefiejné pfiestavitelné kluzi‰tû, které

bude umístûné v atriu magistrátu.

V jeho okolí probûhne fiada zajíma-

v˘ch akcí pro ‰irokou vefiejnost.

Stál˘m tématem je samozfiejmû

údrÏba zelenû - smluvní firmy zaji‰Èu-

jící údrÏbu zelenû na mûstsk˘ch po-

zemcích dokonãovaly poslední seãe

a pfiechází postupnû k úklidu spadané-

ho listí jak v zeleni, tak na chodnících.

V centru mûsta bylo vysazeno na

10 000 dvouletek a 5 000 kusÛ cibulo-

vin. V období vegetaãního klidu (od

1. fiíjna) zaãalo probíhat kácení stromÛ

povolené odborem Ïivotního prostfiedí

Magistrátu mûsta Ústí nad Labem.

Náhradou za nû byly jiÏ vysazeny v˘-

rostky v ulici Sládkova, E. Destinno-

vé, Velká Hradební, KosmonautÛ

a Sadová. Celkem 12 stromÛ. V̆ sadba

nov˘ch stromkÛ bude pokraãovat. 

Pracovníci úseku vefiejnû prospû‰-

n˘ch prací posekali a vypleli vefiejné

plochy hlavnû v novû zrekonstruova-

né ÎiÏkovû ulici, ale i v jin˘ch mís-

tech mûstského centra, která nejsou

pro velkou nákladovost udrÏována

smluvnû. Dále provedli opravy dla-

Ïeb na Lidickém námûstí a v atriu bu-

dovy magistrátu i jinde v mûstském

centru. Probíhalo vyfiezávání náleto-

v˘ch dfievin v celém obvodû. Jako

velkou akci na tomto úseku mÛÏeme

pfiipomenout vyfiezání kfiovin ve Staré

ulici a v okolí Skorotického hfibitova

pfied svátkem Památky zesnul˘ch.

Stavební úpravy byly provedeny také

pfied budovou b˘valé hasiãské zbroj-

nice, ve které je také místní lidová

knihovna.

Pro ty nejmen‰í bylo v záfií zpro-

voznûno zrekonstruované dûtské hfii‰-

tû v Mûstsk˘ch sadech. Zvolené dfie-

vûné hrací prvky pÛsobí pfiirozenû

a nenaru‰ují pfiírodní styl parku. Ná-

klady na rekonstrukci ãinily témûfi

300 tis. korun. Rekonstrukcí prochází

také dûtské hfii‰tû v Dlouhé ulici za

cukrárnou Barborka. Je‰tû do konce

leto‰ního roku bude na hfii‰tû poloÏen

nov˘ pryÏov˘ povrch, kter˘ bude pro

dûtské dovádûní bezpeãnûj‰í neÏ be-

tonov˘. Mûstsk˘ obvod investuje pfies

1 500 000,- Kã. 

V záfií jsme také dokonãili rekon-

strukci pfiístupov˘ch chodníkÛ v ulici

KosmonautÛ, navazujících na jiÏ zre-

konstruovan˘ chodník v této ulici.

V mûsíci fiíjnu byla dokonãena rekon-

strukce chodníku ve Velké Hradební

u krajského úfiadu, vãetnû roz‰ífiení

parkovacích míst. Z velk˘ch oprav

byla dokonãena oprava chodníku

v ulici U Jeslí. Dále byla provedena

rekonstrukce chodníku v ulici Návûtr-

ná, ·kolní a Panská, zahájena byla re-

konstrukce pfiístupov˘ch chodníkÛ

v ulici Malátova ãp. 13 aÏ 33. Na

opravu chodníkÛ navazuje budování

nov˘ch parkovacích míst. V souãasné

dobû se dokonãuje 51 parkovacích

míst v ul. Hornické domy a následnû

v ul. Dukelsk˘ch hrdinÛ s 27 parko-

vacími místy. Do konce leto‰ního ro-

ku  plánujeme zprovoznit po rekon-

strukci ãi nové v˘stavbû je‰tû dal‰ích

110 parkovacích míst.

V fiíjnu probûhlo slavnostní pfiedá-

ní 7 pÛdních bytÛ na Lidickém ná-

mûstí 5, 6 a 7. Rekonstrukce tûchto

objektÛ vãetnû v˘stavby nov˘ch bytÛ

zvelebila námûstí. V souvislosti s tím

jsme se rozhodli v rámci znaãnû de-

vastovaného prostranství opravit po-

vrchy ve vnitrobloku u Lidického ná-

mûstí, které v souãasné dobû pro-

bíhají,  celkové  náklady  dosahují

cca 2 300 000,- Kã  vã. DPH. Na tom-

to prostranství vznikne 17 parkova-

cích stání vãetnû jednoho stání pro

ZTP. Vjezd do vnitrobloku bude stfie-

Ïen elektronickou závorou na ãipové

karty. Dále zde budou provedeny

opravy venkovní leÏaté kanalizace,

obnoveno venkovní osvûtlení, v rám-

ci drobn˘ch terénních úprav  vznikne

opûrná zídka oddûlující chodník pro

pû‰í z betonové zámkové dlaÏby od

pojízdné plochy, která bude rovnûÏ

zbudována ze zámkové dlaÏby. V ne-

poslední fiadû bude pÛvodních 5 ks

vykácen˘ch stromÛ nahrazeno 5 ks

nov˘ch stromÛ. Celá akce bude ukon-

ãena nejpozdûji do 20. 12. 2005. 

JelikoÏ toto vydání Radniãního

hlasatele je v tomto roce tím posled-

ním, pfieji Vám hodnû zdraví, klidné

a pfiíjemné proÏití Vánoc v rodinném

kruhu a úspû‰n˘ rok  2006. 

Radek Vonka,
starosta  MO Ústí n. L.-mûsto 

V fiíjnu probûhlo slavnostní pfiedání 7 pÛdních bytÛ na Lidickém námûstí.
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K rozpoãtu MO ÚL-mûsto na rok 2006

Rozpoãet MO ÚL-mûsto, kter˘ je

základním materiálem pro hospodafie-

ní  mûstského obvodu  v rozpoãto-

vém  roce 2006 a byl zpracován v

souladu se zákonem ã.  128/2000 Sb.,

o obcích,  zákonem ã. 250/2000 Sb. o

rozpoãtov˘ch  pravidlech  územních

rozpoãtÛ, bude projednáván a dou-

fám, Ïe i schválen, na jednání Zastu-

pitelstva MO ÚL-mûsto  dne  13. pro-

since 2005. 

Pfiíjmy a v˘daje rozpoãtového roku

2006 vykazují, stejnû jako rozpoãty

minul˘ch let, záporné saldo, které je

ale vyrovnáno vlastními finanãními

prostfiedky z minul˘ch let (z pfiedpo-

kládaného zÛstatku na úãtech ke

31. 12. 2005).

Návrh rozpoãtu MO ÚL-mûsto na

rok  2006 je  moÏné charakterizovat

tûmito základními údaji:

-  celkové  pfiíjmy 
-  196 002,72 tis. Kã          

-  celkové v˘daje 
-  196 496,42 tis. Kã

- financování
-  493,70 tis. Kã

Tak jako v minul˘ch letech  bude

moci  MO ÚL-mûsto  zaji‰Èovat ze-

jména údrÏbu a o‰etfiování vefiejné ze-

lenû,  zaji‰Èovat úklid a ãistotu  vyme-

zen˘ch vefiejn˘ch prostranství, opra-

vovat a doplÀovat  zniãené odpadko-

vé ko‰e  a dal‰í mobiliáfi,  odváÏet

ãásteãnû  i velkoobjemov˘  odpad  a

likvidovat i ãerné skládky. Na ãistotu

a údrÏbu zelenû  v na‰em MO rozpo-

ãtujeme více neÏ 31 mil. Kã, kde bu-

de zaji‰tûna i v˘sadba nové zelenû -

stromÛ. 

Pfiízniv˘ vliv  na  ãistotu  a péãi

o zeleÀ v na‰em obvodu bude jistû

mít i dohoda s úfiadem práce, kter˘

nám i pro rok 2006  zajistí poÏadova-

n˘ poãet  pracovníkÛ na vefiejnû pro-

spû‰né práce.

