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Čtyři měsíce čekal obvod na schvá-
lení rozpočtu pro letošní rok. Zastu-
pitelé ho schválili  24. dubna. Do té 
doby obvod hospodařil v rozpočtovém 
provizoriu. 

„Díky rozpočtu jsme mohli začít in-
vestovat a můžeme pokračovat už v 
rozpracovaných akcích. Už z minulos-
ti tu zůstala řada projektů, které jsou 
z větší či menší části zaplacené. Jsou 
na ně stavební povolení, projektové 
dokumentace. V první řadě chceme 
tyto projekty dokončit,“ říká starostka 
Liana Wagnerová. 

Obvod bude hospodařit s necelými 

40 miliony korun. Největší částku, více 
než 16 milionů, získá jako neinvestiční 
dotace, tedy finance určené na provoz-
ní výdaje obvodu, další  4 miliony činí  
investiční dotace.Více než sedm a půl 
milionu korun například získá na da-
ních a poplatcích a téměř sedm a půl 
milionu získá z vedlejší hospodářské 
činnosti. Nejvíce peněz, stejně jako v 
minulých letech, potřebuje na výkon 
státní správy a samosprávy. Na dokon-
čení připravených investičních akcí dá 
obvod zhruba 8 milionů korun.

„V případě, že se prodají byty či ně-
jaké pozemky navíc, tak budeme ještě 

uvažovat o nových akcích, ať jsou to 
hřiště nebo zlepšení života na sídliš-
tích,“ dodává starostka Liana Wagne-
rová. 

Účelová neinvestiční dotace na dávky 
sociální péče a dávky pomoci v hmot-
né nouzi  není  součástí schváleného 
rozpočtu jako v minulých letech, ale 
je zapojena až jako rozpočtová změna. 
Pro letošní rok činí částku 55 milionů. 
Stejně  je do rozpočtu zapojena  posí-
lená provozní dotace, která byla pro 
obvod schválena ve výši 3,3 milionu a 
je určena na údržbu zeleně.

 

Obvod hospodaří se 40 miliony korun

Obyvatelé Neštěmic zažili počátkem měsíce výjimečné odpoledne. Přímo pod 
širým nebem uprostřed parku pro ně koncertovaly dětské sbory. 

„Základní umělecká škola, která tu sídlí, pořádala Zábavné odpoledne s hud-
bou, kterého se zúčastnilo několik dětských sborů,“ říká starostka obvodu Liana 
Wagnerová. 

Vedle malých zpěváků a hudebníků si své vystoupení připravily i děti z mateř-
ského centra Broučci. Na podiu v parku před radnicí se tak děti střídaly přes dvě 
hodiny. Diváci zaplatili dobrovolné vstupné. „Byla bych ráda, pokud by se nám 
podařilo založit tradici podobných koncertů. To se netýká jen Základní umělecké 
školy, ale kohokoli jiného. Před radnicí máme pěkný park s podiem, tak proč 
toho nevyužít,“ dodává starostka.

Děti koncertovaly pod širým nebem

S nezodpovědnými majiteli pozemků 
bojuje radnice obvodu. Úředníci roze-
slali desítky výzev a chystají se zahájit 
i řadu správních řízení. V nich hrozí 
vlastníkům, kteří se nestarají o svůj 
majetek, až desetitisícové pokuty. 

Obvod trápí desítky pozemků, kde 
jejich majitelé nesekají trávu. Ta pak 
obtěžuje své okolí, především alergici 

mohou mít vážnější zdravotní problé-
my, nehledě na nebezpečí nákazy lym-
skou boreliózou a klíšťovou encefali-
tidou, kterou přenášejí klíšťata. Takto 
neposekaný a neudržovaný pozemek 
je živnou půdou pro rozmnožování 
zdraví nebezpečných klíšťat. Každý 
vlastník pozemku nebo objektu nebo 
osoba, která je užívá z jiného právního 

i

i ÚŘEDNÍ HODINY

Radnice postihuje nezodpovědné majitele

Podatelna: 
Po    7:00 – 17:00
Út      7:00 – 15:30
St      7:00 – 17:00
Čt     7:00 – 15:30 
Pá     7:00 – 13:00

Úřední hodiny:
Po 8:00 – 12:00     13:00 – 17:00 
St 8:00 – 12:00     13:00 – 17:00

Evidence obyvatel, matrika
Po 8:00 – 12:00     13:00 – 17:00 
Út 8:00 – 12:00     13:00 – 15:30
St 8:00 – 12:00     13:00 – 17:00
Čt 8:00 – 12:00*   13:00 – 15:30
Pá 8:00 – 12:00*

