
2007 
· Neštěmice dostaly novou naučnou stezku věnova-

nou čištění vody. Slavnostně byla otevřena počátkem 
roku a pár hodin na to ji poničili vandalové a musela být 
opravena. Protože k ničení docházelo téměř neustále, 
rozhodli jsme o přemístění naučných tabulí do areálu u 
základní školy v Mojžíři.

· Radnice musí více chránit pracovníky odboru so-
ciálních věcí. Klienti, rozčílení kvůli dlouhým čekacím 
dobám, si vztek vybíjejí mimo jiné i na zdech, které 
nesou stopy po úderech pěstí. Za vše může nový zákon, 
který ztížil administrativu v oblasti udělování sociálních 
dávek. 

· Radnice začíná bojovat proti „létajícím popelnicím“. 
Komplikují život obyvatelům i popelářům. Nemají přesně 
určená místa stání a lidé je často posouvají, jak se jim 
zrovna hodí. Třeba kvůli snadnějšímu parkování. Pope-
láři je pak musejí v rámci jedné ulice hledat. Nová stání 
buduje radnice soustavně po celé čtyři roky. 

· Obvodní radnice postavila další parkovací místa za 
miliony korun. Nová stání vznikla v ulicích Keplerova, Hlu-
boká, Obvodová a u hřbitova v Krásném Březně. 

· Začala druhá etapa regenerace sídliště V Oblouku. 
Mezi domy byla obnovena zeleň a vzniklo dětské hřiště. 

· Končí prodej obecních bytů a domů – tak rozhodli za-
stupitelé ústeckého obvodu Neštěmice. Po letech prodejů 
zůstane v majetku radnice zhruba 300 bytů. Tyto domy 
čekají postupně rozsáhlé opravy. 

· Radnice po osmi letech vyhrála spor s jednou z oby-
vatelek Matiční ulice. Ta se bouřila proti plotu, který v této 
ulici stával. Doslova tvrdila, že: „oplocení Matiční ulice a 
další existence této stavby až do jejího odstranění způsobi-
ly neoprávněný zásah do práva žalobkyně na ochranu její 
občanské cti a lidské důstojnosti.“ Požadovala po městu 
Ústí nad Labem i městském obvodu Neštěmice veřejnou 
omluvu a odškodné 100 tisíc korun.

· Začíná tradice oslav v obvodním parku před radnicí. 
Poprvé se tu koná oslava adventu. Dnes se tu vedle přichá-
zejících Vánoc slaví i začátek prázdnin anebo Velikonoce. 
Pokaždé se akcí účastní tisíce lidí. 

2008
· Radnice na své náklady rozšiřuje stávající kamerový 

systém. Ten má pod správou městská policie a zatím 
nové kamery nakupoval výhradně magistrát. „Věříme, že 
kamery zajistí pořádek tam, kde si lidé stěžují na vanda-
lismus, rušení nočního klidu nebo slovní útoky ze strany 

nepřizpůsobivých obyvatel. Na nákup nových kamer jsme 
v rozpočtu vyčlenili 1 250 000 korun,“ vysvětluje starost-
ka Liana Wagnerová. 
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Mohutná budova byla postavena v 
roce 1912. V minulosti patřila obvodu, 
ale byty byly prodány nájemníkům, kte-
ří v nich žili. Okolní pozemky zůstaly v 
majetku radnice.

„Původně jsme chtěli pozemky pro-
dat nebo pronajmout obyvatelům vily, 
kteří si je svévolně zabrali a vytvořili 
na nich z části zahrádky, z části skládku 
popela z jejich topení a na části parkují 
svá auta. Jednali jsme s nimi poměrně 
dlouho. Zveřejnili jsme záměr pozemky 
pronajmout za cenu 30 korun za metr 
čtvereční a rok, což považujeme vzhle-
dem k místu a charakteru pozemků za 
symbolickou částku. Majitelé bytů se k 
našemu velkému překvapení do řízení 
nepřihlásili,“ popisuje situaci starostka 
Liana Wagnerová. 

Pozemky obklopující vilu mají zhruba 
1500 metrů čtverečních. Stojí na nich 
také torzo prvorepublikového dřevěné-
ho altánku a roky přežily i stěny bazénu. 
Rada obvodu nyní rozhodla, že na nich 
začne připravovat stavbu dětského hřiš-
tě a místa pro letní posezení maminek 
s nejmenšími dětmi. Poloha pozemků 
přímo v sídlišti, jejichž atraktivitu zvy-
šují vzrostlé stromy, podle radních k to-
muto záměru přímo vybízí.

