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Zaèíná rekonstrukce Erbenovy vyhlídky
Erbenova vyhlídka v Ústí nad Labem 

dostane v létì po více než sto letech 
znovu kombinovanou døevìnou a ka-
mennou nástavbu. Bude podobná té, 
která na kamenném základu stála už na 
konci 19. století. 

V ústeckém obvodì Severní Terasa tak 
konèí dlouhé spory o vzhled vyhlídky. 
Proti sobì stály rùzné varianty od mo-

derní verze až po historickou, která 
ovšem vycházela jako jedna z nejdraž-
ších. Právì rozdílná finanèní nároènost 
hrála pøi prvním rozhodování radních 
hlavní roli. Zvolili odlehèenou moder-
nìjší a levnìjší verzi. Proti nim se posta-
vil Klub èeských turistù, který posazoval 
historický vzhled. Teprve pøíslib dotace 
od mìsta rozhodnutí radnice zmìnil. 

„Máme v rozpoètu vyèlenìny na opra-
vu vyhlídky dva miliony korun, ale 
zatím není jasné, zda je všechny použi-
jeme. Pøesná cena bude známa až          
po skonèení výbìrového øízení na zho-
tovitele stavby. To bude nejpozdìji        
v polovinì kvìtna,“ øíká starosta Jiøí 
Brodský. 

Radnice už dostala stavební povolení. 
Dìlníci by mìli zaèít na vyhlídce 
pracovat zhruba v polovinì èervence. 
Bìhem léta její okolí upraví i veøejnì 
prospìšní pracovníci. Slavnostní otevøe-
ní je pak pøedbìžnì plánováno na konec 
záøí. 

„Pro náš obvod to bude urèitì výz-
namný den. Chystáme se totiž zároveò 
pøedstavit naše nové symboly. Vìøím, že 
do té doby nám je pøedseda poslanecké 
snìmovny pøedá a nová vlajka bude 
moci viset na opravené vyhlídce,“ dodá-
vá Brodský. 

První rozhledna se nad dnešní Severní 
Terasou objevila v roce 1889. Mìla dvì 
èásti - kamenný základ a døevìnou ná-
stavbu se šindelovou støechou. Ta ovšem 
na vyhlídce vydržela devìt let, pak ji 
shodil vítr bìhem zimní bouøe. A to ne 
jednou, druhá døevìná nástavba spadla 
po pìti letech pøi vichøici. Navíc ka-
mennou podezdívku poškodil blesk.   
Do dnešní podoby opravili Erbenovu 
vyhlídku turisté v roce 1933, nese  
jméno po jejich tehdejším pøedsedovi 
Alexandru Erbenovi. V roce 1981 ji 
turisté ještì jedou opravili. Za sedmdesát 
dva let se ale na jejím vzhledu, kromì pár 
návštìvníky vyrytých nápisù, vùbec nic 
nezmìnilo. 
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Plánujete rodinný výlet?  
Nevíte co s volným èasem? 
Navštivte nás!

ý mùžete se svézt
sedaèkovou lanovou dráhou
KRUPKA - KOMÁØÍ VÍŽKA

þ

Komáøí vížka
Hotel a restaurace
tel.: +420 417 861 348
Lanová dráha: +420 417 861 579
www.komarivizka.cz

Je to nejdelší sedaèková lanovka
bez mezistanic v ÈR.
Délka této lanovky je 2 348m.

Zahrádkáøská kolonie zùstane
Petici proti zrušení zahrádkáøské kolo-

nie v oblasti „Hùrka“ a nad Bertiným 
údolím dostala radnice ústeckého obvo-
du Severní Terasa. Podle starosty Jiøího 
Brodského je pod ní asi 300 podpisù, 
navíc na radnici dorazila i øada protest-
ních dopisù. 

Se zrušením zahrádkáøské kolonie po-
èítá nový koncept regulaèního plánu 
mìstského centrálního parku, který        
si nechal vypracovat magistrát. Podle 
nìj by v místech dnešní kolonie mìl být 
za èas lesopark. 

„Sešli jsme se se zástupci odboru ma-
gistrátu, který má celý projekt na staros-
ti, a hledali spolu øešení, jak kolonii      
pøed možným zrušením ochránit. To øe-

šení skuteènì existuje. Mìl by se zmìnit 
její status. Z kategorie nepøípustné vyu-
žití území do podmínìnì pøípustného 
využití území. Aè to zní složitì, tato 
administrativní zmìna bude znamenat, 
že kolonii pøestane hrozit zrušení,“ øíká 
starosta Severní Terasy Jiøí Brodský. 
Nemìla by tím však být narušena myš-
lenka centrálního parku, který zasahuje 
celou oblast na Mariánské skále.

