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Vážení spoluobčané,

minulý měsíc uplynul rok od nástu-
pu nového vedení MO ÚL – město.
Jak jistě víte, začínali jsme s tím, že
oproti roku 2006 budou na rok 2007
MO sníženy dotace na provozní
i investiční výdaje. Museli jsme
přijmout řadu organizačních opatření
tak, aby se toto snížení projevilo
jen minimálně v činnostech, které
se nejvíce dotýkají Vás, našich
občanů (čistota, údržba zeleně, opravy
a rekonstrukce chodníků, atd.).

I když se nám možná nepodařilo
vše zcela podle Vašich představ,
myslím, že následující výčet Vám
doloží, že jsme se snažili udělat,
co bylo možné.

K udržování pořádku a čistoty
i údržby zeleně jsme kromě pěti
smluvních firem využívali, po dohodě
s Úřadem práce, celkem 57 pracovní-
ků, pro které jsme vytvořili pracovní
místa veřejně prospěšných prací.
To nám dovolilo mimo jiné zavést
i víkendové služby na úklid a vysypá-
vání odpadkových košů ve vybraných
ulicích.

Zakoupili jsme a instalovali 60 ks
nových košů s větším objemem, aby
se do nich vešlo více než tři nezmač-
kané polyetylenové lahve.

Na ulicích, v parcích, na zastávkách
MHD a na dětských hřištích jsme
zatím instalovali po celém obvodu
65 kusů laviček. Dětských hřišt
jsme provozovali (průběžná údržba
a doplňování novými prvky) celkem
15 a do konce roku bude ještě rekon-
struováno hřiště ve Spartakiádní ulici.

V celém MO bylo vysazeno celkem
101 stromů (různé druhy), nejvíce
v ulicích Palachova-Šaldova 47 ks,
Práce-Kekulova 12 ks a Ženíškova
12 ks. Růžový Palouček bude opět
růžový díky 6 růžovým Sakurám.

V ul. Na Kohoutě byla založena nová
zeleň (parková úprava - 2 stromy a více
než 300 keřů, trávník + 2 lavičky).

V Habrovicích bylo dětské hřiště
odděleno od komunikace výsadbou
40 tújí.

Ve spolupráci s odborem životního
prostředí Magistrátu a firmou AVE
jsme vytipovali místa pro vybudování
nových kontejnerových stání na sběr
a třídění komunálního odpadu tak,
aby od roku 2008 došlo podstatné-
mu zefektivnění sběru a zlepšila se
čistota na kontejnerových stáních.
Na zkoušku bylo postaveno jedno
uzamykatelné klecové kontejnerové
stání, ale zatím, bohužel, s malým
pochopením u občanů.

Byly zavedeny hlídky městské
policie, které minimálně jednou
týdně navštěvují okrajové časti
MO – Vaňov, Hostovice, Skorotice,
Božtěšice a na místě řeší, co je třeba.

Spolupracujeme s městskou policií
i při výběru míst pro umístění
bezpečnostních kamer a při řešení
majetkové trestné činnosti, znečiš-
ťování MO, činnosti vandalů,
záškoláctví a provozu heren.

Pro zlepšení situace v okrajových
částech MO byly realizovány, za účasti
městské policie a zástupců odborů
životního prostředí a dopravy
Magistrátu, dvě setkání s občany
Hostovic a jedno setkání s občany
Strážek, Habrovic, Skorotic, Božtěšic
a Předlic.

Na úseku investic jsme dokončili
rekonstrukce chodníků v ul. Dukelských
Hrdinů, Hoření, Pražská, spojky
Hilbertova – SNP, Malátova-Hanzlíčkova
a Klíšská – Resslova, Habrovice, Běle-
hradská, Na Spojce a Vinařská. Do
konce roku ještě budou dokončeny
chodníky v ul. Klíšská a Masarykova
(od rondelu ke zdravotnímu středisku).

Nová parkovací místa (celkem 88)
budou do konce roku dokončena
v ul. Ostrčilova, Kpt. Nálepky a Stará.

Aby byla zajištěna dobrá informo-
vanost občanů o dění v našem MO
byly upraveny WEB stránky MO,
které jsou pravidelně aktualizovány.

