
číslo 67

léto

2013

Informační list pro občany města Ústí nad Labem

Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz

Finanční pomoc 
majitelům 
vyplavených bytů

strana 3

Kalendář svozu 
odpadů

strana 8 a 9

Dny 
Evropského 
dědictví

strana 15

Běžeckou událostí roku opět bude 
Mattoni 1/2Maraton Ústí nad La-
bem. Třetí ročník závodu, který 
si rychle získal světový ohlas, se 
uskuteční v neděli 15. září.

Trať závodu oceněného Stříbrnou 
známkou IAAF opět provede běžce 
centrem města, po cyklostezce za-
míří ke hradu Střekov a také do are-
álu Spolchemie. Očekává se účast 
světové běžecké elity a změřit své 
síly přijdou i zástupci široké spor-
tovní veřejnosti od profesionálních 
sportovců po amatéry a příležitost-
né běžce.
„Přípravy na závod vrcholí, startovní 
čísla rychle mizí, já jsem přesvědčen, 

že naše město opět čeká vrcholný spor-
tovní zážitek. Běžcům přeji dobrou 
formu, organizátorům hodně zdaru 
a nám všem ostatním skvělou podíva-
nou,“ řekl primátor Vít Mandík.
V loňském roce se hlavního závodu 
zúčastnilo 1928 běžců. Rekord muž-
ského závodu drží Philemon Kimeli 
Limo z Keni 1:00:57 (2011), ženskou 
rekordmankou je jeho krajanka Ag-
nes Kiprop s časem 1:09:11 (2011).
V rámci doprovodného programu 
je připravena také Mattoni 1/2Ma-
raton Ústí nad Labem - štafeta 
pro čtyři běžce. Zbrusu nový závod 
s atraktivním prvkem štafetového 
závodu je 2RUN (10 + 11 km). První 
úsek běží rovnou desítku, druhý to 

3. ročník Ústeckého 1/2Maratonu

Na Ústecký 1/2Maraton se opět chystá světová běžecká elitaMezi běžci byl v prvních dvou ročnících také ústecký boxer, mistr Evropy Lukáš Konečný

O rodinný běh je opět velký zájem

dotáhne na vzdálenost půlmaratonu. 
Spolchemie Rodinný běh 3 km je 
určen nejen pro rodiče a děti, ale pro 
příslušníky všech generací. Letošní 
novinkou bude Spolchemie Hand-
bike 1/2Maraton Ústí nad Labem. 
Všichni zúčastnění handbikeři oku-
sí téměř identickou atmosféru jako 
běžci Mattoni 1/2Maratonu Ústí nad 
Labem včetně největšího lákadla, 
průjezdu areálem Spolchemie.

Mattoni 1/2Maraton   ●

Ústí nad Labem
Mattoni 1/2Maraton   ●

Ústí nad Labem - štafeta
2RUN (10 + 11 km) ●

Spolchemie   ●

Rodinný běh 3 km
Spolchemie Handbike  ●

1/2Maraton Ústí nad Labem
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Za ustupující hladinou hned začaly úklidové práceNáměstkyně primátora Zuzana Kailová v evakuačním centru

Je to po jedenácti letech podruhé, 
co město postihla tak velká povo-
deň. Živelná událost významně 
ovlivnila chod Ústí nad Labem. 
Zaplaveny byly lokality po obou 
stranách řeky. Voda zasáhla ko-
munikace, obydlí řady občanů, 
objekty města, firem i institucí. 
Z provozu byly vyřazeny oba sil-
niční mosty přes Labe, dopravní 
spojení na Střekov nebo do Vaňova 
a některých dalších míst tak jako 
již několikrát v historii bylo mož-
né pouze vlakem. Škody překročily 
180 milionů korun.
Primátor Vít Mandík vedl krizový 
štáb, který organizoval přípravu 
na povodně, opatření při jejich 
průběhu i likvidaci následků velké 
vody. Na řadě akcí se podílel osob-
ně přímo v ulicích města.
Na jednání zastupitelstva měs-

ta 24. června primátor poděkoval 
příslušníkům všech složek integro-
vaného záchranného systému, po-
licistům, městským strážníkům, pro-
fesionálním i dobrovolným hasičům, 
záchranářům a všem ostatním, kteří 
se o zvládnutí povodní zasloužili.
Pomoc do města přicházela i z řady 
míst, která nebyla povodněmi po-
stižena. Finanční prostředky posla-
la města Ostrava a Opava, finančně 
pomohli občané, firmy i různé in-
stituce. Město Plzeň vyslalo do Ústí 
nad Labem na pomoc dvanáct 
strážníků, kteří tu odvedli práci 
na vysoké úrovni.
“Povodeň nám přinesla spoustu sta-
rostí. Bylo však příjemné sledovat tu 
velkou vlnu solidarity, kterou vyvo-
lala. Pomoci si velmi vážíme a dě-
kujeme za ni,“ zdůraznil primátor 
Vít Mandík.

Labe opět ukázalo svou sílu
Rozsáhlé povodně postihly v červnu 2013 Statutární město Ústí 
nad Labem. Řeka Labe kulminovala 6. června na 10,71 metru. 

Zaplavené centrum města

Primátor Vít Mandík u zaplaveného hlavního nádraží

Během povodní museli být 
evakuováni také obyvatelé 
Domova pro seniory ve Velkém 
Březně.

Byli umístěni do ostatních výše 
položených zařízení ve městě. 
V jejich dočasných bydlištích je 
navštěvovala náměstkyně primá-

tora Zuzana Kailová: „Senioři se 
nejčastěji zajímali o stav povodně, 
jak probíhají práce na odstraňová-
ní škod, které povodeň způsobila, a 
jakým způsobem a kdy se dostanou 
zpět domů,“ uvedla paní náměst-
kyně. Nechyběla ani při návratu 
evakuovaných zpět do jejich do-
movského zařízení.

Evakuace seniorů 
z Velkého Března
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Vážení občané,
zdravím Vás v novém čísle Městských novin. 
V právě končícím létě přeji Vám, které ještě 
čeká dovolená, příjemný odpočinek a hodně 
zážitků. Nám, kteří již máme dovolenou za se-
bou, přeji hodně chuti do další práce.
Nezapomínejme na to, že jsou mezi námi lidé, 
kteří musí řešit vážnější otázky, než to, zda 
a jak si užít dovolenou. Povodně, které v červ-
nu postihly naše město, napáchaly hodně škod. 
Mnoho lidí má teď velké starosti s opravami 
svých domů a bytů, někteří z nich se rozhodují 
o svém dalším soužití s řekou.
Děkuji všem občanům, dobrovolným i profe-
sionálním hasičům, městským i státním poli-
cistům, záchranářům, dobrovolníkům a všem 
institucím, které se podílely na zvládnutí po-
vodní i likvidaci jejich následků. Řada z nich 
pomáhá různým způsobem i nyní a zaslouží si 
naše uznání.
Zkušenosti s povodněmi máme v našem měs-
tě mnohaleté a s každou velkou vodou souvisí 
i přípravy na další ohrožení. Protipovodňová 
opatření postavená v minulých letech proká-
zala svou funkčnost a opodstatnění. Ve městě 
nyní probíhají i další stavby, které mají lépe 
ochránit levý břeh Labe. Děláme všechny kro-
ky proto, aby občané byli co nejvíce ochráněni. 
Vždy, při každé konkrétní události, však záleží 
na lidech, kteří se do zápolení s velkou vodou 
pustí, na jejich aktivním přístupu, osobním 
nasazení a iniciativě. Mám radost, že jsem měl 
při posledních povodních právě takové spolu-
pracovníky.

V roce 2012 se nám díky odpovědnému pří-
stupu k městským financím podařilo uspořit 
částku přesahující 142 milionů korun. Díky 
této úspoře jsme si mohli dovolit financo-
vání dalších akcí. Kromě 10 milionů korun 
určených na doplnění zdrojů rozpočtu roku 
2014 bylo použito na údržbu a opravy míst-
ních komunikací 23 milionů korun, další 
peníze podpořily opravy bazénu pro tuleně 
a několika pavilónů v zoo a opravy koupaliště 
v Brné.
Hospodaření základních škol jsme posílili de-
seti miliony korun nad rámec rozpočtu. Kaž-
dá základní škola a také Dům dětí a mládeže 
dostaly na opravy půl milionu korun. Před 
zahájením školního roku jsme opět přispěli 

na nákup školních pomůcek pro žáky prvních 
tříd, což minulá vláda odmítla řešit. 
Zároveň jsme připravili investice do zvýšení 
kapacity mateřských škol. Od nového školního 
roku vzniklo v mateřských školách 91 nových 
míst. Ve dvou školkách byly otevřeny dvě nové 
třídy s celkem 57 místy a další místa vznikla 
po úpravách v ostatních objektech. Pokračuje 
příprava obnovení Mateřské školy V Zeleni, 
která po rekonstrukci bude moci přijmout 
dalších 65 dětí. Stav předškolních zařízení byl 
dlouhodobě zanedbáván, toto vedení města 
má péči o mladou generaci za svou hlavní pri-
oritu. Nejsou to jen slova, každý se může o vý-
sledcích přesvědčit.

