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Přesně po roce se pozornost minimál-
ně „běžeckého“ světa upne na Ústí nad 
Labem. Tuto neděli, primátor města Vít 
Mandík na Mírovém náměstí odstartu-
je již čtvrtý ročník Mattoni 1/2Marato-
nu Ústí nad Labem. 

Očekává se, že na 21,0975 km dlouhou 
trasu se vydá dav čítající několik tisíc běž-
ců. Stejně jako v loňském roce i letos je 
připraven i rodinný běh, kde se očekává 
účast až dvou tisíc běžců. Podruhé na-
stoupí do svého závodu také handicapo-
vaní závodníci na handbiku.
Sportovní veřejnost se těší na očekávaný 
souboj loňského vítěze ústeckého půlma-
ratonu Keňana Philemona Limo a jedno-
ho z nejrychlejších běžců půlmaratonské 
historie Atsegu Tsegaye z Etiopie. Další 
otázkou bude, zda výsledkem tohoto na-
pínavého souboje bude pokoření nejenom 
dosavadního rekordu ústeckého půlmara-

tonu, ale prolomení hranice jedné hodiny. 
Oba dva afričtí běžci hranici jedné hodiny 
již u nás prolomili a to v minulých roční-
cích pražského půlmaratonu. 
Ústecký půlmaraton se během uplynulých 
čtyř let stal nejenom významnou sportovní 
událostí, ale i akcí, která, jak říká primátor 
města Vít Mandík, proubouzí celé město. 
„Když jsme s prezidentem organizačního 
výboru Carlem Capalbem začali připravo-

vat první ročník našeho půlmaratonu, taj-
ně jsme doufali, že zakládáme tradici velké 
akce města, která upoutá nejenom pozor-
nost okolí, ale i samotných obyvatel,“ říká 
primátor Vít Mandík a pokračuje: „Ob-
rovský zájem běžců a diváků naznačuje, 
že by se nám náš sen mohl splnit.“ 
Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem si 
kvalitou organizace i popularitou mezi 

Ústí prožije svou „běžeckou“ neděli slávy

Dobré hospodaření města umožní podpořit 
ústecké mateřské školy 

Mateřské školy získají nad rámec svých 
rozpočtů další příspěvek. Rada města 
díky dobrému hospodaření mohla při-
jmout rozhodnutí, kterým posílí rozpočet 
30 mateřských škol o 250 000 Kč, což do-
hromady představuje částku 7,5 mil. Kč. 

Na jednání ředitelek mateřských škol s pri-
mátorem Vítem Mandíkem, které se uskuteč-
nilo uprostřed prázdnin, byl dohodnut další 
postup, který by měl vést k co nejefektivněj-
šímu použití těchto dotací. „S ředitelkami 
mateřských škol jsme se shodli na tom, že je 
nutné připravit seznam konkrétních požadav-
ků tak, aby za uvolněné prostředky naše školky 
získaly skutečně potřebné a užitečné vybave-
ní,“ komentuje průběh schůzky primátor Vít 

Mandík, který ředitelky škol se svým, radou 
schváleným, návrhem seznámil. „Jsem rád, 
že se daří naplnit moje představa o tom, že 
prostředky vytvořené našim úspěšným hos-
podařením by měly být přednostně použity 
na konkrétní a potřebné projekty pro ty veřej-
né služby, které si pozornost nás všech opravdu 
zaslouží,“ dodal primátor Vít Mandík.
Podpoře mateřským školám předcházela 
téměř 50milionová investice do základních 
škol, které právě v průběhu letních prázd-
nin realizovaly nejrůznější opravy a zlepšení 
stavebního stavu objektů. Probíhá například 
výměna oken, opravy střech a okapů, výmě-
ny podlahové krytiny, rozvodů vody, odpadů 
a elektřiny, opravy tělocvičen a hřišť, opravy 
sociálních zařízení a také opravy oplocení, 

malování vnitřních prostor nebo dovybavení 
tříd. Děti se tak vrátily v září do nového. „Přál 
bych si, aby i v případě mateřských škol to pro-
bíhalo podobně. Musí být naprosto jasné, za co 
se uvolněné prostředky utratí,“ vysvětluje pri-
mátor Vít Mandík. A jedna z ředitelek, Petra 
Fiklíková z MŠ Kameňáček, k tomu dodá-
vá. „Myslím, že je to správný postup. Každou 
z nás to donutí zamyslet se, abychom vybraly 
k realizaci to, co skutečně potřebujeme.“ 
V této souvislosti je dobré připomenout, že 
vedení města podpořilo naše školy i v roce mi-
nulém. Díky již zmiňovanému dobrému hos-
podaření města bylo pro každou základní ško-
lu vyčleněno 500 tisíc korun na nutné opravy 
a pro každou mateřskou školy 200 tisíc korun 
nad rámec běžných provozních příspěvků.

Pokračování na str. 10
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Říká v rozhovoru ředitelka Mateřské 
školy V Zeleni, kde ještě v září budou 
probíhat poslední dokončovací práce. 
Díky vedení města a zejména primá-
tora Víta Mandíka, který se výrazně 
zasadil o to, aby tato rekonstrukce 
proběhla, vznikne dalších 49 míst pro 
děti z Ústí nad Labem. 

V jaké fázi je vybavení školky? 
Co se týká toho podstatného z nábyt-
ku a tím myslím například skříně, dět-
ské jídelní stoly a židle, úložné prostory 
na lůžkoviny, lehátka, šatní bloky, kan-
celáře, stoly a židle pro personál, už jsou 
připravené. A s designérkou nyní dokon-
čujeme výzdobu a realizaci celkové po-
doby vnitřních prostorů MŠ (třídy, šatny, 
chodby, vstupní hala). Myslím tedy, že 
na provoz budeme připraveni, což jsem 
také řekla panu primátorovi při jeho ne-
dávné návštěvě. 
Než bude vše definitivně hotovo, školka 
bude ještě měsíc využívat prostory ve dvou 
školkách. Jak jste se na to připravovali?
Část srpna jsme věnovali přípravě právě 
na toto období, kdy budeme fungovat 
v náhradních prostorách. Nakoupili se 
lůžkoviny, výukové a vzdělávací pomůc-
ky a materiál, hračky, literaturu, výtvarný 
materiál, atd.
Jak reagovali rodiče na informaci o pro-
dloužení termínu otevření MŠ? 
Na tuto informaci reagovali s velkým po-
chopením a vstřícností. 
Kolik dětí nastoupí do náhradních MŠ? 
Do náhradních prostor MŠ Skalnička 

a MŠ Pastelka nastoupí celkem 42 dětí 
(21 dětí na třídu), 6 rodičů této mož-
nosti nevyužije a nastoupí až do nových 
prostor MŠ V Zeleni. Děti budou v péči 
svých učitelek - tedy zaměstnankyň MŠ 
V Zeleni tak, aby již od začátku zahájení 
nástupu do MŠ v rámci adaptace navazo-
valy kontakt a vztah se svojí paní učitel-
kou ve své třídě.
Máte již všechny zaměstnance?
Mateřská škola má již kompletní tým za-
městnanců, kteří se budou dětem věno-
vat a starat se o ně. Všechny paní učitel-
ky mají vysokoškolské vzdělání v oblasti 
předškolní výchovy a speciální pedagogi-

ky a certifikáty různého zaměření (např. 
na grafomotoriku, výuku Aj v MŠ, v ob-
lasti dramatiky, hudebních a tělovýchov-
ných oborů apod.) 
Bude u Vás v MŠ něco výjimečného? 
To hlavní, co mne napadá, je, že díky na-
šemu zřizovateli statutárnímu městu Ústí 
nad Labem a především díky radě města 
a panu primátorovi Vítu Mandíkovi, bu-
deme mít nádhernou nově zrekonstru-
ovanou školku s moderním vybavením, 
obrovskou zahradou s nádhernými her-
ními prvky, záhonky pro děti, zimní za-
hradou a altány na výuku venku.

Mateřská škola V Zeleni má již kompletní  
tým zaměstnanců

Celkový pohled na již zrekonstruovanou budovu nové Mateřské školy V Zeleni jasně dokladuje to, o jak krásnou 
budovu v Ústí nad Labem jde.

Těžkej Pokondr
M. Konvičková, ABBA STARS

Statutární město               Ústí nad Labem

Vás srdečně zve na akci

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ MĚSTSKÉHO STADIONU
sobota od 15 hodin

zápas staré gardy
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Slovo primátora
Vážení spoluobčané,

před čtyřmi lety jsem na ustanovují-
cím zastupitelstvu slíbil, že udělám vše 
proto, abych zlepšil hospodaření města 
a jeho finanční zdraví. Město bylo za-
dlužené, lukrativní majetek rozprodán, 
docházelo ke snižování příjmů města, 
ekonomika se nacházela v recesi. Čty-
ři roky jsou za námi a já mohu říct, že 
co jsem slíbil, to jsem splnil. Finanční 
situace je dnes výrazně lepší, bylo zasta-
veno zadlužování a díky dobrému hos-
podaření se nám podařilo splatit dlu-
hy, a to v řádu stamilionů korun. Tím, 
na rozdíl od svých předchůdců, ode-
vzdávám město v nesrovnatelně lepší 
kondici, než v jaké jsem ho před čtyřmi 
lety přebíral.
Bohužel musím přiznat, že i za takový 
úspěch se platí. Stovky milionů, kte-
ré jsme dovedli uspořit a investovat 
do smysluplných a potřebných projektů 
pro občany našeho města, nepochybně 
někomu chybí a tím si, s jistou dávkou 
zklamání ale i ironie, vysvětluji takový 
enormní zájem o moji osobu. 
Vím, že to není jen moje zásluha, a proto 
všem děkuji za spolupráci. Zejména dě-
kuji všem členům rady za jejich podpo-
ru, panu tajemníkovi, vedoucím odborů 
a jejich týmům. Můj velký dík patří také 
řediteli městské policie a všem strážní-
kům. Stejně tak chci poděkovat i vedení 
a zaměstnancům všech městských orga-
nizací. Děkuji Vám.
Bylo mi ctí být uplynulé čtyři roky 
v čele města, kde jsem se narodil a celý 
život žiji.

Vít Mandík

O čtyřicet milionů korun poklesne cel-
kové zadlužení města. Nikdo ze zastu-
pitelů totiž prvního září na jednání za-
stupitelstva neodmítl návrh primátora 
Víta Mandíka, aby město využilo dob-
ré výsledky hospodaření minulých let 
a rozhodlo o tom, že město jednorá-
zovou splátkou ve výši čtyřiceti milio-
nů korun zaplatí část revolvingového 
úvěru u Komerční banky.

