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Na Sluneèní pláni vznikl odpoèinkový areál 

Uprostøed Severní Terasy vznikl odpo-
èinkový areál, který nemá v Ústí nad 
Labem obdoby. Lidé mohli v Centrálním 
parku odpoèívat na vypùjèených lehát-
kách, dìti si hrají v novém potoce nebo 
kašnì. Vzniklo tu i lapidárium plné       
soch. 

V èervnu zaèala radnice pùjèovat ná-
vštìvníkùm parku lehátka a sluneèníky. 
Zájem byl obrovský. 

„Pùvodnì jsme uvažovali, že budeme 
vybírat za lehátka zálohu, ale nakonec 
jsme tak neuèinili. Chceme, aby si naši 
obyvatelé novou službu vžili a nemuseli 
jsme je posílat domù, když nemají zrov-
na u sebe peníze,“ vysvìtluje starosta Jiøí 
Brodský. 

Na pøelomu èervence a srpna musela 
pláò omezit svùj provoz. Dìlníci dokon-
èovali kašnu a potok, který pláò protíná. 

„Dìlníci sem naváželi obrovské ka-
menné bloky, které museli pøesnì usadit 

na své místo. Zároveò pomocí tìžké tech-
niky kopali budoucí potok. Kvùli pracím 
jsme proto museli celou oblast uzavøít,“ 
popisuje Jiøí Brodský. 

Celý areál byl znovu otevøen v srpnu. 
Voda v potoce je speciálnì èištìná, pro-
jekt stál radnici 2 180 000 korun. 
Pøestože v létì celou zemi zasáhlo tro-
pické poèasí doprovázené suchem, 
Centrální park mìl vody dost. 

„My jsme si zajistili stabilní zdroj    
užitkové vody z prameništì pod 
Chuderovem. Neustále jsme proto dopl-
òovali stav vody v Lagunì a pozdìji stej-
ným zpùsobem zajistili vodu pro potok i 
kašnu. Protože se nejedná o pitnou vodu, 
jde o pomìrnì levnou záležitost. Jen 
bych dùraznì doporuèil lidem, aby se v 
Lagunì nekoupali. Z hygienického hle-
diska to mùže být nebezpeèné,“ dodává 
starosta. Pøed zimou byla Laguna vypuš-
tìna a dìlnici do ní nainstalovali jednu  

ze série soch, které do parku radnice se-
stìhovává z celého obvodu. Na hladinì 
jsou keramické kvìty. 

„Pokud bude v zimì mrznout, chceme 
opìt upravit jednu polovinu Laguny tak, 
aby se tu dalo bruslit. Loni bylo bruslení 
pod širým nebem hodnì oblíbené hlavnì 
u dìtí,“ dodává závìrem starosta Jiøí 
Brodský. 
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i POZVÁNKA
Erbenova vyhlídka

Slavnostní otevøení opravené 
Erbenovy vyhlídky se uskuteèní         
15. 10. 2006  od 14 hodin.

Bìhem zábavného odpoledne se 
mimo jiné uskuteèní drakiáda a vystou-
pení historické vojenské skupiny. 
Poprvé budou pøedstaveny i nový znak 
a vlajka obvodu. 

Obvod Severní Terasa slaví 20. narozeniny
Obvod Severní Terasa slaví dvacáté na-

rozeniny. V roce 1986 byly zøízeny  úøa-
dy, které pozdìji tvoøily základ èinnosti 
tehdy obvodních národních výborù. V 
tomto roce byli zvoleni i první pøedstavi-
telé obvodù. Oproti dnešním ètyøem èás-
tem, ale tenkrát bylo hned šest obvodù: 
Mìsto, Støekov, Neštìmice, Bukov, 
Chlumec a Severní Terasa. Po komunál-
ních volbách v roce 1990 bylo mìst-
ských obvodù 5, když vznikl nový ob-
vod Trmice, a naopak samostatnými ob-
cemi èi mìsty se staly Chabaøovice, 
Chlumec a Ryjice.  

Za dvacet let se na radnici Severní 
Terasy vystøídali jen tøi starostové. Takto 
vzpomíná na úplné zaèátky první z nich, 
Petr Brázda: „V obvodì, vesmìs dobøe, 
pracovaly obèanské výbory, lidé byli 
zvyklí pomoci tam, kde stavbaøi nestíha-
li. Uvìdomme si, že tady na zelené louce 
vzniklo, v pomìrnì krátké dobì, mìsto s 
25 tisíci obyvatel. Postupnì jsme založili 
tìlovýchovnou jednotu, poøádali 
„pìtikorunové zájezdy“ za sportem, v 
zimì na lyže, v létì Máchovo jezero 
apod.“ Populární byly takzvané Barevné 
víkendy, kdy se tu napøíklad pøedstavila 
nová škodovka, pøijel první trolejbus 

nebo po Centrálním parku bìhaly oveè-
ky a kozy. Dìtská høištì tenkrát nestavì-
lo mìsto, ale lopaty museli vzít do rukou 
sami obyvatelé obvodu v rámci Akce Z. 
Takto napøíklad vzniklo i høištì u gym-
názia.  

Souèasný starosta Jiøí Brodský vede
obvod témìø 10 let… 

Pamatujete si vznik obvodu? Co jste v 
roce 1986 dìlal? 

V té dobì jsem bydlel v Ústí nad 
Labem, dokonce jsem mìl byt pøímo na 
Severní Terase ve Støíbrníkách. Stìhoval 
jsem se v roce 1979 a pracoval jsem ve 
Spolku pro chemickou a hutní výrobu. 

Jak se Severní Terasa za ty roky zmì-
nila? 

Když jsem se pøistìhoval, byla tu jen 
panelová sídlištì. Nic víc. Žádné stromy, 
lavièky, èasto nebyly ani dokonèeny ces-
ty mezi domy. Prostøedí nebylo pøíliš
hezké a paneláky sloužily spíš jen jako 
noclehárny. Tøeba nové Dobìtice byly 
jen v plánech projektantù. Výstavbì 
padla za obì� i dosud samostatná obec 
Støíbrníky. Jsem ale rád, že se po dvaceti 
letech náš obvod zásadnì zmìnil. Máme 
hodnì zelenì, koutky k odpoèinku.