Ovšem zmìny pravdìpodobnì zahrád-
káøe èekají. V budoucnu se budou muset 
podøídit pøísnìjším pravidlùm. 

„Celá oblast by mìla mít jednotný 
pøíjemný vzhled. Pøesná pravidla mùže 
dostat napø. pìstování urèitých druhù 
rostlin, zpùsob oplocení, chov zvíøat      
a napøíklad i kompostování,“ dodává 
starosta. 

Odpoèiòte si na Sluneèní pláni
Ústeèané si mohou užívat letní pohodu 

na novém odpoèinkovém místì, které     
v krajském mìstì nemá obdoby. Vzniklo 
uprostøed centrálního parku. Lidé tu 
mohou odpoèívat na lehátku pod slu-
neèníkem, zatímco jejich dìti si hrají    
na blízkém høišti s brouzdalištìm. 

„Plánujeme, že na takzvané Sluneèní 
pláni bude v letních mìsících obsluha 
pùjèovat pøíchozím lehátka a sluneèní-
ky. Vše zøejmì zdarma, nutná ale bude 
záloha na pùjèené vìci. V nejbližší dobì 
se uskuteèní slavnostní zahájení 
provozu nové kašny na høišti. Kašnu 
budou tvoøit dva monolity, z kterých 
bude tryskat voda, a dìti se v ní budou 
moci brouzdat,“ popisuje tajemník 
obvodní radnice Petr Vlasák. 

Pøes sluneèní pláò navíc poteèe potok, 

Nabízíme Vám bohatý sortiment zboží vèetnì montáže a pøíslušenství: 

PVC lina • pøírodní linolea • korky
plovoucí podlahy - døevìné a laminátové

koberce • parkety a jiné

Bozdìchova 4, Ústí nad Labem • tel: 475 600 264 • fax: 475 221 868 • mobil: 603 232 972

i
V únoru letošního roku zmìnily inter-

netové stránky obvodu podobu a také 
adresu. Jsou pøehlednìjší a obsahují øadu 
informací o dìní v obvodì i praktických 
rad. Adresa je: www.severni-terasa.cz  
a www.severni-terasa.eu.

Napøíklad tu jsou k dispozici veškeré 
dokumenty, které jsou vyvìšovány       
na úøední desce (oznámení, veøejné vy-
hlášky, zámìry prodeje a pronájmu, 
výbìrová øízení). Novì jsou stránky 
doplnìny o formuláøe v elektronické 
podobì, což umožòuje obèanùm pøijít  
na úøad s již vyplnìným daným formulá-
øem a ušetøit tak svùj èas.

Internetové stránky informují obèany  
i o dìní v obvodì (svozy odpadù, výsad-
ba stromù, akce v parku), o možnosti 
svatebního obøadu a vítání obèánkù. 

INFORMACE
nové obvodní webové stránky

Obvod Severní Terasa dostane svou vlajku a erb
Severní Terasa dostane v nejbližších 

mìsících svùj vlastní znak a vlajku.    
Pro radnici návrh jejich podoby vytvoøil 
Ing. Lukáš Mašín. Pøitom o symbolech 
se v obvodì jedná již od roku 1991. 

Podle starosty Jiøího Brodského má 
návrh znaku modré a èervené pole: 
„Obsahuje lva, který je souèástí znaku 
mìsta Ústí nad Labem. V druhé polovinì 
(ten znak je kosmo dìlený) je souhvìzdí 
malého vozu s hvìzdou Polárkou, která 
symbolizuje pojem severní èást. Skuteè-
nì náš mìstský obvod tvoøí severní èást 
mìsta Ústí nad Labem.“

který propojí Lagunu s kašnou. Voda tu 
bude cirkulovat pomocí èerpadla. Navíc 
bude èištìna, aby bylo možné se v ní 
koupat. Celý projekt bude radnici stát    
2 180 000 korun. 

Stejnì jako v loòském roce se i letos   
na Lagunì uskuteèní øada hudebních 
veèerù nebo odpoledních akcí pro dìti. 
Na zahájení provozu je pøipravena i svì-
telná show. 

