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SLOVO STAROSTY
VáÏení spoluobãané, jsem rád, Ïe Vám prostfiednictvím Radniãního hlasatele mohu

sdûlit nové, aktuální informace z na‰eho mûstského obvodu za toto ãtvrtletí leto‰ní-
ho roku. V minulém ãísle Radniãního hlasatele jsem Vás informoval o rozpoãtu mûst-
ského obvodu pro rok 2005. V ãemÏ budu pokraãovat i nadále, pfiedev‰ím Vám chci
sdûlit, jak˘m zpÛsobem jsou plnûny pfiijaté dotace a rozpracované investice. 

Pfiíjmová ãást rozpoãtu se
skládá z ãásti vlastních pfiíjmÛ
a z ãásti pfiijat˘ch dotací. V prv-
ním pololetí 2005 byly vlastní pfií-
jmy plnûny na 51 % roãního roz-
poãtu a to zejména vlivem vy‰‰í-
ho v˘bûru místních poplatkÛ.
Pfiijaté dotace jsou plnûny pouze
na 40,5 % roãního rozpoãtu.
Nejvût‰í vliv na toto nízké plnûní
mají rozpracované investice,
které budou dokonãeny aÏ ve
druhém pololetí 2005, a tedy
i dotace z Fondu obnovy a roz-
voje a z Magistrátu mûsta Ústí
nad Labem na nû budou ve vy‰-
‰í mífie ãerpány aÏ v návaznosti
na skuteãné platby. Celkov˘ roz-
poãet pro investice je témûfi 47
mil. Kã a zatím bylo vyãerpáno
11 mil. Kã. 

Jednou z priorit obvodu je v le-
to‰ním roce rekonstruovat a také
opravit  fiadu chodníkÛ. Novû zre-
konstruované jiÏ mÛÏeme vyuÏí-
vat napfi. v Palachovû a ·tefáni-
kovû ulici. Na rekonstrukce chod-
níkÛ bylo do konce ãervna 2005
vynaloÏeno celkem 6 054 636,-

Kã  a na opravy 1 961 372,- Kã.
V ãervenci byly  dokonãeny dal-
‰í chodníky v Klí‰ské ulici, ul.
KosmonautÛ, vãetnû zastávky
MHD, a ·kolní ul. Bûhem srpna
bude dokonãena rekonstrukce
Resslovy ulice  a ul. âeské mlá-
deÏe. V plánu pak do konce to-
hoto roku jsou následující rekon-
strukce:  Dlouhá ul. (za IH Bohe-
mia), Masarykova ul. (od kfiiÏo-
vatky s PafiíÏskou k nové kfiiÏo-
vatce se ·pitálsk˘m nám.), Pan-
ská ul. (od kfiiÏovatky Revoluãní
po kfiiÏ. Brnûnská), Velká Hra-
dební (podél KÚ) a V Jircháfiích.
Z vût‰ích oprav byly napfiíklad
dokonãeny chodníky ve ·tefáni-
kovû ul., pfiístupové chodníky
k obyt. domÛm Resslova ul.,
vjezd do dvora Lond˘nská ul.,
Hofiení ul. (od kfiiÏovatky Holkafio-
va ke kfiiÏ. Stfiíbrnické Nivy).

Opravy budou dále prÛbûÏnû po-
kraãovat do konce roku 2005.

Na Lidickém námûstí byla
v polovinû ãervence dokonãena
rekonstrukce Fontány se sluneã-
ními hodinami pfied budovou
Magistrátu mûsta Ústí nad La-
bem. Celá akce spoãívala
v opravû a sanaci stávajícího
umûleckého díla sluneãních ho-
din, rekonstrukci bazénu fontá-
ny, osazení nov˘ch trysek a cel-
kové v˘mûnû vodního hospo-
dáfiství.  V pfií‰tím roce plánuje-
me opravu druhé fontány na Li-
dickém námûstí pfied budovou
PâR a fontánu v mûstsk˘ch sa-
dech. K lep‰ímu vzhledu  Lidic-
kého námûstí, jak jste si mohli
v‰imnout,  pfiispûlo i dokonãení
v˘stavby 7 pÛdních bytÛ. Kolau-
dace tûchto bytÛ probûhla 19.
srpna. V souãasné dobû je na

úfiední desce mûstského obvodu
zvefiejnûn zámûr pronájmu tûch-
to bytov˘ch jednotek, které jsou
na základû pfiispûní státní dota-
ce MMR urãeny pro obãany
s niÏ‰ími pfiíjmy. 