           ...pokraèování na str. 2 

Sluneèní pláò je stále oblíbenìjším mís-
tem pro setkání a odpoèinek dìtí i dospì-
lých.                        foto: Ladislav Neuman
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Obvod Severní Terasa slaví 20. narozeniny
...pokraèování ze str. 1
Opravdu krásný je Centrální park a prá-

vì otevíráme i opravenou Erbenovu vy-
hlídku. Jsem rád, když vidím, že se tu 
lidé skuteènì procházejí, dìti si hrají 
nebo bruslí v zimì na Lagunì. Je to zna-
mení, že tu lidé žijí rádi. Také je sympa-
tické, že se dochovaly místní historické 
názvy a stále se používají. Jsou to napøí-
klad Koèkov, Staré Dobìtice a zbyl nám 
i jeden nostalgicky znìjící název ulice 
„Na Návsi“. Úsmìvná je napøíklad i vlna 
zájmu tisku o název ulice „Bøí Veverkù“. 
Dostal jsem nìkolik dopisù, i jeden veli-
ce odborný, od pana profesora z univer-
zity, v nichž pisatelé vysvìtlovali pùvod 
ruchadla a pøipisovali tento název ulice 
chybì úøadu. Ulice však takto byla po-
jmenována již v roce 1945, a tak vysvìt-
lením  bylo jen to, že tito bratøi pøed tím-
to rokem skuteènì existovali a vdìèní Ús-

teèané, zøejmì po zásluze, takto ulici po-
jmenovali. Takže skuteènì bratøi a ne bra-
tranci.

Chybí obvodu nìco? 
Rád bych, aby se zlepšila takzvaná vy-

bavenost. Ještì tu není bohatá nabídka 
služeb nebo napøíklad sportovních akti-
vit. Chceme, aby tu lidé našli vše, co ve 
volném èase potøebují, a nemuseli proto 
jezdit do jiných èástí mìsta napøíklad 
kvùli kadeøníkovi nebo na veèeøi v pøí-
jemné restauraci. K novým pocitùm 
vlastníkù bytù a rodinných domù, kteøí 
tvoøí dnes vìtšinu obyvatel obvodu, ale i 
tìm, kteøí bydlí v družstevních domech, 
nebo� družstevní vlastnictví sahá hlubo-
ko do minulosti republiky, tìm všem 
chceme doplnit i pocit výhodnosti, že je-
jich majetek je právì zde obklopen vším 
potøebným, moderním a ještì v krásném 
životním prostøedí. 

Výstava historických fotografií 
Severní Terasy je k vidìní v prvním patøe 
obvodní radnice. Je to výbìr nejzajíma-
vìjších snímkù ze soutìže, která byla vy-
hlášena v létì. 

„Severní Terasa je mladé sídlištì. 
Letos slavíme dvacet let od vzniku této 
mìstské èásti. Jak pamìtníci jistì ví, døí-
ve zde byly pole, maximálnì nìjaké vo-

Výstava historických snímkù z obvodu
V Centrálním parku je lapidárium pod 

širým nebem. Tvoøí ho sochy, které 
vznikly za minulého režimu a bez vìtší 
pozornosti stojí v rùzných èástech 
obvodu. 

„Mìly pùvodnì sloužit jako umìlecký 
prvek oživující ponìkud strohou 
architekturu panelové výstavby. Jejich 
umìlecká hodnota mùže být sice sporná, 
ale jde o ucelenou sbírku, která hodnì 
vypovídá o dobì svého vzniku, a proto 
jsme se rozhodli sochy zachránit,“ øíká 
místostarostka Alexandra Kovaøíková. 

Sochy v Centrálním parku
Zhruba desítka soch bude prohlédnuta 

odborníky a ošetøena. Radnice se 
dohodla dát tìmto dílùm úplnì jiný 
rozmìr. Zmìní nejen prostøedí, ale už 
nebudou umístìny na podstavci. 

„Piedestaly byly døíve moderní. 
Vyvýšení ale odcizilo sochy lidem. Nyní 
budou na stejné úrovni, a èasto najednou 
vypadají úplnì jinak. Už je neminete bez 
povšimnutí. Chceme, aby se kolekce 
stala jednou z dominant parku, a ne jen 
trpìnou souèástí prostoru sídlištì,“ 
vysvìtluje místostarostka. 

Vìtšina soch už stojí na svém novém 
místì. Jedna, která má podobu leknínu, 
našla své místo pøímo v Lagunì. Její 
instalace byla možná až na podzim, kdy 
pracovníci radnice vypustili vodu. 
Centrální park má také umìlé zavlažová-
ní, byla vybudována Sluneèní pláò, má i 
novou kašnu a umìlý potok, který 
protéká pøes pláò do Laguny.

„Severní Terasa, aè má pøes 22 tisíc 
obyvatel, nemìla pøirozené centrum - 
námìstí, kde by se lidé scházeli. Kdysi 
bylo umìle vytvoøeno v prostorech 
dnešního garážového stání poblíž 
supermarketu Delvita. Místo, které 
nebylo nikdy pro tyto úèely využívané, 
je dnes opuštìné a my hledáme 
investora, který by ho pomohl oživit. 
Postupnì se centrem obvodu stal právì 
park. Obyvatelé se tu scházejí, 
odpoèívají, dìti tu mají místo na hraní,“ 
dodává místostarostka Kovaøíková. foto: Ladislav Neuman

jenské zaøízení, proto jsme uspoøádali 
tuto soutìž,“ vysvìtluje místostarostka 
Alexandra Kovaøíková. 

Celkem do soutìže poslali lidé pøes 
130 fotografií. Majitelé snímkù byli    
11. záøí odmìnìni bìhem zasedání 
Zastupitelsta mìstského obvodu Ústí 
nad Labem - Severní Terasa. Dostali triè-
ka s novým znakem obvodu. 