„Jsem rád, že mohu své působení ve funk-
ci primátora v tomto volebním období 
zakončit tím, že i díky tomuto rozhod-
nutí předám budoucím správcům město 
v daleko lepší kondici a s výrazně lepším 
finančním zdravím, než v jakém jsem ho 
přebíral před čtyřmi lety já,“ komentuje 
toto rozhodnutí zastupitelstva primátor 
Vít Mandík. 
Za pravdu jeho slovům mu dávají i suchá 
fakta. Bez započtení této splátky město 
v uplynulých čtyřech letech dokázalo díky 
přísné finanční disciplíně naordinované 
primátorem Mandíkem splatit téměř 200 
milionů korun z celkového dluhu města. 
Ten ke konci roku 2010, kdy začalo prá-
vě funkční období primátora Mandíka, 
činil těžko uvěřitelných 1,6 miliardy ko-
run. O tom, jak tristní byla situace města 
před čtyřmi lety, svědčí i neochota bank 
městu půjčit nejenom na běžný provoz, 
ale i na peníze nutné k vykrytí doby, 
po kterou musí město financovat projek-
ty, na které získalo dotaci z evropských 
fondů. „Vzpomínám si na rok 2008, kdy 
město vyhlásilo soutěž na krytí dotačních 
titulů a v prvním kole nám od bank ne-
přišla vůbec žádná nabídka,“ říká Rudolf 
Jakubec, dlouholetý vedoucí finančního 
odboru magistrátu. 
Úspěch primátora Mandíka, který kromě 
běžných povinností vyplývajících z jeho 
funkce si v radě města vzal na svá bedra 
i odpovědnost za finanční zdraví, je o to 
větší, když se na stůl položí jasná fakta. 
V roce 2009 vypukla ekonomická krize, 
která znamenala náhlý propad daňových 
příjmů v nadcházejících letech až o 130 
milionů korun ročně. Tento nejdůležitěj-
ší zdroj příjmů se na úroveň roku 2008 
po celou dobu právě končícího období 
ani nepřiblížil. „Každoroční výše daňových 
příjmů bez daně z nemovitosti byla při-
bližně o 80–100 milionů menší, než v roce 
2008,“ říká Rudolf Jakubec a dodává: „Za-
tímco předchozí vedení města propad pří-
jmů řešilo buď prodejem městského majet-
ku, nebo zadlužováním, současný primátor 
nastolil trend, kdy přísně hleděl na to, aby 

výdaje města odpovídaly jeho příjmům.“ 
A opět jeho slova potvrzují i strohá fakta. 
Zatímco v letech 2009 a 2010 se prodeje 
majetku pohybovaly kolem sta milionů 
korun ročně, pod vedením primátora 
příjmy z prodejů majetku města v roce 
2012 mírně přesáhly pouze dvacet milio-
nů korun, jinak se pohybovaly v částkách 
do dvaceti milionů.
Kromě již zmiňovaného snížení zadlu-
žení ve výši stamilionů korun, jehož 
přímým efektem je i ušetření spousty 
peněz na poplatcích a úrocích, je nutné 
zmínit i to, že se podařilo vytvořit i pro-
středky, které město v uplynulých letech 
v desítkách milionů korun investovalo 
do konkrétních všeobecně prospěšných 
projektů. „Jde o desítky milionů korun 
do škol, školek, vybavení městské policie, 
koupališť, skateparku, zoologické zahrady, 
domovů pro seniory a pečovatelské služ-
by,“ vyjmenovává Pavel Boček, náměstek 
primátora. Zastupitel Marcel Běhounek 
k tomu dodává: „Jenom díky odvaze a cí-
levědomosti primátora Mandíka se poda-
řilo najít cestu k tomu, abychom se vůbec 
mohli pustit do rekonstrukce městského 
stadionu.“ A současně připomíná, že 
dobré hospodaření umožnilo zvýšit vý-
daje pro městské obvody zhruba na dvoj-
násobek ve srovnání s předchozím voleb-
ním obdobím.
Tyto zásadní úspěchy nezůstaly bez 
odezvy u řady zastupitelů. Například 
zastupitel Jakub Zaoral, který už v nad-
cházejících volbách nekandiduje, říká: 
„Velmi oceňuji, že se zásadně změnilo hos-
podaření města. Je vidět, že Vít Mandík je 
skvělý ekonom. Je mi trochu líto, že je až 
příliš slušný a skromný. Jiní na jeho místě 
by svoji práci prezentovali s daleko větší 
razancí.“ Další zastupitel Pavel Vodseďá-
lek již dříve na červnovém zastupitelstvu 
řekl: „Za náš klub zcela otevřeně děkuji 
panu primátorovi za hospodaření města 
Ústí nad Labem, a že město nebylo nuceno 
jít do bankrotu.“ K němu se na posledním 
zastupitelstvu připojila velká většina pří-
tomných, když závěrečný projev primá-
tora Mandíka ocenila velkým potleskem. 
O tom, že primátor Mandík odvedl pro 
město v zásadní oblasti dobrý kus práce, 
svědčí i slova jinak nesmiřitelného kriti-
ka současné radnice Davida Daduče, ak-
tivisty a jednoho ze zakladatelů sdružení 
Stop Tunelům. David Daduč na zářijo-
vém zastupitelstvu řekl: „I já uznávám, že 
se určitě udělalo mnoho dobrého a mnohé 
se povedlo, takže díky, Vám, pane primá-
tore.“

Úspěšné hospodaření –  
město se finančně uzdravuje
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Mladá fronta DNES – severní Čechy
25. 8. 2014

Na opraveném stadionu 
v Ústí se našlo 50 závad 

Nově natřít sloupky či nalajnovat tar-
tanovou dráhu musela firma, která 
opravovala městský stadion v Ústí. 
Druholigoví fotbalisté, kteří tu hrají 
své zápasy, si navíc stěžují na špatný 
stav trávníku. 

ÚSTÍ NAD LABEM Rozpačité dojmy 
vyvolává dokončená rekonstrukce 
Městského stadionu, díky níž stánek 
splňuje parametry pro případný po-
stup ústeckých fotbalistů do nejvyšší 
soutěže. Město jako investor opravy 
už si hotové dílo převzalo, ale na stav-
bě zůstala řada nedodělků a chyb. 
„V rámci předání a převzetí stavby 
bylo evidováno zhruba 50 drobných 
vad a nedodělků,“ potvrdila mluvčí 
ústeckého magistrátu Romana Ma-
cová. 
Nešlo sice o zásadní nedostatky, ale 
zhotovitel rekonstrukce za necelých 
169 milionů korun, mostecká firma 
Metall Quatro, kvůli tomu měl práci 
navíc a chyby musel odstranit. „Bylo 
třeba nutné opravit kousek malby, 
na kterou někdo sáhnul nebo do ní 
rýpnul při stěhování nábytku,“ uvedl 
příklad jeden ze dvou jednatelů spo-
lečnosti Miroslav Štýbr. „Oprava nátě-
ru sloupku oplocení u stěny pokladny, 
oprava nátěru zábradlí před poklad-
nou nebo obnova lajnování tartanové 
dráhy,“ uvedla další příklady mluvčí 
Macová. Společnost stačila zmíněné 
vady napravit, při poslední kontrole 
stadionu se už nenašla žádná. 
Po prvním zápase nové sezony se ale 
ukázal jiný problém, s nímž se dru-
holigoví fotbalisté budou muset vy-
pořádat. „Trávník je podle mého ná-
zoru v hrozném stavu na to, že prošel 
rekonstrukcí. Drncá to všude, po celé 
ploše. Když srovnám druholigové 
trávníky, všude jsou lepší,“ hodnotí 
stav trávníku brankář ústeckých fot-
balistů Radim Novák. A speciálně se 
pozastavuje nad stavem pažitu ve váp-
ně. „Jako když dají před bránu trávu 
z louky,“ poznamenal. 
Je třeba dodat, že firma Metall Qua-
tro zajišťovala jen instalaci vyhřívání 
trávníku a nikoliv úpravu samotné-
ho pažitu. „Rekonstrukce trávníku 

nebyla předmětem této zakázky,“ 
upozornil jednatel firmy Štýbr. Po in-
stalaci vyhřívání se pak jen pažit re-
generoval v rámci běžné údržby, již 
zajišťují městské služby, které stadion 
spravují. 
K šéfovi klubu Janu Linhartovi se vý-
tky fotbalistů donesly, on sám však 
stav hrací plochy považuje za uspoko-
jivý. „Myslím si, že jeho kvalita není 
jiná než na ostatních stadionech. Je to 
odpovídající,“ uvedl pro MF DNES 
Linhart. Připustil však, že na konci 
právě rozběhlé sezony dojde ke gene-
rální údržbě pažitu. 
V posledních dnech se pak objevily 
spekulace, že pro klub bude náročně 
zvládnutelné pokrytí finančních ná-
kladů za energie na vyhřívání trávní-
ku a provoz nově instalovaných svě-
tel na hřišti. Šéf klubu Linhart fámy 
utnul s tím, že ústecký fotbal na to 
peníze má. 
„Finanční zátěž to bude, ale nejsou to 
žádné velké peníze,“ uvedl Linhart. 
Osvětlení na jeden zápas má přijít 
na tři až čtyři tisíce korun. Linhart 
navíc upozornil, že světla se zapnou 
jen při polovině domácích zápasů 
a zbytek se odehraje za běžného den-
ního osvětlení. Půjde tak o 7 či 8 zá-
pasů, kdy se budou muset reflektory 
nahodit. 
Pravdou však je, že vyhřívání trávníku 
přijde na úplně jiné peníze. „Bavíme 
se o desítkách tisíc za zápas,“ připus-
til Linhart. Přesná částka zatím není 
známa, smlouva s městskými služba-
mi (které zastupují město jako druhou 
stranu v kontraktu s ČEZ) se připra-
vuje. Šéf klubu ale uklidňuje, že vyhří-
vání pro druhou ligu není povinné. 
Současně Linhart poznamenal, že 
pokud se nadcházející zima nebude 
lišit od té mírné minulé, vyhřívání se 
prakticky nebude muset použít. Až 
v případě postupu klubu do 1. ligy 
by se staly náklady na pravidelné vy-
hřívání skutečným tématem, ale klub 
by zase díky příslušnosti v elitě dostal 
od fotbalového svazu větší příspěvek. 
Zůstává ale faktem, že stadion stále 
ještě není zkolaudovaný. Při prvním 
zápase před dvěma týdny tak diváci 
nemohli využít nové hlavní tribuny 
či nového vchodu, což vyvolalo menší 
trapas. Kolaudaci u patřičných úřadů 
zajišťuje zhotovitel opravy, dojít k ní 
má do 30. srpna. 