Do nového roku 2008 vstoupíme
s tím, že v prvním čtvrtletí budeme
podle rozhodnutí Zastupitelstva
MO hospodařit v režimu rozpočto-
vého provizoria. Jak jste již byli

Slovo starosty
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informováni z medií, přechází, roz-
hodnutím Rady města, od 1. 1. 2008
správa zeleně a čištění chodníků
z Úřadů městských obvodů na
Magistrát města Ústí nad Labem.
Protože se jedná o velký zásah do
hospodaření MO, předávací proces
stále probíhá, a proto budeme roz-
počet na rok 2008 sestavovat až po
vyjasnění všech souvisejících otázek.

Věřím, že v příštím vydání
Radničního hlasatele Vám budu
moci podat k rozpočtu na rok 2008
podrobnější informaci.

V sobotu prvního prosince jsme
na Mírovém náměstí slavnostně
zahájili tradiční vánoční trhy,
doplněné kulturním programem
a v neděli jsme pak vstoupili do
období adventu. Je pro Vás připraven,
stejně jako minulý rok, informační
bulletin Ústeckých Vánoc, které
v letošním roce zajišťuje Magistrát,
abyste se mohli i v předvánočním
shonu orientovat a přijít se pobavit
a trochu si odpočinout.

Opět byly v centru města instalo-
vány tři vánoční stromy. Krásný
smrk ztepilý na Mírovém náměstí
daroval pan Milan Dašek z Mojžíře,
smrk na Lidickém náměstí darovala
paní Jana Kolářová z Bukova a třetí
smrk v atriu před naším ÚMO přivezl
pan František Panocha, jehož firma
každoročně instaluje naší vánoční
výzdobu, od paní starostky Ivanky
Řebíčkové z Třebušína. Všem jmeno-
vaným bych chtěl tímto za nás
všechny vyjádřit náš dík.

Agentura FOR ve spolupráci
s MO Ústí nad Labem – město pořá-
dala ve dnech 10.12.–13.12.2007
na Lidickém náměstí “Školní
Vánoce”, kde se žáci ústeckých škol
představili svými programy a výrobky,
které jste si mohli zakoupit.

Na obou náměstích jsou pod
vánočními stromy opět umístěny
kasičky na peněžní sbírku, jejíž
výtěžek bude, jako každoročně,
předán dětským domovům.
Na Mírovém náměstí je navíc

umístěn i kontejner na věcné dárky,
které budou prostřednictvím Českého
Červeného kříže předány sociálně
slabým rodinám.

Věřím, že právě probíhající čas
adventu, který je pro nás dospělé
obdobím příprav a starostí, pro děti
pak časem plným očekávání, jestli
ta jejich přání budou splněna,
přežijete v pohodě a bez stresů,
abyste si ten krásný vánoční čas
mohli hezky užít.

Proto mi na závěr dovolte, abych
Vám za sebe i své spolupracovníky
popřál radostné Vánoce, takové
jaké mají být – plné klidu, pohody
a splněných přání. Nový rok 2008
ať je pro vás šťastný a úspěšný
a hlavně ať jste všichni stále zdraví.

Ing. Václav Verner
starosta Městského obvodu

Ústí nad Labem - město

Vánoční trhy na Mírovém náměstí.
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Náš městský obvod se v letošním
roce rozrostl o 440 nových občánků.
Nejvíce miminek se letos narodilo
v městské části Ústí nad Labem-
centrum, celkem 173 holčiček
a chlapečků, v městské části Klíše
jich bylo 76, Předlice 67, Bukov 62,
Všebořice 40, Skorotice 9, Strážky
a Božtěšice mají po 4 miminkách.
Nejméně dětiček přibylo v Habro-
vicích – 3 a ve Vaňově 2.
Nejvíce se narodilo Kubíčků (62)
a Terezek (56). Druhá místa mají

Matěj a Tomáš (38) a Kateřinky
(45). Nejstarší letošní miminko,
které oslaví své první narozeniny
hned na Nový rok, se jmenuje
Karolínka.
Všem dětičkám a jejich rodičům bla-
hopřejeme a přejeme jim krásné
prožití jejich prvních vánočních
svátků a co nejvíce radostných
úsměvů v roce 2008.