„Pohled z Erbenovy vyhlídky“

Podpora kulturních, sportovních
a školních aktivit na Severní Terase

„Ve schváleném rozpoètu MO Severní 
Terasa na tento kalendáøní rok byla vy-
èlenìna èástka 150 tis. Kè na podporu 
kulturních, sportovních a školních akti-
vit. O pøíspìvky mohou žádat organiza-
ce, fyzické i právnické osoby,  uzávìrka 
pøihlášek je vždy k 31.1. a k 30.9. daného 
kalendáøního roku,“ vysvìtluje pøedseda 
Výboru pro kulturu, sport a školství Mi-
chal Ševcovic. Formuláøe žádosti vèetnì 
metodického pokynu pro pøedkladatele 
žádosti jsou k dispozici  na webových 
stránkách úøadu, nebo v budovì Úøadu 
MO Severní Terasa. 

„Výbor pro kulturu, sport a školství roz-
dìlil a doporuèil ke schválení Radì mìst-
ského obvodu, v prùbìhu tohoto kalen-
dáøního roku, projekty a konkrétní akce 
ve výši témìø 140 tis. Kè. Další etapa vý-
bìru podaných žádostí bude dle schvále-
ných pravidel v øíjnu tohoto roku,“ øíká 
pøedseda Výboru a radní Michal Ševco-
vic a dodává: „Již teï se ukazuje, že 
vzhledem k narùstajícím aktivitám kul-
turního a sportovního života na Severní 
Terase by bylo vhodné vyèlenit více fi-
nanèních prostøedkù v dalším období, s 
cílem ve vìtší míøe podpoøit aktivity to-
hoto typu.“

Z kulturní oblasti byly podpoøeny 
napøíklad tyto aktivity:
- Den dìtí na Severní Terase 
- Májový koncert v Domovì dùchodcù 

na Dobìticích 
- Dobìtický ples pro seniory
- Hudební festival pìveckých senior-

ských sborù 
- Pásmo pohádek pro MŠ v Biografu u 

Františka
- Zahradní párty v Dìtském domovì

Ve školské oblasti napøíklad tyto ak-
tivity:  
- Školní jarmark a školní soutìže na ZŠ 

Rabasova 
- Karneval, Dopravní olympiáda a Den 

dìtí ve školní družinì pøi ZŠ Støíbrnic-
ká

- Vítání jara, Pálení èarodìjnic na ZŠ 
Støíbrnická

- Soutìže dìtí a divadelní pøedstavení v 
MŠ Støíbrníky

- Rozlouèení s devítkou
 
Ve sportovní oblasti napøíklad tyto 

aktivity:
- Sportovní olympijský den na ZŠ Raba-

sova
- Støíbrnický ètyøboj na ZŠ Støíbrnická
- Ústecké sportovní léto
- Mezigeneraèní sportovní hry

„Jak je patrné z uvedeného pøehledu, 
podporu získaly pøedevším konkrétní 
projekty  zamìøené na rùzné vìkové sku-
piny obyvatel, které mají trvalé bydlištì 
v MO Severní Terasa,“ øíká radní Michal 
Ševcovic a dodává: „ Podìkování patøí 
urèitì i všem organizátorùm jednotli-
vých akcí, kteøí mnohdy ve skromných 
podmínkách výraznì obohacují kulturní 
a sportovní vyžití obyvatel na Severní Te-
rase“.
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Sektorové centrum je jedno z 
nejproblematiètìjších míst v obvodì z 
hlediska bezpeènosti. Státní policie má 
plný sklad vìcí, které tu zabavila 
zlodìjùm. Nemine týden, aby sem 
nevyjíždìli strážníci vyhánìt dìti nebo 
bezdomovce. 

„Døíve jsme tu èasto chytali sbìraèe 
kovù, ale teï je už celý areál prakticky 

Zlodìje v sektorovém centru støídají dìti
rozebraný a není tu co ukrást. Bohužel je 
ale oblíbeným místem dìtí, které si sem 
chodí hrát .  To je samozøejmì 
nebezpeèné,“ øíká zástupce velitele 
základny mìstské policie na Severní 
Terase Josef Häusler. 

Na hrající si dìti upozoròují 
pøedevším obyvatelé blízkých domù, 
kteøí z vyšších pater na centrum dobøe 

vidí. Strážníci nemohou sami od sebe 
centrum pravidelnì procházet. 

„Stále neskonèily spory o to, kdo areál 
vlastní, a my k nìmu proto pøistupujeme 
jako k soukromému majetku, na který 
samozøejmì nemáme pøístup. Je to 
stejný princip, jako že nemùžeme vejít 
na soukromou zahradu jen proto, 
abychom zkontrolovali, zda je vše 
v poøádku. Pokud se ale v centru 
pohybují lidi, jde tu pøímo o ohrožení 
života. Areál je v dezolátním stavu, 
hrozí, že se nìkteré èásti zøítí, nebo 
propadnou,“ popisuje situaci Josef 
Häusler.

O Sektorové centrum vede mìsto spor 
s bývalým majitelem. Sice už jednou u 
soudu vyhrálo, ale druhá strana se 
odvolala. Na zaèátku 90. let koupila 
objekt soukromá spoleènost s tím, že ho 
dostaví a zprovozní. Svùj slib ale 
nesplnila, a areál léta chátrá. Mìsto ho 
proto chce zpátky. 

„Ani nové oplocení nebrání tomu, aby 
se do rozboøeného areálu dostávali lidé. 
Ideální by byla kompletní demolice. 
Myslím, že je jen otázkou èasu, kdy na 
ni dojde,“ øíká starosta obvodu Jiøí 
Brodský. Nejvíce se diskutuje možnost 
využít pozemky spolu s okolím na 
stavbu vilové ètvrti nebo tu postavit 
domy s více byty.

