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Neštěmice už mají jasno v rozpočtu 
pro letošní rok, přesto budou dál hospo-
dařit v provizoriu.  Problém byl počát-
kem roku v dotaci, kterou přislíbil ma-
gistrát. Byla ve výši 10 milionů korun, 
což bylo o šest méně než o rok dříve. 
Hrozilo, že radnici nezbude dost peněz 
na úklid a údržbu zeleně. 

„Dostali jsme od magistrátu navíc 

3 300 000 korun. Tím se nám podaří 
rozpočet pokrýt, takže drasticky šetřit 
nebudeme muset. Rozhodně budeme 
dále uklízet ulice i ošetřovat zeleň. Je 
ale možné, že budeme muset upustit od 
některé z investičních akcí,“ říká sta-
rostka Liana Wagnerová. 

Radnice nejprve uvažovala o uspo-
řádání mimořádného jednání zastupi-

telstva, které by mohlo nový rozpočet 
schválit. Nakonec ale materiál projed-
nají zastupitelé až v řádném termínu. 
„Zjistili jsme, že bychom při dodrže-
ní všech pravidel dokázali svolat mi-
mořádné zastupitelstvo jen dva týdny 
před řádným termínem, což nám přišlo 
zbytečné. Počkáme tedy až na poslední 
dubnový týden,“ vysvětluje starostka. 

Obvod hospodaří v provizoriu

Na konci loňského roku vznikly v ulicích Vojanova a V Oblouku nové dětské 
koutky. Byly postaveny v rámci projektu revitalizace sídliště, který má obyvate-
lům vytvořit příjemnější místo k bydlení a odstranit strohost a šedivost sídlišť. 

„V ulici V Oblouku jsme nechali nainstalovat takzvanou Černovousovu věž. 
V ulici Vojanova máme Kulíkovy věžičky. Na obou místech jsou pak kládové 
houpačky, houpadla na pružině a v jednou místě dopadová plocha z gumových 
dlaždic,“ popisuje starostka Liana Wagnerová. 

V rámci celého projektu byl na zdejší vyhlídce zabudován i nový kolotoč.

Nová dětská hřiště v Krásném Březně

Slovním i fyzickým útokům musejí 
čelit pracovníci odboru sociálních věcí. 
Klienti rozčílení kvůli dlouhým čeka-
cím dobám si vztek vybíjejí mimo jiné i 
na zdech, které nesou stopy po úderech 
pěstí. Radnice již dříve zavedla někte-
rá bezpečnostní opatření. Ta ovšem po 
začátku platnosti nového zákona, který 
ztížil adminitrativu v oblasti udělování 
sociálních dávek, přestávají stačit. 

„Klienti, kteří přicházejí k nám na 
úřad, netuší, že nová administrativa je 
tak náročná a vyřízení žádosti jednoho 
klienta trvá zhruba hodinu,“ říká sta-
rostka Liana Wagnerová. Na chodbách 
se proto tvoří velké fronty. V průměru 
dokáží úřednice vyřídit za jeden pra-
covní den asi 27 klientů. Neštěmická 

radnice má přitom v databázi 1250 lidí 
pobírajících sociální dávky a noví kli-
enti stále přicházejí.

„Mezi změny v zákoně patří i poža-
davek, že k vyřízení žádosti často musí 
přijít celá rodina. Rodiče přicházejí i s 
malými dětmi. Chodby jsou přeplněné 
lidmi a kočárky. Do kanceláří se pak 
často nevejdou všichni najednou, pro-
tože při jejich stavbě rozhodně nikdo s 
podobnou situací nepočítal,“ vysvětluje 
starostka. V úřední dny je neustále na 
odboru sociálních věcí strážník městské 
policie. Úředníci doufají, že napjatá si-
tuace se uklidní od května. Do té doby 
musejí projít novou administrativní 
procedurou všichni lidé pobírající soci-
ální dávky. 

Problémy na odboru sociálních věcí

Neštěmice mají novou naučnou stez-
ku věnovanou čištění vody. Slavnostně 
byla otevřena počátkem roku a pár ho-
din na to ji poničili vandalové. V sou-
časné době je již opravena a měla by 
být díky lepším materiálům i odolnější. 