Monika Müllerová

matrikářka

„Vedou“ Jakub a Terezka

Správní odbor
informuje ze své činnosti

Vážení spoluobčané a zejména
snoubenci.
Vy, kteří uvažujete o vskutku
vážném životním kroku a chystáte
se v roce 2008 spojit své životy
a vstoupit do svazku manželského.
Právě na Vás se obracíme v tento
romantický předvánoční čas, plný
lásky a porozumění.
Jistě jste si povšimli, že palácová vila
Ignaze Petsheka v ulici Winstona
Churchilla č.p. 1368/ 4, která slouží
jako obřadní síň Úřadu městského
obvodu Ústí nad Labem – město, se
skví krásnou novou fasádou a opra-
venou střechou. Taktéž v interiéru
došlo k mnohým úpravám. Mimo
jiné byla instalována nová klimatizace,
kterou jistě všichni snoubenci a sva-
tebčané v parných, letních měsících
s radostí uvítají.
Svatební obřady v této krásné,
reprezentativní budově, jež byla
postavena v roce 1890 a jejíž nynější
vzhled pochází z roku 1934, se
budou v příštím roce 2008 konat dle
rozpisu, předem schváleného Radou
Městského obvodu Ústí nad Labem
– město. Tento rozpis je k dispozici

na matrice Úřadu městského obvodu
Ústí nad Labem – město, kancelář
číslo 164, kde si můžete vybrat
konkrétní termín a sjednat svatební
obřad. Na případný volný termín
se lze též dotázat telefonicky na tel.
čísle 47 5241 265 u paní Wallerové.
Od 01.01.2008 bude tento rozpis
uveřejněn i na webových stránkách
www.ul-mesto.cz.
Úřad městského obvodu Ústí nad
Labem – město, který je matričním
úřadem zároveň pro městské obvody
Střekov, Severní Terasa a obce
Malečov, Tašov, Chuderov a Dolní
Zálezly, bude v příštím roce zajišťovat
svatební obřady i na Hradě Střekově.
Občanům bude také k dispozici
obřadní síň Úřadu městského obvodu
Ústí nad Labem – Severní Terasa
v ulici Stavbařů č.p. 2823/2.
Termíny pro svatební obřady na Hradě
Střekově byly již stanoveny a k nahléd-
nutí jsou k dispozici na matrice a na
webových stránkách Hradu Střekova.
Jedná se vždy o jednu sobotu v měsíci
od dubna do září roku 2008.
Dále se na Vás obracíme s prosbou
o shovívavost v případech, kdy

budete žádat o uzavření sňatku na
jiném vhodném místě a v jiném, než
stanoveném, termínu. Zájem
o tyto netradiční obřady stále roste
a ačkoli se velmi snažíme, ne vždy je
možné všem žádostem vyhovět.
Přesto věříme, že společně vždy
najdeme cestu, jak docílit toho aby
Váš den „D“ byl nezapomenutelný
a vše proběhlo k Vaší naprosté
spokojenosti.

Naďa Wallerová

matrikářka

Životní krok – SVATBA

Oddací síň.
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Krátce z Úřadu
městského obvodu ÚL – město

• Z jednání Zastupitelstva
Městského obvodu ústí nad
Labem – město
Zastupitelstvo MO Ústí nad
Labem – město na svém zase-
dání dne 27. listopadu 2007
projednalo mimo jiné návrh
rozpočtového provizoria MO
Ústí n. L. – město na 1. čtvrtletí
roku 2008. Tento návrh byl
zastupitely schválen.
Odsouhlaseny byly také termí-
ny zasedání Zastupitelstva
MO Ústí n. L. – město na příští
rok 2008:
26. 2. 2008, 29. 4. 2008,
17. 6. 2008, 16. 9. 2008,
9. 12. 2008.

• Úřad městského obvodu Ústí nad

Labem – město, Správní odbor,

oddělení matrik a evidence oby-

vatel upozorňuje státní občany

České republiky, že dle nařízení

vlády ČR č. 612/2004 Sb., ze dne

16. listopadu 2004, kterým se

stanoví lhůty pro výměnu

občanských průkazů bez strojově

čitelných údajů, jsou povinni

provést výměnu občanských prů-

kazů bez strojově čitelných údajů,

vydaných do 31. prosince 2003,

za občanské průkazy se strojově

čitelnými údaji nejpozději

do 31. prosince 2008. Žádost

o vydání občanského průkazu

je třeba předložit nejpozději do

30. listopadu 2008 na odd. EO,

OP a CD správního odboru

Magistrátu města Ústí nad

Labem, či na kterémkoli matrič-

ním úřadu (MO ÚL – město, MO

ÚL – Neštěmice). K žádosti se

zároveň předloží občanský průkaz

a 1 fotografie.