Leto‰ní jarní i letní poãasí bylo
opravdu bohaté na dé‰È. Spolu
s pomûrnû vysok˘mi teplotami
tak byly vytvofieny ideální pod-
mínky pro rÛst zelenû, zejména
trávy. Firmy provádûjící údrÏbu
pro ná‰ centrální obvod mûly te-
dy „dostatek“ práce pfii jejím se-
kání. PoÏadavky na úpravu zele-
n˘ch ploch jsou smluvnû vyme-
zeny, a tak ãetnost jednotliv˘ch
seãí v˘raznû pfiekroãila obvykl˘
roãní prÛmûr. Nezaháleli ani pra-
covníci vefiejnû prospû‰n˘ch
prací, zamûstnaní Úfiadem
mûstského obvodu Ústí nad La-
bem - mûsto, ktefií provádí údrÏ-
bu ostatních drobn˘ch ploch ve
správû mûstského obvodu. Udr-
Ïet v‰echny pozemky v náleÏi-
tém vzrÛstu trávy bez plevele
bylo a stále je‰tû je v tomto roce
opravdu nároãné a nûkde se bo-
huÏel nastavená norma ne vÏdy
dodrÏela. (Pokraãování na str. 2)

Dne 4. srpna byl zahájen jiÏ 3. roãník Filmového léta 2005.
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VáÏení spoluobãané, dovolte mi, abych Vás, stejnû jako
v minulém roce, alespoÀ ve zkrácené formû seznámil s v˘-
sledky hospodafiení Mûstského obvodu Ústí nad Labem -
mûsto za rok 2004. Zastupitelstvo MO ÚL-mûsto projednalo
a schválilo závûreãn˘ úãet MO ÚL - mûsto na svém XIV. za-
sedání dne 28. 6. 2005.

V˘sledky hospodafiení

Pfied projednáním v ZMO  byl
ná‰ závûreãn˘ úãet ve smyslu
zákona zvefiejnûn po dobu 15
dnÛ, a to ve zkrácené formû na
vefiejn˘ch  tabulích a kompletní,
vãetnû v‰ech pfiíloh, na na‰ich
webov˘ch stránkách.  Závûreã-
n˘ úãet   obsahuje údaje o plnû-
ní rozpoãtu pfiíjmÛ a v˘dajÛ (ve
vedlej‰í hospodáfiské ãinnosti
o v˘nosech a nákladech) dle
rozpoãtové skladby, vãetnû tvor-
by a pouÏití fondÛ i finanãního
vypofiádání poskytnut˘ch úãelo-
v˘ch dotací Magistrátem mûsta
Ústí nad Labem.  

Rozpoãet hlavní ãinnosti:

Vlastní pfiíjmy byly vzhledem
k upravenému rozpoãtu splnûny
na 115,44 % a dosáhly celkové
v˘‰e 25 983,66 tis. Kã. Ve‰keré
pfiijaté dotace, vãetnû zapojení
vlastních zdrojÛ z vedlej‰í hos-
podáfiské ãinnosti, byly ve  v˘‰i
133 119,53 tis. Kã (86,51 %
z upraveného rozpoãtu). Vzhle-
dem  k tomu,  Ïe  celkové  v˘-
daje  dosáhly  celkové   v˘‰e
163 861,34 tis. Kã,  bylo nutné
záporn˘ rozdíl mezi pfiíjmy a v˘-

daji (- 4 758,15 tis. Kã) vyrovnat
zmûnou stavu na pfiíslu‰n˘ch
úãtech (to znamená, Ïe na kon-
ci roku 2003 jsme mûli na úãtech
více neÏ 7 mil. Kã a na konci ro-
ku 2004 nám zÛstaly více neÏ 3
mil. Kã).  ProtoÏe sám rozpoãet
na rok 2004 byl schválen  jako
schodkov˘ (- 6 564,65 tis. Kã),
s dofinancováním finanãními
prostfiedky z minul˘ch let, hos-
podafiili jsme v roce 2004 s men-
‰ím schodkem.