* pouze ověřování podpisů

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

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

MALÍØSKÉ - LAKÝRNICKÉ PRÁCE
Fa. Dvoøák Jiøí

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

UPOZORNĚNÍ
              V budově úřadu dochází ke 
stěhování některých kanceláří. Pro-
sím informujte se na recepci.

důvodu je povinna omezovat výskyt 
a šíření škodlivých organismů včetně 
plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným 
osobám nebo nedošlo k poškození ži-
votního prostředí a nebo k ohrožení 
zdraví lidí a zvířat. (Tuto povinnost 
upravuje zákon č. 326/2004 Sb.,  o 
rostlinolékařské péči.)

pokračování na str. 2

Pište své názory, ptejte se na to, 
co vás zajímá

Obyvatelé obvodu mohou své připomínky či dotazy posílat nově i pomocí 
SMS zprávy. 

Už více než pět let mají možnost se ptát úředníků nebo vedení radnice pro-
střednictvím e-mailu (zpravodaj@prpro.cz). Odpovědi na své dotazy pak nalez-
nou v nejbližším vydání obvodního zpravodaje. 

„Chápeme, že ne každý má možnost přístupu na internet nebo s ním umí za-
cházet. Chceme proto obyvatelům vyjít vstříc a nabízíme možnost zasílat SMS 
zprávy. V současné době bychom chtěli, aby nám psali, pokud mají problémy 
s kontejnerovým stáním. Samozřejmě mohou posílat i své dotazy související s 
děním v obvodě,“ říká starostka Liana Wagnerová. 

Linku neprovozuje sama radnice, ale využívá pomoci soukromé firmy. 
„Obvod za službu neplatí. Pisatele stojí jedna SMS 3 koruny, což je slušná 

cena,“ dodává starostka. SMS zprávy posílejte na číslo 

903 09 03 ve tvaru: UL mezera TEXT 
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Nestálá kontejnerová stání jsou pro-
blémem na řadě míst ústeckého obvodu 
Neštěmice. Komplikují život obyvate-
lům i popelářům. Takzvané létající po-
pelnice nemají přesně určené místo stání 
a lidé je často posouvají, jak se jim zrov-
na hodí. Třeba kvůli snadnějšímu parko-
vání. Popeláři je pak musejí v rámci jed-
né ulice hledat. Někdy jsou postaveny 
dokonce tak, že jejich vyvezení blokují 
zaparkovaná auta. Radnice se rozhodla 
problém řešit a postupně všechna pro-
blémová stání v obvodě upravit. 

„V první fázi vytipujeme prvních pět 
míst, kde je situace nejhorší. Budeme 
přitom spolupracovat jak s majiteli nebo 
správci domů, tak s firmou, která svoz 
odpadu zajišťuje,“ říká starostka Liana 
Wagnerová. Svými tipy na místa, kde 
by mohla být zlepšena kontejnerová stá-
ní, mohou přispět i sami obyvatelé ob-

vodu, a to buď prostřednictvím e-mailu, 
nebo SMS zprávy. 

„Jde o náš první pokus komunikovat s 
občany pomocí SMS zpráv. Do budouc-
na bychom je chtěli využívat častěji a 
ptát se obyvatel obvodu na jejich názo-
ry,“ dodává starostka Wagnerová. 

Od začátku července přibudou v ce-
lém městě nové kontejnery na tříděný 
odpad. Počet nádob na jednotlivých 
stáních se tedy zvýší. Právě tato změna 
byla jedním z impulsů, proč začala rad-
nice problém „létajících“ popelnic řešit. 
Podle velice hrubých odhadů jsou v ob-
vodě desítky problémových míst. 

„Chceme situaci postupně všude na-
rovnat buď tím, že na vozovku nama-
lujeme přesná stání kontejnerů, nebo je 
vymezíme plůtkem,“ vysvětluje Liana 
Wagnerová. 

Radnice chce řešit problém létajících popelnic

Vandaly poničená socha 
se stěhuje z  části Krásné 
Březno do centrálního 
parku na Severní Terase. 
Tam by se měla stát sou-
částí lapidária pod širým 
nebem, které tvoří právě 
sochy z dob reálného so-
cialismu. 

„Socha stojí v ulici Na 
Výsluní a je poměrně zde-
vastovaná. Náklady na její 
kompletní opravu jsou od-
hadovány na 300 tisíc ko-
run,“ říká starostka Liana 
Wagnerová. 

Autorem této sochy je 
Václav Kyselka, který je 
absolventem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Socha je vyrobena z 
pískovce a byla vytvořena na přelomu 70. a 80. let minulého století.

Lapidárium v centrálním parku Severní Terasy tvoří sochy, které vznikly za 
minulého režimu a bez větší pozornosti stojí v různých částech obvodu. 