Vánoční Lidické náměstí.

Oznamujeme všem občanům, že od 27. prosince 2007

až do 1. ledna 2008 bude uzavřen Úřad městského

obvodu Ústí nad Labem – město.
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Výstavba nových parkovacích
míst v Ostrčilově ulici

Tato výstavba je plánována již dva

roky. Realizaci této stavby předchá-

zela jednání s předsedy Společenství

vlastníků jednotek za účasti pro-

jektanta. Z těchto jednání vyplynula

změna projektu tak, aby požadavky

zástupců Společenství vlastníků mohly

být zapracovány do projektové

dokumentace. Jedním z požadavků

bylo posunutí celého budovaného

parkoviště blíž k obytnému bloku

tak, aby bylo možno realizovat další

rozšíření parkovací kapacity o 13 míst,

která budou vyznačena vodorovným

dopravním značením na stávající

komunikaci. Celkově tak vznikne 47

parkovacích míst, nový chodník,

nová kontejnerová stání a nové

veřejné osvětlení.

Práce mohly být zahájeny až po

datu 1. 10. 2007, kdy bylo povoleno

vykácení stromů Odborem životního

prostředí Magistrátu města Ústí nad

Labem. Před začátkem prací jsme

zjistili, že se na rok 2008 chystá

rekonstrukce vodovodního řadu

v ulici. Nastala opět jednání jak se

správcem vodovodní sítě SčVK, a. s.

Teplice, závod Ústí nas Labem,

správcem veřejného osvětlení firmou

Eltodo – Citelum, s. r. o., tak opě-

tovně s předsedy Společenství

vlastníků z důvodu posunutí celé

rekonstrukce do letošního roku, aby

nebylo nutné znovu rozkopávat

komunikaci a aby byly zrekonstruo-

vány i přípojky do jednotlivých domů,

protože nebude v budoucnosti

nutný zásah do nově vybudovaných

parkovacích míst. Jednání byla

úspěšná dík pochopení správce

vodovodní sítě, správce veřejného

osvětlení i předsedů Společenství

vlastníků a práce mohly být úspěšně

zahájeny. V současné době se přes

některé komplikace (havárie vodo-

vodní přípojky k bazénu ve

Vrchlického sadech) ve výstavbě

pokračuje a plánovanému dokončení

do 31. 12. 2007 nestojí nic v cestě.

Ladislav Holbus

referent OSOM

Výstavba parkovacích míst – Ostrčilova ulice.
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Místní lidové knihovny

Kontakty:
Adresa
ÚMO Ústí nad Labem – město
Velká Hradební 8A
400 02 Ústí nad Labem

Telefony:
Spojovatelka 475 241 111
Sekretariát starosty 475 241 277
Fax – sekretariát starosty 475 241 350
Sekretariát tajemník 475 241 377
Fax – sekretariát tajemníka 475 211 240

Informovanost pro občany je také zajištěna na www.ul-mesto.cz

Vydal: ÚMO Ústí n. L. – město, Velká Hradební 8A
Autoři fotografií: A. Nebáznivý, J. Parýzek, L. Holbus
Vytiskl NOESIS s.r.o se sídlem: Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem
Registrace: MK ČR E 17899

Orgány státní správy a orgány obce

(dále jen „správní orgány“) vedou

občany k tomu, aby dodržovali

zákony a jiné správní předpisy,

například obecně závazné vyhlášky,

a respektovali práva spoluobčanů.