Reagujeme…
Sugestivní titulek „Na opraveném sta-
dionu v Ústí se našlo 50 závad“ a další 
články, které upozorňují na uschlé stro-
my vedle stadionu a nedodělaný chod-
ník mají zřejmě u čtenářů vyvolat do-
jem, že s Městským stadionem a s jeho 
rekonstrukcí bylo a je všechno špatně. 
Když nezabrala kritika financování při-
praveného primátorem Mandíkem, kte-
ré je naopak pro město velmi výhodné, 
muselo se najít něco jiného. 
Vždy se zdržuji komentářů k některým 
článkům uvedených v tisku, zejména 
těch, které se týkají jakékoliv odbornos-
ti. Nebudu a nechci rozporovat uvede-
nou číslici, i když není pravdivá, nechci 
komentovat uschlé stromy, které uschlé 
nejsou, upozorňovat na to, že chodník 
se dokončuje a závady mají podobu od-
řené stěny po stěhování, nebo sloupku 
u pokladen. Kritizovat ano, ale pouze 
věcně. Články vztahující se k Městské-
mu stadionu však tento náboj nemají.  
Lidem kteří vědí, jak skutečně rekon-
strukce probíhala a jak náš Městský sta-
dion vypadá, jsou tyto „zásadní“ infor-
mace o závadách k smíchu.
Jako osoba, která měla tuto stavbu 
za naše město od začátku na starosti, 
musím jednoznačně říct, že zhotovitel 
skutečně splnil své slovo a k této stavbě 
přistupoval s nevídanou péčí a pozor-
ností. To, že u zakázky ve výši 168 mili-
onů korun se najde něco, co je potřeba 
opravit, si spíše zaslouží potlesk. Potlesk 
za to, že ti, kteří hájí zájmy města, dě-
lají dobře svoji práci. Stejně tak si po-
tlesk a poděkování zaslouží i zhotovitel 
za splnění termínu. Moc dobře si vzpo-
mínám na pochybnosti, zda rok a půl je 
dostatečná doba na takto velkou rekon-
strukci.
Nyní je Městský stadion zkolaudován. 
V září proběhne jeho certifikace ze 
strany české fotbalové asociace a bude 
slavnostně otevřen. Možná, že za pár 
let fotbalový klub znovu vybojuje po-
stup do první ligy tak, jako v sezóně 
2011/2012. A dost možná, že si někdo 
vzpomene, že máme stadion, který tu 
první ligu umožní bez problémů hrát. 
Anebo taky ne. Dost možná, že většina 
bude zrekonstruovaný stadion brát jako 
naprostou samozřejmost. 

Ing. Eva Šartnerová 
vedoucí odboru rozvoje města

Napsali o nás: 
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Osmnáctimetrový trolejbus usnadňuje 
přepravu cestujících, vůz je s prostřední 
hnací nápravou, která je pro místní kop-
covitý terén výhodnější. 

Komfort cestujících zvyšuje plná nízko-
podlažnost vozidla a širší uličky mezi 
sedadly. Snazší nástup a výstup pasažérů 
je pomocí tzv. kneelingu, kdy se trolejbus 
nakloní až k hraně chodníku. Důležitým 
bezpečnostním prvkem jsou dveře vy-
bavené systémem zajištění proti sevření 
cestujícího se zpětným otevřením při 
kontaktu s překážkou. Pohodlí při jízdě 
zlepšuje výkonný systém vytápění i pře-
hledný informační systém. Nechybí ani 
vyklápěcí plošina pro vozíčkáře.

Po zahájení dodávek nových trolej-
busů vstupuje projekt IPRM Mobilita 
do další etapy. A tou je rekonstrukce 
zastávek.

Do podzimu příštího roku bude postup-
ně rekonstruováno a modernizováno 51 
trolejbusových zastávek MHD. Důvod 
rekonstrukce a modernizace je v kon-
strukci nových nízkopodlažních typů 
trolejbusů. „Stávající zastávky neumož-
ňují novým trolejbusům odbavit cestují-
cí v zastávce požadovaným způsobem,“ 
vysvětluje primátor města Vít Mandík 
a pokračuje: „Pokud by zastávky zůstaly 
ve stávajícím stavu, v některých přípa-
dech by došlo k úplnému popření tzv. níz-
kopodlažnosti trolejbusů, neboť by nebyly 
schopny vlivem zastaralé konstrukce za-

stávek zajet až k jejich nástupní hraně.“ 
Nezbytnou podmínkou pro realizaci to-
hoto projektu je schválení předpokládané 
dotace z EU, v rámci již zmiňovaného tzv. 
Integrovaného programu rozvoje města – 
Mobilita ve výši 28 milionů korun. 
Příslušnou výzvu Regionální rada regio-
nu soudržnosti Severozápad vyhlásila 18. 
srpna a město již příslušnou žádost o do-
taci na tento projekt předložilo. „Pokud 
vše dopadne jak očekáváme, pak předpo-
kládané náklady projektu činí necelých 35 
mil. Kč, město spolufinancuje projekt při-
bližně 7 mil. Kč, zbylých přibližně 28 mil. 
Kč bude zaplaceno právě z fondů EU,“ po-
dotýká primátor Vít Mandík. V souvislos-
ti s realizací projektu dojde ke stavebním 
pracím na zastávkách, které si vynutí do-
časné změny v nástupu a výstupu do vozů 

MHD. „Omlouváme se všem občanům 
za vzniklé komplikace,“ dodává primátor 
Vít Mandík. 

Autobusové zastávky se začnou rekonstruovat

IPRM mobilita je soubor jednotlivých 
projektů, jejichž prostřednictvím město 
Ústí nad Labem získá dotace z EU. Je re-
alizován jako celek a jeho součástí jsou 
nejen trolejbusy, ale také zastávky, záli-
vy zastávek, obratiště, točny, inteligent-
ní zastávky (speciální zastávky v centru 
města), odbavovací systém a další. Vý-
zvy jsou vyhlašovány postupně, reali-
zace trolejbusů právě probíhá. Další žá-
dosti města budou podány dle vyhlášení 
jednotlivých výzev. Kompletní projekt 
bude ukončen včetně administrativy 
do konce roku 2015. 

Nový trolejbus je v ulicích Ústí nad Labem

…je velmi trefný titulek, který se ob-
jevil v závěru minulého týdne, kdy se 
zcela zbytečně rozpoutala regionál-
ními médii a opozičními politiky na-
fouknutá kauza, která se týkala vzni-
ku divadla pro děti a mládež AmuLet, 
o jehož podpoře rozhodlo zastupitel-
stvo města. 

Město po opuštění divadla ve Varšavské 
ulici ze strany hereckého souboru býva-
lého Činoherního divadla muselo vel-
mi rychle přijmout rozhodnutí, jak najít 
smysluplnou náplň pro tyto prostory 
a současně zajistit pokračování tradice 
existence činohry v Ústí nad Labem. Vý-
sledkem této snahy jsou dvě rozhodnutí.
Tím prvním je zajištění 23 tisíc vstupenek 
na kvalitní činohru ve velkém divadle.  

Tím druhým je rozhodnutí o tom, že her-
ci opuštěná divadelní budova na Střekově 
se postupně upraví a vznikne v ní divadlo 
pro dětského diváka.  
Schválení čtyřleté dotace pro neziskovou 
organizaci AmuLet – divadlo pro děti 
a mládež, z.s., zastupitelstvem města do-
stal tento záměr perspektivu a nezávislost 
na politických ambicích kohokoliv v bu-
doucnosti. Divadlo bude mít zajištěny 
od města prostředky potřebné na nájem 
divadelní budovy, úhradu energií, mzdy 
nezbytných provozních zaměstnanců 
a úhradu části nákladů na divadelní před-
stavení a další kulturní a výchovně vzdě-
lávací akce.
Dotace poskytnuté z městského rozpočtu 
podléhají přísným pravidlům a musejí být 
každoročně podrobně vyúčtovány. První 

představení divadla pro děti proběhne již 
1. října a do konce roku bude odehráno 
44 představení. 

Vadí jim, že město vyřešilo divadlo

Primátor města Vít Mandík obdržel 
ve čtvrtek 4. 9. 2014 dopis Františka 
Nesvadby, předsedy Klubu zastupitelů 
ODS, ve kterém ho vyzývá, aby v souvis-
losti s financováním Amuletu svolal za-
stupitelstvo. Primátor města ještě tentýž 
den svolal mimořádnou radu města. Ta 
si vyžádala informace týkající se postu-
pu přípravy podzimní divadelní sezóny 
a rozhodla i o umístění sídla zapsané-
ho spolku AmuLet – divadlo pro děti 
a mládež. Rada města na jednání kon-
statovala, že neshledává žádný důvod 
ke svolání mimořádného zastupitelstva.
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Plavecký bazén v ústecké základní 
škole Stříbrnická, který prochází po 30 
letech výraznou rekonstrukcí, bude 
otevřen na začátku října. Rekonstrukci 
za více než sedm milionů korun hradí 
město jako zřizovatel školy. 

„Více než třicet let intenzivního provozu je 
opravdu hodně,“ říká primátor města Vít 
Mandík a dodává: „Rekonstrukce školní-
ho bazénu, který slouží především dětem, 
je přesně to, na co by se měly v rozpočtu 
města najít peníze. A jsem rád, že se je 
podařilo najít.“ „Oprava byla zapotřebí, 
bazén už totiž prosakoval a ohrožoval 
statiku školní budovy,“ doplňuje slova 
primátora Víta Mandíka ředitel školy 
Michal Ševcovic. „Celé zařízení postupem 
času chátralo a jeho drobné opravy pro-
blémy vyřešily jen krátkodobě. Už loni se 
muselo přistoupit k částečné opravě vzdu-
chotechniky,“ dodává ředitel Ševcovic.  
Za uvolněné prostředky z městského roz-
počtu se pořídí nová nerezová vana, ke-
ramická dlažba a obklady kolem bazénu. 

Zároveň dojde k výměně potrubí slouží-
cího k napouštění a vypouštění vody, kte-
ré bylo silně zkorodované. 
Nová bude i technologie filtrování a úpra-
vy bazénové vody. Tím však celá rekon-
strukce neskončí. „V příštích letech by 
měla proběhnout rekonstrukce v prosto-
rách šaten, sociálního zařízení a prosklené 
venkovní stěny,“ upřesňuje ředitel Šev-

covic. Školní bazén je především určen 
pro děti z druhých a třetích tříd a jejich 
výuku plavání. „Chodí k nám plavat de-
set základních škol,“ dodává ředitel s tím, 
že ho v odpoledních hodinách využívají 
sportovní oddíly, dětské organizace i dal-
ší subjekty provozující sportovní aktivi-
ty. „Probíhá tu například aquaerobic pro 
ženy,“ dodává ředitel Ševcovic. 

Primátor města Vít Mandík podepsal 
smlouvy s Masarykovou nemocnicí, 
ve které se město zavázalo poskytnout 
dar ve výši až 1,3 milionů korun na ná-
kup ultrazvukového přístroje pro dět-
skou kliniku této nemocnice. 

Podmínkou zůstává, aby Krajská zdravotní, 
a.s. sama vybrala vhodný typ přístroje, poté 
na základě dodaných podkladů bude měs-
tem poskytnuta skutečná výše vynaložených 
nákladů na zakoupení tohoto přístroje.
Zdraví občanů a pomoc při zajištění po-
skytování zdravotních služeb je jednou 
z dlouhodobých priorit města, o čemž 
svědčí i následující slova primátora Víta 

Mandíka: „Zdraví je to nejcennější co člověk 
má, proto jsem zastupitelstvu města předlo-
žil ke schválení poskytnutí tohoto finančního 
daru na nákup přístroje pro dětskou kliniku 
místní nemocnici. Věřím, že nový přístroj 
pomůže zachránit životy řady dětí.“ Místní 
nemocnice poskytuje zdravotní péči nejen 
Ústečanům, ale také obyvatelům okolních 
měst a obcí. Město Ústí nad Labem proto 
dlouhodobě a pravidelně podporuje Ma-
sarykovu nemocnici. Vzhledem ke skuteč-
nosti, že město v posledních letech hospo-
daří s přebytkem, byly uvolněny finanční 
prostředky na nákup specializovaného pří-
stroje pro jednotku intenzivní péče dětské 
kliniky.