Vážení spoluobčané,
září je nejen ve znamení zahájení školního 
roku a nových pracovních úkolů, ale chtěl bych 
připomenout také další již třetí ročník Ústec-
kého ½Maratonu. Tento závod ve velmi krátké 
době zapsal Ústí nad Labem do kalendáře vý-
znamných atletických událostí ve světě. Mezi-
národní atletická federace jej ocenila stříbrnou 
známkou. Stejné ocenění mají běžecké závody 
v Římě, Amsterodamu, Marseille, Benátkách, 
Madridu, Ottawě, Osace nebo Jokohamě. Dík 
za to patří nejen všem organizátorům, ale také 
vám, kteří jste jako dobrovolníci nebo diváci 
přišli tento běh ulicemi města podpořit. Pro-
sím, abyste mu svou přízeň věnovali i nadále. 
Letos se poběží 15. září a opět to jistě bude pro 
všechny sportovce příležitost k vynikajícím 
výkonům a pro diváky skvělá podívaná. 

Vít Mandík, primátor 
Statutární město Ústí nad Labem

SLoVo priMátora

příspěvek pro majitele  
vyplavených bytů schválila rada města

O finanční příspěvek na obnovu mohou 
žádat majitelé bytů, které v červnu zasáhla 
velká voda. Návrh primátora Víta Mandíka 
schválila Rada města Ústí nad Labem.

Každému vlastníku zaplavené bytové jednot-
ky poskytne město příspěvek ve výši dvacet 
tisíc korun na obnovu. Peníze lidé dostanou 
podle svého rozhodnutí buď v hotovosti, nebo 
na účet. 
„Lidé, jejichž byty byly zaplaveny, jsou ve složi-
té situaci. Byly sice vyhlášeny dotační tituly pro 
čerpání finančních prostředků na obnovu za-
sažených domácností po povodni (např. z Mi-
nisterstva pro místní rozvoj), čerpání financí 
z těchto zdrojů je administrativně a časově vel-
mi náročné. Považovali jsme proto za potřebné 

zajistit pokud možno jednoduchou formou fi-
nanční pomoc lidem, které ničivá povodeň za-
sáhla,“ uvedl primátor Vít Mandík.
O peníze lze žádat až do 31. října 2013. Žada-
tel může být pouze fyzická osoba a nesmí být 
zároveň dlužníkem města. Lidé budou o fi-
nanční pomoci informováni městem písemně 
včetně pokynů potřebných k podání žádosti.
Příspěvek představuje celkovou částku 3,1 mi-
lionu korun. Peníze budou použity z rozpoč-
tové kapitoly, kterou vzhledem k úspěšnému 
hospodaření města v roce 2012 vytvořil pri-
mátor Mandík.
Ve městě bylo vyplaveno celkem 155 byto-
vých jednotek. Nejvíce 78 na Střekově. V ob-
vodě Neštěmice to bylo 47 bytů a v obvodě 
Město 30.
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Částku deset milionů korun 
z hospodaření města převedli 
radní města školským zaříze-
ním. 

Úspěšné hospodaření města Ústí 
nad Labem umožnilo vytvo-
řit volné zdroje, které se vedení 
města rozhodlo použít k mimo-
řádnému finančnímu příspěvku 
základním školám zřizovaných 
městem a Domu dětí a mládeže 
Ústí nad Labem.
„Podpora vzdělání je pro vedení 
města nejdůležitější prioritou. Je 

proto samozřejmé, že když se nám 
podařilo vytvořit volné zdroje, 
podpoříme naše základní školy. 
Budou to dobře vynaložené pení-
ze,“ uvedl primátor Vít Mandík. 
Rada města schválila přidělení 
finančních prostředků ve výši 
10 milionů korun. 
Každá základní škola a DDM 
získají nad rámec rozpočtu půl 
milionu korun. Prostředky jsou 
určeny na opravy a rekonstruk-
ce, například na výměnu oken, 
opravy sociálních zařízení nebo 
na hřiště.

Deset milionů korun základním školám

Nová místa byla od nového 
školního roku vytvořena v ma-
teřských školách. Dostane se 
tak na dalších 85 zdravých 
dětí a 6 dětí s handicapem.

V mateřských školách v Ústí nad 
Labem by mělo od příštího škol-

ního roku vzniknout 91 nových 
míst. Budou zřízeny dvě nové tří-
dy po 28 místech, dalších 36 míst 
bude podle kapacitních možností 
vytvořeno v ostatních školkách. 
Dvě nové třídy každá s 28 místy 
budou zprovozněny v mateř-
ských školách Pastelka v Mojžíři 

a Skalnička a na sídlišti Skalka. 
Ve dvou mateřských školách Vy-
hlídka a Pastelka lze nově při-
jmout celkem 6 handicapovaných 
dětí do speciálních tříd.  Připravu-
jí se i úpravy ostatních školek, kde 
lze po doplnění vybavení a rozší-
ření sociálního vybavení umístit 

další jedno nebo dvě děti, celkem 
tak vznikne 30 nových míst. Týká 
se to mateřských škol: Dobětice, 
Vojanova, Pomněnka a Internátní 
mateřské školy Čajkovského. 
Rodiče budou o možnosti přijetí 
dětí informovat přímo ředitelky 
jednotlivých mateřských škol.

Více míst v mateřských školách

Od nového školního roku zřídilo 
město Ústí nad Labem v jede-
nácti základních školách třináct 
přípravných tříd.

O zřízení přípravných tříd rozhod-
la rada města. Přípravné třídy jsou 
osvědčenou praxí posledních let. 
Mohou být zřizovány tam, kde vzni-
ká potřeba před nástupem do zá-
kladní školy vyrovnat rozdílnost do-
savadní výchovy dětí z rozmanitého 
sociokulturního prostředí. Praxe 

potvrdila, že se žáci z těchto tříd lépe 
vyrovnají s nároky, které jsou na ně 
posléze kladeny v základní škole.
Přípravné třídy vznikly v těchto 
základních školách: Hlavní – 2 tří-
dy, Vojnovičova – 2 třídy, Anežky 
České - 1 třída, Školní náměstí – 1 
třída, Mírová – 1 třída, Hluboká – 
1 třída, Rabasova – 1 třída, Vinař-
ská – 1 třída, Palachova – 1 třída, 
Neštěmická. – 1 třída a Základní 
škola a Základní umělecká škola 
Husova – 1 třída.

přípravné třídy  
pro předškoláky 

Rada města se rozhodla po-
moci rodinám prvňáčků for-
mou příspěvku základním 
školám na nákup školních po-
můcek. 

„Pokračujeme v podpoře vzdělá-
vání a výchovy dětí a mládeže. 
Rozhodli jsme se přispět na nákup 
pomůcek pro prvňáčky, letos jsme 
tento příspěvek zvýšili na 2 000 

korun na žáka,“ uvedl primátor 
Vít Mandík.
Peníze jsou určeny na pořízení 
učebních pomůcek, které by ji-
nak museli z velké části nakoupit 
rodiče. Dříve byl tento příspě-
vek poskytován z Rozvojového 
programu Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR, ale 
v loňském a ani v letošním roce 
ministerstvo základním školám 

potřebné peníze na pořízení 
učebních pomůcek pro žáky 1. 
tříd nedalo.
Prostředky budou čerpány z vy-
tvořených volných zdrojů, které 
vznikly úspěšným hospodařením 
města Ústí nad Labem v roce 
2012. Celková částka bude stano-
vena na základě skutečného po-
čtu žáků 1. tříd v Ústí nad Labem, 
kteří zahájí povinnou školní do-

cházku 2. září 2013. K řádnému 
zápisu, který se konal od 15. 1. 
do 15. 2. 2013, přišlo celkem 
1 309 dětí.
Ve školním roce 2012/2013 za-
hájilo povinnou školní docházku 
1 129 žáků 1. tříd. Poskytnutý 
finanční příspěvek byl ve výši 
800 Kč na jednoho žáka. Celkem 
bylo na pořízení učebních pomů-
cek vydáno 903 200 Kč.

