
OBVODNÍ ZPRAVODAJ
Krásné Březno - Neštěmice - Mojžíř

N E P R O D E J N Ý  V Ý T I S K  -  R O Z Š I Ř U J E  S E  Z D A R M A

informační list pro obyvatele prosinec 2010

Při ustavujícím zastupitelstvu pro ni 
hlasovali nejen zástupci koalice tvořené 
ČSSD, ODS a SZSP ale také opoziční 
TOP 09, KSČM a Severočeši.cz. Pouze 
ona sama nehlasovala. 

„Zastupitelům bych za podporu chtěla 
poděkovat. Věřím, že jejich jednota je 

předzvěstí toho, že budeme následující 
čtyři roky všichni společně pracovat pro 
rozvoj obvodu a nebudeme se zdržovat 
politickými spory,“ říká nová starostka 
Miloslava Válková. 

Prvním uvolněným se stal Jaroslav 
Táborský z ČSSD, druhou neuvolněnou 
místostarostkou je Lenka Jaremová z 
ODS. 

Volby v obvodě Neštěmice vyhrála 
ČSSD s 21,51 % hlasů. Druhá byla ODS 
s 16,18 % hlasů a těsně za ní na třetím 
místě SZSP s 15,55 % hlasů. 

Neštěmice mají nové vedení
Kámen na kameni nezůstal po volbách ve vedení neštěmické radnice. Do je-

jího čela se po čtyřech letech znovu postavila Miloslava Válková, která vedla 
kandidátku Strana zdraví, sport a prosperita.

Neštěmická radni-
ce zažívá neobvyklý 
návrat. Po čtyřech 
letech se na svou židli 
opět posadila Milo-
slava Válková, která 
byla v letech 2002 až 
2006 starostkou. 

Z funkce odešla do 
opozice poté, co se v roce 2006 Sdružení 
pro zdraví sport a prosperitu nedohodlo na 
koalici s vítěznou ODS. 

Jaké je to vrátit se na stejné místo po 
čtyřech letech?

Byl to trošku zvláštní pocit. Když jsem 
se vrátila do kanceláře starosty, nepřipa-
dalo mi to, že jsou to 4 roky, kdy jsem tuto 
kancelář opouštěla. Kandidaturu do komu-
nálních voleb jsem zvažovala. Rozhodnutí 
přijmout nabídku lídra strany SZSP bylo u 
mne spojeno s přáním vrátit se na neště-
mickou radnici. 

Jaké byly roky v opozici?
Byly to 4 těžké roky. Položit mandát za-

stupitele bylo jednoduché řešení, ale pro 
mě nepřijatelné. Snažila jsem se neztratit 
kontakt a pracovat po celou dobu, i když v 
opoziční lavici je to těžké. Ve funkci před-
sedy finančního výboru jsem neztratila 
přehled o financování našeho městského 
obvodu. 

Existují záležitosti, které po těch letech 
chcete znovu otevřít?

Je to otázka kompetencí městských obvo-
dů a jejich odpovědnost za svěřené pravo-
moce. Tato záležitost se otevřela v diskuzích 
o vrácení péče o zeleň obvodům. Věřím, že 
tato záležitost bude kladně vyřízena a měst-
ské obvody budou o zeleň kvalitně pečovat 
tak, jak tomu bylo v minulosti. Ostatní plá-
ny na investice zůstávají s otazníkem. Vše 
bude záležet na finančních možnostech 
našeho obvodu. 

Válková: V opoziční 
lavici je to těžké

 ▶ pokračování na straně 2

Čas od času se občané městského obvo-
du setkávají s poruchami lamp veřejného 
osvětlení (VO). 

Celou síť VO na území města Ústí nad La-
bem, tedy včetně městských obvodů, pro-
vozuje a spravuje firma ELTODO-CITE-
LUM, s.r.o. Agendu veřejného osvětlení pak 
zabezpečuje odbor městských organizací a 
služeb ústeckého magistrátu. 

V případě zjištění poruch na zařízení VO 
mají občané možnost nahlašovat je na bez-
platnou linku dispečinku 800 101 109, která 
je dostupná 24 hodin denně. Při oznámení 
o závadě je vždy třeba nahlásit číslo lampy 
veřejného osvětlení, které bývá na viditel-
ném štítku ve tvaru UMxxxxx.      (Petr Hlávka)

Hlášení závad 
veřejného osvětlení

Zimním obdobím je ve smyslu § 41 
odst. 4 Vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou 
se provádí zákon o pozemních komuni-
kacích vždy doba od 1. listopadu do 31. 
března následujícího roku. 