S ãistotou úzce souvisí i stav na-

‰ich chodníkÛ, a proto  i v roce 2006

máme v rozpoãtu (stejnû jako v roce

2005) více neÏ 20 mil. Kã na jejich

opravy.

V oblasti investic  jsou zatím  roz-

poãtovány akce za více neÏ 33 mil.

Kã  a pokud se podafií získat  státní

dotaci na v˘stavbu nov˘ch bytÛ, za-

hájíme  realizaci v˘stavby 64 malo-

metráÏních bytÛ pro zaãínající rodiny

a matky s dûtmi, dále  pak bude zre-

konstruován  dal‰í  vodotrysk na Li-

dickém námûstí a bazén s vodotrys-

kem v Mûstsk˘ch sadech, vybudují se

dal‰í dva byty pÛdní vestavbou na Li-

dickém námûstí  a je  pfiedpokládána

i rekonstrukce  pÛdních prostor domu,

kde se konají svatby v Churchillovû

ulici. Budeme také pokraãovat v roz-

‰ifiování poãtu parkovacích míst za

více neÏ  5 mil. Kã.

Ve vedlej‰í hospodáfiské ãinnosti

budou realizovány opravy  bytÛ a by-

tov˘ch domÛ, které po privatizaci zÛ-

staly v na‰em majetku za cca 8 mil.

Kã.

Do v˘dajÛ se promítají i v˘platy

sociálních dávek, které jsou rozpoãto-

vány v ãástce vy‰‰í  neÏ 55 mil. Kã.  

Stejnû jako v minul˘ch letech si

dovolím tuto krátkou informaci k roz-

poãtu na rok 2006 ukonãit mal˘m

apelem.   Zastupitelé  i pfiíslu‰ní pra-

covníci úfiadu MO ÚL-mûsto nás

upozorÀují, Ïe  finanãní prostfiedky

ãasto vynakládáme zbyteãnû  jen pro-

to, Ïe nûktefií obãané na‰eho obvodu

se nechovají  tak, aby  svému  mûstu

ne‰kodili.  Situace  se  lep‰í jen velmi

pomalu.  Stále jsou  poniãené odpad-

kové ko‰e, rozsypané odpadky,  ãerné

skládky,  poniãené  nebo zcizené  la-

viãky, rozjeÏdûné trávníky, poniãená

nebo zcizená okrasná zeleÀ. Nûktefií

obãané  dávají najevo svÛj  podivn˘

pomûr ke svému mûstu  a k nám

v‰em, zejména tím, Ïe  vytváfií  napfi.

ãerné skládky, a to pfiímo v blízkosti

jejich domÛ. Pfiitom je to zcela zby-

teãné,  protoÏe Technické sluÏby mûs-

ta pfiijímají  ve sbûrn˘ch dvorech vel-

koobjemov˘ odpad od obãanÛ zcela

zdarma. Vyfiazené vany, klosety, spo-

ráky, sedací soupravy a pod. v hor‰ích

pfiípadech televizory, vãetnû obalÛ od

nov˘ch,  nejsou v zeleni vÛbec hezké.

Takto pohozené  vûci  technické sluÏ-

by  neuklízí a je  na MO  zajistit jejich

úklid  a budete s námi jistû souhlasit,

Ïe  by se takto vynaloÏené prostfiedky

daly  vyuÏít  úãelnûji  napfi. k opravám

dal‰ích chodníkÛ, na roz‰ífiení zele-

n˘ch ploch ãi v˘sadbu nov˘ch stromÛ

a kefiÛ.

VáÏení  spoluobãané,  souãástí pra-

videlné informace o rozpoãtu  byla

vÏdy i tabulka se základními údaji.

V této první informaci, kterou dostá-

váte je‰tû pfied schválením rozpoãtu

tabulka chybí.  Návrh  rozpoãtu MO

ÚL- mûsto  na  rok  2006 bude  ve

smyslu zák. ã. 250/2000, § 11, bod 2)

zvefiejnûn  obvykl˘m  zpÛsobem

(úfiední tabule, internet: www.ul-mes-

to.cz) 15 dnÛ  pfied projednáváním

v ZMO ÚL-mûsto  dne  13. 12. 2005.

Celé znûní návrhu rozpoãtu je k dis-

pozici na ekonomickém odboru ÚMO

ÚL-mûsto u ing. Urbanové, kde je

moÏné uplatnit dotazy a pfiipomínky,

stejnû tak jako pfii jednání zastupitel-

stva.

Pfiíjemné vánoãní svátky a do ro-

ku 2006  Vám v‰em pfieji hodnû

zdraví, ‰tûstí, spokojenosti a rodin-

né pohody!

Ing.  Václav  Verner,  
místostarosta MO ÚL-mûsto

VáÏení spoluobãané, oproti roku 2005 nechceme rok 2006 zahajovat roz-
poãtov˘m provizoriem, a proto je jiÏ pfiipraven k projednání a schválení
rozpoãet na pfií‰tí rok.  Návrh rozpoãtu zatím pro‰el dvûma ãteními v Ra-
dû MO a dne 31. 10. 2005 byl návrh rozpoãtu projednán a odsouhlasen ve
finanãní komisi Rady MO ÚL-mûsto. 

Dal‰í dopravní stavba v Ústí nad Labem
VáÏení spoluobãané, v Ústí nad Labem byla v leto‰ním roce zahájena

stavba na trase tranzitního Ïelezniãního koridoru. Stavba je nazvána
„PrÛjezd Ïelezniãním Uzlem Ústí nad Labem“. Jedná se o poslední úsek
koridoru na trati Praha - Dûãín - státní hranice. Vzhledem k tomu, Ïe tato
v˘znamná investice se neobejde bez urãit˘ch dopadÛ do Ïivota v na‰em
MO ÚL-mûsto, poÏádali jsme fieditele stavby pana ing. Vladimíra Mike‰e
o nûkolik nejdÛleÏitûj‰ích informací, se kter˘mi Vás chci seznámit a poÏá-
dat Vás o pochopení a trpûlivost.

Základní údaje o stavbû :
• Objednatelé: Správa Ïelezniãní do-

pravní cesty, s.o. a âD a. s., oba ob-

jednatele zastupuje 

• Stavební správa Praha

• Doba v˘stavby: 09/2005 - 10/2008

• Zhotovitel: SdruÏení Skanska - SSÎ

- Viamont DSP - Ústí nad Labem

• Projektant: SUDOP Praha, a.s.

• Financování: Státní fond dopravní

infrastruktury

■ Umístûní stavby:
Celá trasa stavby v délce cca 6 km

prochází mûstem Ústí nad Labem.

Stavba je umístûna ve stávající tra-

se Ïelezniãní trati na levém bfiehu La-

be. Zaãíná na vjezdu do mûsta na jihu

a zahrnuje obvod Jih, dále Osobní

nádraÏí, koleji‰tû pod Mariánskou

skálou, obvod Sever, Ïelezniãní stani-

ci Ústí nad Labem Sever a konãí na

v˘jezdu z mûsta v trati smûr Dûãín. 

■ Úãel stavby:
Hlavním úãelem stavby je celkové

zlep‰ení úrovnû a bezpeãnosti Ïelez-

niãní dopravy, to znamená zv˘‰ení

rychlosti v hlavních kolejích, dosaÏe-

ní pfiíslu‰né tfiídy zatíÏení a pfiedev‰ím

celkové zv˘‰ení kvality sluÏeb pro

osobní i nákladní dopravu na celé se-

verní vûtvi koridoru. 

■ Popis navrÏen˘ch úprav:
Rekonstruována nebo nahrazena

budou v‰echna zafiízení na trati i ve

stanicích, slouÏící Ïelezniãní dopravû.