Témìø dennì øeší strážníci nedovolený vstup zejména dìtí, mladistvých a bezdo-
movcù na staveništì sektorového centra.                      foto: Ladislav Neuman

Vandalové nièí zábrany na nìkolik 
metrù hlubokých nebezpeèných já-
mách v celém areálu staveništì. 
Pohyb areálem je tak zvláš� v noèních 
hodinách životu nebezpeèný.

       foto: Ladislav Neuman

Rušení noèního klidu
je letním problémem

Velitel strážníkù: Pomohl by kamerový systém
Na Severní Terase sídlí jedna z pìti zá-

kladen mìstské policie. Pracuje tu 22 
strážníkù, kteøí dnem i nocí procházejí 
celým obvodem. Podle jejich velitele 
Zdeòka Hadravy nemá obvod problé-
my s násilím nebo závažnìjší krimina-
litou. Strážníci podle nìj øeší problémy 
typické pro bìžná sídlištì…

Máme tu zøejmì nejvìtší koncentraci 
aut ve mìstì. To samozøejmì láká zlodì-
je, kteøí se sem stahují pøedevším v noci. 
Pøi pochùzkách se proto zamìøujeme 
hodnì na kontroly aut a na podezøelý po-
hyb okolo parkoviš�. Urèitì vítám sna-
hu radnice poskytnout obyvatelùm služ-
by hlídaného parkovištì jako v pøípadì 
nedávného otevøení moderního parko-
vištì v Rabasovì ulici v Dobìticích. 
Kamerový systém je tu pøímo napojený 
na naši základnu, a tak máme nad auty i 
tím, co se okolo nich dìje, výbornou kon-
trolu. 

Preventivní cedule s nápisem „Auto 
není trezor“ zná asi už každý øidiè. 
Dávají si lidé vìtší pozor na to, co v autì 
nechávají? 

Jak kdo. Jsou øidièi, kteøí uklidí vše, co 
by mohlo lákat pozornost. Na druhou sta-
nu jsou i tací, kteøí v autì zapomenou mo-
bilní telefon nebo dokonce pøenosný po-
èítaè. Stejnì tak vìøit, že zlodìje odradí-
me, když schováme panel od radia pod 
sedaèku, je bláhové. Riziko krádeže 
vìci nebo celého auta snížíme, pokud bu-
deme parkovat napøíklad na dobøe 
osvìtleném místì, kde èastìji chodí lidé. 

Problémem mìst jsou i sprejeøi….
Nedávno jsme pøímo pøi èinu chytli 

osmnáctiletého mladíka. Pro svá díla si 
vybral místo vzdálené jen 50 metrù od 
naší služebny. Barvou ponièil popelni-
ce, sloupy i reklamní cedule. Se sprejery 
je to ale obecnì složité. Pokud je nechyt-
nete s barvami v ruce, je tìžké jim doká-
zat, že grafity jsou právì jejich dílem. V 

tomto pøípadì by témìø stoprocentní 
ochranu poskytl kamerový systém. 
Zatím nevím, že by se plánovalo v nej-
bližší dobì jeho rozšíøení po Severní 
Terase, ale vìøím, že je to jen otázka èa-
su. Už nyní jsou kamery nejen v centru, 
ale i nìkterých okrajovìjších èástech 
mìsta, a podobný trend je vidìt i u dal-
ších velkých mìst. 

Kamery by byly užiteèné i pøi odhalo-
vání vandalù…

V každém pøípadì by nám hodnì po-
mohly. Vandalové nic nenièí pøed oèima 
strážníka, a je proto tìžké je dopadnout. 
V tomto ohledu je nenahraditelná pre-
vence. Èasto kontrolujeme místa, kde k 
vandalství dochází pravidelnì, jako je 
napøíklad centrální park. Ten je oblíbe-
ným místem pro party mladých lidí, kte-
øí zøejmì aby si nìco dokázali, nièí la-
vièky a koše. 

Jsou v obvodì problémy s narkoma-
ny? 

Pravidelnì kontrolujeme sklepy v do-
mech v ulicích Kmochova, Oblá, Pod 
Parkem, Stavbaøù a Jizerská. To jsou 
místa, kam se narkomané stahují. 
Strážníci mají u sebe i klíèe od hlavních 
vchodù, aby se do domu dostali, popøí-
padì, aby mohli zamknout. Narkomané 
totiž vyhledávají právì domy s odemèe-
nými hlavními vchody. Kontroly jsou in-
tenzivnìjší v zimì, protože bìhem léta 
mohou být tito lidé venku, ale mráz je 
nutí najít si nìkde útoèištì. 

Existuje v Severní Terase místo, které 
je vyloženì problémové? 

Rozhodnì tu není nic podobného jako 
Matièní ulice. Øešíme pøestupky typic-
ké pro bìžná sídlištì, jako je rušení noè-
ního klidu, vandalismus nebo majitelé 
psù, kteøí nechají zvíøe bìhat volnì bez 
vodítka. Pozornost vìnujeme i zahrád-
káøským koloniím, které tu máme tøi.   
V létì hlídáme chatky pøed vykradením, 

v zimì zase pøed nájezdy bezdomovcù, 
kteøí si je pletou s ubytovnou. 

V nìkterých obvodech už pracují   
cyklohlídky. Chystají se i v Severní 
Terase? 

Urèitì je máme v plánu a je to otázka 
blízké budoucnosti. Naši strážníci se po-
hybují pøevážnì pìšky a  kolo by jejich 
práci výraznì zefektivnilo. Za dvì hodi-
ny by dokázali projet a zkontrolovat 
celý obvod. 

Je teplá letní noc. Skonèilo sice 
odpolední parno, ale ani teï teplomìr 
neklesá pod dvacet stupòù. Musíte mít v 
ložnici otevøené okno dokoøán, abyste 
se vùbec mohli trochu vyspat. Kolem 
pùlnoci vás probudí hlasy. Zdají se 
nesnesitelnì hlasité a øíkáte si, proè 
nìkdo uprostøed sídlištì takhle øve? 
Možná zvednete telefon, zavoláte 
mìstskou policii, aby ty výrostky 
srovnala, a vy jste zase mohl v klidu 
usnout. 

Strážníci najdou na lavièce pod vaším 
oknem dva muže, kteøí se po cestì z 
hospody, kde si dali dvì piva, posadili a 
vyprávìjí si historky z vojny. Bìhem 
dne by si jich nikdo ani nevšiml, ale teï 
je noc. Všechna okna v domì jsou 
otevøená a hovor se v tichu rozhléhá. 
Zvuk se navíc odráží od okolních 
panelákù, takže se násobí. 