Stezka začíná u ZŠ Mojžíš a končí 
na Skalce a je dlouhá dva kilometry. 
Končí u základní školy v Mojžíři. Lidé 
mohou pomocí čtrnácti informačních 
tabulí poznat celý proces čištění vody 
od okamžiku, kdy odteče například ku-
chyňskou výlevkou. 

„Vandalové tu v lednu oloupali nápi-
sy. Požádali jsme proto městskou po-
licii, aby celou trasu bedlivěji hlídala. 
Tabule budou opraveny tak, aby lépe 
vandalům odolávaly. Také bych ráda 
požádala občany, pro které je vzhled 
našeho obvodu důležitý, aby na vanda-
ly upozorňovali městskou policii,“ říká 
starostka obvodu Liana Wagnerová.

Obvod Neštěmice nebyl investorem 
stezky. Ta vznikla ve spolupráci se Se-
veročeskými vodovody a kanalizacemi, 

nadačním fondem Veolia a Severočes-
kou vodárenskou společností. 

Nová naučná stezka v Neštěmicích

Říkává se s nadsázkou, že kdo umí, 
ten umí, kdo neumí, ten učí. Nevím, 
kde má toto rčení své kořeny a za ja-
kých okolností  a  kdy vzniklo. Jistě ne 
náhodou. Rozhodně však neplatí v Zá-
kladní umělecké škole v Neštěmicích. 
Zejména u těch pedagogů, kteří se pra-
videlně prezentují na koncertech pořá-
daných školou, a to společně s žáky, ale 
i jako sóloví interpreti. Jedním z nich 
byl v pořadí již druhý „Koncert učitelů 
a profesorů“, který  proběhl 1. března 
2007 na zámku v Trmicích. I tentokrát  
prokázali všichni účinkující  před napl-
něným sálem nejen to, že jsou se svým 
uměním velmi daleko před svými žáky, 
ale i to, že jsou ve svém oboru skuteč-
nými profesionály. Na skladbách od 
barokních až po současné skladatele 
odhalili  ohromeným posluchačům, co 
všechno lze mistrovsky a se zaujetím 
zahrát tak, aby tito odešli spokojeni a 
nadšeni. A aby opět rádi přišli na ně-
který z dalších koncertů pořádaných 
Základní uměleckou školou v Neštěmi-
cích, kde platí, kdo umí, ten učí.
Jan Beneš – ředitel Základní umělecké 
školy

Učitelé ukázali, co umí 

i
Dotazy, připomínky, stížnosti, ke 

svozu všech složek komunálních 
odpadů:

AVE CZ Ústí nad Labem
dispečink telefon: 475 316 266

ODPAD

i ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY
termín výměn prodloužen

Řidičské průkazy vydané:
1. 7. 1964 - 31. 12. 1993
povinná výměna do 31. 12. 2007

1. 1. 1994 - 31. 12. 2000
povinná výměna do 31. 12. 2010

1. 1. 2001 - 30. 04. 2004
povinná výměna do 31. 12. 2013

Výměnu řidičských průkazů za-
jišťuje magistrát.

i ÚŘEDNÍ HODINY
pondělí, středa
8:00-12:00 a 13:00-17:00
 
Matrika a evidence obyvatel
pondělí, středa
8:00-12:00, 13:00-17:00
úterý
8:00-12:00, 13:00-15:30
čtvrtek (dopoledne pouze matrika)
8:00-12:00, 13:00-15:30
pátek (pouze matrika)
8:00-13:00
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Nástup Liany 
Wagnerové do 
funkce starostky 
rozhodně ne-
byl jednoduchý 
a přímočarý. 
Předcházely mu 
neshody mezi 
zastupiteli, zvo-
lení, odstoupení 

z funkce a znovuzvolení. Ve funkci 
střídá Miloslavu Válkovou, která ne-
úmyslně dodržela tradici, že žádný ze 
starostů v porevoluční historii obvodu 
nezůstal na svém postu více jak jedno 
volební období.