Dbají zejména na to, aby občané

neztěžovali plnění úkolů státní

správy a nenarušovali veřejný pořá-

dek a občanské soužití. V této

souvislosti upozorňujeme občany,

že Zastupitelstvo města Ústí nad

Labem se na svém zasedání dne

20. 9. 2007 usneslo vydat, v souladu

s právními předpisy, Obecně závaz-

nou vyhlášku Statutárního města

Ústí nad Labem číslo 3/2007,

kterou se mění Obecně závazná

vyhláška Statutárního města Ústí nad

Labem číslo 5/2005 o pravidlech

pro pohyb psů na veřejném

prostranství. Změna se týká čl. 4

odst. 1 citované vyhlášky, který

nově zní: „Vstup se psy na dětská

hřiště, pískoviště sportoviště

a jiná zařízení v majetku města

sloužící dětem je omezen

provozními řády jednotlivých

zařízení.“

Ludmila Moraňová

Vedoucí oddělení přestupků

Rada městského obvodu Ústí nad

Labem – město na své 12. schůzi

dne 7. 11. 2007 ukončila k datu

29. 2. 2008 provoz místních lido-

vých knihoven (MLK) v Hostovicích,

Skoroticích a Božtěšicích. MO ÚL

– město byl posledním obvodem,

který v Ústí nad Labem činnost

MLK ještě zajišťoval. Legislativa však

již neumožňuje provozovat MLK

dosavadním způsobem, knihovny

se musejí zaregistrovat v evidenci

knihoven na Ministerstvu kultury

ČR, poskytovat veřejné knihovnické

a informační služby a plnit další

povinnosti stanovené knihovním

zákonem. Za neplnění povinností

stanoví zákon sankce. V případě

nezaregistrování MLK se půjčování

knih dostává do sféry autorského

zákona, za jehož porušování hrozí

městskému obvodu také vysoké

sankce. Jelikož činnost MLK přešla

historicky na městské obvody bez

dokumentů, dokladů a odborníků,

mohl se městský obvod provozem

MLK zabývat pouze okrajově.

MLK dotoval městský obvod ze

svého rozpočtu ročně částkou

zhruba 105 tis. Kč, což nebylo pro

rozpočet obvodu zatěžující a kdyby

legislativa i nadále umožňovala

provozovat MLK jako knihovny

i bez registrace, jistě by činnost MLK

dotoval i nadále. Občané mohou

kromě Severočeské vědecké knihovny

(SVK) na území obvodu využívat

služeb dalších tří knihoven, které

jsou pobočkami SVK, a to Hornická

– V Kutišti 2537, Klíše – Na Popluží

623/3 a Všebořice – Plynárenská.

Mgr. Darina Kaliničová

tajemnice

„Nová vyhláška o psech?“



12.11. - 31.12.2007 v době promítání
Předvánoční výstava prací žáků ZUŠ - výtvar-

né studio - Biograf u Františka
24.11.2007 9:00- 12:00

Vánoční dílna - výroba vánočních dekorací z tradičních 
materiálů - Dům dětí a mládeže 

24.11.2007 10:00
Adventní svícen provoněný perníkem 

Klub RelaKs, Stará 100
1.12. - 24.12.2007 po–pá: 09:00 - 18:00
 so–ne: 09:00 - 15:00
Prodejní řemeslné a vánoční trhy - Mírové náměstí

Po dobu trvání oslav budou pod oběma vánočními stromy 
umístěny kasičky veřejné � nanční sbírky pro dětské domovy 
a na Mírovém náměstí u vánočního stromu bude rovněž přista-
vena vánoční schránka na dárky pro děti ze sociálně potřeb-
ných rodin.  Děkujeme.

1.12.2007 13:00 - 19:00
13:00 – 19:00 Slavnostní zahájení Vánočních trhů 
 – Ústecké Vánoce 2007 - Mírové náměstí
13:00 – 14:00 Tradice českých vánoc   
14:00 Duo Verona  
15:00 VÁNOČNÍ KAMION COCA-COLA - plný her, 

zábavy, hudby, zpěvů a dárků 
16:00 Slavnostní zahájení Ústeckých vánoc 
 - příjezd Santa Klause  
17:00 Úvodní slovo představitelů města, slav-

nostní rozsvícení a požehnání vánočního 
stromu, koledy v podání Ústeckého dět-
ského sboru   

18:00 Spirituál kvintet  

1.12.2007 9:30 - 12:30
Kreativní víkend - adventní vazba - Dům dětí a mládeže 
1.12.2007 13:00 - 16:00
Vánoční vláček ZOO- trasa Mírové náměstí - Lidické náměstí 

