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OBVODN ZPRAVODAJ 

Osud „Sektorového centra“ je zpeèetìn
Sektorové centrum po letech mùže s nejvìtší pravdìpodobností èeká, bude obvodní radnice centrum prodala

opìt patøit mìstu. Rozhodl o tom soud. stát 50 milionù korun. za 40 milionù soukromé spoleènosti,
Místo chátrajícího monstra budou „Je mi líto, že devastace objektu došla ovšem velmi brzy zjistila, že to byla
zøejmì na Severní Terase domy s byty tak daleko. Pøitom už jedenáct let jsme chyba.
nebo rodinné vilky. jednali s majitelem. Mìsto dokonce Do rozestavìné budovy se nikdy dìl-

Sama obvodní radnice, které centrum nabídlo mimosoudní vyrovnání, bez níci nevrátili. Areál zùstal ležet ladem, 
pøipadne, až se rozsudek stane pravo- úspìchu,“ dodává starosta. škody zpùsobené vandaly a postupným
mocný, ale neplánuje ani demolici ani Stavba centra zaèala v 80. letech rozpadáním dosáhly 33 milionù korun
opravy. Budoucnost zdevastovaného a nikdy neskonèila. Sen o desítkách v ocenìní z roku 1994, v dnešních ce-
komplexu vloží do rukou ústeckého malých obchodù, restauracích a poštì nách jsou jednou takové.
magistrátu. pod jednou støechou se ale po revoluci „Jakmile centrum získáme, musí se 

„Dohodl jsem se s vedením mìsta, zaèal rychle rozplývat. Stavba obchod- okamžitì zabezpeèit. Jeho majitel ho
že pro náš obvod je sektorové centrum ního centra mìla pùvodnì spolknout 200 nechával napospas vandalùm, èasto sem
pøíliš velké sousto. Nemáme dostatek milionù korun, v roce 1989 ale témìø lezly dìti, které si neuvìdomovaly to
penìz, abychom dokázali tuto èást skonèila. Objekt mìl problémy již       neuvìøitelné nebezpeèí, a v rozpadají-
Severní Terasy zmìnit,“ øíká starosta pøi výstavbì. Okresní úøad se ještì cím komplexu si hrály. První, co se musí 
obvodu Jiøí Brodský snažil èást zachránit, a pak ho v roce udìlat, bude tedy poøádný pevný plot, 

Jen samotná demolice, která centrum 1991 pøevedl na mìsto. V roce 1994 který nebude jednoduché pøekonat,“
vysvìtluje Jiøí Brodský. 

Další osud centra ale není jistý. Nej-
více se diskutuje možnost udìlat z 10
hektarového území vilovou ètvr�, nebo 
tu postavit vìtší obytné domy. 

„Nejdøíve musíme porazit tu obludu“!
Pak už by mohlo jít o hezké bydlení
poblíž centra mìsta,“ øíká starosta. 

Každopádnì osud komunistického snu 
se uzavírá a a� už tu bude cokoli,             
s rekonstrukcí znièeného komplexu
už prakticky nikdo nepoèítá. 

Zpravodaj mìsta
bude 14deník 

UPOZORNÌNÍi výmìna obèanských prùkazù 

Od 1.1.2006 již nebude možné k ces-
tám do zemí EU použít jako cestovní 
doklad obèanský prùkaz typu identifi-

Povinná výmìna obèanských prùka-
zù s vyznaèením doby platnosti „bez 
omezení“ nebo „platnost prodloužena 
bez omezení“, která musí probìhnout 
nejpozdìji do 31.12.2005. 

Výjimku mají lidé narození pøed 
1.1.1936, pokud nemají v obèanských 
prùkazech dobu ukonèení platnosti 
vyznaèenu konkrétním datem.

UPOZORNÌNÍi výmìna øidièských prùkazù
Novela zákona prodloužila povinné 

lhùty pro výmìny øidièských prùkazù. 
Øidièské prùkazy vydané: 
1.7. 1964 - 31.12. 1993 
povinná výmìna do 31.12. 2007 
1.1. 1994 - 31.12. 2000 
povinná výmìna do 31.12. 2010 
1.1. 2001 - 30.04. 2004 
povinná výmìna do 31.12. 2013 

kaèní karta bez strojovì èitelné zóny. 

Radnice spustila nové internetové stránky
Návštìvníkùm nabízí i virtuální pro- Internetové stránky mají i novinku      

cházku po Severní Terase a dalších v podobì multimediální èásti vèetnì 
èástech obvodu. mapy obvodu nebo fotografií. 

„Pùvodní internetové stránky byly už „Pomocí internetu mohou také lidé 
zastaralé. Obyvatelùm nedávaly mnoho pøímo komunikovat s úøedníky. Je tu 
informací. Radní proto v tomto roce napøíklad elektronická podatelna a k na-
vyhlásili soutìž pro žáky škol na vytvo- hlédnutí jsou i dokumenty vyvìsené 
øení webové prezentace,“ øíká Karel na úøední desce,“ dodává Karel Pašek. 
Pašek, vedoucí úseku informací a dodá- Nový redakèní systém také urychlí
vá, „návrhy nás ale pøíliš nenadchly,        umís�ování všech dokumentù a zpráv, 
a tak jsme zakázku zadali odborné takže stránky budou mnohem aktuál-
firmì.“ nìjší než v minulosti.
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Nemáte dárek pod stromeèek? 
Založte manželovi konto na sázení z domova u nejvìtší sázkové 

návodu se zaregistrovat. Pøi vkladu ve výši 900kè automaticky 

Dennì najdete možnost vsadit si na 5 000 sázkových pøíležitostí, 

vèetnì ústeckého hokeje, fotbalu, basketbalu èi volejbalu. 
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OBVODNÍ ZPRAVODAJ

Ovìøování listin a podpisù
Úøad mìstského obvodu prostøed- prùkaz, listinu, na které chce ovìøit pod-

nictvím správního odboru provádí pis, žadatel o legalizaci zaplatí správní
ovìøování shody opisù nebo kopie poplatek ve výši 30 Kè za každý podpis.
(vidimace) a ovìøování pravosti podpisù Pracovník provádìjící legalizaci neod-
(legalizace). povídá za obsah listiny. 

