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Světová atletická špička se sešla na ½Maratonu v Ústí nad Labem

Městem běželo více než 3 300 sportovců

Běžci na dlouhých tratích ovládli v neděli 16. září Ústí nad Labem.
Ve městě se sešli atleti ze světové špičky, výkonností sportovci, ale
i příležitostní běžci. Trať si vyzkoušely i rodiny s dětmi.
Vítězem hlavního závodu Volkswagen Ústecký 1/2Maraton se stal
Henry Kiplagat (Keňa) 1:01:26.
Mezi ženami zvítězila Betelhem
Moges 1:11:51. Desetikilometrovou trať zdolal nejrychleji Tomáš
Fliedr (F-bike klub Sádek) 37:35,
v závodě žen zvítězila Petra Dvořáková (AC Čáslav) 40:33.

Zaběhnuté časy jsou podle odborníků velmi dobré, ale hlavní
rekord byl překonán dlouho před
závodem. Zájem sportovců překročil kapacitu všech tratí. Městem běželo více než 3 300 běžců.
Další tisíce lidí sledovaly běžecké
zápolení v ulicích města. Většina
trati byla diváky doslova obsypá-

na. Plný přihlížejících byl nejen
prostor startu a cíle na Mírovém
náměstí, ale i další místa, například u obchodního centra Forum,
u muzea nebo na Střekově.
„Těší mě, že se v Ústí nad Labem koná již podruhé tak významná sportovní událost. Zakládáme novou atletickou tradici, která jistě bude inspirací i pro další sportovní aktivity. Obdivuji výkony běžců a děkuji
organizátorům ze sportovního štábu, ale i zaměstnancům magis-

Petru Fiklíkovou, ředitelku mateřské školy přivítal Rodinný běh odstartoval radní města a náměstek
v cíli primátor Vít Mandík.
hejtmanky Arno Fišera.

trátu, městské a státní policie, dopravního podniku, dobrovolníkům
a všem ostatním, kteří se na zajištění akce podíleli. Město Ústí nad Labem se i jejich přičiněním stalo na
den centrem světové atletiky,“ uvedl primátor Vít Mandík.
Na závodech v Ústí nad Labem
sportovci ocenili dobré zázemí,
servis a zejména trasu, která vede nejen ulicemi centra města,
ale běžci se po labské cyklostezce
dostali až k hradu Střekov a také
do areálu Spolchemie s její industriální architekturou z dob první republiky.
„V Ústí nad Labem máme stoprocentní podporu. Atlety si získal loňský první ročník, jeho úspěch vyvolal velký ohlas a zájem o start
v tomto městě. Hodně tomu přispěla právě unikátní a přitom rychlá
trať a báječná divácká kulisa. Pracujeme na tom, abychom na příští
rok získali oficiální známku kvality
mezinárodní federace IAAF,“ dodal
Carlo Capalbo, ředitel závodu.
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Prvňáčky v Základní škole Husova přivítal primátor
Zahájení školního roku se v Základní škole
v Husově ulici zúčastnil primátor Vít Mandík. Prvňáčkům předal dárky – kufříky s pomůckami pro malé výtvarníky, které jim připomenou první školní den.
Ve škole otevřeli dvě první třídy, přišlo do nich
54 dětí. Na děti čekaly vyzdobené učebny, na lavicích byly připraveny školní pomůcky a první
informace jim i rodičům předaly paní učitelky.
„Je to významný den, začíná vám školní docházka a čeká vás mnoho změn důležitých pro život.
Bude záležet na vás a vašich rodičích, jak nové povinnosti zvládnete a co se ve škole naučíte,“ řekl
dětem primátor Mandík. V Ústí nad Labem nastoupilo do devatenácti základních škol na 8 100
žáků, téměř 1 100 z nich tvoří prvňáčci.

Na pomůcky pro prvňáčky přispělo město
Rada města na návrh primátora Víta Mandíka schválila poskytnutí příspěvku ve výši 800 korun na nákup školních
pomůcek pro prvňáčky.
Ministerstvo školství zrušilo v letošním roce příspěvek základním
školám z Rozvojového programu

ministerstva, ze kterého byl hrazen
nákup učebních pomůcek pro žáky prvních tříd. Primátor Mandík

Zeptali jsme se v základních školách
Redakce Městských novin položila vedení základních škol dvě
otázky: 1. Jakým způsobem byste řešili nákup pomůcek, kdyby
je nefinancovalo město? 2. Jaký nejzajímavější předmět se vám
podařilo koupit (mimo rámec běžných pomůcek – sešity, pastelky, tužky, barvy apod.)?
Základní škola
a Mateřská škola Jitřní
1. Omezili bychom nákup učebnic
a pracovních sešitů pro vyšší ročníky, poprosili bychom rodiče o příspěvek (v případě kdyby souhlasili
s nákupem) pracovalo by se více do
„obyčejných“ sešitů.
2. Tabulka stíratelná A4 pro 1. třídu.
Základní škola a Základní
umělecká škola Husova
1. Byly by nakoupeny z rozpočtu –
ONIV (ostatních neinvestičních výdajů).
2. Kupujeme pouze standardní pomůcky.
Základní škola
Pod Vodojemem
1. Škola by řešila nákup pomůcek pro žáky prvních tříd použitím všech prostředků na učební pomůcky z ONIV, na každého žáka
by připadly pomůcky v hodnotě asi
500 Kč. Pro žáky vyšších ročníků by
škola neměla žádné prostředky na
nákup učebních pomůcek.
2. Ze zajímavých pomůcek bychom
mohli uvést interaktivní učebnici
matematiky, která se využívá prostřednictvím interaktivní tabule.
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Základní škola Vojnovičova
1. Nákup bychom řešili tak, že by
si pomůcky nad 200 korun museli zaplatit rodiče, což jsme jim sdělili
v červnu na třídních schůzkách pro
budoucí prvňáčky.
2. Co se týká pomůcek – nákup si
určily samotné paní učitelky a nic
netradičního se snad ani koupit nedalo, protože i tak je peněz opravdu
velmi málo.
Základní škola
a Mateřská škola Nová
1. Je velice dobré, že město sáhlo
k tomuto kroku. Na naší škole bychom tuto částku museli přenést na
rodiče, dá se nyní konstatovat, že díky tomuto příspěvku nebudeme od
rodičů našich prvňáčků vyžadovat
žádné hrazení pomůcek.
2. Jedná se o běžný sortiment pomůcek. Nákup stále probíhá.
Základní škola Stříbrnická
1. V případě, že bychom neobdrželi
příspěvek od města pro žáky 1. tříd,
který jsme použili na slabikáře, pracovní sešity a jiné pomůcky, nemohli bychom koupit již žádné další nové učebnice a pomůcky pro ostatní
ročníky.

jednal se zástupci poradního sboru ředitelů základních škol v Ústí nad Labem a navrhl radě města přidělení příspěvku. Radní jeho
návrh schválili. „Podporu vzdělávání považujeme za důležitou a to už
od nejmladších školáků. Proto vede2. Situace se ale zhoršuje již delší
dobu a není výjimkou, že žáci zejména ve vyšších ročnících používají učebnice i 10 let staré. Proto
se snažíme ve větší míře zavádět
do výuky multimediální výukové
pomůcky (notebooky, interaktivní učebnice a interaktivní tabule)
a částečně tak nahradit nedostatek
finančních prostředků zejména na
tištěné výukové materiály.
Základní škola
Anežky České
1. Byli bychom nuceni požádat o finanční spoluúčast rodiče žáků.
2. Mezi nejzajímavější předměty bychom řadili skládací kostky s kolečky a papírové mince.
Základní škola
a Mateřská škola SNP
1. Pokud by město nefinancovalo nákup pomůcek, nic navíc bychom koupit nemohli, max. bychom ocenili, pokud by se objevil
někdo, kdo škole věnuje sponzorský dar a za něj bychom mohli nějaké pomůcky pořídit. V současné
době jsme zařídili jen to nejnutnější a na co škola měla finance.
2. Několik let předtím jsme dětem
kupovali vybavené kufříky. Děti tak měly vše pohromadě a měly od nás navíc v kufříku k dispozici věci, které jim rodiče nekoupili (např. modelínu, barevné papíry, lepidla, trojhranné pastelky či
tužky apod.)

ní města uvolnilo potřebné prostředky, aby byla kontinuita poskytnutí pomůcek zachována,“ uvedl primátor Vít Mandík. K řádnému zápisu do 1. tříd přišlo celkem 1 072
dětí. Předběžné náklady na pomůcky jsou 857 600 korun.
Základní škola Školní náměstí
1. Pokud bychom nezískali finanční postředky od magistrátu, museli bychom se spolehnout
na rodiče našich žáků, což by bylo
velice problematické vzhledem ke
složení žactva školy (100 % romských žáků). Nedostatečná vybavenost právě žáků prvních tříd by
měla negativní dopad na kvalitu
výuky hned na počátku procesu
vzdělávání.
2. Finanční prostředky, které jsme
obdrželi, stačily pouze na pokrytí
potřeb základního vybavení prvňáčků.
Základní škola Palachova ulice
1. Z vlastního rozpočtu, zapojení rodičů, hledání sponzorů.
2. Za příspěvek budeme nakupovat především pomůcky, které žáci skutečně potřebují.
Základní škola
Neštěmická ulice
1. Další pomůcky by žákům museli opatřit zákonní zástupci. Co
se týká učebnic a pracovních sešitů, tak by je pravděpodobně obdrželi na úkor ostatních žáků školy,
neboť jejich cena mnohonásobně
převyšuje částku 200 korun.
2. Vzhledem k tomu, že na účtu žádnou částku zatím ještě nemáme, čekáme s nákupem. Nejdříve dorovnáme peníze za již zakoupené učebnice
a pracovní sešity (587 Kč), bez kterých by nešel zahájit školní rok.