„Měly původně sloužit jako umělecký prvek oživující poněkud strohou archi-
tekturu panelové výstavby. Jejich umělecká hodnota může být sice sporná, ale 
jde o ucelenou sbírku, která hodně vypovídá o době svého vzniku, a proto jsme 
se rozhodli sochy zachránit,“ říká tajemník Petr Vlasák. Zhruba desítka soch 
byla prohlédnuta odborníky a ošetřena. Změnily nejen prostředí, ale už nejsou 
umístěny na podstavci. 

Poničená socha se stane součástí lapidária

CENÍK SLUŽEB:
Obědy dle jídelníčku: 
cena za 1 oběd  45,- Kč
Praní a mandlování:
do     5 kg       23,- Kč/kg
do   10 kg       20,- Kč/kg
nad 10 kg       17,- Kč/kg
Jednoduché opravy oděvů:
krácení                            100,- Kč/Ks
látání                       25,- až 45,- Kč/Ks
přišívání knoflíků            5,- Kč/Ks
výměna zipu (dodaného)  100,- Kč/Ks

Kde nás najdete?
Nemocnice následné péče 
Ryjice č. p. 1
Tel.: 472 734 050
www.nnpryjice.cz
dopravní spojení MHD č. 19
Pronájem kinosálu
hlavní sál 
+ zasedací místnost     600,- Kč/1 den
jen zasedací místnost  300,- Kč/1 den
víkendová akce          1000,- Kč

V Ryjicích pomáhají nejen nemocným
Bývalá léčebna pro dlouhodobě nemocné se otevírá všem Ústečanům. Své služ-

by už nenabízí jen nemocným, ale za příznivé ceny se tu můžete najíst nebo si 
nechat opravit či přešít oblečení. Dokonce si tu můžete udělat soukromé promítání 
nebo uspořádat jednání. Nové služby nabízí zařízení od 1. 6. 2007. 

V NNP Ryjicích se rozhodli zřídit stacionář pro starší občany. V současné době 
zjišťují, zda bude v okolí o tuto službu zájem. Prosíme občany o případnou reak-
ci na www.nnpryjice.cz, ldnryjice@qick.cz nebo písemně na adresu NNP Ryjice, 
403 31 Ústí n. L. – Neštěmice.

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

ÈIŠTÌNÍ KOBERCÙ,
ÈALOUNÌNÉHO NÁBYTKU

A INTERIÉRÙ AUT

PÙJÈOVÁNÍ STROJÙ
NA ÈIŠTÌNÍ
Karel HORKÝ

Køi�íkova 500/8, Ústí n.L.
mobil:

603 238 566 731 203 567nebo

Karel HORKÝ
Køi�íkova 500/8, Ústí n.L.

mobil:
nebo603 238 566 731 203 567

Corso: chystané akce 
září

7. září - představení pro prvňáčky - po-
řádá ÚMO Neštěmice  

říjen
22. října - LÁSKA JE LÁSKA - ko-
medie A. P. Čechova v podání Docela 
velkého divadla Litvínov - dvě povídky, 
ve kterých se v různých rolích představí 
Jan RÉVAI.  

listopad
5. listopadu - EVA A VAŠEK - koncert 
populární dvojice známé z TV  

prosinec
8. prosince - Mikulášská nadílka 

Jak moc se nezaměstnaní snaží najít 
práci – to budou od července zjišťovat 
pracovnice odboru sociálních věcí. S 
klienty musejí zpracovat takzvané akti-
vizační plány. To bude znamenat nejen 
více časově náročné práce pro úředníc-
ky, ale i delší čekání pro klienty. 

Od prvního května se zároveň změnila 

organizace odboru. Lidé už nejsou roz-
děleni podle částí obvodu, ale abecedy. 
Stěhovaly se i jednotlivé kanceláře. 

„Vše jsme zvládli bez větších kompli-
kací. Díky dobrému značení se všichni 
klienti orientovali a nebloudili po úřa-
dě,“ říká vedoucí odboru Petra Moráv-
ková.

Berete dávky? Čekají vás změny.

Radnice postihuje nezodpovědné majitele
pokračování ze str. 1

Nebezpečné jsou podle starostky 
Liany Wagnerové i případy, kdy ma-
jitel nechá zchátrat nemovitost, kterou 
koupil: „V našem obvodě je několik 
takových míst. Lidé by se jim měli 
vyhýbat, protože z poškozených domů 
mohou opadávat zbytky omítky nebo 
dokonce části cihel a trámů.“

Obyvatelé obvodu si na taková místa 
opakovaně úředníkům stěžují. 