Vidimaci a legalizaci provádí úøad Upozornìní: Úøad neprovede vidi-
v úøední hodiny: pondìlí a støeda od 8.00 maci: obèanského prùkazu, vojenského
do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin. prùkazu, pasu a jiného prùkazu, vkladní

Obèan, který požaduje provedení vidi- knížky, šeku, losu, sázenky, geome-
mace, musí pøedložit: platný obèanský trického plánu, rysu technické kresby, 
prùkaz, orginál listiny nebo ovìøenou jestliže se pøedložený opis (kopie)
kopii, kterou chce ovìøit, žadatel o vidi- neshoduje s originálem, jestliže je listina
maci zaplatí správní poplatek ve výši psaná v jiném než èeském èi slovenském
30 Kè za každou zapoèatou stránku. jazyce, jsou-li v listinì, která se vidi-

Obèan, který požaduje provedení lega- muje, zmìny, doplòky, vsuvky nebo 
lizace, musí pøedložit: platný obèanský škrty. 

Probìhla dražba stavebních pozemkù
Ústecký obvod Severní Terasa poprvé o 1 700 000 korun. 

dražil volné pozemky pro stavbu „Tento zpùsob prodeje se nám osvìdèil
rodinných domù. už pøi doprodeji bytù. Je totiž pro obèana

Do prodeje bylo nabídnuto 30 staveb- naprosto èitelný. Není tu prostor pro
ních parcel, prodaly se jich dvì tøetiny. spekulace, jestli byl pozemek prodán 

„Systém licitace jsme uplatnili jen tam, správnì a proè ho obvod prodal právì 
kde bylo více zájemcù, tedy v 16 pøípa- tomuto zájemci. Dražba je veøejná a její 
dech,“ øíká místostarostka Alexandra prùbìh je i nahráván pro pøípadnou 
Kovaøíková. kontrolu,“ vysvìtluje místostarostka 

Cena pozemkù podle znaleckého Kovaøíková. 
posudku byla 300 až 600 korun za metr Obvodem nabízené pozemky mají 
ètvereèní. Podle odhadù je mohla rad- obvykle svého nájemce - zahrádkáøe. 
nice celkem prodat zhruba za 5 800 000 Øada z nich projevila zájem si pozemek 
korun. Licitace celkovou cenu zvedla koupit. 

Vichøice pozastavila plány radnice
V obvodì se bude letos ménì stavìt, 

než bylo pùvodnì v plánech. Dùvodem
je vichøice, která se tu prohnala
uprostøed léta. Peníze urèené na pøipra-
vované projekty musí teï radnice použít
na zaplacení škod, které vítr zpùsobil. 

Podrobné info a info o přijímacích písemných testech na: 
www.grafo-pevna.tk, nebo tel.: 777 071 936, 

e-mail: blanka.pevna@seznam.cz 
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STUDIUM JE AKREDITOVÁNO MŠMT ČR 

DVOULETÉ STUDIUM
GRAFOLOGIE A PSYCHOLOGIE

DVOULETÉ STUDIUM
GRAFOLOGIE A PSYCHOLOGIE

Evidence obyvatel 
V obvodu Severní Terasa se letos pøi-

hlásilo k trvalému bydlišti zhruba 770
lidí, za celý loòský rok to bylo o 14 lidí
více. 

Zmìnu místa trvalého pobytu obèan
ohlásí ohlašovnì v místì nového trva-
lého pobytu ve dnech: pondìlí a støeda
od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 
hodin. 

Pøi ohlášení zmìny místa trvalého
pobytu je obèan povinen: vyplnit a
podepsat pøihlašovací lístek k trvalému
pobytu, pøedložit obèanský prùkaz,
u nìhož není oddìlena jeho vyznaèená
èást v dùsledku zmìny místa trvalého 
pobytu, doložit vlastnictví bytu nebo
domu, nebo doložit oprávnìnost užívání
bytu, anebo pøedložit úøednì ovìøené
písemné potvrzení oprávnìné osoby
o souhlasu s ohlášením zmìny místa
trvalého pobytu. Toto potvrzení se nevy-
žaduje v pøípadì, že oprávnìná osoba
potvrdí souhlas na pøihlašovacím
tiskopisu pøed zamìstnancem ohlašov-
ny, za pøihlášení zaplatí obèan správní
poplatek ve výši 50 Kè. 

Obèan, jehož pøedešlý trvalý pobyt byl
mimo mìsto Ústí nad Labem, musí dále 
pøedložit: rodný list a oddací list. 

V celém obvodì polámala 187 stromù.
Podle odborníkù byla jejich hodnota
témìø dva a pùl milionu korun. Všechny
nebudou okamžitì nahrazeny novou
výsadbou, protože na to radnice peníze
nemá. Nutnì ale musela zaplatit za úklid
a drobné opravy napøíklad lavièek, které
padající vìtve poškodily. Vedle zamìst-
nancù radnice dva týdny uklízela i sou-
kromá firma. To vše obvod stálo 700 000 
korun. 

„Zatím jsme nenašli zdroj, ze kterého
by tyto škody mohly být zaplaceny. 
Požádali jsme magistrát o finanèní
pomoc a èásteènì nám bylo vyhovìno,“
vysvìtluje starosta Jiøí Brodský.

Škrty v rozpoètu se dotkly napøíklad
stavby parkovištì v sídlišti Dobìtice,
která proto zaène pozdìji. 