„Pro děti by se travnaté místo stranou 
od silničního provozu hodilo naprosto 
ideálně. Maminky se nebudou muset 
bát, že děti v průběhu hry odběhnou na 
ulici. Proto jsme už oficiálně vyzvali k 
vyklizení okupovaných pozemků,“ říká 
starostka Liana Wagnerová.

O konečné podobě hřiště i rozpočtu 
na jeho stavbu ještě budou muset jednat 
zastupitelé. Zatím se připravují potřeb-
né dokumenty.

Vila Alfreda Spahna patří k architek-
tonickým skvostům krajského města. V 
době svého vzniku měla symbolizovat 
úspěšnost jeho strojírenské společnos-
ti, která vyráběla pásové dopravníky a 
vznikla z přebudovaného neštěmického 
mlýnu. Továrník a jeho rodina ve vile 

nežili celý svůj život, ale pouhých 20 
let. Přestože podnik bojoval s častými 
stávkami a nepokoji dělníků, nakonec 
ho položila celosvětová hospodářská 
krize. Spekuluje se, že podnik přivedl do 
nesnází i továrníkův přepychový život. 
Alfréd Spahn se po krachu továrny psy-
chicky zhroutil a v léčebně se zastřelil.

Honosná vila byla prodána v konkur-
zu a po válce byla zkonfiskovaná a stala 
součástí majetku bytového podniku. Ča-
sem byla rozdělena na jednotlivé byty, a 
ty obvodní radnice na začátku 90. let 
prodala jejich nájemníkům.

Na zahradě architektonického klenotu 
se plánuje stavba dětského hřiště

Stavbu nového dětského hřiště začala plánovat neštěmická radnice. Mělo by 
stát na  pozemcích  v blízkosti bývalé vily továrníka Spahna. Speciální pracovní skupina by měla 

zajistit větší pořádek v obvodě. Policisté, 
hasiči, zástupci hygienické stanice, soci-
ální pracovníci a další spojili své síly, aby 
dohromady řešili problémy obvodu. 

V první fázi se chtějí zaměřit na zajištění 
pořádku a respektování zákonů v místních 
ubytovnách. 

„Pracovní skupina se již několikrát sešla a 
řeší konkrétní problémy, které obvod trápí. 
Díky setkávání můžeme stanovit společný 
postup a být tak efektivnější při řešení jed-
notlivých situací,“ popisuje starostka Liana 
Wagnerová. Aktivita je realizována ve spo-
lupráci s organizací Člověk v tísni v rámci 
tříletého projektu zaměřeného na podporu 
sociální integrace. 

Pracovní skupina již řešila situaci okolo 
ubytoven, kde jsou bezpečnostní a hygie-
nická rizika. Jednotlivé složky budou nyní 
zjišťovat, zda ubytovaní i majitelé ubytoven 
mají v pořádku všechny doklady a nedo-
chází zde k porušování zákona. 

Dalším řešeným problémem je opakova-
ný nepořádek a zakládání černých skládek 
na sídlišti v Mojžíři. To patří k nejvíce uklí-
zeným lokalitám v obvodě. 

„Hledáme cestu, jak zamezit některým 
zdejším obyvatelům ve vyhazování od-
padků okolo popelnic nebo do zeleně. V 
úvahu přichází pracovníci v terénu, kteří 
by situaci monitorovali. Situace se určitě 
výrazně zlepší po instalování kamerového 
systému. Máme ho určitě v plánu,“ vysvět-
luje starostka Liana Wagnerová. 

Pracovní skupina bude řešit i místa, kde 
se shlukují party mladých lidí a dělají ne-
pořádek. Na častější kontroly se musejí při-
pravit herny, hospody a nebo bary. 

Unikátní projekt 
zajistí větší klid 

a pořádek 
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více na straně 2
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 ▶ pokračování na straně 2

Příjemné prostředí zahrady u bývalé vily továrníka Spahna si začnou užívat 
obyvatelé obvodu. Zatím zahradu okupují majitelé bytů. Po vyklizení zde vznikne 
dětské hřiště a posezení v zeleni.
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Ve dnech 15. a 16. října 2010 proběh-
nou volby do zastupitelstva Městského 
obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice a 
volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR , což 
se týká i našeho obvodu.