Podobných pøípadù øeší strážníci i 
deset týdnì, a to pøedevším bìhem 
víkendových nocí. 

„Problémové lokality jsou okolo 
restaurací. Èasto dovnitø nebo ven chodí 

lidé a vìtšinou si pøi tom povídají. 
Lidem, kteøí bydlí v okolních domech, 
to pochopitelnì vadí. Problematické 
jsou i autobusové zastávky. Lidé èekají 
na autobus a hovorem budí ty, co spí v 
blízkém domì,“ øíká velitel základny 
mìstské policie na Severní Terase 
Zdenìk Hadrava. 

V obvodì je pár míst, kde k rušení 
noèního k l idu  dochází  takøka  
pravidelnì. Mezi nimi je oblast známá 
jako Horizont, kde jsou tøi podniky. 

„Pokud nás nìkdo zavolá, že v 
hospodì je hlasitá muzika, hrozí pokuta 
majiteli podniku. Jestli jsou ale hluèní 
hosté na zahrádce, mohou dostat pokutu 
oni. Nejèastìji ale pøicházejí stížnosti se 
zavírací dobou. Mnoho lidí se v jeden 
okamžik vyhrne ven, postávají èasto 
pøed podnikem, a nejsou zrovna tišší,“ 
popisuje Zdenìk Hadrava. 

Poèet stížností na rušení noèního klidu 
obvykle klesá s nástupem špatného 
poèasí. V zimì jsou strážníci pøivolává-
ni k hlasitým veèírkùm v panelových 
bytech, které nedávají sousedùm spát. 



OBVODNÍ ZPRAVODAJ

Noèní smìna zaèíná strážníkùm na 
Severní Terase v 19 hodin. Je pátek 21. 
èervence, v tu chvíli ještì ani jeden netu-
ší, jak moc rušná noc tentokrát bude. 

„Nìkdy je klid a celou noc provádíme 
jen preventivní prohlídky. Nikdy se to 
nedá pøedem odhadnout,“ øíká hned na 
zaèátku  zástupce velitele Josef Häusler. 
Už pìt minut po té vyrážejí na pomoc 
mladé ženì… 

19:05 
Strážníci pøijíždìjí do supermarketu 

Lidl. Podle telefonátu na nouzovou lin-
ku tu má neznámý muž obtìžovat pro-
davaèku. Když pøijedou na místo, vidí 
hádku mezi pracovníkem ochranky 
a ètyøiapadesátiletým bezdomovcem. 
Ten pro nì není rozhodnì neznámý. Èas-
to je pøíèinou konfliktù a dnes je evi-
dentnì opilý. Vyvedou ho proto z ob-
chodu ven. 

19:15
Strážníky volá neznámý èlovìk, že 

pøed jeho domem ve Šrámkovì ulici sku-
pina mladíkù dìlá nepoøádek a øeže no-
žem do lavièky. Na místì našla hlídka 
osmnáctiletého mladíka, který tvrdil, že 
odsud právì utekly malé dìti. Strážníci 
ho legitimovali. Neexistoval ovšem dù-
kaz, že by tu nìkdo skuteènì nièil maje-
tek nebo dìlal nepoøádek, a tak pøípad 
odložili. 

19:25
Pøichází doba veèerního venèení psù. 

V Ústí nad Labem je zakázáno pouštìt 
psa z vodítka mimo pøesnì vyznaèená 
území. Ne všichni pejskaøi ovšem vy-

Noc se strážníky: opilec, bubeník a zlodìj auta
hlášku respektují a jeden z nich poznal 
její sílu na vlastní kùži. Osmnáctiletého 
mladíka, který psa venèil ve Šrámkovì 
ulici, zastavili strážníci a èeká ho poku-
ta. 

20:10
Na scénu se dnes podruhé vrací opilý 

bezdomovec. Stejný muž, který obtìžo-
val pøed hodinou prodavaèku v super-
marketu, teï v Kmochovì ulici kope do 
dveøí a obyvatelé volají o pomoc stráž-
níky. Ti problémového bezdomovce 
opìt vykáží. Nic jiného jim nezbývá. Ve 
mìstì není záchytka, kam by se opilí 
dali pøevézt a do nemocnice je strážníci 
vozí, jen pokud jsou zranìní. 

20:30
Strážníci se vydávají na hodinovou ob-

chùzku po hernách v obvodì. Je pátek 
veèer, takže na mnoha místech je plno. 
je znát, že obsluha i zákazníci heren jsou 
na kontroly zvyklí. Nikoho pøítomnost 
strážníkù pøíliš nevyvede z míry. Hlídka 
hledá jen dìti, protože zákon zakazuje 
mladším 18 let hazardní hry, ale výherní 
automaty jsou pro nì èasto pøíliš velkým 
lákadlem, než aby si lámali hlavu se zá-
kazem. Tentokrát ale strážníci žádné 
dítì v hernách nenacházejí. 

22:00
Je èas na kontrolu víceúèelového høiš-

tì v ulici Ježkova. Vše je tu v poøádku. 
Je to jedno z míst, kam strážníci chodí 
pravidelnì, protože tu hrozí útok vanda-
lù. 

22:20
Na linku 156 volá obyvatel z domu v 

Muchovì ulici, že pøed domem nìjaká 
dívka rozdìlává oheò. Po pøíjezdu však 
na místì nikoho nenajdou. 

22:30
Strážníky volá pracovník bezpeènost-

ní služby z hotelového domu v ulici 
Sociální péèe. Ve dveøích u jednoho z 
bytù jsou klíèe v zámku zvenku. Hrozí, 
že by se nìkdo mohl dovnitø vloupat. 
Hlídka zvoní a bouchá na dveøe, ale ni-
kdo nereaguje. Protože není žádný opod-
statnìný dùvod ke vstupu do bytu, stráž-
níci dveøe zamkli a klíèe nechali u vrát-
ného v úschovì. 

22:50
Pøi kontrole dalšího z rizikových míst  

Koèkovské vodárny si hlídka všimla 
skupinky lidí u jednoho z aut. Jako øidiè 

se strážníkùm pøihlásil devatenáctiletý 
mladík. Vychází najevo, že nemá øidiè-
ský prùkaz  a auto ukradl své matce. Na 
místo proto pøijíždí policisté, aby si celý 
pøípad pøevzali. 