Po tuto dobu je zimní údržba na místních 
komunikacích a chodnících ve vlastnictví 
města zajišťována na základě operačního 
plánu zimní údržby. Operační plán je zpra-
cován odborem dopravy magistrátu města 
a firmou AVE Ústí n. L., kteří údržbu zá-
roveň společně zajišťují. Úřad městského 
obvodu se pak snaží vypomáhat prostřed-
nictvím veřejně prospěšných pracovníků. 

Zimní údržba 
místních komunikací

a chodníků 

 ▶ pokračování na straně 3

Tradiční rozsvěcení vánočního stromu se konalo opět v neštěmickém parku.

Táborský: Krásné Březno, Neštěmice 
a Mojžíř jako plnohodnotná součást Ústí

Jak hodnotíte výsled-
ky voleb?

Především děkuji za 
projevenou důvěru. 
Díky voličům jsme 
získali pro ČSSD čtyři 
zastupitele včetně postu 
místostarosty. Výsledky 
voleb daly vznik troj-

koalici, kde kromě naší strany jsou zastou-
peny ODS a SZSP. Naši zástupci chtějí, aby 
se nám v našem obvodě dobře žilo. Jsme 
připraveni reagovat na podněty občanů a 
v krátkém čase je informovat buď přímo, 
nebo přes zodpovědné pracovníky patřič-
ných odborů úřadu o našich konkrétních 
krocích.

Jak vidíte současný stav obvodu?
Přestože bychom rádi investovali do vol-

nočasové vybavenosti okolí domů a infra-
struktury, budou  možnosti radnice omeze-
né vhledem k napnutému rozpočtu.

 V rámci města Ústí nad Labem byly v 
předchozím období definovány dvě oblas-
ti pro rozvoj s využitím EU dotací, tj. Ústí 

centrum a Mojžíř. Pro tyto oblasti by tedy 
peníze na investice měly být k dispozici. Zde 
musím konstatovat, že je škoda, že „naše“ tj. 
druhá oblast nebyla zvolena v rozsahu od 
Mojžíře až po Krásné Březno. Jak Krás-
nému Březnu, tak Neštěmicím by slušelo 
zatraktivnit je a propojit je s naší chloubou 
ZOO a celý obvod tím pádem s centrem.  
Alespoň  Mojžíř se tedy dočká oprav ko-
munikací a instalace kamerového systému 
pro větší bezpečnost. Kamery však nejsou 
všelék, jejich obsluha stojí peníze a je třeba 
zajistit, aby data z kamer byla dostatečně 
zabezpečena před zneužitím. Podle nejno-
vějšího záměru náměstka primátora Řeři-
chy, se bude rušit služebna městské policie 
v Neštěmicích a sídlo našeho obvodu bude 
centralizováno v Krásném Březně. Služebna 
státní policie v Mojžíři nyní zůstává.

 Co bude Vaší hlavní pracovní činností 
na radnici?

Mojí hlavní pracovní náplní je správa ma-
jetku obce. Odbor majetku v současnosti 
provádí inventarizaci pozemků. 

 ▶ pokračování na straně 2



V našem obvodu máme úžasnou mul-
tikulturní školu Anežky České, která 
pravidelně pořádá poznávací akce. 

Jsou určeny všem, ale hlavně žákům, 
kterým tak má být  přiblížena kultura a 
zvyklosti ostatních národů. Tuto školu, 
jak mi sdělila paní ředitelka Mgr. Radka 
Janíková, navštěvuje dvanáct národnos-
tí. Posledním přírůstkem je osm Barm-
ských dětí z rodin se statusem uprchlíka. 
Jedná se o rodiny, které prchaly ze své 
země za dost dramatických okolností. 
A  právě  tyto rodiny pomohly připravit 
dne  23.11.2010 akci s názvem „Barma – 
Myanmar“. Barmské děti zatančily spolu 
se svými spolužáky, ukázaly, jak už umí 
dobře česky, rodiče zazpívali a zatančili 

tradiční tance a byla možnost ochut-
nat barmskou kuchyni. Celé odpoledne 
proběhlo ve velice příjemné atmosféře s 
nádechem exotiky a já ráda přijmu po-
zvání na další akci. Vážená paní ředitelko 
, vážený učitelský sbore, jsem hrdá, že Vás 
máme v obvodu, těším se na další setkání 
a držím palce.              (Lenka Jaremová)
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Strany, které uspěly a získaly místa v 
zastupitelstvu: 