Pfiehled o v˘dajích  uvádí pfiilo-
Ïená tabulka (viz str. 3).  Názvy
jednotliv˘ch fiádkÛ v˘daje dosta-
teãnû charakterizují,  jen doplÀuji,
Ïe rekonstrukcí objektu v ulici Ko-
neãná jsme získali 20 nov˘ch by-
tÛ, vãetnû 2 bezbariérov˘ch,
pÛdními vestavbami na Lidickém
námûstí (po dokonãení v roce
2005) to  bude 7 nov˘ch  bytÛ.
V˘stavba parkovacích míst byla
pfiesunuta z formálnû-administra-
tivních dÛvodÛ  do roku 2005. 

Vedlej‰í hospodáfiská
ãinnost:

Jedná se zejména o oblast
pronájmÛ obecních bytÛ, neby-

tov˘ch prostor a pozemkÛ a ob-
last prodejÛ obecních nemovi-
tostí (byty, domy, pozemky).

V této ãinnosti byl dosaÏen
kladn˘ hospodáfisk˘ v˘sledek (+
192 069,16 tis. Kã), zejména zá-
sluhou probûhlé privatizace
obecního majetku.

Získané prostfiedky budou
pouÏity zejména:
■ k vyrovnání s Magistrátem

mûsta ÚL za prodeje nemovi-
tostí v roce 2005 (80 %
z ãistého v˘nosu + daÀ z pfie-
vodu nemovitostí),

■ k pfievodu 20 % z ãistého v˘-
nosu z prodejÛ do FOR MO
ÚL - mûsto (urãeno na inves-
tice do obecního majetku a in-
frastruktury),

■ k úhradû sluÏeb za neplatiãe
v nájemních bytech,

■ k zapojení do rozpoãtu hlavní
ãinnosti  na rok 2005,

■ k úhradû nutn˘ch neplánova-
n˘ch nákladÛ na opravy trva-
lého fondu,

■ na dal‰í zatím nespecifikova-
né v˘daje.

Podle zákona o obcích jsme
povinni nechat své hospodafiení
provûfiit auditorem. Provûfiení
hospodafiení  MO ÚL - mûsto za
rok 2004 bylo provedeno licen-
covanou firmou BUSINESS VM
SERVICE, s. r. o. z Ústí nad La-

bem s tímto závûrem: „Podle na-
‰eho názoru je hospodafiení
územního celku Mûstsk˘ obvod
Ústí nad Labem - mûsto v roce
2004 v souladu, ve v‰ech v˘-
znamn˘ch ohledech, s platn˘mi
pfiedpisy âeské republiky, ze-
jména s pfiedpisy o finanãním
hospodafiení územních celkÛ, je-
jich hospodafiení s majetkem,
rozpoãtové kázni a o úãetnictví.

Pfii pfiezkoumání nebyly
zji‰tûny chyby a nedostatky 

Vzhledem k tomu, Ïe se v po-
sledních dnech  v místním tisko-
vém médiu objevil ãlánek, kter˘
se neinformovan˘m a zavádûjí-
cím zpÛsobem vyjadfiuje
o úãtárnû na‰eho MO ÚL-mûs-
to, chtûl bych k informaci o audi-
tu je‰tû doplnit:

1) od roku 1998 auditovalo
hospodafiení na‰eho MO, prak-
ticky se stejn˘m závûrem jak v˘-
‰e uvedeno, celkem 5 licenco-
van˘ch firem (jedna dvakrát),
jednou  audit provádûl sám
Okresní úfiad v Ústí nad  Labem,  

2) auditora si nikdy nevybírá-
me sami, ale urãuje jej nadfiíze-
n˘ orgán, 

3) v˘sledky hospodafiení i na
základû zprávy auditora (pod-
mínka nutná) schvaluje  Zastupi-
telstvo MO ÚL-mûsto.        

Tû‰ím se na dal‰í spolupráci
s Vámi  a pfieji Vám v‰em  hod-
nû zdraví, ‰tûstí a pohody. 