„Bohužel zákon nám svazuje ruce. 
Majitele opakovaně vyzýváme, a po-
kud se nic neděje, tak dáváme podnět 
k zahájení správního řízení  stavební-
mu úřadu Magistrátu města Ústí nad 
Labem. Letos se budeme takto snažit 
postihnout desítky nezodpovědných 
majitelů. Ovšem je to složitý a hlav-
ně dlouhý administrativní proces. My 
bychom potřebovali rychlé řešení,“ vy-
světluje starostka Wagnerová. 

Veřejně prospěšní pracovníci na 

soukromých pozemcích často sbírají 
odpadky nebo zametají na frekvento-
vaných místech. Víc ale radnice dělat 
podle zákona nesmí. 

„Nemůžeme jít na cizí pozemek a 
začít ho sekat nebo sanovat, či oplotit 
rozpadající se budovu. Absolutně ne-
máme právo zasahovat do majetku ně-
koho jiného,“ říká starostka Wagnero-
vá. Radnice by se tak mohla dostat do 
absurdní situace. Nechala by například 
oplotit rozbořený dům. Majiteli by se 
to ale nelíbilo a obvod by musel opět 
plot na své náklady nechat odstranit. 

„Nejsme natolik bohatí, abychom se 
mohli starat o majetek, který nám nepa-
tří. Nedokáži si představit, jak bych tře-
ba maminkám vysvětlovala, že pro děti 
nepostavíme nová hřiště, protože jsme 
sekali cizí trávníky, a na víc nám už ne-
zbylo,“ dodává závěrem starostka. 
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První větší investiční akce potěšily 
hlavně řidiče. Obvodní radnice po-
stavila další parkovací místa. Přitom 
stavět se začalo oproti plánu později. 
Bylo nutné počkat na schválení roz-
počtu do konce dubna. Do té doby 
totiž obvod hospodařil v provizoriu, 
které investice neumožňovalo. 

„Jako první se u hřbitova v Krás-
ném Březně rozšiřovala krajnice, 
aby se zde dalo lépe parkovat. V uli-
ci Keplerova se postavilo parkoviš-
tě pro 15 stání. Každá z těchto akcí 
stála zhruba 700 tisíc korun,“ říká 
starostka Liana Wagnerová. 

Radnice chystá v druhé polovině 
roku stavby dalších parkovišť. Uva-
žuje také o rozšíření počtu laviček a 
odpadkových košů v celém obvodě. 

Radnice postavila 
další parkoviště

1. Městský obvod Ústí nad Labem 
- Neštěmice bude uzavírat nájemní 
smlouvy k obecním bytům pouze s ob-
čany České republiky nebo cizinci se 
statutem uprchlíka platným v ČR. 

V případě, že  žadatel či jeho man-
žel(ka) nebo druh(družka) vlastní jiný 
byt, dům k bydlení nebo mají uzavřenu 
nájemní smlouvu k jinému bytu, musí 
řádně užívat obecní byt od městského 
obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice. 
V případě řešení žádosti nájemce obec-
ního bytu v našem městském obvodu 
musí být dosud užívaný obecní byt 
vrácen. 

2. Při výběru budoucího nájemce je 
žádost posuzována dle stanovených 
kritérií:

- zohlednění zájmu obce o profesní 
zařazení žadatele

- žadatel nesmí být dlužníkem města 
Ústí nad Labem 

- žadatel nesmí být dlužníkem nájem-
ného v předchozím bydlišti 

- pracovní poměr v posledních pěti 
letech

- bezúhonnost (dokládá se výpisem z 
trestního rejstříku).

Bytová komise si může vyžádat dal-
ší podklady týkající se osoby žadatele, 
které mohou mít vliv na rozhodování 
bytové komise o přijetí žádosti do evi-
dence, případně na rozhodování Rady 
městského obvodu Ústí nad Labem - 
Neštěmice o výběru vhodných uchaze-
čů o uzavření nájemní smlouvy.  

3. Písemné vyrozumění o nabídce 
pronájmu obecního bytu prvnímu 
uchazeči je odesláno spolu s návrhem 
nájemní smlouvy nejpozději sedmý 
kalendářní den ode dne jednání Rady 
městského obvodu Ústí nad Labem - 
Neštěmice. Pokud se vybraný uchazeč 

nedostaví k podpisu nájemní smlouvy 
nebo nabídku odmítne, je jeho žádost 
o pronájem obecního bytu vyřazena z 
evidence a nebudou brány na zřetel dal-
ší žádosti téhož žadatele, které učiní v 
nejbližších 5 letech.

4. Zájemce o pronájem obecního 
bytu je povinen po nabídce k uzavře-
ní nájemní smlouvy a nejpozději před 
podepsáním nájemní smlouvy složit  na 
účet městského obvodu kauci ve výši 
stanovené §686a zákona č. 40/1964 
Sb., občanského zákoníku ve znění 
pozdějších předpisů a předložit o platbě 
při podpisu nájemní smlouvy doklad.