V praxi to znamená zmûnu osnovy

koleji‰tû s rekonstrukcí Ïelezniãního

spodku a svr‰ku, úpravu smûrov˘ch

pomûrÛ pro rychlost 100 km/h, rekon-

strukci v‰ech podchodÛ pro cestující,

vybudování nov˘ch nástupi‰È, rekon-

strukci v‰ech mostÛ na trati, moderni-

zaci zabezpeãovacího a sdûlovacího

zafiízení, úpravu trakãního vedení

a napájení. Souãástí bude také rekon-

strukce v˘pravní budovy, v˘stavba

ústfiedního stavûdla, úplná pfiestavba

podchodu a dal‰ích více neÏ 200 sta-

vebních objektÛ v Ïelezniãních obvo-

dech Jih, Osobní nádraÏí a Sever. 

Obvod Jih:
Dojde ke zru‰ení vleãky Japexa,

bude provedena sanace Ïelezniãního

spodku a nov˘ Ïelezniãní svr‰ek, pfie-

stavba mostu pfies ulici âajkovského

a Ïelezniãního pfiejezdu z PraÏské na

âajkovského. Dále budou vystaveny

opûrné a zárubní zdi podél trati a no-

vû budou postaveny tfii protihlukové

stûny. Spojení s pfiístavem bude za-

chováno. Obvod Jih zÛstane bez pro-

vozu cestujících.

Osobní nádraÏí: 
Stávající koleji‰tû v osobním ná-

draÏí bude zcela pfiestavûno.

Budou vystavûna tfii nová nástupi‰-

tû se zastfie‰ením a dvû nové protihlu-

kové stûny. Stávající podchod bude

roz‰ífien do profilu obchodní pasáÏe,

bude vybudován nov˘ podjezd pod

tratí do lokality budoucí parkovací

zóny. Bude provedena rekonstrukce

stávajících Ïelezniãních mostÛ, ná-

jezd na most E. Bene‰e, most pfies uli-

ci Hrnãífiskou, rekonstrukce podcho-

du v ul. K MÛstku a rekonstrukce

a novostavby opûrn˘ch zdí. Pfies fieku

Bílinu bude postaven nov˘ Ïelezniãní

most. V ulici Pfiístavi‰tû bude prove-

deno provizorní pfiemostûní Bíliny

lávkou pro kabely. Ulice bude doãas-
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nû uzavfiena, kabelová lávka bude ne-

pochÛzná a bude slouÏit do roku

2008. Ulice Pfiístavi‰tû pod mostem

bude upravena. Dva nepouÏívané Ïe-

lezniãní mosty budou demolovány.

V prostoru pod Mariánsk˘m vrchem

bude odtûÏena ãást skalní stûny kole-

ji‰tû bude pfiestavûno.

Zabezpeãovací zafiízení bude nové,

komplexní pro celou stanici, s novou

budovou v obvodu Sever. Nové bude

i informaãní zafiízení pro cestující.

Obvod Sever:
V nákladním prostoru obvodu Se-

ver bude pfiestavûno koleji‰tû, ve

v‰ech kolejích bude upravena osová

vzdálenost. Stávající nástupi‰tû budou

nahrazena ostrovním délky 190 met-

rÛ s bezbariérov˘m pfiístupem. Bude

provedeno nové odvodnûní trati. 

Bude postaven nov˘ most u ZOO

pfies ulici DráÏìanskou, mosty v uli-

cích U Podjezdu a U Cukrovaru bu-

dou zrekonstruovány. Budou postave-

ny protihlukové stûny.

Zabezpeãovací zafiízení bude nové,

komplexní.

Trakãní mûnírna Ko‰tov:
Napájecí stanice trakãního vedení

je umístûna v lokalitû Ko‰tov. Do

trakãní mûnírny bude zavezeno a osa-

zeno nové technologické zafiízení.

Nûkteré pfieloÏky elektro objektÛ

se dotknou i lokality Vûtru‰e.

Centrum mûsta:
Stavební práce v blízkosti centra

mûsta, zvlá‰tû kolem osobního nádra-

Ïí si vyÏádají doãasná omezení pro-

vozu na dráze i na mûstsk˘ch komu-

nikacích. Doprava na dráze a pohyb

cestujících bude pravidelnû projedná-

ván v Regionálním centru pfiepravy.

Dopravu na mûstsk˘ch komunikacích

fie‰í projekt stavby a jeho souãást

„Dopravní opatfiení“. Návrhy opatfie-

ní budou pravidelnû pfiedkládány or-

gánÛm magistrátu.

Vût‰ina vytûÏen˘ch a vybouran˘ch

materiálÛ bude odvezena po Ïelezni-

ci. Dodávky materiálÛ do stavby bu-

dou kombinované, po Ïeleznici i po

komunikacích. Stavba vyuÏívá místní

skládku odpadu firmy PE EKO. âást

vytûÏeného Ïelezniãního ‰tûrku je re-

cyklována a znovu pouÏívána. Re-

cyklaãní základna je umístûna mimo

mûsto, zpûtná doprava ‰tûrkodrtí

a ‰tûrku probíhá po Ïeleznici.

■ âasov˘ prÛbûh stavby:
Stavba je naplánována na tfii roky,

od záfií 2005 aÏ do fiíjna 2008. 

Stavební práce se rozvinou postup-

nû, zahájeny budou v záfií 2005 v ob-

vodu Jih a následnû v obvodu Sever. 

Práce v Osobním nádraÏí budou

zahájeny bûhem listopadu.

Bude provedeno provizorní larse-

nové paÏení v koleji‰ti, jako pfiíprava

na zemní práce na podchodu pro ces-

tující. Omezení provozu bude mini-

mální, práce se provedou v denních

a noãních v˘lukách. Vlastní práce na

podchodu budou zahájeny zaãátkem

roku 2006.

Naplánovány jsou stavební postu-

py, které zachovávají vÏdy provoz Ïe-

leznice na trati i ve stanicích a pfiístup

cestujících. ZároveÀ musí b˘t zacho-

ván provoz na mûstsk˘ch komunika-

cích, hlavnû pfii rekonstrukcích mos-

tÛ. Z toho dÛvodu budou v‰echny ob-

jekty realizovány po etapách.

Provádûné práce a dopravní opatfie-

ní v jednotliv˘ch letech a obvodech

stavby:

■ Rok 2005

Obvod Jih:
Rekonstrukce trati a trolejového

vedení, rekonstrukce propustkÛ, pfie-

jezdu a podjezdu v ul. âajkovského,

rekonstrukce a v˘stavba opûrn˘ch zdí

a protihlukov˘ch zdí vpravo trati.

Dopravní omezení na jihu: 

Dopravní omezení bûhem stavby: 

• úplná uzavírka podjezdu âajkov-

ského kvûten - ãervenec 2006

• úplná uzavírka ulice âajkovského

únor - kvûten 2006

Obvod sever 
rekonstrukce trati a trolejového ve-

dení, rekonstrukce mostních objektÛ

most u ZOO, most U Podjezdu, most

u Cukrovaru.

Dopravní omezení bûhem stavby: 

• úplná uzavírka podjezdu U cukro-

varu - kvûten-ãervenec 2006

• úplná uzavírka podjezdu U podjez-

du - kvûten-ãervenec 2006

• omezení provozu pro IAD v podjez-

du DráÏìanská smûr Krásné Bfiezno

ãervenec-listopad 2006

Osobní nádraÏí 
demolice vybran˘ch objektÛ, zahá-

jení rekonstrukce Ïelezniãního spod-

ku a svr‰ku, úprava trolejového vede-

ní vãetnû nov˘ch stoÏárÛ TV ve stani-

ci, zahájení rekonstrukce podchodu

v˘stavba nového podchodu pro cestu-

jící a ostrovního nástupi‰tû ve stanici

Sever.

Dopravní omezení bûhem stavby: 

• úplná uzavírka podjezdu U cukro-

varu - bfiezen - kvûten 2007

• úplná uzavírka podjezdu U podjez-

du - bfiezen - kvûten 2007

• omezení provozu pro IAD v podjez-

du DráÏìanská smûr Krásné Bfiezno

- kvûten - srpen 2007

• uzavírka Veslafiské ulice - kvûten -

srpen 2007

Osobní nádraÏí:
Poslední etapy rekonstrukce Ïelez-

niãního spodku a svr‰ku, nástupi‰È,

trolejového vedení, dokonãení pod-

chodu pro cestující, rekonstrukce

mostních objektÛ.