SLOVO PRIMÁTORA
Vážení
spoluobčané,
opět se setkáváme v novém vydání Městských
novin. Spolu s létem končí období dovolených,
doufám, že jste si odpočinuli a nabrali dostatek
sil pro další práci.
Uplynulé měsíce byly v životě města velmi rušné. Zabývali jsme se mimo jiné složitou situací
obyvatel Vaňova, kteří jsou sužováni těžkou nákladní dopravou na objížďce nedokončené dálnice D8. Ve vedení města jsme vážně znepokojeni průtahy kolem této stavby, která již byla několikrát přerušena a zase složitě obnovována. Vláda
a parlament by podle našeho názoru měly v krátké době přijmout taková opatření, aby účelově
motivovaní jednotlivci nemohli blokovat stavby
celospolečenského významu.
Zatím jsme však v situaci, kdy na nedůslednost vlády doplácíme. Z médií dostatečně znáte problémy,
které postihly úřady všech měst v České republice
v souvislosti se špatně připraveným přechodem na
nový systém registru vozidel. Tato agenda byla řadu
dní prakticky paralyzována a systém řádně nefunguje dodnes. Obrátil jsem se na ministra dopravy
s výzvou, aby věc uvedl do pořádku. Náklady, které
jsme museli na chod systému zaplatit navíc, budeme po ministerstvu dopravy vymáhat.
Podobně jsme se museli zastat žáků prvních tříd.
Ministerstvo školství zrušilo příspěvek 800 korun
na vybavení prvňáčků učebními pomůckami. Jednal jsem o tom se zástupci poradního sboru základních škol a v radě města jsme rozhodli, že náklady
na tyto pomůcky uhradíme z rozpočtu města. Toto řešení by se však nemělo stát pravidlem pro příš-

tí roky, není přece možné, aby se stát svých závazků vůči občanům a zejména vůči nejmladší generaci zbavoval na úkor samosprávy.
Město se podmínkám péče o děti intenzivně věnuje. Zabýváme se například zvýšením kapacity mateřských škol. Rada města rozhodla o projektu obnovení školky V Zeleni na Střekově,
v případě školek projednáváme možnost jejich
rozšíření formou modulů o další třídy.
Jednou z hlavních priorit vedení města je bezpečnost a ochrana zdraví a majetků občanů. Veřejnost jistě zaznamenala preventivně bezpečnostní akce, které uskutečnila městská policie
ve spolupráci s policií ČR a dalšími orgány při
kontrolách ubytoven, zahrádkářských kolonií
a dalších objektů. Je to reakce na časté stížnosti občanů, kteří jsou obtěžováni hlukem a nepořádkem. Zjištěné nedostatky jsou závažné, kontroly proto budou dál pokračovat.

Příspěvkem k posílení bezpečnosti je i zřízení služebny městské policie na Severní Terase. Strážníci
se budou v ulicích zdejších sídlišť vyskytovat podstatně častěji a občané to k nim budou mít blíž. Služebna se vrátila do stejných prostor, v kterých sídlila, než byla z důvodu neopodstatněných úspor
zrušena. Současné vedení města je přesvědčeno, že
bezpečnost občanů je citlivou oblastí, na kterou je
třeba účelně vynakládat prostředky, ale příliš šetřit
se na ní nedá.
V polovině září si v našem městě dala sraz řada atletů světové úrovně, výkonnostních ale i příležitostných sportovců, kteří se zúčastnili druhého ročníku Ústeckého 1/2Maratonu, doprovodných závodů a dalšího programu této významné akce. Těší
mě, že u nás vzniká nová tradice běžeckých závodů.
Přesvědčili jsme se, že Ústí nad Labem je pro sportovce a jejich doprovod z mnoha zemí světa velmi
atraktivní. Zájem o startovní čísla byl velmi vysoký.
Kapacita hlavního i doprovodných závodů byla velmi rychle vyčerpána a ohlasy, které jsme dosud zaznamenali, jsou nad očekávání příznivé. Již nyní se
rozběhla příprava dalšího ročníku 1/2Maratonu. Je
to významný impuls k rozvoji dalších sportovních
aktivit v našem městě.

Vážení Ústečané,
do konce roku zbývají tři měsíce. Je ještě čas ohlédnout se, říci si, co se z loňských předsevzetí podařilo, co ne a co lze ještě napravit. Takovou příležitostí jsou i nadcházející krajské volby. Rozhodnutí koho volit, je jedině na Vás. Prosím však o jedno – není-li Vám osud kraje, města i tohoto státu lhostejný,
přijďte k volbám a vyjádřete svůj názor.
Vít Mandík, primátor
Statutární město Ústí nad Labem

Patrick Makau z Keni, světový rekordman
v maratonu, navštívil Ústí nad Labem
Světového
rekordmana
v maratonu Patricka Makau
přijal primátor Ústí nad Labem Vít Mandík. Makau navštívil město v rámci přípravné kampaně před Ústeckým 1/2Maratonem.
Přijetí se zúčastnili radní Arno Fišera a Josef Macík. Patricka Makau doprovázel Carlo Capalbo, předseda organizačního
výboru běžeckého seriálu RunCzech.com. Součástí seriálu je
i Ústecký 1/2Maraton. Vít Mandík a Carlo Capalbo podepsali
smlouvu o spolupráci při pořádání závodu.
„Patrick Makau je významná
osobnost světového sportu a by-

Na snímku zleva: Patrick Makau, primátor Vít Mandík a radní Arno Fišera.

lo potěšením přivítat ho v našem
městě. Jeho návštěvy krátce před
ústeckým půlmaratonem si ceníme,“ uvedl primátor Mandík. Patrick Makau se setkal na besedě
a autogramiádě s mladými sportovci. Odpovídal na řadu otázek. Jak uvedl, běhal už od dětství, do školy to měl sedm kilometrů daleko a tuto vzdálenost
většinou běžel. Na střední škole
si ho všimli sportovní manažeři
a během krátké doby se z něj stal
profesionální sportovec. „Jste ve
věku, kdy je nejlépe začít se sportovním běháním. Přeji vám v tom
mnoho úspěchů a věřím, že za čas
některé z vás potkám na mezinárodních závodech,“ řekl mladým
sportovcům Patrick Makau.
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Odmítnutí Ústeckého balíčku je projevem
nezájmu o problémy obyčejných lidí
Pravicoví poslanci odmítli při hlasování o Ústeckém
balíčku postoupit do druhého čtení dvě ze tří předkládaných právních úprav
- novelu trestního zákoníku společně se zákonem
o přestupcích a nový zákon o sociálním bydlení.
Hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová to označila
za ostudný projev nezájmu
o problémy obyčejných lidí.
Návrhy Ústeckého balíčku měly pomoci zejména samosprávě při řešení sociálního napětí
v rizikových lokalitách. „Přála
bych si, aby poslanci vládních
stran své zamítnutí jeli osobně
vysvětlit občanům ve Šluknovském výběžku. Každý, kdo měl
zájem, se mohl zapojit do diskuse nad Ústeckým balíčkem,
stejně jako to udělala například
vládní Agentura pro sociální
začleňování, odbory nebo řada
obcí. Pravicoví poslanci zamítnutím dvou klíčových legislativních návrhů chtěli potrestat Ústecký kraj za tvrdou kritiku vlády ohledně nesplněných slibů
daných Šluknovsku. Zamítnutím balíčku však trestají především slušné občany,“ uvedla Jana Vaňhová.
Jak dodala, bude nyní na novém Zastupitelstvu Ústeckého kraje, co s odmítnutými legislativními návrhy udělá. „Já
bych to nevzdávala. Ale současná Sněmovna zájmy občanů
hájit nebude. Bude možná lepší
počkat do parlamentních voleb
a to nemusí být dlouho.“
Návrhy změn zákonů se zamě-

Hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová.
řují na řešení problémů sociálně vyloučených lokalit, ale také na drobnou kriminalitu, sociální bydlení, loterijní zákon
a na tresty za opakované přestupky, jako jsou drobné krádeže, rušení nočního klidu
a podobně. Soubor byl vytvářen téměř dva roky za podpory předních odborníků a reno-

movaných právníků. Našel by
uplatnění nejen v Ústeckém
kraji, ale i v ostatních regionech, kde řeší podobné sociální problémy.
„Kdyby byla ustanovení Ústeckého balíčku přijata, byl by to
účinných nástroj, který bychom
mohli používat i v našem městě. Problémových lokalit má-

me několik, ve zdevastovaných
domech v nich žijí lidé na velmi nízké sociální úrovni, řešíme tam časté přestupky, občané
z okolí si stěžují na nepořádek,
hluk a další negativní jevy. Dosavadní pravomoci města jsou
v tomto směru velmi omezené,“
poznamenal primátor Ústí nad
Labem Vít Mandík.

Ministerstvo vnitra přidělilo městu dotaci na prevenci kriminality
Na prevenci kriminality získalo město
Ústí nad Labem 505 000 korun od Ministerstva vnitra. Dotace podpoří asistenty prevence kriminality a pohovorovou
místnost pro děti.
Město Ústí nad Labem se zúčastnilo II. kola dotačního řízení pro Program prevence
kriminality na rok 2012. Ministerstvo vnitra
poskytlo dotaci na projekt Asistent prevence
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kriminality 275 000 korun a na projekt Pohovorová a kontaktní místnost 230 000 korun. Příspěvek města na realizaci obou projektů činí 64 610 korun.
„Je to pro město velmi dobrá zpráva. Bezpečí
občanů považujeme ve vedení města za jednu
z hlavních priorit. Peníze na prevenci kriminality využijeme smysluplně. Oba projekty jsou
důležité a jsem přesvědčen, že je úspěšně uvedeme do praxe,“ řekl primátor Vít Mandík.

V rámci projektu budou pracovat ve vybraných sociálně vyloučených lokalitách
čtyři vyškolení asistenti prevence kriminality. Díky dobré znalosti místní komunity budou pomáhat městské policii
s udržováním veřejného pořádku a zvyšováním pocitu bezpečí občanů. Cílovou
skupinou projektu jsou etnické menšiny
a osoby z odlišného sociálně kulturního
prostředí.