ČSSD  21,51 % hlasů
 4 mandáty v zastupitelstvu 

ODS 16,18 % hlasů
 3 mandáty v zastupitelstvu 

SZSP 15,55 % hlasů
 3 mandáty v zastupitelstvu 

KSČM 13,12 % hlasů
 2 mandáty v zastupitelstvu 

TOP 09 8,98 % hlasů
 2 mandáty v zastupitelstvu 

Severočeši.cz  6,43 % hlasů
 1 mandát v zastupitelstvu 

Strany, které neuspěly: 
Alternativa pro občany  4,13 % hlasů
Suverenita - blok J.Bobošíkové  3,54 % hlasů
Věci veřejné  3,41 % hlasů
Dělnická str. sociální spravedlnosti  3,24 % hlasů
Strana zelených  3,00 % hlasů

Evropská str. důstojného stáří  1,07 % hlasů
Strana pro ekologii a zdraví  0,85 % hlasů

Zvolení zastupitelé
ČSSD Mandík Vít, odstoupil
	 a	náhradnicí	je Rozália Černohorská
 Táborský Jaroslav
 Fišerová Ivana
 Máček Milan

ODS Wagnerová Liana, odstoupila 
	 a	náhradnicí	je Lenka Jaremová 

 Šťastný Martin
 Kubátová Marcela

KSČM Jirkovský Jan
 Vodseďálek Pavel

Severočeši.cz  Valta Petr

SZSP Válková Miloslava
 Rosenbaum Aleš
 Mareš Jaroslav

TOP 09 Hořejší Jarmila
 Dandová Markéta

Výsledky voleb v obvodě Neštěmice

Na začátku prosince proběhla  již 
tradiční akce Dobrovolných hasičů 
Neštěmice věnovaná dětem - mikuláš-
ská nadílka.

Dopoledne byla koncipována pro ma-
teřské školky, odpoledne pro ostatní děti 
z našeho obvodu. Přišlo více jak 80 dětí. 
Připraveny byly zajímavé soutěže pro 
malé i starší. Soutěžilo se o sladké ceny. 

„Celý den probíhala diskotéka, kterou 
nám pomohli zajistit v rámci dobré spo-
lupráce kolegové ze Sboru dobrovolných 
hasičů Střekov. Moc děkujeme všem 
sponzorům, bez kterých by tato nadílka 
nemohla být tak bohatá a zajímavá. Za 
podporu děkujeme i MO Neštěmice,“ 
dodává Jaroslav Opálecký ml., zástupce 
starosty SDH Neštěmice.

Tradiční mikulášská nadílka

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

Barmské děti umí dobře česky

Nové autolékárničky se stanou zřej-
mě nákupním hitem konce letošního 
roku. 

Řidiči je musejí mít v autě od prvního 
ledna 2011. Její součástí musí být nově 
i resuscitační maska, zaoblené nerezové 
nůžky a izotermická podložka. Novin-
kou je i speciální kartička s návodem, 
jak zraněnému dát první pomoc. 

„Nůžky v současných lékárničkách 
nestály za nic a neustříhly obvykle ani 
kus papíru. U karty si nejsem jistý, zda 
ji dokáže člověk využít. Je pravda, že 
když jsem se jednou ocitl v krizové si-
tuaci, měl jsem vůbec, co dělat, abych si 
vzpomněl na telefonní číslo záchranky. 
Udivilo mě, jak člověk ve stresu začne 
panikařit a zapomene i to, co mu od 
mala tloukli do hlavy,“ popisuje své zku-
šenosti řidič Martin Kopáč. 

Pokud nebudete mít v lednu ve svém 
autě nový typ autolékárničky, hrozí Vám 
pokuta až dva tisíce korun. Navíc ve 
všech autech bude nově povinnost mít 
reflexní vestu. 

Co musí mít nová autolékárnička?

- textilní náplast s polštářkem – 6ks
- rukavice latexové
- izotermická fólie
- resuscitační maska
- obinadlo škrtící 
- obvaz s jedním polštářkem 3 ks
- obvaz se dvěma polštářky 2ks
- leták s informacemi o první pomoci
- náplast hladká
- nůžky nerezové
- rouška 20×20 cm
- šátek trojcípý 2 ks                (pt)

Nezapoměňte na novou autolékárničku! 