Hlasování začíná v pátek dne 15.10. od 
14,00 a končí ve 22,00 prvého dne voleb. 
Druhý den voleb v sobotu 16.10. se ote-
vřou volební místnosti v 8,00 a uzavřou se 
ve 14,00, čímž rovněž bude ukončeno hla-
sování. Pokud ve volbách do Senátu Parla-
mentu ČR žádný z kandidátů nezíská nad-
poloviční většinu odevzdaných platných 
hlasů, koná se druhé kolo voleb pouze do 
Senátu, a to ve dnech 22. a 23. října 2010. 
Zahájení i ukončení voleb je totožné jako 
ve dnech 15. a 16. října 2010, tedy v pátek 
22.10.2010 od 14,00 do 22,00 a v sobotu 
23.10.2010 od 8,00 do 14,00.

Volební místnosti zůstávají beze změn.
Volič, který nebude moci volit ve svém 
volebním okrsku, může požádat na Úřadě 

městského obvodu Neštěmice na eviden-
ci obyvatel o vydání voličského průkazu, 
vztahuje se pouze k senátním volbám, a to 
podle zákona č. 247/1995 Sb.

Hlasovací lístky obdržíte nejpozději 3 
dny před zahájením voleb na adresu trva-
lého bydliště.  Pokud do tohoto termínu 
hlasovací lístky neobdržíte, vyzvednete 
si náhradní přímo ve volební místnosti 
Vašeho okrsku, tedy při volebním aktu sa-
mém. Pokud proběhne druhé kolo senát-
ních voleb, hlasovací lístky obdržíte přímo 
ve volební místnosti.

S případnými dotazy  se obracejte na 
paní Kateřinu Měrkovou, vedoucí orga-
nizačního úseku kanceláře tajemnice, tel. 
475 275 104, email katerina.merkova@
mag-ul.cz na Úřadu městského obvodu  
Neštěmice.

Informační servis a právní předpisy o 
průběhu voleb naleznete na stránkách 
http://www.mvcr.cz/volby.aspx.

Volby 2010: Ústí volí do zastupitelstev
i senátu

Křížkování neboli udělování preferenč-
ních hlasů se stalo novým fenomenem. 

Při jarních volbách do poslanecké sně-
movny díky němu získali křesla ve sně-
movně i kandidáti, u kterých to dopředu 
nikdo nečekal. Křížkovat můžete i v nad-
cházejících komunálních volbách, ale po-
zor! Systém je jiný a jedním křížkem své-
mu kandidátovi nemusíte pomoci. 

V obvodě Neštěmice se pokouší získat 
místa v zastupitelstvu 13 politických stran 

a uskupení. Většina z nich vytvořila kom-
pletní kandidátku. Systém vám umožňuje 
vybrat si 15 jmen napříč stranami tak, jak 
se Vám nejvíce líbí. Můžete si ušít zastupi-
telstvo na míru, ale má to háček. Pokud na 
kandidátní listině zaškrtnete jméno pouze 
jednoho kandidáta, získá strana jeden hlas. 
Pokud si vyberete celou politickou stranu, 
dáte jí 15 hlasů, což zvyšuje šance Vámi 
oblíbeného kandidáta dostat se do zastu-
pitelstva.

Volby 2010: Křížkováním nemusíte 
svým favoritům pomoci 
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Starostka Wagnerová: Překvapilo mě, 
jak máme svázané ruce

Starostka Liana Wagnerová je v čele ne-
štěmické radnice poslední čtyři roky. Sto-
jí za řadou nový projektů, které přinesly 
obyvatelům obvodu větší pocit bezpečí. 

Chrání je kamerový systém, jsou varová-
ni před kapsáři a speciální projekt se věno-
val i seniorům. Vedle toho se starostka sna-
žila po čtyři roky o větší pořádek v obvodě 
neustálým bojem proti černým skládkám 
nebo tím, že radnice zaměstnala na úklid 
řadu lidí bez práce. 

V čele obvodní radnice ještě žádný sta-
rosta nezůstal dvě volební období po sobě. 
Liana Wagnerová se pokusí tradici prolo-
mit a  znovu kandiduje.

Jak byste shrnula uplynulé volební ob-
dobí? 

Byla to pro mě premiéra, co se týče pů-
sobení na této politické úrovni. Nebylo to 
jednoduché, protože od samého počátku 
nefungovala koalice. Měli jsme jen 7 hla-
sů. Myslím, že pro každého starostu, který 
se potýká s menšinou v zastupitelstvu, je i 

jednoduchý úkol čï záměr složitý. Ale to, že 
jsme uskutečnili řadu pozitivních věcí, od 
investic po realizaci projektů ukazuje, že 
moje známá slušnost a poctivost přinesla 
ovoce. 