„Museli jsme zaèít s omezeními,
protože bychom se jinak dostali do situ-
ace, kdy nebudeme mít stavebním
firmám èím zaplatit,“ dodává starosta
Jiøí Brodský. 

Dùchodci se stávají snadnými obì�mi podvodníkù 
Další dùchodce na Ústecku pøišel „Záminky podvodníkù, jak se vloudit policista Vladislav Junek. 

o veškeré své úspory vinou podvod- starým lidem do bytu, jsou rùzné. Tragickou výjimkou mezi pøepade-
níka. Od prodeje rùzného zboží, pøes pøedstí- ními dùchodcù na severu Èech byla

Podobné pøípady pøitom nejsou rání autonehody, až po tvrzení, že je skupina lupièù, která své obìti zabila.
ojedinìlé. Podle policie jsou dùchodci posílá jejich známý nebo pøíbuzný,“ Obì pøepadení v Teplicích a v Litvínovì
snadnými terèi, protože jsou èasto pøíliš øíká tisková mluvèí ústeckých policistù mìla podle policie vždy stejný prùbìh.
dùvìøiví. Veronika Beranová. Dva muži a jedna žena zazvonili 

Poslední dobou se v našem mìstì V Ústí nad Labem nìkolikrát kradla na staøíka a jakmile jim otevøel, zmlátili 
množí pøípady, kdy podvodník starému skupina dvou žen tmavé pleti, které ho. Když byl omráèený, zaèali krást. 
èlovìku namluví, že mu veze zabijaèku doprovázel prošedivìlý muž. Starým Staøík na následky tìžkých zranìní 
od pøíbuzných. Dùchodce mu uvìøí, lidem namlouvali, že prodávají deky. zemøel. 
vezme ho domù a zatím, co hledá hrnce Za pár dní okradli tøi ústecké dùchodce „Radíme všem seniorùm, aby nepou-
a talíøe na polívku nebo jitrnice, zlodìj o 120 tisíc korun. štìli do svého bytu osoby, které neznají.
ho okrade. Podobných pøípadù letos „Je dost pravdìpodobné, že skupina Pokud možno, aby vùbec neotvírali
policisté šetøili nìkolik. Dokonce chytli zlodìjù cestuje po øadì mìst. Nikdy dveøe svého bytu, dokud si nejsou
podezøelého, ale v té dobì se jeho nekrade dlouho na jednom místì, ale naprosto jisti, že èlovìka za dveømi
„trikem“ zøejmì inspiroval nìkdo další, snaží se snížit možnost svého dopadení znají. Návštìvy øemeslníkù, kontroly
a tak krádeže pokraèují. Bìžné jsou i krá- tím, že se pøesune jinam,“ vysvìtluje odeètu vody a podobnì musejí být vždy
deže, kdy se podvodník pod nìjakou tisková mluvèí. ohlášeny dopøedu i s pøesnou hodinou
záminkou dostane do bytu starého „Zlodìji sázejí na naivitu a èasto citové a dají se ovìøit telefonem do firmy, 
èlovìka. Tam odláká jeho pozornost strádání starých lidí. Ti èasto tráví celé odkud èlovìk pøichází. On sám pøitom
a prohledá skøínì a šuplíky. Pokud najde dny sami doma a jsou rádi, že si mohou mùže èekat za zavøenými dveømi 
peníze, tak obvykle hned neutíká, ještì chvíli popovídat. Návštìvu si proto na chodbì,“ doporuèuje tisková
se svou obìtí prohodí pár slov, a pak pozvou domu, hostí ji a ani si nevšim- mluvèí ústeckých policistù Veronika 
klidnì odchází. nou, že je obírá o peníze,“ vysvìtluje Beranová. 

Vandalové nièí v ústeckém obvodu Severní Terasa roènì vìci za stovky tisíc 
korun. Jejich øádìní neuniknou odpadkové koše, lavièky a hlavnì dìtská høištì. 

"Instalujeme tøeba nový odpadkový koš, který stojí asi 1 300 korun. Do druhého 
dne ho nìkdo zapálí a úplnì znièí," popisuje bìžnou praxi tajemník úøadu Petr 
Vlasák. 

Vandalové škodí po celém obvodì, nejèastìji v místech, kde se scházejí mladí 
lidé. „Jsou to tedy parky a dìtské koutky. Jsou schopni znièit i plot u høištì.
Zkrátka, na co se podíváte, to dokáží poškodit nebo úplnì rozbít. Škody 
nacházíme každý den,“ øíká tajemník Vlasák a dodává, „dùležitá je v tomto 
ohledu preventivní práce mìstské policie. Bohužel zatím pùsobí hlavnì 
represivnì, to znamená, pokud vandaly chytí pøi èinu, tak samozøejmì zakroèí.“ 
Zároveò tajemník dodává, že mìstských ani státních policistù zøejmì nebude 
nikdy dost tak, aby dokázali výtržnictví zabránit. 

Vandalové škodí obvodu 

Sprejeøi nièí v obvodì majetek až za desítky tisíc korun. Policisté jich loni chytli 
v celém krajském mìstì 6, letos už 17. 

„Nejhorší jsou ti, co si zakládají na svých podpisech. Mají v kapse sprej a jdou 
po mìstì. Na novì opravené budovy nebo i dopravní znaèky bìhem pìti sekund 
vystøíkají svùj podpis a jdou dál. Pro nì je to otázka image,“ popisuje èinnost 
sprejerù tisková mluvèí ústeckých policistù Veronika Beranová. 

Sprejerství je podle odborníkù obdobou adrenalinového sportu. Pro mladé lidi 
je vzrušující pøekraèování zákona a nièení majetku. Jejich èastým terèem jsou 
napøíklad i vagóny, které postávají na západním nádraží. 