Táborský: Krásné Březno, Neštěmice 
a Mojžíř jako plnohodnotná součást Ústí
Již nalezl a určitě jeho pracovníci nalez-

nou další nesrovnalosti mezi skutečností a 
zápisy v katastrálních mapách. Jsme připra-
veni (myslím tím celé vedení) tyto odchyl-
ky řešit k oboustranné spokojenosti obce i 
vlastníků. V tomto směru jsem otevřený k 
jednání ve všech vzniklých případech. Ob-
dobně budu postupovat při pronájmech a 
prodejích. Kromě majetkového odboru se 
uvedenými pravidly bude řídit i nová Ma-
jetková a bytová komise, se kterou se budou 
občané též při řešení svých požadavků se-
tkávat. Samozřejmě veškeré připravované 

návrhy musí schválit rada, příp. i zastupi-
telstvo.

Těším se na dobrou spolupráci a přeji ob-
čanům vše nejlepší v novém roce. V případě 
potřeby mě mohou navštívit nebo mohou 
použít kontakty uvedené na internetových 
stránkách ÚMO Neštěmice. Budu se také 
snažit, aby tyto stránky získaly větší aktuál-
ní informační prostor a mohly tak sloužit k 
lepší průběžné informovanosti.

▶ pokračování ze strany 1

Válková: V opoziční 
lavici je to těžké

Co dál bude patřit mezi vaše priority?
Jednoznačně bezpečnost občanů našeho 

obvodu. Dalším úkolem je postupné jed-
nání s vlastníky bytových domů a řešení  
opakovaných stížností občanů na problé-
my v soužití mezi jednotlivými nájemníky. 
Sestěhování problémových nájemníků do 
jednotlivých bytových domů nebo ubyto-
ven znamená velké problémy v celé loka-
litě. 

Jak vidíte budoucnost obvodu s omeze-
ným rozpočtem díky finanční krizi?

To v současné době ještě nedokážu vy-
hodnotit. V těchto dnech pracujeme na 
přípravě rozpočtu roku  2011 a jednáme s 
panem primátorem o finančních dotacích 
pro jednotlivé obvody. 

▶ pokračování ze strany 1

Elektronický kontakt
s ÚMO Neštěmice:

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

V pátek se obnovují hodiny 
pro veřejnost na úseku matriky 
a evidence obyvatel, a to včetně 
služeb Czech Pointu, případně 

ověřování dokumentů.
Tento úsek je veřejnosti přístupný 
každý patek od 8 do 12 hodin.

ÚMO Neštěmice



Od 1. ledna 2011 nahradí dosavadní 
zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a po-
platků, nový zákon č. 208/2009 Sb., daňo-
vý řád.

Úsek přestupků zajišťuje výkon rozhodnu-
tí, kdy vymáhání uložených pokut a s nimi 
uložené povinnosti uhradit náklady řízení 
spadají do kompetence speciálně vyčleně-
ného pracovníka, který od nového roku 
bude při vymáhání postupovat dle nových 
pravidel daňového řádu. Z toho vyplývá, 
že správce daně může vymáhat nedoplatek 
daňovou exekucí nebo zabezpečit vymáhá-

ní nedoplatku prostřednictvím soudu nebo 
soudního exekutora, popřípadě jej uplatnit 
v insolvenčním řízení nebo přihlásit jej do 
veřejné dražby.

Daňovou exekuci lze provést pouze těmito 
způsoby: srážkami ze mzdy, přikázáním po-
hledávky z účtu u poskytovatele platebních 
služeb, přikázáním jiné peněžité pohledávky 
(je možné, že se dotknou  některých dávek 
státní sociální podpory a jiných sociálních 
dávek), postižením jiných majetkových 
práv, prodejem movitých věcí, nebo prode-
jem nemovitostí.         (Yveta Opavská, Věra Součková)
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Děti ze základní školy Hluboká se 
seznamily s prací hasičů. Vydaly se 
na exkurzi k dobrovolným hasičům v 
Mojžíři. 

„Děti se moc těšily, protože většina z 
nich nikdy neviděla hasičské auto tak 
zblízka. Měli jsme možnost seznámit se 
s celou technickou výbavou hasičského 
auta – viděli jsme různé druhy oblečení, 
které hasiči používají při zásahu, mohli 
jsme si sednout do kabiny auta, po sku-
pinách jsme vylezli i na střechu, odkud 

jsme nahlédli i do zásobníku vody. Hasi-
či nám ukázali pomůcky, které používají 
při své práci. Některé z nich jsme si vy-
zkoušeli,“ popisuje jejich učitelka. 

Akce se zúčastnily děti z prvních tříd a 
nultého ročníku. U mojžířských hasičů 
se jim moc líbilo. Zjistili, že jejich prá-
ce není vůbec lehká – a to ji vykonávají 
dobrovolně – ve svém volném čase. 