Velikost kauce činí  trojnásobek mě-
síčního nájemného a zálohy na úhradu 
za plnění poskytovaná v souvislosti s 
užíváním bytu. 

V případě výměny bytu mezi obča-
ny, při níž je předmětem výměny jeden 
nebo více obecních bytů, je budoucí ná-
jemník obecního bytu povinen předem 
složit na účet ÚMO Ústí n. L. - Neště-
mice kauci ve výši stanovené dle §686a 
zákona č. 40/1964 Sb., občanského zá-
koníku ve znění pozdějších předpisů a 
předložit o platbě doklad. 

5.  Nájemní smlouva k obecnímu 
bytu je s novým nájemcem zásadně 
uzavírána nejdříve na dobu určitou 
12 měsíců. Doba nájmu bude v případě 
splnění všech povinností vyplývajících 
z nájemní smlouvy a obecně závazných 
předpisů dodatkem k nájemní smlouvě 
prodloužena v posledním měsíci uvede-
né lhůty 12 měsíců vždy na dobu dal-
ších 36 měsíců.

V případě uzavření nájemní smlouvy 
na základě licitace přípěvku za právo 
na uzavření nájemní smlouvy bude ná-
jemní smlouva uzavírána na dobu neu-
rčitou.

Volné byty v domě s licitací příspěvku 
za právo na uzavření nájemní smlouvy 
budou zveřejněny na úředních deskách 
zdejšího obvodu a zájemce o pronájem 
obecního bytu si musí podat přihlášku 
do výběrového řízení, která mu bude 
vydána na odboru správy a údržby 
obecního majetku.  

7. Nájemné je smluvní a činí 30,- Kč/
m2 u bytů, které ve své evidenci vede 
MO Ústí n. L. - Neštěmice jako byty I. 
kategorie. U bytů, které byly rekonstru-
ovány za pomoci finančních prostředků 

státu, je zachováno regulované nájemné 
ve výši odpovídající příslušným předpi-
sům. 

U bytů, které ve své evidenci vede 
MO Ústí n. L. - Neštěmice jako byty 
II.kategorie činí smluvní nájemné 20,- 
Kč/m2.

Výběr z pravidel pro podání žádosti o pronájem obecního bytu v městském obvodu
 Ústí nad Labem - Neštěmice s účinností od 16. 5. 2007

Ulice:         Kauce:  Nájemné  Kč/m2:

Veslařská 113,135 Ano 30,-

Veslařská 134, 263 Ano 18,31

Rozcestí 722/3 Ano 30,-

Matiční 381/4, 382/6 Ano 20,-

6.2 - s licitací příspěvku za právo na uzavření nájemní smlouvy :  

Ulice:                                     Min. výše přísp.: Kauce: Nájemné 
Kč/m2:

A. České 636/19,637/21,638/23,639/25 1.500,- Kč/m2 Ano 30,-

Čechova 772/2,773/4,774/6,775/8,776/10,777/12 1.500,- Kč/m2 Ano 30,-

Křižíkova 528/6 1.500,- Kč/m2 Ano 18,31

Přemyslovců 614/2,615/4,616/6,617/8,618/10,619/12 1.500,- Kč/m2 Ano 30,-

Mlýnská 21, 22, 23, 24 1.500,- Kč/m2 Ano 30,-

Národní 200 1.500,- Kč/m2 Ano 18,31

Opletalova 170, 220, 276 1.500,- Kč/m2 Ano 18,31

Železná 378, 379, 380, 381 1.500,- Kč/m2 Ano 30,-

6.1 - s pronájmem bytů dle „Pravidel pro podání žádosti o pronájem obecních 
bytů v MO Ústí nad Labem - Neštěmice“:                      

6. Přehled obecních domů:

S koncem školního roku čeká hod-
nocení nejen žáky a studenty, ale bi-
lancují i mateřské školky. Samozřejmě 
nejde o známky, ale o dobrodružství a 
akce, které děti za celý rok prožily. 

“Po celý školní rok si především 
hrajeme, zpíváme a poznáváme nové. 
Naši mateřskou školu navštívily růz-
né divadelní soubory a těšily nás ve-
selými pohádkami, podívali jsme se 
do Chomutova a Děčína na zvířata v 
ZOO, sportovali jsme, plavali a otužo-
vali se v sauně,“ říká ředitelka školky 
Gabriela Šťastná. 

Děti si nechodí do školky jen hrát, 
ale je pro ně připraven i vzdělávací 
program přizpůsobený jejich věku. 
Učí se pravidlům bezpečného pohybu 

po ulicích, rozeznávají stromy a rost-
liny nebo poznávají další zákonitosti 
přírody, jako změny ročního období. 