„Sprejerství je trestný èin stejnì jako tøeba loupež. Mladé lidi, kteøí se takto baví 
a naprosto bez zábran nièí cizí majetek za desetitisíce korun je nutné tvrdì 
trestat,“ øíká starosta Jiøí Brodský 

Sprejeøi nejsou ovšem jen zloèinci. 
„Na druhou stranu existují i opravdoví umìlci. Ti malují na pøedem urèené 

plochy. Grafity se mohou dokonce dostat i do muzeí a špièkoví sprejeøi si svými 
kresbami i vydìlávají,“ øíká Veronika Beranová. 

Policisté se proto pøimlouvají za vytvoøení legálních ploch, kde by mladí lidé 
mohli tvoøit bez omezení. Podobná je napøíklad v Bìlehradské ulici. 

„Uvažujeme o vytvoøení podobné legální plochy v Dobìticích. Je to betonová 
stìna, kterou by umìlìcké grafity mohly oživit a celé okolí zpestøit,“ dodává 
místostarostka Kovaøíková. 
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ka. Obvod na ni dostal 123 000 korun 
dotaci od Ústeckého kraje. „Kromì
pravidelné údržby a oprav je projekt
zajímavý tím, že zde vznikne nìkolik
odpoèinkových míst, které nabídnou
jistì zajímavé pouèení. Budou zde
tabule vysvìtlující zajímavosti z míst-

Souèástí stezky budou i nové koše 

dánkou ve stráni a nad jejím odtokem. 

žet èistou. Doufám, že všechna vylep-
šení udìlají z Bertina údolí lákavé 

Centrální park v ústeckém obvodì 

systém. Radnici stál tøi ètvrtì milionu
korun. Do úprav parku investuje
pravidelnì. „Chceme, aby se stal tako-
vou výkladní skøíní obvodu. Svou
rozlohou a polohou je totiž ideální pro
rùzné aktivity od odpoèinku na lavièce,
pøes opalování, dìtské hry až po kulturní 

se tu 

a dodává, „udìlali 
po celém parku tak, abychom vodou
dosáhli do všech èástí. Jedinì tráva, 
udržovaná nejen sekáním ale i zavla-
žováním, vytváøí pìkný povrch.“ 

Zavlažovací systém má dvì èásti.
Jedna je automatická a druhá vyžaduje
obsluhu. 

„ Po celém parku je sí� s napojovacími 

vacího plánu pøipojují ty koncové
rozstøikovaèe a zavlažujeme tak postup-
nì všechny èásti. Jen takzvaná sluneèní
pláò je zavlažovaná automaticky 15 

a slouží k slunìní. Je zavlažovaná 

Petr Vlasák. 
na zavlažování bere systém 

Zavlažovací systém v parku 

a dodává, „urèitì oceníme všechny
pøipomínky a námìty pro další zlep-

Sedm set metrù dlouhé údolí nese 

želce nìkdejšího øeditele Spolku
pro chemickou a hutní výrobu, která
lesopark nechala na konci 19.století
na své náklady upravit a zpøístupnit
Ústeèanùm. Údolí spojuje centrum 

lesopark léta chátral a Ústeèany byl
První práce

na obnovì Bertina údolí zaèaly pøed 

stane souèástí celého parku. Pøi stavbì
zavlažovacího systému byly položeny 

pøi stavbì kašen. Radnice plánuje 
v 
a možná i potok. Budou tu i vodní prvky
jako souèást dìtského høištì a okolí. 

systém silnì poškodila.
stromy vytrhaly potrubí a radnice je
musela nechat opravit. 

více odlišovat a zamìøovat každá na jiné 
oblasti, napøíklad sport, umìní nebo cizí 

Èasem tedy urèitì nastanou i pro-
blémy pøi pøestupu žáka na jinou školu 
s odlišným programem, ale jiná cesta 
než pøes konkurenèní prostøedí v rámci 
zákona patrnì není možná, pokud je 
cílem dobøe pøipravit žáka základní 
školy na situaci, kdy bude nucen roz-
víjet získané základní znalosti a doved-
nosti po celý život. 

Zápisy do 1.roèníku základních škol 
pro rok 2006/2007 se konají ve dnech 
15.1.2006 - 15.2.2006 a každá škola si 
stanovuje vlastní termín zápisu v tomto 
èasovém rozmezí. Proto rodièe budou-
cích prvòáèkù neváhejte, získávejte 
vèas potøebné informace, nebojte se 
pøijít podívat do školy a pro svého 
budoucího prvòáèka vyberte takovou 
základní školu, která bude vám i vašim 
dìtem vyhovovat nejvíce. 

ZŠ Støíbrnická - 18. 1. a 19. 1. 2006 
(14.30 - 18.30)

ZŠ Rabasova - 18. 1. a 19. 1. 2006 
(14.00 - 17.00)

ZŠ Mírová 19. 1. a 20. 1. 2006 (14.00 
- 18.00) 

Michal Ševcovic, èlen RMO Severní 

Každý rodiè si mùže vybrat, kterou 
základní školu jeho dítì bude navštì-

ve chvíli, kdy je více zájemcù než 
volných míst ve tøídách. Pøedem stano-
vené limity nemohou øeditelé škol 
pøekroèit bez pøedchozího souhlasu zøi-
zovatele, tedy v našem pøípade mìsta
Ústí nad Labem, pøípadnì Ministerstva 

ních škol, pro které je stanovena stejná
spádová oblast, to je celé mìsto Ústí nad 
Labem. Z tohoto poètu jsou na území
našeho obvodu tøi základní školy: ZŠ 
Støíbrnická s rozšíøenou výukou cizích 
jazykù (angliètina, nìmèina) a tìlesné 
výchovy (kmenový sport - moderní
pìtiboj), ZŠ Mírová s rozšíøenou vý-
ukou tìlesné výchovy (kmenový sport -
basketbal) a ZŠ Rabasova s tøídami 

Všechny 
uvedené školy se snaží v rámci svých 
možností zlepšovat své vybavení a 
prezentují se i rùznými akcemi na veøej-
nosti. Za podpory mìsta se pøipravují 
nebo dokonèují stavby sportovních 
areálù, které by mìly výraznì podpoøit 
možnosti sportovního vyžití dìtí i ostat-
ních obyvatel z bezprostøedního okolí 
škol. 