„Tímto bychom všem, kteří se dětem 
věnovali a obětovali jim celé dopoledne, 
chtěli poděkovat,“ dodává učitelka. 

Prvňáčci na návštěvě 
u mojžířských hasičů

Jedná se o úklid zastávek MHD a dále pak 
např. zajištěním přístupu k přechodům pro 
chodce na frekventovaných místech, či jed-
norázovým ošetřením chodníků, které ne-
jsou do zimní údržby zahrnuty. Rozsah této 
pomoci je však značně omezen prostředky, 
které má městský obvod k dispozici, neboť 
finanční prostředky pro zimní údržbu ne-
jsou obvodům přidělovány.

Je potřeba si uvědomit, že cílem zimní 
údržby je především zmírňovat závady ve 
schůdnosti a sjízdnosti jednotlivých komu-
nikací vzniklé povětrnostními podmínkami 
a jejich důsledky. K tomu je potřeba přizpů-
sobit pohyb na jednotlivých komunikacích. 
Operační plány včetně mapových zákresů 
jsou k dispozici k nahlédnutí buď na odboru 
dopravy magistrátu nebo na ÚMO Ústí n. L. 
- odboru správy a údržby obecního majetku.

Operační plán vymezuje zejména na kte-
rých komunikacích se zimní údržba provádí. 
Místní komunikace jsou rozděleny dle do-
pravního významu do I. až III. třídy  a při sta-
novení pořadí důležitosti se přihlíží zejména 
k intenzitě využití, vedení tras prostředků 
veřejné přepravy osob, jejich zvláštnímu 
významu, stavebnímu stavu a potřebám 
složek integrovaného záchranného systému, 
zásobování obyvatelstva, sociálním službám, 
poště a komunálním službám, apod. Lhůty 
pro zmírňování závad ve sjízdnosti jsou sta-
noveny v I. pořadí do 4 hodin, II. pořadí do 
12 hodin a u III. pořadí do 48 hodin a vždy 
po ošetření komunikací I. a II. pořadí. Lhůty 
počínají běžet po skončení povětrnostní situ-
ace a jejich důsledků, které podstatně zhorši-
ly nebo přerušily sjízdnost.

Síť chodníků je pak rozdělena na základě 
podobných faktorů jako u místních komu-
nikací na chodníky udržované a chodníky 
bez zimní údržby. Schůdnost neudržova-
ných chodníků je zabezpečována pouze pro 
potřeby veřejně prospěšných služeb a v dal-
ších odůvodněných případech. Schůdnost 
chodníků zahrnutých do údržby by měla 
být v případě nočního spadu sněhu do 10. 
hodiny následujícího dne. V případě spadu 
ve dne je schůdnost zajišťována průběžně. 
Časový limit pro zajištění schůdnosti je pak 
do 10 hodin od skončení povětrnostní situ-
ace, která podstatně zhoršila schůdnost. V 
případě kalamitního stavu pak můžou být 
tyto podmínky upraveny.

Po dobu zimního období je možné se svými 
podněty či stížnostmi obracet na pracovníky 
ÚMO Ústí n. L. - Neštěmice, kteří podněty 
poté předají na příslušná místa nebo je mož-
né se přímo obracet na dispečink AVE Ústí 
n.L. s.r.o. tel.: 475 316 251 či na pohotovost 
odboru dopravy 603 453 204.           (Petr Hlávka)

Změny ve vymáhání pokut

22.01.2011              23.07.2011
19.02.2011              20.08.2011
19.03.2011              24.09.2011
16.04.2011              22.10.2011
21.05.2011              26.11.2011
25.06.2011              17.12.2011

Usnesením rady č. 33a/10 ze dne 
22.11.2010 byli stanoveni oddávající:

Miloslava Válková, starostka
Ing.Jaroslav Táborský, místostarosta
Lenka Jaremová, místostarostka
Mgr.Jaroslav Mareš, člen rady
Ivana Fišerová, členka rady

Termíny svatebních 
obřadů pro rok 2011

V pátek před první adventní nedělí naše 
škola připravila program na zahájení ad-
ventu a rozsvícení vánočního stromku v 
MO Neštěmice. 