Poplatek za komunální odpad mají 
povinnost zaplatit všichni občané 
města a s trvalým pobytem na území 
města Ústí nad Labem s výjimkou dětí 
do věku tří let včetně celého kalendář-
ního roku, ve kterém dovrší věku 3 let. 

Poplatek se i v letošním roce vybírá dle 
obecně závazné vyhlášky č. 5/2012, účin-
né od 1. 1. 2013 (v předchozích letech se 
poplatek vybíral dle dříve platných OZV) 
– tato je zveřejněna také na www.usti-
nad-labem.cz v oddíle veřejná správa – 
vyhlášky města. 
Výše poplatku je pro rok 2014 stále 

500, Kč na 1 občana a kalendářní rok. 
Termín splatnosti byl do 30. 6. 2014, a to 
na bankovní účet č. 882833329/0800. 
Pokud jste ještě neprovedli úhradu 
za letošní rok, je možné poplatek za ko-
munální odpad bez veškerých navýšení 
uhradit nejpozději do konce října letoš-
ního roku. Při platbě použijte variabilní 
symbol – tím je rodné číslo plátce bez lo-
mítka (rodné číslo musí obsahovat číslice 
jak před lomítkem, tak nepřerušovaně 
i číslice za lomítkem).
Pokud bude poplatek placen na více 
osob (např. za rodinné příslušníky), je 
nutné doručit na inkasní oddělení vy-

Žáci nejenom ze ZŠ Stříbrnická se už můžou těšit na říjnové otevření zrekonstruovaného bazénu.

Bazén ve škole se otevře už na začátku října

Nemocnice má už peníze jisté

Poplatek za komunální odpad: Čas máte do konce října 
plněné a podepsané Oznámení společ-
ného zástupce. Pokud jste již Oznámení 
po 1. 1. 2011 inkasnímu oddělení předali 
a nechcete nahlásit žádné změny oproti 
původnímu Oznámení, není nutné vypl-
ňovat a podávat formulář znova. Pokud 
poplatek hradíte za více osob, je vždy 
nutné uhradit poplatek pod variabil-
ním symbolem plátce, tedy toho, kdo se 
v Oznámení uvedl jako plátce za ostatní 
poplatníky a formulář podepsal.
Občané mohou poplatek také uhradit 
přímo v pokladně inkasního oddělení 
MmÚ, zde je možné využít i možnosti 
úhrady poplatku bankovní kartou. Při-
tom si občané mohou přímo na inkasním 
odd. ověřit, že městu na tomto poplatku 
nic nedluží. 

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

Adresa:
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
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Za rok by rekonstrukce na Klíši měla být hotová
Rekonstrukce plaveckého areálu Klí-
še by měla být do konce října příští-
ho roku hotová. Na rozsáhlou rekon-
strukci, která bude stát více než 200 
milionů korun, chce město získat do-
taci od Regionálního operačního pro-
gramu (ROP) Severozápad.

„Podle pravidel ROP Severozápad musí 
být projekty certifikované do konce roku 
2015, aby příjemci stihli dotaci vyčerpat,“ 
vysvětluje primátor města Vít Mandík. 
Rekonstrukce bude zahrnovat výměnu 
bazénu, který nahradí nerezová vana. 
Jeho rozměr by pak měl vyhovovat před-
pisům pro konání mezinárodních plavec-
kých soutěží. Oprava čeká vstupní prosto-
ry, šatny i hygienické zázemí. Obnoveny 
budou technologie, rekonstruovat se má 
i plášť budovy včetně zateplení a střechy.
„Hala s padesátimetrovým bazénem si re-
konstrukci opravdu zaslouží,“ říká primá-
tor města Vít Mandík a pokračuje: „Stáří 
třiceti let je na ní opravdu znát. Její stav 
včetně technologií již nevyhovuje součas-
ným podmínkám provozu. Před lety zača-
la z bazénu prosakovat voda, což se muse-
lo provizorně vyřešit plachtou.“
V minulém měsíci bylo ukončeno výbě-
rové řízení na zhotovitele stavby, a to for-
mou elektronické aukce. „Do elektronické 
aukce se přihlásilo devět uchazečů, jeden 

byl vyřazen. Z osmi zbývajících nabídla 
společnost Metrostav nejnižší cenu, a to 
207 milionů korun bez DPH,“ komentu-
je primátor Vít Mandík a dodává: „Rada 

města schválila přidělení zakázky této ví-
tězné společnosti“. Vnitřní bazén byl již 
uzavřen 30. června, venkovní bazén byl 
uzavřen na konci srpna.

Zdánlivě obyčejné místo bude mít neo-
byčejnou podobu. „Po loňských povod-
ních a následnému budování protipovod-
ňových opatření na kruhovém objezdu 
pod Větruší se na tomto místě začíná re-
alizovat projekt na výsadbu nové zeleně, 
který v sobě nese symbol Labského údolí,“ 
vysvětluje primátor města Vít Mandík.

Jeho slova doplňuje Dalibor Dařílek, ve-
doucí odboru dopravy a majetku na ús-

teckém magistrátu: „Zkrášlování křižo-
vatky začalo v květnu, kdy byl kruhový 
objezd odplevelen. Na začátku června se 
ze země dobývalo 5 platanů, které byly při-
praveny pro následné přesazení. Současně 
se prováděly hrubé terénní práce. Použity 
byly druhy kamenů, které se v naší loka-
litě nejčastěji vyskytují, tedy porfyr, čedič 
a znělec.“ Vysazeny byly také 3 borovice 
černé, v nejbližší době by se měly vysazo-
vat soliterní keře a trvalky jako například 

třapatka (Rudbeckia fulgida var.deamii) 
nebo okrasná tráva ozdobnice čínská 
(Miscanthus sinensis). „Nejdůležitější je 
však výsadba půdopokryvného namodra-
lého jalovce (Juniperus horizontalis ´Icee 
Blue´), který bude symbolizovat tok řeky 
Labe mezi již zmiňovanými jednotlivými 
kamennými plochami ,“ vysvětluje Dali-
bor Dařílek z ústeckého magistrátu a do-
dává: „Díky použití štěrkové drti a menší-
mu množství rostlin se také sníží případné 
poškození při povodních. Důležité budou 
také pohledy z Větruše a lanovky, takže byly 
navrženy spíše větší jednodruhové plochy 
rostlin a velké plochy kamenné drti. Hotový 
kruhový objezd by měl být předán do konce 
března roku 2015.“

Vizualizace ukazuje, jak kruhový objezd uvidí ti, kteří si 
po jeho dokončení udělají výlet lanovkou.

Druhé Labe roste na křižovatce pod Větruší 

Fotografie a obrázek z vizualizace pokračuje v nově zavedené tradici městských novin a ukazuje jak bude pla-
vecká hala vypadat po rekonstrukci.
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V době prázdnin, kdy lidé prožívali za-
sloužený odpočinek na dovolených, pro 
městskou polici nastaly hektické dny, kdy  
hlídky strážníků zvládaly zvýšený počet 
přestupků v podobě  drobných krádeží 
v zahrádkářských koloniích, obchodech, 
sklepích, nebo například popíjení  nezle-
tilců  v parcích.

 Během prázdnin bylo na příkaz primátora 
města Víta Mandíka uskutečněno mnoho 
bezpečnostních akcí zaměřených na za-
hrádkářské kolonie, zakládání a zmapování 
černých skládek, sběrače kovů, pití alkoho-
lu na veřejném prostranství a v neposlední 
řadě kontroly pískovišť, dětských hřišť a při-
lehlého okolí, kde si hrají malé děti.  „Zde 
se strážníci zaměřili hlavně na případný sběr 
infekčního materiálu, který zde zanechali vět-
šinou narkomani,“ vysvětluje Jan Novotný, 
zástupce ředitele městské policie a dodává: 
„Při kontrolách v zahrádkářských koloniích 
bylo z těchto míst vykázáno čtyřicet osob, kte-
ré se zde pohybovaly neoprávněně nebo v roz-
poru se zákonem obývaly opuštěné nebo polo-

rozpadlé zahradní chatky.“ Prakticky denně 
musela městská policie řešit případy sběra-
čů kovů. „Během prázdnin bylo řešeno třicet 
pět osob, které nedokázaly strážníkům hod-
nověrně  vysvětlit, jak  kovový šrot nabyly,“ 
popisuje situaci Jan Novotný a pokračuje: 
„Těmto sběračům kovů byl náklad i s případ-
nou kárkou, která byla použita pro přepravu 
kovového materiálu odebrán, a po zadoku-
mentování byly přestupky předány k dořešení 
příslušným přestupkovým komisím.“ 
V létě se městská policie také zaměřila 
na pití alkoholu mladistvými. „Bylo zadr-
ženo sedm osob, které byly mladší osmnácti 
let. Tyto případy byly předány k dořešení   
příslušným sociálním odborům a strážníci 
o těchto prohřešcích informovali rodiče pro-
vinilců,“ dodává Jan Novotný.  Některé pre-
ventivně-bezpečnostní akce byly prováděny 
ve spolupráci s Policií ČR, a to hlavně akce 
zaměřené  na prostituci,  nalévání alkoholu 
mladistvým,  na kriminálně závadové osoby 
hledané Policií ČR nebo na osoby, které ří-
dily motorová vozidla pod vlivem alkoholu 
nebo jiné návykové látky. 

Díky dobrému hospodaření města moh-
la být minulý měsíc dokončena komplet-
ní výměna starých služebních vozidel 
městské policie. 

„Rozhodnutí rady města o uvolnění více než 
1,1 milionu korun nám umožnilo zakoupit 
tři služební vozy pro městskou policii a tím 
byla završena obnova vozového parku měst-
ské policie, která byla zahájena v roce 2010,“ 
říká Pavel Bakule, ředitel městské policie.