Každá škola nyní musí pøipravit 
vlastní vzdìlávací program. Je tedy 
zøejmé, že se v pøíštích letech budou 

V Bertinì údolí vzniká nauèná stez-

ní fauny, flory i z historie,“ vysvìtluje 
radní Jan Eichler. 

na odpadky, chystá se støecha nad stu-

„Snadnìji pak vodu dokážeme udr-

Severní Terasa má nový zavlažovací 

akce. Dennì pohybují stovky          
i tisíce lidí,“ øíká tajemník Petr Vlasák 

jsme rozvody            

místy. Naši pracovníci podle zavlažo-

výsuvnými tryskami. Ta je vedle laguny 

dvakrát týdnì dvì hodiny,“ vysvìtluje 

Vodu 
z laguny. Voda se ostatnì do budoucna 

Nauèná stezka v Bertinì údolí 
místo k výletùm,“ øíká Jan Eichler       

šení celé této lokality.“ 

jméno po Bertì Schaffnerové, man-

mìsta a sídlištì Støíbrníky. Celý 

prakticky nevyužíván. 

dvìma lety. 

i rozvody, které budou moci sloužit 

celém parku vybudovat i 5 pítek           

Vichøice na konci léta zavlažovací 
Vyvrácené 

jazyky. 

Termíny zápisu ve školách na území 
MO Severní Terasa: 

Terasa a øeditel ZŠ Støíbrnická 

Máte doma budoucího prvòáèka? 

vovat. Tuto možnost nabízejí souèasné 
zákony. Problém mùže nastat pouze 

školství, mládeže a tìlovýchovy. 
V celém krajském mìstì je 19 základ-

zamìøenými na míèové hry. 
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Místo nevkusných betonových zdí 
jsou pergoly a popínavé rostliny. 

Konkrétnì radnice nechala v první 

Kontejnerová stání uprostøed
sídliš� se mìní k lepšímu 

OBVODNÍ ZPRAVODAJ 

Na Severní Terase vzniknou 
další nová høištì 

V pøíštím roce vzniknou v obvodì 
dvì nová víceúèelové høištì. Jedno 
bude v areálu Základní školy Mírová 
v Severní Terase a druhé v areálu 
Základní školy Rabasova v Dobìticích. 

„Kromì øady tìlocvièen a tenisových 
kurtù mají lidé v našem obvodì opravdu 
velmi omezené možnosti ke sportování. 
Jsme rádi, že se díky mìstu situace 
zlepší,“ øíká radní Jan Eichler. 

O stavbu dalšího podobného høištì 
usiluje radnice i v areálu školy 
Støíbrnická. O menší sportovní "plácky" 
se obvod prùbìžnì stará, nìkteré z nich 
oplocuje, další doplòuje o nové prvky. 

„Zanedbatelná ale rozhodnì není ani 
údržba. Rádi bychom vyzvali obyvatele 
obvodu k diskusi nad dalšími námìty, 
jak v obvodì vhodnì využívat volný èas 
dìtí, mládeže i dospìlých. Zda soustøe-
dit síly na vybudování dalšího høištì 
s urèitým zamìøením, napø. skatepark 
nebo lanové centrum,“ dodává radní Jan 
Eichler. 

Dále radnice pracuje na zámìru 
výstavby dìtského høištì na stávající 
ploše 40 x 20 m mezi ulicemi Glennova 
a Gagarinova. V minulosti zde bylo 
vybudováno høištì pro hokejbal, kde se 
hrála mistrovská utkání. Na základì 
stížností obyvatel bylo toto høištì 
zrušeno a zápasy tohoto hluènìjšího 
sportu pøesunuty do odlehlejších lokalit. 

„Hledali jsme vhodný zpùsob využití 
této plochy. Nechali jsme rozhodnutí na 
obyvatelích, kteøí v dané lokalitì bydlí. 
V anketì, kterou jsme je oslovili, se 

výraznì pøiklonili k požadavku vybu-
dovat zde dìtské høištì. V bezprostøední 
blízkosti tohoto høištì jsme již døíve 
vybudovali oplocené høištì pro nej-
menší, a proto volíme typ høištì konci-
povaného pro dìti starší se zámìrem 
osvojování fyzické zruènosti,“ øíká 
místostarostka Alexandra Kovaøíková. 

V zámìru se uvažuje o vybudování 
høištì na streeball, odrazové stìny 
pro tenis, branky pro fotbal a dále spor-
tovištì s lanovými systémy, provazo-
vými houpaèkami a lezeckými stìnami. 

„V souèasné dobì se zpracovávají 
podklady pro nadaci Duhová energie, 
od které bychom rádi získali finanèní 
prostøedky pro zajištìní realizace 
výstavby høištì. Podaøí-li se touto 
cestou finanèní prostøedky získat, bude 
náš zámìr realizován v roce 2006,“ 
dodává místostarostka. 

Vybudujeme další nové parkovištì
Na dobìtickém sídlišti vznikne nová 

parkovací plocha pro 120 aut. Bude 
za školními pozemky v ulicích 
Rabasova a Kmochova. 

Stavìt se zaène jestì letos a radnice 
proinvestuje 2 300 000 korun, v pøíštím 
roce to bude dalších 3 200 000. Dìlníci 
by tu mìli skonèit 31. 5. 2006. 

„Mìstský obvod Severní Terasa 

projektové práce a na jaøe bychom 
mohli zaèít se stavbou. 

V plánech pro pøíští rok máte i skate-
park. Bude na nìj dost penìz? 