Liana Wagnerová celý svůj život 
bydlela v Ústí nad Labem průběžně v 
několika čtvrtích. Tvrdí, že v Neště-
micích zakotvila už nastálo. 

Post starostky je vaše první poli-
tická funkce. Proč jste se rozhodla 
kandidovat?  

O mně se ví, že se ráda do všeho 
pletu, mám na vše svůj názor a po-
řád řeším, co by bylo nejlepší. Tak ne 
poprvé v životě mi bylo řečeno, když 
jsi tak chytrá, tak to jdi zkusit. Roz-
hodla jsem se kandidovat a ono se to 
povedlo.
Jak dlouho žijete v Neštěmicích? 

Přestěhovala jsem se sem před pěti 
lety. Dříve jsem bydlela na Skřivánku 
a ve Všebořicích. Jsem tedy ústecký 
patriot. 

Jak se tyto čtvrti od sebe liší? Mají 
specifické problémy? 

Skřivánek se počítá mezi lepší části 
města, protože tam není moc panelá-
ků a byty tu jsou ve staré zástavbě. S 
tím souvisí i velké množství zeleně a 
uspořádání celé čtvrti s jakýmisi při-
rozenými centry. Je to srovnatelné se 
starými Neštěmicemi a starou částí 
Mojžíře. Úplně jiné je například Krás-
né Březno, kde řešíme nedostatek ze-
leně. Pro obyvatele je to spíše místo, 
kam chodí přespat, a za nákupy či zá-
bavou odjíždějí do jiných částí města. 
To bychom jistě chtěli změnit. 

Jaké jsou další problémy obvo-
du? 

Určitě nedostatek parkovacích míst.
 
Co považujete za svůj cíl, co chce-

te za čtyři roky ve funkci starostky 
dokázat? 

Chtěla bych vrátit obvod mezi tak-
zvané lepší adresy, aby naši obyvatelé 
byli rádi, že tu bydlí. 

Obvod má novou starostku
Jméno   Funkce  Adresa  pol. str.
Liana Wagnerová    členka ZMO Dubová 579 ODS
Ing. Pavel Tošovský  člen ZMO  Přemyslovců 614/2 ODS
Ing. Miroslav Harciník  člen ZMO  Vojanova 604/54 ODS
Petr Ryšavý   člen ZMO  Žežická 670/31 ODS
Martin Šťastný   člen ZMO  Na Výšině 494 ODS
Miloslava Válková   členka ZMO Hlavní 62  SZSP
Ladislav Šanovský   člen ZMO  Dubová 575 SZSP
MUDr. Milena Budíková  členka ZMO Čechova 776/10 SZSP
Vlasta Kopsová   členka ZMO Železná 380 SZSP
Jana Pauerová   členka ZMO U Fary 208 ČSSD
Josef Záveský   člen ZMO  Dubová 490 ČSSD
Viktor  Kováč   člen ZMO  Hlavní 146  ČSSD
Jan Jirkovský   člen ZMO  Seifertova 465 KSČM
Pavel Vodseďálek   člen ZMO  Dr. Horákové 627/7 KSČM
Miloslav Buldra   člen ZMO  Žežická 659/47 KSČM

Jen několik týdnů odolávala zlodějům 
nová dětská hřiště v ulicích Keplerova 
a Anežky České. Radnice je zprovoz-
nila na podzim loňského roku a v únoru 
odsud zmizely houpačky. Policisté po 
pachateli marně pátrají. 

„Je pravděpodobné, že si je zloději 

odnesli na svou zahradu. K ničemu ji-
nému než je hra dětí sloužit nemohou. 
Houpačky jsme nahradili, ale na rovinu 
říkám, že to nebudeme dělat do neko-
nečna. Pokud opět zmizí, už hřiště do-
plňovat nebudeme,“ říká starostka Lia-
na Wagnerová. 

Zloději ukradli část dětského hřiště
Nemocné stromy rostoucí v zadním 

traktu ulice V Oblouku v Krásném 
Březně pokáceli během března odbor-
níci. 