1:20
Jeden z obyvatel Svojsíkovy ulice 

volá rozèílený na linku 156 a stìžuje si 
na hluk v blízké restauraci. Strážníci na 
místì najdou skupinku lidí, která sedí v 
pøedzahrádce a hlasitì se baví. Vedoucí 
podniku venkovní posezení okamžitì 
uzavírá a hosté se pøesunou dovnitø pod-
niku. 

2:15
Po druhé za sebou musejí strážníci øe-

šit rušení noèního klidu. Je pátek veèer a 
v hospodách je pomìrnì rušno. 
Tentokrát v areálu Horizont bubnuje de-
vìtadvacetiletý hudebník a hluk se nese 
sídlištìm. Jednoho z obyvatel to rozèílí 

a volá strážníky, aby sjednali poøádek. 
Strážnici dali  muži  na  místì pokutu. 

2:40
Strážníci kontrolují dvacetiletou dív-

ku. Zjiš�ují, zda není celostátnì hleda-
ná. 

3:00 
Hlídka se vrací k vodárnì na Koèkovì, 

kde pøed více než tøemi hodinami obje-
vili mladíka, který ukradl auto. Místo je 
známé tím, že se tu scházejí rùzné party 
hlavnì mladých lidí.  Tentokrát je tu už 
klid. 

3:40
Žena, která bydlí v Šípkové ulici volá, 

protože ji neustále nìkdo zvoní na zvo-
nek. Strážníci na místì zjistili, že zvo-
nek je zaseknutý a jednoduše ho opravi-
li. 

4:00
Od ètvrté hodiny ranní strážníci ob-

cházejí autobusové zastávky a kontrolu-
jí, zda je tu klid a poøádek. Právì zastáv-
ky se stávají bìhem noci problémovými 
místy. Z jejich okolí èasto pøicházejí stíž-
nosti na rušení noèního klidu. 

7:00
Noèní smìna konèí. 

Statistika pøestupkù za èerven 2006

 pøestupkù
doprava
veøejný poøádek
krádež
volný pohyb psù
kouøení na zastávkách 

Nová kontejnerová stání na sídlištích 
pomohou vytváøet mladí umìlci. 
Oslovit se je chystá vedení radnice. To 
má totiž v plánu do ètyø let postavit 
desítky nových i netradièních stání a s 
jejich pomocí zlepšit prostøedí na 
mnohdy jednotvárných sídlištích. 

„Kontejnerová stání jsou jednou z 
našich priorit. Rozhodnì je chceme 
zaøadit do rozpoètu pro pøíští rok. Navíc 
už máme vypracovaný koncept, podle 
kterého bìhem následujících ètyø let 
investujeme do tìchto stání více než 11 
milionù korun,“ popisuje plány starosta 
Jiøí Brodský. 

Severní Terasu tvoøí z velké èásti na 
sebe navazující sídlištì. Kontejnero-
vých stání je tu 233 a rekonstrukci 
potøebují dvì tøetiny z nich. Betonové 
zídky jsou èasto rozboøené, ponièené 
sprejery a v okolí se hromadí nepoøádek. 
Jinde zase prostor pro kontejnery není 
vùbec a ty tak postávají volnì na ulici. 
Radnice zaèala stání pøestavovat už v 
minulém roce. Zatím šlo jen o nìkolik 
pilotních projektù. 

„Nejvìtší ohlas mìly døevìné pergoly, 

Radnice chystá nová kontejnerová stání

Bezpeènému pohybu chodcù po pøechodech napomáhají strážníci zejména        
v ranní špièce v blízkosti škol a školek.         foto: Ladislav Neuman

které je možné nechat porùst popínavý-
mi rostlinami. Dokonce se jim vyhýbají 
i vandalové a lidé v jejich okolí udržují 
poøádek," øíká starosta Brodský. 

Nová stání ale nebudou všechna 
naprosto stejná. Radnice plánuje oslovit 
mladé umìlce, aby vytvoøili i netradièní 
návrhy staveb.

„Mohli by tìmto malým komunálním 
stavbám dát zvláštní charakter. Pøi 
návštìvách v jiných i zahranièních 
mìstech jsme vidìli rùzné kovové nebo 
zdìné stavby. Myslím, že je to zajímavé 
pole pro mladé tvùrce, kteøí by nám 
mohli pomoci,“ øíká Jiøí Brodský. Nové 
stání není na sídlišti jen estetickým 
prvkem. Díky pøestavbì se na nìkterá 
místa poprvé vejdou i kontejnery pro 
tøídìný odpad a lidé tak k nim budou mít 
blíž. 

„Z osobní zkušenosti vím, že mnohem 
lépe se tøídí odpad, když ke kontejneru 
nemáte daleko. Velké vzdálenosti, které 
musíte s odpadky absolvovat, jsou 
demotivující. Vìøím, že v našem 
obvodì zaène tøídit mnohem více 
obyvatel,“ dodává starosta. 

 

Masarykova 163
400 01 Ústí nad Labem
tel.: 472 742 264 
otevírací doba: po - pá  9.00 - 17.00

NADMĚRNÉ VELIKOSTI
DÁMSKÉ a PÁNSKÉ 

SPODNÍ PRÁDLO,
TEXTIL, ODĚVY,

TĚHOTENSKÁ MÓDA

 foto: Ladislav Neuman

 foto: Ladislav Neuman

312 
210 
23 
1 

72 
6 



Obvod Severní Terasa se mùže poch-
lubit zajímavou raritou na svém území. 
Nachází se zde totiž rostlina, která je kri-
ticky ohrožená a v Èeské republice vy-
mírá. Rostlinou je prustka obecná - 
truskavec obyèajný.

Rozšíøení
Druh je rozšíøen témìø v celé Evropì s 

výjimkou nejjižnìjší èásti (od Azor po 
Turecko), na sever zasahuje až k pobøe-
ží Severního ledového oceánu. Mimo 
Evropu roste v s. Asii (až po Japonsko a 
Tchajwan), Grónsku, v Sev. i Jižní (Chi-
le, Ohòová zemì) Americe, odkud zasa-
huje až do Antarktidy.