Ústecký obvod Severní Terasa se       
od ostatních tøí liší pøedevším v tom,     
že ho tvoøí nìkolik na sebe navazujících 
sídliš�, a drtivá vìtšina jeho obyvatel 
tedy žije v panelových domech. Zdejší 
park je proto velmi vyhledávaným 
místem. V zimì tu napøíklad dennì 
bruslili lidé pod širým nebem na zamrzlé 
Lagunì. 

www.gtsint.cz
KOMPLETNÍ KATALOG A NEJSNADNÌJ�Í ONLINE REZERVACE

JAZYKOVÝ POBYT V ZAHRANIČÍ
JE VAŠE VSTUPENKA DO SVĚTA!

GTS Ústí nad Labem, Paøí�ská 10, tel.: 475 216 467,
gts.ul@gtsint.cz
www.gtsint.cz

ANGLIÈTINA

Toronto od 1.950,- Kè

Londýn od 2.750,- Kè

Cork od 5.450,- Kè

Malta od 6.050,- Kè

JAZYKOVÉ KURZY NÌMÈINA

�PANÌL�TINA

Berlín od 4.750,- Kè

Drá�ïany od 4.850,- Kè

Vídeò od 5.850,- Kè

Barcelona od 3.500,- Kè

Madrid od 4.660,- Kè

FRANCOUZ�TINA

ITAL�TINA

Montpellier od 6.600,- Kè

Paøí� od 8.290,- Kè

Øím od 7.100,- Kè

Strážníci kontrolují pejskaøe
Akci zamìøenou na chovatele psù pro-

vedla ve spolupráci s mìstskou policií   
radnice Severní Terasy. Nìkteøí maji-
telé psù jsou totiž nezodpovìdní a neres-
pektují vyhlášku, která pohyb jejich 
ètyønohých miláèkù upravuje. Jiní na-
opak své psy vùbec nepøihlásí a neplatí 
za nì. Oficiálnì žije na Severní Terase 
kolem patnácti set psù, ale bude jich       
o nìco více. Podle zkušeností je až jedna 
tøetina psù nepøihlášena.

Strážníci chtìjí podobným praktikám 
zabránit. „Nedìláme nìjaké speciální 
akce, spíše dodržování vyhlášky kontro-
lujeme pøi bìžné pochùzkové èinnosti,“ 
vysvìtluje zástupce øeditele ústecké 
mìstské policie Jan Novotný. Pokud 
strážníci narazí na nìjaké porušení 
pøedpisù, vìtšinou majitele napomenou, 
pøípadnì mu udìlí pøímo na místì po-
kutu. Ta se mùže vyšplhat až do výše 
jednoho tisíce korun.

Pejskaøi mají øadu povinností a ne 
každý si všechny uvìdomuje. Jednak 
musí mít psa pøihlášeného a platit za nìj 
radnici poplatek. Velkým problémem je 
pak odklízení psích exkrementù. Na Se-
verní Terase jsou sice koše, kam je 

mohou majitelé psù vyhazovat, ale dìlá 
to jen málokdo. Vìtšina exkrementù 
zbyde na speciální vysavaè, který neèis-
toty odklízí. Další povinností majitelù 
psù je na vybraných místech veøejného 
prostranství, kterou vymezuje obecnì 
závazná vyhláška,  držet své miláèky na 
vodítku s výjimkou tìch míst, kde je 
volné pobíhání psù povoleno. Mìstská 
vyhláška, která volný pohyb psù 
reguluje, to na Severní Terase povoluje 
na louce, nacházející se pod hotelem 
Máj. Všechna místa, která ve vyhlášce 
nejsou vyjmenována, a souèasnì se 
jedná o veøejnì pøístupné plochy, jsou 
pøístupná bez jakýchkoliv omezení. 
Jestliže majitel uváže psa na veøejném 
prostranství a ponechá jej bez dozoru, 
musí mu nasadit náhubek.

È N Í

KRÙTKOVÁ
• zhotovení nových brýlí i na lékaøský pøedpis
• mìøení zrakové ostrosti
• opravy brýlových obrub (kovové i plastové)
• prodej optických doplòkù
• aplikace kontaktních èoèek

SLEVA NA NOVÉ BRÝLE
dìti 10% • studenti a dùchodci 5%

Žukovova 54/82, Ústí n. L. - Støekov
tel.: 475 532 986 

otevírací doba:

po - pá  9.00 - 12.00  14.00 - 17.00 

NAVŠTIVTE NÁS JSME TU PRO VÁSNAVŠTIVTE NÁS JSME TU PRO VÁS

PTIKO

Na radnici je nový kamerový systém
Radnice zabezpeèila své vnitøní 

prostory. Na chodbách pøed kanceláøemi 
je kamerový systém. Mìl by zabránit 
drobným krádežím a pomoci ochránit 
úøedníky pøed možnými útoky. 