„Obě vrby byly ve velmi špatném 
zdravotním stavu a hrozilo zde reálné 
nebezpečí havárie. Na kosterních vět-
vích obou stromů vyrůstaly plodnice 
dřevokazné houby ohňovce obecného. 
Větve a kmeny napadené touto houbou 
jsou náchylné k rozlomení,“ říká mís-
tostarostka Jana Pauerová. 

Koruny stromů byly navíc nepravi-
delné, s nadměrným množstvím od-
umřelých větví a pahýlů. Stromy měly 
sníženou vitalitu a vzhledem ke stavu 
kmenů a výklonu kosterních větví hro-
zilo nebezpečí, že se rozlomí. Okolím 
přitom prochází denně řada lidí a neda-
leko je i dětské hřiště. 

Pokácené stromy radnice nahradí no-
vou výsadbou v ulicích Vojanova a V 
Oblouku, v souvislosti s  projektem re-
vitalizace sídliště Krásné Březno. 

Radnice nechala pokácet nebezpečné vrby

Železniční stanice Ústí nad Labem – Sever zažije až do podzimu čilý stavební 
ruch. Dělníci tu budou pracovat mimo jiné na stavbě nového podchodu, ostrovního 
nástupiště nebo protihlukové stěny. Stavba si vyžádá omezení v ulicích Matiční, 
Nový svět, Svádovská, Plavecká, 1. máje a v jejich okolí. 

První etapa potrvá do 11. června. Z provozu budou vyloučeny sudé koleje ve 
stanici. Cestující budou až do poloviny května chodit k vlakům cestou, na kterou 
jsou zvyklý. O dalších změnách je České dráhy budou informovat. V rámci této 
etapy projde rekonstrukcí opěrná zeď. Práce si vyžádají úplnou uzavírku Veslařské 
ulice. 

Druhá etapa bude přímo navazovat na první a potrvá do 16. listopadu. Z provozu 
budou naopak vyloučeny všechny liché koleje. Původní podchod bude uzavřen a 
začne stavba nového, který bude mít vstup přímo na nástupiště. Cestující budou 
mezi tím provizorně chodit k vlakům přes kolej za staniční budovou. Zaměstnanci 
nádraží je budou podrobně informovat. 

V rámci této etapy přijde řada i na výstavbu mostů u ZOO a v ulici U Podjezdu. 
V Drážďanské ulici bude proto podobně jako loni výrazně omezen provoz. Až do 
konce listopadu tudy bude moci projíždět jen městská hromadná doprava. 

Řidiči musejí čekat omezení i v ulici Nový Svět. V úseku od křižovatky s Matiční 
ulicí až po křižovatku s Plaveckou ulicí je provoz jednosměrný v jednom jízdním 
pruhu. Toto omezení skončí také 30. listopadu. 

Most u ZOO:
- práce probíhají od 5. 5. do 30. 11. 
- od 5. do 8. 5. bude uzavřena silnice pro veškerý provoz kvůli stavbě rámu
- úplná uzavírka je naplánovaná i na 26. až 30. 11.
Opěrná zeď v ulici Veslařská: 
- stavba začala 12. 3. a skončí 11. 6.
Ulice Přístaviště: 
- stavební práce od 1. 9. do 30. 11. 

Dopravu v obvodě omezí rekonstrukce železnice

F I N A N Č N Í  V Ý B O R

Miloslava Válková  předsedkyně 

Ing. Jaroslav Táborský  člen
 
Jan Jirkovský  člen
 
Ing. Pavel Tošovský člen
  
Martin Šťastný  člen

Úsek evidence obyvatel upozorňuje 
občany, že v letošním roce končí plat-
nost občanských průkazů vydaných do 
31. 12. 1998. Protože výměna nového 
OP trvá přibližně 30 dnů, je nutno požá-
dat o vystavení nového OP nejpozději 

do 30. 11. 2007.
Žádáme občany, aby výměnu nene-

chali na poslední měsíce roku, vyměnit 
OP si můžete v průběhu celého roku.

Výměna OP se nevztahuje na obča-
ny narozené do 31. 12. 1935.