Město přispěje na pomůcky prvňáčkům
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Busta Bedřicha 
Smetany je zpět
Bronzová busta skladatele Bed-
řicha Smetany se vrátila zpět 
do Smetanových sadů v cen-
tru města. Před dvěma lety ji 
ukradli neznámí zloději.

Socha dostala nové místo uprostřed 
parku. „Je to mnohem lepší, než pů-
vodní stanoviště, je tu pro ni dobré 
světlo,“ ocenil autor akademický so-
chař  profesor Hanzík.
Busta byla v sadech s přestávkami 
od roku 1964. Za ukradenou sochu 
vyplatila pojišťovna 250 000 korun 
a město nechalo pořídit nový bron-
zový odlitek a plastovou repliku, kte-
rá je nyní umístěna v sadech. Bron-
zovou bustu má ve svém depozitáři 
Muzeum města Ústí nad Labem.

Ke konstrukčním pracím pokro-
čila rekonstrukce Městského 
stadionu na Bukově. Stavbaři 
již odstranili starou tribunu a 
část terasy restaurace a montu-
jí novou tribunu.

Stavební práce na nových objek-
tech se intenzivně rozběhly. „Stav-
ba roste, už se rýsují konstrukce 

nové tribuny, sportovní veřejnost se 
může těšit na moderní zázemí, kte-
ré jim nový stadion nabídne,“ řekl 
primátor Vít Mandík.
Na staveništi již byly kompletně 
dokončeny hrubé terénní úpravy 
s výjimkou sektoru F, dokončují se 
práce na pilotovém založení objek-
tů tribun a stožárů umělého osvět-
lení. Smontována je konstrukce 

tribuny A 3 a probíhají další práce.
Stadion by měl být hotov v létě 
příštího roku tak, aby na něm 
mohla být zahájena fotbalová se-
zóna 2014/2015.
„Jsem opravdu velmi rád, že se 
nám podařilo tuto dlouhodobě 
odkládanou rekonstrukci zahájit 
a ukázat občanům a to nejen fa-
nouškům fotbalu, že i přes veške-

ré finanční problémy, které si toto 
město v minulých letech vytvoři-
lo, se při rozumném hospodaření 
můžeme pustit do takovéto velké 
stavby. Zatím vše probíhá dle sta-
noveného harmonogramu a věřím, 
že tomu tak bude i nadále,“ uvedl 
náměstek primátora Pavel Boček.
Nový moderní areál splní všechny 
podmínky předepsané fotbalovou 
asociací a UEFA pro prvoligové 
i mezinárodní pohárové zápasy. 
Postavena bude nová hlavní tri-
buna s prostory pro fotbalisty, no-
vináře a významné hosty. Vznik-
nou krajní tribuny „A2“ a „A3“ se 
sociálním zázemím pro diváky a 
provozní prostory. Současně bude 
vybudován divácký sektor „F“. 
Součástí budou také nové poklad-
ny, vnitřní a vnější oplocení, ob-
čerstvení pro divácký sektor „C“, 
ukazatel skóre, vyhřívání trávní-
ku, osvětlení, komunikace a zpev-
něné plochy.

Městský stadion dostává novou podobu

Profesor Stanislav Hanzík a jeho dílo

Primátor Vít Mandík se setkal 
s ministrem vnitra Martinem Pe-
cinou. Ministr navštívil Ústí nad 
Labem v rámci své cesty po Ús-
teckém kraji. 

Ministr Pecina se přijel seznámit 
s bezpečnostní situací v kraji zejmé-
na s ohledem na sociálně vyloučené 
lokality.  Setkání se zúčastnil hejtman 

Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. 
„Oceňuji, že si našel i v tomto vypja-
tém období čas, navštívil naše město 
a jednal s námi o závažných problé-
mech, s kterými se potýkáme v bez-
pečnostní a sociální oblasti. Seznámil 
jsem pana ministra se situací i s opat-
řeními, která přijímáme. Dohodli 
jsme se, že tyto otázky budeme řešit 
ve spolupráci s ministerstvem finan-

cí a ministerstvem práce a sociálních 
věcí,“ uvedl primátor Mandík.
V tomto směru primátor zvláště 
zdůraznil úspěšnou spolupráci Po-
licie ČR a městské policie. Je však 
řada věcí, které město samo nevyře-
ší, nemá k tomu dostatek prostředků 
ani pravomocí. „S žádostí o pomoc 
jsme se nyní obrátili na pana ministra 
Pecinu,“ dodal primátor Mandík. 

Setkání s ministrem vnitra
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Do konce září mohou občané 
Ústí nad Labem zaplatit poplatek 
za komunální odpad, aniž by jim 
hrozila sankce za prodlení.

Poplatek je nově splatný k 30. červnu, 
ale vzhledem k povodňové situaci 
rozhodlo vedení města o odpuštění 
sankcí všem, kteří zaplatí do 30. září.
Poplatek za komunální odpad mají 
povinnost zaplatit všichni občané 
města s trvalým pobytem na území 
města Ústí nad Labem s výjimkou 
dětí do věku tří let včetně celého 
kalendářního roku, ve kterém dovr-
ší věku 3 let. Poplatek se vybírá dle 
obecně závazné vyhlášky č. 5/2012, 
účinné od 1. 1. 2013, která je zve-
řejněna na www.usti-nad-labem.cz 

v oddíle veřejná správa – vyhlášky 
města.
Výše poplatku zůstala stejná: 500 Kč 
na 1 občana a rok. Zaplatit je třeba 
na bankovní účet č. 882833329/0800 
nebo v hotovosti v pokladně inkas-
ního oddělení Magistrátu města 
Ústí nad Labem. Při platbě použij-
te variabilní symbol – tím je rodné 
číslo plátce bez lomítka (rodné číslo 
musí obsahovat číslice jak před lo-
mítkem, tak nepřerušovaně i číslice 
za lomítkem). Poplatek je možné 
uhradit i prostřednictvím SIPO, 
spojovací číslo je však nutné nahlásit 
do 10. května příslušného roku, kdy 
se poplatek hradí. 
Pokud poplatek nebude zaplacen 
ve stanoveném termínu, bude zvýšen 

až na trojnásobek, tj. z 500 Kč se po-
platek zvýší na 1 500 Kč.
Pokud bude poplatek placen na více 
osob (např. za rodinné příslušníky), je 
nutné doručit na inkasní odd. Magis-
trátu města Ústí nad Labem vyplněné 
a podepsané Oznámení společného 
zástupce. Pokud jste již Oznámení 
po 1. 1. 2011 inkasnímu oddělení 
předali a nechcete nahlásit žádné 
změny oproti původnímu Oznámení, 
není nutné vyplňovat a podávat for-
mulář znova.  Pokud poplatek hradíte 
za více osob, je vždy nutné uhradit 
poplatek pod variabilním symbolem 
plátce, tedy toho, kdo se v Oznámení 
uvedl jako plátce za ostatní poplatní-
ky a formulář podepsal.
Občané mohou poplatek také uhra-

dit přímo v pokladně inkasního od-
dělení MmÚ, zde je možné využít 
i možnosti úhrady poplatku bankov-
ní kartou.

poplatek za odpad bez sankcí do září

Pokladní hodiny:
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

Adresy:
Magistrát města Ústí nad Labem 
tel. 475 271 575, 475 271 594

finanční odbor, inkasní oddělení 
475 271 596, 475 271 551

Velká Hradební 2336/8 
475 271 111, 475 271 656

Mohu slíbit, že na Střekov vedení 
města Ústí nad Labem nezapomíná, 
pro ilustraci si dovolím uvést jen ně-
kolik málo příkladů: letitý problém 
chátrajícího domu (bývalé školky 
V Zeleni), tento objekt bude kom-
pletně zrekonstruován a bude sloužit 
svému původnímu účelu, věřím k ra-
dosti všem maminkám a jejím malým 
ratolestem. Dále proběhnou částečné 
opravy komunikací a to některé ještě 
v tomto roce například v ulici Šva-
binského, Rubensova, Truhlářova, 
Kozinova, Raisova, 28. října, Matěje 
Kopeckého, Tolstého (kanálové vpus-
ti), Sebuzín (Kolibov) a Církvice. 
Vedení města bude v září jednat 

s představiteli „Ústí Oils“ a já osob-
ně se zasadím o určitou kompenzaci 
zátěže, která je občanům Střekova 
činností této firmy způsobena. Ale 
nebudeme předjímat, já své jasné 
představy mám! 

Pavel Boček, náměstek primátora

prý opomíjený Střekov, 
ne, ne, náměstek primátora je Střekovák

Bezpečnosti obyvatel, ochraně je-
jich životů, zdraví a majetku věnu-
je vedení města velkou pozornost. 