V programu vystoupili žáci přípravné tří-
dy a 1.-3. roč. pod vedením paní učitelek, 
se školní kapelou  Gipsy student vystoupili 
s krátkým programem současní i bývalí 
žáci školy. Žáci v keramickém kroužku i 
při hodinách pracovních činností pod ve-
dením učitelek vyráběli různé drobnosti z 
keramiky, které pak ve stánku učitelky pro-
dávaly. Žáci 1. stupně koncem listopadu 
navštívili divadelní představení souboru 
Mladá scéna - O Slunečníku, Měsíčníku a 
Větrníku. 

Další akcí, které se naše škola již pravi-
delně účastní, je soutěž  Kiwanis klubu - O 
nejkrásnější panenku. Žákyně 7. roč. vyro-
bily  panenky z papíru i šité, které budou 
spolu s ostatními panenkami vyrobenými 
žáky ústeckých škol a klienty domovů pro 
seniory vystaveny v Biografu U Františka.

Prevence sociálně patologických jevů - Ve 
třídách 7. A, B probíhá až do konce školní-
ho roku projekt v 10 tematicky zaměřených 
blocích pod názvem „Výchova k nenásilí“. 
Bližší informace mohou zájemci získat na 

internetových stránkách obou tříd: www.
tridniweb.estranky.cz. Naše škola se také 
prostřednictvím skupiny starších žáků za-
pojila do akce ke Světovému dni boje proti 
AIDS, která probíhala 1. prosince. Dobro-
volníci z řad žáků nejdříve rozdávali čer-
vené stužky v symbolické hodnotě 20 Kč 
mezi zaměstnanci školy a pak společně s 
učitelkou vyrazili do ústeckých ulic. 

Environmentální výchova - Naše škola 
se letos poprvé zapojila do soutěže v eko-
logické výchově Zelená škola, kterou pro 
ústecké školy pořádá DDM a ekologické 
sdružení Tilia a jejíž vyhodnocení pro-
běhlo na konci listopadu. Další akcí byla 
soutěž o nejdelšího hada vytvořeného z 
plastových lahví, kterou pořádala Speciální 
ZŠ a MŠ na Severní Terase. Žáci 2. stupně 
nejdříve v hodinách pracovních činností 
spojovali jednotlivé plastové lahve, které v 
průběhu podzimu nashromáždili.

Některé třídy 1. stupně se připojily k akci 
ústecké zoo nazvané Sloní týden, kdy žáci 
ve škole pomalují roličky od toaletního 
papíru, které pak v zoo spojí do sloního 
chobotu. Akce probíhá k 25. výročí pobytu 
slonic Delhi a Kaly v ústecké zoo.

                  (M. Prokůpková)

Co nového v ZŠ praktické Neštěmice
Před dvaceti lety našli v nově vybudo-

vaném objektu svůj nový domov senioři 
převážně z Ústí nad Labem. 

„Doba, kdy se děti mohly postarat o své 
rodiče, je bohužel dávno pryč. Existenční 
problémy nedovolují se kvalitně a celoden-
ně starat převážně o nemohoucí seniory, a 
tak péče přechází na domovy seniorů. Jsem 
velmi rád, že v Ústí nad Labem máme tako-
vých zařízení několik a naši rodiče či praro-
diče tak mohou aktivně žít i v důchodovém 
věku,“ řekl na setkání s obyvateli domova 
pro seniory náměstek primátora Jan Řeři-
cha. Spolu s ním mezi klienty domova zašla 
také náměstkyně primátora Helena Kub-
cová, ředitel MP Pavel Bakule a Miloslava 
Válková, starostka neštěmického obvodu. 
Setkání si nenechala ujít ani nejstarší oby-
vatelka domova pro seniory paní Kadleco-
vá, která v něm žije od samého začátku.

Krásnobřezenský domov pro seniory 
nabízí 153 míst na 116 pokojích (79 jedno-
lůžkových a 37 dvoulůžkových). Domácí 
bezbariérové prostředí poskytuje seniorům 
kompletní stravování či možnost sportov-
ního a společenského vyžití. Do zařízení 
dochází jedenkrát týdně lékař, který při 
zhoršení zdravotního stavu může klienta 
přemístit na lůžko se zvýšenou ošetřovatel-
skou péčí.   (tiskové oddělení magistrátu)

Dům pro seniory 
oslavil výročí 

Zimní údržba 
místních komunikací

a chodníků 
▶ pokračování ze strany 1



Ve dnech 25. - 26. listopadu se v Seve-
ročeském divadle opery a baletu v Ústí 
nad Labem uskutečnil již 43. ročník me-
zinárodní klavírní soutěže Virtuosi per 
musica di pianoforte, kterou každoročně 
vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy České republiky a město 
Ústí nad Labem.