V Èechách se prustka vyskytuje 
pøedevším v lokalitách:

Lenešický rybník; rybník Šejval u 
Radhoštì; rybník jv. od Štìnce; rybník 
u Vraèovic jv. od Chocnì; Velký rybník 
u Bílých Polièan; Žlunice; Kopidlno; 
Lánská obora mezi Habrovou strání a 
Novým Dvorem. 

Na Moravì se vyskytuje u Hustopeè-
ských  rybníkù; v Mušlovském rybní-
ku; rybníku Nesyt; a v Úvalenském ryb-
níku. 

Ekologie a biologie
Prustka roste ve vodních nádržích, pøí-

kopech a kanálech s písèitým dnem, jak 
ve stojatých, tak i pomalu tekoucích vo-
dách s vyšším obsahem živin a vápníku 
(snáší i zasolená stanovištì). Nejèastìji 
se vyskytuje v mìlkých, teplých vo-
dách, ponoøená forma mùže však rùst i 
v nádržích s výškou vodního sloupce až 
do 5 m. U nás jen v nížinách.

Množí se generativnì (kvìty opyluje 
hmyz), ale velmi snadno i vegetativnì 
(zakoøeòováním úlomkù lodyh). 

Význam
 Tvarovì velmi zvláštní rostlina, vhod-

ná k pìstování u zahradních  rybníèkù 
jako okrasná trvalka. 

Ohrožení
Hlavními dùvody ústupu je intenziv-

Rarita našich luk: prustka obecná - truskavec obyèajný

ní rybnièní hospodaøení, regulace vod-
ních tokù, zánik slepých èi mrtvých ra-
men a odvodòování bažinatých území. 

Botanického skvostu bychom si 
všichni mìli velmi vážit a Èeský svaz 
ochráncù pøírody Tilia ve spolupráci s 
mìstem Ústí nad Labem pøipravuje vy-
èištìní lokality výskytu (rybníèek Na 
Louži) a osazení místa vysvìtlující ta-
bulí.

                        Dr. Jan Eichler, radní

na spoleènou pøípravu do školy - na psa-
ní domácích úkolù, chystání tìch správ-
ných knížek, písanek a pracovních sešitù 
- a navíc by to všechno mìli zvládnout v 
dobì, kdy je malý školák  ještì schopen 
pøemýšlet a soustøedit se,“ øíká Michal 
Œevcovic.

Umí to i Váš prvòáèek?
• Øíci správnì své jméno a pøíjmení
• Znát jména svých rodièù
• Vìdìt pøesnì adresu svého bydlištì
• Uvázat si tkanièky u bot
• Srovnat si vìci do aktovky a tužky do 

penálu
• Ovládat a mít zažité základní hygie-

nické návyky 
• Rozlišovat barvy a umìt je pojmeno-

vat
• Zazpívat písnièku nebo zarecitovat 

Informace ze školské oblasti v Mìstském obvodu Severní Terasa
Jasná pravidla pro dìti i rodièe ma-

lých školákù:
 „Nástup do první tøídy se netýká jen 

školáka, ale vìtšinou celé rodiny. Není 
na škodu zopakovat nìkteré dùležité zna-
losti a dovednosti, ostatnì, zopakovat je  
pro jistotu mùžeme i s našimi druháky a 
tøe�áky, “ doporuèuje øeditel Základní 
školy Støíbrnická Michal Ševcovic.

Je tøeba zajistit doprovod do a ze školy. 
Pokud èekáme, že dítì zvládne kratší ces-
tu samo, mìli bychom trasu spoleènì pro- termín, dobu pro podání žádostí o pøijetí 

dìtí do MŠ, pro následující školní rok, 
stanoví øeditelka mateøské školy v doho-
dì se zøizovatelem. Øeditelka mateøské 
školy je zároveò povinna pøijmout pøed-
nostnì dìti v posledním roce pøed zahá-
jením povinné školní docházky s místem 
trvalého pobytu v obci, která pøíslušnou 
mateøskou školu zøizuje. Je potøeba pøi-

jít, domluvit se, kde bude mít klíèe, a po-
drobnì probrat všechna bezpeènostní 
opatøení typu: nechodit s cizími lidmi, 
pozor ve výtahu, rozhlédnout se na pøe-
chodu a podobnì. Mìli bychom pøedem 
pøipravovat potomka i na to, jak bude vy-
padat jeho „pracovní den“, aby mìl jas-
no, jestli pùjde domù hned po vyuèová-
ní, po obìdì, nebo zda si ho budeme od-
poledne vyzvedávat z družiny.

 „Ve vlastním rozvrhu by si mìli i rodi-
èe, od prvních školních dní, vyhradit èas 

básnièku èi øíkanku
• V klidu poslouchat vyprávìní a umìt 

si o jeho obsahu popovídat

Vyberte školu pro své dítì
Zápisy do 1.tøíd základní školy pro-

bìhnou v souladu platnou legislativou v 
období od 15.ledna 2007 do 15.února 
2007 a pøesný termín stanoví vždy øedi-
tel dané školy. „Ve velké vìtšinì zápisy 
do prvních tøíd probíhají již v mìsíci led-
nu a vždy se vyplatí navštívit vybranou 
školu s pøedstihem, nebo alespoò získat 
co nejvíce informací o zvolené škole pro 
svého školáka,“ doporuèuje pøedseda 
školské komise Rady mìsta Ústí nad 
Labem Michal Ševcovic a dodává: „ Na 
území MO Severní Terasa jsou ètyøi zá-
kladní školy:  ZŠ Støíbrnická (s rozšíøe-
nou výukou jazykù a tìlesné výchovy), 
ZŠ Mírová (s rozšíøenou výukou tìlesné 
výchovy), ZŠ Rabasova a Speciální ško-
la Pod Parkem.“ 

 Na území MO Severní Terasa se na-
cházejí rovnìž ètyøi mateøské školy:  MŠ 
Støíbrnická, MŠ Vìtrná, MŠ Dobìtice a 
Speciální mateøská škola Mírová. Místo, 

pomenout, že spádovou oblastí pro 
všechny základní i mateøské školy je 
mìsto Ústí nad Labem.  