„Jde vlastnì o rozšíøení už dva roky 

starého systému. Kamerami jsme zatím 
hlídali bezprostøední okolí úøadu, kde 
parkuje øada aut. Díky tomu se 
kriminalita v této oblasti snížila o 50%,“ 
øíká tajemník úøadu Petr Vlasák. 

Kolik je nových kamer a kde pøesnì 
jsou, nechce prozradit s tím, že by to 
pomohlo možným výtržníkùm. 

„Monitorujeme opravdu jen chodby    
v budovì. V kanceláøích samotných 
zachováváme soukromí pøi jednáních,“ 
vysvìtluje tajemník. „Jsem pøesvìdèen  
o tom, že naši úøedníci jsou pøed mož-
nými útoèníky dobøe chránìni. Navíc 
není na denním poøádku, že by se tu lidé 
chovali agresivnì.“ 

Radnice nebudovala kamerový systém 
od zaèátku, jen ho rozšiøovala. Investice 
proto byla jen 50 000 korun. 

Vlajka vychází z podoby znaku, jen je 
graficky upravená do obdélníkového 
tvaru. Severní Terasa zatím na všech 
oficiálních i propagaèních materiálech 
používá jen symboly a logo mìsta Ústí     
nad Labem. 

„Letos uplynulo 20 let od vzniku na-
šeho obvodu a myslím, že si po té dobì 
už zasloužíme vlastní symbol. Podpo-
øíme tak i patriotismus našich obyvatel,“ 
øíká starosta. 

Vlajka by mìla mimo jiné viset už       
v záøí na novì opravené Erbenovì 
vyhlídce. 

LEVNÉ VÝFUKY 
KATALYZÁTORY
pro všechny typy automobilù

Špitálské námìstí 13

Ústí nad Labem

tel.: 608 025 078, 608 025 079

e-mail: vyfuky@centrum.cz 

Otevírací doba :
po - pá  8.00 - 17.00hod.

Prohlídka výfukù zdarma!

TAŽNÁ ZAØÍZENÍ TLUMIÈE PÉROVÁNÍ

ISPE

®

www.losan.cz

NEJLEVNÌJŠÍ NOTEBOOKY

SKLADEM

ÚSTÍ nad Labem
Velká Hradební 425/11

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

Více informací naleznete 
níže v èlánku Obvod 
Severní Terasa dostane 
svou vlajku a erb.

i
Zmìna telefonního èísla ústøedny 

ÚMO Ústí nad Labem - Severní Terasa, 
nové telefonní èíslo je 472 704 511.

INFORMACE
zmìna telefonního èísla
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Svatby a vítání obèánkù

Nová obøadní síò je populární. Od února, kdy zaèala fungovat, tu svatbu mìlo 
už 11 párù a Vítání obèánkù zde zažilo 24 dìtí s rodièi. 

„První svatba zaèala 11. února v pravé poledne. Termíny pro obøady jsou 
vypsány na každý mìsíc a už teï máme domluvené svatby i na druhou polovinu 
roku,“ øíká starosta Jiøí Brodský. 

Pokud si snoubenci vyberou jiný než oficiálnì oznámený termín, vyjdou jim   
na radnici vstøíc. Ovšem vždy musejí splnit podmínky, že alespoò jeden z nich má 
trvalé bydlištì v obvodì. 

Nová obøadní síò vznikla v pøízemí radnice za zhruba 100 tisíc korun. 
„V podstatì jsme rozšíøili možnosti pro svatební obøady, které Ústeèané využí-

vali. Dosud volili mezi obøadní síní ve vile v Churchilovì ulici, nebo na radnici    
v Neštìmicích èi na zámcích ve Velkém Bøeznì a v Trmicích. Budeme zde také 
slavit rùzná významná jubilea obèanù, jako napø. zlaté svatby,“ øíká místrosta-

Veøejnì prospìšní pracovníci, kteøí 
uklízejí zeleò v Severní Terase, dostali 
speciální pláštìnky, roušky a rukavice. 
Vše je má chránit, když budou sbírat 
mrtvé ptáky, které pøi úklidu obvodu 
naleznou. 