„Nová vozidla mají zvýšený podvozek, a tu-
díž se s nimi strážníci dostanou i  do míst, 
kam předchozí vozidla nebyla schopna za-
jet,“ vysvětluje Pavel Bakule. Čtyři základ-
ny městské policie, a to v Krásném Březně, 
Střekově, základna Město a skupina opera-
tivního zákroku, jsou nově vybaveny vozi-

dly Dacia Duster. S využitím těchto vozidel 
městská policie počítá i při případných po-
vodních, které naše město čas od času po-
stihnou. Dále bylo pořízeno vozidlo značky 
Dacia Dokker pro kynologickou službu, 
které zároveň slouží jako odchytové vozidlo, 
a devítimístné vozidlo značky Renault Tra-
fic Passenger, jenž v případě potřeby převe-
ze více strážníků najednou na určené místo. 
Všechny nové vozy se vzhledem ke svým 
vlastnostem hodí k zásahům a zákrokům 
v okrajových částech města, ale strážní-
ci je budou v rámci běžné služby využívat 
prakticky nepřetržitě. Při předávání vozi-
del strážníkům primátor města Vít Mandík 
sdělil: „Zajištění zdraví a bezpečnost občanů 
našeho města je pro nás nejvyšší prioritou 
a práce strážníků je proto velmi důležitá. 
Snažíme se jim k tomu vytvářet potřebné 
podmínky včetně nákupu nových vozidel“.
Další velkou pomocí bylo pořízení nové-
ho člunu městské policie, ten původní byl 
při posledních povodních nenávratně po-
škozen. Zakoupen byl člun střední třídy, 
značky Marine 450U s motorem Tohatsu 20 
Hp, který je určen pro sedm osob. Na roz-
díl od předešlého člunu gumového je tento 
vyroben z hliníku a i při náhodném nárazu 
na jakoukoli podvodní překážku se člun ne-
prorazí. Tyto vlastnosti předurčují plavidlo 
jak pro přepravu evakuovaných  osob, tak 
pro zásobování humanitární pomoci  v ob-

lastech postižených záplavami. „Člun byl 
testován při zátěži sedmi lidí a nepotopil se 
ani při zalití vodou,“ dodává Pavel Bakule.
Kromě aut a člunu byla městská policie vy-
bavena i novými radiostanicemi.   „Nutnost 
obnovy komunikačních technologií se proká-
zala například při loňských povodních,“ vy-
světluje primátor Vít Mandík a dodává: „Je 
zřejmě, že naši strážníci se často dostanou 
do situace, kdy je okamžité a přesné předání 
informací nezbytné pro zajištění bezpečnosti 
a zdraví občanů a ochrany jejich majetku. 
Proto jsme rozhodli o nákupu nového vybave-
ní.“  Městská policie byla vybavena 52 kusy 
ručních vysílaček, deset přístrojů je ve vozi-
dlech a sedm základnových. Strážníci  pří-
stroje využijí  nejen  při hlídkové a pochůz-
kové činnosti, ale i při zásazích, kontrolních 
a dalších akcích. „Nové vysílačky oproti před-
chozím typům umožňují kvalitnější spojení,“ 
říká Pavel Bakule. „Digitální vysílačky jsou 
vybaveny systémem GPS, který zobrazuje 
polohu strážníka, a mají řadu dalších funkcí. 
Jejich největší výhodou je lepší pokrytí úze-
mí signálem, zaručující vysokou spolehlivost 
spojení. Další novinkou je nouzové tlačítko, 
které když strážník použije, je možno z ope-
račního střediska v případě potřeby zapojit 
příposlech, který operátorovi zprostředkuje 
situaci přímo z místa, kde se strážník v tísni 
právě nachází,“ doplňuje jeho slova Jan No-
votný, zástupce ředitele MP.

Po celou dobu prázdnin bylo pro veřejnost otevřené  do-
pravní hřiště v Krásném Březně, kde si pod dozorem  stráž-
níků ze skupiny prevence kriminality a dopravní výchovy   
mohli malí  návštěvníci vyzkoušet třeba jízdu zručnosti 
na kolech, a to  v rámci soutěže „Malý cyklista“.   

Obnova vozového parku městské policie  
minulý měsíc skončila

Strážníci měli o prázdninách napilno 
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Jak je z této fotografie vidět, na možnost zacvičit si je nutné (s jistou nadsázkou řečeno ) si nejprve vystát 
malou frontu.

Jak je vidět, při budování parkoviště se počítalo i s po-
třebami zdravotně handicapovaných spoluobčanů. 

Ačkoliv to vypadá, že posilovací stroje jsou určeny především pro děti, opak je pravdou. Byly vybrány tak, aby si 
na nich mohly zacvičit všechny věkové skupiny.

Na základě připomínek občanů bylo po-
stupně řešeno parkování aut v ul. Keple-
rova a okolí. V první etapě odbor dopravy 
provedl úpravy dopravního značení na jed-
nosměrný provoz. Neštěmická radnice za-
řadila do plánu investičních akcí tohoto 
roku vybudování nového parkoviště v ul. 
Keplerova. „Na začátku měsíce srpna začali 
obyvatelé panelových domů využívat nová 
stání. Stavební práce na částečném rozší-
ření komunikace a změny vodorovného 
dopravního značení znamenaly 43 nových 
parkovacích míst, z toho 3 místa pro těles-
ně postižené“, říká k této akci Miloslava 
Válková, starostka. 

Šest posilovacích prvků v Centrálním 
parku městského obvodu Severní Terasa 
je prvním počinem pro „posilovnu“ pod 
širým nebem, která byla v půlce prázdnin 
v rámci akce „Léto na Laguně“ předána 
veřejnosti. 

„Každý, kdo chce něco pro své zdraví udělat, 
tu najde hrazdu, masážní stroj a posilovací 
stroje pro procvičování různých svalových 
skupin celého těla,“ vysvětluje starosta toho-
to obvodu a radní celého města v jedné oso-
bě Josef Macík.
Zařízení jsou celokovová a ve vandalu 
vzdorném provedení s pevnou konstrukcí 
všech částí jsou určeny k umístění do měst-
ských a obecních parků, ke stávajícím spor-
tovištím, nebo jako samostatné fitparky, kde 
si zacvičí všichni, co dbají o svůj správný 
životní styl. „Svou koncepcí se hodí i pro seni-
ory,“ říká Josef Macík. Celou investici včetně 
základové plochy ze zámkové dlažby a dopa-
dových gumových ploch v hodnotě 300 tis. 
Kč zafinancoval Magistrát města Ústí nad 
Labem. Již nyní lze říci, že jde o velmi úspěš-
ný projekt. „O posilovnu je nebývale velký 
zájem jak mezi dospělými, tak i dětmi a je vy-
užívána denně prakticky od rána do večera,“ 
podotýká Josef Macík.
To však nebyl jediný finanční příspěvek 
magistrátu pro rozvoj odpočinkových akti-
vit na Severní Terase. V současnosti se při-
pravuje k realizaci kompletní rekonstrukce 
dětského hřiště u Billy v ulici Sociální péče, 
na niž městský obvod Severní Terasa obdržel 
částku půl milionu korun. Hřiště by mělo být 
kompletně hotové do konce září 2014. 
Součástí Centrálního parku na Severní te-
rase není jenom tato nově vybudovanáná 
„posilovna“. Jeho součástí je, kromě jiného, 
i rozlehlé dětské hřiště. Toto hřiště v letoš-
ním roce prošlo významnou obnovou. Byly 
odstraněny zastaralé a nefunkční herní 
prvky a nahrazeny novými, dřevěné stavby 
byly opraveny, vzniklo nové hřiště pro plá-
žový volejbal, přibyly piknikové stoly apod. 
„Původní dětské hřiště se tak postupně mění 
na vícegenerační odpočinkový areál, který se 
sousedící Sluneční plání s potokem, jezírkem 
Laguna a brouzdalištěm je skutečně místem 
k zábavě a relaxaci pro celou rodinu,“ dodává 
Josef Macík. 

Obvod Severní Terasa: Pod širým nebem se už cvičí

Parkoviště v Keplerově ulici upraveno

Svátek seniorů
na Lidickém náměstí, pátek 12. září

14–17 hodin
V bohatém programu vystoupí  
Ivan Mládek a mnoho dalších

Více o programu na www.svateksenioru.cz
Akce se koná pod záštitou radního města 
Ústí nad Labem MUDr. Pavla Dlouhého 
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běžci rychle získal mezinárodní věhlas, 
což potvrzuje i udělení stříbrné známky 
kvality Mezinárodní asociace atletických 
federací IAAF hned ve třetím roce konání 
závodu. A organizátoři již naznačují, že 
by ambice sahají ještě výš. „Zlatá známka 
není nedosažitelný cíl,“ říká prezident or-
ganizačního výboru Carlo Capalbo.
Za zmínku stojí i netradiční prostředí. 
„Vytrvalci se proběhnou areálem chemičky, 
která dodá závodu pravý industriální ná-
dech, trať je provede centrem Ústí i kolem 
řeky Labe, kde se běžcům otevře pohled 
na České střehoří a hrad Střekov,“ vysvět-
luje Zoran Bartek, šéf organizace ústec-
kého půlmaratonu a dodává: „Spoustu 
běžců se těší na industriální atmosféru zá-
vodů i doprovodný program, který prová-
zí celý závodní den. Letos je ve spolupráci 
se Spolchemií připraven kulturní program 
i na předvečer závodu. V sobotu 13. září 
se před OC Forum rozezní půlmaratonský 
koncert doprovázený dalšími aktivitami.“
O přední místa se zde tradičně utkávají 
špičkoví afričtí běžci, vloni tu padly re-
kordy závodu v mužské i ženské kategorii. 
Podle organizátorů by na kratší trať měla 
vyběhnout i bývalá lyžařka a olympijská 

vítězka Kateřina Neumannová se svojí 
dcerou Lucií.
Pokud se chcete zúčastnit, nemusíte se 
rovnou vydat na celou 21,0975 km dlou-
hou trasu. Závod je možné absolvovat 
v různých délkách a kombinacích. Vedle 
půlmaratonu je možné běžet ve čtyřčlenné 
štafetě, kdy první tři absolvují trať po pěti 
kilometrech, poslední člen běží zbývají-
cích 6,0975 km. Trať je možné si rozdělit 

také do dvou úseků v závodě 2Run. Prv-
ní z dvojice běží úvodních 10 km, druhý 
11,0975 km. „Pokud vám chybí kolega 
do 2Run či štafety, můžete využít naší nové 
služby Spoluběžci na adrese www.runc-
zech.com/spolubezci, kde si svého parťáka 
do závodu najdete,“ radí Václav Skřivánek, 
ředitel závodu.
Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem je 
součástí RunCzech běžecké ligy, která po-
řádá 7 závodů v 5 městech České republi-
ky. V loňském roce se závodů zúčastnilo 
více než 61 tisíc běžců. „I když je ústecký 
půlmaraton prezentován jako poslední zá-
vod sezóny RunCzech běžecké ligy, tak úpl-
ná pravda to není,“ upozorňuje na letošní 
novinku Carlo Capalbo a dodává: „Letos 
přibyl ještě jeden hostující závod, kterým se 
pro rok 2014 exkluzivně stal TCS New York 
City Marathon.“
Nenechte si ujít strhující atmosféru závo-
du a buďte součástí této jedinečné spor-
tovní události, ať už v závodním poli, 
podél trati jako fandící divák nebo v roli 
dobrovolníka. Více informací na www.
runczech.com.

Atsedu Tsegay z Etipoie (na snímku), nejrychlej-
ší běžec v historii půlmaratonské historie, vyzve 
na souboj loňského vítěze Philomena Lima z Keňi. 
Otázkou nebude jenom jak tento souboj dopadne, 
ale zda se podaří zlepšit rekord závodu a prolomit 
hranici jedné hodiny.