„Chtěli bychom poděkovat těm ro-
dičům, kteří nám pomohli s úpravou 
zahrady, a všem, kteří nám přinesli 
dárky, dobroty, výtvarný a pracovní 
materiál, a také rodičům, kteří  s dětmi 
doma připravují vánoční ozdoby, mas-
ky na karneval nebo den čarodějnic, 
klobouky a  převleky  na tématické 
dny, které po celý rok probíhají,“ do-
dává ředitelka. 

V červnu se všichni ve školce loučili 
s dětmi, které příští školní rok budou 
již chodit do první třídy. Poté stejně 
jako školáky čekaly i děti z mateřinky 
prázdniny. 

Děti z MŠ Pastelka měly školní rok plný zážitků

V kulturním domě CORSO se koncem 
května uskutečnilo finále již VII. roční-
ku pěvecké soutěže dětí do 15 let.

Když se se soutěží v roce 2001 začína-
lo, účastnily se jí děti jen z Ústí nad La-
bem, a to v jedné kategorii. Dnes se do 
soutěže hlásí děti téměř z celého regionu 
a soutěží se ve dvou kategoriích. Fina-
listé, kteří prošli minulými ročníky, dnes 
studují na konzervatoři, účastní se mno-
ha jiných pěveckých soutěží a dosahují 
dílčích úspěchů. Každým rokem vystu-
pují na oslavách města Ústí nad Labem 

a v programu Hurá na prázdniny, který 
se koná na ukončení školního roku.

Letos se do finále probojovalo celkem 
16 soutěžících, ale nakonec jich přišlo 
jen 14. V první kategorii dětí do 6 let se 
na prvních třech místech umístili: Jakub 
Říhovský, Aneta Pražáková a Adéla 
Pova. Druhá kategorie měla tyto vítěze: 
Petru Papežovou, Michaelu Imbrušovou 
a Radku Vodákovou.

Vzhledem k tomu, že porota nemá 
nikdy a ani letos neměla lehký úkol při 
hodnocení soutěžících, vyplnili program 

v době její porady tři hosté. Vítězka IV. 
ročníku Barbora Kacerovská, účastnice 
soutěže Česko hledá SuperStar Eliška 
Faicová (umístila se ve jmenované sou-
těži na 14. místě) a zpěvák doprovodné 
kapely Cliff Canalas.

Ceny vítězům předali členové poroty a 
hosté Arno Fišera – náměstek primátora 
a Jana Pauerová – místostarostka ÚMO 
Neštěmice.

Jako každý rok tak i letos byla akce 
finančně podporována městem Ústí nad 
Labem.

V Corsu hledali pěvecké talenty



otevřeno každý všední den od pondělí 
do pátku vždy od 9°° hod. Nabízejí 
pestrou paletu zájmových a vzdělá-
vacích kroužků a akcí pro všechny 
děti ve věku od 0 do 6 let. „Veškeré 
aktivity, které nabízíme, rozvíjí indi-
viduální schopnost dítěte a prohlubují 
vztah mezi rodiči a jejich dětmi. Ro-
diče tak mají možnost v mateřském 
centru nalézt novou náplň svého času 
i pro svou ratolest, setkávat se s další-
mi rodiči i dětmi,“ říká koordinátorka 
Alena Hechterová.

Pro náročnější rodiče a jejich děti 
pořádá Pohádka i Broučci besedy s 
porodní asistentkou, gynekologem, 
dětským lékařem, logopedem a mno-
ho dalších zábavných akcí jako jsou: 
Lampiónový průvod, Ze života zvířá-
tek, Z pohádky do pohádky, Čaroděj-
nický rej a loutková divadelní před-
stavení nebo karneval.  (Pavel Hušek jr.)

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

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

Výchozím bodem tohoto výletu je 
konečná trolejbusu č. 57. Kozí vrch, 
sedlem oddělený a jakoby „samostat-
ný“, máme přímo před sebou. Vydáme 
se ve směru jízdy a po padesáti met-
rech odbočíme vlevo do ulice Strážná, 
tou pokračujeme podél kolejí směrem 
na Děčín. Po tří stech metrech uhýbá 
Strážná vlevo a zavede nás k rybníčku 
zvanému Hankáč. Tady končí asfalto-
vá cesta. Odtud vede jedna z cest vpra-
vo kolem Hankáče ke kamenolomu. 
My se vydáme cestou vlevo, ta se ze 
štěrku mění po několika metrech na 
travnatou pěšinu mířící do sedla. Pak 
už pořád vzhůru. Po dvou kilometrech 
se ocitnete ve výšce 260 m.n.m., kde 
je rozcestník se zelenou značkou. V 
sedle je informační cedule a ukazatel, 
kudy k vrcholu. Těsně pod vrcholem 
se cesta rozdvojuje. Ať zvolíme pěši-
nu vlevo či vpravo, budeme odměněni 