„Máme zhruba 50 veøejnì prospìš-
ných pracovníkù. Všichni jsou proško-
lení odborníky a vybavili jsme je 
ochrannými pomùckami a dezinfekcí. 
Hlavním dùvodem opatøení je obava      
z ptaèí chøipky, pøestože riziko je mini-
mální,“ øíká místostarostka Alexandra 

Chráníme vás proti ptaèí chøipce

^ malování bytù, kanceláøí, schodiš� aj.
^ nátìry oken a dveøí
^ nátìry soklù, radiátorù a zábradlí
^ další lakýrnické  natìraèské práce

tel.: 475 531 939 (zázn.)      mobil  603 443 687

MALÍØSKÉ - LAKÝRNICKÉ PRÁCE
Fa. Dvoøák Jiøí

MALÍØSKÉ - LAKÝRNICKÉ PRÁCEMALÍØSKÉ - LAKÝRNICKÉ PRÁCE
Fa. Dvoøák JiøíFa. Dvoøák Jiøí

rostka Alexandra Kovaøíková. 
Bez slavnostní výzdoby mùže místnost 

sloužit pro setkání obèanù, napø. se zás-
tupci spoleèenství vlastníkù bytù, druž-
stev a jiných organizací. Na takovéto 
akce si zatím radnice musela prostory 
pronajímat. 

Radnice vyhlašuje soutìž o deset 
nejzajímavìjších historických fotek 
Severní Terasy. 

„Chtìli bychom vyzvat každého, kdo 
má doma fotografii nìkteré èásti 
obvodu, aby nám ji pøinesl. Radní        
do konce prázdnin vyberou deset 
nejlepších a ty odmìníme. Z vítìzných 

Soutìž historických fotografií
fotografií pak udìláme výstavu v pros-
torách našeho úøadu,“ vysvìtluje mís-
tostarostka Alexandra Kovaøíková. 
Soutìžící nemusejí nechávat na radnici 
originály fotografií. Snímky si na sekre-
tariátu oskenují. Deset majitelù nejhez-
èích fotek dostane triko s novým znakem 
obvodu. 

STUDIO

MM

MASÁŽE
PEDIKÚRA

Jiøina Jehlièková
Støíbrnická 3030/2

Ústí nad Labem

mobil: 723 159 722

Rozsáhlé kácení zažil na jaøe centrální 
park. Pracovníci veøejnì prospìšných 
prací tu v období vegetaèního klidu 
odstranili 170 stromù. „Odstranili jsme 
stromy poškozené loòskou vichøicí        
a napadené plísòovými houbami. Park 
byl i znaènì pøehoustlý, rostliny si ne-
úmìrnì konkurovaly, èásti stromù 
zastiòovaly keøe. V polovinì dubna 
došlo k vysazení 36 kusù nových stromù       
do sakurové aleje. Mnohým obèanùm   
se mùže zdát, že na nìkterých místech 
aleje jsme zapomnìli stromy vysadit. 
Bohužel, bìhem prací jsme objevili,     
že pøi stavbì sídlištì dìlníci nìkolik 
panelù „uklidili“ do prostoru parku.      
V místech, kde je tìsnì pod zemí 
stavební materiál, nemùžeme sázet,“ 
vysvìtluje Jana Šrutová z odboru správy 

Nová zeleò v obvodu
obecního majetku.  

Dále zeleò obohatilo osm bøíz, jedna 
lípa, jeden dub a ètyøi sakury. Živé ploty 
v ulici Pod Parkem byly doplnìny          
o témìø 220 keøù ptaèího zobu. „V tìchto 
místech byla v minulosti dosadba pro-
vádìna již nìkolikrát. Jsme tedy zvì-
davi, jak dlouho vysazené keøe vydrží. 
Pøi nedávné obhlídce jsme zjistili, že je 
jich již nìkolik polámaných,“ stìžuje si 
na vandaly Jana Šrutová.

Veškeré akce v parku probíhají na zá-
kladì vypracované revitalizaèní studie 
panem Rudolfem Millerem.

Do konce èervna chce radnice vysázet 
dalších asi 1250 keøù, pùjde pøevážnì    
o døiš�ály, tavolníky a brsleny. Je to tøe-
tina plánované celkové výsadby. 

Ani na ostatní èásti obvodu se s výsad-
bou zelenì nezapomíná. Na jaøe v loò-
ském roce bylo na Støíbrníkách              
v prostoru pojezdového chodníku vysa-
zeno 15 lip. V letošním roce jsme usku-
teènili další dosadbu 5 lip. „V této oblasti 
je velmi problematická výsadba stromù 
z dùvodu rozsáhlé existence sítí, v je-
jichž ochranných pásmech se stromy ne-
smìjí vysazovat,“ dodává Jana Šrutová.