Máme ho v zámìrech, ale musím øíct, 
že jeho výstavba je pomìrnì drahá. 
Nejsem si jist, že v pøístím roce na skate-
park zbydou peníze. Velké problémy 
nám zpùsobila letní vichøice, která 
napáchala obrovské škody. Musíme 
v první øadì doplatit úklidové práce 
a celkovì obnovu zelenì. 

Pokusíte se na skatepark získat 
dotaci? 

Je to stavba, se kterou bychom mohli 
mít pøi žádostech šanci. Podle odbor-
níkù ale v pøíštím roce moc možností 
dotací nebude. Urèitì se ale myslenky 
postavit skatepark nevzdáváme. Jen ho 
zøejmì dokonèíme o rok nebo dva 
pozdìji, než jsme pùvodnì plánovali. 

Co dalšího máte v plánech? 

Osobnì bych rád vidìl napøíklad 
odhluènìní Výstupní ulice. Konkrétnì 
ta èást od køižovatky Støíbrnická. Ta 
komunikace je velice zatížená, vede 
blízko obytných domù a mìsto by tìm 
obyvatelùm mìlo zpøíjemnit bydlení 
odhluènìním. Taková øešení známe 
z pražských sídliš�, kdy ta vozovka je 
jakoby v tunelu. Navíc ta køižovatka je 
nebezpeèná, to by se mìlo vyøešit. 

vlnì pøestavìt 17 stání, z toho 6 je zdì-
ných, 9 s pergolou a 2 s železnou klecí. 

„Jednotlivé typy jsme vybírali podle 
konkrétního okolního prostøedí tak, aby 
zapadaly. Všechny jsme zároveò osadili
rostlinami,“ vysvìtluje Jana Šrutová, 
referent životního prostøedí. Pøestavby 
stály dohromady 1 370 000 korun 
a obvod už má plány na další. 

„ Rozhodnì bychom chtìli v pøíštím 
roce v tìchto aktivitách pokraèovat. 
V rozpoètu pro rok 2006 plánujeme 
vyèlenit pro kontejnerová stání 
1 700 000 korun. Pokraèovat budeme 
ve Støíbrníkách a poté pøijdou na øadu 
nìkteré ulice v Dobìticích,“ dodává 
Jana Šrutová. 

Vedení radnice i úøedníci vìøí, že nová 
stání budou mít za dùsledek i vìtší 
poøádek. 

„Øešíme neustálý nepoøádek v okolí 
kontejnerù a musíme platit za likvidaci 
pohozeného odpadu. Zvítìzilo pøe-
svìdèení, že když bude kolem popelnic 
hezké prostøedí, nebudou mít lidé to 
svìdomí hyzdit je svým nepoøádkem. 
Vždy� mìsto investuje nemalé peníze 
do sbìrných dvorù v Krásném Bøeznì 
a Všeboøicích, kam mohou lidé 
odvést svùj odpad zdarma. Vìøili jsme, 
že touto investicí dojde ke zlepšení 
tohoto neustálého problému,“ øíká Jana
Šrutová. 

První stání jsou tedy zkušební a teprve 
pokud se osvìdèí, pøestaví radnice 
i všechny ostatní v obvodu, popøípadì 
zmìní napøíklad materiál na stavbu 
nebo vzhled. 

„Musíme zjistit, zda dokáži odolat 
vandalùm a jak èasto je budeme muset
opravovat,“ vysvìtluje Jana Šrutová. 

Rozpoèet: Na Erbenovu vyhlídku
bude více penìz než loni 

podobnì jako jiné lokality mìsta bojuje 
s nedostatkem parkovacích míst. Výbìr 
volných míst pro vybudování dalších 
parkovacích ploch pøedevším uprostøed 
obytné zóny mìstského obvodu není 
jednoduchý. Vždy je to bohužel 
zábor na úkor zelených ploch,“ øíká 
Ivo Kratochvíl, vedoucí bytového 
úseku. 

Obvod vstupuje do letošního roku 
s vyrovnaným rozpoètem. Druhý pro-
sincový týden ho schválilo zastupitel-
stvo. Podle starosty Jiøího Brodského 
bude jednou z nejvìtších investièních 
akcí dostavba Erbenovy vyhlídky. 

Zatím máme od magistrátu pøíslib 
dotace. Pøestavba bude stát až 2 miliony 
korun. Jakmile zastupitelstvo rozhodnì 
o vzhledu vyhlídky, budou pokraèovat 

TVseverTVseverTVseverseverTVsever
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Dámské a pánské krejèovství
Spoleèenské šaty a obleky,
nadmìrné velikosti, tìhotenské odìvy, apod.

Jana ZAJPTOVÁ
•  •  •

Skřivánek - Ondříčkova 6
Ústí nad Labem

(naproti baru Motýlek ve společných
prostorech kadeřnictví a pedikury)

•  •  •
tel.: 606 266 489

Opravy odìvù

„Mìstský obvod na Severní Terase 
dosud žádnou dùstojnou místnost, 
která by sloužila pro rùzné slavnostní 
pøíležitosti, nemìl. Vybudovali jsme ji   
z bývalé transformaèní stanice a pro-
pojili se stávající zasedací místností. 
Rekonstrukci, která stála 300 000 
korun, jsme zahájili v mìsíci srpnu,“ 
popisuje místostarostka Alexandra 
Kovaøíková. 

Pøestože mìstský obvod zatím nemá 
zøízenou matriku, bude zde možné 
oddávat, a to v tom pøípadì, pokud    
jeden ze snoubencù má trvalé bydlištì    
v obvodu.