Severočeské divadlo připravilo řadu premiér
Na divadelní sezónu 2012/2013 přichystali v Severočeském divadle dvě operní premiéry (z toho jedna obnovená), tři taneční premiéry (z toho jeden klasický balet), jednu premiéru muzikálu s populárními hosty, jednu premiéru originální
hudebně taneční inscenace na slavné téma a dále také několik orchestrálních koncertů.

Nové tituly sezóny 2012/2013
Severočeského divadla:
•Giuseppe Verdi: NABUCCO
(premiéra říjen)
Vášnivá a stále silná Verdiho hudba vypráví biblický příběh o utiskovaném židovském národu
a jeho osvobození z babylonského zajetí. Režijní
spolupráce s Martinem Dubovicem, atraktivní kostýmy renomovaného Josefa Jelínka, scéna
a celkové zpracování by mělo uspokojit i nejnáročnějšího diváka.
•THE BEATLES – THE DOORS
(premiéra listopad)
Taneční výpověď nejenom jedné generace - hudebně pohybová reminiscence, která evokuje slavnou
éru a věčné hity těchto slavných kapel.
•Richard Wagner: BLUDNÝ HOLANĎAN
(obnovená premiéra leden)
Opera patří díky své melodičnosti k divácky nejpopulárnějším Wagnerovým dílům, navíc její znovuuvedení se váže k výročí, které si operní svět u tohoto autora připomíná. V důmyslně propracovaném režijním pojetí Martina Otavy s řadou hostujících pěvců.
•BALETNÍ MINIATURY II
(premiéra únor)
Barevný taneční koktejl, který nám „namíchal“
v nápadité režii a choreografii sólista baletu Vladimír Gončarov si brzy našel své příznivce. Na základě velkého zájmu má své pokračování.
•Karel Svoboda, Zdeněk Podskalský,
Jiří Štaidl, Eduard Krečmar:
NOC NA KARLŠTEJNĚ
(premiéra březen)
Historická látka podle stejnojmenného filmu
na motivy hry Jaroslava Vrchlického v muziká-

Severočeské divadlo letos změnilo svou obchodní formu. Stalo se společností s ručením omezeným, kterou založily Statutární město Ústí nad Labem a Ústecký kraj. Rozhodnutí zajistilo financování divadla na několik let dopředu. Na snímku hejtmanka Jana Vaňhová a primátor Vít
Mandík a náměstek hejtmanky Arno Fišera (uprostřed) při podpisu smlouvy.
lovém zpracování legendárního Karla Svobody,
kde se opět můžeme těšit v titulních rolích na některé populární, mediálně známé osobnosti.
•Petr Iljič Čajkovskij: LABUTÍ JEZERO
(premiéra duben)
Baletní klasika „na špičkách“ vyprávějící severskou legendu o dívce Odettě proměněné v labuť si
získala svou nesmrtelnost díky romanticky podmanivé Čajkovského hudbě a také díky původním dochovaným choreografickým pasážím Mariuse Petipy a Lva Ivanova. Režie a choreografie
šéfa baletu Vladimíra Nečase spolu s kouzelnou
výpravou a doprovodem symfonického orchestru
ctí originalitu tohoto díla a přinese jistě pěkný zážitek nejenom vyznavačům tohoto žánru.

•AMADEUS (premiéra červen)
Snad věčné téma, které inspirovalo mnohé, od dramatika Petera Shaffera až po filmové zpracování Miloše Formana. V pojetí, které lze nazvat jako „hudebně taneční retro“ na nejznámější Mozartovu hudbu,
ztvárňuje zcela jiným pohledem život jednoho z géniů své doby v nadčasovosti a nesmrtelnosti ducha.
Působivé scény „z jiného, druhého světa“ se prolínají s reálnými obrazy „přítomnosti“. Vše v dobových
kostýmech navíc s živou hudbou, kde vedle baletní
a vokální složky nebude chybět orchestr, který se stane součástí děje. Umocňujícím prvkem budou některé náročné a efektní výrazové prostředky, na kterých
se bude podílet vedle uměleckých složek působivé výtvarné zpracování, zvuková i osvětlovací technika.

Žáci a studenti se mohou zapojit do soutěže ve sběru a třídění odpadů
Do soutěže ve sběru a třídění odpadů se
mohou zapojit žáci a studenti všech typů škol v Ústeckém kraji. Za shromážděné odpady dostanou školy finanční
prostředky pro zlepšení své činnosti.
Soutěž je vyhlášena v pěti kategoriích: plastové
obaly od nápojů / PET lahve, aluminiové i kovové nápojové obaly, elektroodpad, plasty a papír .
„Podobné akce jsou nesporným přínosem pro životní prostředí. Děti vytřídí a přinesou řadu věcí, které by jinak zůstaly ležet v přírodě, nebo by
bez užitku skončily na skládce. Ale je to významná příležitost naučit nastupující generaci třídit
odpad, chránit přírodu a životní prostředí, uvědomit si finanční přínosy pro ekonomiku a svým
chováním ovlivnit i své rodiče při nakládání s odpady“, zdůraznil Arno Fišera, radní města a ná-

Radní města a náměstek hejtmanky Arno Fišera.

městek hejtmanky Ústeckého kraje. Soutěž vyhlásila společnost ELEKTROŠROT, a.s. ve spolupráci s Krajským úřadem Ústeckého kraje
pod záštitou hejtmanky Ústeckého kraje Jany
Vaňhové. Pro účastníky jsou připraveny také
věcné ceny. V jednotlivých kategoriích lze získat: za 1. místa – tablet, 2. místa – iPod, 3. místa
– mobilní telefon. Absolutní vítěz dostane notebook s příslušenstvím .
Do soutěže se mohou školy hlásit již nyní,
ukončena bude dne 31. května 2013. Slavnostní vyhlášení a předání cen vítězům v jednotlivých kategorií a absolutnímu vítězi se uskuteční
dne 14. 6. 2013. Přihlášky lze zasílat na adresu:
ELEKTROŠROT, a.s. Košťanská 175, telefon:
775 225 291, 602 299 992, e-mail: josef.barta@recyklace-odpadu.cz, informace jsou rovněž na www.sesrotujeme.cz.
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Služebna městské policie na Severní Terase
Nová služebna městské policie byla otevřena na Severní
Terase. Služebnu slavnostně
otevřeli primátor Vít Mandík
a starosta Severní Terasy Josef Macík. Služebna se vrátila
do původního sídla ve Stříbrnické ulici 2.
Obnovení služebny je reakcí na
prosby obyvatel, kteří poukazovali na zvýšenou kriminalitu
a nedostatečnou bezpečnost v této lokalitě, kde chybí i služebna
státní policie.

Služebnu otevřeli (zleva) velitel Zdeněk Hadrava, zástupce ředitele městské policie Jan Novotný, starosta Severní terasy Josef Macík a primátor Vít Mandík.

„Současné vedení města považuje zajištění bezpečnosti občanů,
ochranu jejich zdraví a majetku
za jednu z nejdůležitějších priorit.
Proto je návrat služebny na největší sídliště v Ústí nad Labem logickým krokem,“ uvedl při otevření služebny primátor Vít Mandík.
Služebna je plnohodnotně vybavená, slouží v ní dvanáct strážníků, kteří dobře znají terén i prostředí. Strážníci budou občanům
k dispozici nepřetržitě. Cena za
pronájem prostor je symbolická
koruna za metr čtvereční.

Uctění památky T. G. Masaryka
Pietní akt se konal u pomníku Tomáše Garrigua Masaryka na Střekově u příležitosti 75. výročí jeho úmrtí.
Památku prvního československého prezidenta uctil
primátor Vít Mandík a další
osobnosti.

Pietního aktu se zúčastnili představitelé městských obvodů, poslanec Jan Kubata a zástupci politických stran.
Václav Křeček, místostarosta
Střekova, ve slavnostním projevu připomněl odkaz T. G. Masaryka a jeho podíl na vzniku

a formování Československa:
„Jeho zásluhu na tom, že první republika byla demokratickým státem, ocenil i parlament
schválením zákona Lex Masaryk
obsahující větu: Tomáš Garrigue Masaryk zasloužil se o stát.“
uvedl místostarosta Křeček.

Vedení města řeší problémy Vaňova
Neúměrným zatížením nákladní dopravou trpí obyvatele Vaňova
na okraji Ústí nad Labem. Současné vedení města při řešení situace dosáhlo řady změn.
Pozornost věnovaná Vaňovu je výrazně vyšší než v minulých volebních obdobích. Primátor Vít Mandík inicioval řadu schůzek, kterých
se účastnili představitelé vedení
města, odboru dopravy magistrátu, krajského úřadu, ŘSD, policie
ČR a Městské policie a také zástupci Vaňova. „Cílem je dosáhnout
zmírnění dopadů přetížené dopravy na občany této čtvrti. Hlavní problém dokončení dálnice D8
město však nemůže ovlivnit,“ řekl
primátor Mandík.
Ve Vaňově město ve spolupráci
s dalšími institucemi uskutečnilo řadu opatření, jejichž seznam je
více než přesvědčivý:
1. Městská policie Ústí nad Labem
pravidelně měří rychlost na komunikaci Pražská.
• Od ledna 2012 bylo v rámci měření rychlosti ve Vaňově zjištěno celkem 1 349 přestupků. Z toho 1 187
přestupků řidičů, kteří překročili
rychlost do 20 km/h, 150 přestupků u překročení rychlosti o více jak
20 km/h, a 12 přestupků u překročení rychlosti o více jak 40 km/h.
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• Celkem bylo na 440 blokových
pokutách vybráno na místě více než 400 000 Kč, v rámci blokových pokut na místě nezaplacených uloženo přes 200 000 Kč
a ke správnímu orgánu odevzdáno 663 přestupků.
2. Ve směru od Lovosic byla vybudována měřící radarová tabule.
3. Na podnět města ŘSD připravuje umístění radarové měřící
tabule ve směru od Ústí nad Labem (v současné době probíhá
schvalovací proces).
4. Na základě požadavku města Ústí nad Labem Ředitelství silnic a dálnic ČR průběžně zajišťuje
opravy silnice I/30.
5. Byly zmapovány přístupy k zastávkám MHD, v současné době je
zajišťováno zpracování projektové
dokumentace.
6. Kontejnery na tříděný odpad
byly doplněny.
7. Vodorovné dopravní značení na
silnici I/30 v ul. Pražská bylo změněno včetně zvýraznění přechodu
pro chodce u školy ve Vaňově.
8. Změněno bylo i svislé doprav-