V tomto směru hraje velkou roli 
Městská policie, na její provoz je 
v rozpočtu města určeno více než 
60 milionů korun.
„Kromě těchto prostředků přispí-
váme Městské policii na vybavení 
a na další účely. Jsou to významné 
finanční prostředky, které považuji 
za nezbytné pro zajištění bezpeč-
nostní situace v Ústí nad Labem,“ 
uvedl primátor Vít Mandík.

Městští strážníci hlídkují v ulicích 
města, zasahují při mimořád-
ných situacích, věnují se preven-
ci a zajišťují řadu dalších úkolů. 
Patří k nim i spolupráce s policií 
ČR, která spočívá nejen v účas-
ti na společných akcích, ale také 
v koordinaci činností obou poli-
cejních složek. 
Posilou městské policie se v po-
slední době stali asistenti prevence 
kriminality. Čtyři slouží již dru-
hým rokem v Předlicích a čtyři 
od srpna přibyli v Mojžíři, Neště-
micích a Krásném Březne. Jsou to 

Bezpečnost obyvatel je významnou  
prioritou vedení města

Romové z místní komunity, znají 
místní problémy a u tamních 
Romů mají respekt. Pokud obje-
ví nějaký přestupek, který nejde 
vyřešit napomenutím, zavolají 
strážníky, kteří věc vyřeší podle 
zákona. Ústecká Městská policie 
je první v republice, která zaměst-
nává větší počet Romů také jako 
strážníky. 
Městská policie vznikla v Ústí nad 
Labem v roce 1991 – tehdy ještě 
jako Městská stráž. Nyní v ní slou-
ží 135 strážníků ve čtyřech územ-
ních základnách: Město, Neštěmi-

ce, Střekov a Severní Terasa, která 
byla obnovena v loňském roce. 
Součástí Městské policie je také 
skupina operačního zákroku, 
která se specializuje na potápění 
a vodní záchrannou službu, výš-
kové práce a zásahy při kalamit-
ních situacích. Významnou roli 
hraje skupina prevence kriminali-
ty a dopravní výchovy, její výukou 
projde ročně na 5000 dětí, skupina 
se věnuje také seniorům a tělesně 
postiženým. Pochůzkovou činnost 
v parcích a v zahrádkářských služ-
bách zajišťuje kynologická služba.
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Od počátku prázdnin probíhají 
v Ústí nad Labem bezpečnost-
ní akce nařízené primátorem 
města Vítem Mandíkem.

Rozšířené bezpečnostní kontroly 
jsou zaměřené na bezdomovce, 
kteří neoprávněně užívají opuš-
těné chatky v zahrádkářských ko-
loniích, na sběrače kovů, na po-

uliční prostituci a na nalévání 
alkoholu mladistvým. V rámci 
přijatých opatření byly v řadě 
problémových lokalit posíleny 
hlídky strážníků. 
S revizory dopravního podniku 
probíhají společné akce proti 
černým pasažérům. Na žádost 
občanů strážníci zasahova-
li v okolí restaurací v Mojžíři 

a Krásném Březně kvůli rušení 
nočního klidu.
Osvědčil se kamerový systém, s je-
hož pomocí se daří porušování zá-
kona zdokumentovat. Městská po-
licie nasadila i fotopasti například 
u vykrádaných garáží nebo u čer-
ných skládek. Primátor Vít Man-
dík zadal úkol připravit rozšíření 
kamerového systému v Mojžíři, 

Krásném Březně a Neštěmicích.
Akce přinesla rychlé výsledky. 
Přistiženi byli zloději kovů, bez-
domovci v zahrádkářské kolonii 
a také pachatel loupežného pře-
padení. Strážníci v Městských sa-
dech dopadli muže, který násilím 
odcizil napadené ženě kabelku 
a snažil se uprchnout. Dostihli ho 
a předali policii ČR.

Dětský den se složkami Inte-
grovaného záchranného systé-
mu připravila pro ústecké ško-
láky Policie ČR. Akci podpořil 
primátor Vít Mandík.

U zimního stadionu se představi-
li také strážníci městské policie, 
hasiči i záchranáři. Na pět set dětí 
s obdivem sledovalo zásah policie 
ve spolupráci se složkami integro-
vaného záchranného systému proti 
narušení veřejného pořádku, práci 

hasičů a na mobilním dopravním 
hřišti městské policie děti soutě-
žily v řidičských dovednostech 
a  znalostech v oblasti dopravní 
výchovy. 
Na tomto stanovišti strážníkům 
z útvaru prevence kriminality 
a dopravní výchovy  pomáhala 
i  náměstkyně primátora Zuzana 
Kailová, která dětem vysvětlovala 
nástrahy a nebezpečí prázdnino-
vých cyklistických vyjížděk v běž-
ném silničním  provozu. 

V místech, kde často vznikají 
černé skládky, rozhodlo vede-
ní města rozmístit automatic-
ké fotopasti.

Zařízení má pomoci odhalit ob-
čany, kteří černé skládky zakláda-
jí, nebo na ně přidávají další od-
pad. Krátce po instalaci fotopasti 

zadržela hlídka strážníků Josefa J. 
(1946), který svým osobním vo-
zidlem s přívěsným vozíkem při-
vezl do Sebuzína domovní odpad 
a složil ho na již existující černou 
skládku. 
Po zadokumentování události 
byl případ  předán příslušnému 
správnímu orgánu k dořešení.

Dětský den s iZS

Náměstkyně primátora Zuzana Kailová mezi dětmi

Fotopasti hlídají 
 černé skládky

Bezpečnostní akce přinášejí výsledky

Strážníci Městské policie po-
řádají pro seniory přednáš-
ky na téma „ochrana seniorů 
před nepoctivými prodejci 
a jak se chovat v případě, že 
se stanete obětí fyzického 
útoku“. 

V Domově pro seniory na Buko-
vě se přednášky aktivně zúčastni-
la i náměstkyně primátora města  
Zuzana Kailová. Senioři si pod 

vedením  strážníků ze skupiny 
operativního zákroku  vyzkoušeli 
některé chvaty a údery sebeobra-
ny  a procvičili se i v používání 
elektrického paralyzéru.  
S velkým zájem  se setkalo vyprá-
vění o různých fíglech, které pou-
žívají pokoutní prodejci čehokoli 
a jaké nebezpečí číhá na toho, 
kdo těmto lidem  podepíše kup-
ní smlouvu, třeba na koupi  tolik 
diskutovaných hrnců. 

přednášky pro seniory
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Kalendář odvozu odpadů – ii. pololetí 2013
Na podzimní měsíce je v Ústí 
nad Labem opět připraven 
svoz odpadů. Svoz velkoobje-
mového odpadu byl zahájen 
počátkem září v Božtěšicích 
a postupně bude pokračovat 
v dalších částech města.

MO Město
Svoz vaků s odpady ze zeleně

OBLAST: Božtěšice, Bukov, Habrovice, 
Klíše, Skorotice, Strážky, Všebořice; vaky 
s odpadem se zelení budou sváženy v týd-
nu od 4. 11. 2013.
OBLAST: Hostovice, Předlice, město-cen-
trum, Skřivánek, Vaňov; vaky s odpadem 
se zelení budou sváženy v týdnu od 11. 
11. 2013.

Svoz nebezpečného odpadu 
OBLAST: Klíše - Bukov - Všebořice - Bož-
těšice - Skorotice - Habrovice - Skřivánek
Datum svozu: 8. 10. 2013
Klíše: U Koupaliště 15,00 - 15,20, Alešova 

15,30 - 15,50 
Bukov: Bří Čapků 16,00 – 16,20
Všebořice: Lipová 16,25 – 16,45
Božtěšice: Petrovická 16,55 – 17,15
Skorotice: Dukelských hrdinů 17,20 –17,40
Habrovice: restaurace U Švejka 17,50 – 18,10
Skřivánek: Hoření, roh s ulicí Ženíškova 

18,20 – 18,40
Město centrum: 
Vaňov - Hostovice - Skřivánek 
Datum svozu: 22. 10. 2013
Město centrum: Růžový palouček  

15,00 –15,20 Dlouhá 15,30 – 15,50
Vaňov: Pražská 16,00 – 16,20
Hostovice: Hospodářská, u restaurace 

16,30 – 16,50
Skřivánek: Hornická, parkoviště u věžáků 

17,00 – 17,20

Svoz objemného odpadu
II. etapa Klíše, Předlice 

11. 9. 2013: Klíše; Cestička, Gočáro-
va, Lesní cesta, Na Drahách, Na Okraji, 
Na Spálence, Na Stráni, Na Výrovce, U 
Koupaliště, V Osadě, V Přírodě, V Zátiší, 
Wolkerova
12. 9. 2013: Klíše; Klíšská (mezi Hvěz-
dou a Jateční), Střížovická, Štefánikova, 
Herbenova, Masarykova (mezi Štefániko-
vou a Londýnskou), Palachova, U Stadio-
nu, V Zahrádkách, Pod Holoměří
16. 9. 2013: Město mezi ul. Masarykova, 
Štefánikova a Palachova; Alešova, Balbí-
nova, Beethovenova, Bezručova, Berní, 