Dopravní omezení bûhem stavby: 

• úplná uzavírka podjezdu Pfiedmostí

- bfiezen - kvûten 2007

• úplná uzavírka podjezdu u Marián-

ské skály - kvûten - ãervenec 2007

• omezení pohybu v podchodu pro

cestující - bfiezen - srpen 2007

• uzavírka ulice Pfiístavi‰tû - bfiezen -

srpen 2007

• omezení provozu v Pfiístavní ulici

smûr centrum - bfiezen - kvûten

2007

■ Rok 2008

Obvod Sever:
Dokonãovací práce na Ïelezniãním

spodku a svr‰ku, úprava trolejového

vedení vãetnû nov˘ch stoÏárÛ TV. 

Dopravní omezení bûhem stavby: 

• uzavírka Veslafiské ulice - bfiezen -

duben 2008

V roce 2008 bude stavba dokonãe-

na.

âasov˘ plán odpovídá schválené-

mu projektu stavby. K tomuto ãasové-

mu plánu je zpracován i harmono-

gram stavebních postupÛ, po etapách

a stavebních objektech. 

Dopravní opatfiení budou vÏdy
pfiedkládána ke schválení odboru
dopravy magistrátu. 

Zhotovitel stavby podává tuto cel-

kovou informaci na zaãátku stavby,

jako podklad pro informování vefiej-

nosti o budoucích dopravních opatfie-

ních. 

Hlavní stavební postupy v osobním

nádraÏí a na pfiilehl˘ch mostech bu-

dou zahájeny v únoru 2006. 

Zhotovitel stavby, v zájmu cestují-

cích i obãanÛ mûsta, poskytne pfied

zahájením kaÏdého stavebního postu-

pu informace o organizaci Ïelezniãní

dopravy, pfiístupu cestujících a do-

pravních opatfieních na komunika-

cích. 

Podrobné informace mÛÏe podat za

stavbu ing. Pavel Mare‰, Skanska ÎS

- tel. 737 257 846.

Za MO ÚL-mûsto místostarosta

ing. Václav Verner

• omezení provozu na pfiejezdu Mafiá-

kova v termínu - záfií - fiíjen 2005, 

• úplná uzavírka pfiejezdu Mafiákova -

záfií - fiíjen 2005

• doãasná uzavírka ulice âajkovské-

ho - fiíjen 2005

Obvod Sever:
Rekonstrukce trati od mostu

U Podjezdu aÏ po podjezd U Cukro-

varu, úprava trolejového vedení vãet-

nû nov˘ch stoÏárÛ TV, rekonstrukce

mostu U Cukrovaru

Dopravní omezení na severu: 

• úplná uzavírka podjezdu U Cukro-

varu záfií - prosinec 2005

Osobní nádraÏí: 
Úprava koleje pod Mariánskou

skálou, úprava skalní stûny, provizor-

ní pfiemostûní Bíliny.

Dopravní omezení bûhem stavby: 

• úplná uzavírka ulice Pfiístavi‰tû - fií-

jen 2005 - fiíjen 2007

■ Rok 2006

Obvod Jih: 
Rekonstrukce trati a trolejového

vedení, rekonstrukce propustkÛ

a podjezdu, v˘stavba protihlukové

a zárubní zdi, dal‰í etapy, pokraãová-

ní z roku 2005.

pro cestující, zavazadlového tunelu,

v˘stavba nov˘ch nástupi‰È 1 a 3, re-

konstrukce mostních objektÛ.

Dopravní omezení bûhem stavby: 

• úplná uzavírka podjezdu Pfiedmostí

ãervenec - listopad 2006

• úplná uzavírka podjezdu u Marián-

ské skály (ul. Hrnãífiská) kvûten-

ãervenec 2006

• omezení pohybu v podchodu pro

cestující - kvûten - listopad 2006

• uzavírka ulice Pfiístavi‰tû: kvûten -

listopad 2006 

• omezení provozu v Pfiístavní ulici

smûr centrum - únor - kvûten 2006

■ Rok 2007

Obvod Jih:
Dokonãovací práce na TV, rekon-

strukce zb˘vající ãásti trati, úprava

trolejového vedení, dokonãení no-

v˘ch stoÏárÛ TV, rekonstrukce pro-

pustkÛ a podjezdu.

Dopravní omezení bûhem stavby: 

• úplná uzavírka podjezdu âajkov-

ského - bfiezen - kvûten 2007

Obvod Sever:
Dal‰í etapy rekonstrukce Ïelezniã-

ního spodku a svr‰ku, trolejového ve-

dení, rekonstrukce mostních objektÛ,
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Odbor správy obecního majetku Úfiadu mûstského obvodu Ústí nad Labem - mûsto pfied-
kládá tabulku souãasného stavu parkovacích míst v obvodu ÚL - mûsto vãetnû v˘hledu
na mûsíc listopad a prosinec 2005

Parkovací místa
Celkové náklady a náklady na jed-

no parkovací místo  nejsou komplet-
ní!, jelikoÏ neobsahují cenu za projek-

tovou dokumentaci (firma, provádûjí-
cí stavby vãetnû PD, dosud nevyfaktu-
rovala ãástku za ve‰kerou PD). 

Náklady u rozpracovan˘ch akcí
jsou z pochopiteln˘ch dÛvodÛ pouze
rozpoãtované, nikoli skuteãné. 

Vzhledem ke skuteãnosti, Ïe je‰tû
v leto‰ním roce bude zapoãata a do-
konãena stavba nov˘ch parkovacích

míst v ulici Veleslavínova-Západ, bu-
de nutné provést rozpoãtované opat-
fiení, t˘kající se ãástky 834 173,- Kã.
Tato lokalita byla zafiazena pozdûji
z dÛvodu protestÛ tamûj‰ích obãanÛ
ul. Veleslavínova, av‰ak po nûkolika
jednáních bylo dohodnuto, Ïe se par-
kovací místa vybudují. 

Firma, zaji‰Èující vybudování par-
kovi‰È, tuto stavbu dokonãí je‰tû v le-
to‰ním roce. V ulici Ve Smyãce za v˘-
‰i 34 564,- Kã bylo provedeno nalaj-
nování (vymezení) parkovacích míst
vãetnû drobné opravy povrchu, a pro-
to je cena za jedno parkovací místo
podstatnû niÏ‰í neÏ je tomu u ostat-
ních ploch a lokalit. 

M. Marãi‰in,
referent OSOM

INFORMACE O DAL·ÍCH ROZ-
POâTOVAN¯CH AKCÍCH:

• ObráncÛ míru: Je vázáno na akci

Magistrátu mûsta ÚL - rekonstrukce

komunikace.

• Pod ·kolou: Dtto

• I. Olbrachta: Odmítnuto lidmi - ne-

souhlasili.

• Ale‰ova: Odmítnutí z moci úfiední

na základû zbyteãné a promarnûní in-

vestice.

• Kpt. Jaro‰e: Odmítnutí z moci

úfiední vzhledem ke spoustû vjezdÛm

k RD.

INFORMACE ODBORU âISTOTY A ZELENù
Podzimní fiíjen, ale i listopad, nás potû‰il sv˘m

pfiízniv˘m  tepl˘m poãasím. Toho  vyuÏily smluvní

firmy zaji‰Èující údrÏbu zelenû na mûstsk˘ch po-

zemcích k dokonãování posledních seãí a postupnû

k úklidu padajícího listí jak v zeleni, tak na chodní-

cích. Na spoleãné poradû firem provádûjících

smluvní údrÏbu s místostarostou MO Ústí nad La-

bem-mûsto potvrdili jejich zástupci vedení mûsta

svou pfiipravenost na nastávající zimní období.

V fiíjnu bylo v centru mûsta vysazeno na 10 000

dvouletek a 5 000 kusÛ cibulovin. V období vege-

taãního klidu, kter˘ zapoãal prvním fiíjnov˘m dnem

zapoãalo  kácení stromÛ, povolené odborem Ïivot-

ního prostfiedí Magistrátu mûsta Ústí nad Labem.