Upozornění pro občany

K O N T R O L N Í  V Ý B O R
    
Jan Jirkovský  předseda  
  
Vlasta Kopsová  členka  
  
Milan Máček  člen  
  
Ing. Pavel Tošovský  člen  
   
Lenka Svobodová  členka  

F I N A N Č N Í  K O M I S E
   
Jana Černá  předsedkyně 
  
Jana Harciníková  členka  
   
Ing. Jiřina Janovská členka  
   
Vlasta Kopsová  členka  
   
Luboš Mráz  člen 
  

B Y T O V Á  K O M I S E
    
Petr Ryšavý  předseda  
  
Martin Šťastný  člen  
  
Rozália Černohorská  členka  
  
MUDr. Milena Budíková členka  
  
Marcela Kubátová  členka 

M A J E T K O V Á  K O M I S E

Petr Ryšavý  předseda
  
Mgr. Marcela Berčíková členka
  
Gabriela Šťastná  členka
  
Josef Záveský  člen
  
MUDr. Milena Budíková členka 

ČLENOVÉ RADY MO NEŠTĚMICE

Liana Wagnerová

Jana Pauerová

Petr Ryšavý

Ing. Pavel Tošovský

Josef Záveský

Termíny Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice
vždy od 15:00 hodin v zasedací místnosti úřadu
24. 04. 2007 
26. 06. 2007 
25. 09. 2007 
18. 12. 2007   
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Radnice zahájila v únoru s měsíčním 
předstihem úklid veřejných prostranství 
a  trávníků. Ty jsou po zimě plné psích 
exkrementů. 

„Díky teplému počasí mohl začít pra-
covat speciální vysavač. Obvykle se 
přitom v ulicích objevuje až na konci  
března,“ říká starostka Liana Wagnero-
vá. Nejhorší situace je na sídlištích.   

„Obyvatelé si stěžují na nepořádek. 
Na trávníky mezi domy se prakticky 
nedá vstoupit. Snažíme se právě obytné 
části uklízet častěji, ale dokud chovate-
lé nezačnou být ukáznění, nedokážeme 
udržet pořádek trvale,“ konstatuje sta-
rostka.  

V  obvodě je přihlášeno zhruba 1 700 

psů, skutečný počet je ale odhadován na 
jednou tolik. Podle odborných statistik 
tento počet zvířat denně vyprodukuje 
přes 300 kilogramů exkrementů. V Ne-
štěmicích, Krásném Březně a Mojžíři je 
7 míst pro volný pohyb psů. Všechny 
jsou opatřeny koši na psí exkrementy. 
Specializovaná firma  je vyprazdňuje a 
doplňuje  pytlíky jednou týdně. Sáčky 
dostanou lidé  na podatelně Úřadu měst-
ského obvodu, po předložení dokladu o 
zaplacení povinného ročního poplatku 
za psa. Obvod do nákupu speciálních 
pytlíků investuje zhruba  50 000 korun 
ročně, další finanční prostředky spolyká 
provoz speciálního vysavače a vývoz 
košů na psí exkrementy. 

Radnice zahájila úklid již v únoru

Dnes Vás zavedeme do míst, o kte-
rých možná někteří z Vás nemají ani 
tušení. Výchozím bodem je zastávka 
Krásné Březno trolejbusů číslo 56, 59 
směrem na sídliště Pod Vyhlídkou, za 
níž nalezneme na sloupu žlutou turis-
tickou značku. Ta nás provede zástav-
bou až k ulici K Mlýništi. Dále značka 
stoupá lesem po Fričově stezce až k 
zahrádkářské kolonii, kde odbočíme 
vpravo na vyšlapanou stezku vedoucí 
podél Pekelského potoka. Pěšinka tři-
kráte křižuje potok, nežli nás dovede 
přímo k cíli naší cesty - pod vodopád 
padající z výšky osmi metrů mezi čedi-

čovými skálami. Procházka skalnatým 
kaňonem je nádherná jak v horkých 
letních dnech, kdy pod korunami stro-
mů a mezi vlhkými kameny najdeme 
příjemné osvěžení, tak v zimě, kdy se 
vše blyští námrazou a zmrzlý vodopád 
vypadá přímo pohádkově.