Přineslo toto období v něčem obvodu 
zásadní změny?

Věřím, že se nám zase podařilo více po-
sunout vnímání lidí. Obvod přestává být v 
jejich povědomí jako místo, kde jsou pro-
blémy se sociálně nepřizpůsobivými. Díky 
řadě projektů například rozšíření kame-
rového systému je tu mnohem větší klid. 
Stavíme dětská hřiště, obnovujeme zeleň a 
vůbec se snažíme, aby se tu slušným lidem 
dobře žilo. 

Existuje něco, co považujete za zásadní 
projekt, ale ještě se nestihl realizovat?

Zásadním projektem je zapojení Moj-
žíře do projektu IPRM, což do budoucna 
znamená investice v řádu desítek milionů 
korun. 

Máte za sebou své první volební obdo-
bí. Čím Vás práce na radnici a politika 
obecně překvapila?

Překvapilo mě, jak moc má komunální 
politik vzhledem k legislativě svázané ruce. 
V neuvěřitelné hromadě věcí nedokáže 
udělat nic - ovlivnění skladby obyvatel, so-
ciální politika... Přitom my jsme ti, kteří se 
s legislativou setkávají v praxi a tváří v tvář 
občanům. 

Na post starostky kandidujete znovu. 
Jaké by byly Vaše priority, pokud byste 
funkci obhájila?

Mou prioritou je dokončit slíbené inves-
tice - IPRM Mojžíř, legalizace parkování v 
sídlištích. Mezi největší prioritu ale patří a 
patřilo by i nadále - nulová tolerance k těm, 
kteří nechtějí pracovat a jejichž chování v 
místě bydliště se neslučuje s morálkou sluš-
ných obyvatel.

Výčet politických stran a politických 
hnutí, která kandidují do zastupitelstva 
Městského obvodu Ústí nad Labem - Ne-
štěmice: 

Výčet politických 
stran a hnutí

  informace z ÚMO

  1. TOP 09 
  2. Alternativa pro občany
  3. Strana pro ekologii a zdraví
  4. Suverenita - blok Jany Bobošíkové   

          strana zdravého rozumu
  5. Evropská strana důstojného stáří
  6. Česká strana sociálně demokratická
  7. Občanská demokratická strana
  8. Věci veřejné
  9. Dělnická strana sociální spravedlnosti
10. Severočeši.cz
11. Strana zelených
12. Strana Zdraví Sportu Prosperity
13. Komunistická strana Čech a Moravy

Elektronický kontakt
s ÚMO Neštěmice:

www.nestemice.eu
podatelna.nestemice@mag-ul.cz

Uplynulé volební období: Investice za desítky milionů korun
· Bytové domy patřící obvodu čekají opravy. Radnice si 

nechala zpracovat podrobnou zprávu o jejich stavu a po-
stupně začíná všechny rekonstruovat za miliony korun.

· Neštěmický park prochází rozsáhlou modernizací. Are-
ál, v jehož centru stojí dřevěný pavilón, tak výrazně ožívá. 

V plánech byla nová zeleň, plot i umělé osvětlení. Byl 
sem zaveden elektrický proud a od tohoto roku má vždy 
obvod díky tomu vlastní slavnostně nasvícený vánoční 
strom. 

· Radnice hledá nájemce pískovišť. Protože udržovat 
pískoviště podle přísných evropských norem je prakticky 
nemožné, nabízí je k pronájmu obyvatelům domů. Před-
pokládá, že se o ně dokážou lépe starat, když je budou 
mít na dohled. Bez správy by musela pískoviště zrušit. 

· Začíná boj s majiteli zchátralých domů. Radnice zve-
řejňuje jejich seznam i s fotografiemi. Vyzývá majitele ve-
řejně i úřední cestou k zajištění rozpadajících se objektů. 

· Krizová linka zřízená neštěmickou radnicí už pomohla 
desítkám lidí. Zavolat na ni může každý, kdo se ocitl v 
těžké životní situaci po smrti příbuzného nebo řeší jiný 
vážný problém. Úřednice poradí, jak se zachovat a kde 
lze sehnat například finanční pomoc. 