Pokračování ze str. 1
Ústí prožije svou 

„běžeckou“ neděli slávy
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Čtveřice mladých tanečnic z ústecké sku-
piny Freedom - Silvie Netíková, Barbora 
Zadinová, Vladimíra Kodajová, Markéta 
Šváchová vybojovaly jedno první a jed-
no druhé místo na mezinárodní soutěži 
talentů „world championships perfor-
ming arts“ v americkém Hollywoodu. 

Tanečnice získaly na talentové soutěži uni-
kátní ocenění. Jako jediná taneční skupina 

Vítězné tanečnice neskrývaly, že byly z  neočekávaného přijetí u primátora Víta Mandíka a jeho náměstka Pavla 
Bočka velmi příjemně překvapeny. Silvie Netíková (druhá dáma zleva) přinesla ukázat i vybojované medaile.

Taneční hvězdy z Ústí dobyly Hollywood
z České republiky získaly 1. místo v katego-
rii Hip Hop s choreografií „Dark Horses“ 
a 2. místo v kategorii Open s choreografií 
„American Breakfest“. Zároveň se protan-
čily v absolutní finálovou skupinu, do které 
z 2 000 soutěžních čísel ve všech talento-
vých kategorií (zpěv, akrobacie, herectví, 
tanec a další) postoupilo 25 nejlepších.
Jejich fenomenální úspěch v „tanečním 
světě“ ocenil poslední červencový den 

i primátor města Vít Mandík a náměstek 
primátora Pavel Boček, kteří jim na ústec-
kém magistrátu pogratulovali k dosaže-
nému úspěchu. Poté, co se slavné ústecké 
tanečnice ze skupiny Freedom Silvie Netí-
ková, Barbora Zadinová, Vladimíra Koda-
jová, Markéta Šváchová vrátily z úspěšné 
taneční mise, přijaly pozvání vedení města 
ke gratulaci za mimořádnou reprezentaci 
města Ústí nad Labem. Jejich úspěch oce-
nil primátor Vít Mandík slovy: „Vrátily jste 
se nám jako hollywoodské hvězdy a my jsme 
na Vás pyšní. Přeji hodně zdaru v dalších 
soutěžích i v osobním životě. Jsme rádi, že 
jste vzorem všem našim ústeckým dětem.“ 
A jeho slova doplnil náměstek Pavel Boček: 
„Je dobře, že jste šly za svým cílem a nene-
chaly při přípravě nic náhodě. Tu příjemnou 
slávu si zasloužíte. Rádi jsme Vás podpoři-
li.“ 
Město Ústí totiž patřilo k řadě sponzorů, 
díky nimž se mohla tato taneční skupi-
na zúčastnit této soutěže. Na dosažený 
úspěch budou moci naše tanečnice navázat 
i v příštím roce. Díky vítězství získaly ta-
nečnice „divokou kartu“ na příští ročník, 
který proběhne v červenci 2015 v Califor-
nii na Long Beach. 

říká v rozhovoru trenérka a tanečnice TS 
Freedom Silvie Netíková, která tancuje 
již od svých pěti let. Jsou i jiné úspěchy, 
než ten, o kterém právě píšeme?

Můj osobní největší úspěch jako aktivní 
tanečnice bylo vítězství v taneční sou-
těži časopisu „Dívka“, kdy jsem vyhrála 
mezi 190 dívkami. Bylo mi 16 let. A bylo 
to skvělé. Nyní mohu ovšem říci, že nej-
větší úspěch je rozhodně úspěch  v L. A. 
Jako trenér – choreograf je pak největším 
úspěchem titul mistr světa  v dětské věko-
vé kategorii, vicemistr světa v juniorské 
kategorii a vítěz světového poháru v hlavní 
věkové kategorii.   
Jak proběhla příprava na Vaši slavnou sou-
těž v L.A.?
Když mi v březnu zavolal národní ředitel 
soutěže WCOPA Jiří Hájek, že viděli naše 
fotky a videa a chtějí nás, tak jsem tomu 
nevěřila. Na soutěž v Los Angeles jsme se 
s tanečnicemi chystaly 2 měsíce. Tréninky 
byly denně. 
Jaké byly Vaše zážitky z atmosféry soutě-
že?
Ani jsme nemohly věřit, že budeme tak 
skvěle přijaty. Hned po prvním odtančení 
jsme sklidily totální potlesk, hned s námi 
natáčela místní televize rozhovor a naše 
ukázka probíhala médii. Bylo to naprosto 

famózní. Asi jsme pro ně byly totálně jiné. 
Stylově, kostýmově. Každý nás pak potká-
val a říkal: „Hello Czech republic“. Bylo to 
vážně skvělé. 
Čekaly jste úspěch? 
Když jsme odjížděly, ani ve snu nás nena-
padlo, že se nám podaří takový úspěch. 
Říkaly jsme si, alespoň postoupit o jedno 
kolo. To, že půjdeme do finále, to nás ani 
ve snu nenapadlo. Když nás vyhlásili do fi-
nále, brečely jsme jako želvy. 

Sen se Vám splnil. A co dál?
Máme před sebou další metu, cíl, přání, vý-
zvu. Dostaly jsme divokou kartu, která zna-
mená účast na dalším ročníku soutěže. Nyní 
se také chystáme vytvořit projekty pro školy – 
besedy s tanečními ukázkami, kterými chce-
me ukázat mladým lidem, že jakýkoliv sen se 
dá splnit, i velký… Ve všech školách chceme 
děti motivovat k tomu, aby neseděly doma, 
ale aby něco dělaly, sportovaly nebo ještě lépe, 
aby tancovaly. Protože není malých cílů!

Když tančíte, můžete být tím, kým zrovna chcete být, 
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V neděli 21. září uplyne přesně 105 let 
od okamžiku, kdy představením Grill-
parzerovy hry Sapfó bylo slavnostně 
otevřeno Severočeské divadlo v Ústí nad 
Labem. 

Tehdy v hlavní roli vystoupila první ře-
ditelka ústeckého divadla Marie Pospíši-
lová. Po 105 letech chystá divadlo přesně 
ve stejném termínu, tzn. v neděli 21. září, 
slavnostním koncertem a výběrem z české 
hudební klasiky v podání hostů a sólistů 

Severočeského divadla v Ústí nad Labem, 
jeho orchestru a pěveckého sboru s truba-
či Pražského hradu pod taktovkou součas-
ného ředitele Miloše Formáčka oslavit své 
narozeniny.
Jak již bylo řečeno, slavnostní otevření di-
vadla se uskutečnilo 21. září 1909. Divadlo 
díky umělecké úrovni získalo poměrně 
rychle dobré jméno, k čemuž přispěl i vý-
běr klasických dramat jako Egmont nebo 
Hamlet, ale i hry moderních autorů. Zařa-
zeny byly i operety a opery. Doby válečné 

Ke Dnům evropského dědictví se již 
po devatenácté připojilo i město Ústí 
nad Labem. Akce probíhá od 6. do 14. 
září. Již tradičně se otevírají brány nejví-
ce zajímavých a výjimečných architek-
tonických, archeologických a sakrálních 
památek, muzeí, galerií a knihoven, 
technických památek a militarií, budov, 
objektů a dalších prostor.

Řada objektů není běžně přístupná, ve-
řejnost tak může využít jedinečné příle-
žitosti nahlédnout do míst, kam se běžně 
nepodívá. Většina zpřístupněných ob-
jektů navíc láká návštěvníky na zajímavé 
doprovodné akce – koncerty, přednášky, 
výstavy, komentované prohlídky aj. Nově 
zapojeným objektem v letošním roce 
je kostel sv. Floriána v Krásném Březně 
a po přestávce se opět připojil kostel sv. 
Vojtěcha a Dominikánský klášter v Ústí 
nad Labem. 
Také v letošním roce navíc probíhá sou-
těž o atraktivní ceny. Úkol je jednoduchý 
– nasbírat do turistického pasu, který je 

k vyzvednutí v Informačním středisku 
města Ústí nad Labem, nebo v jednot-
livých objektech (pouze v době konání 
soutěže), nejméně 15 pamětních razítek.
V losování čekají na vítěze zajímavé ceny. 
Lákadlem může být wellness pobyt v Ho-
telu Ostrov v Tisé, krmení vybraného 
druhu zvířete v Zoo Ústí nad Labem nebo 
večeře v restauraci Kocanda. Více infor-
mací a pravidla soutěže jsou k dispozici 
v Informačním středisku města Ústí nad 
Labem (Mírové nám. 1/1, Palác Zdar) 
na www.usti-nad-labem.cz, na speciál-
ních plakátech a letácích.

Severočeské divadlo má 21. září narozeniny

Dny evropského  
kulturního dědictví jsou i v Ústí

Bonifanti oslaví  
padesáté narozeniny
Bigbítová legenda, ústecká skupina Boni-
fanti (Hodní hoši), oslaví v tomto měsíci 
padesát let od svého založení. U příležitosti 
tohoto výročí a za podpory primátora měs-
ta Víta Mandíka se v sobotu 13. září v Ná-
rodním domě v Ústí nad Labem uskuteční 
výroční koncert. Kapela zahraje průřez 
svojí tvorbou za celou dobu své historie. 
Očekává se, že popřát k narozeninám přije-
de i Karel Kahovec, Viktor Sodoma, Luboš 
Andršt, kapela Neřež, skupina The Boom 
a legendární anglická skupina z Liverpoolu 
- Swinging Blue Jeans. Skupinu Bonifanti 
založil v řijnu 1964 Ivan Dostál a Vladimír 
Kettner. Jejich nejslavnější éra začíná 27. 
října 1965 v pořadu Spirála, což byl nej-
populárnější bigbeatový pořad v 60. letech 
v Ústí a okolí. 

105 let stará budova divadla již neodmyslitelně patří k historickému centru Ústí nad Labem.

ústeckému divadlu nijak nepřály a v určitou 
dobu bylo i uzavřeno. Nikdy však nebylo 
nijak zvlášť poškozeno a tak 28. 7. 1945 – 
krátce po skončení II. světové války – na-
stala s názvem „Městské divadlo v Ústí nad 
Labem“ nová umělecká etapa ústeckého 
divadla. Od té doby prošla divadlem řada 
operních zpěváků, tanečníků, muzikantů, 
dirigentů, ale i ředitelů. I název divadla se 
ještě několikrát změnil, ale jeho všechny 
složky (opera, balet i orchestr) však vždy 
přispívaly k tomu, aby divadlo v kulturním 
životě města Ústí nad Labem zaujímalo 
své přední místo. Do nedávné doby diva-
dlo neslo název Severočeské divadlo opery 
a baletu Ústí nad Labem a od dubna 2012 je 
to Severočeské divadlo s. r. o. Mnoho sólis-
tů operního i baletního souboru se dostalo 
do užšího výběru na „Cenu Thálie“ a něko-
lika z nich se to i povedlo (Vladimír Gonča-
rov – role Čobana v představení tanečního 
divadla s názvem Cikánské kořeny/í, Anna 
Klamo – v roli Lakmé ze stejnojmenné ope-
ry, Monika Absolonová – role Fanny Bri-
ceové v muzikálu Funny Girl nebo Roberts 
Skujeniks v roli Jima Morrisova v tanečním 
představení The Doors). Divadlo má roz-
sáhlou působnost nejen v Ústeckém kraji, 
ale po celé republice i v zahraničí. 
Za zmínku stojí i samotná budova divadla, 
která neodmyslitelně patří do historického 
centra města. Za necelý rok byla postavena 
podle vítězného projektu vídeňského archi-
tekta Alexandra Grafa. Budova je pseudoba-
rokní s použitím tehdejšího moderního sta-
vebního prvku - železobetonové konstrukce 
stropu. V secesním interiéru je stropní fres-
ka Eduarda Veitha s alegoriemi Podnikání, 
Pilnosti, Obchodu, Dopravy a Průmyslu, 
coby novodobé Múzy provázející Apollóna.