Zastávka na Mírovém náměstí 
1.12.2007 15:00
Vánoční ozdoby - Klub RelaKs, Stará 100
1.12.2007 16:00
Mikuláš a čert v Biografu - nadílka a promítání krátkých 
pohádek pro děti - Biograf u Františka
2.12.2007 13:30 - 14:30
Advent s „Ústeckými trubači“ - centrum
2.12. 2007 14.00
Mikulášský karneval - Dům kultury 

2.12.2007 17:00
Česká vánoční mše „Hej mistře“ - Kostel sv. Vojtěcha
2.12.2007 18:00
Adventní koncert - Kostel Nanebevzetí Panny Marie
3.12. - 16.12.2007 9:00 - 21:00
Vánoční turnaj neregistrovaných v kuželkách
Kuželna Všebořice
5.12.2007 16:00 - 19:00
Mikulášská show pro děti i dospělé s rádiem Fajn North 
Music - soutěže, diskotéka Maxim Turbulenc - Mírové 
náměstí
5.12.2007 15:00 - 17:00
Mikulášská - Dům dětí a mládeže
5.12.2007 16:00 - 19:00
Vánoční vláček ZOO - trasa Mírové náměstí - Lidické 
náměstí - zastávka na Mírovém náměstí
6.12.2007 15:30
Mikulášská s Tygry pro Vás - hala TJ Spartak Krásné Březno
8.12. – 9.12. 2007 11:00 - 16:00
Vánoce v regionu - komponovaný vánoční program pro 
malé i velké - Mírové náměstí
8.12. 2007 17:00
Vánoční koncert Ústeckého dětského sboru a jeho složek 

Severočeské divadlo opery a baletu ÚL

9.12.2007 10:00 - 14:00
Vánoční turnaj MAGIC - v ICM při DDM, W. Churchilla 8
9.12.2007 13:30 - 14:30
Advent s „Ústeckými trubači“ - centrum
9.12.2007 14:00 - 17:00
Vánoční rolnička - Dům dětí a mládeže 

9.12.2007 17:00
Adventní koncert pěveckého sboru CONCERTO a členů BKO 
Kostel sv. Vojtěcha
10.12.–13.12.2007 14:00 - 17:00
Školní Vánoce – prodej výrobků žáků ústeckých škol 

Lidické náměstí
11.12.2007–4.1.2008 16:30
Vánoční výstava keramické dílny DDM - vernisáž
Krajský úřad Ústeckého kraje
11.12.2007 17:00
Vystoupení pěveckých sborů „Krtečci“, „Neděs“ a sólistů
KD CORSO - kinosál
11.12.2007 20:00
Valašské vánoce - skupina Fleret + Jarmila Šuláková 
Národní dům 
12.12.2007 19:30
Vánoční koncert - Soubor pražských trubačů 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie
13.12.2007 18:00
Vánoční koncert ZUŠ - Zámek v Trmicích
13.12.2007 19:30
Vánoční salón Fešáků s hosty - bývalými členy a Věrou 
Martinovou - Dům kultury
15.12. - 16.12.2007 9:30 - 16:00
Vánoce ve skanzenu - vánoční zvyky, výzdoba, výroba 
vánočních ozdob, prodej dárkových předmětů
MLA Zubrnice
15.12. - 16.12.2007 11:00 - 16:00
Staročeské Vánoce - 12m živý staročeský Betlém, divadelní 
hry, hudební program, dobová krčma. Zhotovení vlastní 
vánoční ozdoby z přírodních materiálů
Mírové náměstí
15.12.2007 11:00 - 16:00
Vánoční vláček ZOO - trasa Mírové náměstí - Lidické 
náměstí - zastávka na Mírovém náměstí
15.12.2007 14:00
Velká vánoční soutěž mladých chovatelů 
Dům dětí a mládeže 
15.12.2007 16:00
Vánoční ježdění - TJ Tatran, Bukov
15.12.2007 19:00
17. Vánoční koncert The Boom Beatles Revival Band And 
Orchestra - Dům kultury
15.12.2007 20:30
Vánoční stoletá diskotéka - Miroslav Hašek + Ivan Dostál
Národní dům
16.12.2007–1.1.2008 v době otevření prostor
Výstava Betlémů - Kostel Nanebevzetí Panny Marie
16.12.2007 11:00 - 16:00
Vánoční vláček ZOO - trasa Mírové náměstí - Lidické 
náměstí - zastávka na Mírovém náměstí
16.12.2007 13:30 - 14:30
Advent s „Ústeckými trubači“ - centrum
16.12.2007 17:00
Pěvecký komorní soubor Jakoubek ze Stříbra
Kostel sv. Vojtěcha
16.12.2007 18:00
Vánoční koncert ROMANCE - Chrám Apoštola Pavla 
17.12.2007 15:00 – 17:00
Komponovaný program aneb jak slaví ústečtí sportovci
Mírové náměstí
17.12.2007 19:00
Vánoční koncert Severočeského smyčcového kvinteta „To 
nejlepší z klasiky“ - Severočeské divadlo opery a baletu
18.12.2007 18:00 - 20:00
Bene� ční vánoční koncert - Dětský sbor Koťata, Pavel Šporcl, 
Laura a její tygři - Mírové náměstí
18.12.2007 18:00
Adventní koncert pěveckého sboru CONCERTO a Severo-
českého smyčcového kvinteta 
Kostel v Mojžíři