2009
· Začíná projekt IPRM, který do budoucna přinese 40 

milionů korun do části Mojžíř. Investice pomůže majitelům 
domů k jejich rekonstrukcím. Zároveň se chystá revitalizace 
celého sídliště, instalace kamerového systému a stavba 
sportovně odpočinkového areálu. 

· Víceúčelové hřiště v Neštěmicích dostalo nové osvět-
lení za půl milionu. Sportovci ho tak mohou využívat i ve 
večerních hodinách. 

· Nově rozšířený kamerový systém zaznamenává první 
úspěchy. „Od rozšíření kamerového systému v našem 
obvodě byly na jeho základě objasněny čtyři případy vlou-
pání do trafik, řešeno několik přestupků na úseku veřejné-
ho pořádku a dopravy. Byly ztotožněny a za přestupek 
řešeny tři osoby, které odložily odpad mimo vyhrazené 
nádoby pro komunální odpad,“ říká velitel základny měst-
ské police v Neštěmicích Otto Lipert. 

· Radnice získala do rozpočtu více než půl milionu ko-
run, se kterým původně nepočítala. Peníze jsou z odvodů, 
které musejí platit provozovatelé výherních automatů. 
Budou použity na řadu oprav v rámci celého obvodu. 
Největší částku investovala do rekonstrukce opěrné zdi v 
Sibiřské ulici. 

▶ pokračování ze strany 1

 ▶ pokračování na straně 4

1. Zaškrtnout jednu z politických stran 
či uskupení. Udělíte ji tím 15 hlasů (pokud 
má plnou kandidátku). 

2. Zaškrtnout jednu z politických stran 
či uskupení a pak několik kandidátů ji-
ných stran. S každým označeným jménem 
se zaškrtnuté straně odečítá jeden hlas. 

Pokud tedy označíte stranu a tři kandidáty 
jiných uskupení, dáte politické straně 12 
hlasů a dalším zbývající tři. 

3. Zaškrtnout 15 kandidátů napříč stra-
nami a uskupeními. Každé ze stran pak 
dáte tolik hlasů, kolik na její kandidátce 
zaškrtnete jmen. 

Jak můžete volit své zastupitele? 
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Praha - Uvažujete už delší dobu o la-
serové operaci očí a stále se nemůžete 
rozhodnout, zda ji podstoupit? Trpíte 
oční vadou a už vás unavuje nošení 
brýlí či věčné vyndávání a nandávání 
kontaktních čoček, ale bojíte se infekcí 
a bolesti po operaci? 

Není divu. Oční operace byly dlouhou 
dobu u mnoha lidí spojeny spíše se skli-
čujícími pocity, protože ještě před zhruba 
deseti lety při nich hrozilo riziko infekce 
či zhoršení oční vady. Toho se však už 
v současné době není nutné obávat. Lé-
kařské odvětví zvané refrakční chirurgie, 
které se operacemi oka zabývá, se vyvi-
nulo za posledních deset let tak rychle, že 
již nyní existuje operační metoda, která 
všechna možná rizika eliminuje. 

Tytam jsou doby, kdy „laserová ope-
race oka“ zněla jako sci-fi příběh a kdy 
pacienty po operaci oči bolely. Člověk 
se sice díky operaci tehdy zbavil brýlí, 
ale po operaci následovala velká rizika 
oční infekce, vyklenutí oka a pooperační 
bolesti. Často také pod povrchem rohov-
ky zůstávaly jizvičky a výsledek operace 

tak byl skoro doslova sázkou do loterie. 
V současné době už lékaři pracují s nej-
modernějším, tzv. femtosekundovým 
laserem, který se dá svými vlastnostmi 
srovnat s jízdními a bezpečnostními rysy 
luxusních aut. Jeden z takových přístrojů, 
který umožňuje bezbolestné oční opera-
ce s minimem rizik, najdete na klinice 
Oční svět v Horních Počernicích, která 
se s ním může chlubit jako jedna z mála v 
České republice.  

Pokud se pro operaci rozhodnete, jste 
pozváni na konzultaci a úvodní vyšetře-
ní, kde vám lékař přesně zmapuje oční 
vadu. Veškeré údaje zadá do počítače, 
který je zpracuje, vše se tedy děje s ma-
ximální přesností. Následuje konzultace 
a samotná operace pak trvá jen několik 
minut. Jediné, co je nutné, je vyvarovat se 
nošení kontaktních čoček po dobu týdne 
před operací, zajistit si odvoz po zákroku 
domů a poctivě si po operaci stanove-
nou dobu prokapávat oči speciálními 
kapkami. Pacienti se po operaci cítí jako 
rybičky, mnohdy se i stane, že z operace 
odjíždějí vlastním autem, to však lékaři 
nedoporučují. Za určitou dobu po opera-
ci přijde pacient ještě na kontrolu, aby se 
tak zaručil a potvrdil dokonalý výsledek 
zákroku.