Strážníci ve Vaňově pravidelně měří rychlost a kontrolují vozidla.
ní značení – snížení rychlosti ze
70 km/h na 50 km/h na komunikaci Pražská.
9. Bylo provedeno vodorovné dopravní značení v prostoru zastávky
MHD u autobazaru AAA.
10. Policii ČR byl předložen předběžný návrh na zvýraznění přechodu pro chodce u školy ve Vaňově pomocí světelných diod.
11. Je zpracován odhad nákladů
na realizaci chybějících částí chodníku z Vaňova do centra města
(cca 4 mil. Kč).
12. V červenci 2012 byl opraven
podjezd u hřbitova v ul. Vaňovská včetně přilehlých částí ko-

munikace Vaňovská nákladem
199 000 korun.
13. V červenci 2012 bylo opraveno odvodnění v křižovatce
Čajkovského x Mařákova u železničního přejezdu nákladem
97 000 korun
14. V polovině srpna 2012 byla instalována dopravní zrcadla pro zajištění bezpečného výjezdu z ul.
Vaňovská (u hřbitova).
15. Do poloviny října 2012 budou provedeny lokální výspravy komunikace Čajkovského, rada města dne 16. 8. 2012 schválila přidělení finančních prostředků na tyto opravy.

Nové sportoviště na Severní Terase

Veřejnosti začal sloužit sportovní areál
na Severní Terase. Nové sportoviště slavnostně otevřel starosta Severní Terasy Josef Macík a další představitelé města.
Starosta Macík občanům, kteří budou hřiště
využívat, popřál hodnotné sportovní zážitky:
„Sportoviště jsou určena především pro širokou
veřejnost. Lidé je mohou využívat zdarma, podle svého zájmu a schopností ke sportu, relaxaci
i aktivnímu odpočinku,“ uvedl.
Víceúčelové sportovní hřiště a zázemí pro
sport vyrostlo na Severní Terase na místě nedokončené stavby sektorového centra. Rozpočet projektu činil 55,6 milionu korun. Dotace

z Regionálního operačního programu Severozápad představuje 47,2 milionu korun.
Součástí areálu je víceúčelové hřiště pro hokejbal a další hry a jednopodlažní objekt, v kterém je sociální zázemí návštěvníků. V západní části jsou umístěna víceúčelová hřiště pro
míčové sporty. Nechybějí herní prvky pro petang. Spojujícím prvkem je dráha pro in-line
bruslení v délce jednoho kilometru, jejíž součástí je mimoúrovňové křížení.
Primátor Vít Mandík si sportovní areál prohlédl krátce po jeho dokončení a ocenil práci
všech, kteří se na jeho postavení podíleli.
„Jsem velmi spokojen. Ocenění si zaslouží projektanti, stavbaři a také pracovníci magistrátu

a dalších institucí, kteří se o vznik areálu zasloužili. Místo nevzhledných a nebezpečných
ruin získali občané Severní Terasy, ale i ostatních částí města velmi kvalitní prostředí pro
sportování a další formy aktivního odpočinku,“ dodal primátor Vít Mandík.
Sportoviště se rychle stalo středem zájmů
sportující veřejnosti z celého města. Lidé si
sem chodí zahrát různé míčové hry a zejména využívají dráhu k jízdě na in-line bruslích, chodí sem bruslit mladí, starší i rodiny s dětmi. Jen je potřeba, aby dodržovali
provozní řád, v případě dráhy jezdili určeným směrem a zařízení sportoviště nepoškozovali.

Vánoční strom
Vhodný vánoční strom pro
letošní vánoční svátky hledá město Ústí nad Labem.
Strom bude umístěn na Mírovém náměstí v centru města.
Podobně jako v minulých letech chce město využít nabídky soukromých dárců. Strom
- jehličnan musí být nejméně
12 metrů vysoký, souměrně
rostlý, s hustým zavětvením.
Je to příležitost k odstranění stromu, který roste na nevhodném místě, stíní nebo jinak překáží.
Pokud někdo z občanů v Ústí
nad Labem nebo okolí takový
strom vlastní a byl by ochoten
jej městu darovat, může se obrátit na Magistrát města Ústí
nad Labem, odd. školství, kultury a sociálních služeb, paní Šárku Šmilauerovou, tel.
475 271 584, e-mail: sarka.
smilauerova@mag-ul.cz.

Projekt Zdravé město zve k diskusi
Na co byste rádi v Ústí nad
Labem upozornili? Jaké máte otázky a návrhy týkající se
města Ústí nad Labem? Přijďte diskutovat.

Veřejné projednání se uskuteční v pondělí 22. října od 17 hodin v prostorách Informačního
střediska města Ústí nad Labem
v Paláci Zdar.

Město Ústí nad Labem pořádá
v rámci projektu Zdravé město
Ústí nad Labem veřejnou diskuzi - Fórum Zdravého města Ústí
nad Labem. Diskutovat se bude
o problémech, které obyvatele
města trápí. Projednání je vhodnou příležitostí jak zjistit, co se
ve městě děje či neděje a co radnice plánuje. Své podněty a připomínky budou moci občané
sdělovat u různých tematických
kulatých stolů. Debata se rozvine nad šesti tematickými oblast-

Všichni účastníci budou mít možnost promluvit o problémech, které je ve městě nejvíce trápí. V rámci doprovodného programu budou
mít příchozí šanci zjistit základní
údaje o svém krevním tlaku a BMI
či zhlédnout probíhající výstavu cynicko-veselé poezie „Nevěsta Ptáková“ básnířky Táni Novákové
a výtvarnice Evy Vágnerové.
Více informací o veřejném fóru
poskytne koordinátorka projektu
Alena Romanová, alena.romanova@mag-ul.cz, 475 271 128.

mi, kterými jsou: rozvoj města, sociálně zdravotní oblast, životní prostředí, doprava ve městě a také oblast školství, kultury,
volného času a sportu. Náměty budou sbírat a na otázky budou odpovídat vedoucí pracovníci magistrátu, kteří společně
s občany následně vyberou deset nejpalčivějších témat.
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Dopravní hřiště zaplnili školáci

Mezi děti přišli náměstkyně primátora Zuzana Kailová a Jan Novotný z městské policie.

Den bez úrazu se konal na dopravním hřišti v Krásném Březně. Akce se konala v rámci Evropského týdne mobility. Mezi děti přišla náměstkyně primátora Zuzana Kailová.
Program byl zaměřen na protiúrazovou prevenci. Děti se formou
soutěží a her seznámily s činností
Integrovaného záchranného systému. Setkaly se se specialisty z pre-

ventivně dopravní služby Městské policie a připraveny pro ně byly
ukázky činnosti Policie ČR, Hasičského záchranného sboru, zdravotníků a BESIP.

„Je důležité připomenout dětem na
začátku školního roku základní pravidla bezpečnosti nejenom v dopravě Evropský týden mobility je k tomu významnou příležitostí. Bohužel
s úrazy dětí se setkáváme zbytečně
často a je potřeba naučit se jim předcházet,“ uvedla náměstkyně primátora Zuzana Kailová.

Akce se zúčastnilo na 160 dětí, zejména žáků 2. až 3. tříd ze základních škol Husova, Vyhlídka a Anežky České. Připraveno pro ně bylo
sedm stanovišť: daktyloskopie, dopravní výchova, výukový autobus
městské policie, PČR, hasiči, sanita, ukázka první pomoci a na závěr
ukázky výcviku služebních psů.

Parkovací průkazy pro zdravotně postižené občany
Nové parkovací průkazy (platné v zemích EU) označující vozidlo
přepravující osobu těžce zdravotně postiženou vydává na základě
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů Odbor sociálních věcí Magistrátu města
Ústí nad Labem (vchod z Mírového náměstí, kancelář č. 320).
Tyto nové parkovací průkazy nahrazují stávající zvlášt-

ní označení č. O1 (znak vozíčkáře do auta). Jsou určeny

držitelům průkazů ZTP a ZTP/P s výjimkou osob postižených úplnou nebo praktickou
hluchotou (vydávání označení č. O2 je zachováno). Výměna stávajícího označení O1
bude vzhledem ke konci jejich
platnosti probíhat do 31. pro-

PO–PÁ 16:00–18:00

since 2012. K vydání nového
parkovacího průkazu je nutné
předložit fotografii o rozměrech 35x45 mm odpovídající
současné podobě, průkaz ZTP
nebo ZTP/P, občanský průkaz
a stávající zvláštní označení
O1. Výměna je zdarma.

475 212 212

SEVER
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Z jesliček v Krásném Březně bude Klokánek
Bývalý objekt jesliček prochází celkovou rekonstrukcí. Městský obvod Neštěmice budovu prodal za 250 000 korun
občanskému sdružení Fond
ohrožených dětí, které zde bude provozovat dětské zařízení
Klokánek.

Cílem projektu je nabídnout dětem
namísto ústavní výchovy přechodnou rodinnou péči na dobu, dokud
se nemohou vrátit zpět do své rodiny, nebo dokud pro ně není nalezena trvalá náhradní rodinná péče.
Klokánky jsou zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.
Pokračující práce sledují pečlivě i obyvatelé sousedních bytových domů. Zastupitelka Měst-

ského obvodu Ústí nad Labem –
Neštěmice Rozália Černohorská
si ještě velice dobře pamatuje na
minulost objektu: „Byla tam dříve restaurace, na kterou byly opakovaně stížnosti na hluk. Potom
byl objekt dlouhou dobu prázdný a stal se centrem bezdomovců
a sběračů kovů. Z opraveného domu máme velikou radost“.
Stavební práce se blíží k závěru.