Ing. Václav Verner,  
místostarosta  MO ÚL - mûsto

(Dokonãení ze str. 1)
Hrav˘m dûtem a v‰em sportu-

milovn˘m obãanÛm se snaÏila
radnice vytváfiet ty správné pod-
mínky pro letní aktivity. V sou-
ãasnosti se dokonãila úprava
hfii‰tû Rooseveltova za 40 tis.
Kã, probíhají práce na úpravû
hfii‰È v Mûstsk˘ch sadech
a v zadním traktu ul. Hrnãífiská.
Byla oplocena dal‰í 3  pískovi‰tû
z celkového poãtu 25. To bylo
nutno provést jako obrana proti
jejich zneãi‰tûní hlavnû psími
exkrementy. Pro nejmen‰í  byl
v kvûtnu operativnû vybudován
„dûtsk˘ koutek“ na Lidickém ná-
mûstí, aby jejich maminky mohly
v klidu usednout na kávu v pfii-
lehl˘ch pfiedzahrádkách.

Úklid centra mûsta je znaãnû
ztíÏen probíhajícími stavbami ka-
nalizaãní stoky a úpravou kfiiÏo-
vatek a zastávkov˘ch zálivÛ
MHD. Musíme v‰ak fiíci, Ïe situ-
ace se oproti dfiívûj‰ím letÛm

o mnoho zlep‰ila a stavební fir-
my jsou k obãanÛm z tohoto hle-
diska opravdu ohleduplné.

Místa v centru mûsta s velk˘m
pohybem obãanÛ doklízí v den-
ních hodinách pracovníci vefiej-
nû prospû‰n˘ch prací.

4. srpna jsme zahájili jiÏ 3 roã-
ník Filmového léta 2005 a nyní je
jiÏ za námi. Jako kaÏdoroãnû,
i letos byly pro Vás pfiipraveny
úspû‰né ãeské filmy, jejichÏ za-
pÛjãení zahrnovalo náklady pfie-
sahující 55 tis. Kã. Poãasí se
v‰ak v období promítání pfiíli‰
nevydafiilo, coÏ se odrazilo i na
samotné náv‰tûvnosti a v˘tûÏku
z dobrovolného vstupného. Cel-
kem bylo vybráno 50.420,50 Kã
a v˘tûÏek pro rok 2005 bude vû-
nován na benefiãní akci Cihla.
Jejím organizátorem je obãan-
ské sdruÏení Portus Praha. Vy-
braná ãástka bude konkrétnû
vûnována na rozvoj chránûného
bydlení pro lidi s mentálním po-

stiÏením ve Slapech. Akce Cihla
napomáhá vytvofiení sítû moder-
ních sociálních sluÏeb, které
v mnoha zemích fungují jiÏ desít-
ky let, ale u nás zatím prakticky
chybí. Vûfiím, Ïe i z leto‰ní na-

bídky filmotéky Vás nûjak˘ film
zaujal a Ïe jste kinematograf
nav‰tívili. Na závûr Vám v‰em
pfieji  pûkné a klidné proÏití léta.

Radek Vonka,  starosta MO
Ústí nad Labem-mûsto

Celkem bylo vybráno 50 420,50 Kã a v˘tûÏek pro rok 2005 bude vû-
nován na benefiãní akci Cihla.
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Závûreãn˘ úãet MO ÚL-mûsto za rok 2004
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Revitalizace mûstského centra - I. etapa
Postup prací na stavbû:
■ Dne 7. 7. 2005 bylo zahájeno

kácení zelenû a vzrostl˘ch
stromÛ v severní ãásti Hrnãífi-
ské ulice, které bylo dokonãe-
no dne 12.7.2005.

■ Dne 13.7.2005 byly zahájeny
práce na odstraÀování zemi-
ny ze zeleného pásu a od-
straÀování kamenn˘ch zdí
(ostrÛvkÛ) v severní ãásti Hrn-
ãífiské ulice.

■ Dne 21.7.2005 byly zahájeny
práce na provizorním roz‰ífie-
ní komunikace smûrem k se-
verní  ãásti  v Hrnãífiské  ulici
(0. etapa). Tyto práce byly do-
konãeny dne 2. 8. 2005.

■ Dne 3. 8. 2005 byly zahájeny
práce na jiÏní ãásti Hrnãífiské
ulice (1. etapa), a to:
● bourání ãásti chodníkÛ a ko-

munikace pro pokládku inÏen˘r-
sk˘ch sítí a provedení nov˘ch
konstrukãních vrstev chodníkÛ
a komunikace.

● zahájeny práce na pfieloÏce
plynovodu, vãetnû pfiípojek do
objektÛ - jedná se o investici
SãP a.s.