Taneční škola Gebert 
pořádá ve dnech 15. září, 17. září 

a 23. září od 17 do 18 hodin 

NáBOR, 
který proběhne ve velkém sále 

Domu kultury města Ústí nad Labem
Více informací na www.stkgebert.cz, 

777 187 407
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Tajenku příští křížovky odešlete do 20. září 2014 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. Správná tajenka z minulého vydání 
Městských novin zněla: Srpen zpočátku li hřeje, zima pak se dlouho 
sněhem skvěje. Z úspěšných luštitelů byli vylosováni: Jana Novotná, 
Jana Vašková a Jaromír Hořejší, všichni z Ústí nad Labem. Převzetí 

výhry mohou domluvit na tel: 475 271 830.

Vydává statutární město Ústí nad Labem, 
Velká Hradební 2336/8, 
400 01 Ústí nad Labem.
Neprodejný informační občasník pro 
veřejnost, ev. číslo MK ČR E 10245
Náklad 45 000 ks. 
Inzerce: tel. 475 271 830

Sport dává dohromady národy a .... ...... .... . ...... ..... .. ......... (tajenka). 

Sport dává  
dohromady národy a … 

(pokračování v tajence)



14

Kalendář odvozu odpadů – II. pololetí 2014
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 3. 11. 2014.
OBLAST: Hostovice, Předlice, město-
centrum, Skřivánek, Vaňov; vaky s od-
padem se zelení budou sváženy v týdnu 
od 10. 11. 2014.

Svoz nebezpečného odpadu 
OBLAST: Klíše - Bukov - Všebořice - Bož-
těšice - Skorotice - Habrovice - Skřivánek
Datum svozu: 7. 10. 2014
Klíše: U Koupaliště 15,00 - 15,20, Alešo-

va 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: 21. 10. 2014
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 věžá-

ků 17,00 – 17,20

Svoz objemného odpadu
I. etapa Božtěšice, Strážky, 

Skorotice, Bánov, Habrovice, 
Bukov, Všebořice

1. 9. 2014: Božtěšice - Strážky, Chude-
rovská, Jahodová, Lidická, Na Pažitě, Nad 
Potokem, Petrovická, Pod Skalou, Široká, 
Třešňová, Zemědělská.
2. 9. 2014: Skorotice – Bánov - Ha-
brovice; 5. května, Božtěšická, Bukovská, 
Buzulucká, Do Vrchu, Javorová, K Cha-
tám, K Vilám, K. H. Borovského, Kostelní, 
Leknínová, Liliová, Na Svahu, Na Valech, 
Oblouková, Osvoboditelů, Platanová, Pol-
ní, Skorotická, Slovanská, Svážná, U Hřiš-
tě, U Pošty, Údolí, V Lánech. 
3. 9. 2014: Bukov; Štursova, Hynaiso-
va, Bří Čapků, Kosmova, Rembrandtova, 
Holečkova, Slavíkova, V Podhájí, V Jámě, 
Klicperova, Nedbalova, Nezvalova.
4. 9. 2014: Bukov; Jožky Jabůrkové, 
Kpt. Jaroše, Kpt. Nálepky, Kosmonautů, 
Masarykova (mezi Dukelskými hrdiny 
a Štefánikovou), Návětrná, Sovova, Škol-
ní, Ve Stromkách, Vojnovičova, Všebořic-
ká (mezi Slunnou a Rondelem), Za Vo-
zovnou, Baráčnická, Vinařská.
8. 9. 2014: Všebořice; 17. listopadu, 
Dukelských hrdinů, Na Kohoutě, Masary-
kova (mezi Lipovou a Dukelských hrdi-
nů), Zahradní. 
9. 9. 2014: Všebořice; Habrovická, 

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

1. 10. 2014: 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.
2. 10. 2014: sídliště Kamenný vrch; 
Kamenná, Nová. 
6. 10. 2014: Střekov, nad tratí od ul. 
Žukovova směrem na Děčín; Bří Mrští-
ků, Českých bratří, Jeseninova, Kojetická, 
Poděbradova, Poslední cesta, Rubensova, 
Škrétova, Truhlářova, U Krematoria.
7. 10. 2014: Střekov, od ul. Kojetická 
směrem na Novou Ves; Do Kopečka, 
Dykova, Kubelíkova, Marie Hubnerové, 
Matěje Kopeckého, Na Hřebence, Na Roz-
hledu, Na Zákrutu, Novosedlické náměs-
tí, Novoveská, Stoupačka, Švabinského, 
U Lesa, V Třešňové aleji.
8. 10. 2014: Střekov, pod tratí od Ná-
rodního odboje směrem na Litoměři-
ce; Kozinova, Kramoly, Na Pile, Pionýrů, 
Raisova, Střekovské nábřeží, Sukova, Tě-
šínská, Tomáše ze Štítného, Třebízského, 
U Stanice, Varšavská (mezi Národního 
odboje a Žukovovou), Železničářská.
9. 10. 2014: Střekov, nad tratí od ul. 
Žukovova směrem na Litoměřice; 
Barrandova, Dobrovského, Karla IV., Kol-
lárova, Máchova, Kořenského, Myslbeko-
va, Purkyňova, Puškinova, Riegrova, Roz-
košná, Šafaříkovo náměstí, V Zeleni.
13. 10. 2014: Střekov, nad ul. Karla 
IV. směrem ke hradu; Ke Hradu, Ov-
čácká cesta, Sokolská, Tolstého.

II. etapa, Osada, Brná
14. 10. 2014: 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.
15. 10. 2014: Brná; Azalková, Doerello-
va, Hvozdíková, Jabloňová, Karafiátová, 
Kladenská, Kolmá, Lázeňská, Malá, Ma-
rušky Kudeříkové, Mečíková, Na Rybár-
ně, Pod Rezervací, Průjezdní, Rodinova, 
Sebuzínská (mezi Slunečnou a Jitřní), 
Šeříková, U Lesíka, U Ráje, Vodárenská, 
Wagnerova, Zelené údolí, Zlatá stezka 
(mezi Slunečnou a Jitřní).
16. 10. 2014: Brná; Broskvoňová, Jasmí-
nová, Jedličkova, Jitřní, Karla Maye, K Sr-

Svoz odpadu ze zeleně ve vacích 
Vaky pro podzimní svoz se budou vydávat od 13. do 17. října 2014 od 8 do 17,30 
hod. ve sběrném dvoře v Krásném Březně (vchod z ul. Křižíkova). Svoz vaků napl-
něných odpady ze zeleně bude proveden v jednotlivých městských obvodech v dále 
uvedených termínech. Vaky připravené k odvozu musí být přistaveny na místě pří-
stupném 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 ná-
dob na komunální odpad. Odpady odložte ke sběrným nádobám pouze den před 
termínem svozu. Svoz začíná vždy v 6 hodin ráno v uvedený den.

Havířská, Hornické domy, Lipová, Plyná-
renská, Pod Vodojemem, Slunná, Sparta-
kiádní, Tichá, U Garáží, V Závětří, Všebo-
řická (mezi Lipovou a Slunnou).

II. etapa Klíše, Předlice 
10. 9. 2014: Klíše; Cestička, Gočáro-
va, Lesní cesta, Na Drahách, Na Okra-
ji, Na Spálence, Na Stráni, Na Výrovce, 
U Koupaliště, V Osadě, V Přírodě, V Zá-
tiší, Wolkerova.
11. 9. 2014: Klíše; Klíšská (mezi Hvěz-
dou a Jateční), Střížovická, Štefánikova, 
Herbenova, Masarykova (mezi Štefáni-
kovou a Londýnskou), Palachova, U Sta-
dionu, V Zahrádkách, Pod Holoměří.
15. 9. 2014: Město mezi ul. Masary-
kova, Štefánkova a Palachova; Alešo-
va, Balbínova, Beethovenova, Bezručova, 
Berní, Bozděchova, Brožíkova, 
Růžový palouček, Sadová, Slavíčkova, 
Šaldova, Vilová ulička.
16. 9. 2014: Klíše; České mládeže, Hany 
Kvapilové, Na Popluží, Ostrčilova, Pasteu-
rova, Resslova, Sládkova, Thomayerova, 
U Nemocnice, U Panského dvora.
17. 9. 2014: Klíše; Klíšská (mezi Jateční 
a Londýnskou), Mezidomí, Na Vlnovce, 
U Městských domů. 
18. 9. 2014: Předlice; Beneše Lounské-
ho, Boženy Němcové, Černá cesta, Dosto-
jevského, Hrbovická, Husitská cesta 
Chabařovická, Jateční, Jiráskova, K Vavři-
nečku, Kekulova, Komenského, Konečná, 
Mahenova, Majakovského, Marxova, 
Na Luhách, Na Nivách, Na Vantrokách, 
Okresní silnice, Palackého, Prostřední, 
Průmyslová, Řeháčkova, Sklářská, Škol-
ní náměstí, Škroupova, Tovární, U Jeslí, 
U Kolejí, U Lanovky, U Vlečky, ulice Prá-
ce, Za Válcovnou.