Dokončují se podlahy, obklady
a následovat bude konečná kompletace s vybavením jednotlivých
bytů. Do okolí svítí růžová a šedá,
barvy nové fasády objektu.
Starostka Městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice Miloslava Válková (na snímku vlevo) neskrývá uspokojení: „Předsedkyně
fondu Marie Vodičková několik roků vyhlížela vhodný objekt pro Klo-

kánek v našem městě. Jsem moc ráda, že naše zastupitelstvo dalo celé
akci zelenou. Nevěřila jsem, že v tak
krátkém čase se budeme blížit do finiše. A nesmíme zapomenout na to
nejdůležitější, bez finanční pomoci
dárců by tato akce nebyla úspěšná“.
V Klokánku vznikne sedm samostatných bytových jednotek, které
bude sdružení postupně uvádět do
provozu.

Evropský týden mobility zakončil Den bez aut
Ve znamení zdravého pohybu, bezpečného dopravního provozu,
seznámení s historií města nebo turistických pochodů probíhal
v Ústí nad Labem od 15. do 22. září Evropský týden mobility.
Akce vyvrcholila v sobotu 22.
září Dnem bez aut. Autobusy
a trolejbusy Dopravního podni-

Náměstek hejtmanky a radní Arno Fišera vyjel na kole v čele rodinného běhu.

ku města Ústí nad Labem svezly v tento den cestující zdarma.
„Podobně jako řada dalších lidí
v politice, ani já se bez auta často neobejdu, ale jednou za čas
dávám kolu přednost a to nejen při sportu. V dnešním provozu je to mnohdy nejspolehlivější dopravní prostředek. To,
že je šetrný k životnímu prostředí a člověk si s jeho pomocí udržuje kondici, je příjemný
bonus,“ poznamenal náměstek
hejtmanky a městský radní Arno Fišera.
V rámci týdne mobility byl
mimo jiné připraven taneční
Zumba maraton, desítky lidí se
s průvodci vydaly na procházku historií města, ruku k dílu

Taneční Zumba maraton se konal v atriu magistrátu.
při úklidu Bertina údolí přiložilo osmdesát lidí, na cyklistický výlet se vydalo 61 účastníků, hodně zájemců přilákala

jízda historickým vláčkem do
Zubrnic a turistického pochodu Porta Bohemica se zúčastnilo více než 200 turistů.
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Město zvýší počet míst
v mateřských školách

Kapacitu mateřských školek
chce rozšířit vedení města. Primátor Vít Mandík si osobně
prohlédl některé objekty, které by mohly sloužit dětem.
„Míst ve školkách se v Ústí nad
Labem dlouhodobě nedostává.
Hledáme řešení a to včetně vhodných prostor a také potřebných finančních prostředků,“ uvedl primátor Mandík.
Změna by mohla přijít v relativně krátké době do jednoho roku.
Radní uložili odboru investic,
aby předložil návrh na výběrové řízení na dodavatele přístavby
mateřských škol s využitím modulového systému. Odbor investic analyzoval vhodnost přístaveb

k mateřským školám z hlediska
kapacitní potřeby, typu terénu,
prostorové možnosti, zásahů do
pozemku, napojení na inženýrské sítě a ekonomické výhodnosti nového modulového systému.
Rada také uložila odboru investic
zajistit projektovou dokumentaci
na rekonstrukci mateřské školy
V Zeleni včetně stavebního povolení do 31. prosince. Jedná se
o další reálné kroky vedení města, které povedou k navýšení kapacity v mateřských školách.
V Ústí nad Labem je 27 mateřských
škol a tři další školky jsou sloučené
se základními školami. Jejich kapacita je 2534 míst. Při jarním zápisu nebylo umístěno 389 dětí, z toho
bylo 204 dětí mladších tří let.

Tajemníkem Magistrátu města
Ústí nad Labem je Jiří Javorčák
Tajemníkem Magistrátu města Ústí nad Labem jmenoval
primátor Vít Mandík dosavadního vedoucího správního odboru Jiřího Javorčáka.
„Nově jmenovaný tajemník je
na magistrátu uznávaným odborníkem a má z působení ve
veřejné správě dlouholeté zkušenosti. Věřím, že je v této funkci plně využije a přispěje tím ke
kvalitě práce úřadu. Těším se na
spolupráci s ním,“ uvedl primátor Mandík.
Mgr. Javorčák zvítězil ve výběrovém řízení a ve funkci ho potvrdil ředitel Krajského úřadu
Ústeckého kraje Milan Zemaník. Úřadu se ujal od 1. srpna.
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Ústečané po Václavu Havlovi
nic pojmenovat nechtějí
Jednoznačným výsledkem skončila anketa v Městských novinách o tom, zda a kterou část města pojmenovat po Václavu Havlovi. Většina hlasujících byla proti.
Ankety se zúčastnilo 644 lidí, 588 hlasovalo prostřednictvím webových stránek města,
ostatní vyplněný anketní lístek
doručili na magistrát města.
Většina, celkem 600 (561 internet + 39 písemně) účastníků ankety s pojmenováním některé ulice nebo náměstí v Ústí nad Labem ne-

souhlasí. Pro bylo jen 44
(27 + 17) hlasujících. Mezi návrhy na pojmenování se jednotlivě objevovalo Kostelní,
Mírové, Lidické nebo Špitálské náměstí, knihovna, muzeum, park a nádraží. Deset nominací, většinou mezi účastníky, kteří byli proti, získala
Matiční ulice.

V rozvoji měst
je Ústí n. L. čtvrté
Na čtvrtém místě v republice je v sociálně ekonomickém
rozvoji měst Ústí nad Labem.
Podle projektu společnosti
MasterCard Česká centra rozvoje se na prvním místě umístila Ostrava, následovaná Karlovými Vary a Brnem.
Tým odborníků z Vysoké školy ekonomické v Praze se zaměřil na rozvoj ve všech 14 krajích
a krajských městech. Největší
posun zaznamenaly v uplynulých čtyřech letech Ústecký, Liberecký a Moravskoslezský kraj.
Podle výsledků výzkumu ústec-

ký region patří ke krajům s nejvyšší hustotou obyvatelstva.
Ačkoliv je Ústecký kraj velmi
rozmanitý, většina obyvatel ČR
si jeho území spojuje zejména
s těžbou hnědého uhlí a se sociálními problémy. Přitom oblasti po těžbě procházejí rekultivacemi a postupně se zlepšuje
životní prostředí. V ekonomice kraje hrají stále důležitou roli energetika, těžba uhlí, strojírenství a chemický průmysl. Ze
sledovaných ukazatelů vyplývá,
že pro Ústecký kraj je dlouhodobě problémová zejména nezaměstnanost.

Vladimíru Páralovi je 80 let

Vladimír Páral přijel do Ústí nad Labem s partnerkou paní Bělou.

Spisovatel Vladimír Páral oslavil osmdesáté narozeniny. U příležitosti výročí ho přijal primátor Vít Mandík a další představitelé. Tvůrci románů spojených s Ústím nad
Labem gratulovali k životnímu jubileu.
Vladimír Páral žil a pracoval v Ústí nad Labem
od roku 1956. Město se stalo jednou z hlavních
postav řady jeho románů. Primátor Mandík Vladimírovi Páralovi poděkoval za jeho literární
prezentaci Ústí nad Labem a předal mu dárek.
„Vladimír Páral se nesmazatelně zapsal do nej-

Vladimíru Páralovi pogratuloval k jubileu primátor Vít Mandík.

mladší historie Ústí nad Labem. V románech a filmech, které byly podle nich natočeny, zaznamenal
naše město takové, jaké je. Pro řadu z nás, které
si staré Ústí pamatujeme, mají tyto romány a filmy nejen uměleckou, ale i dokumentární hodnotu,“ uvedl primátor Mandík.
Vladimír Páral nyní střídavě žije v Mariánských Lázních a v Praze. Do Ústí nad Labem
se nedostane tak často, příležitost k návštěvě
města proto uvítal: „Jsem velmi potěšen a děkuji panu primátorovi, že si na mě vzpomněl.
Rád jsem využil možnosti k návštěvě. V Ústí

jsem prožil dlouhá léta, váže mě k němu mnoho krásných vzpomínek,“ řekl spisovatel Páral.
Spisovatele Párala proslavily zejména jeho romány: Milenci a vrazi, Soukromá vichřice, Katapult, Mladý muž a bílá velryba, Profesionální
žena, Radost až do rána, Generální zázrak Muka
obraznosti, Pokušení A – ZZ, Země žen, Romeo
a Julie 2300… Řada knih byla zfilmována a filmoví tvůrci věrně zaznamenali dobovou podobu Ústí nad Labem například ve snímcích Soukromá vichřice, Mladý muž a bílá velryba nebo
Milenci a vrazi.