Pro zpáteční cestu můžeme zvolit ji-
nou variantu: Vrátíme se podle potoka 
na žlutou turistickou značku a vydáme 
se po ní vpravo vzhůru až nad zahrád-
ky. Zde odbočíme vlevo na luční cestu a 
necháme se jí vést na silnici kousek nad 
konečnou stanici trolejbusu číslo 55.

Výlet do „Mlýnišťského pekla“

Kalendář svozu odpadů 
- I. pololetí 2007

18. 4.   18.00    
Koncert absolventů  -  zámek v Trmi-
cích 
25. 4.   18.00    
Galakoncert ZUŠ Neštěmice - Divadlo 
opery a baletu Ústí nad Labem
3. 5.     17.00    
Koncert pěveckých sborů a orchestrů 
s hosty z  Německa - Národní dům
13. 5.   14.00    
Promenádní koncert žákovského 
orchestru ZUŠ Neštěmice na Větruši

27. 5.   14.00    
Promenádní koncert žákovského 
orchestru ZUŠ Neštěmice na Větruši
17. 6.   14.00   
Promenádní koncert žákovského 
orchestru ZUŠ Neštěmice na Větruši
17. 6.   17.00    
Baletní koncert   -  Divadlo opery 
a baletu Ústí nad Labem
19. 6.   18.00 
Koncert sboru “CONCERTO“   
-  kostel  Mojžíř

Akce ZUŠ Neštěmice

Objemné odpady jsou vysloužilé předměty z domácností (židle, skří-
ně, stoly, matrace, sporáky, koberce, lina), které vzhledem ke svým 
rozměrům nepatří do sběrných nádob na směsný odpad.

Tyto předměty odložte ke sběrným nádobám až den před termínem 
svozu.

Mezi objemný odpad nepatří stavební odpad, konstrukční prvky bytu 
nebo domu, odpad ze zeleně a elektrozařízení (chladničky, mrazničky, 
pračky, televizory, monitory a ostatní velké domácí spotřebiče). Odpa-
dy z rekonstrukce bytů a domů (včetně sanitárních zařízení) je povi-
nen odstranit řemeslník nebo firma, která rekonstrukci nebo výměnu 
provádí, na své náklady. Tyto odpady nepatří  do sběrných nádob na 
směsný komunální odpad ani se neodkládají vedle těchto nádob. 

Mimo vyhlášené dny svozu objemného odpadu využívejte výhradně 
Sběrných dvorů odpadů v Krásném Březně nebo ve Všebořicích. 

Termíny svozu: 
Probíhá ve 2 etapách. Svozové oblasti jsou dále rozděleny na jed-

notlivé ulice. Objemný odpad připravte k odvozu nejdříve 1 den před 
svozem. Svoz začíná vždy v 6 hodin ráno v uvedený den svozu.

Svoz nebezpečného odpadu

Datum svozů  24. 5. 2007
Mojžíř: ul. Hlavní u restaurace Na 

růžku 15:00 – 15:20
Neštěmice: ul. Opletalova u parko-

viště 15:25 – 15:45
Krásné Březno: ul. Obvodová u ga-

ráží 15:55 – 16:15

Svoz objemného odpadu 
I. etapa Mojžíř, Neštěmice

Středa 30. 5. 2007
J. Plachty

Čtvrtek 31. 5. 2007
Hlavní, Horní, K Haldě, Strážná, Vo-
dařská, Žitná

Pátek 1. 6. 2007 
Na Skalce, Peškova, Picassova

Úterý 5. 6. 2007 
Ryjická, Sibiřská

Středa 6. 6. 2007 
Dubová, Hluboká, Na Výšině, Pod 
Úvozem, Květinová, Sportovní, Ze-
lená

Čtvrtek 7. 6. 2007 
Janského, Májová, Milešovská, Ople-
talova, Studentská, Turistická, U 
Radnice, Národní, Mlýnská, Seiferto-
va, U Tonasa, Veslařská, V Ústraní, 
Železná

Svoz objemného odpadu 
– II. etapa Krásné Březno

Úterý 12. 6. 2007 
Čechova, Ke Třem křížům, Obvodo-
vá, Rozcestí

Středa 13. 6. 2007 
Neštěmická (sídliště Pod Vyhlídkou), 
Keplerova, Na Rybníčku, Na Sklípku, 
U Pivovarské zahrady