Za dobu své existence si soutěž vydobyla 
významné postavení nejen v ČR, ale jako 
prestižní událost je vnímána i v mezinárod-
ním měřítku. Dle věku je soutěž rozdělena 
do tří kategorií 11, 13 a 15 let, přičemž jsou 
účastníci podrobeni náročnému dvouko-
lovému vyřazovacímu systému. Letošního 
ročníku, který měl opět velmi vysokou 
úroveň, se zúčastnili mladí klavíristé z 10 
zemí (kromě ČR z Ruska, Litvy, Ukrajiny, 
Německa, Polska, Maďarska, Jihoafrické 
republiky, Taiwanu a Uzbekistánu). Výkony 
soutěžících posuzovala mezinárodní jury v 
čele s předsedou doc. Petrem Slavíkem.

Vynikající úspěch v nejmladší věkové 
kategorii zaznamenala Renata Fričová, 
žákyně ZUŠ v Neštěmicích. Nejenže ve 
zmíněné kategorii obsadila 1. místo a titul 
laureáta soutěže, ale obdržela též zvláštní 
cenou poroty za nejlepší provedení sonáty 
W. A. Mozarta. 

V letošním ročníku mezinárodní soutěže 
se stala také jedinou účastnicí z České re-
publiky, která získala nejvyšší příčku!

Soutěžní program, který nastudovala se 
svou učitelkou Renatou Fričovou (mamin-
kou) obsahoval kromě Mozarta Sonátu F 
dur D. Scarlattiho, skladbu R. Schumanna 
a Brilantní variace Es dur op. 12 na Schu-
bertův valčík C. Czerného.

Dokladem toho, že nešlo o první ani ná-
hodný soutěžní úspěch a že umělecký pro-
fil ZUŠ v Neštěmicích má vynikající a stále 
vzestupnou úroveň je skutečnost, že žáci 

klavírního oddělení ZUŠ v Neštěmicích 
stáli letos třikrát na nejvyšších stupních ví-
tězů. Čerstvá vítězka totiž rovněž zvítězila 
v Mezinárodní klavírní soutěži Amadeus, 
která se konala v Brně, a další žáci ZUŠ 
Neštěmice obsadili první místa v klavírní 
soutěži Prague Junior Note, jež proběhla v 
Praze.

Vynikající výsledky žáků a učitelů ZUŠ v 
Neštěmicích svědčí o vysoké úrovni peda-
gogické práce. Cenu Ministerstva školství 
pro nejlepšího českého pedagoga proto 
porota Virtuosi per musica di pianoforte 
udělila učitelce ZUŠ v Neštěmicích Renatě 
Fričové.    (Jan Beneš)

Dotazy, náměty a připomínky pro zpravodaj ÚMO Neštěmice:
e-mail: natvadecin@seznam.cz
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Ne každá radost z vánočních dárků 
musí být trvalá. 

Patříte-li i Vy mezi ty, kteří obdarovávají 
své blízké až po podpisu úvěrové smlouvy, 
měli byste být obezřetní. Neustále opako-
vané klišé, že zadlužit se kvůli dárkům a ji-
ným radostem je zbytečné, se totiž zakládá 
na pravdě. Pokud nemáte jinou možnost, 
dodržte alespoň následující pravidla:

-	vyberte	si	úvěr,	kde	máte	možnost	bezúročného	spla-
cení	během	určené	doby	–	v	této	době	dluh	zaplaťte,	
-	spočítejte	si	náklady	dle	uvedené	RPSN		–	televizor	s	
výhodnou	prodejní	cenou	deset	tisíc	korun	vás	nakonec	
může	stát	jednou	tolik,
-	vyhněte	se	všem	„Rychlým	půjčkám“	a	„Půjčkám	na	
zavolanou“,
-	pokud	již	máte	rozpočet	napnutý,	nesnažte	se	uzavřít	
další	úvěr,
-	ještě	jednou	zvažte,	zda	je	věc	skutečně	nezbytná	či	
zda	není	možnost	zaplatit	v	hotovosti.

Dostanete-li se během splácení do pro-
blémů, Vaše radost z vytouženého dárku 

vezme brzy za své. Až poté si většina lidí 
uvědomí, že věc zakoupenou na dluh vů-
bec nepotřebovala. Zde již však není cesty 
zpět a je třeba rychle jednat. Informujte 
proto své věřitele o tom, že jste se dostali 
do finančních obtíží. Nemáte-li na celou 
splátku, uhraďte alespoň její část. Pokud si 
se svými problémy již nevíte rady, obraťte se 
na specialisty, kteří se s vámi budou snažit 
najít nejlepší řešení. 