Bozděchova, Brožíkova,  Růžový palou-
ček, Sadová, Slavíčkova, Šaldova, Vilová 
ulička
17. 9. 2013: Klíše; České mládeže, Hany 
Kvapilové, Na Popluží, Ostrčilova, Pasteu-
rova, Resslova, Sládkova, Thomayerova, U 
Nemocnice, U Panského dvora
18. 9. 2013: Klíše; Klíšská (mezi Jateční 
a Londýnskou), Mezidomí, Na Vlnovce, U 
Městských domů 
19. 9. 2013: Předlice; Beneše Lounské-
ho, Boženy Němcové, Černá cesta, Do-
stojevského, Hrbovická, Husitská cesta, 
Chabařovická, Jateční, Jiráskova, K Vavři-
nečku, Kekulova, Komenského, Koneč-
ná, Mahenova, Majakovského, Marxova, 
Na Luhách, Na Nivách, Na Vantrokách, 
Okresní silnice, Palackého, Prostřední, 
Průmyslová, Řeháčkova, Sklářská, Školní 
náměstí, Škroupova, Tovární, U Jeslí, U 
Kolejí, U Lanovky, U Vlečky, Ulice Práce, 
Za Válcovnou

III. etapa Město-centrum, 
Hostovice, Vaňov

23. 9. 2013: Město ul. Stará a do ní ústí-
cí ulice; Emy Destinové, Hornická, Koně-
vova, Na Ladech, Na Spádu, Na Výsluní, 
Stará 
24. 9. 2013: Skřivánek; Červený vrch, 
Králova výšina, Presslova, Sienkiewiczo-
va, Údolní, V Kutišti, V Lukách, V Pískov-

ně, Ve Strži, Bělehradská (mezi Hilarovou 
a Malátovou), SNP, Veleslavínova
25. 9. 2013: Stříbrníky; Elišky Krás-
nohorské (mezi Hoření a Malátovou), 
Hanzlíčkova, Hilarova, Hilbertova, Holla-
rova, Hoření, Ivana Olbrachta, Malátova, 
Mošnova, Lizstova, Obránců Míru, On-
dříčkova, Pod Školou, Stříbrnické nivy, Ve 
Smyčce, Ženíškova
26. 9. 2013: Město mezi ul. Důlce, 
Hoření, Londýnská, Panská a Revoluč-
ní; Bělehradská (mezi Hilarovou a Vel-
kou Hradební), Bratislavská, Brněnská, 
Dlouhá, Důlce, Dvořákova, Elišky Krás-
nohorské (mezi Bělehradskou a Hoření), 
Horova, Hrnčířská, Lidické náměstí, 
Londýnská, Masarykova (mezi Londýn-
skou a Revoluční), Mírové náměstí, Na 
Schodech. 
30. 9. 2013: Město-centrum - Hosto-
vice; Fabiána Pulíře, Fibichova, Hradiště, 
Moskevská, Na Vyhlídce, Pařížská, Před-
mostí, Rooseveltova, Solní stezka, Strou-
pežnického, 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      
1. 10. 2013: Město od železničního 
mostu do Vaňova; Město, ulice od že-
lezničního mostu směrem na Vaňov a 
celý Vaňov

MO Střekov
Svoz vaků s odpady ze zeleně

OBLAST: Střekov, Kojetice, Nová Ves, 
Budov, Olešnice; vaky s odpadem se 
zelení budou sváženy v týdnu od 18. 
11. 2013.
OBLAST: Brná, Sebuzín, Církvice, Svádov, 
Olšinky,; vaky s odpadem se zelení budou 
sváženy v týdnu od 25. 11. 2013

Svoz nebezpečného odpadu 
OBLAST: Střekov – Brná – Církvice – Se-
buzín – Nová Ves – Kojetice – Olšinky – 
Svádov
Datum svozu: 5. 11. 2013
Střekov: Žukovova, u pošty 15,00 – 15,20 
Brná: Sebuzínská u ul. Mečíkové 15,30 – 15,50
Církvice: náves 16,00 – 16,20
Sebuzín: Sebuzínská, st. MHD 16,25 – 16,45
Střekov: Novosedlické náměstí 16,55 – 17,15
Nová Ves: točna MHD 17,20 – 17,40
Kojetice: točna MHD 17,45 – 18,05
Olšinky: Vítězná, u potravin 18,15 – 18,35
Svádov: Vítězná, u Štrympla 18,40 – 19,00

Svoz objemného odpadu 
I. etapa, Střekov

2. 10. 2013: Střekov, od Národního 
oboje směrem na Děčín; Děčínská (jen 
k ulici K Loděnici), Hviezdoslavova, 
Mánesova, Národního odboje, Rybářská, 
Varšavská (od Národního odboje k Ma-
riánskému mostu), Zeyerova, Žukovova, 
K Loděnici
3. 10. 2013: sídliště Kamenný vrch; 
Kamenná, Nová. 
7. 10. 2013: Střekov, nad tratí od ul. 
Žukovova směrem na Děčín; Bří Mrští-
ků, Českých bratří, Jeseninova, Kojetická, 
Poděbradova, Poslední cesta, Rubensova, 
Škrétova, Truhlářova, U Krematoria
8. 10. 2013: Střekov, od ul. Kojetická 
směrem na Novou Ves; Do Kopečka, 
Dykova, Kubelíkova, Marie Hubnerové, 
Matěje Kopeckého, Na Hřebence, Na 
Rozhledu, Na Zákrutu, Novosedlické ná-
městí, Novoveská, Stoupačka, Švabinské-
ho, U Lesa, V Třešňové aleji
9. 10. 2013: Střekov, pod tratí od Ná-
rodního odboje směrem na Litoměřice; 
Kozinova, Kramoly, Na Pile, Pionýrů, 
Raisova, Střekovské nábřeží, Sukova, Tě-
šínská, Tomáše ze Štítného, Třebízského, 
U Stanice, Varšavská (mezi Národního 
odboje a Žukovovou), Železničářská
10. 10. 2013: Střekov, nad tratí od ul. Žu-
kovova směrem na Litoměřice; Barran-
dova, Dobrovského, Karla IV., Kollárova, 
Máchova, Kořenského, Myslbekova, Pur-

Svoz odpadu ze zeleně ve vacích  
Vaky pro podzimní svoz se budou vydávat od 14. do 18. října 2013 od 8,00 hod. 
do 17,30 hod. ve sběrném dvoře v Krásném Březně (vchod z ul. Křižíkova). 
Svoz vaků naplněných odpady ze zeleně bude proveden v jednotlivých měst-
ských obvodech v dále uvedených termínech. Vaky připravené k odvozu musí 
být přistaveny na místě přístupném svozové technice (u vozovky).

Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu 
Nebezpečný odpad bude převzat 1 x za pololetí na označených zastávkách. Na vý-
věsce zastávek budou uvedeny časy příjezdu svozového vozidla. Odpad je nutno 
předat osobně zodpovědnému pracovníkovi.

Svoz objemného odpadu
Objemný odpad bude svážen 1 x za pololetí. 
Jsou to vysloužilé předměty z domácností (např. vyřazený nábytek, matrace, ko-
berce, podlahové krytiny), které nelze pro jejich rozměry odkládat do sběrných 
nádob na komunální odpad. 

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.



9

Kalendář odvozu odpadů – ii. pololetí 2013
kyňova, Puškinova, Riegrova, Rozkošná, 
Šafaříkovo náměstí, V Zeleni
14. 10. 2013: Střekov, nad ul. Karla IV. 
směrem ke hradu; Ke Hradu, Ovčácká 
cesta, Sokolská, Tolstého.