„Tím v podstatì rozšíøíme možnosti 
pro svatební obøady, které Ústeèané 
využívali. Dosud volili mezi obøadní   
síní ve vile v Churchilovì ulici, nebo    
na radnici v Neštìmicích èi na zám-
cích ve Velkém Bøeznì a v Trmicích. 
Budeme zde také slavit rùzná význam-
ná jubilea obèanù, jako napøíklad   
zlaté svatby. Pøipravujeme znovu 
obnovení tradice vítání novì naroze-
ných obèánkù. Pøedpokládáme, že zde 
budeme poøádat rùzná setkání obèanù, 
napøíklad se zástupci spoleèenství 
vlastníkù bytù, družstev a jiných orga-
nizací, které jsme doposud museli   
zvát do pronajímaných místností,“ 
dodává místostarostka Kovaøíková.

Obvod Severní Terasa má novou obøadní síò

V budovì radnice je nová obøadní 
místnost. Každý, kdo má bydlištì v ob-
vodì, se tu mùže zdarma nechat oddat. 

Radní schválili termíny pro konání 
svatebních obøadù na tøi mìsíce roku 
2005 a pro rok 2006. Zároveò urèili 
obøadní síò v budovì úøadu úøední míst-
ností pro konání svatebních obøadù.

Podle zákona jsou schválené termíny 
pro konání svatebních obøadù bez správ-
ního poplatku, a další uvedené termíny 
jsou pro snoubence již za správní popla-
tek ve výši 1 000 Kè.

Pro rok 2005 - 19.11.

V roce 2006 - 7. 1., 11. 2., 11. 3., 15. 4., 
6. 5., 3. 6., 1. 7., 19. 8., 9. 9., 18. 11., 9. 12.

V ostatních termínech (správní popla-
tek 1 000Kè) - v roce 2006 - 28. 1., 25. 2., 
29. 4., 20. 5., 8. 7., 30. 9., 23. 12., 30. 12.

Postup snoubencù pøed uzavøením 
manželství:

Nejdøíve by si snoubenci mìli vybrat 
místo a termín k uzavøení manželství. 
Pokud snoubenci takto uèiní a rozhod-
nou se, že využijí možnosti uzavøít 
manželství v obøadní síni Úøadu mìst-
ského obvodu Ústí nad Labem - Severní 
Terasa a splòují pøedpoklad stanovený 
zákonem, tj. že jeden ze snoubencù je 
pøihlášen k trvalému pobytu ve správ-
ním obvodu Mìstského obvodu Ústí  
nad Labem - Severní Terasa, obrátí se    
na Matrièní úøad Ústí nad Labem - 
mìsto, Mírové námìstí 3129/36, kde     
si domluví termín a místo uzavøení 
manželství.

Jak zaøídit
svatební obøad

V ústeckém obvodì Severní Terasa    
se konala hudební vystoupení na vodì. 
Konkrétnì nad hladinou laguny ve zdej-
ším nejrozsáhlejším parku. Tady vzniklo 
rozebíratelné podium, kde bìhem léta 
vystoupili zpìváci a kapely. Ovšem 
nejen ty. Napøíklad diváci vidìli i lout-
kové divadlo. 

„Akce se jmenovala Léto na lagunì      
a skládala se ze ètyø zábavných odpoled-
ní nebo veèerù, které jsme uspoøádali 
bìhem léta,“ øíká místostarostka obvo-
du Alexandra Kovaøíková a dodává, 
„pro tyto úèely jsme nechali vybudovat 
pøenosné podium v cenì kolem 170 000 
a zároveò jsme zakoupili ozvuèovací 
aparaturu za 70 000 korun.“

První akce se uskuteènila 26. èervna. 
„Vidìli jsme vystoupení živé hudby. 

Mìl to být hudební styl, který osloví 
všechny vìkové kategorie. Pozvali jsme 
taneèní skupinu z Domu dìtí a mládeže. 
Byli tu i loutkoherci, aby potìšili malé 
dìti,“ popisuje zhruba program místo-
starostka Kovaøíková. 

Další akce byla urèena více dospìlým  
a konala se naopak ve veèerních hodi-
nách. 

„Lidé vidìli svìtelnou a hudební show, 
jakou mohli zažít už pøi pálení èaro-
dìjnic. To znamená, osvìtlení fontány     
a trysky byly sladìny s hudbou. Na konci 
dubna to byla Smetanova Vltava, 
tentokrát jsme zvolili jinou skladbu,“ 
øíká Alexandra Kovaøíková. 

Podobné akce èekají na všechny oby-
vatele obvodu i pøíští rok. 

"V roce 2006 budeme mít tyto akce 
zajištìny i finanènì z rozpoètu. Vyèle-
nìno máme 200 000 korun a radní poté 
budou vždy projednávat podrobnosti 
jednotlivých akcí. Zaèneme stejnì jako  
v letošním roce "Pálením èarodìjnic"   
30. dubna. Speciální program zøejmì 
naplánujeme na Den dìtí a pak nás èekají 
další zábavná odpoledne nebo veèery 
bìhem léta," øíká starosta Jiøí Brodský. 

Hudební vystoupení
na vodì
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Radnice zaèala používat nový elektronický vyvolávací systém. To znamená,   
že lidé, kteøí pøijdou na úøad vyøídit své záležitosti, získají hned u vchodu poøa-
dové èíslo. Týká se to pøedevším agend státní správy, kterou úøedníci vykonávají. 

"Zatím vše funguje ve zkušebním provozu a vychytáváme drobnosti. Klienti 
teï hned po pøíchodu ví, kam mají jít. Orientují se podle lístku, který dostanou     
u vchodu, a elektronických tabulí," øíká tajemník úøadu Petr Vlasák.

Systém pomùže i úøedníkùm, kteøí budou mít vìtší pøehled o tom, kolik lidí 
musejí vyøídit. Mohou se tak snadnìji rozhodnout, kolik jich je v daný moment u 
pøepážek potøeba. Celý systém stál radnici 230 000 korun. 