III. etapa město-centrum, 
Hostovice, Vaňov

22. 9. 2014: město ul. Stará a do ní 
ústící ulice; Emy Destinové, Hornická, 
Koněvova, Na Ladech, Na Spádu, Na Vý-
sluní, Stará, 
23. 9. 2014: 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.
24. 9. 2014: Skřivánek; 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.
25. 9. 2014: město mezi ul. Důlce, 
Hoření, Londýnská, Panská a Re-
voluční; Bělehradská (mezi Hilarovou 
a Velkou Hradební), Bratislavská, Brněn-
ská, Dlouhá, Důlce, Dvořákova, Elišky 
Krásnohorské (mezi Bělehradskou a Ho-
ření), Horova, Hrnčířská, Lidické náměs-
tí, Londýnská, Masarykova (mezi Lon-
dýnskou a Revoluční), Mírové náměstí, 
Na Schodech. 
29. 9. 2014: město-centrum - Hos-
tovice; Fabiána Pulíře, Fibichova, Hra-
diště, Moskevská, 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. 
30. 9. 2014: město od železničního 
mostu směrem na Vaňov a Vaňov; 
Město, ulice od železničního mostu smě-
rem na Vaňov a celý Vaňov.

mo Střekov
Svoz vaků s odpady ze zeleně

OBLAST: Střekov, Kojetice, Nová Ves, Bu-
dov, Olešnice; vaky s odpadem se zelení 
budou sváženy v týdnu od 18. 11. 2014.
OBLAST: Brná, Sebuzín, Církvice, Svádov, 
Olšinky; vaky s odpadem se zelení budou 
sváženy v týdnu od 24. 11. 2014

Svoz nebezpečného odpadu 
OBLAST: Střekov – Brná – Církvice – Se-
buzín – Nová Ves – Kojetice – Olšinky – 
Svádov
Datum svozu: 4. 11. 2013
Střekov: Žukovova, u pošty 15,00 – 15,20 
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díčku, Ke Studánce, Lermontova, Pod Tra-
tí, 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 
20. 10. 2014: Sebuzín
21. 10. 2014: Církvice
22. 10. 2014: Svádov – levá strana 
od Vítězné (včetně)
23. 10. 2014: Svádov- pravá strana 
27. 10. 2014: Budov, Olešnice, Olšinky
29. 10. 2014: 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 27. 10. 2014

Svoz nebezpečného odpadu 
OBLAST: Severní Terasa - Stříbrníky 
Datum svozu: 18. 11. 2014
Stříbrníky: Jizerská 16,40 – 17,00 
Severní Terasa: Gagarinova na parkovišti 

17,10 – 17,30
Stříbrníky – Dobětice 
Datum svozu: 21. 10. 2014
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 

30. 10. 2014: Kočkov, ul Kočovská 
a do ní zaústěné ulice nad sídlištěm; 
Ke Kopečku, Kočkovská, Lužická, Prů-
chozí, Severní, Slepá, Úzká cesta
3. 11. 2014: Severní Terasa; Meruňko-
vá, Ořechová, Ovocná, Švestková, Višňo-
vá, Stavbařů 
4. 11. 2014: Severní Terasa; Burianova, 
Herecká, Maková, Marvanova, Šípková, 
Voskovcova, Werichova, Zvonková
5. 11. 2014: Severní Terasa; Jana Zají-
ce, V Klidu, Větrná
6. 11. 2014: Severní Terasa; Gagarino-

va, Glennova, Oblá, Svojsíková
10. 11. 2014: Severní Terasa; Ladova, 
Pod Parkem, Muchova, Sociální péče

II. etapa, Stříbrníky, Dobětice
11. 11. 2014: Stříbrníky; Jizerská, Šu-
mavská, Orlická
12. 11. 2014: Stříbrníky; Br. Veverků, 
Na Louži, Pincova, Pod Hůrkou, Stří-
brnická, Ve Strouze, V Rokli, Na Návsi, 
Na Vrstevnici
13. 11. 2014: Dobětice; Brandtova, Jež-
kova, Poláčkova
18. 11. 2014: Dobětice; Krajní, Nad 
Točnou, Oty Pavla, Pod Rozhlednou, 
Šrámkova
19. 11. 2014: Dobětice; Kmochova, 
Nad Březnem, Rabasova, Výstupní 

mo Neštěmice
Svoz vaků s odpady ze zeleně

OBLAST: Mojžíř, Neštěmice, Krásné 
Březno; vaky s odpadem se zelení budou 
sváženy v týdnu od 1. 12. 2014

Svoz nebezpečného odpadu 
Mojžíř - Neštěmice - Krásné Březno 
Datum svozu: 18. 11. 2014
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 Mojžíř, Neštěmice

20. 11. 2014: J. Plachty
24. 11. 2014: Hlavní, Horní, K Haldě, 
Strážná, Vodařská, Žitná
25. 11. 2014: Na Skalce, Peškova, Picas-
sova
26. 11. 2014: Ryjická, Sibiřská
27. 11. 2014: Dubová, Hluboká, Květi-
nová, Na Výšině, Pod Úvozem, Sportovní, 
Zelená, Tři Kříže 
1. 12. 2014: Jánského, Májová, Milešov-
ská, Opletalova, Studentská, Turistická, 
U Radnice, Národní, Mlýnská, Seifertova, 
U Tonasa, Veslařská, V Ústraní, Železná

II. etapa Krásné Březno
2. 12. 2014: sídliště Pod Vyhlídkou; 
Čechova, Ke Třem křížům, Obvodová, 
Rozcestí
3. 12. 2014: Krásné Březno ul. mezi 
Keplerovou a Krčínovou; Neštěmic-
ká (sídliště Pod Vyhlídkou), Keplerova, 
Na Rybníčku, Na Sklípku, U Pivovarské 
zahrady 
4. 12. 2014: Krásné Březno; 1.máje, Če-
lakovského, Družstevní, Erbenova, Huso-
va, Hřbitovní, K Mlýništi, Karolíny Světlé 
Krátká, Na Vinici, Podmokelská, Příkopy, 
U Potůčku, U Studánky, V Doubravě
8. 12. 2014: Krásné Březno okolo ul. 
Nový svět; Matiční, Na Břehu, Postranní, 
Růžová, Svádovská, Nový svět, Pekařská, 
Plavecká
9. 12. 2014: Krásné Březno, ul. mezi 
Krčínovou a Neštěmickou; Anežky 
České, Dr. Horákové, Janáčkova, Jung-
mannova
10. 12. 2014: Krásné Březno, ul. 
Výstupní, Žežická a Neštěmická; 
Dvojdomí, Neštěmická 1 a 3, Přemyslov-
ců, Žežická
11. 12. 2014: Krásné Březno; oblast 
mezi ul. Drážďanská a Přístavní V Ob-
louku, Vojanova, Drážďanská, Křižíkova, 
Na Náspu, Na skládce, Přístavní, V Háji, 
Výstupní

Důležitá upozornění z hlediska svo-
zu využitelných a objemných složek 
komunálních odpadů
Sběr a svoz papíru a papírových obalů
Sběr se provádí do odpadových nádob 
o objemu 1100 litrů s horním výsypem 
modré barvy, nebo alespoň s víkem mod-
ré barvy, rozmístěných na celém území 
města. U papírových obalů je potřeba 
před jejich odložením co nejvíce zmenšit 
jejich objem. Pokud je kontejner plný, je 
potřeba vyčkat na jeho vyprázdnění.
Svoz je prováděn na celém území města 
jednou nebo dvakrát týdně. Svozovými dny 
jsou pondělí nebo čtvrtek*. Svoz je prová-
děn střídavě v ranní a odpolední směně.
Sběr a svoz plastů, plastových obalů 
a nápojových kartonů
Sběr se provádí do odpadových nádob 

Kalendář odvozu odpadů – II. pololetí 2014

Sběrný 
dvůr Otevírací doba Umístění Druhy přijímaného 

odpadu

Místo zpětného odběru 
elektrických a elektronických 
zařízení

Krásné 
Březno

pondělí- pátek
8,00 – 18,00
Sobota
8,00 – 14,00

v areálu AVE Ústí n. L. 
s.r.o., přístupný z ul. 
Křižíkova

objemný odpad 
elektroodpad 
nebezpečný odpad
směsný komunální odpad

ANO - převzetí podmíněno 
předáním úplného zařízení

Všebořice pondělí- pátek
7,30 – 17,30
Sobota
8,00 – 14,00

v areálu skládky 
stavebních odpadů 
přístupný ze světelné 
křižovatky v ul. Havířská

objemný odpad, elektro-
odpad, nebezpečný 
odpad, odpad ze zeleně, 
stavební odpad, směsný 
komunální odpad

ANO - převzetí podmíněno 
předáním úplného zařízení

Fyzické osoby, při jejichž činnosti vznikl na území města Ústí nad Labem komunální odpad, mohou předat odpad ve sběrných 
dvorech bezplatně. Fyzické osoby, které prokáží občanským průkazem, že mají trvalý pobyt na území města Ústí nad Labem, 
mohou předat stavební odpady v množství do 750 kg na jednu dodávku ve sběrném dvoře ve Všebořicích bezplatně.

o objemu 1100 litrů s horním výsypem 
žluté barvy rozmístěných na celém úze-
mí města. U plastových obalů je potřeba 
před jejich odložením co nejvíce zmen-
šit jejich objem. Zejména PET lahve je 
potřeba sešlapat a zavíčkovat. Pokud je 
kontejner plný, je potřeba vyčkat na jeho 
vyprázdnění.
Do kontejnerů nevkládejte podlahové 
krytiny, nádoby od barev, nerozřezané 
polystyrenové obaly. Tyto plasty lze ode-
vzdat ve sběrných dvorech.
Svoz je prováděn na celém území města 
jednou nebo dvakrát týdně. Svozový-
mi dny jsou úterý nebo pátek*. Svoz je 
prováděn střídavě v ranní a odpolední 
směně.
Sběr a svoz skla a skleněných obalů
Sběr se provádí do odpadových nádob 
o objemu 1100, 1300, 2500 a 3350 litrů 
s dolním výsypem zelené, nebo u děle-
ných nádob 3350 litrů bílo zelené barvy, 
rozmístěných na celém území města. 
Dělené nádoby jsou určené pro oddělený 
sběr čirého a barevného skla. Tyto nádoby 
jsou vybaveny štěrbinou u směsného skla 
pro čiré tabulové sklo. Pokud je kontejner 
plný, je potřeba vyčkat na jeho vyprázd-
nění. Skleněné tabule a objemné skleněné 
nádoby neodkládejte u kontejnerů volně, 
hrozí nebezpečí úrazu. Do kontejnerů ne-
vkládejte jiné druhy skla (dráto-sklo, au-
to-sklo, zrcadla a keramiku.). Tyto druhy 
skla lze odevzdat ve sběrných dvorech.
Svoz je prováděn na celém území města 
podle potřeby, zpravidla jedenkrát za dva 
měsíce. V případě, že se kontejner blíží 
k naplnění laskavě volejte tel. č. uvede-
né na nádobě, nebo provozovnu svozové 
společnosti tel. č. 475 316 211, nebo OŽP 
tel. č. 475 271 linku 705 a 708. 
*V případě překážky ve svozu, nebo při 
poruše vozidla bude proveden náhradní 
svoz zpravidla následující den.

Důležité upozornění a naléhavé žá-
dosti: 
1) Mezi objemný odpad nepatří pne-
umatiky, stavební odpad, konstrukční 
prvky bytu nebo domu (např. sanitární 
předměty aj.), odpad ze zeleně a použitá 
elektrozařízení (např. ledničky, mraznič-
ky, pračky, sporáky, televizory a moni-
tory). Použitá elektrozařízení odkládejte 
na místa zpětného odběru nebo do sběr-
ných dvorů.
2) Mimo vyhlášené dny svozu objem-
ného odpadu využívejte výhradně sběr-
ných dvorů odpadů v Krásném Březně 
a ve Všebořicích.
3) Aby město Ústí nad Labem bylo čis-
tým a hezkým městem i v období ploš-
ného svozu objemných odpadů, prosíme, 
abyste odpady odkládali ke sběrným 
nádobám pouze den před termínem 
svozu. Naléhavě ještě upozorňujeme, 
že místem k odkládání odpadů ne-
jsou zastávky MHD, a že odkládání 
objemných odpadů u těchto zastávek 
je možno považovat za vytváření čer-
né skládky.