Činoherní studio zahájilo 41. sezónu
Název VŠECHNO JE V TOBĚ charakterizuje novou již 41. sezónu Činoherního studia. Po předchozí sezóně CO TEĎ / KUDY VEN, v níž ČS oslavilo 40 let svého působení, nyní reaguje na hledání možné cesty ze společenské krize, jejíž podoby divadlo svou tvorbou opakovaně reflektuje.
Umělecký soubor neprodělal větší změny;
nikdo neodešel, přišla herečka Klára Krejsová, která již v loňské sezóně nazkoušela roli Maryši ve stejnojmenném dramatu bratří Mrštíků.
K novinkám patří premiérové uvedení Dekalogu autorů Kieślowského a Piesiewicze v režii Filipa Nuckollse, v níž se představuje téměř celý soubor Činoherního studia
a jako host se ústeckému publiku připomene
také dlouholetá herečka Činoherního studia
Jelena Juklová.
Hlavní dramaturgický plán sezóny
2012/2013 v Činoherním studiu tvoří kromě adaptace filmového cyklu Dekalog, dramatizace novely Soukromá vichřice ústeckého „klasika“ Vladimíra Párala (režie Tho-

mas Zielinski), hra Tkalci významného německého dramatika přelomu 19. a 20. století
Gerharta Hauptmanna (režie Vanessa Denise Emde) a inscenace na motivy autobiografické prózy Josefa Jedličky Kde život náš je
v půli se svou poutí, odehrávající se v severočeském Litvínově a okolí (režie Filip Nuckolls).
Tento plán doplní na podzim 2012 divadelní zpracování polodokumentárního románu Chudí v Lodži švédského spisovatele Steva Sema-Sandberga, vznikající v rámci dalšího ročníku festivalu Sudety, a na jaře 2013
česká premiéra nejnovějšího textu rakouské
autorky Elfriede Jelinek Bez světla, reagujícího na aktuální ekologické katastrofy.
Od nové sezóny přichází navýšení cen

vstupného. Nově se dělí do tří kategorií; do
nejvyšší cenové kategorie (180 Kč) je kromě
premiér zařazena inscenace Klub rváčů, Revizor a Benefice aneb Zachraň svého Afričana, ve střední cenové skupině (vstupenky v ceně 150 Kč) je většina ostatních inscenací (Láska práce, láska práce, Nepřítel lidu,
Artaud, Maryša, Alenka v říši divů, Bohové hokej nehrají, Hamlet je mrtev. bez tíže,
Pan Theodor Mundstock a Dekalog). V třetí kategorií jsou inscenace nabízené za sníženou cenu, především monodramata, některé
menší inscenace (Spiknutí, Utrpení mladého Werthera, Farma zvířat, Zlatý drak, Konference ve Wannsee, 32 hodin mezi psem
a vlkem, NordOst, Byly jsme tam taky a Byl
jsem velitelem v Osvětimi).
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Kalendář odvozu odp
V Ústí nad Labem pokračuje svoz objemného odpadu, který byl zahájen počátkem září na Střekově. Objemný odpad jsou
vysloužilé předměty z domácností (např. vyřazený nábytek, matrace, koberce, podlahové krytiny), které nelze pro jejich
rozměry odkládat do sběrných nádob na komunální odpad.

MO Severní Terasa
I. etapa: Kočkov,
Severní Terasa
• 1.10.2012: Ke Kopečku, Kočkovská, Lužická, Průchozí, Severní, Slepá, Úzká cesta
• 2.10.2012:Meruňková,Ořechová,Ovocná,
Švestková,
Višňová, Stavbařů
• 3.10.2012: Burianova, Herecká, Maková, Marvanova, Šípková, Voskovcova, Werichova,
Zvonková
• 4.10.2012: Jana Zajíce, V Klidu, Větrná
• 8.10.2012: Gagarinova, Glennova, Oblá, Svojsíková
• 9.10.2012:L adova,PodParkem, Muchova, Sociální péče
II. etapa: Stříbrníky,
Dobětice
• 10.10.2012: Jizerská, Šumavská, Orlická
• 11.10.2012:Br.Veverků,NaLouži,Pincova Pod Hůrkou, Stříbrnická, Ve Strouze,
V Rokli, Na Návsi, Na Vrstevnici
• 15.10.2012: Brandtova, Ježkova, Poláčkova
• 16.10.2012: Krajní, Nad Točnou, Oty Pavla, Pod Rozhlednou, Šrámkova (včetně Nových Dobětic)
• 17.10.2012:
Kmochova,
Nad Březnem, Rabasova,
Výstupní
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Odpady odkládejte ke sběrným nádobám pouze
den před termínem svozu.
Naléhavě upozorňujeme, že místem k odkládání
odpadů NEJSOU zastávky MHD, a že odkládání
objemných odpadů u těchto zastávek je možné
považovat za vytváření černé skládky.
Svoz začíná vždy v šest hodin ráno v uvedený
den.
MO Neštěmice
I. etapa: Neštěmice
• 18. 10. 2012: J. Plachty
• 22.10.2012:Hlavní,Horní,K
Haldě, Strážná, Vodařská, Žitná
• 23.10.2012:NaSkalce,Peškova,
Picassova
• 24.10. 2012:Ryjická, Sibiřská
• 25.10.2012:Dubová,Hluboká,
Květinová, Na Výšině, Pod
Úvozem, Sportovní, Zelená,
Tři Kříže
• 29.10.2012:Jánského,Májová,Milešovská Opletalova, Studentská, Turistická, U Radnice, Národní, Mlýnská, Seifertova, U Tonasa, Veslařská,
V Ústraní, Železná
II. etapa: Krásné Březno
• 30.10.2012: Drážďanská, Křižíkova, Na Náspu, Na skládce, Na Sklípku, Přístavní,
V Háji, Výstupní, Janáčkova,
Jungmannova
• 31.10.2012: Keplerova, Na

Rybníčku, Na Vinici, U Pivovarské zahrady, Příkopy, U Potůčku, U Studánky, V Doubravě. Hřbitovní
• 1.11.2012: 1.máje, Čelakovského, Družstevní, Erbenova,
Husova, K Mlýništi, Karolíny
Světlé Krátká, Podmokelská
• 5.11.2012: Dvojdomí, Přemyslovců, Žežická
• 6.11.2012: Anežky České,
Dr. Horákové, V Oblouku, Vojanova
• 7.11.2012: Matiční, Na Břehu,
Postranní, Růžová, Svádovská,Nový svět, Pekařská, Plavecká
• 8.11.2012: Čechova, Ke Třem
křížům, Obvodová, Rozcestí,
Neštěmická (včetně 1,3,)

MO Město
I. etapa: Božtěšice, Strážky,
Skorotice, Bánov, Habrovice,
Bukov, Všebořice
• 12.11.2012: Chuderovská, Jahodová, Lidická, Na Pažitě,

Nad Potokem, Petrovická, Pod
Skalou, Široká, Třešňová, Zemědělská
• 13.11.2012: 5.května,Božtěšická, Bukovská, Buzulucká,
DoVrchu, 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
• 14.11.2012: Štursova, Hynaisova, Bratří Čapků, Kosmova, Rembrandtova, Holečkova,
Slavíkova, V Podhájí, V Jámě,
Klicperova, Nedbalova, Nezvalova
• 15.11.2012: Jožky Jabůrkové,
Kpt. Jaroše, Kpt. Nálepky, Kosmonautů, Masarykova (mezi
ul. Dukelských hrdinů a Štefánikovou), Sovova, Školní,
Ve Stromkách, Vojnovičova,
Všebořická (mezi ul. Slunnou
a Rondelem), Za Vozovnou,
Baráčnická, Vinařská
• 19.11.2012: 17. listopadu, Dukelských hrdinů, Na Kohoutě,
Masarykova (mezi ul. Lipovou
a Dukelských hrdinů), Zahradní
• 20.11.2012: Habrovická, Havířská, Hornické domy, Lipová, Plynárenská, Pod Vodojemem, Slunná, Spartakiádní, Tichá, U Garáží, V Závětří,
Všebořická (mezi ul. Lipovou
a Slunnou)

adů - II. pololetí 2012
Mezi objemný
odpad nepatří
µ pneumatiky
µ stavební odpad
µ konstrukční prvky
bytu nebo domu
(např. sanitární
předměty aj.)
µ odpad ze zeleně
µ použitá elektrozařízení (např. ledničky,
mrazničky, pračky,
sporáky, televizory
a monitory)
II. etapa: Klíše,
město, Předlice
• 21.11.2012: Cestička, Gočárova, Lesní cesta, Na Drahách, Na
Okraji, Na Spálence, Na Stráni, Na
Výrovce, U Koupaliště, V Osadě,
V Přírodě, V Zátiší, Wolkerova
• 22.11.2012: Klíšská (mezi Hvězdou a Jateční), Střížovická, Štefánikova, Herbenova, Masarykova (mezi Štefánikovou a Londýnskou), Palachova, U Stadionu,
V Zahrádkách, Pod Holoměří
• 26.11.2012: Alešova, Balbínova,
Beethovenova, Bezručova, Berní, Bozděchova, Brožíkova, Růžový palouček, Sadová, Slavíčkova, Šaldova, Vilová ulička
• 27.11.2012: České mládeže, Hany Kvapilové, Na Popluží, Ostrčilova, Pasteurova, Resslova,
Sládkova, Thomayerova, U Nemocnice, U Panského dvora

• 28.11.2012: Klíšská (mezi Jateční a Londýnskou), Londýnská,
Mezidomí, Na Vlnovce, U Městských domů
• 29.11.2012: Beneše Lounského,
Boženy Němcové, Černá cesta,
Dostojevského, Hrbovická, Husitská cesta, Chabařovická, Jateční, Jiráskova, K Vavřinečku,
Kekulova, Komenského, Konečná,Mahenova, Majakovského, Marxova, NaLuhách, 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: město-centrum,
Skřivánek, Hostovice, Vaňov
• 3.12.2012: Emy Destinové, Hornická, Koněvova, Na Ladech, Na
Spádu, Na Výsluní, Stará
• 4.12.2012: Červený vrch, Králova výšina, Presslova, Sienkiewiczova, Údolní, V Kutišti,V Lukách,V Pískovně,Ve Strži, Bělehradská (mezi Hilarovou a Malátovou), SNP, Veleslavínova
• 5.12.2012: Elišky Krásnohorské (mezi Hoření a Malátovou),
Hanzlíčkova, Hilarova, Hilbertova, Hollarova, Hoření, Ivana
Olbrachta, Malátova, Mošnova, Lizstova, Obránců míru, Ondříčkova, Pod Školou, Stříbrnické nivy, Ve Smyčce, Ženíškova

Použitá elektrozařízení odkládejte na místa
zpětného odběru nebo do sběrných dvorů.