Zajímavé je, že cena operace na tomto 
speciálním a bezpečném laseru není ni-
jak dražší oproti zastaralým bolestným 
metodám, operace obou očí včetně 
konzultace vyjde v klinice Oční svět v 
Horních Počernicích v současné době na 
31500 Kč, v ceně je zahrnuta i předope-
rační konzultace a prohlídka. Pokud člo-
věk dlouhodobě trpí oční vadou, určitě 
je vhodné operaci na femtosekundovém 
laseru zvážit. Pro srovnání: částka za 
operaci představuje zhruba dvouletý vý-
daj běžného nositele kontaktních čoček. 
Navíc vás zbaví nejen klasických očních 
vad, jako je krátkozrakost, dalekozrakost 
či astigmatismus, ale i vad, o kterých ani 
často mnozí neví, že můžou za špatné vi-
dění - například zdvojeného vidění, horší 
viditelnosti ve tmě, za šera nebo v mlze. 
Proč tedy nevyužít těch nejmodernějších 
poznatků, které věda nabízí, a nedopřát 
očím konečně bezpečnou a bezbolestnou 
laserovou operaci očí? Více informací na-
jdete na www.ocnisvet.cz.  

„Brýlouni“ a „čočkaři“ se můžou radovat 
- bezbolestná laserová operace očí 

se stala skutečností

Děti žijící v ústeckém sídlišti Na Vy-
hlídce si mohou hrát na nově vybudova-
ném hřišti. 

S úpravou nevyužívaného plácku po-
blíž domova důchodců se začalo už v 
loňském roce. Na zimu byly ale práce 
přerušeny a nyní hřiště dostalo nové her-
ní prvky. Jedná se o jednu z největších in-
vestici v obvodě v posledním roce za více 
než 1 200 000 Kč. 

„Na konci roku jsme začali s pracemi, 
ale jejich dokončení záviselo až na no-
vém rozpočtu. Věřím, že uděláme radost 
dětem. Stavbou jsme reagovali na připo-
mínky rodičů. Ti si stěžovali, že v okolí 

jsou místa pro hraní větších dětí, ale s těmi 
nejmenšími nemají kam jít,“ říká starost-
ka obvodu Liana Wagnerová. Hřišti ještě 
chybí nový trávník. Ten nebylo vzhledem 
k počasí možné vysadit. 

Radnice ústeckého obvodu Neštěmice 
se dlouhodobě snaží vybudovat alespoň 
jedno dětské hřiště v každé hustě obydlené 
části. Některá zrekonstruovaná pískoviště 
pak nabízí zdarma do správy jednotlivým 
bytovým družstvům nebo obyvatelům 
domů. Tím, že žijí v jejich blízkosti, doká-
ží se lépe postarat o dodržování pořádku 
jako je například zakrývání pískoviště, aby 
se ochránilo před kálením zvířat. 

Radnice dokončila dětské hřiště
Na Vyhlídce

 Dobrovolní hasiči z Neštěmic uspořádali každoroční kuličkiádu. Letos poprvé se ko-
nala v areálu, který si nově pronajali a poprvé tak mají důstojné zázemí pro svou práci. 
V loňském roce dobrovolní hasiči z Neštěmic oslavili 120 let existence.

 Radnice stejně jako každý rok přichystala vítání prvňáčků. Vystoupené Sváťova 
divadla vidělo téměř 300 dětí. „Pohádka a malý dárek pro prvňáčky je u nás tradicí. 
Nepořádáme vítání občánků, protože se domníváme, že jde o oslavu pro rodiče a mimin-
ka ji nevnímají. Naopak oslavu svého vstupu do školy, která je prvním krokem k jejich 
samostatnosti a posléze dospělosti, si děti užívají,“ říká starostka Liana Wagnerová. 

 Družstvo dorostenek SDH Mojžíř zvítězilo v krajském kole Her dorostu a po-
stoupilo na mistrovství ČR, které se konalo v Litomyšli. Po třídenním klání v obrovské 
konkurenci se může pochlubit 14. místem mezi dorostenkami z celé České republiky. 