● zahájeny práce na pfieloÏce
vodovodu, vãetnû pfiípojek do
objektÛ

● zahájeny práce na kabelo-
v˘ch rozvodech pro vefiejné
osvûtlení

● zahájeny práce na základo-
v˘ch patkách pro stoÏáry trolejo-
vého vedení

V˘‰e uvedené práce byly pro-
vádûné k datu 15.08.2005 na
stavbû RMC - I. Etapa.

Pfiehled prací, které budou
dokonãeny do konce

roku 2005

Do konce záfií 2005 bude do-
konãena jiÏní ãást ulice Hrnãífi-
ská, jedná se o dokonãení v‰ech
pfieloÏek inÏen˘rsk˘ch sítí a vy-
budování nového povrchu z ka-
menné dlaÏby a vybudování no-

vého vefiejného a dekorativního
osvûtlení.

Do konce fiíjna 2005 budou
dokonãeny ve‰keré vozovky
v ulici Hrnãífiská.

Dále bude do konce prosince
2005 dokonãena severní ãást
Hrnãífiské ulice. Jedná se o do-
konãení v‰ech pfieloÏek inÏen˘r-
sk˘ch sítí, vybudování vefiejného
a dekorativního osvûtlení, osa-
zení nov˘ch hodin pfiesného ãa-
su, vybudování nového povrchu
z kamenné dlaÏby, osazení no-

vého mobiliáfie a vybudování no-
vého schodi‰tû mezi objekty blo-
ku 007 (objekt ·palíãek) a hote-
lem Bohemia a vysázení nového
stromofiadí.

Vypracoval:
Milan ·upita, 

VARIA s.r.o. 
inÏen˘rská ãinnost 
a provádûní staveb  

Masarykova 1607/132, 
400 01 Ústí nad Labem

V Ústí nad Labem 
dne 18. 8. 2005

Pravidla pohybu psÛ na vefiejném prostranství
UpozorÀujeme obãany, Ïe Zastupitelstvo

mûsta Ústí n. L. dne 30. 6. 2005 vydalo
Obecnû závaznou vyhlá‰ku Statutárního
mûsta Ústí n. L. ãíslo 5/2005 o pravidlech
pro pohyb psÛ na vefiejném prostran-
ství, která ve‰la v platnost dne 16. 7.
2005.

Cílem této obecnû závazné vyhlá‰ky je
na základû zákonného zmocnûní a v sou-
ladu s platn˘mi právními pfiedpisy upravit
pravidla pro pohyb psÛ na vefiejn˘ch pro-
stranstvích a vymezit prostory pro volné
pobíhání psÛ.

PRO INFORMACI UVÁDÍME NùKTERÁ
USTANOVENÍ TÉTO VYHLÁ·KY

Vymezení pojmÛ

Vefiejn˘m prostranstvím jsou: v‰echna
námûstí, ulice, trÏi‰tû, chodníky, vefiejná
zeleÀ, parky, podchody, lávky, pasáÏe,

sportovi‰tû, dûtské koutky pfiístupné kaÏ-
dému bez omezení. 

Souãástí v˘‰e uvedené vyhlá‰ky jsou
pfiílohy, kde jsou tyto plochy popsané. 

DrÏitelem psa je kaÏdá osoba, která je
vlastníkem psa, nebo ho má pfiechodnû ve
své péãi.

Voln˘m pohybem psa se rozumí pobíhá-
ní psa pod pfiím˘m dohledem drÏitele bez
zaji‰tûní psa vodítkem.

Dále bychom chtûli upozornit, Ïe na
vefiejn˘ch prostranstvích na území
mûsta Ústí n. L. uveden˘ch v pfiíloze 1)
citované vyhlá‰ky je drÏitel psa povinen
vést ho na vodítku. Voln˘ pohyb psÛ je
moÏn˘ pouze na plochách oznaãen˘ch
cedulí s nápisem “Místo pro voln˘ po-
hyb psÛ“ dle pfiílohy 2), ale na takto vy-
mezen˘ch plochách je drÏitel psa nadá-
le plnû zodpovûdn˘ za svého psa a je

povinen dodrÏovat v‰echny obecnû
platné právní pfiedpisy (napfi. obãansk˘
zákoník, zákon na ochranu zvífiat proti
t˘rání, veterinární zákon apod.). Pokud
je pes na vefiejném prostranství pfie-
chodnû pfiivázán k pevnému zafiízení a
ponechán bez dozoru, je povinností je-
ho drÏitele opatfiit psa náhubkem. 