• 6.12. 2012: Bělehradská (mezi
Hilarovou a Velkou Hradební),
Bratislavská, Brněnská, Dlouhá,
Důlce, Dvořákova, Elišky Krásnohorské (mezi Bělehradskou
a Hoření), Horova, Hrnčířská,
Lidické náměstí - dvůr, Masarykova (mezi Londýnskou a Revoluční), Na Schodech
• 10.12.2012: Fabiána Pulíře, Fibichova, Hradiště, Moskevská, Na
Větruši, 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
ulic Hostovické a ulic okolních
• 11.12.2012: Město, ulice od železničního mostu směrem na Vaňov a celý Vaňov

Poplatek za odpad městu stále hodně lidí dluží
Termín k zaplacení poplatku za odpad
vypršel 30. září. Svou povinnost přesto nesplnilo několik tisíc občanů. Měli
by tak učinit co nejdříve, protože město může poplatek navýšit až na trojnásobek. Dlužné částky bude po neplatičích vymáhat.
Poplatek se vztahuje na zhruba 90 000 obyvatel města Ústí nad Labem. Osvobozeny
jsou děti do tří let. Výše poplatku činí 500
korun na osobu a rok.

Poplatek lze zaplatit v hotovosti na pokladně
magistrátu – kancelář č. 202.
Pokladna má otevřeno:
Pondělí 8:00 – 11:00 13:00 – 17:00
Úterý 8:00 – 11:00 13:00 – 15:00
Středa 8:00 – 11:00 13:00 – 17:00
Čtvrtek 8:00 – 11,00 13:00 – 15:00
Pátek 8:00 – 11:00

Poplatek za komunální odpad je možné uhradit i dalšími způsoby:
Převodem na bankovní účet č. 882833329/0800
vedený u České spořitelny Ústí nad Labem

(variabilní symbol je rodné číslo poplatníka,
za více osob rodné číslo společného zástupce,
tj. 9 nebo 10 číslic bez lomítka).
Složenkou – inkasní oddělení doručí složenku prostřednictvím České pošty. Složenka byla odeslána jen těm občanům, kteří
o ni požádali písemně v loňském roce, nebo
v letošním roce, nejpozději do 10. srpna. Za
doručení složenky (posílá se obyčejnou poštou) však inkasní oddělení neručí, a občan
musí poplatek zaplatit v termínu splatnosti
i bez této složenky.
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Strážníci pokračují v preventivně
bezpečnostních akcích
Na kontroly ubytoven, zahrádkářských
kolonií nebo dodržování pořádku v ulicích se v posledních měsících zaměřují
strážníci městské policie. Na pokyn primátora Víta Mandíka uspořádali řadu
preventivně bezpečnostních akcí.
Ubytovny kontrolovali opakovaně. Na kontrolách se podíleli státní policisté, pracovníci orgánu
sociálně-právní ochrany dětí a krajské pobočky
úřadu práce. „K těmto kontrolám jsme přistoupili
na základě stížností občanů z okolí, které obtěžuje
hluk, zápach a nepořádek. Opět byla objevena řada pochybení provozovatelů ubytoven i jejich nájemníků. Bude proto nutné, aby podobné akce dál
pokračovaly,“ uvedl primátor Vít Mandík.
Mezi zjištěnými nedostatky byly chybějící nájemní smlouvy, nebo je nájemníci nemohli doložit, případně v nich byly nesrovnalosti. V bytech často chyběla zařízení na přípravu nebo
ohřev jídla, rodiny neměly základní potraviny
pro děti. Výsledky kontroly sociální pracovníci
vyhodnotí a připraví další opatření.
K nejzávažnějším nedostatkům patřily štěnice objevené v jednom z kontrolovaných bytů.
Štěnice se vyskytovaly ve velkém rozsahu, byly od nich poštípány i děti.
Při dalších akcích se strážníci vypravili do zahrádkářských kolonií. Například na Konvalinkovém vrchu vykázali z kolonie několik lidí bez domova, kteří se nastěhovali do opuštěných a polorozbořených chatek. Strážníci
bezdomovce informovali o možnostech ubytování, které mohou využít.

Ústí nad Labem je prvním městem, kde
strážníci při kontrolách dodržování pořádku v ulicích využili kamerového systému. S jeho pomocí řeší nešvary kuřáků, kteří odhazují nedopalky na chodník.
„Operátor může kuřáka sledovat a v případě, že odhodí cigaretu na zem, dostane informaci nejbližší strážník, který přestupek

ihned vyřeší, jako důkaz mu poslouží záznam z kamery,“ vysvětlil Jan Novotný, zástupce ředitele městské policie.
Strážníci se zapojili i do opatření proti falšovanému alkoholu. Od vyhlášení částečné prohibice
kontrolovali prodejny nabízející alkohol a obešli
také ústecké bezdomovce a informovali je o nebezpečí konzumace podezřelého alkoholu.

Stropy domu v Předlicích se zřítily na dvě ženy
Tragickou událost v Předlicích,
kde při zřícení stropů zahynula
žena a druhá byla zraněna, poznamenala nezodpovědnost
vlastníka i lidí, kteří se v domě
pohybovali.
„Je to děsivé zjištění, kam až může
zajít nezodpovědnost lidí, kteří se nestarají o svůj majetek, ignorují výzvy
úřadů a ohrožují tak zdraví a životy ostatních. K neštěstí přispěli i lidé,
kteří se v domě zdržovali přes opakovaná varování městské policie a navíc odtud vybourávali nosné prvky.
Není to jediný objekt, který v našem
městě potkal podobný osud a zřejmě
není ani poslední. Hrozivým příkladem je zdevastovaný hotel Máj. Ani
jeho majitel nekomunikuje s úřady
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a nedělá nic pro jeho zabezpečení,“
uvedl primátor Vít Mandík.
Situací v domě v Hrbovické ulici č. 15 se dlouhodobě zabývali
sociální pracovníci, odbor životního prostředí, stavební odbor,

městská policie, úřad Městského
obvodu Město i rada města. Majitel nikdy nereagoval a neudělal
nic ke zlepšení situace.
Dům 9. září prohlédl statik, který
požadoval jeho zbourání. Násle-

dující den byli lidé pohybující se
uvnitř, všichni bez nájemní smlouvy a řádného přihlášení, vyzváni
k vyklizení objektu. Strážníci byli v domě naposledy den před zřícením stropů, obyvatele znovu varovali a vyzvali k odchodu. Ti však
reagovali po svém.
Město v současné době řeší podobné problémy v dalších domech. Z rozhodnutí primátora již několik měsíců probíhají kontroly opuštěných a zdevastovaných objektů. Několik
z kontrolovaných domů je vážně narušených. Bylo rozhodnuto o vyklizení domu v ulici Beneše Lounského, kde bydlí několik
desítek lidí i s dětmi. Situaci řeší
i sociální odbor a další orgány.

Putování krajinou Labské královny pokračuje
Nové geocachingové dobrodružství Putování krajinou Labské
královny aneb sedm nových klíčů k pokladu Labské královny
pokračuje v Ústí nad Labem a jeho okolí i na podzim.

Rodiny s dětmi provede zajímavými místy Ústecka. A i tentokrát na
konci putování čeká další poklad
Labské královny. Účastníci pohádkové hry mohou získat mince Lab-

ské královny neboli geocoin. Putování za sedmi klíči k pokladu Labské královny navazuje na úspěšnou
hru Za pokladem Labské královny,
oceněnou hráči geocachingu jako nejoblíbenější geocache Ústecka. Staré ústecké pověsti zavedou
účastníky do nádherné podzimní
krajiny dále od města. Na zajímavých a nečekaných místech jsou
umístěny schránky s klíči v podobě razítek, pro odvážné je připraven i noční lov kešky.
Kde hledat klíče od pokladu?
V Informačním středisku města Ústí nad Labem je připraven

pas pro novou i původní pohádkovou trasu Labské královny
a GPS souřadnice s návody, které
účastníky nasměrují na jednotli-

vá místa. Po úspěšném hledání
a orazítkování je třeba zanést pas
zpět do informačního střediska
a najít si svůj poklad!

Informace o hře jsou na webu www.usti-nad-labem.cz/labskakralovna/
nebo v informačním středisku na adrese Mírové náměstí 1/1, Ústí nad Labem.

Labská královna seznámí děti s městem
Město Ústí nad Labem mohou děti poznat
zábavnou formou. Pomůže jim v tom ilustrovaný průvodce Poznej Ústí nad Labem s Labskou královnou, který je k dispozici v Informačním středisku na Mírovém náměstí.
Brožurka je plná her a poutavého čtení
o místní legendě, historii, přírodních krásách a pamětihodnostech a tipů na zajímavé výlety: „Projdeme společně tajemná zákoutí našeho města, prozkoumáme dosud neprobádané území dále za hradbami a povíme

si spoustu nových informací o mnohasetleté
historii,“ zve děti Labská královna.
Děti mimo jiné po vyluštění jednoduchých
kvízů zjistí, o kolik milimetrů je vychýlená věž
kostela Nanebevzetí Panny Marie, jaká je nejznámější pověst z našeho kraje nebo pojmenují známé stavby a lokality v Ústí nad Labem.
Po úspěšném vyřešení všech úkolů získají děti
sedm klíčů, které vyplní do seznamu. V informačním středisku za to dostanou malý dárek.
Publikaci vydalo Statutární město Ústí nad Labem, autorem textů je Zdeněk Havránek, her
Lenka Růžičková, ilustroval Michal Novák.