Na základě rozsáhlé revize dětských 
hřišť musela radnice udělat opravy za 
zhruba 170 tisíc korun, další finance po-
užije v nejbližších týdnech. 

V rozpočtu je vyčleněno 350 tisíc. Hřiště 
před časem prohlédli odborníci a nafotili 
všechny závady. Obvykle hrací prvky ničí 
vandalové nebo rozkrádají zloději. 

„Nedávno nám někdo ukradl skluzavku 
na hřišti v A. České. Nová bude stát přes 
30 tisíc korun. Chystáme se i na opravu 
takzvaného letadla,“ říká starostka Liana 
Wagnerová. Lehčí práce při opravách hřišť 
zvládají sami pracovníci radnice. Ukrade-
né nebo úplně zničené díly musejí být do-

koupeny. Hřiště v obvodě jsou především 
z akátového dřeva, které je odolné, příjem-
né, a tudíž nejvhodnější, ale zároveň patří 
k těm dražším. 

Radnice před časem musela odstranit 
desítky kovových prvků na sídlištích. 

„Občas nám lidé zavolají, proč jsme 
dětem vzali jejich oblíbenou prolézačku 
nebo kolotoč. My ale normy netvoříme, 
musíme je respektovat. Rodiče si neuvě-
domují, že podle odborníky sestavených 
norem jsou kovové prvky nebezpečné. 
Kdyby se některému z dětí na nich stala 
nehoda, poneseme odpovědnost,“ dodává 
starostka.

Opravy hřišť po vandalech stojí statisíce 
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Ústí nad Labem se připravuje na uni-
kátní akci. Poprvé zažije klasický mara-
ton a hned v netradičním prostředí na 
střeše obchodního centra Fórum. 

Běžci budou dlouhé hodiny kroužit po 
parkovišti v nejvyšším patře. Zatím se 
jich přihlásilo 48. U podobných závodů je 
obvyklé, že sportovci vyčkávají do posled-
ního okamžiku. Organizátoři proto oče-
kávají, že do 16. října, kdy se závod koná, 
jejich počet převýší stovku.

„Pro diváky to bude určitě zajímavá po-
dívaná. Narozdíl od maratonů pořádaných 
na silnici nebo v přírodě budou mít šanci 
neustále vidět všechny závodníky. Ti určitě 
uvítají trochu fandění, hlavně pokud bu-
dou na trati více jak čtyři nebo pět hodin. 
Potlesk a povzbuzení pak určitě pomůže,“ 
říká hlavní pořadatel Michal Weiss. Diváci 
se mohou těšit i na doprovodný program. 
Vystoupí hudební skupiny, soubor afric-
kých bubeníků nebo mažoretky.

Závod se poběží na okruhu dlouhém 
600 metrů a závodníci ho budou muset 
absolvovat 70krát, aby dohromady zdo-
lali trať dlouhou 42 195 metrů. Uběhnout 
maraton na takhle malém okruhu je psy-
chicky náročné. Na druhou stranu všichni 
závodníci mají neustále po ruce vodu, ob-
čerstvení či první pomoc v případě nena-
dálé nevolnosti.

Michal Weiss má za sebou řadu podob-
ných závodů včetně extrémně dlouhých 

běhů v poušti, v Himálaji či jiném těžkém 
prostředí.

„V Ústí nad Labem žiji teprve krátce a 
mrzelo mě, že se tu takřka nekonají žád-
né běžecké závody. Přitom běh už dávno 
není sportem jen pro atlety. Věnují se mu 
spousty lidí nejen ve světě, ale i u nás. Zá-
vodů v Praze se pravidelně účastní tisíce 
nadšených amatérských běžců,“ říká Mi-
chal Weiss a dodává: „Maraton na střeše 
je velmi netradiční i v rámci celé České 
republiky. Věřím, že přiláká hodně běž-
ců i diváků.“ Maraton startuje 16. října v 
10 hodin. Nejrychlejší běžci ho zdolají za 
méně než 3 hodiny. Nejpomalejším to na-
opak může trvat jednou tak dlouho. 

Maraton na střeše už zlákal 
více než čtyři desítky běžců

VYSOKORYCHLOSTNÍ

INTERNET
S NÁMI TREFA DO ČERNÉHO

Dozimont s.r.o., Hlavní 200, 403 31 Ústí n. L.