Nezapomnûlo se ani na náhradní v˘sadbu. Byly vy-

sazeny mladé stromky v ulici Sládkova, E. Destin-

nové, Velká Hradební, KosmonautÛ a Sadová. Cel-

kem 12 stromÛ. V̆ sadba navazující na kácení doÏi-

l˘ch stromÛ bude prÛbûÏnû pokraãovat. O proble-

matice vzrostlé zelenû, vzhledem k jejímu v˘zna-

mu, zpracovala odborná pracovnice úseku zelenû

samostatn˘ ãlánek.

V záfií bylo zprovoznûno zrekonstruované dûtské

hfii‰tû v Mûstsk˘ch sadech. Zvolené dfievûné hrací

prvky pÛsobí pfiirozenû a nenaru‰ují pfiírodní styl

parku. Náklady na rekonstrukci ãinily témûfi 300 ti-

síc korun. Rekonstrukcí prochází také dûtské hfii‰tû

v Dlouhé ulici za cukrárnou Barborka. Je‰tû do kon-

ce leto‰ního roku bude na hfii‰tû poloÏen nov˘ pry-

Ïov˘ povrch, kter˘ bude pro dûtské dovádûní bez-

peãnûj‰í neÏ betonov˘. Do povrchu a hracích prvkÛ

Mûstsk˘ obvod investuje pfies  1 500 000,- Kã. 

Pracovníci úseku vefiejnû prospû‰n˘ch prací

(VPP), které ná‰ mûstsk˘ obvod zamûstnává na zá-

kladû smlouvy s Úfiadem práce v Ústí nad Labem,

posekali a vypleli vefiejné plochy hlavnû v novû

zrekonstruované ÎiÏkovû ulici, ale i v jin˘ch mís-

tech mûstského centra, která nejsou  udrÏována

smluvnû jednak proto, Ïe by komplexní údrÏba

stála nûkolikanásobnû více a jednak proto, Ïe ve-

dení mûstského obvodu má pfiedstavu tyto drobné

plochy, jako jsou napfiíklad pfiedzahrádky u proda-

n˘ch domÛ a i dal‰í pro mûsto nevyuÏité pozemky,

postupnû prodat.

Stavební ãást úseku VPP provedla opravy dlaÏeb

na Lidickém námûstí a v atriu budovy magistrátu i

jinde v mûstském centru. Skupina pracujících s mo-

torov˘mi pilami provedla vyfiezání náletov˘ch dfie-

vin témûfi v celém obvodû. Jako velkou akci na tom-

to úseku mÛÏeme pfiipomenout úpravy zelenû ve

Staré ulici a v okolí Skorotického hfibitova pfied ob-

dobím Památky zesnul˘ch. Stavební úpravy byly

provedeny také pfied budovou b˘valé hasiãské

zbrojnice, ve které je místní lidová knihovna.

V plném proudu je pfiíprava Ústeck˘ch Vánoc

2005. Pfiípravná skupina vedená starostou mûstské-

ho obvodu Ústí nad Labem-mûsto se pravidelnû

schází k zabezpeãení jejich hladkého prÛbûhu.

Chceme tak pfiispût ÚsteãanÛm ke zpfiíjemnûní vá-

noãního shonu. Opût jako vloni budou vztyãeny

dva velké vánoãní stromy, a to na Lidickém i  Mí-

rovém námûstí. Mal˘ stromek bude umístûn také v

atriu magistrátu pfied jídelnou. Ústecké vánoãní tr-

hy se budou konat v horní ãásti  Mírového námûstí

i pfies probíhající stavební úpravy. Plánuje se, Ïe jiÏ

v dokonãené zrekonstruované ãásti Hrnãífiské ulice

bude vánoãnû vyzdobena novû vysazená stromová

alej.

Novou atrakcí v  centru mûsta by mûlo b˘t zcela

jistû kluzi‰tû, které bude umístûné v atriu magistrá-

tu. V jeho okolí probûhne také  fiada zajímav˘ch ak-

cí pro ‰irokou vefiejnost. O podrobnostech této v˘-

znamné ãásti roku pojednává rovnûÏ samostatn˘

ãlánek.                                        Ing. Jifií Dubina,
vedoucí odboru ãistoty a zelenû
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Komise k projednávání pfiestupkÛ  Mûstského obvodu Ústí n. L.-mûsto informuje
Obecnû závazná vyhlá‰ka  Mûsta

Ústí n. L. ãíslo 82/2001, která stano-
ví systém shromaÏìování, sbûru,
pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání a od-
straÀování komunálních odpadÛ
vãetnû systému nakládání se sta-
vebním odpadem na území mûsta
Ústí n. L. 

Vzhledem k tomu, Ïe na oddûlení

pfiestupkÛ  je zasíláno  mnoho ozná-

mení na majitele domÛ,  ktefií neudr-

Ïují pofiádek  kolem sbûrn˘ch nádob

u sv˘ch domÛ, dále na  sv˘ch  po-

zemcích (dvorech) a na zneãi‰Èování

vefiejného prostranství obãany, ktefií

vybírají z popelnic odloÏen˘ odpad,

chtûla bych upozornit na nûkteré po-

vinnosti obãanÛ a majitele domÛ

ohlednû odpadÛ. 

Dále jen v˘Àatek nûkter˘ch ãástí
v˘‰e citované vyhlá‰ky.

âl. 3 odst. 1  - Vlastnictví komu-
nálního odpadu

V okamÏiku, kdy fyzická osoba ko-

munální odpad nebo jeho sloÏky od-

loÏí na místû k tomu urãeném ve

smyslu ãl. 2 odst.19), v˘‰e uvedené

vyhlá‰ky,  stává se mûsto pÛvodcem

a souãasnû i vlastníkem komunálního

odpadu.

âl. 4 odst. 1 - Systém tfiídûní ko-
munálního odpadu

Komunální odpad se v mûstském

systému tfiídí na tyto sloÏky:

a) ploché obaly - papír, tiskoviny, kar-

ton, lepenka, plastové folie, textil

b) duté obaly - sklenûné a plastové

lahve, kovové obaly apod.

c) biologicky rozloÏiteln˘ odpad (ze-

leÀ a vánoãní stromky)

d) objemn˘ odpad

e) nebezpeãné sloÏky

f) smûsn˘ odpad

âl. 6 odst. 1 - Povinnosti fyzick˘ch
osob

Fyzické osoby jsou povinny:

a) pfiedcházet vzniku komunálního

odpadu a omezovat jeho mnoÏství

b) komunální odpad tfiídit (dle ãl. 4)

a odkládat na urãená místa stano-

ven˘m zpÛsobem a v urãen˘ch

termínech a jednat tak, aby nedo-

‰lo k po‰kození sbûrné nádoby

d) platit poplatek za provoz systému

nakládání s komunálním odpadem

ve v˘‰i a termínech stanoven˘ch

mûstem (Obecnû závazná vyhlá‰-

ka ãíslo 4/2004)

e) ukládat do sbûrn˘ch nádob pouze

vytfiídûné sloÏky komunálního od-

padu, odpovídající oznaãení sbûr-

né nádoby

âl. 7 odst. 1 - Povinnosti vlastníka
objektu

Vlastník:

b) udrÏuje ãistotu v okolí sbûrn˘ch

nádob urãen˘ch k jeho nemovitos-

ti

c) informuje fyzické osoby uÏívající

jeho (nebo jím spravovanou) ne-

movitost o zpÛsobech sbûru a har-

monogramu svozu komunálního

odpadu

d) oznámí mûstu závaÏné závady

v poskytování sluÏby svozu ko-

munálního odpadu

f)   poÏádá  mûsto  o provûfiení poãtu

sbûrn˘ch nádob nebo frekvence

svozu, neupraví-li toto svozová

spoleãnost na jeho Ïádost. Mûsto

po provûfiení rozhodne o úpravû

v souladu s ãl. 2 odst. 12 citované

vyhlá‰ky; (dostateãn˘ objem sbûr-

né nádoby je takov˘ vnitfiní objem

sbûrné nádoby, kter˘ pfii dané ãet-

nosti svozu odpadu umoÏÀuje ulo-

Ïit ve‰ker˘ smûsn˘ odpad vznika-

jící pfii provozu domácností v ob-

jektu do sbûrné nádoby; pro potfie-

by této vyhlá‰ky je stanoven hod-

notou 4 litry na osobu a den v ro-

dinn˘ch domcích a 7 litrÛ na oso-

bu a den v objektech s více byty) 

g) provádí  v‰echna  dostupná  opat-

fiení  k ochranû  nemovitosti   pfied

neoprávnûn˘m    uloÏením  odpa-

du

Poru‰ení  povinností stanove-
n˘ch obãanÛm v˘‰e citovanou vy-
hlá‰kou, lze postihnout uloÏením
pokuty v souladu s ustanovením §
46 odst. 2) a odst. 3) zákona ãíslo
200/1990 Sb., o pfiestupcích
v platném znûní  aÏ do v˘‰e 30 000,-
Kã. 