krásnou vyhlídkou na Labské údolí, do 
kterého roku 1710 sjel z Kozího vrchu 
zemní sesuv a zasypal osadu Veselí. 
Vrátíme se zpět k rozcestníku a mů-
žeme pokračovat po zelené turistické 
značce do Neštědic (1,5 km), odkud se 
vlakem dopravíme zpět do Ústí. Nebo 
se vydáme na opačnou stranu směrem 
na Mašovice. Pokud před Mašovicemi 
odbočíme ze zelené vlevo, na cestu 
vedoucí podél lesa, naskytne se nám 
pohled do Divoké rokle. Jedná se o 
mísovitý skalní sesuv s odkrytými vul-
kanickými horninami. Poté se vrátíme 
na zelenou turistickou značku, která 
nás provede kolem Mírkovské kaple, 
Mírkovem, přes hrad Blansko (4 km), 
Ryjice do Neštěmic. Méně vytrvalí 
mohou již před Mírkovem odbočit vle-
vo na Neštěmice. Silnice je zavede na 
sídliště Skalka, odkud je trolejbusové 
spojení.                          

TIP NA VÝLET: Kozí vrch - Divoká rokle - Blansko

BROUČCI je mateřské cen-
trum, které v Neštěmicích 
funguje od podzimu minulé-
ho roku pod křídly celosvě-
tové mládežnické organizace 
YMCA (Young Men´s Christi-
an Association). 

Na konci dubna slavilo cen-
trum první narozeniny. Popřát 
přišli mimo dětí a jejich rodičů 
též i další gratulanti: paní mís-
tostarostka městského obvodu 
Ústí nad Labem – Neštěmice 
Jana Pauerová, ředitel YMCA 
Filip Hušek, který dětem předal čoko-
ládový fotbalový míč, paní Kuželová 
z Kulturního domu CORSO a za ma-
jitele objektu paní Fantová. Všechny 
návštěvníky srdečně přivítala paní 
Alena Hechterová, koordinátorka ma-
teřského centra Broučci, která má pod 
vedením i další mateřské centrum s 
názvem Pohádka. Pohádku naleznete 
přímo v prostorách areálu Dominikán-
ského kláštera přímo v centru města 
vedle barokního kostela sv. Vojtěcha. 
Součástí Pohádky je překrásný dětský 
koutek Rolnička, který byl vybudo-
ván na přilehlé klášterní zahradě pro 
všechny děti, především pro možnost 
trávit volný čas na čerstvém vzduchu 
převážně v období letních měsíců. Na 
první májový den se Rolnička otevřela 
a láká sem ke hrám, malování i stavění 
hradů na pískovišti. 

Obě mateřská centra YMCA mají 

Broučci oslavili 1. narozeniny

KULTURNÍ STŘEDISKO MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM
L E T N Í  K I N O - ČERVENEC

6. 7. pátek, začátek ve 21,30                      Délka: 100 minut. Přístupno. Vstupné: 74+1 
VRATNÉ LAHVE

Český film Jana a Zdeňka Svěrákových. „Aby mohlo být vítání, musí být napřed louče-
ní.“   
    
7. 7. sobota, začátek ve 21,30                    Délka: 90 minut. P od 12 let. Vstupné: 69+1 

PUSINKY
„Rafťáci v sukních?“. Hrdinky filmu, tři maturantky, které se vypraví stopem do Ho-
landska jsou však mnohem odvážnější a  upřímnější.    
           
13. 7. pátek, začátek ve 21,30                  Délka: 117 minut. P od 12 let. Vstupné: 69+1

300: BITVA U THERMOPHYL
Třista statečných Sparťanů bojuje s mnohonásobnou přesilou vojska perského krále 
Xerxa. Strhující příběh bitvy, která vedla ke sjednocení Řecka, byl natočený nejmoder-
nějšími trikovými technologiemi.    
    
14. 7. sobota,  začátek ve 21,30                 Délka: 168 minut. Přístupno. Vstupné: 79+1                      

PIRÁTI Z KARIBIKU:  NA KONCI SVĚTA
Třetí díl veleúspěšné série s Johnnym Deppem v roli svérázného kapitána Jacka Spar-
rowa.   
    
20. 7. pátek, začátek ve 21,30                  Délka: 156 minut. P od 12 let. Vstupné: 69+1           

SPIDER-MAN III
Již potřetí se vrací student Peter Parker (Tobey Maguire) jako pavoučí muž aby bojoval 
se zlem a prožil novou lásku.   
   