18.12.2007 19:00
Vánoční koncert „Schola Gregoriana Pragensis“
Zámek v Trmicích
18.12.2007 20:00
Vánoční koncert Roberta Křesťana se skupinou
Národní dům
19.12.2007 15:00 – 17:00
Komponovaný program aneb jak slaví ústečtí sportovci
Mírové náměstí 

19.12.2007 19:00
Vánoční koncert Gymnázia Jateční
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
19.12.2007 19:30
Q. Aurelius - jazzové úpravy vánočních melodií v podání 
slovenské jazzové skupiny - Národní dům
20.12.2007 15:00 - 18:00
Ústecké zabijačkové hody - jitrničky, jelítka, prejt – co víc o 
tom povídat - Mírové náměstí
20.12.2007 16:00
Dětská vánoční show s hostem Michalem Nesvadbou 
Dům kultury
20.12.2007 20:00
Swingové vánoce - Národní dům
21.12.–24.12.2007 v době otevření prostor
Betlémské světlo 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Magistrát města Ústí n. L.
21.12.2007 15:00 – 17:00
Komponovaný program aneb jak slaví ústečtí sportovci
Mírové náměstí
21.12.2007 19:00
Jan Jakub Ryba: Česká mše vánoční - koncert 

Severočeské divadlo opery a baletu
21.12.2007 19:00
Velký country and bluegrass koncert aneb Dárek dětem, 
dárek pro všechny - Národní dům
22.12.2007 16:00
Pohádkové Vánoce - vánoční karneval - Národní dům 

22.12.2007 17:00
Tradiční Vánoční baletní koncert
Severočeské divadlo opery a baletu
23.12.2007 11:00 - 16:00
Čekání na Ježíška - program pro malé a velké, Santa Klaus, 
vánoční tradice, atd. - Mírové náměstí
23.12.2007 13:30 - 14:30
Advent s „Ústeckými trubači“ - centrum
23.12.2007 17:00
Jan Jakub Ryba: Česká mše vánoční - koncert
Severočeské divadlo opery a baletu
24.12.2007 10:00
Čekání na Ježíška - předání dárků a � nančního výtěžku
Mírové náměstí
26.12.2007 12:00 - 16:00
14. ročník Memoriálu Karla Janko v běhu na lyžích
SKI centrum Adolfov
26.12.2007 16:00
Živý betlém - staročeská mše - Kostel v Církvicích 
26.12.2007 18:00
Vánoční koncert Bendova komorního orchestru a jeho hostů 
Severočeské divadlo opery a baletu
26.12.2007 19:00
Rybova mše vánoční ve scénickém provedení 
Chrám Apoštola Pavla 
27.12.–29.12.2007 9:00 - 12:00
Střekovský vodník - vánoční rybářské závody
Střekovská pláž u Benešova mostu
27.12.2007 14:00
Vánoční zpívání v ZOO - ZOO - pavilon šelem
31.12.2007 w10:00 - 14:00
Buď FIT - Silvestrovský závod štafet - běh na lyžích
SKI centrum Adolfov
31.12.2007 15:00
Oskar Nedbal: Polská krev - silvestrovské 
představení operety - Severočeské 
divadlo opery a baletu

Program:

Ústecké Vánoce 2007

8 prosinec > 2007