Čtvrtek 14. 6. 2007 
1. máje, Čelakovského, Družstev-
ní, Erbenova, Husova, Hřbitovní, K 
Mlýništi, Karolíny Světlé, Krátká, Na 
Vinici, Podmokelská, Příkopy, U Po-
tůčku, U Studánky, V Doubravě

Pátek 15. 6. 2007 
Matiční, Na Břehu, Postranní, Růžo-
vá, Svádovská, Nový Svět, Pekařská,  
Plavecká

Úterý 19. 6. 2007 
Anežky České, Dr. Horákové, Janáč-
kova, Jungmannova 

Středa 20. 6. 2007 
Výstupní, Žežická, Neštěmická, 
Dvojdomí, Přemyslovců, Neštěmická 
1 a 3 

Čtvrtek 21. 6. 2007 
V Oblouku, Vojanova, Drážďanská, 
Křižíkova, Na Náspu, Na Skládce,    
Přístavní, V Háji



Dotazy, náměty a připomínky pro zpravodaj ÚMO Neštěmice:
e-mail: zpravodaj@prpro.cz
adresa: PRpro s.r.o., Benešovská 432, 405 01, Děčín II

Vydává Úřad městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice, tel.: 
475 507 050, fax: 475 507 115, e-mail: umo-nestemice@volny.cz, 
www.nestemice.eu. Vychází čtvrtletně nákladem 10 500 výtisků. 
DTP a tisk: PRpro, s.r.o.

OBVODNÍ ZPRAVODAJ

Větrná smršť, která se koncem ledna přehnala celou zemí, nenapáchala v obvo-
dě žádné výraznější škody. Orkán polámal deset stromů. Jeden z nich na sídlišti 
Pod Vyhlídkou zatarasil hlavní vchod do domu a jeho obyvatelé museli využívat 
náhradní. Škody odstranili pracovníci, kteří se starají o údržbu zeleně a zejména 
veřejně prospěšní pracovníci. 

Zimní orkán Kyrill v obvodě neškodil

w w w . n e s t e m i c e . e u
oficiální stránky městského obvodu Neštěmice naleznete na adrese:

Obvod má vlastní obřadní síň.
Termíny svatebních obřadů: 
21.04., 19.05., 23.06., 07.07. (mi-

mořádný termín za poplatek), 28.07., 
18.08., 15.09., 20.10., 24.11., 15.12. 

Poplatky:
Obřad mimo výše uvedené termíny, 

čas, nebo místo – 1000 Kč
Pokud je jeden ze snoubenců cizinec, 

nebo Čech bez trvalého pobytu – 2000 Kč
Pokud jsou oba snoubenci cizinci, nebo 

Češi bez trvalého pobytu – 3000 Kč

Co musejí přinést snoubenci na 
úřad: 
• Vyplněné formuláře (prázdné blan-
kety k vyzvednutí na matrice)
• Platné rodné listy, nikoliv jen výpisy 
z knihy narození 
• Platné občanské průkazy (cizinci plat-
né pasy) 

• Rozvedení snoubenci předkládají 
rozsudky o rozvodu posledního man-
želství s vyznačením právní moci
• Ovdovělí snoubenci předkládají 
úmrtní listy bývalých manželů
• Kromě uvedených dokladů je ve 
specifických případech k žádosti o 
uzavření manželství nutné připojit tyto 
doklady:
• Je-li jeden ze snoubenců osoba ne-
zletilá starší šestnácti let, rozhodnutí 
soudu o povolení uzavřít manželství 
opatřené doložkou právní moci 
• Jde-li o osobu stiženou duševní po-
ruchou, rozhodnutí soudu o povolení 
uzavřít manželství opatřené doložkou 
právní moci 

Informace jsou jen orientační, další 
podrobnosti vám vysvětlí pracovnice 
matriky.

Chcete mít svatbu v Neštěmicích? 