V těchto případech můžete využít bezplat-
nou Poradnu při finanční tísni o.p.s., která 
letos otevřela v Ústí nad Labem již svoji třetí 
pobočku. Klienti se mohou na Poradnu ob-
rátit telefonicky na bezplatné lince 800 722 
722 (pondělí), v ostatní pracovní dny na 
telefonním čísle 411 135 200, e-mailem na 
adrese poradna@financnitisen.cz, či osob-
ně, a to na adrese Dlouhá 15, Ústí nad La-
bem. Poradna Vám pomůže řešit nejen vaše 
finanční problémy, ale i problémy z dalších 
právních oblastí. Veškeré služby poskytuje 
poradna zdarma. Více informací můžete 
nalézt na www.financnitisen.cz.                  (ft)

Poradna varuje před vánočním 
zadlužováním

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!

V souladu s ustanoveními zák. č. 
111/2006 Sb., o pomoci  v hmotné nou-
zi, ve znění pozdějších předpisů, zahájil 
Městský úřad Neštěmice v polovině roku 
2009 organizování tzv. výkonu veřejných 
služeb a umožnil tak příjemcům sociál-
ních dávek hmotné nouze tuto dávku si 
vlastním přičiněním navýšit. 

Jedná se o krátkodobou činnost, mini-
málně v počtu 20 hod. měsíčně, ve pro-
spěch obce a jejích občanů. Jde zejména o 
práce vedoucí ke zlepšení životního pro-
středí v obci a udržení čistoty veřejných 

prostranství. Městský obvod Neštěmice 
uzavřel v letošním roce celkem 100 pra-
covních smluv o výkonu veřejných služeb. 
Bohužel z toho bylo 48 v průběhu roku 
ukončeno. Zhruba z jedné třetiny bylo 
důvodem získání jiného, vhodného, stabil-
nějšího pracovního poměru. Většina z to-
hoto počtu byla bohužel ukončena vzhle-
dem k jejich nezájmu o práci, absencím, 
nespolehlivosti, chybějícím pracovním 
návykům. S organizací veřejných služeb 
budeme pokračovat i v průběhu příštího 
roku.                                       (Věra Součková)

Výkon veřejné služby

Od ledna 2011 je vládním nařízením, v 
rámci úsporných opatřeních, podstatně 
omezen sociální příplatek, což je dávka 
v systému státní sociální podpory. 

Poslední výplata této dávky proběhne v 
měsíci lednu 2011. S touto změnou oče-
kávají obvodní radnice nárůst žadatelů o 
dávky hmotné nouze, neboť řada z těch, 
kterým bude podstatně omezen sociální 
příplatek a nemají jiné příjmy, např. z pra-
covní činnosti, se může ocitnout ve stavu 
spadajícím do systému hmotné nouze. 
Příjemcům, kteří již dávky hmotné nou-
ze pobírají, se dávka navýší, jelikož jejich 
celkový příjem bude od února 2011 niž-
ší. Novela samotného Zákona o pomoci 
v hmotné nouzi se od ledna 2011, podle 
dostupných informací, nepřipravuje.

                (Taťána Bartová, Věra Součková)

Změny v sociální 
oblasti

Vadí vám stará lavička nebo nefunkč-
ní klepadlo v blízkosti Vašeho domu? 
Upozorněte na něj radnici a požádejte 
o jejich odstranění. 

Žádost musí obsahovat: 
◆ Jednoduchý zákres lokalizující 

předmět žádosti (např. lavička)
◆ Žádost nemá vlastní formulář, po-

stačí běžným způsobem sepsaná žádost 
s vyjádřením, co je jejím předmětem, a 
důvod jejího předložení 

◆ Dle nově přijatých opatření musí 

být žádost, se souhlasným stanoviskem, 
podána vlastníkem nemovitosti (např. 
bytové družstvo, společenství vlastníků 
apod.) a doložena souhlasem min. 75% 
nájemníků (jméno, příjmení a podpis) 
nebo schváleným zápisem z členské 
schůze (bod programu jednání) 

◆ Žádost i se zákresem musí být  poté 
předána písemnou formou k projednání 
odboru správy a  údržby obecního ma-
jetku zdejšího úřadu  

                 (Vlastimil Dvořáček)

Radnici můžete požádat 
o odstranění mobiliáře

ZUŠ Neštěmice má vítězku 
mezinárodní klavírní soutěže