Zneãi‰tûní vefiejného prostran-
ství (pfii pfiehrabování popelnic
apod.) a zaloÏení nepovolené sklád-
ky, nebo  odkládání odpadÛ mimo
vyhrazená místa - lze postihnout
uloÏením pokuty v souladu s usta-
novením § 47 odst. 2) zákona ãíslo
200/1990 Sb., o pfiestupcích  v plat-
ném znûní  aÏ do v˘‰e 1 000,- Kã
a do v˘‰e 50 000,- Kã.  

Protiprávního jednání se také
dopustí ten, kdo neudrÏuje  ãistotu
a pofiádek na svém nebo jím uÏíva-
ném pozemku tak, Ïe naru‰í vzhled
obce - lze postihnout uloÏením po-
kuty v souladu s ustanovením §
47b odst. 2) zákona ãíslo 200/1990
Sb., o pfiestupcích v platném znûní
aÏ do v˘‰e 10 000,- Kã.

Ludmila MoraÀová,
vedoucí  oddûlení pfiestupkÛ

ÚdrÏba a obnova vefiejné zelenû ve správû MO  Ústí nad Labem - mûsto
Mûstsk˘ obvod Ústí nad Labem

- mûsto vûnuje velkou pozornost
oblasti péãe o vefiejnou zeleÀ, kte-
rou má ve své správû  a také její
prÛbûÏné celoplo‰né obnovû.
V souãasné dobû je aktuální pro-
blematika vzrostl˘ch dfievin,
hlavnû  stromÛ.

Vzhledem ke skuteãnosti, Ïe se

zejména ve star˘ch zástavbách na-

cházejí pÛvodní, mnohdy pfiestárlé,

po‰kozené stromy ve ‰patném zdra-

votním stavu, plánuje se jejich vy-

kácení a nahrazení nov˘mi kultiva-

ry, vhodn˘mi do mûstsk˘ch zásta-

veb. V minul˘ch letech  byla prová-

dûna v˘sadba ãasto nekoncepãnû

a nevhodn˘mi dfievinami dosahují-

cími pomûrnû brzy své zralosti, dfie-

vinami kfiehk˘mi ãi velmi vzrÛstn˘-

mi ( topoly, vrby) a v souãasné do-

bû se z tûchto dfievin stávají dfieviny

problematické, odumírají jejich vel-

ké ãásti, jsou ve znaãné mífie napa-

deny houbov˘mi chorobami, pÛsobí

silné zastínûní, kofienov˘m systé-

mem po‰kozují majetek a mnohdy

ohroÏují i Ïivoty obãanÛ. Pfiesvûdãi-

li jsme se  o tom ostatnû sami pfii

ãervencové vichfiici, která jenom

v na‰em obvodu napáchala ‰kody

na zeleni v fiádu milionÛ korun.

V rámci postupné obnovy byly zapo-

ãaty práce jiÏ v loÀském roce, kdy by-

la poloÏena stromofiadí topolÛ v ul.

Sládkova, H. Kvapilové a Hilbertova.

Tyto aleje budou  znovu vytvofieny

nov˘mi stromky, neagresivními,

vhodn˘mi do mûstsk˘ch oblastí.

K v˘sadbû se pfiikroãí na jafie roku

2006.

Velká zmûna ãeká centrální obvod

na úseku  ulice Masarykova - Herbe-

nova. Zde  dojde je‰tû letos k vykáce-

de vysazena alej pyramidálních ja-

vorÛ vhodn˘ch do mûstské zástav-

by. V tomto prostoru pak budou mít

budoucí generace moÏnost dotvofiit

prostfiedí dle potfieb. Termín v˘sad-

by urãen˘ Magistrátem mûsta Ústí

nad Labem je  do 31. 5. 2007. Mûst-

sk˘ obvod Ústí nad Labem - mûsto

v‰ak plánuje v˘sadbu provést co

nejdfiíve. Dále bude v souãasnû pro-

bíhajícím období  vegetaãního klidu

zahájena rekonstrukce aleje    RÛÏo-

v˘ Palouãek, kde budou nahrazeny

pfiestárlé, po‰kozené a suché sakury

stromy nov˘mi, téhoÏ druhu.

PrÛbûÏnû probíhá doplÀování

stávajících alejí napfiíklad v ulicích

SNP, Sadová a KosmonautÛ, kde

jsou dosazovány stromy chybûjící

a suché stromy nahrazeny stromy

nov˘mi. 

Myslíme si, Ïe tato celoplo‰ná

akce obmûny mûstské zelenû je ob-

ãany Ústí nad Labem pfiijímána po-

zitivnû. Úfiad mûstského obvodu

Ústí nad Labem - mûsto bude po-

kraãovat v obnovû i v pfií‰tích le-

tech. Pro rok 2006 bylo pro tyto

úãely vyãlenûno 2,5 milionu korun. 

Monika Králová, 
OâZ-údrÏba zelenû

ní 49 ks vzrostl˘ch topolÛ, které jsou

rovnûÏ ve ‰patném zdravotním stavu,

dosáhly svého maxima a poãínají od-

umírat a opadávají z nich suché vûtve

mnohdy velk˘ch rozmûrÛ. Vzhledem

k tomu, Ïe se alej nachází mezi fre-

kventovan˘mi komunikacemi, poÏá-

dal Mûstsk˘ obvod Ústí nad Labem

o povolení k jejich pokácení. Pfiíslu‰-

n˘ odborn˘ orgán, Odbor Ïivotního

prostfiedí Magistrátu mûsta Ústí n. L.,

potvrdil tento námi avizovan˘ stav.

Jako náhrada  za pokácené stromy bu-
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Jubilejní svatby na‰ich obãanÛ
Dne 20. 8. 2005 ve 12.30 hodin mûl Úfiad mûstského obvodu Ústí nad La-

bem - mûsto tu ãest, oslavit spoleãnû s Karlem a Jifiinou Hasalov˘mi 65. v˘-
roãí jejich svatby, tedy svatbu kamennou a dne 10.09.2005 v 11.30 hodin s Mi-
loslavem a Lianou  Balkov˘mi svatbu zlatou. Oba slavnostní obfiady probûhly
v obfiadní síni Úfiadu mûstského obvodu Ústí nad Labem - mûsto v ulici Win-
stona Churchilla ã.p. 1368.  Jako vzpomínku na tento slavnostní den manÏelé
obdrÏeli Pamûtní listy podepsané místostarosty  mûstského obvodu Mgr. Janem
Tvrdíkem a Ing. Václavem Vernerem, oddávajícím Miloslavem Stareck˘m, mat-
rikáfikami a  v‰emi blízk˘mi, ktefií pfii‰li jubilantÛm blahopfiát. ManÏelÛm Ha-
salov˘m a Balkov˘m tímto je‰tû jednou blahopfiejeme a pfiejeme mnoho zdraví
a spokojenosti.                    Úfiad mûstského obvodu Ústí nad Labem - mûsto Kamenná svatba – manÏelé Hasalovi.