KONTAKTUJTE NÁS NA TELEFONNÍM ČÍSLE: 475 503 061

TURBO TARIFY NA OPTICKÝCH ROZVODECH OD 1. 4. 2010

TURBO BASIC 10000 kbps/1000 kbps 299 Kč bez DPH  356 Kč vč. DPH

TURBO STANDARD 15000 kbps/1500 kbps 399 Kč bez DPH  475 Kč vč. DPH

TURBO SPECIAL 20000 kbps/2000 kbps 499 Kč bez DPH  594 Kč vč. DPH

TARIFY PLATÍ I PRO STÁVAJÍCÍ ZÁKAZNÍKY!

ŽELEZÁØSTVÍ

Mlýnská 397, Neštìmice
tel: 472 731 431

NABÍZÍ
- železáøské zboží, ruèní náøadí, zámky
- plotová pletiva, lana, øetìzy
- elektrické ruèní náøadí a stroje
- výroba klíèù FAB

NOVÌ V NABÍDCE
- nátìrové hmoty a øedidla
- malíøské barvy a štìtce

- vodoinstalatérský materiál, kohouty, ventily

- trubky kouøovodù

- pùjèovna elektronáøadí

ŠROUBEK

- základní drogistické zboží

Dvě stě tisíc korun stály také výspravy kanálů uprostřed 
chodníků, opravy plotů u hřišť a další dobré práce. 

· Po městě začíná jezdit speciální trolejbus varující před 
kapsáři. Neštěmická radnice spolupracuje na projektu s policií 
a získala i dotaci od ministerstva vnitra. „Kapesní krádeže 
v městské hromadné dopravě patří bohužel k častým pro-
blémům. Navíc lidé je zjistí obvykle až po delší době, a tak 
ani není jasné, kdy a kde k nim došlo. Důležitá je prevence. 
Cestující si už na zastávce musí uvědomit, že si musejí při 
nastupování a po celou cestu své osobní věci hlídat,“ říká 
starostka Liana Wagnerová. 

· Obyvatelé začali vybírat v anketě nový znak a vlajku 
obvodu. Ve hře bylo několik možností, které obvykle zob-
razovaly prvky připomínající zoologickou zahradu a pivovar. 
Zastupitelé nakonec výběr zastavili a obvod do dneška žádné 
symboly nemá. 

· Desítky nezaměstnaných začaly pomáhat při úklidu. 
Radnice využila novinky v zákoně o pomoci v hmotné 
nouzi. Začala dávat práci lidem, kteří jsou nezaměstnaní. 
„Zpočátku jsme netušili, co od toho čekat. Přece jen, jde o 
úplnou novinku. Dneska si veřejné služby nemůžeme vyna-

chválit. Ti lidé pracují skutečně poctivě a jsou za nimi vidět 
výsledky,“ komentuje starostka Liana Wagnerová. 

2010
· Začíná stavba dalších více než padesáti parkovacích míst 

na těchto místech – v ulicích Železná, Čechova a Keplerova. Za 
uplynulé roky postavila radnice každý rok nová parkoviště na 
více místech v obvodě a investovala do nich miliony korun. 

· Radnice pomohla starým a postiženým k většímu bezpe-
čí. Připravila ve spolupráci s policisty další z preventivních pro-
jektů. Nakoupila a rozdala osobní alarmy. Fungují na principu 
nepříjemně hlasitého zvuku, který se ozve v okamžiku, kdy 
zloděj vytrhne své oběti tašku. 

· Skončila stavba nového dětského hřiště Pod Vyhlídkou. 
Radnice ho nechala postavit na základě proseb rodičů, kteří 
neměli kam chodit s malými dětmi. Původně tu byl udusaný 
plácek zeleně. Jednalo se o jednu z nějvětších investičních 
akcí tohoto roku za 1 milion 200 tisíc korun. 

250 parkovacích míst za 16 milionů korun 

7 nových hřišť za 10 milionů korun

Uplynulé volební období: 
Investice za desítky milionů korun

▶ pokračování ze strany 2

Na zahradě zámeckého parku v Krás-
ném Březně byla slavnostně zasazena 
památná lípa. 

Strom má připomínat práci Františka 
Smýkala, který zasvětil svůj život stro-
mům. Právě díky němu se mnohá ústec-
ká sídliště zazelenala. 

Zasazení lípy na jeho památku inicio-
vali studenti, které učil. 

Lípa připomíná muže, který sázel stromy

Starostka Liana Wagnerová předala dobrovolným hasičům z Mojžíře za jejich 
pomoc při srpnových povodních finanční dar. Dostali 20 tisíc korun na svůj provoz. 