KaÏdému je zakázán vstup se psy na
dûtská hfii‰tû, pískovi‰tû a sportovi‰tû
uvedená v pfiíloze 3) v˘‰e uvedené vy-
hlá‰ky.  Obecnû závaznou vyhlá‰ku ã.
5/2005 naleznete vãetnû pfiíloh na webo-
v˘ch stránkách Magistrátu mûsta Ústí
n. L.(www.usti-nad-labem.cz).

Za Komisi k projednávání pfiestupkÛ 
MO Ústí nad Labem - mûsto 

pfiedsedkynû Ludmila MoraÀová
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OdstraÀování
následkÛ boufiky

Odbor ãistoty a zelenû se
v uplynul˘ch t˘dnech zab˘val
a jistû i dal‰í dny bude zab˘-
vat odstraÀováním spadl˘ch
stromÛ, úklidem vûtví, káce-
ním po nezvykle silné boufice,
která se pfies na‰e mûsto pfie-
hnala z pátku 29. 7. na sobotu
30. 7. 2005. 

V sobotních ranních hodinách
jiÏ pracovníci vefiejnû prospû‰-
n˘ch prací odstraÀovali v˘vraty,
polomy, kter˘ch bylo po celém
na‰em obvodu nemálo. Do akce
se o víkendu zapojily i firmy pro-
vádûjící údrÏbu zelenû ve mûstû
a zaji‰Èovaly zejména bezpeã-
nost, tzn. byly odklízeny stromy,
vûtve z chodníkÛ, na komunika-
cích, káceny stromy v havarijním
stavu, u kter˘ch by v pfiípadû dal-
‰ího silného vûtru a boufie hrozil
pád. V postiÏen˘ch lokalitách se
i nadále pracuje na odklízení

a kácení a postupuje se od tûch
nejzávaÏnûj‰ích a nejproblema-
tiãtûj‰ích míst aÏ po ty lokality,
kde je riziko a ohroÏení nejmen-
‰í. Tato místa jsou vytypovávána
pracovníky oddûlení zelenû, ãi
na základû Ïádostí a upozornûní
obãanÛ. 

Na pozemcích ve správû Mûst-
ského obvodu Ústí nad Labem -
mûsto bylo pokáceno cca 67
stromÛ, jeÏ byly v havarijním sta-
vu, nebo spadly jako v˘vraty
a polomy. Dále  v nejbliÏ‰í dobû
probûhne pokácení cca 20 stro-
mÛ, které byly silnû po‰kozeny,
zejména olámáním vûtví ãi vr‰kÛ
korun a tím ztratily svou estetic-
kou funkci. PfiedbûÏné vyãíslení
‰kod na dfievinách zpÛsoben˘ch
kalamitou ãiní cca 1 860 000 Kã. 

Martina ·imeãková,
vedoucí oddûlení údrÏby

zelenû

FOTOREPORTÁÎ • FOTOREPORTÁÎ • FOTOREPORTÁÎ
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■ SPRÁVNÁ ADRESA

VáÏení obãané, ãasto se
nám stává, Ïe  na dopisech,
které adresujete na‰emu úfia-
du, je ‰patnû uvádûna adresa
pro doruãení. Takto vzniká pro-
blém s doruãením Va‰ich zási-
lek na‰emu úfiadu, po‰tû a ná-
slednû i také Vám samotn˘m,
neboÈ se mÛÏe stát, Ïe napfií-
klad Va‰e Ïádost, podnût nebo
stíÏnost mÛÏe b˘t doruãena ji-
nému, nepfiíslu‰nému úfiadu
k fie‰ení. Proto uvefiejÀujeme
na‰i správnou adresu:              
Úfiad mûstského obvodu
Ústí nad Labem - mûsto 
Velká Hradební 8A
400 02 Ústí nad Labem 

■ MÍSTNÍ LIDOVÉ 
KNIHOVNY

Milí spoluobãané, touto ces-
tou Vám chceme poskytnout
informaci o místních lidov˘ch
knihovnách na území na‰eho
obvodu, které mÛÏete nav‰tû-
vovat za úãelem zapÛjãování
knih a ãasopisÛ. Naleznete je
v BoÏtû‰icích, ve Skoroticích
a v Hostovicích. Místní lidová
knihovna Skorotice je umístû-
na v objektu b˘valé poÏární
zbrojnice. MLK Hostovice je
v rodinném domku paní Poláã-
kové, Sokratova 52, Ústí nad
Labem  a MLK BoÏtû‰ice se
nachází v ul. Petrovická 41. 