Vyvolávací elektronický systém se používá u tìchto agend: 

Sociální dávky 

Evidence obyvatelstva 

Ovìøování podpisù a listin 

Bytový úsek 

Pokladna, rybáøské lístky, místní poplatky 

Pøestupky (èásteènì) 

„V souvislosti s výstavbou ètyø rodin-
ných domkù za Hydrometeorologickým 
ústavem na Koèkovì dochází k potøebì 
pøidìlení nových adres tìmto rodinným 
domkùm a tím ke schválení názvu novì 
vzniklé ulice. Nová komunikace vede   
od restaurace „Na kopeèku“ k novým 
rodinným domùm u vodojemu,“ øíká 
místostarostka Alexandra Kovaøíková.  

Název byl schválen dne 26. 9. 2005 
Zastupitelstvem MO na Severní Terase  
a následnì dne 29. 9. 2005 Zastupitel-
stvem mìsta Ústí nad Labem.

Severní Terasa
má novou ulici

orámovány svìtelným kabelem, který je 
nainstalován nastálo a bude jej možno 
rozsvítit i pøi jiných významných 
pøíležitostech. Vánoèní výzdoba je 
doplnìna drobnými dekory,“ popisuje 
referentka životního prostøedí Jana 
Šrutová. 

Pøed budovou je jako každý rok 
ozdobený vánoèní strom a vánoèní 
ozdoby na sloupech veøejného osvìtlení 
budou jako loni v ulici Krušnohorská.

„Letos jsme zakoupili dalších 26    
kusù vánoèních svìtelných ozdob.    
Jsou to snìhové vloèky a zdobí          
ulici Šrámkova, a to od køižovatky       
Na Návsi až po Domov dùchodcù           
v Dobìticích,“ øíká Jana Šrutová a dodá-
vá, „do budoucna bychom chtìli zajistit 
vánoèní výzdobu v trase ulic: Sociální 
péèe - Krušnohorská - Støíbrnická - 
Šrámkova.“

Tento rok zaplatila radnice za nákup 
vánoèní výzdoby a její instalaci necelých 
340 000 korun.

Radnice je vánoènì osvìtlena

Mìsto Ústí nad Labem by mìlo mít 
vlastní Stodolní ulici, tedy místo podob-
né slavnému místu v Ostravì, kde se 
soustøedí vìtšina zábavních podnikù      
a heren. O to chce usilovat starosta      
Jiøí Brodský. 

„Nelíbí se mi, že stále pøibývají herny   
a hospody s hracími automaty. Myslím, 
že v obytných èástech mìsta by takové 
podniky nemìly být. Mluvil jsem o tom    
i s jinými starosty a jsou stejného názo-
ru,“ øíká starosta obvodu Jiøí Brodský. 

Ústeètí radní se novì usnesli, že v cen-
tru mìsta vyhlásí stavební uzávìru      
pro vznik nových heren. 

„Nechceme nic zakazovat. Spíš bych 
volil cestu vytvoøení vhodnìjších pod-
mínek v jedné èásti mìsta, kde by se 
podniky mohly soustøedit. Pøíkladem je 
právì ostravská Stodolní ulice. Je to 
místo, kde jsou prakticky jen herny, bary 
a podobné podniky,“ vysvìtluje starosta 

Už žádné nové automaty v obvodìNový elektronický vyvolávací systém
na radnici byl uveden do provozu

Malíøský koutek vznikl uprostøed 
sídlištì Støíbrníky. 

Høištì na sídlišti Støíbrníky mezi  
domy v Jizerské ulici mìlo pùvodnì 
popraskaný asfatový povrch. Dìlníci ho 
kompletnì opravili. Byl vybrán materiál 
tak, aby se na nìm dìtem dobøe 
malovalo. 

V okolí jsou novì nízké pestrobarevné 
lavièky. 

Høištì je urèeno pro dìti z mateøských 
školek, družin, nižších roèníkù základ-
ních škol. „Pøedpokládáme, že je budou 
navštìvovat i menší dìti se svými rodièi 
a prarodièi. Dìtem pøejeme, aby sloužilo 
ke hrám a zábavì,“ dodává Jana Šrutova, 
referent úseku životního prostøedí.

Malíøský koutek
vznikl uprostøed

Støíbrníkù

PROVOZNÍ DOBA ÚMOi o Vánoèních svátcích
ètvrtek 29.12. zavøeno
pátek 30.12. zavøeno
Všechny ostatní dny normální pro-

vozní doba.

Budovu radnice letos opìt ozdobilo 
vánoèní osvìtlení. Nyní po jejím 
dokonèeném zateplení má i nový 
svìtelný háv. „Hrany objektu jsou 

Stromy a keøe v ústeckém obvodì Severní Terasa èeká razantní omlazovací 
kùra. Radnice do úprav a vylepšení vzhledu zelených ploch chce investovat pùl 
milionu korun. Chce tak pøedejít možným škodám pøi další vichøici. 

„Nechali jsme si vypracovat podrobný plán, který zahrnuje omlazení zelenì na 
území celého obvodu. Vìtší úpravy plánujeme v centrálním parku. Pouèili jsme 
se z letní vichøice, která napáchala velké škody. Vìøíme, že plánovaným zásahem 
bychom mohli podobným problémùm pøedejít,“ vysvìtluje starosta  Jiøí Brodský 
a dodává,„mùže se stát, že nìkteré zásahy pøijdou obyvatelùm razantní, ale jsou 
pro dobro vìci.“ 

a dodává, „pomohlo by nám to i k udr-
žení vìtšího poøádku ve mìstì, ubyly by 
stížnosti na rušení noèního klidu.“

Poèet heren s automaty mùže èásteènì 
regulovat také stát. Nesmìjí být napøí-
klad blízko škol. Každý provozovatel 
navíc musí platit povinné poplatky, které 
dostávají mìsta. Ta pomocí nich pod-
porují vìtšinou sport a kulturu.  