Aktuální stav cyklostezek Pro aquapark hlasovala
v areálu jezera Milada
většina účastníků ankety
Cyklotrasy v areálu jezera Milada jsou již plně funkční, a to
včetně jejich značení na území spadající pod správu Palivového kombinátu Ústí.
Cyklotrasy označené jako 3009
a 3009 B jsou sjízdné a přístupné
cyklistům. Pevné překážky v podobě závor, kamenných či zemních
valů nejsou vybudovány pro omezení vstupu cyklistům na území
PKÚ, s. p., ale z důvodu zamezení
vjezdu majitelům terénních motorek a čtyřkolek, kteří svým nedisciplinovaným chováním a jízdou mimo vyznačené cesty způsobují kaž-

doročně nemalé škody na rozpracovaných rekultivacích a majetku.
Cyklisté, kteří budou chtít uvedené cyklotrasy využívat, by měli zmíněné pevné překážky pouze respektovat, nikoliv odstraňovat
nebo poškozovat.
Na cyklotrase se mohou návštěvníci seznámit s oblastí, která se
z hnědouhelného dolu stává územím pro oddech a rekreaci. Ze
sedla kola zde mohou sledovat
procesy, které navrací krajině vegetaci a činí z ní prostředí pro lidi.
Aktivní cyklisté, ale i pěší turisté si
zde určitě najdou spoustu malebných a zajímavých míst.

Aktuální informace na www.jezeromilada.cz a www.pku.cz

Lidé, kteří se zúčastnili ankety o přestavbě plaveckého areálu na Klíši a o jeho možné podobě, hlasovali vesměs pro.
Z 314 účastníků bylo proti jen dvanáct lidí.
V internetové části ankety odpovědělo 245 lidí, dalších 69 napsalo svůj názor do anketního lístku,
který byl součástí Městských novin. Všichni, kteří hlasovali prostřednictvím anketního lístku, byli pro. Anketa podpořila všechny
navrhované části aquaparku: 25m
bazén, rekreační bazén, divokou
řeku, vířivky, dětský bazén nebo tobogán. A účastníci přidávali i vlastní návrhy. Například saunu a páru, mořské vlny, rekreační
bazén s chrliči a vodopády nebo

studnu pro potápěče. A také restauraci, beach bar nebo větší parkoviště a stojany na kola. Návrhy
byly předány projektantovi, který
je posoudí a zapracuje do studie
návrhu podoby aquaparku.
Elektronické i papírové anketní lístky byly slosovány a ceny získávají:
Fotoaparát – Pavlína Bitalová
Ústí nad Labem, tenisová raketa
- Miloslava Pídová Ústí nad Labem, spací pytel - Václav Dlouhý
Ústí nad Labem.
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Představujeme Městský obvod Neštěmice
Minule jsme se seznámili s částmi Skalka, Výšina a Vyhlídka Městského obvodu Neštěmice, který je druhým největším obvodem
v Ústí nad Labem s počtem obyvatel přes 24 tisíc (Centrum má 35 tis., Severní Terasa 21 tis., Střekov 14 tis.). Dnes si představíme
centrální část obvodu tj. obec Neštěmice.

Neštěmice
První zmínky o osadě Neštěmice se dochovaly z 12. století. Tehdy osada čítala cca 10 domů.
Současný početní stav obyvatel je více než 6000
obyvatel a obec má všechny znaky městského sídelního útvaru: má obytnou část, průmyslovou
část i potřebné služby. Obytná část obsahuje domy jak rodinné tak činžovní, hlavně v prostoru
ulic Opletalova až Sibiřská a ve Vodařské. K nim
byly přistaveny sídlištní panelové domy od Sibiřské směrem k Mojžíři, kde dochází k prolínání
obou typů zástavby. Uprostřed této zástavby se

Budova radnice
též nalézají potřebné službyy pro obyvatele: radnice, základní umělecká škola, která je pod vedením ředitele Jana Beneše spolupořadatelem
mnoha projektů s mezinárodní účastí.
Za vyzdvižení určitě stojí reprezentace místních

Městský stadion pro veřejnost
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Základní umělecká škola
lavír (Renata Fričová, Eva Strejžáků ve hře na klavír
cová, Roman Frič, Hana Mézlová), kteří již několik let vozí ceny z domácích i mezinárodních
soutěží. Neštěmice dále mají mateřské školky, školy, zdravotní střediska, poštu, jednotlivé
obchody i nákupní centra, restaurace, pizzerie
a další služby. Za výpadovkou směrem na Děčín
se nalézá i již zmíněná průmyslová část, areál Tonasa, kde dnes jsou již hlavně skladovací prostory, a čistírna odpadních vod. Neštěmice jsou tak
odtrže od řeky Labe, která v blízv této části odtržené
kosti protéká.
V Neštěmicích js
jsou i sportovní zařízení: fotbalový stadion FK Český lev, městský stadion pro
veřejnost s umělým povrchem patřící MO Neštěmice. Za mírný poplatek umožňuje zájemcům zahrát si tenis, badminton, nohejbal, volej-

Altán v „centrálním“ parku

bal, fotbal i kondiční běh po oválné dráze (ten je
zdarma). Neštěmice mají poměrně širokou nabídku dětských koutků, které byly radnicí v poslední době opraveny a rozšířeny. Před radnicí se nalézá „centrální“ park s altánem. Altán
se využívá během roku na různá živá vystoupení. I v dalších částech Neštěmic je vzrostlá zeleň
a jsou zde také další menší parky. Občané Neštěmic se sdružují v mnoha zájmových organizacích (Sb
(Sbor dobrovolných hasičů, Občanské sdruDO
žení DOMINO,
FK Český lev, Svaz tělesně postižených Sdružení obce baráčníků, a dalších).
žených,
Z Neštěmic je dojezd do centra Ústí pomocí MHD cca 10 minut, naopak z jiných částí
obvodu tj. z Mojžíře, Skalky a Krásného Března to do Neštěmic trvá ještě méně, příp. se dá
i leckdy dojít pěšky.

Jeden z dětských koutků

V dalším pokračování
„Představujeme Městský
obvod Neštěmice“ vás
seznámíme s Krásným
Březnem.
Jaroslav Táborský
mís
místostarosta
MO Neštěmice

Autor
výroku:
Konfucius

MČsto
v okrese
Blansko

4

Obec
u
Komárna

BČlehradská
hora

Francouzsky
„pĜítel“

Anglicky
„kolem“

Nádoba
na mísení
tČsta

1

Druh
papouška

Arabské
muž. jméno
Klesat
na židli

ZesvČtlovat

Již

JednostČžĖové
menší
plavidlo

HrĤzovláda

HvČzda
souhvČzdí
Orel

Ten i ten
Neplecha
Název
hlásky B
ěímských
51
Zbytek
po ohni

Vodní
hlodavec
Rovnost
v golfu
Frontman
skupiny U2

Dlouhé
období
dČjin

Podbradek

Anglicky
„náklad“

Teþka
Zmrzlá
voda

NČmecká
automobilka

Egyptský
vládce
Psice

VerneĤv
kapitán

Mongolský
pastevec

Podoba
jména
OldĜich

HeyerdahlĤv
þlun

Letadlo
(knižnČ)

NAPOVÍME:
Aza, Avala,
Welzl, arat,
Platýz, ami.

Otáþet
klíþkem
v zapalování

Ode
Moþály

Hra
s þísly

Hlupák
Protiletadlová
dČla

MohammedĤv pĜítel

Kyselá
pochutina

Jihoþeský
mČstys

Elektricky
nabitá
þástice

TČlovýchovná
jednota
(zkratka)

NevyrábČt
mince

Staroarménské
mČsto

NAPOVÍME: Olomoucká
výstava
Anas, load,
Bono, Ra,
Výrobky
Latocha.
z vlny
Pražská
pasáž

Nanovo

VČžní
hodiny
ý. náþelník
EskymákĤ

NČmecký
cyklista
Šplhavý
pták
Typ þínské
opery

PĜikrývka

MistĜi meþe

Hrdla

Vpád

KĜemík nebo
síra
Jméno
norských
králĤ

2

Usrknout

Osekat

Iniciály
þeského
prozaika
Wintera

ýáry
symetrie

Domácí
rohaté
zvíĜe

Ulrich
(domácky)
Jméno
Galanové

Znaþka
miliampéru

KonČ
(básnicky)

OdČv

Hod

Heleho
kamarád

Vþelí
obydlí

Léta

Muzicírovat

Zimní
mČsíc
Název
hlásky N

Kráþeti
Znaþka
hektaru

3
Šneþí
domeþek

Znaþka
slovinských
lyží

Správné znění tajenky z minulého čísla: „Dáváme na vědomí, že nám je
moc líto rodičů našich fanynek.“ (The Beatles). Z úspěšných luštitelů tajenky z minulého čísla byli vylosováni a propagační předměty města Ústí nad Labem obdrží Renáta Havranová z Ústí nad Labem, Jaromír Hořejší z Ústí
nad Labem a Josef Sluka z Trmic Tajenku dnešní křížovky pošlete na adresu:
Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem a označte heslem „Křížovka“.

Tmelící
hmota

MĚSTSKÉ NOVINY

Vydává Magistrát města Ústí nad Labem,
Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem.
Neprodejný informační občasník pro veřejnost.
Ev. číslo MK ČR E 10245.
Náklad 45 000 ks. Inzerce: tel. 475 271 297.
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13.

objektivem fotografů
3.

4.
9.

5.

10.

14.
15.

11.
1. Trať zavedla běžce i k nejznámějším
m ústeckým památkám
2. Hlavní závod odstartoval primátor Vít Mandík
3. Účastníci rodinného běhu před startem
4. O dobrou kondici běžců pečovali odborníci
5. Ani rodinný běh nebyl procházkou růžovou zahradou
6. Afričtí běžci ovládli čelo závodu
7. Smlouvu o spolupráci při pořádání závodu podepsali primátor
Vít Mandík a ředitel RUNCZECH.COM Carlo Capalbo (vlevo)
8. Na startu rodinného běhu nechyběla dobrá nálada

9. Rodinný běh odstartoval ústecký radní Arno Fišera
10. V cíli rodinného běhu
11. Účastníci hlavního závodu při rozcvičení
12. Mezi známými osobnostmi se běhu zúčastnil
i kardiochirurg Jan Pirk
13. Medaili dostal každý běžec, který se dostal do cíle
14. Půlmaraton uběhl nejrychleji Henry Kiplagat z Keni
15. Boxér Lukáš Konečný se na start postavil dvakrát.
Nejdříve zaběhl rodinný běh a pak 10 kilometrů.
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