Knihovny v BoÏtû‰icích
a Skoroticích jsou otevfieny
vÏdy ve stfiedu od 16.00 hodin
do 20.00 hodin a knihovna
v Hostovicích má otevfieno
kaÏdé pondûlí od 17.00 hodin
do 19.30 hodin. 

Jitka Par˘zková, vedoucí
správního odboru

ÚMO Ústí n. L.-mûsto

INFORMACE 
PRO OBâANY

·tûpkovaã bioodpadu
Po zralé úvaze byl Úfiadem mûstské-

ho obvodu mûsto  zakoupen pro potfie-
by úseku vefiejnû prospû‰n˘ch prací
‰tûpkovaã bioodpadu. Pracovníci VPP
jiÏ nûkolik let likvidují, pfieváÏnû v okra-
jov˘ch ãástech na‰eho obvodu, znaã-
né mnoÏství náletov˘ch dfievin, které
odváÏejí k likvidaci za nemalou úhradu
na vzdálenou skládku. Nákupem stroje
se zjednodu‰í manipulace s odpadem,
u‰etfií pohonné hmoty za pfiepravu a
vzniklé ‰tûpky se zhodnotí jako mulã do
Ïiv˘ch plotÛ a záhonÛ v parcích. S ná-
vratností investice do nákupu stroje se
poãítá bûhem jednoho roku. 

Vladimír Poupal, vedoucí 
oddûlení ãistoty a odpadÛ

Pfiíprava na Vánoce
Vzhledem k tomu, Ïe jiÏ probí-

há pfiíprava leto‰ních vánoãních
oslav ve mûstû Ústí nad Labem,
dovolujeme si obchodníky - pro-
dejce vyzvat ke spolupráci s fir-
mou SLATR, s. r. o., která zaji‰-
Èuje ve spolupráci s mûstsk˘m
obvodem vánoãní trhy konající
se na  Mírovém námûstí v Ústí
nad Labem  od 1. 12. - 24. 12.
2005. Ve‰keré dal‰í  informace
Vám podá p. Nováãek, zástupce
firmy SLATR, s. r. o. na mobilním
ãísle 606 760 184. 
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Malebn˘ hrad na Stfiekovské skále
Ústeckou siluetu si lze jen tûÏ-

ko pfiedstavit bez hradu Stfieko-
va, jehoÏ zfiícenina se vypíná na
strmé skále nad fiekou Labe. Na
rozdíl od jin˘ch hradÛ, jejichÏ po-
ãátky jsou zahaleny tajemstvím,
známe období jeho zaloÏení.
Roku 1316 dostal Pe‰ík z Veit-
mile od ãeského krále Jana Lu-
cemburského ves Stfiekov
a v roce 1319 se v˘slovnû uvádí,
Ïe tam novû vybudoval hrad,
kter˘ se tehdy naz˘val Schre-
ckenstein. Vlastnû to byla více
vojenská pevnost, jejímÏ hlav-
ním úkolem bylo chránit dÛleÏi-
tou obchodní cestu. Mûl dvû
ãásti, spojené padacím mostem,
a dvû okrouhlé vûÏe, z nichÏ
první mûla chránit pfiedhradí
a druhá na severozápadní stra-
nû umoÏÀovala sledovat dûní na
dlouhém úseku fieky Labe.