II. etapa, Střekov - Osada, Brná
15. 10. 2013: Střekov- osada, za hra-
dem; Březová, Jasanová, Koperníkova, 
Litoměřická, Malířský koutek, Na Čiha-
dle, Na Zacházce, Průchodní, Slunečná, 
Svatojiřská, Topolová, Tizianova, U Řeky, 
V Ohybu
16. 10. 2013: Brná; Azalková, Doerellova, 
Hvozdíková, Jabloňová, Karafiátová, Kla-
denská, Kolmá, Lázeňská, Malá, Marušky 
Kudeříkové, Mečíková, Na Rybárně, Pod 
Rezervací, Průjezdní, Rodinova, Sebuzín-
ská (mezi Slunečnou a Jitřní), Šeříková, 
U Lesíka, U Ráje, Vodárenská, Wagnerova, 
Zelené údolí, Zlatá stezka (mezi Slunečnou 
a Jitřní)
17. 10. 2013: Brná; Broskvoňová, Jasmí-
nová, Jedličkova, Jitřní, Karla Maye, K Sr-
díčku, Ke Studánce, Lermontova, Pod Tratí, 
Rozcestí, Říční, Sebuzínská (mezi Jitřní a 
Karla Maye), Skupova, Šikmá, U Kapličky, 
U Potoka, U Točny, U Viaduktu, V Průčelí, 
Zlatá stezka (mezi Jitřní a točnou MHD)

III. etapa, Sebuzín, Církvice, 
Svádov, Budov, Olešnice, Olšinky, 

Kojetice, Nová Ves 
21. 10. 2013: Sebuzín
22. 10. 2013: Církvice
23. 10. 2013: Svádov; Svádov – levá 
strana od Vítězné (včetně)
24. 10. 2013: Svádov; Svádov - pravá 
strana od Vítězné 

29. 10. 2013: Budov, Olešnice, Olšinky
30. 10. 2013: Kojetice, Nová Ves   

MO Severní Terasa
Svoz vaků s odpady ze zeleně

OBLAST: Severní Terasa, Dobětice; vaky 
s odpadem se zelení budou sváženy 
v týdnu od 29. 10. 2013

Svoz nebezpečného odpadu 
OBLAST: Severní Terasa - Stříbrníky 
Datum svozu: 19. 11. 2013
Stříbrníky: Jizerská 16,40– 17,00 
Severní Terasa: Gagarinova na parkovišti 

17,10 – 17,30
Stříbrníky – Dobětice 
Datum svozu: 22. 10. 2013
Stříbrníky: Na Louži 17,25 – 17,45
Dobětice: Rabasova 17,50 – 18,10 Šrám-

kova 18,15 – 18,35

Svoz objemného odpadu 
 I. etapa, Kočkov, Severní Terasa 

31. 10. 2013: Kočkov, ul. Kočkovská 
a do ní zaústěné ulice nad sídlištěm; Ke 
Kopečku, Kočkovská, Lužická, Průchozí, 
Severní, Slepá, Úzká cesta
4. 11. 2013: Severní Terasa; Meruňko-
vá, Ořechová, Ovocná, Švestková, Višňo-
vá, Stavbařů 
5. 11. 2013: Severní Terasa; Burianova, 
Herecká, Maková, Marvanova, Šípková, 
Voskovcova, Werichova, Zvonková
6. 11. 2013: Severní Terasa; Jana Zajíce, 
V Klidu, Větrná
7. 11. 2013: Severní Terasa; Gagarino-
va, Glennova, Oblá, Svojsíková
11. 11. 2013: Severní Terasa; Ladova, 
Pod Parkem, Muchova, Sociální péče

II. etapa, Stříbrníky, Dobětice
12. 11. 2013: Stříbrníky; Jizerská, Šu-
mavská, Orlická
13. 11. 2013: Stříbrníky; Br. Veverků, 
Na Louži, Pincova, Pod Hůrkou, Stříbr-
nická, Ve Strouze, V Rokli, Na Návsi, Na 
Vrstevnici
14. 11. 2013: Dobětice; Brandtova, Jež-
kova, Poláčkova
18. 11. 2013: Dobětice; Krajní, Nad 
Točnou, Oty Pavla, Pod Rozhlednou, 
Šrámkova
19. 11. 2013: Dobětice; Kmochova, Nad 
Březnem, Rabasova, Výstupní 
 

MO Neštěmice
Svoz vaků s odpady ze zeleně

OBLAST: Neštěmice, Krásné Březno,; 
vaky s odpadem se zelení budou sváženy 
v týdnu od 2. 12. 2013

Svoz nebezpečného odpadu 
Mojžíř - Neštěmice - Krásné Březno 
Datum svozu: 19.11. 2013
Mojžíř: Hlavní, u restaurace Na Růžku 

15,00 - 15,20
Neštěmice: Opletalova, u parkoviště 

15,30 – 15,50
Krásné Březno: Obvodová, u garáží  

16,00 – 16,20

Svoz objemného odpadu
I. etapa Neštěmice

20. 11. 2013: J. Plachty
21. 11. 2013: Hlavní, Horní, K Haldě, 
Strážná, Vodařská, Žitná
25. 11. 2013: Na Skalce, Peškova, Picassova
26. 11. 2013: Ryjická, Sibiřská
27. 11. 2013: Dubová, Hluboká, Květi-
nová, Na Výšině, Pod Úvozem, Sportovní, 
Zelená, Tři Kříže 
28. 11. 2013: Jánského, Májová, Milešov-
ská, Opletalova, Studentská, Turistická, 

U Radnice, Národní, Mlýnská, Seifertova, 
U Tonasa, Veslařská, V Ústraní, Železná

II. etapa Krásné Březno
2. 12. 2013: sídliště Pod Vyhlídkou; Čecho-
va, Ke Třem křížům, Obvodová, Rozcestí
3. 12. 2013: ul. mezi Keplerovou a 
Krčínovou; Neštěmická (sídliště Pod 
Vyhlídkou), Keplerova, Na Rybníčku, Na 
Sklípku, U Pivovarské zahrady 
4. 12. 2013: 1. máje, Čelakovského, 
Družstevní, Erbenova, Husova, Hřbitov-
ní, K Mlýništi, Karolíny Světlé, Krátká, Na 
Vinici, Podmokelská, Příkopy, U Potůčku, 
U Studánky, V Doubravě
5. 12. 2013: okolo ul. Nový svět; Matiční, 
Na Břehu, Postranní, Růžová, Svádovská, 
Nový svět, Pekařská, Plavecká
9. 12. 2013: ul. mezi Krčínovou a Ne-
štěmickou; Anežky České, Dr. Horákové, 
Janáčkova, Jungmannova
10. 12. 2013: ul. Výstupní, Žežická a 
Neštěmická; Dvojdomí, Neštěmická 1 a 3, 
Přemyslovců, Žežická
11. 12. 2013: oblast mezi ul. Drážďanská 
a Přístavní, V Oblouku, Vojanova, Dráž-
ďanská, Křižíkova, Na Náspu, Na Skládce, 
Přístavní, V Háji, Výstupní, Zolova

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

Mezi objemný odpad 
nepatří:

✖ pneumatiky

✖ stavební odpad

✖ konstrukční prvky 
bytu nebo domu 

✖ odpad ze zeleně

✖ použitá elektrozařízení 
(např. ledničky, pračky, 
sporáky, televizory a 
monitory)
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Tanečníci z celého světa se po-
čátkem října setkají v Ústí nad 
Labem.

Přivítá je světový šampionát taneč-
ní disciplíny Street Dance Show 
a světový pohár Disco Dance. 
Na Zimním stadionu se předsta-
ví stovky soutěžních vystoupení 
od sól, duet až po velké formace 
a produkce v dětské, juniorské 
a dospělé věkové kategorii. 
Informace o soutěži  včetně  prů-
běhu celé  soutěže můžete sledo-
vat na www.danceshock.cz  nebo 
na fcb danceshock.

Pro pohár primátora si na  
Ústecké veterán rallye dojel 
Zdeněk Novotný z VCC Velemín 
na historickém motocyklu Če-
chie Böhmerland z roku 1930. 

Start patnáctého ročníku závodu 
přilákal na Mírové náměstí v cen-
tru Ústí nad Labem stovky lidí, 

kteří obdivovali krásu a doko-
nalost starých i novějších strojů. 
Rallye se zúčastnilo na 130 histo-
rických aut a motocyklů. Nejstar-
ší byla požární škodovka z roku 
1928 hasičů ze Sebuzína, ale při-
jely i jiné skvosty domácí i zahra-
niční výroby včetně proslulého 
Rols Royce.

Závod uspořádal za podpory měs-
ta Ústí nad Labem Veteran Car 
Club AMK Česká brána. Členitá 
trasa závodníky dovedla na okraj 
Teplic k obchodnímu centru, kde 
skončila první etapa. Druhá etapa 
zamířila do Krušných hor do Foj-

tovic, na Komáří vížku a přes Nak-
léřov zpět do Ústí nad Labem.
Po cestě plnili závodníci řadu 
úkolů, například jízdu zručnosti 
s nákupním vozíkem plným míč-
ků, zápolili s pamětí nebo vymě-
ňovali svíčku. 

pohár primátora pro Böhmerland

taneční událost v Ústí nad Labem
Vladimír Gončarov (Partajník) a Margarita Plešková (Matka) v Café Aussig

Na novou sezónu se chystá Se-
veročeské divadlo opery a ba-
letu v Ústí nad Labem. 