Zlatá svatba - manÏelé Balkovi.
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Vánoce...
...slovo, jeÏ zaznívá po celém svû-

tû. Mladí i stafií jsou jím jakoby

okouzleni a proÏívají chvíle napûtí

a oãekávání. Oslava tûchto svátkÛ se

dle historick˘ch pramenÛ zaãala tepr-

ve v roce 336 na‰eho letopoãtu na po-

ãest narození JeÏí‰e Krista - 25. pro-

since. Ale trvalo je‰tû dal‰í tfii století,

neÏ se tento svátek (pfiesnûji noc z 24.

na 25. prosince) zaãal slavit pravidel-

nûji a stal se tím, ãím je dnes. Tradice

a zvyky spojené s Vánocemi jsou

smûsicí prvkÛ z obfiadÛ pohanské

oslavy slunovratu, lidové magie

a kfiesÈanství.

¤íká se, Ïe Vánoce jsou pÛvodnû

pohanské svátky a církev si je jenom

pfiivlastnila. Pohané vûfiili, Ïe jejich

bÛh Slunce se kaÏd˘m rokem opûtov-

nû rodí. Noc z 24. na 25. prosince po-

kládali za dobu zrození boha Slunce.

Vypozorovali totiÏ, Ïe Slunce po této

noci stoupá na obzoru dennû v˘‰

a v˘‰. Tajemn˘ jev si vysvûtlovali ja-

ko vzrÛst novû narozeného sluneãní-

ho dítûte. Proto tato a dal‰í noci byly

odedávna povaÏovány za „svaté no-

ci“. Kofieny dne‰ních Vánoc je tedy

tfieba hledat jiÏ v pohansk˘ch osla-

vách zimního slunovratu. 

A jak˘ je pohled kfiesÈanÛ na
oslavu Vánoc?

Stromeãek, dávání dárkÛ o urãitém

datu, tradiãní  jídlo (u nás smaÏen˘

kapr) jsou prvky, které najdeme

i v pohanství. JenÏe kfiesÈan o Váno-

cích neslaví nic z toho (i kdyÏ si stro-

meãek ozdobí, dárky rozdá a kapra

usmaÏí), ale slaví dar narození JeÏí‰e,

pravého ãlovûka a pravého Syna Bo-

Ïího, slaví tajemství vtûlení. A to ne-

mÛÏe slavit ani pohan, ani tfieba Svû-

dek JehovÛv, protoÏe takto JeÏí‰e

Krista jedni ani druzí nechápou a ne-

vyznávají. 

KfiesÈané  se domnívají, Ïe 25. pro-

sinec je dnem narození JeÏí‰e Krista.

Evangelista Luká‰ zaznamenává, Ïe

se tak stalo v dobû prvního sãítání li-

du v fiímské fií‰i, které nafiídil císafi

Augustus. Na základû císafiského v˘-

nosu se odebral i Josef z mûsta Naza-

reta do judského Betléma, aby se tu

zaregistroval spoleãnû s Marií, která

v té dobû ãekala dítû. Stalo se, kdyÏ

tam byli, Ïe se jí naplnily dny, kdy

mûla porodit. Porodila svého prvoro-

zeného syna, zavinula jej do plenek

a poloÏila do jeslí. Neuvádí se ale

pfiesnû, v kter˘ den a kterého mûsíce

se tak stalo. Datum 25. prosince se

opût vztahuje ke starému pohanské-

mu svátku „Narození vûãného slun-

ce“. Obecnû lze fiíci, Ïe  datum bylo

zfiejmû zvoleno jako „pfiekrytí“ po-

hanského svátku. 

V prÛbûhu ãasu se ustálily základ-

ní symboly Vánoc, kter˘mi  jsou bet-

lém, stromeãek, vánoãní peãivo, ko-

ledy.  Tyto zvyky si jednotlivé zemû

upravují dle svého, event. si k nim

pfiidávají své vlastní tradice.

Betlém
Daleko dfiíve neÏ vánoãní stromeã-

ky se  stavûly v na‰ich rodinách betlé-

my. Tradici vánoãních betlémÛ zalo-

Ïil v roce 1223 Svat˘ Franti‰ek z As-

sisi v italské Umbrii. Byl to velik˘

básník a veliké dítû. Miloval v‰echno,

co BÛh stvofiil, a radoval se z jeho da-

rÛ. Se sv˘mi pfiáteli pfiivedli do jesky-

nû, kterou pfiemûnili na kapli, Ïivého

osla i vola a zinscenovali betlém,

Astarty a s rituálním kultem stále

zelen˘ch stromÛ - evergrínÛ. V dobû

oslav „svat˘ch nocí“ (zasvûcen˘ch

sluneãnímu boÏství) pofiádali poha-

né veselice u stále zelen˘ch stromÛ.

Jedle, nebo dfiíve v Orientû cypfii‰,

byly jako stále zelené stromy Ïivota

zasvûceny „královnû nebes Astertû“,

manÏelce Bále.“ Na nû se vû‰ely

ozdoby, ovoce, pamlsky a svûtla.

Nejprve ve volné pfiírodû, pozdûji

doma, protoÏe to bylo pohodlnûj‰í.

Odtud pochází zvyk strojit vánoãní

stromek.  Církev dala tomuto pohan-

skému obyãeji kfiesÈansk˘ v˘znam.

Strom, resp. dfievo stromu, je obsáh-

l˘m symbolem. V jeslích ze dfieva se

Koledy
Koledování je staroãesk˘ zvyk,

kdy koledníci hromadnû obcházeli

domy, ãasto pfiestrojeni za ma‰kary,

a v kaÏdém domû opakovali písnû

a sbírali dárky. Hlavní dobou koledo-

vání je období mezi ·tûdr˘m dnem

a svátkem Tfií králÛ, tedy mezi 24.

prosincem a 6. lednem. Vût‰ina vá-

noãních koled oslavuje narození JeÏí-

‰e Krista. Nejãastûji se chodilo kole-

dovat na ·tûdr˘ den, svátek ·tûpána

a na Nov˘ rok. Kolední období - vá-

noãní a posléze velikonoãní - souvisí

s pÛvodním posláním koled, pozdra-

vit kaÏd˘ dÛm na poãátku nového ro-

ku - aÈ jiÏ kalendáfiního, tak hospodáfi-

ského - pfii zahájení zemûdûlsk˘ch

prací. 

Vánoce nemají jen tradici evrop-

skou. Slavily se v Asii, u americk˘ch

IndiánÛ i jinde. Ve starém ¤ímû se na-

konec oslavy ustálily na 25. prosinec. 

Jak˘ je asi pÛvod slova vánoce?

Podle jazykovûdcÛ pochází z nûmãi-

ny. Jeho pÛvodní název byl „svatá

noc“. Staré nûmecké slovo Weihnach-

ten si na‰i pfiedkové poãe‰tili zajíma-

v˘m zpÛsobem: první ãást (vá-) pfie-

vzali beze zmûny a druhou poãe‰tili

(weihen = zasvûtit, nachten = stmívat

se, Nacht = noc). 

VÁNOâNÍ POVùRY
■ rybí ‰upiny pod ‰tûdroveãerním ta-
lífiem zaruãí, Ïe v domû nebudou chy-

bût peníze

■ zbytky od ‰tûdroveãerní veãefie
patfií stromÛm - pfií‰tí rok dají boha-

tou úrodu

■ hospodynû nesmí stát od ‰tûdrove-
ãerního stolu, jinak by slepice nesedû-

ly na vejcích

■ nohy ‰tedroveãerního stolu by mû-
ly b˘t obepnuty fietûzem, aby rodina

drÏela pohromadû

VÁNOâNÍ ZVYKY
lití olova • krájení jablka • pou‰tûní

lodiãek • pÛst • stfievíc • stíny • ‰upi-

ny

CO P¤INÁ·Í SMÒLU
■ pfied pÛlnoãní m‰í se nesmí ‰ít,
plést - protoÏe by pak my‰i dílo zniãi-

ly

■ na ·tûdr˘ den se nesmí ãistit chlé-
vy a stáje, pak by dobytek kulhal

■ na ·tûdr˘ den se nesmí prát, pfiiná-
‰í to smÛlu a ne‰tûstí do domu

■ na ·tûdr˘ den nepi‰te své milé -
milému zamilované psaní, jinak by to

mohlo znamenat rozchod

CO P¤INÁ·Í ·TùSTÍ
■ kdyÏ v noci na BoÏí hod vystfielíte
z pu‰ky smûrem k Mûsíci

■ ãerstv˘ chléb upeãen˘ 25. 12.
a ãerstvá vejce snesená 25. 12 - mají

kouzelnou moc

v nûmÏ pak knûz slouÏil první vánoã-

ní pÛlnoãní m‰i. V Praze byl první

betlém postaven pravdûpodobnû v ro-

ce 1560 v dominikánském kostele sv.