Dále byl v Dobìticích v prostoru     
pod parkovištìm a ul. Poláèkova již     
po nìkolikáté osazen svah pøibližnì 400 
kusy keøù.

Kovaøíková a dodává, „samozøejmì    
po nich nechceme, aby sbírali všechny 
mrtvé ptáky. Pøi podezøení na ptaèí 
chøipku, tedy pøi vìtším úhynu, nebo 
pokud pùjde o rizikové druhy, zavoláme 
Krajskou veterinární správu.“

Veøejnì prospìšní pracovníci budou 
odklízet pøedevším menší mrtvé ptáky 
jako jsou pìvci. 

„Nejde jen o prevenci ptaèí chøipky, ale 
chceme všechny chránit i pøed jinými 
infekcemi, proto ta dùkladná dezinfek-
ce,“ dodává místostarostka. 

Rozlouèení se školou - nedìle 25. 
èervna od 17:00

Program: dìtská diskotéka u Laguny, 
repro hudba, svìtelný park, DJ na níz-
kém pódiu na trávì, taneèní parket 
chodník a pódium u vody, diskotékové 
soutìže (tancování s pomeranèem, 
zašlapávání balónkù, bøišní tance, atd.), 
taneèní vystoupení disko, hudební 
pìvecké vystoupení

Rozlouèení s prázdninami - pátek 
25. srpna od 19:30

Program: hudební produkce orchestru, 
zapálené louèe, vystoupení plivaèe 
ohnì, vystoupení hoøícího muže, lodì    
a lodièky na hladinì Laguny, barevná 
fontána, ohòostroj

Mediálním partnerem akcí je RADIO 
HIT FM. V prùbìhu prázdnin probìhnou 
tøi veèery s hrající fontánou (od 21.30).

Léto u Laguny

Èistotu ulic pomáhají udržovat
nové koše na psí exkrementy
V ulicích obklopených zelení se ob-

jevily nové koše na psí exkrementy. 
Uprostøed zdejších sídliš� v obvodì jsou 
totiž velké problémy s chovateli, kteøí   
po svých psech neuklízejí. 

„Na jaøe, když mizel sníh, se na nìk-
terých trávnících nemohlo ani v klidu 
projít. Chovatelé by si už koneènì mìli 
uvìdomit, že musí po svých psech uklí-
zet. Snažíme se jim vycházet vstøíc. Už 
15 let má každý možnost vyzvednout si 
na radnici zdarma pytlíky na psí exkre-
menty. Využívá toho ale jen 25% cho-
vatelù,“ øíká místostarostka Alexandra 
Kovaøíková. 

V obvodì teï radnice nechala umístit 
deset nových košù za 30 000 korun. 
Jejich souèástí je i držák na speciální 
pytlíky. 

„Pejskaøi si pro nì už nebudou muset 
chodit na radnici a snad zaènou více ex-
krementy uklízet,“ øíká místostarostka. 

V Severní Terase je 1 450 pøihlášených 
psù, podle odhadù odborníkù je ale sku-

teèný poèet nejménì 2 000.
Pøed šesti lety radnice koupila vysavaè 

na psí exkremety. Vyjede do ulic, jakmile 
to poèasí dovolí, a bude uklízet trávníky 
minimálnì do podzimu. Vedení obvodu 
uvažuje, že by koupilo ještì jeden po-
dobný pøístroj, jeho cena za poslední 
roky pomìrnì klesala: z témìø 200 000 
na 142 000 korun. 

„Poøizovací cena není pro nás takový 
problém jako náklady na provoz vysa-
vaèe. Musíme najít èlovìka, který ho 
bude chtít obsluhovat, což není úplnì 
jednoduché. Vìtšina lidí tuto práci dìlat 
nechce. Mzda obsluhy, benzín a opravy 
nás pak pøijdou roènì na zhruba 150 tisíc 
korun,“ dodává místostarostka. 

s parkováním v této èásti obvodu. 
„Celé parkovištì bude oplocené a hlí-

dané kamerovým systémem. U vjezdu 
bude závora a všechna zaparkovaná auta 
budou pojištìna proti krádeži. Za mìsíc 
parkování na rezervovaném místì tu 
øidièi zaplatí 476 korun,“ vysvìtluje 
tajemník obvodní radnice Petr Vlasák. 

Projekt v Dobìticích je pilotní, a pokud 
bude úspìšný, vzniknou zøejmì podobné 
stavby i v dalších èástech obvodu. 