Připraven je například Wagnerův 
Bludný Holanďan v nastudování 
se sólisty divadla v první polovi-
ně nastávající sezóny. Galavečer 
s operetou bude uveden na přelo-
mu roku. 
V průběhu nové sezóny divadlo 
chystá několik premiér: baletní 
Broučky s hudbou Otmara Máchy 
a Sen noci svatojánské Felixe Men-
delssohna Bartholdyho, diváky 
stále žádanou operetu Hraběnka 
Marica, muzikál Zvonokosy Gab-
riela Chevalliera a Pucciniho ope-
ru Tosca.
Další velmi atraktivní tituly jsou 
v jednání a určitě budou, pro vás 
diváky, milým zpestřením.
Programová nabídka divadla v no-
vé sezóně zahrnuje i širokou škálu 
žánrově odlišných představení, 
včetně činoher hostujících soubo-
rů, koncertů a dalších programů 
v obsazení našich umělců, držitelů 
Ceny Thálie, i renomovaných pěv-
ců a herců zvučných jmen stejně 
tak, jako nových, velmi talentova-
ných umělců nastupující generace. 

Severočeské divadlo zahajuje novou sezónu
Otmar Mácha:  
BROUČCI balet
Richard Wagner:  obnov. premiéra 
BLUDNÝ HOLANĎAN opery
Emmerich Kálmán:  
HRABĚNKA MARICA opereta
GALAVEČER  večer operetních árií 
S OPERETOU a baletních čísel
Felix Mendelssohn Bartholdy:  
SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ balet
Giacomo Puccini:  
TOSCA opera



11

Dvousté výročí porážky napo-
leonských vojsk si Ústí nad La-
bem připomnělo červnovými 
Napoleonskými slavnostmi.

Události, která se stala největ-
ším válečným střetnutí v historii 
regionu, je věnována rozsáhlá 
výstava v Muzeu města Ústí nad 
Labem. Exponáty na ni zapůjči-
la i muzea ze států, které se bitvy 
účastnily. 

„Na Ústecku se po celých 200 let 
naštěstí již nikdy neodehrála bitva 
s desetitisíci mrtvých a zraněných 
vojáků i civilistů. Dnes s ostatními 
účastníky Napoleonských válek 
žijeme již dlouhá desetiletí v míru 
a připomenutí 200 let staré historie 
potvrzuje, že mírové soužití je jedi-
ná možná volba pro budoucnost,“ 
uvedl primátor vít Mandík. 
Napoleonské slavnosti začaly 
na Lidickém náměstí, kde pro-

bíhal historický jarmark a z vo-
jenského tábora v muzeu sem 
dorazily i jednotky vojáků v his-
torických uniformách. 
Pestrý program pokračoval celý 
červen, každý týden připomínal 
jednu z bojujících zemí: Němec-
ko, Francii, Rusko a Rakousko. 
Uskutečnily se koncerty, filmo-
vé projekce, besedy a přednášky 
nebo tematické prohlídky vel-
kobřezenského zámku. 

Oslavy této významné události 
pokračovaly i v srpnu. Předzna-
menalo je připomenutí 200. vý-
ročí vyhnání francouzských vojsk 
z Ústí nad Labem, kdy rakouští 
vojáci po krátké srážce zachráni-
li město před vypálením. Hlavní 
oslavy se uskutečnily v místě ně-
kdejšího bojiště u Chlumce a Pře-
stanova, kde proběhl pietní akt 
i bojová ukázka.  

od bitvy u Chlumce a přestanova uplynulo 200 let

Napoleonské slavnosti

Do tradiční celoevropské akce 
Evropský týden mobility, která 
probíhá ve dnech 16. – 22. září 
se opět zapojí město Ústí nad 
Labem.

Připraveno je několik zajímavých 
akcí, určených jak pro děti, tak 
pro dospělé. Smyslem kampaně 
je zamyslet se nad možnostmi 
mobility ve městě, ale i bezpeč-
ností všech účastníků silničního 
provozu.
Právě na správný pohyb chodců 
v provozu a zejména pravidlo „vi-
dět a být viděn“ upozorní několik 
aktivit Policie ČR a BESIPu. Ško-
láci si budou moci v praxi na dět-
ském dopravním hřišti za účasti 
všech složek integrovaného zá-
chranného systému vyzkoušet 
práci záchranáře, či policisty. 
Pro všechny bez rozdílu věku jsou 
pak připraveny např. úklidová 
akce na pomoc přírodě Ukliďme 

svět! (19. 9.), Den otevřených dve-
ří Dopravního podniku ve vozov-
ně Všebořice a Cyklojízda do ni-

tra Českého středohoří (21. 9.), 
nebo otevření nové Naučné stezky 
jezero Milada (22. 9.). 

Ukázkou toho, že se ulice centra 
města dají využívat i pro zajímavé 
a zdraví prospěšné aktivity, niko-
li jen pro cestování dopravními 
prostředky bude zumba maraton 
v atriu magistrátu (19. 9), či ko-
mentované procházky městem, 
kdy průvodci budou historici ús-
teckého muzea (17. 9.). Připraveny 
jsou i odpolední jízdy cyklobusu 
zdarma. Odjezdy budou z tradič-
ní zastávky cyklobusu („Divadlo“) 
u budovy Krajského ředitelství 
PČR. Časy odjezdů: Po-Pá 15.00, 
16.00, 17.00 a So-Ne v 16.30. Cyk-
lobus zastaví na zastávkách Běle-
hradská, Severní Terasa, Orlická 
a Dobětice točna.
Letošním tématem, které vyhlá-
sila Evropská komise, je „Čistý 
vzduch – je to na nás“. V evrop-
ských zemích probíhá Evropský 
týden mobility již od roku 1998 
a Česká republika se do této kam-
paně zapojuje od roku 2002. 

Město se zapojí do týdne mobility 
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V rámci Dní evropského dědic-
tví, které byly zahájeny 7. září, 
se otevře řada historických pa-
mátek v Ústí nad Labem a okolí. 
Veřejnosti budou zpřístupněna 
i místa, která bývají během 
roku uzavřena.

Vodní elektrárna Střekov
14. – 15. 9. 2013
10.00 – 16.00 hod.

Zámek Trmice (vstupné)
15. 9. 2013 
10.00 – 16.00 hod. 
(10.00,13.00,15.00 prohlídky) 
Expozice Muzea modelové 
železnice (vstupné)
Prohlídka zámecké galerie a 
obřadních prostor.
Doprovodné akce: 
Autodráhové závody.

Soubor lidové architektury 
Zubrnice (vstupné)
14. – 15. 9. 2013
9.00 – 18.00 hod.
Doprovodné akce:
Výtvarná soutěž pro děti

Činoherní divadlo  
města Ústí nad Labem
14. 9. 2013
12.00 – 16.00 hod.
15. 9. 2013
10.00 – 14.00 hod.
Komentovaná prohlídka 
s průvodcem každou půlhodinu.

Kostel apoštola Pavla („Červený 
kostel“)
14. – 15. 9. 2012 
10.00 -16.00 hod.
Prohlídky s výkladem.
Doprovodné akce:
Projekce filmu z produkce ČCE o 
životě a díle Přemysla Pittera.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie 
v Církvicích
14. – 15. 9. 2013
10.00 – 16.00 hod. 
Doprovodné akce:  
14. 9. 2013 v 16.15 hod. – Koncert 
věnovaný dílu Antonína Dvořáka 
(účinkuje Smyčcový kvartet 
orchestru Severočeského divadla 
v Ústí nad Labem)

Kostel Nanebevzetí Panny Marie 
v Ústí nad Labem
14. 9. 2013
10.00 – 16.00
15. 9. 2013 
12.00 – 16.00

Správní budova VÚANCH 
14. – 15. 9. 2013
10.00 – 16.00 hod.

Městské lázně v Ústí nad Labem
14. – 15. 9. 2013
10.00 – 16.00 hod. 

Zoologická zahrada  
v Ústí nad Labem (vstupné)
14. – 15. 9. 2013
8.00 – 18.00
Doprovodné akce:
14. 9. 2012 Rozloučení 
s prázdninami 

Větruše
14. – 15. 9. 2013
10.00 – 16.00 hod. 

Masarykovo zdymadlo na 
Střekově
14. – 15. 9. 2013
10.00 – 16.00 hod. – s průvodcem
Doprovodné akce:
Promítání filmu o výstavbě 
zdymadla, zpřístupnění rybího 
přechodu.