21. 7. sobota, začátek ve 21,30                Délka: 120 minut. P od 12 let. Vstupné: 79+1 

OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE
Dlouhých 13 let jsme čekali na zfilmování jedné z nejlepších knih Bohumila Hrabala. 
Režisér Jiří Menzel opět mistrovsky převedl na plátno Hrabalovu předlohu. Film sklízí 
úspěchy doma i  v zahraničí.    
    
27. 7. pátek, začátek ve 21,30                       Délka: 120 min. Přístupno. Vstupné: 79+1 

ROMING   
Komedie s Bolkem Polívkou, Mariánem Labudou a Vítězslavem Holubem od tvůrců 
filmu „Účastníci zájezdu“. Road-movie o cestě  tří mužů za tajemnou nevěstou je plná 
situační komiky a laskavého humoru.   
    
28. 7. sobota, začátek ve 21,30                Délka: 130 minut. P od 15 let. Vstupné: 79+1 

APOCALYPTO   
Velkolepý projekt režiséra Mela Gibsona  (Statečné srdce, Umučení Krista), nás zavádí 
do  říše Mayů a nabízí jednu z možných variant zániku této starověké říše. Film byl 
nominován na 5 Oscarů.   
  

S R P E N
    
3. 8. pátek,  začátek ve 21,00                                              Délka: 98 minut. P od 12 let.  

SUNSHINE
Danny Boyle – režisér legendárního Trainspottingu, natočil první sci-fi o vesmírné 
výpravě ke Slunci. To vyhasíná a ohrožuje existenci lidské civilizace. Obrovská loď 
Icarus 2 je vystavena tisícům stupňů žáru  Slunce i mrazu kosmického prostoru.    
   
4. 8. sobota, začátek ve 21,00                                     Délka: 100 minut. P od 15 let.

BESTIÁŘ
Filmové zpracování populární knihy Barbary Nesvadbové v režii Ireny Pavláskové s 
hvězdným  obsazením. Hrají: Karel Roden, Marek Vašut, Tomáš Matonoha a Kryštof 
Hádek. V hlavní ženské roli Danica Jurčová. 
    
10. 8. pátek, začátek ve 21,00                                     Délka: 125 minut. P od 12 let.  

BAREVNÝ ZÁVOJ
Láska ke dvěma mužům ve světě svázaném přísnými pravidly je námětem filmu, který 
vznikl podle stejnojmenného románu. Ten byl poprvé zfilmován s v  roce 1934 s Gretou 
Garbo a Herbertem Marshallem v hlavních rolích. V současné adaptaci skvěla hrají  
Naomi Watts a Edward Norton.     
    
11. 8. sobota, začátek ve 21,00                                         Délka: 119 minut. P od 12 let.  

DANNYHO PARŤÁCI  3
Potřetí se vrací velezábavná partička George Clooney, Brad Pitt a Mat Damon. Ten-
tokrát jim však nejde o peníze, ale o pomstu na nechutném zlosynovi (Al Pacino). Ta 
pomsta by měla být sladká a humorná. Režie: Steven Soderbergh    
  
17. 8. pátek, začátek ve 21,00                                     Délka: 140 minut. P od 15 let. 

EDITH PIAF
Narodila se na chodníku, vyrůstala v nevěstinci, stala se světovou hvězdou první veli-
kosti. Život Edith Piaf byl bojem o hudbu, přežití a lásku. Žila  vždy naplno a „ničeho 
nelitovala…“ V titulní roli strhujícího životního příběhu Marion Cotillard.   
  
18. 8. sobota, začátek ve 20,30                                         Délka: 90 minut. Přístupno  

SHREK TŘETÍ
Shrek se má stát králem, ale touží po klidném životě v bažině. Proto se vydá najít Fi-
onina bratrance spolu  s Oslíkem a Kocourem v botách. Fiona zůstává doma se čtyřmi 
princeznami: Popelkou, Sněhurkou, Zlatovláskou a Růženkou.   
 

Územní pracoviště Národního památ-
kového ústavu dostalo dotaci na opravu 
zámku. Konkrétní částka se tají, pro-
tože stále neproběhlo výběrové řízení 
na zhotovitele opravy. Pokud by byla 
známa výše dotace, mohlo by to sou-
těžící firmy ovlivnit při tvorbě nabídek. 
Památkáři mají již hotový projekt pro 
první etapu oprav starší části. Jak dlou-
ho bude rekonstrukce celého areálu tr-

vat, zatím není jasné. 
Krásnobřezenský zámek s kostelem, 

který byl dříve zámeckou kaplí, pat-
ří podle odborníků mezi nejcennější 
památky ve městě. Kaple představuje 
ukázku saské renesance. Její rekon-
strukce bude náročnější než oprava 
zámku. Bude třeba provést restauro-
vání, což vyžaduje množství času i fi-
nancí. 

Zámek v Krásném Březně čekají opravy