„V Ústí nad Labem je v souèasné dobì 
19 základních a 30 mateøských škol. 
Základní školy navštìvuje 8 702 žákù, 
školy mateøské 2 466 dìtí. Ústecké zá-
kladní školy jsou obsazeny ze 74 %, ma-
teøské školy dokonce z 98,5 %. V základ-
ním školství krajské metropole pracuje 
641 pedagogù (540 žen a 101 mužù), v 
mateøských školách 192 pedagogù.

Prùmìrný plat uèitele v místní základní 
škole èiní 19 793 korun, v mateøské ško-
le 17 108 korun. Na platy uèitelù základ-
ních škol v Ústí nad Labem se roènì 
vydá 184,3 mil. Kè, na mzdy pedagogù 
ve školách mateøských 58,4 mil. Kè,“ do-
plòuje zajímavými èísly pøedseda škol-
ské komise Rady mìsta Ústí nad Labem 
a èlen Rady MO Severní Terasa Michal 
Ševcovic.

OBVODNÍ ZPRAVODAJ
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SKLADEM

ÚSTÍ nad Labem
Velká Hradební 425/11

tel.: 475 220 640
e-mail: ul@losan.cz

Nový kruhový objezd vzniká na køižovatce u hypermarketu. Dìlníci tu museli 
udìlat nìkolik pøeložek sítí a stavba omezila dopravu. 

Ostrùvek uprostøed kruhové køižovatky bude travnatý. Pøechody budou nasvíceny 
bílým svìtlem, takže budou mnohem bezpeènìjší. Souèástí stavby byla i zmìna 
trolejového vedení tak, aby tu trolejbusy mohly po dokonèení bez problémù 
projíždìt. Øidièi v souèasnosti využívají v Ústí nad Labem sedm kruhových 
objezdù. Další vznikne jako souèást dálnice v èásti Užín. 

Nový kruhový objezd již v provozu

Vandalové znièili jednu ze soch z nového lapidária v Centrálním parku. Kamenná 
dívka s jezevèíkem nevydržela karatistické kopy, které na ní vyzkoušel mladý muž. 
V parku se pohyboval s partou vrstevníkù a zøejmì se chtìl pøed nimi pøedvést. 

„Socha byla na svém novém místì jen nìkolik hodin. Její betonové pøipevnìní 
ještì úplnì neztvrdlo. Pøi pádu se rozbila na nìkolik kusù,“ popisuje tajemník 
radnice Petr Vlasák. Odborníci teï budou odhadovat cenu sochy a je 
pravdìpodobné, že mladík nebude stíhán jen za pøestupek, ale kvùli vyšší škodì, 
kterou zpùsobil, ho èeká obvinìní z trestného èinu. 

Nový sportovní areál vznikl u Základní školy Mírová. Zdejší žáci se bìhem výuky 
vìnují sportu intenzivnì. Škola má totiž tøídy, které se na nìj pøímo zamìøují. 

V areálu jsou dvì basketbalová høištì, dva tenisové kurty, høištì na házenou, malou 
kopanou, volejbal i nohejbal. Nechybí bìžecký ovál èi rovinka, doskoèištì ani 
prostor na vrh koulí. 

„Stavba areálu stála 12 milionù korun a celou èástku dalo mìsto ze svého roz-
poètu,“ øíká starosta obvodu Jiøí Brodský. 

Podobné sportovištì by mìla získat i základní škola na Støíbrníkách. 
„Chceme je otevøít i pro obyvatele. Obvod by nemìl být jen místem, kde lidé mají 

byt a jezdí sem pøespat. Musí nabízet možnost relaxace a rùzné služby tak, aby nemu-
seli lidé za nimi jezdit do jiných èástí mìsta,“ dodává závìrem Jiøí Brodský. 

Vandal øádil v Centrálním parku

U základní školy vzniklo høištì

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE

Hrbovická 6, Ústí n. L.
tel.: 475 210 579, 604 201 875
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Firemní prodejna 
Husovo nám. 24, 403 17 Chabaøovice 

mobil: 604 821 643 

Firemní prodejna 
Husovo nám. 24, 403 17 Chabaøovice 

mobil: 604 821 643 

Firemní prodejna 
Husovo nám. 24, 403 17 Chabaøovice 

mobil: 604 821 643 

- zakázková, nábytkáøská a truhláøská výroba -- zakázková, nábytkáøská a truhláøská výroba -

- výroba kuchyní a vestavìných skøíní -- výroba kuchyní a vestavìných skøíní -- výroba kuchyní a vestavìných skøíní -
- zakázková, nábytkáøská a truhláøská výroba -

První svatba na Lagunì v parku
Výjimeèný svatební obøad se poslední èervnovou sobotu uskuteènil na Severní 

Terase. Snoubenci si øekli "ano" na mùstku uprostøed Laguny v Centrálním parku. 
Obøad byl netradièní i v tom, že ho doprovázela živá hudba. Oddávající pøi svém 
proslovu používal mikrofon, aby dobøe slyšela více než stovka svatebních hostù a 
zároveò i Ústeèané, kteøí se pøišli podívat ze zvìdavosti. Park totiž bìhem obøadu 
zùstal volnì pøístupný. 

Na Severní Terase se konají svatební obøady od února letošního roku v nové 
obøadní místnosti. V parku se ale svatba uskuteènila poprvé. 

"Samozøejmì pokud další snoubenci projeví zájem o podobnì netradièní obøad, 
rádi jim vyjdeme vstøíc. Prostøedí Laguny je velice pìkné a urèitì pro podobný akt 
vhodné," dodává starosta Brodský. Podmínkou ale je, že jeden ze snoubencù musí 
mít trvalé bydlištì v obvodì. 

Informace z vašeho obvodu: 

www.severni-terasa.cz
- oznámení, vyhlášky, zámìry prodeje a pronájmu, výbìrová øízení

- formuláøe v elektronické podobì
- termíny svozu odpadu, informace i výsadbì stromù, plánované kulturní akce

- kontakty na zamìstnance radnice
- interaktivní mapa