„Øidièi narážejí na sídlištích hned       
na dva problémy - tìžko hledají místo    
k zaparkování, a pokud ho najdou,  
hrozí, že jim vùz nìkdo ukradne. Velké 
množství zaparkovaných aut totiž láká 
na sídlištì zlodìje. Parkovištì v Dobì-
ticích øeší oba dva problémy najednou,“ 
vysvìtluje místostarostka Alexandra 
Kovaøíková. 

Místa na novém parkovišti si je možné 
pøedbìžnì zamluvit už nyní na tel. èís-
lech 472 714 136/137 nebo v garážích 
Cíl poblíž hypermarketu Hypernova.
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Oblastní charita rozšiøuje svoje služby
Døíve opuštìná budova v Poláèkovì 

ulici v Dobìticích ožívá. Budovu do pro-
nájmu získala Oblastní charita. Rodièe    
s malými dìtmi se mohou tìšit na nové 
mateøské centrum. V plánech je ale na-
pøíklad i cukrárna. 

„Když jsme hledali nového nájemce, 
byla naší prioritou nabídka sociálních 
služeb, které by obyvatelùm obvodu po-
skytoval. Rozhodnì nám nešlo o ko-
merèní pronájem. I samotné nájemné je 
výhodnìjší. Je vypoèítáno tak, aby po-
krývalo jen náklady na provoz budovy,“ 
øíká starosta Jiøí Brodský. 

„Naším cílem je zde vytvoøit zaøízení 
poskytující kvalitní služby široké veøej-
nosti. Pro rodièe s malými dìtmi pøi-
pravujeme otevøení mateøského centra   
s vybavenou hernou, koutkem pro ma-
minky, knihovnou a s nabídkou rùzných 
vzdìlávacích programù a besed. Rodi-
èùm malých školákù pomùžeme s hlí-
dáním dìtí v dobì prázdnin. Maminkám 
na mateøské dovolené nabídneme hodi-
nové hlídání dìtí pøi zaøizovaní jejich 
osobních záležitostí èi využívání našich 
služeb v objektu,“ popisuje plány øeditel 
charity Petr Novotný. 

Možnost posezení v pøíjemném 
prostøedí spojené s využitím internetu 
nabídne charita v pøízemí objektu          
v internetové kavárnì a cukrárnì. Ta 
zároveò poslouží pro výstavy obrazù, 
fotografií a dalších umìleckých pøed-
mìtù vèetnì možnosti jejich prodeje.     
V prostorách navazující na kavárnu 

vznikne vzdìlávací a motivaèní centrum 
urèené hlavnì maminkám na mateøské 
dovolené a ženám nad 50 let.

„Navážeme na pùvodnì provozované 
služby v tomto objektu a znovu zde 
otevøeme kadeønictví, pedikúru, mani-
kúru a mandl. Výhledovì uvažujeme     
o zprovoznìní pekárny s vlastní prodej-
nou a obchùdku s drobnými umìleckými 
a bytovými doplòky,“ øíká øeditel Petr 
Novotný. 

Zahájení plánovaných èinností se od-
víjí od nutných stavebních úprav. Bìhem 
léta otevøeme mateøské centrum a v nej-
bližším možném termínu po dokonèení 
stavebních úprav zahájí provoz interne-
tová kavárna s cukrárnou a vzdìlávacím 
centrem.

Zprovoznìním všech plánovaných ak-
tivit zde vznikne centrum poskytující 
ucelený komplex služeb, a to hlavnì   
pro rodiny s malými dìtmi.

„Do povìdomí veøejnosti chceme vejít 
jako zaøízení s pøíjemným prostøedím, 
pøátelským pøístupem, kde maminky      
i jejich dìti získají nové poznatky, zá-
žitky, pøátele, a kam se budou rádi vra-
cet. Budeme otevøeni jejich nápadùm     
a námìtùm, které s jejich pomocí rádi 
zrealizujeme,“ komentuje Petr Novotný. 