Habry u hřiště nahradí pokácené topoly
Devadesát topolů v okolí fotbalového hřiště v Neštěmicích bude pokáceno. Stro-

my jsou staré a hrozí, že by se mohly například při silnějším větru rozlomit. Mohly 
by tak ohrozit chodce v jejich okolí, poblíž je i škola, takže tu denně prochází 
řada dětí. Město se chystá místo topolů vysázet habry, nejprve jen padesát, ale do 
budoucna by se měl jejich počet ještě zvýšit. Vše bude stát více než jeden milion 
korun.

Radnice chce zřídit přívoz přes Labe
Ulehčit cestování lidem, kteří žijí ve Svádově a pracují v Neštěmicích nebo nao-

pak, chce obvodní radnice. Vzkřísila myšlenku na znovuzprovoznění přívozu přes 
Labe. Ten tu v minulosti fungoval. Byl určen jen pro pěší. Přestože obě části města 
od sebe leží vzdušnou čarou několik stovek metrů, jejich obyvatelé musejí jezdit 
přes centrum města a na cestě tak stráví desítky minut denně. Zatím není jisté, 
kolik by provoz přívozu stál. Starostka Liana Wagnerová chce o něm jednat s 
magistrátem i dalšími obvody.

V současnosti funguje na Ústecku jediný přívoz, a to mezi Velkým Březnem a 
Neštědicemi. Ten mohou využívat nejen pěší, ale i auta, a ušetří tak dvacet kilome-
trů cesty. Další přívoz na Labi je na Děčínsku v Dolním Žlebu.

Nové parkoviště a chodníky za 6 milionů
V letošním roce by mělo v ulici Vojanova v Krásném Březně vzniknout nové 

parkoviště. Nabídne možnost stání pro 47 aut, přičemž tři z nich budou určená pro 
postižené. Ve stejné ulici je plánována i oprava chodníků. Rekonstrukce bude stát 
téměř 6 milionů korun. Třetinu zaplatí město, další finance chce obvodní radnice 
získat od státu v rámci dotací na regeneraci panelových sídlišť. V Krásném Březně 
nechala obvodní radnice postavit i nová dětská hřiště. 

Začnou opravy zámku v Krásném Březně
Památkáři chtějí letos začít s rekonstrukcí zámku ze 16. století uprostřed parku 

v Krásném Březně. Rekonstrukce se dočkají nejen místa, kde jsou kanceláře a 
archívy. Zámek by se měl z části otevřít i návštěvníkům. Konkrétně by tu měla 
vzniknout nová obřadní síň. Zatím nabízí obvod pouze jednu a to přímo v budově 
radnice. Oprava by měla stát 50 milionů korun. Zámek byl roky nevyužívaný a 
památkáři ho získali od Českých drah v nepříliš dobrém stavu. 

Krátce z obvodu…

Děti z mateřinky Vyhlídka odlehčí 
sídlištním kontejnerům měsíčně prů-
měrně o 200 kg PET lahví. Přihlásily se 
totiž do soutěže společnosti Elektrošrot, 
a.s. v Teplicích. 

„Zapojili se nejen děti, ale i všichni 
zaměstnanci a rodiče. Víme, že srov-
návat se ve sběru s velkou základní 
školou nebo snažit se ji trumfnout se 

nám asi nepodaří, ale nám stačí pocit, 
že se účastníme a vedeme děti i rodiče 
k ekologickému způsobu při nakládání 
s odpady,“ říká ředitelka školky Eva 
Duffková. 

Cílem soutěže je šíření osvěty a zlep-
šování přístupu k životmímu prostředí. 
Děti jsou za třídění odměňovány. Sou-
těž potrvá do června 2007.

Mateřská škola Vyhlídka pomáhá ekologii…

INTERNETINTERNET
pro informace �i objednání p�ipojení volejte, pište:

tel.: 475 503 061, e-mail: servis@dozimont.cz

www.dozimont.czwww.dozimont.cz
Nyní už i vašem dom� je z�ízena internetová optická p�ípojka.

PROGRAM HOME BASICPROGRAM HOME BASIC
1024 kbps sdílená rychlost za 356 K�/m�síc v�etn� DPH

bez omezení objemu stahovaných dat!

DOZIMONT s.r.o., Hlavní 200, 403 31  Ústí nad Labem