Sotva se pan Pe‰ík z Veitmile
zaãal psát také "ze Stfiekova",
o své léno pfii‰el, a král jej udûlil
Janu a Bene‰i z Vartemberka,
ktefií drÏeli rovnûÏ  Dûãín a vzor-
nû stfieÏili dlouh˘ úsek fieky. AÏ
v roce 1400 postoupil Jan z Var-
temberka hrad v˘mûnou za jiné
statky Je‰kovi z Vchynic, ale
kvÛli zaplacení pfiíslu‰né sumy
se nakonec znesváfiili. V nasta-
l˘ch zmatcích získal hrad mí‰eÀ-
sk˘ markrabû Vilém, kter˘ zde
umístil svoji posádku. Král Vác-
lav IV. vycítil nebezpeãí pro âes-
ké království, královské léno
vzal zpût do svého drÏení a v ro-
ce 1410 jmenoval purkrabím na
Stfiekovû sobû oddaného Vla‰ka
z Kladna. Spolu s bratrem Jetfii-
chem patfiili pozdûji k protihusit-
sk˘m Zikmundov˘m stoupen-
cÛm, ktefií hrad Stfiekov za po-
moci mí‰eÀské posádky uhájili
i v dobû bitvy u Ústí. 

Jetfiichovi potomci Ïili na hra-
dû aÏ do roku 1479, kdy ho kou-
pili bratfii Hanu‰ a Lorenz Glat-
zové ze Starého Dvora u Krup-
ky. Od roku 1485 byl jedin˘m
vlastníkem Hanu‰ Glatz, kter˘
v následující dobû zahájil pfie-
stavbu vnitfiního hradu. Zejména
jej roz‰ífiil o velkou obytnou bu-
dovu v severozápadní ãásti, re-
konstruoval hlavní palác a pfiidal
i nové stavení v pfiedhradí, které
bylo v 19. století pfiemûnûno
v romantickou hradní restauraci.
Glatzové hrad drÏeli jen do roku
1506, ale dal‰í drÏitelé se stfiída-
li je‰tû rychleji - jen v následují-

cích 26 letech to byli Opl z Fictu-
mu, Jan a Bernard z Vald‰tejna,
Jaroslav ze ·elmberka a Eli‰ka
z Fictumu. V letech 1532 aÏ
1563 mûl hrad Ka‰par De‰en-
sk˘ se sv˘mi dûdici.

Stfiekov od nich koupil Václav
Popel z Lobkovic, jehoÏ manÏel-
kou byla Bonu‰e z Veitmile,
a kter˘ právû budoval v Duchco-
vû (kde mûl hlavní sídlo) nov˘
renesanãní zámek. Také na

Stfiekovû provádûl s králov˘m
souhlasem úpravu obytn˘ch
ãástí a snaÏil se tento hrad zís-
kat do dûdiãného vlastnictví. Po
jeho smrti (1574) zdûdil Stfiekov
syn Jifií (+1590), kter˘ mûl velk˘
vliv u dvora. Zámûr trvalého zís-
kání Stfiekova se v‰ak podafiilo
uskuteãnit aÏ jeho bratrovi Ada-
mu Havlovi v roce 1599. V roce
1615 pfie‰lo vlastnictví Stfiekova
na roudnickou vûtev LobkovicÛ,

ale ti jiÏ mûli daleko v˘znamnûj-
‰í zámecká sídla. Za tfiicetileté
války se na hradû vystfiídala cí-
safiská, saská i ‰védská vojska.
Hrad zaÏil poÏáry  a mnohokrát
byl i pobofien. Je‰tû za sedmile-
té války roku 1757  byl dvakrát
dob˘ván dûlostfieleckou palbou
a definitivnû se promûnil ve zfií-
ceninu. 

Na‰tûstí jiÏ na poãátku 19.
století si jej zaãali v‰ímat roman-
tici, z nichÏ nejv˘znamnûj‰í byl
pobyt hudebního skladatele Ri-
charda Wagnera v roce 1842,
kter˘ zde na‰el inspiraci k opefie
Tannhäuser, jak pfiipomíná i pa-
mûtní deska ve vstupním prÛjez-
du. V 80. letech 19. století i krát-
ce pfied I. svûtovou válkou, po II.
svûtové válce i v poslední ãtvrti-
nû 20. století byly provádûny
rozsáhlé zabezpeãovací práce
nejen na hradních zfiíceninách,
ale i stfiekovské skále. Lobkovi-
cové vlastnili hrad aÏ do roku
1948, kdy byl jejich majetek ze-
státnûn, ale získali jej zpût v res-
tituci roku 1991. Dnes tento v˘-
znamn˘ památkov˘ objekt, pfií-
stupn˘ vefiejnosti, úspû‰nû pro-
vozují.
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