Oblastní charita Ústí nad Labem již 
nìkolik let provozuje Azylový dùm 
Samaritán urèený dospìlým mužùm      
a ženám bez domova. Nabízí jim zde 
nejen ubytování, ale i odbornou pomoc   
v oblasti sociálnì - právní, možnost za-
pojení se do mnoha druhù programù 
(vzdìlávacího, kulturního, sportovního, 
duchovního), pomoc pøi hledání zamìst-
nání a vlastního bydlení. Služby azylo-
vého domu doplòuje Denní centrum 
pomoci, urèené lidem v tíživé sociální 
situaci. Lidé bez domova nebo sociálnì 
slabí zde mají možnost posezení, 
dostanou teplou polévku, potravinovou 
pomoc, hygienu a nakoupí ošacení       

ÈIŠTÌNÍ KOBERCÙ,

ÈALOUNÌNÉHO NÁBYTKU

A INTERIÉRÙ AUT

PÙJÈOVÁNÍ STROJÙ

NA ÈIŠTÌNÍ

Karel HORKÝ
Køižíkova 500/8, Ústí n.L.

mobil: 
603 238 566 nebo 731 203 567

Karel HORKÝ
Køižíkova 500/8, Ústí n.L.

mobil: 
 nebo 603 238 566 731 203 567

Fitness Arena
SNP 8, Ústí nad Labem - Skřivánek

bývalá pošta

ZACVIČIT, ZLEPŠIT KONDICI
A ZVEDNOUT NÁLADU

k dispozici je

přijïte si k nám

ŘADA POSILOVACÍCH STROJŮ
STEPRY, VESLA...

k relaxaci

SOLÁRIUM, PŘÍJEMNÉ POSEZENÍ

KAŽDÝ DEN 10.00 - 21.00

za symbolický poplatek. V pøípadì 
potøeby je možno využít poradenství 
sociálních pracovníkù.

Na Støekovì charita provozuje Komu-
nitní centrum pro dìti Svìtluška zamì-
øené na dìti školního a pøedškolního 
vìku. Dìtem jsou urèeny nejen rùzné 
zájmové kroužky, ale organizujeme    
pro nì i festivaly, letní tábory a výlety.

„Ve spolupráci se Sdružením èeská 
katolická charita a Charitas Schweitz 
jsme postavili Dùm pokojného stáøí     
sv. Ludmily v Chabaøovicích, který byl 
28. dubna loòského roku slavnostnì 
otevøen. Dùm nabízí celoroèní pobyt 28 
seniorùm v jednolùžkových pokojích     
s vlastním sociálním zaøízením. Hlavní 
myšlenkou domu je vytvoøit pøíjemné     
a bezpeèné prostøedí, v maximální míøe 
zachovat èi rozvíjet fyzické a duševní 
schopnosti obyvatel a umožnit jim 
samostatnost a nezávislost. Seniorùm,    
o které se stará rodina, ale z dùvodu 
pracovního vytížení, dovolené nebo 
nemoci se jim po urèité pøechodné 
období nemùže vìnovat, nabízíme v jed-
nom z pokojù pøechodný pobyt,“ dokon-
èuje výèet služeb charity její øeditel Petr 
Novotný. 

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE

Hrbovická 6, Ústí n. L.
tel.: 475 210 579, 604 201 875

PRO VÁŠ DŮM ČI BYT
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Hrbovická 6, Ústí n. L.
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žaluzie • rolety • záclony
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Umìt pracovat s poèítaèem se v dnešní 
dobì stává nezbytností. Setkáváme se    
s nimi nejen v zamìstnání. Pøesto existu-
je øada lidí, pro které poèítaè zùstává 
záhadným a neumìjí ho používat. To 
ovšem není tìžké zmìnit. V Ústí nad 
Labem se konají speciální kurzy hned  
na dvou místech. Jde o projekt Národ-
ního programu poèítaèové gramotnosti, 
který zahájilo ministerstvo informatiky 
už pøed tøemi lety. Jeho cílem je umožnit 
nejširší veøejnosti seznámit se s prací   
na poèítaèi a internetu. 

Program obsahuje tøi základní dvou-
hodinové kurzy: Jak na poèítaè; Texty    
v poèítaèi; Internet a e-mail. Každý kurz 
stojí pouze 100 Kè, zbytek ceny hradí   
za obèany Ministerstvo informatiky ÈR. 
V cenì je zahrnuta výuka zkušenými 
lektory a srozumitelné uèební materiály 
(knihy, e-learningové kurzy, výuková 
leporela). Úèastníci se mohou pøihlásit 
na bezplatné telefonní lince 800 800 028. 

Unikátní parkovištì vzniká v Raba-
sovì ulici. Auta tu budou už v létì stát   
na terasách, které vznikly na støeše proti-
atomového krytu. Ten leží v areálu zdejší 
základní školy. Radnice stavbou za šest 
milionù korun vyøeší velké problémy     

V Dobìticích bude hlídané
parkovištì pro 120 aut

Poèítaèové kurzy
dotované státem 