Hrad Střekov (vstupné)
14. – 15. 9. 2013
10.00 – 16.00 hod.
Doprovodné akce:
14. 9. 2013 od 14.00 do 22.00 hod.
Slavnosti vína a burčáku na Střekově

Muzeum lehkého opevnění  
vzor 36 
(Hostovická ul.)
14. – 15. 9. 2013 
10.00 – 16.30 hod.
Doprovodné akce: 
Ukázky Československé, Britské 
armády a Wehrmachtu v období 
let 1938 – 1939. 

Zámek Krásné Březno
9. - 13. 9. 2013 
9.00 – 16.00 hod.
Doprovodné akce:
Výstava zvonů kostela sv. Floriána

Železniční muzeum Zubrnice
14. 9. 2013 
10.00 – 16.00 hod.

Dny evropského dědictví v Ústí nad Labem 2013

Doporučuje Zuzana Kailová, 
náměstkyně primátora Ústí 
nad Labem.

K návštěvě doporučuji hlavně 
objekty, které jsou po většinu 
roku nepřístupné. Například 
Masarykova zdymadla jsou 
nádhernou technickou památ-
kou, která je dodnes na vysoké 
provozní úrovni. Prohlédněte 

si také budovu Výzkumného 
ústavu anorganické chemie – je 
to bývalá správní budova che-
mičky a je úzce spjata s novo-
dobou historií města. 
Zajímavá může být také návště-
va Muzea lehkého opevnění 
v Hostovické ulici. Je tam při-
praven zajímavý program včet-
ně ukázky činnosti tehdejších 
armád.

Určitě se podívejte: Soutěž o ceny
Také v letošním roce proběhne 
soutěž o atraktivní ceny. 
Úkolem je nasbírat nejméně 13 pa-
mětních razítek do turistického pasu, 
který bude k vyzvednutí v Informač-
ním středisku města Ústí nad Labem, 
nebo v jednotlivých objektech. Pře-
vážná většina objektů bude přístupná 
pouze o víkendech. Termíny otevření 
budou zveřejněny na www.usti-nad-
labem.cz, v informačním středisku či 
na speciálních letácích. 
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Počátky obce původním názvem 
Březnice se datují do let 1186 
a 1188, kdy náležela obec svádov-
skému panství. Od konce 18. století 
začal růst počet obyvatel, v obci byla 
již škola, mlýn i vinné sklepy. V 19. 
století měla Březnice své obecní 
zastupitelství a radu, probíhala vý-
stavba továren, vznikla železniční 
stanice, poštovní a telegrafní úřad. 
Podle německého jména Schön-
priesen byl r. 1876 zaveden nový 
název – Krásné Březno, který se 
používá dodnes. V r. 1900 se obec 
Krásné Březno sloučila s Ústím nad 
Labem a stala se společně s Klíší 
městskou čtvrtí. Tím zanikla sa-
mostatná působnost obce.
Krásné Březno má cca 14 tisíc oby-
vatel, zaujímá cca plochu 225 ha, 
od západu na východ má délku 

cca 2 km a od severu k jihu šířku 
cca 1,3 km. Jih obepíná řeka Labe, 
v jedné třetině šířky protíná Krás-
né Březno železnice, v jejímž okolí 
podél ulic Přístavní a Drážďanská 
se rozprostírají průmyslové objek-
ty. Ty zasahují svým severním vý-
běžkem až k Neštěmické ulici. Tato 
oblast je tou již výše zmíněnou ob-
lastí rozvíjející se v 19. století a je 
protkána též původní zástavbou 
bytových domů. 
Ve 20. století byly přistavěny 3 síd-
liště. Část navazující na původní 
domy ve Vojanově. Obyvatelé zde 
mají k dispozici školku, restaurace 
a obchody. Úplně nově byla vysta-
věna část mezi silnicemi Výstupní, 
Neštěmická a Žežická. Také zde 
jsou k dispozici zařízení občanské 
vybavenosti, navíc je zde Základní 

škola Anežky České. Třetí část roz-
šiřuje oblast za zámkem tj. okolí 
Keplerovy, ale i U Pivovarské za-
hrady včetně občanské vybavenos-
ti i s původními školami Základ-
ní a uměleckou školou Husovou 
a také Střední odbornou školou 
Čelakovského.  
Nejblíže k městu Ústí však na-
leznete ZOO se svými cca 23 ha 
plochy. Její nabídka je opravdu 
velkolepá a snese srovnání se zo-
ologickými zahradami např. Pra-
hy či Drážďan. Z dalšího velkého 
počtu institucí lze zmínit: nedávno 
rekonstruovaný zámek, kde sídlí 
Památkový ústav, Katastrální úřad 
v prostoru Krčínovy ulice, Čes-
kou inspekci životního prostředí 
u Výstupní, potravinářské firmy 
Inpeko, Aplicu, cukrárnu DUO 
na rohu Podmokelské, Tisk Horák 
se sportovními halami, České pří-
stavy a blízký Celní úřad, prodejny 
autodílů Špindler a další. Zdravot-
ní polikliniku v prostoru Corsa, 
autoopravny, servisy, obchodní 
střediska i jednotlivé obchody. 
V Krásném Březně je moderní 
pošta, sídlo Městské policie a slu-
žebna stání policie.
Krásné Březno má hustou síť tro-

lejbusových i autobusových linek 
s dojezdem do centra Ústí do 10 
minut, železniční stanici Ústí nad 
Labem – Sever. 
Občané a jejich děti mají možnost 
využít venkovní hřiště, kryté haly, 
dětské koutky, dopravní hřiště 
v zámecké zahradě a též se příp. 
realizovat na zahrádkách zahrád-
kářských kolonií: V Háji, Žežická 
(Na Vinici), Pekařská – Růžová 
nebo Karoliny Světlé.
V dalším pokračování se podívá-
me do části Mojžíř.

Ing. Jaroslav Táborský
místostarosta MO Neštěmice

představujeme Městský obvod Neštěmice
Městský obvod Neštěmice je druhým největším obvodem v Ústí nad Labem s počtem obyvatel přes 24 tisíc (obvod Město má 35 tis.,  
Severní Terasa 21 tis., Střekov 14 tis.). Již jsme se ve dvou dílech seznámili se sídlišti Skalka, Výšina, Vyhlídka a s centrální obcí Neště-
mice. Dnes si představíme část Krásné Březno.
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Vydává Statutární město Ústí nad Labem,  
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Ev. číslo MK ČR E 10245
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Tajenku křížovky pošlete na adresu:  
Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 

400 01 Ústí nad Labem a označte nápisem KŘÍŽOVKA.

Tři vylosovaní luštitelé obdrží propagační předměty  
města Ústí nad Labem.

200. výročí bitvy 
u Chlumce
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Mladé stolní tenisty Tomáše 
Polanského a Jakuba Seiber-
ta ze Slavoje Severotuk Ústí 
nad Labem přijal primátor 
Vít Mandík a poděkoval jim 

za úspěšnou sportovní repre-
zentaci města.

Tomáš Polanský získal na červen-
covém Mistrovství Evropy v Os-

travě v kategorii kadetů tři zlaté 
a jednu stříbrnou medaili. Stal se 
mistrem Evropy v soutěži jednot-
livců, ve čtyřhře a v družstvech, 
stříbrnou medaili získal ve smíšené 
čtyřhře. Jakub Seibert si z Ostravy 
přivezl stříbrnou medaili v katego-
rii juniorů ve smíšené čtyřhře. 
Primátor Mandík ocenil výsledky 
obou sportovců: „Jsou to vynikají-
cí úspěchy, které si zaslouží uznání 

a obdiv. Děkuji vám za reprezenta-
ci města i za to, že jste vzorem pro 
ostatní sportovce v našem městě,“ 
uvedl primátor.
Úspěšným stolním tenistům předal 
dárky a popřál jim hodně úspěchů 
v jejich sportovní kariéře.
Tomáš Polanský a Jakub Seibert se 
stolnímu tenisu věnují od dětství 
a mají už řadu medailí z mistrov-
ství republiky a Evropy. 

Stolní tenisté mají medaile  
z mistrovství Evropy
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Na Ústecký 1/2Maraton zve občany i návštěvníky 
Ústí nad Labem primátor města Vít Mandík. Úro-
veň závodu letos ocenila Mezinárodní atletická fe-
derace IAAF Stříbrnou známkou. „Zavazuje nás to 
ještě k většímu zdokonalení organizačních a technic-
kých podmínek včetně zázemí pro všechny účastníky 
a diváky. Přijďte se podívat a fandit. Jsem přesvědčen, 
že letos opět vytvoříme pro závod skvělou atmosféru,“ 
zve primátor Mandík.

Primátor zve na půlmaraton  
oceněný Stříbrnou známkou IAAF
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