Klimenta. Jak vypadal, nikdo pfiesnû

neví. Pfiedpokládá se, Ïe byl napodo-

beninou betlémské jeskynû s jesliãka-

mi, kde se JeÏí‰ek narodil. Podle to-

hoto vzoru se jesliãky zaãaly ‰ífiit do

dal‰ích kostelÛ a klá‰terÛ. 

Vánoãní stromeãek
K VánocÛm se pojí také vánoãní

stromeãek. Stejnû jako Vánoce mají

pÛvod i v pohanství, má v nûm své

kofieny i tento strom. V‰ichni poha-

né starovûku spojovali kult Slunce

(tj. BálÛv kult) s kultem matky, tj.

narodil Kristus, na kfiíÏi ze dfieva

zemfiel.

Vánoãní peãivo 
Také nejrÛznûj‰í vánoãní peãivo

má svÛj pÛvod v pohanství. Pohané

pekli na poãest sv˘ch bohÛ rozmanité

koláãe v podobû pletencÛ (dne‰ních

vánoãek), sluneãních kotouãÛ, mûsíã-

ních srpkÛ a hvûzd. UÏ Îidé se ve sta-

r˘ch dobách pfiizpÛsobili zvykÛm

sv˘ch pohansk˘ch sousedÛ a jednali

dle jejich pfiíkladu. Bible o tom praví:

„CoÏ sám nevidí‰, co ãiní v judsk˘ch

mûstech a na ulicích Jeruzaléma? Sy-

nové sbírají dfiíví, otcové zapalují

oheÀ a Ïeny zadûlávají tûsto na kolá-

ãe...“ 
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Ústecké Vánoce 2005

Tak, jak jiÏ b˘vá zvykem, pfiipra-

vuje ná‰ obvod oslavy vánoãních

svátkÛ, odehrávající se ve mûstû Ústí

nad Labem, v centru mûsta. Snad Vás

potû‰í rÛznorodá kulturní pfiedstave-

ní, aÈ od profesionálÛ, ãi od dûtí a dal-

‰í jiné atrakce, které neuniknou Va‰í

pozornosti. Vûfiíme, Ïe prÛbûh oslav

Vás zcela jistû nezklame a pofiádané

vánoãní akce zpfiíjemní pfiedvánoãní

shon. Vánoce jsou krásné a snad i ra-

dostné svátky. Za pov‰imnutí stojí je-

jich zvlá‰tní ovÛnûní, osvûtlení a pfie-

dev‰ím vánoãní atmosféra, kterou se

Vám v pfiedstihu pokusíme navodit. 

Na pfiípravû vánoãních oslav se po-

dílela, tak jako vloni, pracovní skupi-

na pod vedením Radka Vonky, staros-

ty mûstského obvodu, sloÏená nejen

ze zástupcÛ a pracovníkÛ Mûstského

obvodu Ústí nad Labem - mûsto,

Mûsta Ústí nad Labem, ale jejími pfií-

slu‰níky jsou i ãleni Okresní hospo-

dáfiské komory, Centra komunitní

práce, církve, YMCA, agentury FOR,

Mûstské policie, firmy Slatr, Kulturní

stfiedisko mûsta Ústí nad Labem, Dre-

am production MP, s.r.o. Ústí nad La-

bem a dal‰í. Na vánoãních oslavách

má nemalou zásluhu rovnûÏ firma Pa-

nocha, která instaluje vánoãní v˘zdo-

bu v centru mûsta, a tímto zpÛsobem

tak pfiispívá ke slavnostní atmosféfie.  

Tradiãnû budou mít Ústeãané

s bohat˘m kulturním programem. Za

zmínku stojí napfiíklad „Staroãeské

Vánoce“ nebo vystoupení Saského

pûveckého sboru. Také nesmíme

opomenout pfiíjezd „Vánoãního kami-

onu - Coca-Cola“ na Mírové námûstí,

kter˘ potû‰í pfiedev‰ím dûti.  Jsme rá-

di, Ïe Magistrát mûsta Ústí nad La-

bem  poprvé pfiispûl na‰emu obvodu

na vánoãní v˘zdobu.

Novou atrakcí pro v‰echny Úste-

ãany bude ledové kluzi‰tû, umístûné

v atriu Magistrátu mûsta Ústí nad

Labem. Slavnostní otevfiení  kluzi‰tû

se koná 25. listopadu a po dobu

dvou mûsícÛ bude pfiístupné vefiej-

nosti. Souãástí této akce jsou kaÏdo-

denní doprovodné kulturní progra-

my. 

Na obou námûstích pod vánoãními

stromy v pfiedvánoãním ãase budou

umístûny kasiãky na sbírku, jejichÏ

v˘tûÏek bude pfiedán dûtsk˘m domo-

vÛm. Ve Smetanov˘ch sadech pod

osvûtlen˘m listnat˘m stromem bude

stát vyzdobená schránka na dárky,

které pfievezme Oblastní spolek âes-

kého âerveného kfiíÏe. 

Va‰í pozornosti jistû neunikne pfie-

krásnû novû  osvûtlené atrium Magis-

trátu mûsta Ústí nad Labem, s kluzi‰-

tûm vytváfiejí pocit „ledového králov-

ství“.  Dále za pov‰imnutí stojí záfiící

stromová alej vzniklá v ãásti zrekon-

struované Hrnãífiské ulice. 

Jak tedy zahájíme ústecké vánoãní

oslavy? Slavnostním dnem je ãtvrtek,

1. prosince, kdy nás jiÏ hodinu po po-

ledni na Mírovém námûstí pfiivítá

„Vánoãní kamion - Coca-Cola“ pln˘

her, zábavy, hudby, dárkÛ a pfiekvape-

ní. Pfii zpûvu koled ÏákÛ ústeck˘ch

‰kol, pfiedstavitelé Mûsta Ústí nad La-

bem a Mûstského obvodu Ústí nad

Labem - mûsto, Mgr. Petr Gandaloviã

a p. Radek Vonka v 16.45 hodin slav-

nostnû rozsvítí vánoãní strom a svû-

telnou v˘zdobu ve mûstû. Nebude sa-

mozfiejmû ani chybût  poÏehnání vá-

noãních stromÛ. Vûfite, Ïe je, na co se

tû‰it.  

Vánoce, svátky krásné, radostné,

ãarovné, plné oãekávání a splnûní

mnoha snÛ a pfiání, pfiicházejí rok co

rok a my - lidé, je rok co rok oãeká-

váme se zatajen˘m dechem a s úctou,

která jim neodmyslitelnû patfií. Pojìte

tyto kouzelné svátky s námi oslavit!

v centru mûsta dva velké vánoãní

stromy, a to na Lidickém a Mírovém

námûstí. Tfietí, men‰í, bude umístûn

do prostor atria Magistrátu mûsta Ús-

tí nad Labem pro potûchu a radost

pracovníkÛ okolních úfiadÛ a institucí,

ale také i pro obãany je nav‰tûvující.

„Stfiíbrn˘“ smrk, vysok˘ cca 15 m,

kter˘ bude ozdobovat Mírové námûs-

tí, vûnoval pan Tichovsk˘ z Chlumce. 

Vánoãní akce se budou pofiádat, ja-

ko obvykle, na Lidickém námûstí,

a ani probíhající rekonstrukce Míro-

vého námûstí nezabránila v uskuteã-

nûní „Ústeck˘ch vánoãních trhÛ“

Slavnostního rozsvûcení vánoãního stromu se zúãastní i vítûzka prvního roãníku MISS Ústecka 2005 sleãna Monika Mrázová.


